


Yeni Türkiye Vizyonu

2023’E DOĞRU-5



Temmuz 2018-Temmuz 2019



Cumhurbaşkanlığı Yayınları; 115

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

2023’E DOĞRU-5
YENİ TÜRKİYE VİZYONU

Birinci Baskı: 2020
ISBN : 978-625-7779-20-3

© Cumhurbaşkanlığı Yayınları, 2020
Bütün hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir parçası Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının yazılı 
izni olmadan elektronik, mekanik, fotokopi ve benzeri yollarla 
çoğaltılamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz.



S. 9 : Önsöz 

S. 9 : Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni     
  Ankara | 13 Temmuz 2018

S. 15 : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Buluşması | İstanbul | 15 Temmuz 2018

S. 21 : Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı Tanıtım Toplantısı  
  Ankara | 3 Ağustos 2018

S. 41 : Bayburt Buluşması | Bayburt | 10 Ağustos 2018

S. 49 : Trabzon Valiliği Sivil Toplum Kuruluşları Yemeği | Trabzon | 12 Ağustos 2018

S. 55 : Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Töreni | Muş | 26 Ağustos 2018

S. 61 : Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları  
  Ödül Töreni | Ankara | 29 Ağustos 2018

S. 67 : Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni   
  Ankara | 30 Ağustos 2018

S. 71 : TESK 20. Olağan Genel Kurulu | Ankara | 13 Eylül 2018

S. 77 : 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi Açılış Töreni | İstanbul | 18 Eylül 2018

S. 85 : TEKNOFEST Programı | İstanbul | 22 Eylül 2018

S. 93 : TBMM 27. Dönem 2. Yasama Yılı Açılışı | Ankara | 1 Ekim 2018

S. 105 : Yükseköğretim 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Töreni | Ankara | 3 Ekim 2018

S. 113 : Isparta Toplu Açılış Töreni | Isparta | 12 Ekim 2018

S. 121 : Kayseri Toplu Açılış Töreni | Kayseri | 13 Ekim 2018

S. 129 : Erciyes Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Töreni   
  Kayseri | 13 Ekim 2018

S. 137 : SOCAR Star Rafinerisi Açılışı | İzmir | 19 Ekim 2018

S. 141 : Diyarbakır Gençlik Festivali | Diyarbakır | 20 Ekim 2018

S. 145 : Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı   
  Ankara | 23 Ekim 2018

S. 151 : “150. Yılında Şûrâ-yı Devlet’ten Danıştay’a” Uluslararası Sempozyumu  
  Ankara | 24 Ekim 2018

S. 157 : İstanbul Havalimanı Açılış Töreni ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı  
  Resepsiyonu | İstanbul | 29 Ekim 2018

S. 163 : TÜBİTAK Optik Sistemler Araştırma Laboratuvarı ve Diğer Projelerin  
  Açılış Töreni | Ankara | 31 Ekim 2018

S. 169 : Türkiye Gençlik Zirvesi | İstanbul | 3 Kasım 2018

S. 179 : “Fidanlar Fidanla Büyüyor” Programı | Ankara | 6 Kasım 2018

S. 185 : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yıl AçılışTöreni | Ankara | 7 Kasım 2018

S. 191 :  Millet Bahçeleri Açılış Töreni | İstanbul | 17 Kasım 2018

S. 197 : Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid-i Nebi Programı | İstanbul | 17 Kasım 2018

S. 205 : KADEM 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi | İstanbul | 23 Kasım 2018

S. 211 : 17. MÜSİAD EXPO Kapanış Programı | İstanbul | 24 Kasım 2018

S. 217 : 2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu

  İstanbul | 26 Kasım 2018

S. 225 : Üsküdar Toplu Açılış Töreni | İstanbul | 8 Aralık 2018

S. 233 : Türk Savunma Sanayii Zirvesi | Ankara | 12 Aralık 2018

S. 241 : Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı Toplantısı   
  Ankara | 13 Aralık 2018

S. 257 : Denizli Toplu Açılış Töreni | Denizli | 15 Aralık 2018

S. 265 :  Esenler Toplu Açılış Töreni | İstanbul | 16 Aralık 2018

S. 273 : Konya Toplu Açılış Töreni | Konya | 17 Aralık 2018

S. 281 : TİM Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni   
  İstanbul | 21 Aralık 2018

S. 287 : TÜGVA Olağan Genel Kurulu | İstanbul | 22 Aralık 2018

S. 293 : Engelli Vatandaşlarımız ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimi 
  zin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni | Ankara | 24 Aralık 2018

S. 299 : TÜBİTAK ve TÜBA Ödül Töreni | Ankara | 26 Aralık 2018

S. 305 : PepsiCO Manisa Fabrikası Açılış Töreni | Manisa | 5 Ocak 2019

S. 311 : 2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri | Ankara | 10 Ocak 2019

S. 315 : 2018 Yılı BMC Sakarya-Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü     
  Temel Atma Töreni | Sakarya | 13 Ocak 2019

S. 323 : TOBB 10.Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası | Ankara | 21 Ocak 2019

S. 331 : HGM Küre ve HGM Atlas Tanıtım Töreni | Ankara | 24 Ocak 2019



S. 339 : ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi Açılışı | Ankara | 6 Şubat 2019

S. 345 : Test ve Eğitim Gemisi Ufuk’un Denize İniş Töreni | İstanbul | 9 Şubat 2019

S. 351 : İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni | İstanbul | 10 Şubat 2019

S. 357 : Türkiye Esnaf ve Sanatkâr Buluşması | Ankara | 13 Şubat 2019

S. 365 : 1. Yaşlılık Şurası | Ankara | 20 Şubat 2019

S. 371 : 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Toplantısı | Şanlıurfa | 8 Mart 2019

S. 377 : Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı Açılış Töreni | İstanbul | 12 Mart 2019

S. 383 : Uluslararası İyilik Ödülleri Tevcih Töreni | Ankara | 13 Mart 2019

S. 389 : Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni | Ankara | 14 Mart 2019

S. 395 : ANKAPARK Açılış Töreni | Ankara | 20 Mart 2019

S. 403 : EGM Özel Harekât Başkanlığı Yeni Hizmet Binaları Açılış Töreni   
  Ankara | 10 Nisan 2019

S. 409 : ÖNDER İmam Hatipliler Derneği 57. Genel Kurulu | İstanbul | 13 Nisan 2019

S. 417 : Memur-Sen Genel Merkez Yeni Hizmet Binası Açılışı ve “İşin Geleceği; Tehditler  
  ve Fırsatlar” Konferansı | Ankara | 18 Nisan 2019

S. 425 : Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı  
  Sempozyumu | Ankara | 24 Nisan 2019 

S. 431 : TOBB 75. Genel Kurulu | Ankara | 2 Mayıs 2019

S. 439 : 7. Aile Şurası | Ankara | 2 Mayıs 2019

S. 447 : Büyük Çamlıca Camii Açılışı | İstanbul | 3 Mayıs 2019

S. 453 : Türkiye İnovasyon Haftası ve İnovalig Ödül Töreni | İstanbul | 3 Mayıs 2019

S. 459 : MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu ve Yeni Genel Merkez Binası Açılış  
  Töreni | İstanbul | 04 Mayıs 2019

S. 467 : Ankara’nın “EN”leri Ödül Töreni ve İftar Programı | Ankara | 9 Mayıs 2019

S. 475 : Geleneksel Beyoğlu İftarı | İstanbul | 12 Mayıs 2019

S. 481 : İç Güvenlik Birimleriyle İftar | İstanbul | 16 Mayıs 2019

S. 487 : 50. Muhtarlar Toplantısı - İstanbul Muhtarları ile İftar | İstanbul | 17 Mayıs 2019

S. 493 : 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Töreni   
  Samsun | 19 Mayıs 2019

S. 499 : Sporcular ve Gençlerle İftar | Samsun | 19 Mayıs 2019

S. 503 : TBMM Tüm Milletvekilleri İftarı | Ankara | 21 Mayıs 2019

S. 507 : 22. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni   
  Ankara | 21 Mayıs 2019

S. 513 : Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı | Ankara | 23 Mayıs 2019

S. 519 : İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği İftarı | İstanbul | 24 Mayıs 2019

S. 525 : Sanatçı ve Sporcularla İftar | İstanbul | 25 Mayıs 2019

S. 529 : Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı | Ankara | 30 Mayıs 2019

S. 543 : 94 Ruhuyla Büyük Buluşma Toplantısı | İstanbul | 17 Haziran 2019

S. 553 : “Biz Birlikte Türkiye’yiz” Buluşması | İstanbul | 19 Haziran 2019

S. 561 : Dünyagöz Hasteneler Grubu “Biz Birlikte Türkiye’yiz” Buluşması  
  İstanbul | 21 Haziran 2019

S. 567 : MSÜ Müşterek Harp Enstitüsü ile Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay  
  Eğitimi Mezuniyet Töreni | İstanbul | 5 Temmuz 2019

S. 573 : HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulu | Ankara | 10 Temmuz 2019

S. 581 : Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Açılışı    
  Ankara | 15 Temmuz 2019

S. 587 : Yeşilköy Atatürk Havalimanı 15 Temmuz Programı    
  İstanbul | 15 Temmuz 2019

S. 595 :  Hafıza 15 Temmuz Müzesi Açılışı | İstanbul | 15 Temmuz 2019

S. 599 : TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı | Ankara | 26 Temmuz 2019



Recep Tayyip ERDOĞAN

76

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-5

2 007 yılında Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk tarafından seçil-
mesini öngören Anayasa değişikliğinin ilk fiili uygulamasının ya-
pıldığı 10 Ağustos 2014 seçimleri, Cumhurbaşkanı’nın, gerçek an-
lamda Cumhur’un Başkan’ı haline gelmesini sağlamıştır. Seçimin 

hemen ardından, yeni dönemin sembolü olarak görülen Beştepe’deki Cumhur-
başkanlığı Külliyesi üzerinden Cumhurbaşkanlığı makamını itibarsızlaştır-
mak için çok büyük iftira kampanyaları başlatıldı. Milletimizi ve ülkemizi 
ilgilendiren her meselede inisiyatif almamız ve çalışmalara öncülük etmemiz, 
rahatsızlıkları daha da artırdı. Ülkemize ve milletimize karşı sorumlulukla-
rımızın gereğini kararlılıkla yerine getirirken, bu iftira kampanyalarıyla da 
mücadele ettik. 

15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü mensuplarının 
en önemli hedeflerinin başında şahsımın ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin 
gelmesinin sebebi, Cumhurbaşkanlığı makamının ülkenin ve milletin hakiki 
temsil yeri haline gelmiş bulunmasıdır. Bunun için milletimiz, 29 gün süren 
demokrasi nöbetleri boyunca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, adeta etrafında 
etten bir duvar örerek korumaya almıştır. İstiklalimize ve istikbalimize yapı-
lan her saldırıyı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlen-
direrek bertaraf etmeyi başardık. İnşallah bundan sonra da aynı anlayış ve 
inançla yolumuza devam edeceğiz. 

Türkiye’nin mevcut yönetim sistemi ile yoluna daha fazla devam edemeyece-
ği, 15 Temmuz darbe girişimiyle, bir kez daha ve tüm açıklığıyla görülmüştür. 
Milletimizin değişim talebine kulak veren siyaset kurumu, 16 Nisan Halkoy-
laması ile nihayet bulan bir süreci başlatmıştır. Milletimizin teveccühüyle 
yürürlüğe giren Anayasa değişikliğine göre Türkiye, yapılacak ilk seçimlerle 
birlikte yeni yönetim sistemine geçecekti. 24 Haziran 2018 seçimleriyle birlik-
te yeni yönetim sistemi tüm unsurlarıyla devreye girmiştir. Ülkemizin son yıl-
larda ardı ardına yaşadığı saldırılar ve küresel düzeyde yaşanan krizlerin 
etkileri konusunda gösterdiğimiz güçlü direnç, yeni yönetim sistemimizin öne-
mini ortaya koymuştur. 
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Tarihin en önemli kaynağı yazılı birikimdir. Ecdadımızın emaneti olan zengin 
arşiv kayıtlarımız, sadece kendi tarihimize değil, onlarca ülkeyle birlikte tüm 
dünyanın geçmişine ışık tutuyor. Biz de, Başbakanlık dönemimizden başlaya-
rak tüm konuşmalarımızı kitaplaştırarak tarihe mal etmeye özel ehemmiyet 
veriyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın ilk dönemindeki konuşmalarımızı 10 cilt 
halinde yayımlamıştık. Şimdi de, yeni yönetim sistemimizdeki Cumhurbaş-
kanlığı görevimizin ilk 2 yılını, aynı şekilde kitaplaştırarak tarihe mal edi-
yoruz. Bu kitap, 2018 yılı Temmuz ayından 2020 yılı Temmuz ayına kadar, 
Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığımız konuşmalardan oluşuyor. 

Bu eserleri de “Yeni Türkiye Vizyonu” serisi altında yayımlıyoruz. Birinci ki-
tap, “Milletin Evi” başlığıyla, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki prog-
ramlarımızda yaptığımız konuşmalardan teşekkül ediyor. İkinci kitap “2023’e 
Doğru” başlığıyla, yurt içinde katıldığımız programlardaki konuşmalarımızı 
kapsıyor. Üçüncü kitap “Dünya 5’ten Büyüktür” başlığıyla, yurt içinde ve dı-
şında yaptığımız dış politikayla ilgili konuşmalarımızı içeriyor. “Yeniden Di-
riliş Yolunda” başlığını taşıyan dördüncü kitap ise, parti faaliyetlerinde yap-
tığımız konuşmalardan oluşuyor. 

Yeni Türkiye Vizyonu – Milletin Evi / 2023’e Doğru / Dünya 5’ten Büyüktür / 
Yeniden Diriliş Yolunda kitaplarımızın hem siyasetçiler, hem de bilim insan-
ları için kalıcı bir kaynak olacağına inanıyorum. 

           
                  

Aziz milletim, kıymetli bakanlar, değerli 
milletvekilleri, hanımefendiler, beyefendi-
ler, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle selamlıyorum. 

Yeni yönetim sistemimize göre kurduğu-
muz kabinemizin bu ilk toplantısını, tıpkı 

bundan 98 yıl önce olduğu gibi yapalım 
istedik. Okunan binlerce Hatmi Şerifin 
duasına eşlik edip, Cuma namazını Hacı 
Bayram Veli Camimizde kıldık. Ardından 
milletimizle kucaklaşarak, hasbihal ede-
rek, hasret gidererek Eski Meclis binamıza 
geldik. Hemen yanımızdaki birinci Meclis 

Hiçbir İnsanımızı Dışarıda 
Bırakmadan, Aydınlık Bir 

Geleceğe Yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni
Ankara | 13 Temmuz 2018
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Türkiye ve Türk milleti olarak yeni bir baş-
langıç yaptık. Bu yeni başlangıcın amacı, 
ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine 
yükseltme idealimize daha kolay ve daha 
hızlı bir şekilde ulaşabilmektir. Meclis’imiz 
en iyi kanunları çıkartacak, en iyi yasama 
faaliyetlerini yürütecek. Hükümetimiz 
en iyi icraatları yapacak, en iyi yürütme 
faaliyetlerini gerçekleştirecek. Yargımız, 
bağımsız ve tarafsız bir şekilde adaletin 
tecellisi için çalışacak. Sivil toplum kuru-
luşlarımız, medyamız, iş dünyamız, esnafı-
mız, sanatkârımız, sporcumuz, sanatçımız, 
velhasıl milletimizin her bir kesimi, kendi 
üzerine düşenleri en güzel şekilde yerine 
getirecek. Böylece, hep birlikte ülkemizi 
yükseltecek, büyütecek, zenginleştirece-
ğiz. Geleceğimize güvenle bakabileceğimiz 
bir Türkiye inşa edene kadar hepimiz dur 
durak bilmeden çalışacağız. 

Yaşadığımız her hadise bize, bu ülkede ha-
yatımızı sürdürebilmemizin bir bedeli ol-
duğunu gösteriyor. Bu bedel, kimi zaman 
Çanakkale’deki gibi topyekûn ölümün 
üzerine yürümektir. Bu bedel, kimi zaman 
İstiklal Harbinde olduğu gibi küllerinden 
yeniden doğmak mecburiyetinde kalmak-
tır. Bu bedel, kimi zaman darbelere, vesa-
yete, her türlü tuzağa ve oyuna karşı dim-
dik ayakta durabilmektir. Madem bedel 
ödüyoruz, öyleyse ülke ve millet olarak her 
alanda hakkımız olanı alabilelim istiyoruz. 

İşte bu anlayışla 16 yılda Türkiye’yi 3,5 kat 
büyüttük. Bu dönemde ülkemizi 2 kat da-
ha büyüterek, devletimizi payidar kılmak-

ta, milletimizin mutluluğunu ve refahını 
artırmakta kararlıyız. Kendi siyasi ve eko-
nomik hırslarını toplumun çıkarlarının 
önüne koyan küçük bir güruhu saymazsa-
nız, milletimizin istediği de işte budur. 

Biz, milletimizle yola çıkmış, nice engelleri 
yine milletimizle birlikte aşarak bugünlere 
gelmiş bir kadroyuz. Bizim davamız, mille-
timizin davasıdır. Bizim derdimiz, milleti-
mizin derdidir. Bizim mücadelemiz, mille-
timizin mücadelesidir. Bizim öfkemiz de, 
milletimizin öfkesidir. Bizim yanımızda 
milletimiz var. Peki karşımızda kim var? 
Karşımızda, terör örgütleri var, onları des-
tekleyen güçler var. Karşımızda, ülkemizin 
büyümesinden, gelişmesinden, kalkınma-
sından rahatsız olanlar var. Karşımızda, 
yaptığımız yatırımları hazmedemeyen, 
bunun için her birine bir kulp takmaya 
çalışan sinsi rakiplerimiz var. Karşımızda, 
maziden atiye kurduğumuz köprüyle mil-
letimizin özgüvenin artmasından çılgına 
dönenler var. Karşımızda, kendi halkları-
na sağlayamadıkları demokratik ve eko-
nomik imkânların ülkemizde yaşanmasını 
geleceklerine tehdit olarak görenler var. 
Bugüne kadar hep dediğimiz gibi, bize 
Allah yeter, bize milletimiz yeter. Allah’ın 
yardımı ve milletimizin desteği yanımızda 
olduğu müddetçe, üstesinden gelemeyece-
ğimiz tehdit, kazanamayacağımız mücade-
le yoktur. Bunun için her fırsatta rabiamızı 
haykırmaya devam edeceğiz: Tek Millet, 
Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet…

binasında başlayıp, 1924 yılından itibaren 
bu binada süren büyük mücadeleyi bir kez 
daha yad etmek üzere burayız. 

Türkiye’nin, 24 Haziran seçimleriyle yaşa-
dığı tarihi dönüşümünün ilk adımını, milli 
iradenin tecelligâhı olan bu kutlu çatının 
altında, milletimizin şahitliğinde atıyoruz. 
Meclis’in açılışı için Cuma saati, bu müba-
rek günün bereketinden ve feyzinden isti-
fade edebilmek amacıyla seçilmişti. Biz de, 
yine bir mübarek Cuma günü, aynı hissi-
yatla burada toplandık. Tıpkı 98 yıl önce 
olduğu gibi bugün de, milli iradenin üze-
rinde hiçbir fani güç tanımadığımızı belir-
terek sözlerime başlıyorum. 

Bu vesileyle; Kurtuluş Savaşımızın başko-
mutanı… Birinci Meclis’imizin ve devle-
timizin ilk başkanı… Cumhuriyetimizin 
banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile… İs-
tiklalimizin kazanılmasında emeği geçen 
tüm milletvekillerimizi, komutanlarımızı, 
askerlerimizi, 7’sinden 77’sine, erkeğinden 
kadınına tüm kahramanlarımızı tazimle, 
rahmetle yad ediyorum. Ruhlarına bir Fa-
tiha okuyalım.

Anadolu’nun kapılarını ebedi yurdumuz 
olarak açtığımız Malazgirt’ten bugüne 
kadar, dini, devleti, bayrağı, vatanı uğru-
na toprağa düşmüş tüm şehitlerimize ve 
gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 
Bilhassa, son yıllarda sınırlarımız içinde 
ve dışında yürüttüğümüz terörle mücade-
le operasyonları ile 15 Temmuz’da şehit 
olan kardeşlerimize Rabbimden rahmet ve 
mağfiret temenni ediyorum. Gazilerimize 
sıhhat ve afiyet diliyorum. 

Birinci Meclis, gazi bir Meclis’ti. Şu anda-
ki Meclis’imiz de gazilikle şereflenmiştir. 
İlk Meclis’ten bugüne kadar milli iradenin 
temsilcisi olarak görev yapmış tüm millet-
vekillerimizi saygıyla anıyoruz. Aynı şe-
kilde, yeni yönetim sistemimizin merkezi 
olan Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külli-
yemiz de gazi bir mekândır. Şehadetle ve 
gazilikle girdiğimiz Anadolu topraklarını, 
aradan geçen bin yılın ardından, yine aynı 
inançla, aynı azim ve kararlılıkla savunu-
yoruz. Ecdadımızın emanetini yere dü-
şürmemek, ezanı susturtmamak, bayrağı 
indirtmemek, haysiyetimizi çiğnetme-
mek için alın terimizle ve gerektiğinde 
canımızı ortaya koyarak mücadelemizi 
sürdürüyoruz. 

Bugün, Eski Meclis binasındaki bu töreni-
mizi, işte bu tarihi sürekliliğin bir sembolü 
olarak görüyorum. Dün bu sıralarda dev-
leti kurtarmak ve istiklali sağlamak için 
bir araya gelinmişti. Bugün ise Türkiye’yi 
2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en 
büyük 10 ülkesinden biri haline getirme-
nin kararlılığıyla buradayız. Evlatlarımızın 
da, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçir-
diklerinde, milletimizle sevinçlerini yine 
burada, bu çatı altında paylaşacaklarına 
inanıyorum. 

Ülkemizi Yükseltecek,  
Büyütecek, Zenginleştireceğiz

Kardeşlerim,

Pazartesi günü, Cumhurbaşkanlığı Göre-
ve Başlama Töreninde de belirttiğim gibi, 
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Kardeşlerim,

Yeni bir yolun başlangıcında bir kez daha 
diyoruz ki; mamur kılınacak şehirlerimiz, 
işlenecek bereketli topraklarımız, yetişti-
rilecek yavrularımız var. Yapılacak yeni 
yollarımız, açılacak yeni hastanelerimiz, 
kurulacak yeni fabrikalarımız, daha güç-
lü hale getirilecek eğitim kurumlarımız 
var. Kol kanat gerilecek mazlum vatan-
daşlarımız var. Tarlasında hasadını kal-
dırıp bereketini görmek için gün sayan 
çiftçilerimize verilecek daha çok müjdele-
rimiz var. Ayrımcılıkla mücadele ederek 
bugünlere gelen kadınlarımıza hayatın 
her alanında verecek yeni desteklerimiz 
var. Eşit bireyler olarak toplumdaki yer-
lerini alan engellilerimize sağlayacak ye-
ni imkânlarımız var. Ülkemizin üretim 
yükünü üstlenen sanayicimize, girişim-
cimize, iş dünyamıza, ihracatçımıza ve-
recek daha çok katkılarımız var. Günün 
ilk ışıklarıyla evinden çıkıp, alın teriyle 
rızkını kazanan işçi kardeşlerimizin haya-
tını kolaylaştırmak için atılacak daha çok 
adımlarımız var. Geleceğe umutla bakan 
gençlerimizle büyük Türkiye’yi birlikte 
inşa etmek için yapacak daha çok işimiz 
var. Herkesle birlikte yürüyecek daha çok 
yolumuz var. Hiçbir insanımızı dışarıda 
bırakmadan bir ve beraber olarak kucak-
layacağımız aydınlık bir geleceğimiz var. 
İşte bu geleceğimizi inşa ve ihya edeceğiz. 

Geleceğimize Hep Güvenle,   
Umutla, Sevgiyle Bakacağız

Sahip olduğumuz hazinenin anlamını en 
güzel, Merhum Mehmet Akif Ersoy’un 
kalemiyle değil yüreğiyle yazdığı İstiklal 
Marşımız anlatıyor: 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al 
sancak;     
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en 
son ocak.     
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu 
celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal; 
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli:

Değmesin ma’bedimin göğsüne na-
mahrem eli;      
Bu ezanlar - ki şehadetleri dinin temeli  
Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.

Evet, işte benim milletim 15 Temmuz 
gecesi gövdesini siper etmedi mi? Yurdu-
muza o alçakları uğratmamak için kendi-
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lerini tankların altına atmadı mı? Benim 
milletim, F-16’lar üzerlerinden geçerken 
şehadete yürüdü. Çünkü onlar şuna inan-
mışlardı: 

“Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada 
cüdâ” 

15 Temmuz gecesi yaşadıklarımızdan son-
ra hep birlikte elimizi açıp, tıpkı Akif gibi, 
Rabbimizden bu millete bir daha İstiklal 
Marşı yazdırmamasını dilemiştik. İnşal-
lah bundan sonra sadece zafer marşları 
yazacağız. İnşallah bundan sonra çocukla-

rımıza sadece başarılarımızın hikâyelerini 
anlatacağız. İnşallah bundan sonra gele-
ceğimize hep güvenle, umutla, sevgiyle 
bakacağız. 

Bu duygularla Cumhurbaşkanlığı Kabi-
nemizin bu ilk toplantısı vesilesiyle Eski 
Meclis binasında düzenlediğimiz törenin 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Aziz milletimize ve burada bulunan sizlere 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah 
yar ve yardımcımız olsun. 

Kalın sağlıcakla.

Sevgili İstanbullular, şehitlerimizin kıymet-
li emanetleri, değerli gazilerimiz, çok de-
ğerli kardeşlerim; bugün ikinci yılını idrak 
ettiğimiz “15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü” vesilesiyle, sizleri en kalbi mu-
habbetlerimle selamlıyorum. Sizlerin aracı-
lığıyla ülkemizin dört bir yanındaki vatan-

daşlarıma buradan, sevgilerimi, saygılarımı 
gönderiyorum. 

15 Temmuz destanını selamladığımız bu 
anlamlı günde, hatmi şeriflerle, dualarla, 
Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle şehitlerimizin 
ruhlarını mesrur ve mesut eyleyen herkese 
teşekkür ediyorum. 

Ülkemizde Artık “Darbe
Defterini” Bir Daha Açılmamak 

Üzere Kapattık

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Buluşması
İstanbul | 15 Temmuz 2018
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analarının bu hissiyatla cepheye gönder-
diği binlerce kınalı kuzunun mezar taşla-
rı üzerine söktü.

15 Temmuz zaferimiz de işte böyle büyük 
bir fedakârlığın eseridir. Bu zafer, mille-
timizin direnişi yanında o gece tanklara, 
uçaklara meydan okuyan şehit ve gazile-
rimizin cesaretinin sonucudur. Silah ve 
bomba seslerinin gecenin karanlığını del-
diği o gece Türk milleti,  cesareti, dirayeti 
ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakka-
le Ruhu’nun, Kuvayı Milliye Şuuru’nun ha-
len diri olduğunu göstermiştir. FETÖ’nün 
ölüm kusan silahları karşısında milletimiz 
canından, kimi zaman canından daha çok 
değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş; 
ancak vatanına namahrem elinin değme-
sine müsaade etmemiştir. Bir asır önce 
“Ya istiklal ya ölüm” parolasıyla Kurtuluş 
Savaşı’nı zaferle taçlandıran Türk milleti, 
15 Temmuz gecesi de “Gün, vatana sahip 
çıkma günüdür” diyerek darbecileri püs-
kürtmüştür. Yüz sene önce Anadolu’yu 
işgalcilere dar eden kahramanların torun-
ları, 15 Temmuz’da da FETÖ’cü alçaklara 
meydanları, sokakları, işte bugün üzerinde 
toplandığımız şu köprüyü dar etmiştir. Bu 
millet, FETÖ eliyle Türkiye’nin hizaya so-
kulmasına, terbiye edilmesine, müstemle-
kecilerin uydusu haline getirilmesine izin 
vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi ol-
makla iftihar ediyorum. Ya Rab, bu millete 
hizmet etmeyi bizlere nasip eyle.  

15 Temmuz, Türk milletinin yeniden diri-
lişinin, yeniden şahlanışının, iradesine yö-
nelen saldırılar karşısında tekrar kıyama 
kalkmasının adıdır.

Şairin dediği gibi:

“Ezan-ı Bilal için

O şanlı hilal için

Bizler istiklal için

Kıyam ettik kıyam”

15 Temmuz, milli iradenin vesayete, ce-
saretin ihanete, milletin hainlere galebe 
çaldığı, insanlık tarihine altın harflerle 
yazılmış büyük bir demokrasi mücadele-
sinin adıdır. Bu mücadelenin ve zaferin 
sahibi 81 milyonun tamamıdır. 15 Tem-
muz, tüm Türkiye’nin, milletimizin tüm 
fertlerinin zaferidir. 15 Temmuz bizimle 
beraber dünyanın dört bir yanında adalet 
ve özgürlük mücadelesi veren tüm maz-
lumların zaferidir.

15 Temmuz’da FETÖ’nün 
Başarısı İçin Gayret Edenleri 
Unutmayacağız

Değerli kardeşlerim,

Nasıl İstiklal Harbimiz ülkemizde yeni 
bir dönemi başlatmışsa, 15 Temmuz zafe-
rimiz de Türkiye’nin önünde yeni kapılar 
araladı. 15 Temmuz gecesi dökülen şehit 
kanları bağımsızlığımızı korumanın ya-
nında, milletimizin birlik, beraberlik ve 
kardeşliğini pekiştirmesine de vesile oldu. 
Demokrasi nöbetleriyle başlayan, tarihi Ye-
nikapı Mitingiyle ete kemiğe bürünen bu 
dayanışma iklimi, başta terör ve vesayetle 
mücadele olmak üzere Türkiye’yi tüm cep-
helerde daha da güçlendirdi. 7 Ağustos’ta 
Sayın Bahçeli ile başladığımız yürüyüşü 

Bu vesileyle bir kez daha 15 Temmuz 
gecesi FETÖ’cü alçaklar karşısında kan-
larıyla destan yazan; ezanımıza, bayra-
ğımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan 
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet di-
liyorum. Terörle mücadeleden yurt dışı 
operasyonlara kadar vatanımızın bekası, 
milletimizin huzuru için şehadete yü-
rüyen tüm kahramanları, burada tekrar 
kelam-ı edeple yâd ediyorum. Gazileri-
mize, cesaretleri ve fedakârlıkları için 
ülkem ve milletim adına şükranlarımı 
sunuyor; Allah’tan hayırlı, sağlıklı, uzun 
ömürler diliyorum. 15 Temmuz gecesi 
tarihi bir direnişe sahne olan bu köprü-
den, şehitlerimize Mehmet Akif ’in şu 
mısralarıyla seslenmek istiyorum.

“Asım’ın Nesli... Diyordum ya...  
Nesilmiş gerçek:

İşte çiğnetmedi namusunu,   
çiğnetmeyecek.

Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar,  
taşlar...

O, rükû olmasa, dünyaya eğilmez başlar,

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış 
yatıyor,

Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler 
batıyor!”

Rabbim onları cennetiyle-cemaliyle mü-
şerref kılsın, Peygamber Efendimize kom-
şu eylesin… Yüce Mevla, şehitlerimizin 
canlarını feda ederek yaptıkları şahitliği 
dergâhı izzetinde kabul etsin…

Fetih Sancağı,     
Kolayca Burca Dikilmez

Aziz kardeşlerim,

Bugün hem derin bir kederi, hem de bü-
yük bir gururu aynı anda yüreğimizde his-
sediyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı 
bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar 
yaşarken, diğer taraftan da dünyada eşine 
az rastlanır bir direnişe imza atmanın gu-
rurunu yaşıyoruz. Bir yandan daha ömrü-
nün baharındaki 16-17 yaşındaki gencecik 
fidanları toprağa vermenin acısını yeni-
den duyarken, aynı zamanda da vatanımı-
zı kurtarmanın onurunu hissediyoruz.

Şüphesiz hiçbir zafer, altın tepside sunul-
maz. Fetih sancağı, kolayca burca dikilmez. 
Bedel ödemeden, hiçbir başarı elde edil-
mez. Tarihimiz boyunca kazandığımız her 
zaferin gerisinde fedakârlık vardır, azim, 
dirayet ve cesaret vardır. Buna özellikle Ça-
nakkale Zaferimiz ile İstiklal Harbimizde 
çok yakından şahit oluyoruz. Pakistan’ın 
Milli Şairi Muhammed İkbal bu gerçeği şu 
şekilde ifade ediyor.

“Osmanlıların üzerine bir keder dağı yıkıl-
mışsa, sen hiç üzülme! 

Çünkü şafak, yüz bin yıldızın kanı dökül-
meden sökmez!”

Evet, Muhammed İkbal’in dediği gibi Kur-
tuluş Savaş’ında bu milletin istiklali için 
binlerce yıldızın, binlerce yiğidin, binler-
ce şehidin kanı döküldü. “1923 Şafağı”, 
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nasıl hayal kırıklığı yaşadıklarını, nasıl öf-
kelendiklerini de biliyoruz. İlişkilerimizi 
belirlerken, diğer konular yanında, darbe 
teşebbüsüne karşı tavrı da dikkate aldık, 
alıyoruz, alacağız.

İradesine ve Meşru Hükümetine 
Sahip Çıkan Kahramanları 
Unutmayacağız

Bunun yanında gerek yurt içinde, gerekse 
yurt dışında FETÖ ile mücadelemizi ara-
lıksız devam ettireceğiz. Pensilvanya’daki 
melun’un takiyye, hile, yalan-dolanla, bü-
yük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun 
kollarını kestik. Son 2 yılda örgütün dev-
let,  iş dünyası, bürokrasi, ticaret, medya ve 
sivil toplum alanlarındaki yapılanmalarını 
büyük ölçüde çökerttik. Yoğun diplomatik 
temaslarımız sayesinde bugüne kadar 16 
ülkede örgütün okul adı altında açtığı fit-
ne yuvalarını kapattırdık. 80’in üzerinde 
firari elebaşını kaçtıkları yerlerden ülke-
mize getirtip yargıya teslim ettik. Ülkemiz-
de devam eden davalar artık yavaş yavaş 
neticelenmeye başladı. Suçlular titizlikle 
belirlenerek, o gece ülkemize ihanet eden, 
milletimize kurşun sıkan katiller en ağır 
cezalara çarptırılıyor. Son FETÖ’cü hain de 
hesap verene kadar, bu mücadeleyi hukuk 
içinde kararlılıkla sürdüreceğiz. Şehitleri-
mizin ve gazilerimizin dökülen kanlarının 
hesabını muhakkak soracağız.

Değerli kardeşlerim,

Nasıl tanklara alkış tutanları, darbeciler-
le anlaşıp tankların arasından sıvışanları 

unutmuyorsak, o gece başta bu köprü ol-
mak üzere ülkemizin farklı köşelerinde ya-
şanan kahramanlıkları da unutmayacağız.

O tarihi gece boyunca gözlerimizi yaşartan, 
göğsümüzü kabartan birçok kahramanlık 
hikâyesine şahit olduk. O gece milletimi-
zin bağımsızlığı için neleri göze alabilece-
ğine bir kez daha çok yakından şahitlik et-
ti. Füze rampalarının gidişini engellemek 
için tır lastiklerini kesen Polatlılı vatandaş-
larımızı, tarlasındaki mahsulü yakarak jet-
lerin uçuşlarına engel olan Kahramanka-
zan halkını hiçbir zaman unutmayacağız. 
Şehit edileceğini bildiği halde darbecilere 
meydan okuyan Ömer Halisdemir’leri, 16 
yaşında babasıyla beraber şehadete yürü-
yen Abdullah Olçok’ları, Gölbaşı’nda bom-
baların hedefi olan 52 yiğit özel harekât 
polisimizi asla unutmayacağız. Tek başla-
rına karşılarına dikildiği darbecilere kök 
söktüren hanım kardeşlerimizi,  ellerinde 
bayraklarla namluların üzerine yürüyen 
gençlerimizi, alnı secdede sabaha kadar 
dua eden, gözyaşı döken aksaçlılarımızı 
hiçbir zaman hafızamızdan çıkarmaya-
cağız. Somali’den Pakistan’a, Medine’den 
Malezya’ya, Sancak’tan Türkistan’a kadar 
dünyanın dört bir ucunda ülkemiz ve mil-
letimiz için meydanlara koşan kardeşleri-
mizi de unutmayacağız. 81 vilayetimizin 
tamamında iradesine ve meşru hüküme-
tine sahip çıkan kahramanlarını hiçbir za-
man unutmayacağız.

15 Temmuz bize şu hakikati bir kez daha 
gösterdi. Bu millet, asil bir millettir. Bu 
millet, cesur bir millettir. Bu millet, kah-
raman millettir. Bu millet, hürriyetine ca-

hamdolsun Cumhur İttifakıyla devam et-
tirdik. Aynı kararlılıkla da inşallah devam 
ettireceğiz.

FETÖ’nün devlet ve toplum hayatımızdan 
tasfiye sürecini hızlandırırken, yurt dışın-
da da özellikle PKK ve uzantılarına karşı 
başarılı operasyonlar gerçekleştirdik. Önce 
Fırat Kalkanı Harekâtı, daha sonra Zeytin 
Dalı Operasyonu ile sınırlarımızdan ülke-
mize yönelen terör tehdidini kaynağında 
bertaraf ettik. Cerablus’ta 3 bin DEAŞ’lıyı 
derdest ettik. Zeytin Dalı Operasyonunda 
4 bin 600’e yakın teröristi yok ettik. Yurt 
içinde de 1400’ü aşkın teröristi etkisiz hale 
getirdik. Ne dedik? İnlerine gireceğiz. İnle-
rine girmeye devam ediyoruz. Onlar kaça-
cak, biz kovalayacağız. 

Ülke hudutlarımız içerisinde artık sa-
botajlara, karartma eylemlerine maruz 
kalmadan tüm terör örgütleriyle çok da-
ha başarılı mücadele yürüttük. Ayrıca 
Türkiye’yi vesayetin boyunduruğundan 
tamamen kurtaracak, demokrasimizin 
önünü açacak, yönetim sistemimizi ka-
lıcı istikrara kavuşturacak önemli adım-
lar attık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemiyle, hem milletimizi bir hayaliyle 
buluşturduk, hem de ülkemizi büyük bir 
kamburdan kurtardık. Bu tarihi değişim-
le Türk demokrasisine çağ atlattık. 15 
Temmuz ile demokrasimizin rüştünü tüm 
dünyada ispat ettik.  Tüm bu gelişmelerle, 
inşallah, ülkemizde artık “darbe defteri-
ni” bir daha açılmamak üzere kapattık.

Kardeşlerim, 

Yıldönümleri aynı zamanda muhasebe ve 
murakabe günleridir. Ülke, millet ve devle-
ti yönetenler olarak 15 Temmuz gecesi ve 
sonrasında yaşadıklarımızdan çok büyük 
dersler çıkardığımıza inanıyorum. Önce-
likle 15 Temmuz bizlere, kimin ülkemizin 
kara gün dost olduğunu, kimin de sadece 
iyi gün dostu olduğunu gösterdi. Biz mil-
let olarak derin bir hafızaya sahibiz. Ya-
şadığımız hadiseleri iki de bir gündeme 
getirmesek de onları asla unutmayız, unut-
turmayız. Geçmiş tecrübelerden aldığımız 
derslerle geleceğimizi aydınlatacak adım-
larımızı atarız. 

15 Temmuz sürecinde şahit olduğumuz 
riyakârlıkları da aynı şekilde hafızamıza 
not ettik. O gece bizim için dua edenler-
le, FETÖ’nün başarısı için gayret eden-
leri hiçbir zaman unutmayacağız. Daha 
darbe teşebbüsünün ilk anlarından iti-
baren demokrasimize destek verenlerle, 
cuntacıların yanında yer alanları asla ay-
nı kefeye koymayacağız. Merhum Aliya 
İzzetbegoviç’in dediği gibi; “Her şey bitti-
ğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın 
sözleri değil, dostlarımızın -daha doğrusu 
dost bildiklerimizin- sessizliği olacaktır.” 
Hele hele ülkemizden kaçan darbecileri 
bağrına basanların ilkesizlikleri asla hafı-
zamızdan silinmeyecektir.

Açık ve net söylüyorum… Kimin, nerede, 
nasıl tavır takındığını çok iyi biliyoruz. 
Kimin kimlerle iş tuttuğunun da gayet iyi 
farkındayız. Umutlarını FETÖ’cü cuntaya 
bağlayanların, olayların seyri değişince 
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nı pahasına sahip çıkan bir millettir. Bu 
millet, vatanı söz konusu olduğunda aynı 
safta buluşma erdemi gösteren necip bir 
millettir. Türkiye’de demokrasinin de, ba-
ğımsızlığımızın da en büyük garantisi, fer-
di ve hizmetkârı olmaktan her zaman şeref 
duyduğum işte bu millettir.

Evelallah bu topraklarda “15 Temmuz ru-
hu” ayakta oldukça Türkiye’yi yolundan 
alıkoyabilecek hiçbir güç yoktur. Şair’in 
dediği gibi;

“Vurulup ömrünün ilkbaharında 

Kanından çiçekler açar yanında 

Cümle şehitlerin omuzlarında 

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.”

Evet, şehitlerimizin fedakârlığı, gazileri-
mizin cesareti sayesinde, hiç şüpheniz ol-
masın, ülkemizin ve milletimizin geleceği 
aydınlıktır.

İşte burada Şehitler Mabedini bitirmiştik. 
Şimdi de Şehitler Müzesi yapıyoruz. Bu 
müzede tüm şehitlerimizin hatıralarını, 
objelerini sergileyeceğiz. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü’nde bir kez daha ebediyete uğurladı-
ğımız şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd 
ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine Yüce 
Mevla’dan sabrı cemil diliyorum. Gazile-
rimize Rabbimden sağlık ve afiyet niyaz 
ediyorum.

Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kar-
deşliğimizi daim eylesin. Rabbim, her 
karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel 
ülkeyi korusun. Rabbim, vatanımızı her 
türlü saldırıdan, her türlü ihanetten mu-
hafaza buyursun. Rabbim, bu millete bir 
daha 15 Temmuz vari acılar, travmalar 
yaşatamasın.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.

Aziz milletim, değerli bakanlar, hanıme-
fendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duy-
gularımla, muhabbetle selamlıyorum. Mi-
safirlerimize, sizlere Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesine, milletin evine, bu gazi mekâna             
hoşgeldiniz diyorum. Televizyonları başın-

da bizleri izleyen vatandaşlarımıza sağlık, 
afiyet, esenlik, huzur ve selamet temenni 
ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemine resmen geçtiğimiz 24 Haziran se-
çim sonuçlarının bir kez daha ülkemize ve 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Milletime Sesleniyorum: 
Dolarlarınızı, Eurolarınızı, 
Altınlarınızı TL’ye, Nakde 

Dönüştürün
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oluşturduk, Bakanlarımızın atamalarını da 
hemen yaptık. Kabinemiz, bir Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı ve 16 Bakan’dan oluşuyor. 
Bakan Yardımcılarımızın önemli bir bölü-
münü atadık, üst düzey yöneticilerimizle 
ilgili hazırlıklarımız hızla ilerliyor. Yeni ku-
rulan başkanlıkların, kurulların ve ofislerin 
işler hale getirilmesine yönelik çalışmalar 
sürüyor. Bugün de, ilk 100 günlük icraat 
programımızı milletimizle paylaşıyoruz. 
Orta Vadeli Programı Ağustos ayı sonuna 
kadar kamuoyuna ilan etmeyi planlıyoruz. 
2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan 
çalışmalarımıza başladık, Kasım ayı sonuna 
kadar bunu da tamamlamayı hedefliyoruz. 

100 Günlük İcraat Programımızın koordi-
nasyonunu Cumhurbaşkanı Yardımcımız 
Sayın Fuat Oktay yürüttü. Bakanlarımızın 
her biri, kendi alanlarıyla ilgili tüm proje-
leri, planları, Cumhurbaşkanlığı manifesto-
sunda ve AK Parti seçim beyannamesinde 
yer alan taahhütlerimizi baştan sona göz-
den geçirdiler. Bunlardan, 100 gün içinde 
yapacaklarımızı maddeler halinde listele-
yip, bütçeleriyle birlikte bir araya getirdik. 
Aslında ilk 100 günde tamamlanacak proje 
sayısı binin üzerindedir. Biz bunlardan da-
ha önemli ve öncelikli gördüğümüz 400’ü-
ne, milletimize açıklayacağımız programda 
yer verdik. Sizlere dağıtılan kitapçıkta ta-
mamı yer alan bu 400 projeyi başlıklarıyla 
zikretmek dahi tüm günümüzü alacağı için, 
burada sadece bazı başlıkları, görsel malze-
meler eşliğinde ifade etmekle yetineceğiz. 

Cumhurbaşkanlığımıza ve Bakanlıklarımı-
za bağlı kurumlarımızın, 100 günde ve yak-
laşık 46 milyar liralık bütçe ile hayata geçi-

recekleri bu 400 proje, adeta yeni dönemin 
ateşleyici gücü olacaktır. Bu projeleri hazır-
larken, ilave kaynak ihtiyacı doğmamasına, 
mevcut bütçe imkânları ile yürütülebilme-
sine özellikle dikkat ettik. Milli Eğitimle 
ilgili küçük bir istisna dışında, bu ilkeden 
sapmadan programımızı oluşturduk. 

AK Parti, iktidara geldiği günden beri büt-
çe disiplinine özel önem veren bir parti 
olmuştur. Ekonomide bugüne kadar elde 
ettiğimiz başarıların gerisindeki en önemli 
unsurlardan biri de bütçe disipliniyle ilgili 
hassasiyetimizdir. İnşallah, önümüzdeki 
dönemde de aynı şekilde devam edeceğiz. 
Kaynakların çeşitlendirilmesi burada çok 
büyük bir önem arz ediyor.

E-Devlet Sistemini 
Etkinleştireceğiz

Değerli arkadaşlar, 

Yeni yönetim mimarimizi oluştururken, 
tüm kurumları ilgili bakanlıklar bünye-
sinde toplamaya özen gösterdik. Genelkur-
may, Diyanet İşleri Başkanlığı, MİT, MGK, 
Savunma Sanayi gibi belli yerler dışındaki 
tüm kurumlar, faaliyet alanlarıyla ilgili 
bakanlıklar bünyesinde çalışmalarını sür-
dürecektir. Böylece Cumhurbaşkanlığını, 
tüm bakanlıkların ve kurumların faaliyet-
lerini daha iyi, daha etkin yönetebilecek 
bir yapıya kavuşturduk. Cumhurbaşkanlı-
ğının kendisinin doğrudan yürüteceği faa-
liyetleri de, bu anlayışla sınırlı tuttuk. 

Bu projelerden biri, vatandaşlarımızın ka-
mu hizmetlerine erişimini kolaylaştıran, 

Türkiye, yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe sa-
hip yönetim sistemi arayışında, tarihi bir 
dönüşümü başarıyla tamamlamıştır. Geç-
mişteki örneklerinden farklı olarak, bu dö-
nüşüm tamamen demokratik sistem içinde 
gerçekleşmiştir. Milletimizin bizatihi ken-
disinin, onun temsil mercii olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin ve siyaset kuru-
munun iradesiyle hayata geçen yeni yöne-
tim sistemimizin, demokrasi tarihimizin 
zirvesini oluşturduğuna inanıyorum. Dar-
beler, muhtıralar, türlü müdahaleler, geri-
ye doğru baktığımızda pek çoğunu üzün-
tüyle karşıladığımız nice acı hadiselerin 
ardından böyle bir demokratik olgunluğa 
erişmiş olmamızı, en büyük kazanımımız 
olarak görüyorum. 

Bu vesileyle, Malazgirt’te kazandığı zafer-
le bize bu toprakları ebedi vatan olarak bı-
rakan Sultan Alparslan’dan başlayarak… 
Coğrafyamızdaki ilk devletimiz olan Ana-
dolu Selçuklu Devletini kuran Süleyman 
Şah’ı… Osmanlı çınarını bu topraklara 
diken Ertuğrul Bey’i ve Osman Gazi’yi… 
Avrupa’nın kapılarını Osmanlı’ya açan ve 
türbesi Kosova-Priştine’de bulunan Sultan 
1. Murat Hüdavendigar’ı… İstanbul’u fet-
hederek çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan 
Mehmet Han’ı… Hicaz Bölgesine, oradaki 
kutsal beldelere ve kutsal emanetlere hiz-
met etme şerefini milletimize kazandıran 
Yavuz Sultan Selim Han’ı… Osmanlının son 
döneminde izlediği usta siyasetle devleti 
yıllarca ayakta tutan ekonomik ve siyasi atı-
lımların mimarı Sultan Abdülhamid-i Sani 
Han’ı… Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı 
ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü… Demokrasiye geçişimi-

zin bedelini canıyla ödeyen şehit başvekil 
Adnan Menderes’i…  Dünyanın yeniden 
yapılandığı kritik bir dönemde Türkiye’nin 
bu değişimin gerisinde kalmamasını sağla-
yan rahmetli Turgut Özal’ı… Ve isimlerini 
burada zikredemediğim istiklalimiz ve is-
tikbalimiz için emeği geçmiş ecdadımızın 
her birini hayırla yâd ediyorum. Amacımız, 
ecdadımızdan aldığımız emaneti daha da 
yükseğe çıkartarak, gelecek nesillere aktar-
maktır. Bugünkü proje toplantımızı, işte bu 
yolda atılmış küçük ama önemli adım ola-
rak görüyorum.

400 Proje, Adeta Yeni Dönemin 
Ateşleyici Gücü Olacaktır

Değerli arkadaşlar, 

Meclis’te ettiğimiz yeminle birlikte siste-
min fiilen işlemeye başladığı 9 Temmuz 
gününden beri, gerek şahsım, gerek bakan-
larım yoğun bir mesai içindedir. Bir yandan 
yeni yönetimin mimarisini oluşturuyor, 
diğer yandan milletimize verdiğimiz sözle-
ri hayata geçirecek programları, projeleri 
hazırlıyoruz. Tüm bunları, devlet işlerinde, 
millete sunulan hizmetlerde en küçük bir 
aksamaya meydan vermeyecek şekilde yü-
rütüyoruz. 

Anayasa değişikliğine uygun şekilde, yeni 
sisteme geçişin gereği olarak ilga edilmesi 
gereken kanunları yürürlükten kaldırdık, 
bunların yerini alacak Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamelerini de yayımlamaya başladık. 
İlk iş olarak Cumhurbaşkanlığımızın ve 
bakanlıklarımızın yeni teşkilat yapılarını 
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100 Günlük İcraat Programımız çerçeve-
sinde, yeni adli yılla birlikte “Yargıda He-
def Süre Uygulamasına” geçiyoruz. Böyle-
ce soruşturma ve yargılamaların, önceden 
ilan edilecek sürelerde tamamlanmasının 
sağlanmasını amaçlıyoruz. 

Bir başka önemli projemiz, savcılık, mah-
keme ve icra müdürlükleri ile emniyet 
birimleri arasındaki yazışmaların, kurum-
larımızın kendi sistemleri arasında enteg-
re edilmesidir. Bu birimler arasında yılda 
yaklaşık 6 milyon yazışma yapıldığı dü-
şünüldüğünde, yeni sistem gerçekten çok 
önemli zaman ve kaynak tasarrufu sağla-
yacaktır. Yargı birimlerince yapılan 40 mil-
yon tebligattan 28 milyonunun elektronik 
ortamda gerçekleştirilebilmesini mümkün 
kılacak bir altyapı oluşturuyoruz. 

Arabuluculuk ve uzlaştırma uygulamaları-
nı daha da etkinleştirerek, mahkemelerin 
iş yükü hafifletiliyoruz. 

Halen faaliyette olan Bursa, Adana, İzmir, 
Erzurum, Samsun, İstanbul ve Ankara 
Bölge Adliye Mahkemelerine ilave olarak, 
Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkeme-
lerini faaliyete geçiriyoruz. Bir sonraki he-
defimiz de Kayseri, Trabzon, Diyarbakır ve 
Van Bölge Adliye Mahkemelerini faaliyete 
geçirmektir. 

Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suç-
ları konusunda, toplumun beklentilerine 
cevap verecek cezai düzenlemelerin yapıl-
masını sağlıyoruz.

Kadınlara, Gençlere ve Engellilere 
Sunulan İmkânları Genişletiyoruz

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMET-
LER BAKANLIĞIMIZ vasıtasıyla, ülke-
mizde en büyük hizmetleri verdiğimiz 
kesimlere hitap ediyoruz. Dünyanın en 
gelişmiş ve geniş kapsamlı sosyal güven-
lik sistemine sahip ülkesiyiz. Türkiye’de, 
kendi iradesiyle tercihini başka yönde kul-
lananlar dışında, sosyal güvenlik şemsiye-
sinin dışında hiçbir vatandaşımız yoktur. 
Sağlık sigortası primini gücü nispetinde 
ödeyen ödüyor, ödeyemeyenlerin primini 
devlet üstleniyor. Emeklilik konusunda 
bizdeki kadar esnek ve kolaylaştırıcı uygu-
lamaları, dünyanın başka hiçbir ülkesinde 
bulamazsınız. 

Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen tasarruf 
teşvik ve konut edindirme yardımı ödeme-
lerini biz iade ettik. Tasarruf teşvik fonu 
için 4,5 milyon kişiye 15 milyar lira, konut 
edindirme yardımı için 8 milyon kişiye 3,5 
milyar lira ödeme yaptık. 

Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, 
gençler, öğrenciler, işsizler, şehit yakınları, 
gaziler, hastalar başta olmak üzere, mille-
timizin her kesimine yönelik sosyal des-
tek projeleri uyguluyoruz. Geçtiğimiz 16 
yılda 242 milyar lira tutarında sosyal yar-
dım yaptık. Yeni dönemde sosyal yardım 
veri tabanı oluşturarak, farklı kurumlar 
tarafından verilen hizmetleri daha etkin 
hale getiriyoruz. Çalışanlarımızı ve emek-
lilerimizi, ülkemizin imkânlarını seferber 

hızlandıran ve maliyetleri azaltan e-devlet 
sistemini etkinleştirmek olacaktır. Bir baş-
ka projemiz de, tüm icraatların, planların, 
projelerin ülke geneli ve bölgesel ölçek ya-
nında 81 il bazında takibini sağlayacak bir 
sistemi, en kısa sürede Cumhurbaşkanlığı 
bünyesinde kurmaktır. Böylece tüm icra-
atları ve yatırımları Ankara’dan illerimi-
ze ve illerimizin her birinden Ankara’ya 
uzanan, karşılıklı etkileşime dayalı bir 
sistemle takip etme imkânına kavuşacağı-
mıza inanıyorum. 

Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı ku-
rumlarımızın her birinin elbette 100 gün-
de gerçekleştirmeyi hedefledikleri çok 
değerli projeleri var. Bunlar içinde savun-
ma sanayi projelerine ayrı bir önem veri-
yorum. Programımızda yer alan 400 pro-
jenin 48’i savunma sanayimize aittir. Her 
birini yakından takip ettiğim bu projeler-
de 100 günlük dönemde elde edeceğimiz 
ilerleme, yeni dönemdeki hedeflerimiz 
bakımından kritik ehemmiyete sahiptir. 
Türkiye’nin her alanda tehdide ve baskıya 
maruz kaldığı bir dönemde, kendi göbeği-
mizi kendimizin kesmesine katkı sağlaya-
cak her çalışma bizim için kıymetlidir. Bu 
projeler, lazer silahından uydu ve uydu 
fırlatma projelerine, SİHA ve İHA’ların 
geliştirilmesinden roket ve füzelere, heli-
kopter motoru ve muharip savaş uçağı ta-
sarımından mühimmat üretimine kadar 
geniş bir yelpazeye yayılıyor. 

Geçtiğimiz 5 yılda yaşadığımız her hadise 
bize, savunma sanayi projelerinin önemini 
bir kez daha göstermiştir. Sadece sayısal 
olarak büyük ve en modern silahlarla do-

natılmış bir orduya sahip olmak tek başına 
anlamlı değildir. Güçlü ordu demek, hem 
sayısal olarak yeterli, hem de aracından 
mühimmatına ve yazılımına kadar tüm 
aşamalarıyla sizin kontrolünüzde donanı-
ma sahip bir ordu demektir. Bunun için 
biz, bir yandan ordumuzun kritik birimle-
rinde uzmanlığa dayalı bir personel yapı-
sına geçerken, diğer yandan da her alanda 
kendi kendimize yeterli bir savunma sa-
nayi kurmaya çalışıyoruz. 16 yıl öncesine 
göre bugün çok ileri bir noktaya geldiği-
mizi memnuniyetle görüyoruz. Ama hala 
kat etmemiz gereken çok yol olduğunu da 
biliyoruz. Bunun için, her ne olursa olsun, 
savunma sanayi projelerinden taviz ver-
meyeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, 

Şimdi de tek tek bakanlıklarımızın 100 
Günlük İcraat Programımızda yer alan, ta-
mamı size kitapçık olarak dağıtılmış proje-
lerine özetle değinmek istiyorum.

ADALET BAKANLIĞIMIZ; açtığımız 
242 yeni adalet hizmet binası, gelişmiş 
elektronik yargı ağı, çeşitlendirilmiş hak 
arama yolları, artırılmış personel sayısı, 
sesli ve görüntülü ifade alma sistemleri, 
güncellenmiş mevzuatı ile ülkemizde a-
daletin tesisinde adeta devrim yapmış bir 
bakanlığımızdır. Yaptığımız bunca refor-
ma rağmen, FETÖ’nün yargı sistemimizde 
yol açtığı tahribatı süratle giderme nokta-
sında önemli mesafe kat ettik. Bakanlığa 
sızmış olan terör örgütü mensuplarını bü-
yük ölçüde temizledik. Şimdi daha büyük 
reformlar için daha güçlü bir Adalet Ba-
kanlığına sahip olduğumuza inanıyorum. 
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Şehirlerimizin marka değerlerini geliştir-
meye yönelik projeler başlattık. 

Bunların en önemlisi İstanbul Uluslararası 
Finans Merkezi Projesidir. 

Kanal İstanbul’u Hayata 
Geçirmeye Kararlıyız

100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde, 
Kanal İstanbul Projesinin taşınmaz devir-
lerini tamamlayacak, çevre düzeni planları 
ve imar planlarını onaya sunuyoruz. Proje-
nin finansmanı için kullanılmak üzere 22 
milyon metrekare arazinin TOKİ’ye devri 
tamamlanıyor. Türkiye’nin bu büyük stra-
tejik projesini hayata geçirmekte karar-
lıyız. Kanal İstanbul’un her iki tarafında 
birer butik şehir olacak. Bu butik şehirler, 
bizim aynı zamanda rezerv alanlarımızı 
oluşturacak. Burada yatay mimarinin ege-
men olduğu bir şehircilik anlayışını hakim 
kılacağız. 

Seçim vaadimiz olan Millet Bahçelerinden 
5’ini bu dönemde tamamlıyor, 6’sının in-
şasına, 22’sinin de projelerine başlıyoruz. 
Nasıl? Şu güzellikleri görüyorsunuz değil 
mi? İstanbul’da yeni havalimanını inşallah 
29 Ekim’de hizmete açıyoruz.  Atatürk Ha-
valimanının olduğu yere de  Türkiye’nin 
en büyük Millet Bahçesini yapacağız.  

Açılışını yapacağımız Millet Bahçele-
rinden ikisi İstanbul-Kayaşehir’de, biri 
Baruthane’de, biri Esenler’de ve biri de 
Konya Meram’da bulunuyor. İnşasına baş-
layacağımız millet Bahçeleri de, İstanbul 

Kayaşehir’in 2, 3 ve 4’üncü etapları, Pen-
dik, Validebağ, Küçükçekmece, Ayazma 
ile Diyarbakır Dicle Vadisi’dir. Projesini 
hazırlamaya başlayacağımız Millet Bahçe-
leri arasında; İstanbul Atatürk Havalima-
nı, Zeytinburnu Beştelsiz, Ankara AKM sa-
hası ve Gölbaşı, Konya, Yozgat-Sorgun ile 
stadyumdan dönüştürülecek olan Adana, 
Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, 
Giresun, Hatay, Malatya, Mersin, Sakarya, 
Samsun, Sivas, Trabzon Akçaabat ve Avni 
Aker yer alıyor. 

Kentsel Dönüşüm projelerimize bu dö-
nemde hız veriyoruz. 100 gün içinde 17 
bin adet konut ve işyerini hak sahiplerine 
teslim ediyor, 16 bin konut ve işyerinin de 
temelini atıyoruz. Dar gelirlilere yönelik 
projeler kapsamında 15 bin 523 konutu 
satışa çıkartıyor, 15 bin 506 konutun in-
şasının da ihalesini tamamlıyoruz. Satışı 
mümkün gözüken 50 bin kamu konutuyla 
ilgili envanter çalışmasını tamamlıyor, ilk 
etapta 5 bininin satışı için işlemlere başlı-
yoruz. Kamu kurumlarına tahsisli atıl du-
rumda tutulan Hazine arazilerinin ekono-
miye kazandırılması için 20 ilde değerlen-
dirme çalışması yapıyoruz. Daha önce bu 
amaçla tespit edilmiş 9 milyar lira değerin-
deki taşınmazların uygulayıcı kurumlara 
devrini bitiriyoruz. 

Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalı-
şacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faa-
liyete geçirmeye yönelik başvuruları ger-
çekleştiriyoruz. İmar barışı kapsamında 
13 milyon kayıtsız yapıyla ilgili işlemleri 
tamamlıyoruz. 

ederek, insanca yaşayabilecekleri bir gelir 
düzeyine çıkarmanın gayreti içinde olduk. 

Son olarak emeklilerimize taahhüt ettiği-
miz 1.000 liralık ikramiyenin ilkini Rama-
zan Bayramında ödemiştik. 100 Günlük 
İcraat Programımız çerçevesinde, emek-
lilerimize ikinci ikramiyelerini, inşallah 
Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz. 

Milletimize verdiğimiz 1.000 liranın al-
tında emekli maaşı bırakmama sözümüzü 
yerine getiriyoruz. Bu kapsamda olan 150 
bin kişiyle ilgili hazırlıklarımızı tamamla-
dık, yasal düzenlemeyi bekliyoruz. 

Yeni dönemde, vatandaşlarımızı sosyal 
yardımdan ziyade istihdama yönlendire-
cek yeni bir anlayışı öne çıkartmayı plan-
lıyoruz. Mesleki eğitim kursları ve destek-
lerle vatandaşlarımızı üretken hale getir-
menin, onlara yapılacak en büyük ve kalıcı 
yardım olduğuna inanıyoruz. 

Piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda nite-
likli işgücü yetiştirilmesine yönelik prog-
ramların katılımcı sayısını 248 binden 375 
bine yükseltiyoruz. 

Bu kapsamda önceliğimiz imalat ve bili-
şim sektörleridir. 

Sosyal Hizmet Merkezlerimizin sayısını 
298’den 313’e artırarak, ihtiyaçlarını tespit i-
çin ziyaret ettiğimiz hane sayısını 526 binden 
826 bine çıkartıyoruz. 

Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetle-
rinden faydalanabilmelerini temin ediyoruz. 

Engelli Sağlık Kurulu Raporlarıyla ilgili so-
runların çözümüne yönelik yeni bir siste-
mi, bu dönemde hayata geçiriyoruz. 

Milletimize söz verdiğimiz şekilde her yıl 
100 bin gencimizin sosyal çalışma prog-
ramlarından yararlanması doğrultusunda 
ilk uygulamayı başlatıyoruz. 

İstihdamın artırılması için işverenlere sağ-
ladığımız teşviklere ilave olarak, kadınlara, 
gençlere ve engellilere sunulan imkânları 
genişletiyoruz. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-
MIZ, ülkemizin çehresinin değişiminde en 
önemli hizmetleri gerçekleştiren kurumla-
rımızdan sorumludur. 

TOKİ vasıtasıyla 81 vilayetimizin tama-
mında inşa ettiğimiz 837 bin konutla, va-
tandaşlarımızın barınma sorunlarının çö-
zümüne öncülük ettik. Gördüğünüz gibi, 
binalarımız gayet güzel, fiyatları uygun. 
Ülkemiz için hayati öneme sahip Kentsel 
Dönüşüm Projelerimiz hızla devam edi-
yor. Halen ülke çapında 1 milyon 300 bin 
bağımsız birimde dönüşüm çalışması sü-
rüyor. Atık su arıtma hizmetlerini nüfusun 
yüzde 86’sına kadar ulaştırdık. Katı atıkta 
da yüzde 75’i bulduk. 

Denizlerimizi temiz tutmak için yürüttü-
ğümüz çalışmalar sayesinde, mavi bayrak-
lı plaj ve marina sayısını 459’a çıkardık. 

Ülkemiz genelinde çevre düzeni planları-
nın ve kıyı kenar çizgilerinin tespitine yö-
nelik çalışmaları tamamladık.
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la elektrik enerjisinde kurulu gücümüzü 
yaklaşık 32 bin megavattan 87 bin megava-
ta çıkardık. Ülkemize 530 yeni hidroelekt-
rik santrali kazandırdık. Özellikle rüzgâr, 
jeotermal ve güneş enerjisi konusunda 
çok önemli mesafeler kat ettik. Şimdi buna 
nükleer enerjiyi ekliyoruz. Akkuyu’nun in-
şası sürüyor, ilk ünitesini 2023’te hizmete 
alıyoruz. Sinop’la ilgili çalışmalar devam 
ediyor. Üçüncü nükleer enerji santralimizi 
Trakya’da kurmayı planlıyoruz. 

Mevcut doğal gaz ve petrol boru hatları-
mıza ilaveten TANAP, Türk Akımı, Kuzey 
Irak Doğal Gaz Boru Hattı ve Doğu Akde-
niz Boru Hattı gibi tarihi nitelikte projeleri 
hayata geçiriyoruz. TANAP’ın açılışını geç-
tiğimiz aylarda Eskişehir’de yaptık. Doğal-
gaz imkânından yararlanan şehirlerimizin 
sayısını 6’dan 78’e çıkardık. 100 Günlük 
İcraat Programımız çerçevesinde Şırnak 
ve Artvin’e de doğalgaz vermeye başlıyo-
ruz. İnşallah yılsonuna kadar Hakkari’ye 
de doğalgaz getirmeyi planlıyoruz. 

Doğalgaz depolama kapasitemizi artırma-
ya yönelik çalışmalar kapsamında Tuz Gö-
lü’ndeki depoyu 450 milyon metreküpten 
600 milyon metreküpe yükseltmek için 
teklifleri alıyoruz. 

Akdeniz’de 1 derin deniz ve 1 sığ deniz 
sondajı başlatarak, bu bölgedeki hakları-
mızı koruma kararlılığımızı gösteriyoruz. 
Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyet-
leri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alı-
yoruz. Ülkemizin yer altı kaynakları potan-

siyelini tespit edip ekonomiye kazandırma 
çalışmalarımızı 3 kat artırıyoruz. 

Soma ve Tunçbilek’teki üretim yapılma-
yan kamuya ait kömür sahalarını özel sek-
törün işletmesine açıyoruz. 

Yaklaşık 4,8 milyar dolar yatırım tutarı 
olan toplam 3 bin megavat gücündeki gü-
neş enerjisi santralleri için yarışma ilanına 
çıkıyoruz. 

Eskişehir Alpu’da da 1000 megavat kuru-
lu güce sahip bir termik santral inşası için 
ihaleye çıkıyoruz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞIMIZ 
vasıtasıyla, geleceğimizin teminatı olan 
gençlerimiz için çok büyük yatırımlar 
gerçekleştirdik. Spor tesislerimizin sayısı-
nı 1.575’ten 5 bin 500’ün üzerine; lisanslı 
sporcu sayımızı 278 binden 8,5 milyona; 
spor kulübü sayımızı 6 binden 14 binin 
üzerine çıkardık. Sporu yaygınlaştırmak 
için 150 mahalle tipi spor sahası, 20 okula 
spor salonu yapıyor, 10 tane de futbol alt-
yapı merkezini faaliyete geçiriyoruz. Yeni 
yapılacak 9 stadyumdan 1’inin yer teslimi-
ni, 3’ünün yıkımını, 5’nin de proje çalışma-
sını tamamlıyoruz. 

Okullarımızda sporu yaygınlaştırmak için 
1 milyon çocuğumuzu sportif yetenek tara-
masından geçiriyoruz. 

Gençlerimizin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine 
yönelik bilimsel, kültürel, sanatsal ve spor-
tif faaliyetlerin düzenlendiği Gençlik Mer-
kezlerimizin sayısını 64’ten 279’a çıkardık. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ, ülkemizin 
dünyada temsili ve çıkarlarının korunması 
konusunda başarılı hizmetlere imza atıyor. 
Dış politika vizyonumuza uygun şekilde, 
dünyadaki diplomatik misyonlarımızın sa-
yısını 163’ten 240’a çıkardık. Yurt dışı tem-
silciliklerimizde, vatandaşlarımıza daha 
iyi, kaliteli ve saygılı hizmet verilebilme-
sini sağlayacak tedbirleri aldık. Dünyanın 
her köşesinde ülkemizin itibarını, mille-
timizin haysiyetini korumak için gereken 
adımları attık. Büyükelçilik ve konsolos-
luklarımızın yanısıra, TİKA, Yunus Emre 
Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
gibi kurumlarımızla hizmet bandımızı ge-
nişlettik. 

Ülkemizin, geçtiğimiz yıl, insani yardım-
lar konusunda dünyada ilk sıraya çıkmış 
olmasının gerisinde, dış politikamıza ge-
tirdiğimiz yeni bakış açısı vardır. Bugün 
Türkiye, kriz ve felaket bölgelerinde bayra-
ğı ilk aranan, kendisinden ilk yardım bek-
lenen ülke durumuna gelmiştir. 

Türkiye’nin terör örgütleriyle yurt dışında 
yürüttüğü mücadele, diplomatik boyutuy-
la da kesintisiz bir şekilde devam ediyor. 
Bu dönemde, PKK-YPG, FETÖ gibi terör 
örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi, 
finans kaynaklarının kesilmesi gibi konu-
lardaki diplomatik girişimlerimiz sürüyor. 
Yurt dışındaki misyonlarımıza yönelik bil-
gilendirme, haritalandırma ve adli süreç 
çalışmalarına hız veriyoruz. 

Suriye’de güvenli hale getirdiğimiz bölge-
lere dönen misafirlerimizin sayısı, bu dö-
nemde 250 bini bulacak. 

Münbiç konusunda Amerika ile yürüttü-
ğümüz ortak çalışmaların, aramızdaki di-
ğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini 
bekliyoruz. 

Buradaki çalışmaların ilerlemesiyle, 
Münbiç’e de ciddi sayıda bir geri dönüş 
başlayacak. 

Irak’la ilişkilerimizi geliştirme kapsamın-
da, Musul ve Basra Başkonsolosluklarımı-
zı, 100 günlük dönem içinde yeniden faali-
yete geçiyoruz. 

NATO’nun Irak’taki misyonuna da 
Türkiye’den bir Komutan Yardımcısı ata-
nıyor.  

İsrail devletinin hukuk ve insanlık dışı sal-
dırılarına maruz kalan Filistinli kardeşle-
rimize, her platformda destek olmayı sür-
düreceğiz. 

Önümüzdeki günlerde başlayacak 10’uncu 
Büyükelçiler Konferansımızın konusunu 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 
Girişimci ve İnsani Dış Politika” olarak be-
lirledik. 

Üçüncü Nükleer Enerji 
Santralimizi Trakya’da 
Kurmayı Planlıyoruz

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA-
KANLIĞIMIZ, kalkınmanın ve gelişme-
nin temel unsuru olarak enerji ihtiyacımı-
zın karşılanması konusunda çok önemli 
başarılara imza attı. Yaptığımız yatırımlar-
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rek, yılda 3 ile 4 milyar lira arasında ilave 
gelir elde etmeyi planlıyoruz. 

Ben buradan milletime de tekrar sesleni-
yorum: Yastık altındaki dövizlerinizi, do-
larlarınızı, eurolarınızı, altınlarınızı çıkar-
tın ve ekonomimize kazandırın. Bu tasar-
ruflarınızı TL’ye, nakde dönüştürün. Yerli 
ve milli direnişinizi tüm dünyaya gösterin. 
Ben milletime inanıyorum, çünkü bunu 
2008-2009 yaptılar.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının ob-
jektif olmayan raporları sebebiyle karşı-
laştığımız zorlukları aşmak için, dış borç-
lanmada Çin piyasasına yöneliyoruz. Dış 
borçlanma işlemlerimizde ne kadar çeşit-
lendirmeye gidersek, risklerimizi o derece 
dağıtmış ve azaltmış olacağız. Bu doğrultu-
da ilk defa Çin Yuan’ı cinsinden tahvil ih-
racı yapıyoruz. Borçlanma maliyetlerinde 
sağlayacağımız avantajları, makroekono-
mik hedeflerimize ulaşmak için değerlen-
direceğiz. 

Kalkınma Bankasını, cari açığın düşürül-
mesine katkı sağlayacak yüksek katma 
değerli ve teknolojik ürünlerin üretimini 
destekleyecek bir bankacılık modeli doğ-
rultusunda yeniden yapılandırıyoruz. Böy-
lece, gelişmiş ülkelerdeki kalkınma banka-
cılığını ülkemize taşıyacak bir sistem oluş-
turuyoruz. 

Yatırımcı tabanını genişleterek, alternatif 
finansman kaynaklarına yöneliyoruz. 

Katılım bankalarının, kalkınma ve yatırım 
bankalarına faizsiz sistemle kaynak kul-

landırmasını temin ederek, bu sektörün 
büyümesini sağlıyoruz. 

İnteraktif Vergi Dairesinde verilen hizmet 
adedini 35’ten 45’e çıkartıyoruz.

Sınırlarımızdaki Fiziki Güvenlik 
ve Aydınlatma Projelerini 
Tamamlıyoruz

İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ, gerek terörle 
mücadelede ve asayiş hizmetlerinde gös-
terdiği başarılarla, gerekse diğer alanlar-
daki çalışmalarıyla, ülkemizde huzurun 
teminatıdır. Türkiye, tarihinin hiçbir dö-
neminde olmadığı kadar farklı ve tehlikeli 
terör örgütlerinin tehdidi altında bulun-
duğu bir dönemde, hiç şüphesiz, İçişleri 
Bakanlığımıza daha büyük görevler dü-
şüyor. FETÖ’nün hedefindeki kurumları-
mızın başında gelen emniyet teşkilatımız, 
hamdolsun, bu virüsten büyük ölçüde te-
mizlendi. Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığının da ka-
tılımıyla daha da güçlenen bakanlığımız, 
terör örgütlerine göz açtırmayacak şekilde 
çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik ve is-
tihbarat birimlerimiz arasındaki işbirliği 
ve uyumun zirveye ulaşmış olması, terörle 
mücadele operasyonlarımızın etkinliğini 
artırdı. 

100 Günlük İcraat Programımız kapsa-
mında, doğu sınırlarımızda halen devam 
eden fiziki güvenlik ve aydınlatma proje-
lerini tamamlıyoruz. Güvenlik Yollarımı-
zın uzunluğunu yüzde 10 artırarak 2 bin 
526 kilometreye çıkartıyoruz. Bürokrasiyi 

Gençlik Kamplarımızda misafir edeceği-
miz 56 bin evladımızın kişisel ve sosyal ge-
lişimine katkı sağlıyoruz. 

Karar alma süreçlerine katılımlarını sağla-
mak için 20 bin okulumuzda gençlik tem-
silcileri belirliyoruz. 

Yükseköğrenim gören gençlerimizin eği-
timlerini daha iyi şartlarda sürdürebilme-
lerini için yurtlarımızın kapasitesini 182 
binden 633 bine yükselttik. 

100 Günlük İcraat Programımız kapsamın-
da, yükseköğrenim yurtlarımızın yatak 
kapasitesine 75 bin ilave yapıyoruz. Ka-
mu yararına çalışan dernek ve vakıfların 
yurtlarındaki 50 bin öğrenciye verdiğimiz 
beslenme yardımına barınma yardımını 
da ekliyoruz. 

Sivil toplum kuruluşlarının gençlik ve spor 
alanındaki 400 projesine destek veriyoruz. 

Lise ve üniversite öğrencisi 1001 gencimi-
zin projelerini hayata geçirmelerine yar-
dımcı oluyoruz. 

100 Günlük İcraat Programımızı 
Bütçe Disiplininden Taviz 
Vermeden Hazırladık

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIMIZ, 
yeni bakanlıklarımızdan biridir. Geçmişte 
Başbakan Yardımcılığına bağlı olan Hazine 
Müsteşarlığımız ile Maliye Bakanlığının 
bütçe dışındaki birimlerinin birleştirilme-
siyle ortaya çıkan bu bakanlığımız vasıta-

sıyla kamunun mali kaynaklarını tek elde 
topladık. Türkiye’nin, geçtiğimiz 16 yılda 
elde ettiği makroekonomik başarılarda, 
bu alanda gerçekleştirdiğimiz hamlelerin 
büyük katkısı vardır. Bu politikalar saye-
sinde, kişi başı milli gelirimizi 3 bin 500 
dolardan 11 bin dolara, yıllık ihracatımızı 
36 milyar dolardan Temmuz ayı itibariyle 
163 milyar dolara çıkardık, kamu borçları-
nın milli gelire oranını yüzde 60’tan yüzde 
8,4’e düşürdük. 

Ülkemiz büyüdükçe, geliştikçe, her alan-
da olduğu gibi makroekonomideki öl-
çeklerimiz de değişmiştir. Bugün artık 
Türkiye’nin daha iddialı hedefleri vardır, 
dolayısıyla buna uygun ekonomi politika-
larına ihtiyacımız bulunuyor. Son yıllarda 
ardı ardına yaşadığımız gelişmelerin, eko-
nomi alanındaki programlarımızı yavaş-
lattığı bir gerçektir. Özellikle 15 Temmuz 
darbe girişimi ve sonrasındaki hadiselerin 
hedefinde ekonomimizin de bulunduğunu 
görüyoruz. Bunun için 100 Günlük İcraat 
Programımızı bütçe disiplininden taviz 
vermeden hazırladık. 

Kamu idarelerinin harcamalarında tasar-
rufu azami düzeye çıkartacak tedbirleri 
alıyoruz. Aynı şekilde kamu kurumlarının 
mali kaynaklarını tek hesapta izleyerek, 
kamu nakit yönetiminde verimliliği sağ-
lıyoruz. 

Kamunun borçlanma maliyetlerini düşür-
mek de önümüzdeki dönemdeki bir başka 
önemli hedefimizdir. Yaklaşık 40 milyar 
liralık kamu kaynağını tek hesapta yönete-
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planı hazırlıyoruz. Turizm yatırımlarımızı 
geliştirmeye yönelik projelerle daha büyük 
sıçramaların altyapısını kuruyoruz. 

İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin iha-
lesini sonuçlandırarak, bu önemli proje-
yi bir an önce tamamlamak için gereken 
adımları atıyoruz. Kütüphaneye dönüş-
türdüğümüz Rami Kışlasının birinci eta-
bındaki fiziki gerçekleşmeyi yüzde 45’e 
çıkartıyoruz. Kuleli Askeri Lisesi’nin mü-
zeye dönüştürülmesi için gereken rölove 
projelerini tamamlıyoruz. 

Bu dönemde 30 kütüphaneyi Millet Kıra-
athanesine dönüştürme işini bitiriyoruz. 

Yurt içi ve yurt dışında devam eden 9 res-
torasyon çalışmamızı nihayete erdiriyo-
ruz. İstanbul’da kültürel mirasımızı koru-
maya yönelik 14 projeyi daha tamamlıyo-
ruz. Şanlıurfa’daki Göbeklitepe Ören Yeri-
ni ziyarete açıyoruz. İzmir-Bornova, Sinop 
ve Tekirdağ’daki 3 yeni Kültür Merkezinin 
inşasını bitiyoruz. 

Bosna-Hersek’teki Sokullu Mehmet Paşa, 
diğer ismiyle Drina Köprüsünün restoras-
yonunu, Kırgızistan’daki Dostluk Hastane-
sinin inşasını tamamlıyoruz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIMIZ, iktidar-
larımız döneminde en büyük kaynağı ayır-
dığımız ve faaliyetlerine en çok önem ver-
diğimiz kurumlarımızın başında geliyor. 
Bugüne kadar okullarımız için yaptığımız 
yatırımlarla derslik sayımızı 343 binden 
288 bin ilaveyle 575 bine çıkardık. Böylece 
sınıflarımızdaki öğrenci sayısını 60-70’ler-

den 30’ların altına kadar indirdik. Bu sınıf-
lar boş kalmasın diye 605 bin yeni öğret-
men atayarak, toplam öğretmen sayısını 
920 bine yükselttik. 

Üniversitelerimizin sayısını 76’dan 131 
ilaveyle 207’ye çıkartarak, ülkemizin her 
yerindeki gençlerimize yükseköğrenim 
fırsatı getirdik. İlk ve orta öğretimde ders 
kitaplarını öğrencilerimize ücretsiz vere-
rek, imkânı olmayan ailelere eğitim yardı-
mı yaparak, tüm evlatlarımızın okula gide-
bilmesini sağladık. 

Fiziki altyapıdaki tüm bu gelişmelere rağ-
men, eğitimin içeriği konusunda arzu etti-
ğimiz yere gelemediğimizi biliyoruz. Yeni 
dönemde üzerinde hassasiyetle eğileceği-
miz hususlardan biri de bu olacaktır. 

100 Günlük İcraat Programımız kapsa-
mında tüm okullarımızda tam gün eğitim 
gören öğrenci sayısını yüzde 68’den yüzde 
71’e yükseltiyoruz. 

Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğret-
men daha atıyoruz. 

Okullarımızı daha güvenli hale getirmek 
için 700 eğitim kurumumuzu daha Kent 
Güvenlik Yönetim Sistemine entegre edi-
yoruz. Güvenlik önceliği olan 30 bin oku-
lumuzdan başlayarak, her okulumuzda en 
az bir polis memuru görevlendiriyoruz. 

Öğretmenlerimizin mesleki ehliyet ve li-
yakatini güçlendirmek için yüksek lisans 
oranını artırıyoruz. 

azaltmak amacıyla, vatandaşlarımızdan 
bakanlığın çeşitli işlemleri için talep edi-
len ve kaldırdığımız 750 belgeye ek olarak 
295 belgeden de vaz geçiyoruz.  Bakanlığın 
15 ayrı hizmetini daha e-devlet üzerinden 
sunmaya başlanarak, önemli bir tasarrufa 
gidiyoruz. Kent Güvenliği Yönetim Siste-
mi yüzde 20, Mobil Plaka Tanıma Sistemi 
yüzde 27 oranında yaygınlaştırıyoruz. E-
Belediye projesiyle, belediyelerin yazılım-
larının ortak bir platformda buluşturulma-
sı çalışmalarında yüzde 15 daha ilerleme 
sağlıyoruz. 81 vilayetimizdeki İl Koordi-
nasyon Kurulu faaliyetlerini, yatırımların 
her aşamasının anlık takibine imkân vere-
cek şekilde izliyoruz. Uyuşturucuyla daha 
etkin mücadele için 31 ilimizde daha nar-
kotimler kurarak, 81 ilimizin tamamını bu 
kapsama alıyoruz. Tüm acil çağrı hizmet-
lerinin birleştirildiği 112 Merkezlerinin 
sayısını 32’den 42’ye çıkartıyoruz. 

Düzensiz göçün önlenmesi çalışmala-
rı için İstanbul-Tuzla, Kocaeli, Iğdır ve 
Kırıkkale’de 4 yeni geri gönderme merke-
zi daha kuruyoruz. Geçici Barınma Mer-
kezlerinden 5 tanesi daha iyi koşullardaki 
merkezlere naklediyoruz. 

Terörle daha etkin mücadele için Elazığ ve 
Van’a ilave olarak Gaziantep’te de Jandar-
ma Taktik İHA Komutanlığı kuruyoruz. 
Jandarma’ya, 2 genel maksat helikopteri 
ve 6 SİHA daha kazandırıyoruz. 

FETÖ operasyonlarında elde edilen dijital 
materyallerden 300 bininin daha incele-
mesini tamamlıyoruz. Şahsa ve mala kar-
şı işlenen suçların yüzde 1 azaltılmasını, 

bu türdeki suçların aydınlatılma oranla-
rının da yüzde 1 artırılmasını hedefliyo-
ruz. Bunun için jandarma ve emniyetin 
balistik analiz sistemlerindeki ortak sorgu 
imkânlarını geliştiriyoruz.

Emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin 500 po-
lis memuru, 7 bin bekçi; jandarmaya 500 
subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uz-
man erbaş; sahil güvenlik komutanlığına 
44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş a-
larak güvenlik birimlerimizi güçlendiriyo-
ruz. Emniyet ve jandarmayı 459 yeni zırhlı 
araçla takviye ediyoruz. 

Turizmde Yeni Pazarlara 
Açılıyoruz

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞIMIZ, 
çok önemli görevlere sahip olmasına rağ-
men, bir türlü arzu ettiğimiz neticeleri 
elde edemediğimiz bir bakanlığımızdır. 
İnşallah yeni dönemde, bu bakanlığımızın 
çok büyük atılımlar gerçekleştireceğine 
inanıyoruz. 

Turizm alanında, özel sektörümüzün gay-
retleriyle elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, 
son dönemde yaşadığımız talihsiz hadise-
lerle bir parça gölgelenmişti. Sektörde, geç-
tiğimiz yıldan itibaren başlayan toparlan-
ma, bu yıl adeta patlamaya dönüştü. 

100 Günlük İcraat Programımız kapsa-
mında, turizmde yeni pazarlara açılıyoruz. 
Nüfus ve ekonomi olarak dünyanın en bü-
yük gücü haline gelmiş olan Çin’in turizm 
pazarındaki payımızı artırmak için eylem 
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Harita Genel Müdürlüğü’nün yerli harita-
görüntüleme sistemleri olan HGM-Küre ve 
HGM-Atlas’ı tüm internet kullanıcılarının 
hizmetine sunmaya başlıyoruz. 

SAĞLIK BAKANLIĞIMIZ, ülkemizde 
gerçekleştirdiği büyük sağlık reformuy-
la, bizim iftihar kurumlarımızdan biri ol-
muştur. Geçtiğimiz 16 yılda 81 şehrimizde 
1.245 yeni hastane inşa ettik. Bu hastane-
lerde 130 bin yatağı hizmete sunduk. Tüm 
sağlık kurumlarımızı en modern teşhis ve 
tedavi cihazlarıyla donattık. Milletimize 
daha iyi hizmet verebilmek için 540 bin 
sağlık çalışanını işe başlattık. 112 Acil is-
tasyonu sayısını 481’den 2 bin 641’e, am-
bulans sayısını 618’den 5 bine çıkardık. 

Ülkemizde hiç olmayan hava ambu-
lanslarını, paletli ambulansları faaliye-
te geçirdik.

Bugün Türkiye, sadece kendi vatandaş-
larına değil, dünyanın her yerinden şifa 
arayanlara hizmet verebilen bir sağlık alt-
yapısına ve sistemine kavuşmuştur. 100 
Günlük İcraat Programımızla, bu hizmet-
leri daha ileriye taşıyoruz. Yoğun bakım-
lardaki sıkışıklığı gidermek için 500 yeni 
yatağı daha hizmete alıyoruz. Kronik has-
talıkları ve risk faktörlerini azaltarak sağ-
lıklı nesiller yetiştirmeye yönelik çalışma-
lar başlatıyoruz. 

Türkiye’yi sağlık turizminde marka hali-
ne getirmek için, bu alanda faaliyet göste-
ren kurumların sayısını artırıyor, Ulusla-
rarası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketini 
kuruyoruz. 

Sağlık Market uygulamasıyla, bu alanda-
ki sarf malzemelerinin teminini kolaylaş-
tırıyoruz. 

Kamu hastanelerinin acil servislerindeki 
yığılmayı engellemek için gereken önlem-
leri alıyoruz. 

Obezite ile mücadeleyi yaygınlaştırıyoruz. 

Acil ihtiyaç olan ve yaygın kullanılan aşıla-
rın ülkemizde üretimi için proje çağrısına 
çıkıyoruz. 

İlaçta ve tıbbi cihazda, çok uluslu şirketler 
için yerelleşmeyi, kendi firmalarımız için 
de yerlileşmeyi ve millileşmeyi teşvik ede-
cek bir sistem kuruyoruz. 

Aile Hekimliğini, başvuru oranını yüzde 
40’a çıkartacak şekilde güçlendiriyoruz. 

Evde sağlık hizmetlerinden yararlanan 
hasta sayısını, yüzde 20 artışla, 1 milyon 
200 bin kişiye çıkartıyoruz. 

Henüz resmi açılışı yapılmayan Elazığ Şe-
hir Hastanemizde hasta kabulü başladı. 
Eskişehir Şehir Hastanesi de önümüzdeki 
ay hasta kabulüne başlıyor. Manisa ve An-
kara-Bilkent Şehir Hastanelerimiz de bu 
yıl içinde faaliyete geçiyor.

KOBİ’lere Verdiğimiz   
Desteği Artırıyoruz

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI-
MIZ, Türkiye’nin gelişmesinde ve kalkın-
masında kritik öneme sahip çalışmalar 

Eğitim yöneticiliğinde profesyonel sisteme 
geçiyoruz. 

Bir türlü çözemediğimiz yabancı dil eği-
timini etkin şekilde verebilmek için, hem 
öğretmenlere, hem de öğrencilere yönelik 
yeni yöntemler devreye alıyoruz. 

Okul öncesi eğitiminden üniversiteye ka-
dar her aşamada öğrencilerimizin ilgi, ye-
tenek ve becerilerinin gelişimini izlemek 
ve yönlendirmek için yeni bir sistem ku-
ruyoruz. Bu çalışmaya, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı-
mız da destek veriyor. 

Bakanlığın yapısını, mevzuatını ve insan 
kaynağını yeniden yapılandırmak için bü-
yük bir veri sistemi oluşturuyoruz. 

Her okulun kendi şartları içinde geliştiril-
mesini sağlamak için kriterler belirliyor, 
destekleri buna göre sağlıyoruz. 

Mesleki eğitimde organize sanayi bölge-
leri ve üniversitelerle işbirliğini güçlen-
diriyoruz. 

Ölçme ve değerlendirme sistemimizi ulus-
lararası sıralamalarda yükseltmek için ge-
reken adımları atıyoruz.

Uluslararası Sağlık Hizmetleri 
Anonim Şirketini Kuruyoruz

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞIMIZ, son 
yıllarda en büyük değişimi yaşayan ku-
rumlarımızdan biridir. Bakanlığımızı, 

adına uygun şekilde, savunmayla ilgili 
tüm çalışmaları yürütebilecek bir konu-
ma getirdik. 

100 Günlük İcraat Programının kamuo-
yunda en çok merak edilen konu olan be-
delli askerlikle ilgili kanun çıktı. Kanunun 
uygulamasıyla ilgili süreç Milli Savunma 
Bakanlığımız tarafından yürütülüyor. 

Yükseköğrenime kayıtlı öğrencilerimizin 
askerlik durumlarıyla ilgili işlemlerin e-
devlet sistemi üzerinden yapılabilmesini 
temin ediyoruz. 

Gazilerimize hizmet verecek Gazi 
Uyumevi’nin ihalesi yapıyoruz. 

Sınırlarımız içindeki mayın ve patlamamış 
mühimmatlar sebebiyle kullanılamayan 
1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalış-
malarını başlatıyoruz. 

MİLGEM Projesinin 3’üncü gemisi Burga-
zada Korvetini, 27 Eylül’de Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığımıza teslim ediyoruz. 

Yerli ve milli eğitim uçağımız HÜRKUŞ’u, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envan-
terine alıyoruz. 

Milli İnsansız Uçak ANKA’dan 4 adet, Sİ-
HA’lardan da 6 adet daha ordumuzun kul-
lanımına sunuyoruz. 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan 
bugüne kadar askerliğe müracaat edeme-
miş olanların da dövizle askerlik hizmetin-
den faydalanabilmesini sağlıyoruz. 
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kurumlarımız tarafından en etkin şekil-
de uygulanmasını sağlıyoruz. 

Teknoparklarda Ar-Ge çalışması yapan şir-
ketlere verdiğimiz TÜR belgesi, işbitirme 
yeterliliği olarak mutlaka kabul edilecektir. 

Mevzuatımızda zaten mevcut olan bu 
imkânların kullanılabilmesini yakından 
takip ediyoruz. 

Ayrıca, sanayicilerimizin üzerindeki fi-
nansman yükünü azaltmak için de çalışma 
başlatıyoruz.

Kırsal Kalkınmaya Yönelik  
7 Projeye 710 Milyon Lira 
Destek Sağlıyoruz

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞIMIZ, iki 
ayrı bakanlığın birleşmesiyle, yeni dönem-
de daha güçlü bir şekilde hizmetlerine de-
vam edecektir. Geçtiğimiz 16 yılda çiftçileri-
mize 108 milyar lira tarımsal destek verdik. 
Tarımsal milli gelirimizi 189 milyar liraya 
çıkartarak, bu alanda rekor kırdık. Arazi 
toplulaştırmada 6 milyon 100 bin hekta-
ra ulaştık. Böylece, üretimde verimliliği ve 
kazançta bereketi sağladık. Barajlarımızın 
sayısını 276’dan 801’e çıkardık. Sulama te-
sislerimizin sayısını 3 bine yükselterek 17,4 
milyon hektar alanı sulamaya açtık. 

Ağaçlandırdığımız 5 milyon hektar alanla, 
ilan ettiğimiz 11 yeni milli parkla, düzenle-
diğimiz 208 yeni tabiat parkıyla ülkemizin 
yeşiline sahip çıktık. 

100 Günlük İcraat Programımızla kırsal 
kalkınmaya yönelik 7 projeye 710 milyon 
lira destek sağlıyoruz. 

Damızlık koyun projesi kapsamında, üreti-
cilerimize Ziraat Bankası kredisiyle 50 bin 
koyun veriyoruz. 

Tamamlanan sulama projeleriyle 8 bin 
300 hektar alanı daha sulamaya açıyoruz. 

Böylece 8 bin 500 kişiye ilave istihdam 
sağlıyoruz. 

Basınçlı sulama sistemlerini yaygınlaştır-
mak amacıyla 100 bin hektar alan için 250 
milyon lira destek veriyoruz. 

Silvan Projesinin en önemli kısımlarından 
olan 13,4 kilometre uzunluğa ve 10 metre 
çapa sahip Silvan Tünellerinin ihalesini ta-
mamlıyoruz. 

Kralkızı-Dicle, Mardin-Ceylanpınar Ovala-
rı, Suruç, Bozova gibi önemli sulama proje-
lerinde biten kısımları hizmete sunuyoruz. 

Diyarbakır-Ergani, Edirne Çokal Barajı 
5’inci Kısım, Sivas-Divriği ve Alanya İçme-
suyu Projeleriyle 344 bin vatandaşımıza 
temiz ve yeterli içmesuyu sağlıyoruz. 

Yaklaşık 40 bin hektar alanda daha arazi 
toplulaştırma çalışmalarını bitiriyoruz. 

Ergene Nehrinin suyunu temizlemek için 
yürüttüğümüz proje kapsamında Marma-
ra Derin Deşarj Sistemini tamamlıyoruz. 

Sudan’da ülkemize tahsis edilen 780 bin 
hektar tarım arazisini yatırımcılarımıza 

yürütmüştür. Kurduğumuz 110 yeni or-
ganize sanayi bölgesiyle 1 milyon 375 bin 
vatandaşımıza istihdam sağladık. Toplam 
patent başvurularının sayısını 10 kattan, 
yerli patent başvurularının sayısını 21 kat-
tan fazla artırdık. Marka başvurularında 
da 4,5 kata, tasarım başvurularında 2,5 ka-
ta varan bir artış oldu. Teknoloji Geliştir-
me Bölgelerinin sayısı 3’ten 81’ye çıktı. Bu-
ralarda üretilen teknolojilerle 3,5 milyar 
dolarlık ihracat yaptık. Ar-Ge merkezlerini 
yaygınlaştırarak yüksek teknolojiye yöne-
lik çalışmaların önünü açtık. KOBİ’leri, 
verdiğimiz teşviklerle ekonomimizin itici 
gücü haline getirdik. 

Özellikle savunma sanayi projelerine yö-
nelen firmalarımıza, her aşamada destek 
verdik. 

Bilişim alanında ülkemizi marka haline 
dönüştürecek adımları attık. 

100 Günlük İcraat Programı kapsamında 
yüksek teknolojili ürünlere destek sağla-
mak için fon şirketleriyle protokoller im-
zalıyoruz. 

KOBİ’lere verdiğimiz desteği artırıyoruz. 

Stratejik ürünler başta olmak üzere yazı-
lımdan makine teçhizatına kadar her alan-
da KOBİ’lerimizin yanında olacağız. 

Türkiye Uzay Ajansını kuruyoruz. 

Böylece ülkemiz, uzay çalışmalarında da-
ha etkin bir şekilde yerini alabilecektir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 
füzeler, hassas güdüm kitleri, elektronik 

kripto anahtarları gibi savunma sanayi 
projelerinin teslimini hızlandırıyoruz. Yer-
li uydularımız için projeler geliştirecek 
Uzay Teknolojileri Optik Sistemler Araştır-
ma Merkezini açıyoruz. Yüksek güçlü lazer 
silah sistemlerinin araca takılı testlerine 
başlıyoruz. 

Milli Güvenli Veri Depolama Sistemini 
üniversitelerimizin ortak kullanımına 
sunuyoruz. Milli Güvenli Mesajlaşma 
Sisteminin testlerini, TAİ, TÜBİTAK, 
BİLGEM, MAM gibi kritik kurumlarımız-
da gerçekleştiriyoruz. 

En büyük tematik teknoparkımız olan 
3,5 milyon metrekare alanda kurulan Bi-
lişim Vadisinin ilk etabının ikinci kısmı-
nı tamamlıyoruz. 

81 ilimizde 100 adet Deneyap Teknoloji 
Atölyesinin kuruluş sözleşmelerini imza-
lıyoruz. 

Ar-Ge merkezlerinin sayısını yüzde 10, 
tasarım merkezlerinin sayısını yüzde 8 
artırıyoruz. 

Kara Araçları Test Merkezinin fizibilite 
çalışmalarını bitiyoruz. 

Sanayi İşbirliği Programı kapsamında, ka-
mu ihalelerine hazırlanan firmalarımızı, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla bir-
likte yerlileştirme ve teknoloji kazanımı 
fırsatından faydalanmaya davet ediyoruz. 

Kamu ihalelerinde yerli ürünlere getirdi-
ğimiz yüzde 15’lik fiyat avantajının, tüm 
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tiğimiz 16 yılda bölünmüş yollarımızın 
uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 26 
bin kilometreye çıkardık. Ülkemizde hiç 
olmayan hızlı tren hatlarını inşa ettik, 
bunlardan 1.213 kilometresini hizmete 
sunduk. Demiryollarımızın büyük bir 
bölümünü, adeta sıfırdan inşa etmişçesi-
ne yeniledik. Havalimanlarımızın sayısı-
nı 26’dan 55’e yükselttik. Ülkemizin dört 
bir yanındaki dağları delerek, ulaşımı 
kolaylaştırdık. Karayolu tünellerimizin 
sayısını 83’ten 341’e, bunların uzunlu-
ğunu 50 kilometreden 447 kilometreye 
çıkardık. 

100 Günlük İcraat Programımızın en ö-
nemli maddesi, İstanbul’daki yeni hava-
limanımızın 29 Ekim’de hizmete girecek 
olmasıdır. 21 Haziran’da yeni havalima-
nımıza ilk inişi yaparak, çalışmaları ye-
rinde görme imkânı bulmuştuk. Pistler, 
terminal binası ve diğer birimlerde son 
çalışmalar yapılıyor. İnşallah 29 Ekim’de, 
çok kısa bir sürede Atatürk Havalimanını 
buraya taşıyoruz. Kanal İstanbul Projesi-
nin ÇED ve Etüt Proje işlerini tamamlıyo-
ruz. İnşallah bu tarihi projenin de en kısa 
sürede ihalesini yapıp temelini atacağız. 

İstanbul’a bir başka sözümüz olan 3 kat-
lı Büyük İstanbul Tüneli’nin yap-işlet-
devret modeli ile inşası için ihaleye çıkı-
yoruz. 

Bölünmüş yol ağımıza 328 kilometre, 
otoyol ağımıza 120 kilometre daha ilave 
ediyoruz. Toplam 246 kilometre uzunlu-
ğa sahip Aydın-Denizli ve Mersin-Taşucu 

otoyollarının ihalesini gerçekleştiriyoruz. 
Karayollarımızdaki güvenliği ve konforu 
yükseltmek için 893 kilometre daha bi-
tümlü sıcak karışım kaplama yapıyoruz. 
Tünellerimize 30 kilometre daha ilave 
ediyoruz. 

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolunun 
120 kilometrelik bölümünde hat serimini 
tamamlıyoruz. 

Halkalı-Kapıkule Hızlı Demiryolunun 
ihalesini yapıyoruz. 

Konya Yüksek Hızlı Tren Garını hizmete 
sunuyoruz. 

Van Gölü için inşa edilen İdris-i Bitlisi Fe-
ribotu seferlere başlıyor. 

Mersin ve Konya’da 2 milyon 596 bin ton 
kapasiteye sahip 2 lojistik merkezini faali-
yete geçiyoruz. 

Muş ve Kahramanmaraş Havalimanları-
nın terminal binalarını bitiriyor, Tokat 
Havalimanının Terminal Binasının inşa-
sına başlıyoruz. Muş Havalimanımızın 
adını inşallah Sultan Alparslan Havalima-
nı olarak değiştirmeyi planlıyoruz. 

Konya, İzmir, İstanbul, Ankara ve 
Kayseri’de toplam 73 kilometre şehiriçi 
raylı sistem hattı yapımı ile 248 araç alımı 
için ihaleye çıkıyoruz. 

Yerli ve milli 5-G ve ötesi için çalışmalara 
başlıyoruz

açmak için 12 bin 500 hektarlık alanda 
kurulacak örnek çiftlikle ilgili ortak şirketi 
faaliyete geçiriyoruz. 

TİCARET BAKANLIĞIMIZ, her zaman 
olduğu gibi yeni dönemde de ihracat-
çımızın, girişimcimizin, esnafımızın, 
sanatkârımızın, üreticimizin yanında ol-
mayı sürdürecektir. Türk ekonomisinin 
lokomotifi olan ihracatı geliştirmek, yeni 
dönemde de önceliklerimizin başında yer 
alıyor. 

Eximbank’ın müşteri sayısını ve bunun 
içindeki KOBİ payını artırıyoruz. 

Yeni dönemde önceliğimiz Çin, Meksika, 
Rusya ve Hindistan pazarlarıdır. 

Bunun için gereken ülke stratejilerini ve ey-
lem planlarını hazırlıyoruz. 

İhracatçıların işlemlerinin kendi tesislerin-
de yapılması uygulamasına başlıyoruz. 

Hava, deniz ve demiryoluyla transit taşıma-
larda beyanname zorunluluğunu kaldırı-
yor, kara yolunda ise ihracat refakat belge-
sine geçiyoruz. 

İhracat için gereken belgelerin bir bölümü-
nün daha elektronik ortamda düzenlenebil-
mesini sağlıyoruz. 

Ticaret hacmimizi artırmak için Türkiye 
Ticaret Merkezi açılabilecek 35 yeni ülke ve 
şehir belirliyoruz. 

Yazılım, bilişim, sağlık, eğitim, film yapımı 
ağırlıklı yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri 
kuruyoruz. 

Adana-Yumurtalık’ta bir milyar dolarlık 
petrokimya tesisi yatırımı için arazi tahsi-
sini yapıyoruz. 

E-ticarete konu ürünlerde Türk Malı ima-
jının korunmasına yönelik uygulamalar 
geliştiriyoruz. 

Dış ticaretimizde yerel paraların kullanı-
mının artırılmasına ve barter ticaretine 
yönelik ülke bazlı tedbirler alıyoruz. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın e-ticaret işlem 
hacmindeki payının artırılmasına yönelik 
destek programı başlatıyoruz. 

Ürün İhtisas Borsasının gelecek yıl işler 
hale getirilmesine yönelik çalışmaları ta-
mamlıyoruz. 

Gümrük kapılarının modernleştirmeye 
devam ediyoruz.  

Pazarlama odaklı, soğuk zincir kapasitesi 
yüksek modern toptancı hallerinin inşası 
ve işletilmesi ile üretici örgütlerinin bura-
lardaki pazar paylarının artırılmasına yö-
nelik adımları atmaya başlıyoruz.

328 Kilometre Bölünmüş Yol, 120 
Kilometre de Otoyol Yapıyoruz

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI-
MIZ, her ne kadar adında küçük bir deği-
şiklik olsa da, bugüne kadar ülkemizin en 
büyük yatırımlarına imza atmış bir bakan-
lığımızdır. Bu bakanlığımızla birlikte geç-
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Ekonomiyle İlgili Ortaya Atılan 
Karalama Kampanyalarına 
Kanmayın

Değerli arkadaşlar, 

Doğrudan Cumhurbaşkanlığımıza bağlı ku-
rumlarımızın ve 16 bakanlığımızın ilk 100 
günde gerçekleştirecekleri icraatlar özet-
le bu şekildedir. Bir kez daha tekrarlamak 
isterim ki, kitapçıkta yer alan 400 proje ve 
benim burada ifade ettiğim sınırlı sayıda-
ki başlık, binlerce proje içinden süzülmüş 
olanlardır. 

Bizim dönemimizdeki açılış törenlerinde, 
onlarca, yüzlerce, hatta bazen binlerce pro-
jeyi toplu olarak hizmete sunduk. O kadar 
çok eser ve hizmet üretiyorduk ki, bunları 
teker teker açmaya vaktimiz yoktu. 

Sizlerin de şahit olduğu gibi, 100 günlük 
icraat programımızı özetin özeti mahiye-
tinde anlatmamız bile bir hayli uzun sür-
dü. Türkiye’nin vakit kaybına tahammülü 
yoktur. Bizim önümüzde, 2023 hedefleri 
başlığı altında topladığımız bir yol harita-
mız var. Son 5 yılda ardı ardına yaşadığımız 
hadiseler, bazı alanlarda bu yol haritasının 
gerisinde kalmamıza yol açtı. Önümüzdeki 
5 yılda, 2 kat, 3 kat daha fazla çalışarak, da-
ha fazla mesafe kat ederek, bu kaybı telafi 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Ancak bu şekilde, milletimize ve evlatları-
mıza verdiğimiz sözü yerine getirebiliriz. 
Yeni nesillere, 2053 ve 2071 vizyonlarını 
huzuru kalple hayata geçirebilecekleri bir 
Türkiye bırakmak istiyoruz. Yönetimlerin 

birbirlerine enkaz değil, her şeyiyle tıkır tı-
kır işleyen ülke devrettikleri bir Türkiye’ye 
kavuşmak milletimizin hakkıdır. 

Ekranları başında bizi izleyen milletimize 
de sesleniyorum: Ekonomiyle ilgili söyle-
nenlere, karalama kampanyalarına kanma-
yın. Biz bu işlerin hepsini evvelallah aştık, 
aşıyoruz ve aşacağız. 

Biz Türkiye’yi sadece ekonomisiyle, altya-
pısıyla, üstyapısıyla, insan gücüyle büyüt-
mekle kalmadık. Bizim ülkemize ve milleti-
mize asıl hizmetimiz, asırlardır yaşadığımız 
bozgun, gerileme, kayıp, moralsizlik iklimi-
ni tersine çevirmiş olmamızdır. Bugün ister 
ticaret, ister ziyaret için yurt dışına giden 
tüm vatandaşlarımız, dünyanın her yerinde 
başı dik, özgüveni yerinde, bayrağına sahip 
çıkan, pasaportuyla gurur duyan bir şekil-
de dolaşabiliyor. Ülkemizin içinde de her-
kes geleceğine umutla bakıyor. İnsanları-
mız, ticaretten siyasete her alanda planını, 
programını, hesabını geleceğin büyük ve 
güçlü Türkiye’si üzerine yapıyor. Milleti-
mize geçtiğimiz 16 yılda mahcup olmadık. 
İnşallah önümüzdeki 5 yılda da mahcup 
olmayacağız. 

Bir kez daha yeni dönemin ve 100 Günlük 
İcraat Programımızın ülkemiz için, milleti-
miz için, hepimiz için hayırlara vesile olma-
sını diliyorum. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Teşrifleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. 

Kalın sağlıcakla.

De get Bayburt 

Sende nem kaldı

Hasan kalasında aman 

Ceketim kaldı

Bizim de Bayburt’ta gönlümüz kaldı. Bizim 
de Bayburt’ta kalbimiz kaldı. Bizim de yü-
reğimizde Bayburt’un izi kaldı. Onun için 
ilk fırsatta hemen çıktık, Bayburt’a geldik. 
Hem sizlerle kucaklaşalım, hasret gidere-
lim, hasbihal edelim, hem de teşekkür ede-
lim istedik. Öncelikle sizleri en kalbi duy-

Ekonomik Tetikçilere
Teslim Olmayacak,

Varımızla-Yoğumuzla
Mücadele Edeceğiz

Bayburt Buluşması | Bayburt | 10 Ağustos 2018
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26 milyon 330 bin vatandaşımızın bize me-
sajı çok açık ve nettir. Hatta, diğer adaylara 
oy vermiş olsa da, 81 milyon vatandaşımı-
zın mesajının aynı olduğunu biliyoruz. Mil-
letimiz bizden rabiamıza sahip çıkmamızı 
istiyor.  Şimdi buradan, Bayburt’tan öyle bir 
ses verelim ki, dünyanın dört bir yanında 
duymayan kalmasın: Tüm kurcular, döviz-
ciler cevabı alsın… Hazır mıyız? Tek Millet, 
Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet…

Biz, işte bu anlayışla ülkemizi büyütmekle, 
güçlendirmekle, her gün daha ileriye taşı-
makla mükellefiz. Bu uğurda, gerekirse 7 
düvele karşı meydan okumaktan asla çekin-
medik, çekinmeyiz. Bu uğurda, dünyanın 
en eli kanlı teröristlerinin tepesine binmek-
ten çekinmedik, çekinmeyiz. Bu uğurda, 
içimize sokulmuş ihanet çetelerinin kafa-
larını kopartmaktan çekinmedik, çekinme-
yiz. Çünkü biz, sadece ve sadece Hakka ve 
halka karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz. 
Bunun dışındaki her türlü tehdit, her türlü 
baskı, her türlü oyun, her türlü senaryo bize 
vız gelir. 

Buraya gelirken Baksı Müzesini gezdik. Bay-
burtlu bibilerimizin, ezelerimizin yaptığı el 
işi eşyaları ve çömlekleri gördük. Bir Bay-
burtlu Hocamız, kendi topraklarına böyle 
muazzam bir eseri yaptı, Allah razı olsun. 
İşte milli ve yerli olmak budur. Tabi biz de 
müzeye elimizden gelen desteği vereceğiz.

Ülkemize diz çöktürmek için yapmadıkları-
nı bırakmadılar. Koskoca Osmanlı çınarını, 
binbir türlü tuzakla, binbir türlü hileyle, 
binbir türlü ittifakla yıktılar. Milletimiz, bü-
yük fedakârlıklarla yeniden hayat verdiği 

Cumhuriyet fidanını, özellikle son dönem-
de yeniden ulu bir çınar olma yoluna sok-
tu. Onlar darbelerle, muhtıralarla demok-
rasimizi felç etmeye çalıştılar. Milletimiz 
her seferinde sandıkta yeniden iradesine 
sahip çıktı, demokrasiye güç verdi, hayat 
verdi. Onlar koalisyonlarla, ekonomik kriz-
lerle, siyaseti etkisizleştirerek gövdemizi 
baltalamaya kalktılar. Milletimiz özgürlü-
ğüne ve demokrasisine olduğu gibi ekono-
misine de sahip çıktı; alın teriyle, emeğiyle 
Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırdı. 

Bayburtlular, “Sürü ters dönmüş, aksak 
önde gider” derler. Tabii biz bu işlerle uğ-
raşırken, bazen aksakların öne çıktığı da 
olmadı değil. Hamdolsun, bu tür arızi du-
rumları da hal yoluna koyduk, koyuyoruz. 
Milletimiz kimin kendisi için çalıştığını, 
kimin kendi hırsı için ortada dolaştığını 
gayet iyi biliyor. Onun için ülkemizin gele-
ceğinden çok umutluyuz. 

Sun’i Finansal İstikrarsızlık 
Dalgalarına Maruz Kalıyoruz

Kardeşlerim,

Türkiye olarak, 24 Haziran’da gerçekten 
çok büyük, sadece kendi tarihimizde de-
ğil, dünyada parmakla gösterilecek bir 
demokrasi şöleni yaşadık. Dünyanın pek 
çok yerinde krizler, çatışmalar, kavgalar, 
acılar pahasına neticelendirilebilecek bir 
yönetim değişikliğini, tam bir demokra-
tik olgunluk içinde gerçekleştirdik. Par-
lamenter sistemden başkanlık sistemine 

gularımla, muhabbetle, hasretle selamlıyo-
rum. Cuma’nız mübarek olsun. 

Buradan, Bayburt’un tüm ilçelerindeki, 
köylerindeki kardeşlerime; emmilere, da-
yılara, “aba”lara, “bibi”lere, “eze”lere se-
lamlarımı iletiyorum. Bayburt, 24 Haziran 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsıma ver-
diği yüzde 82,1 oranındaki destekle yine 
ilk sırada yer aldı. Şahsıma gösterdiğiniz 
bu sevgi için, güven için, verdiğiniz destek 
için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı su-
nuyorum.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında il kongremiz 
vesilesiyle Bayburt’u ziyaret etmiştik. Se-
çim sonuçlarını görür görmez, teşekkür 
için buraya gelmeye karar vermiştik. Nasip 
bugüneymiş. 

Sözlerimin hemen başında, Ordu’da yaşa-
nan sel felaketinden etkilenen kardeşleri-
mize geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek 
istiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi, 
bu tür felaketlerden muhafaza buyursun 
diyorum. Devletimiz tüm imkânlarıyla, 
sel felaketinde evleri, işyerleri, mahsulleri 
zarar gören vatandaşlarımızın yanında-
dır. Yarın, inşallah Ordu’ya gidecek, hem 
çalışmaları yerinde inceleyecek, hem de 
vatandaşlarımıza bizzat geçmiş olsun di-
yeceğim. Ardından Rize’de hemşehrileri-
mizle bir araya geleceğiz. Pazar günü de 
Trabzon’da programlarımız var. 

Bugün ise buradan Gümüşhane’ye geçecek 
ve yaklaşık 1 milyar (katrilyon) liralık bir 

yatırım olan Gümüşhane Çevre Yolunun 
resmi açılışını yapacağız. Bayburt’a da hiz-
met verecek bu yolun, sizin için de hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Dolar-molar bizim yolumuzu kesmez, hiç 
endişe etmeyin. Yastığının altında doları, 
eurosu, altını olanlar hemen Türk Lirasına 
geçsin. Bu mücadele milli ve yerlidir. Bu 
yönde milletimin atacağı adım, bize karşı 
ekonomik savaş ilan edenlere en iyi cevap 
olacaktır. 

Baksı Müzesine Elimizden   
Gelen Desteği Vereceğiz

Kardeşlerim, 

Bayburt, ovasıyla, kalesiyle, nehriyle, dağ-
larıyla, en önemlisi de bileği çelik gibi sert, 
yüreği pamuk gibi yumuşak insanıyla, ka-
dim bir şehrimizdir. Tarihin her dönemin-
de Bayburt, kritik bir konumda yer almıştır. 
Türk tarihinde de Bayburt’un ayrı bir yeri 
vardır. Malazgirt’ten çok önce ecdadımız 
Bayburt’ta kendini göstermiş ve buraları 
kendi yurdu haline getirmiştir. Burası, ede-
biyatımızın büyük ismi Dede Korkut başta 
olmak üzere, pek çok önemli şahsiyetimi-
zin sembol şehridir. Osmanlı döneminde, 
devletin doğu illerinin sancak merkezi olan 
bu şehir, işgali de, özgürlüğü de tatmıştır. 
Onun için Bayburt, istiklalin ve istikbalin 
önemini çok iyi bilir. İşte bu sebeple Bay-
burt, Türkiye’nin son yıllarda verdiği istik-
lal ve istikbal mücadelesinde en ön safta yer 
alıyor. 24 Haziran’da sandığa gidip tercihini 
Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullanan 
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geçişi başarıyla tamamladık. Bu sürecin 
asıl mimarı, hiç şüphesiz bizatihi milleti-
mizin kendisidir. 

Sadece bu başarı dahi, Türkiye’ye dünya 
demokrasileri içinde en üstlerde yer alma 
hakkını verir. Biz, böylesine önemli bir sü-
reci hukuka ve insan haklarına uygun şe-
kilde nihayete erdirmekten dolayı takdir 
beklerken, ülkemize yönelik anlamsız bir 
saldırı dalgasıyla karşı karşıya kaldık. 15 
Temmuz gecesi, demokrasinin değil darbe-
cilerin yanında yer alanlar, 24 Haziran’dan 
sonra da milletin iradesine saygı duymak 
yerine, bambaşka yollara saptılar. Bazı ülke-
ler, Türkiye’nin taraf olduğu tüm meseleler-
de, darbecileri koruyan, teröristleri bağrına 
basan, hak ve hukuk tanımayan bir tavır 
içine girdiler.  Ekonomimizde son günlerde 
yaşanan olumsuzluklar da bu çarpıklığın 
farklı bir boyutudur. Türkiye’nin, ne makro-
ekonomik verilerinde, ne üretim gücünde, 
ne istihdam düzeyinde, ne bankacılık siste-
minde en küçük bir sıkıntı olmadığı halde, 
sun’i finansal istikrarsızlık dalgalarına ma-
ruz kalıyoruz. 

Gerçekten çok basit bir takım görüş ayrılık-
ları üzerine bina edilen bu saldırıların se-
beplerinin çok başka olduğu açıkça ortada-
dır. Bu tarz yaklaşımlar sergileyen ülkelerle 
aramızdaki ilişkiler, telafisi mümkün olma-
yacak zararlar görme noktasına gelmiştir. 
Bizim, hiçbir ülkeye yönelik özel bir husu-
metimiz yoktur. Tüm ülkelerle çıkarlarımı-
zın uyuştuğu noktalarda işbirliği yapıyor, 
ayrıştığı noktalarda da meselelerimizi mü-
zakereler yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Ama 
konu, Türkiye’yi köşeye sıkıştırıp, egemen-

lik haklarımıza halel getirecek bir takım ta-
vizler verdirmeye geldiğinde, iş değişir. Ku-
sura bakmasınlar, bizim bu noktada kimse-
ye eyvallahımız olmaz, olamaz.  Tanktan, 
uçaktan, toptan, kurşundan korkmayan bu 
millet, bu tarz tehditlerden mi korkacak? 
Böyle düşünenler, bu milleti hiç tanımamış-
lar demektir. Eğer bugün 81 milyon vatan-
daşı ve yüz milyonlarca kardeşiyle dimdik 
ayakta duran bir Türkiye varsa, bunun se-
bebi her hal ve şart altında kendi yolunda 
yürümeyi başaran bir millet oluşumuzdur. 
Ecdadımızın ne güzel söylemiş: 

Güzelliğine güvenme bir sivilce yeter

Malına güvenme bir kıvılcım yeter

Rabbine güven, o her şeye yeter.

Evet, biz, sadece Rabbimize güveniyoruz. 
Pek çoklarımızın evlerini, işyerlerini süsle-
yen o güzel Osmanlıca levhada dendiği gibi; 
“Allah bes, baki heves” diyoruz.

Kardeşlerim,

Bize karşı uzatılan her dost eline, açılan her 
dost yüreğine samimiyetle karşılık vermeye 
devam edeceğiz. Ülkemize karşı atılan her 
iyi niyetle adıma misliyle mukabele ettik, 
etmeyi sürdüreceğiz. Bununla birlikte tüm 
olumsuz ihtimallere karşı da hazırlıkları-
mız var. Döviz kuruna bakıp, faizlere bakıp 
ve tehditlerine bakıp el ovuşturanlar, hiç 
boşuna heveslenmesinler. Bunlar bizim i-
çin ancak, hedeflerimize yürüdüğümüz yol-
da dönemsel araçlar olabilir. Bu araç dün 
şu olur, yarın başka bir şey olur. Nitekim, 
şimdiden İran’dan Rusya’ya, Çin’den kimi 
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hirde, nereden geldiğimizi ve nereye gittiği-
mizi görmek bakımından, oraya yaptığımız 
hizmetleri mutlaka vatandaşlarımızla pay-
laşıyoruz. 

Bayburt’a gelmeden önce de, 2002 yılı Ka-
sım ayından bu yana, şehrimize neler yap-
mışız, şöyle ana hatlarıyla bir çıkarttık. Nü-
fus bakımından ülkemizin en küçük vilaye-
ti olan Bayburt’a son 16 yılda 4,5 milyar lira 
tutarında yatırım yaptık.

Eğitimde, 507 derslik inşa ettik. Bayburt’u, 
10 binin üzerinde öğrenciye sahip üniversi-
temiz ile buluşturduk. Yükseköğrenim tale-
belerimiz için 3 bin 233 kişi kapasiteli yurt-
ları faaliyete geçirdik. 2 yıla kadar 1.000 
kişilik yeni yurt binalarını daha şehrimize 
kazandırıyoruz. 

Sağlıkta, 50 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi, Bayburt Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi ve aile sağlığı merkezleriy-
le birlikte 10 adet tesisi hizmete aldık. 200 
yataklı Bayburt Devlet Hastanemizin ve Ay-
dıntepe Entegre İlçe Hastanemizin yapımla-
rı devam ediyor.

TOKİ kanalıyla Bayburt’a yaklaşık 1.000 ko-
nut inşa ettik. 

Havalimanımızı 2020 Yılında 
Hizmete Sunmayı Planlıyoruz

2002 yılına kadar Bayburt’ta neredeyse bö-
lünmüş yol yoktu, biz 16 yılda tam 102 kilo-
metre bölünmüş yol yaptık. Trabzon-Aşkale 
Yolunun bir parçası olan ve 656 milyon lira 

maliyetle inşa ettiğimiz Vauk Dağı Tünelini 
iki yıla kadar tamamlıyoruz. Erzurum-Bay-
burt karayolu üzerindeki Kop Dağı Tüneli-
nin yarıdan fazlası bitti. Bu tünelde inşallah 
önümüzdeki yıl ışığı görüyor, 2021 yılında 
da hizmete açıyoruz. Salmankaş Tüneliyle 
Bayburt arasındaki bağlantıyı sağlayacak 
Sorkunlu-1 viyadüğü tamamlandı, Sorkun-
lu-2 viyadüğü ise başlık kirişi seviyesinde 
bitti. Bu bağlantı yolunu önümüzdeki yıl 
hizmete açmayı planlıyoruz. Yapımları sü-
ren Kale-Geçit-Bayburt yolu önümüzdeki 
yıl, Bayburt-Çaykara yolu ise bir sonraki yıl 
tamamlanıyor.

Bayburt ve Gümüşhane’ye hizmet verecek 
yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli bir havali-
manının yapımına başladık. Havalimanımı-
zı inşallah 2020 yılında hizmete sunmayı 
planlıyoruz. 

Bayburt şehir merkezinin içme suyu soru-
nunu çözdük. İl genelinde 5 baraj inşa ettik, 
11 baraj ve 6 göletin inşası sürüyor. Çoruh 
Nehri ve Yan Kollarının ıslahını yapıyoruz. 
Böylece hem Bayburt şehir merkezini taş-
kın hasarlarından koruyacak, hem de şeh-
rin çehresini değiştireceğiz.

Birinci Dünya Savaşında Doğu Cephesinin 
önemli bir savaş alanı olan Bayburt’la Aşka-
le arasındaki 6 bin 335 hektarlık alanı, ec-
dadın hatırasına hürmeten, Kop Dağı Mü-
dafaası Tarihi Milli Parkı olarak ilan ettik. 

16 yılda Bayburtlu çiftçilerimize toplam 
168 milyon lira tutarında tarımsal destek 
verdik.

Avrupa ülkelerine kadar pek çok yerle fark-
lı alternatifler konusunda önemli mesafeler 
kat etmiş durumdayız. Asıl olan bizim yüre-
ğimizdeki imandır. Asıl olan bizim gücünü 
inancımızdan alan mücadele azmimizdir. 

Herkes Daha İleriye Bakmalı,  Asıl 
Büyük Fotoğrafa Odaklanmalıdır

Her zaman söylediğim gibi, Türkiye’ye güve-
nen, Türkiye’ye yatırım yapan, Türkiye’yle 
birlikte yol yürüyen herkes mutlaka kaza-
nır. Türkiye’yi kaybetme pahasına küçük 
hesapların peşine düşenler ise, emin olun, 
yarın çok pişman olacaklardır. Tabii bu sü-
reçte, milletimize de çok önemli görevler 
düşüyor. 15 Temmuz gecesi darbecilere 
karşı bağımsızlığımızı nasıl canımız paha-
sına savunduysak, bugün maruz kaldığımız 
ekonomik saldırılara karşı da ülkemizi ay-
nı kararlılıkla müdafaa etmemiz gerekiyor. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin savaş 
uçaklarıyla bombalanması neyse, ekono-
mimizin kur-faiz sarmalıyla kuşatılması 
da odur. Darbecilere teslim olmadığımız, 
çıplak ellerimizle tankların karşısına dikil-
diğimiz gibi, ekonomik tetikçilere de teslim 
olmayacak, varımızla-yoğumuzla mücadele 
edeceğiz. 

Bu haramzadelere vereceğimiz en büyük 
cevap daha çok çalışarak üretimi artırmak, 
ihracatı artırmak, istihdamı artırmak ola-
caktır. Milletimizin tüm fertlerini, ellerin-
deki imkânları üretim yolunda, ihracat yo-
lunda, istihdam yolunda seferber etmeye 
davet ediyorum. Darbecilere karşı demok-
rasi nöbetlerine çıkıp, yolları, meydanları 

doldurduğumuz gibi, şimdi de çalışmak 
için sanayiden ticarete her alanda iş yerleri-
mizi, atölyelerimizi, fabrikalarımızı, bürola-
rımızı dolduralım. 

Türkiye’yi içine hapsedilmeye çalışıldığı 
cendereden çıkarmanın yolu kenara çekil-
mek değil, ileriye atılmaktır. Gelin hep bir-
likte ileriye atılalım. Gelin bu oyunu hep 
birlikte bozalım. Gelin bu duvarı hep birlik-
te yıkalım. Hiç kimse sanmasın ki bu teker-
lek tümsekte kalacak. 

Kardeşlerim,

Dünyada ve bölgemizde yaşanan hadiseler-
le uğraşırken, asıl gündemimize, yani ülke-
mizi kalkındırma, geliştirme hedeflerimize 
de sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Geçtiğimiz 
hafta 100 günlük icraat programımızı açık-
ladık. Orta vadeli programın hazırlıklarını 
Eylül başına inşallah yetiştiriyoruz. 2019-
2023 dönemi stratejik planımızı Kasım ayı 
sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. 
Bu arada alınması gereken ilave tedbirlerle 
ilgili tüm kurumlarımız gece gündüz çalışı-
yor. Günübirlik kararlarla değil, en az önü-
müzdeki birkaç yılı kucaklayacak adımlarla 
yolumuza devam etmekte kararlıyız. Bunun 
için hiç kimsenin gözü kur tablosunda, faiz 
tablosunda olmasın. Herkesin daha ileriye 
bakmasını, asıl büyük fotoğrafa odaklan-
masını istiyorum. 

Yeni dönemde, diğer hususlar yanında, 81 
ilimizin her birinin kalkınmasına, gelişme-
sine yönelik çalışmaları bizzat Cumhurbaş-
kanlığı bünyesinde takip edecek bir sistem 
kuruyoruz. Bugüne kadar gittiğim her şe-
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Bunlar, yaptığımız yatırımların ve hizmet-
lerin küçük bir özeti. Aslında Bayburt’un 
önünde çok büyük potansiyeller var. Şa-
yet doğru bir şekilde değerlendirebilirsek, 
Bayburt’un ehram dokumacılığı ve taş işçi-
liği bile, tek başına bu şehri kalkındırmaya 
yeter. İnşallah önümüzdeki dönemde şeh-
rimizi, yeni hizmetlerle, yatırımlarla geliş-
tirecek, kadim tarihine uygun bir konuma 
getireceğiz. 

Gördüğünüz gibi bizim asıl gündemimiz 
Bayburt’u kalkındırmaktır, Türkiye’yi bü-
yütmektir, bölgemizdeki kardeşlerimizin 
acısını dindirmektir. Rabbim, bizi ülkemize 
ve milletimize hizmet yolundan ayırmasın. 

Bu millet arkamızda olduğu sürece, Allah’ın 
izni ve yardımıyla, üstesinden gelemeyece-
ğimiz mesele, çözemeyeceğimiz kriz, tepele-
yemeyeceğimiz terör örgütü yoktur. 

Bu duygularla bir kez daha sevginiz, coş-
kunuz, kadirşinaslığınız için teşekkür edi-
yorum. 24 Haziran seçimlerindeki yüzde 
82,1’lik desteğiniz için şükranlarımı tekrar-
lıyorum. 

Sizleri Allah’a emanet ediyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Çok değerli Trabzonlular, kıymetli kardeş-

lerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 

en kalbi muhabbetlerimle, hürmetle se-

lamlıyorum.

Trabzon’umuzun siz kıymetli kanaat ön-
derleriyle, gönüllü kuruluşlarımızın de-
ğerli temsilcileriyle bir araya gelmekten 
büyük memnuniyet duyuyorum. Sayın Va-
limize ve mesai arkadaşlarına bu anlamlı 

Ekonomimize Kur Üzerinden 
Uygulamaya Konulan 

Operasyonun Üstesinden 
Geleceğiz

Trabzon Valiliği Sivil Toplum Kuruluşları Yemeği
Trabzon | 12 Ağustos 2018
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Biz sadece son 16 yıldır değil, 40 seneyi 
aşan siyasi hayatımız boyunca daima bu 
tavsiyeyi kendimize rehber kıldık. Genç-
lerimizin sağ-sol üzerinden bir birine 
kırdırılmak istendiği 1970’lerin sıkıntılı 
günlerinde bu ilkeye sarıldık. Birilerinin 
“son karakol” diyerek darbeyi alkışladığı 
1980’lerde yine bu prensibe sahip çıktık. 
Başörtüsünün yasaklandığı, genç kızla-
rımıza üniversite kapılarının kapandığı, 
devlet dairelerinin bu ülkenin evlatlarına 
adeta çok görüldüğü 28 Şubat döneminin 
karanlık günlerinde kendimize, arkadaşla-
rımıza ve milletimize yine bu tavsiyeyi ha-
tırlattık. Yeise düşmeden, karamsarlığa ka-
pılmadan gelecek aydınlık günlerin inan-
cıyla davamıza hizmet ettik. Karanlığın en 
koyu anının, şafağın sökme anı olduğuna 
inanarak asla “Âlemlerin Rabbi”nden umu-
dumuzu kesmedik. İdraklerimize karam-
sarlık gömleğinin giydirilmesine kesin-
likle müsaade etmedik. Sürekli olumsuz-
luklardan bahsedenlere inat, “İman varsa 
imkân da vardır” diyerek yılmadan, yorul-
madan ülkemize ve milletimize en güzel 
şekilde hizmet etmeye çalıştık. 

Hamdolsun her seferinde de haklı çıktık. 
Çünkü biz İnşirah Suresindeki şu ilahi 
müjdeye gönülden iman ediyoruz. “Fe in-
ne meal usri yusrâ…” “Şüphesiz güçlükle 
beraber bir kolaylık vardır.”

Evet, karşılaşılan her zorlukla beraber 
muhakkak bir ferahlık vardır. Aslında her 
zorluk, çekilen her sıkıntı büyük bir fe-
rahlamanın, kolaylığın, inşirah ve zaferin 
müjdecisidir. Gerek devlet yönetimimiz-
de, gerek siyasi hayatımızda, gerekse mil-

letçe bu topraklardaki bin yıllık tarihimiz 
boyunca pek çok kez Yüce Mevla’nın bu 
müjdesine mazhar olduk. Birinci Dünya 
Harbinde Avrupa’nın hasta adamı olarak 
tanımladıkları Osmanlı’yı mezara koyma-
ya gelenler, Çanakkale’de tarihlerinin en 
büyük hezimetini yaşadılar. Sevr’i haya-
ta geçirmek için vatanımızı işgal edenler, 
“Tuz Gölü’nde salamura olmaktan” paçayı 
son anda kurtardılar. Dönemin en güçlü 
devletleri Anadolu insanının tüm yokluk, 
yoksulluk ve imkânsızlıklara rağmen yü-
rüttüğü bağımsızlık mücadelesi karşısında 
arkalarına bakmadan kaçıp gittiler.

Bu ülkeyi tek parti zulmüne mahkûm ede-
rek terbiyeye yeltenenler, merhum Men-
deres ve arkadaşlarının yürüttüğü demok-
rasi mücadelesinin önünde duramadılar. 
1974 yılında, onca tehdide, şantaja ve am-
bargoya rağmen, bu milletin Kıbrıs Türk-
lerini özgürleştirmesine mani olamadılar. 
Türkiye’nin merhum Özal gibi dirayetli ve 
vizyoner devlet adamlarının önderliğinde 
ekonomide şahlanışının önüne geçemedi-
ler. 28 Şubat döneminde vesayet odaklarıy-
la kirli planlarını uygulamaya çalışanlar,  
bu milletin iradesine pranga vurmayı ba-
şaramadılar. O günlerde okuduğumuz bir 
şiir üzerinden “Artık muhtar bile olamaz” 
manşetleriyle bize siyasi ömür biçenler, a-
ziz milletimizin sevda seline ket vuramadı-
lar. 27 Nisan bildirileriyle siyaseti dizayn 
etmeye heveslenenler, sandıkta millet ira-
desine boyun eğmek zorunda kaldılar. Üç-
beş ağacı bahane ederek Gezi Olaylarıyla 
sokakları karıştırarak büyük projelerimizi 
engellemek isteyenler, amaçlarına ulaşa-
madılar. “Tüketmeyin” diyerek ekonomi-

buluşmaya vesile oldukları için teşekkür 
ediyor, toplantımızın şehrimiz, ülkemiz ve 
milletimiz için hayırlı olmasını Rabbim-
den niyaz ediyorum.

Sözlerimin hemen başında bir kez daha 24 
Haziran seçimlerinde yüzde 69,4 oy ora-
nıyla şahsımı Cumhurbaşkanlığına layık 
gören tüm Trabzonlu hemşerilerime şük-
ranlarımı sunuyorum. Daha önceki 12 se-
çimde olduğu gibi bu seçimlerde de Trab-
zon, milli iradenin, vefanın ve dayanışma-
nın şehri olduğunu gösterdi. Trabzon bir 
kez daha iradesine sahip çıkarak, ülkemize 
husumet besleyenlere esaslı bir ders verdi. 
Ahde vefa gösteren, 24 Haziran seçimlerin-
de demokrasi destanı yazan tüm kardeşle-
rime teşekkürü bir borç biliyorum.

Her zaman söylediğim gibi; biz de koltuk-
lar, makamlar, payeler amaç değil, mille-
timize en güzel şekilde hizmet etmenin 
bir aracıdır. 24 Haziran’da şahsıma, AK 
Parti’ye ve Cumhur İttifakına verilen her 
oy, bizim için emanettir. 16 yıldır olduğu 
gibi inşallah bundan sonra da bu emanete 
sahip çıkacağız. Kefenimizi giyerek çıktığı-
mız bu kutlu mücadelede sizlerin emane-
tine asla halel getirmedik, getirmeyeceğiz. 
Türkiye’nin kalkınması, devletimizin güç-
lenmesi, milletimizin huzur ve emniyeti 
için gece gündüz demeden çalışmayı sür-
düreceğiz.

Ecdat “Evvel refik, badel tarik”, yani “Önce 
yoldaş, sonra yol” diyor. Yolu yürünebilir 
kılan, her şeyden önce sağlam yoldaşlardır. 
İnsanın sağlam, güvenilir, sırtını dayayabi-
leceği yol arkadaşları olduğu sürece hiçbir 

yol uzun değildir. Rabbim bize en zor za-
manlarımızda duasını, desteğini, dayanış-
masını esirgemeyen sizler gibi yol arkadaş-
ları nasip etti. Rabbim bize,  önce vatan di-
yen, önce ülkem diyen Trabzonlu hemşeri-
lerim gibi yoldaşlar nasip etti. Rabbim bize 
15 Temmuz gecesinde FETÖ’cü alçaklara 
meydanları dar eden, namlular karşısında 
sinmeyen, korkmayan, tek bir adım dahi 
geri atmayan yiğit bir milletin evladı olma-
yı nasip etti. Rabbim bize dünyanın dört 
bir ucunda Türkiye deyince gözleri dolan 
yüz milyonlarca dost ve kardeş nasip etti. 
Evelallah böyle olduğu sürece önümüze çı-
kartılan hiçbir engel aşılmaz değildir. Mil-
letimizin desteği, mazlum ve mağdurların 
duası arkamızda olduğu müddetçe bizi he-
deflerimize ulaşmaktan kimse alıkoyamaz.

İşte bugün Trabzon’da Körfez’den gelen 
turistleri gördüm. Hepsinin gözleri ışıl ışıl-
dı ve bize karşı yaklaşımları bir başkaydı. 
Keza otellerimiz de turist dolu. Demek ki 
bizleri seviyorlar.

Bu Millete Kefen Biçenlerin 
Tamamı Büyük Hezimetler 
Yaşadılar

Değerli kardeşlerim,

İstiklal Şairimiz merhum Mehmet Akif, al-
tın değerindeki şu tavsiyede bulunur.

“Allah’a güven, sa’ye sarıl, hikmete râm ol 

Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar 
yol”



Recep Tayyip ERDOĞAN

5352

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-5

mizi batırmayı hedefleyenler, Türkiye’nin 
şahlanışa mani olamadılar. 17-25 Aralık’ta 
emniyet ve yargı üzerinden milletin seç-
tiklerine saldıranlar,  bize haritadan yer 
gösterenler, daha sonra çil yavrusu gibi 
dağıldılar. 15 Temmuz gecesi tankla, tü-
fekle, helikopterle, ölüm kusan silahlarla 
milletimizi esir almaya çalışanlar, milletin 
cesareti karşısında zelil bir şekilde teslim 
oldular. Hasılı son bir asırdır birçok defa 
bu millete kefen biçenlerin tamamı eninde 
sonunda büyük bir hezimet yaşadılar.

Bu Milleti Diri Tutmak, Sadece 
Bizim Görevimiz Değildir, 
Sanayicinin de Görevidir

Değerli kardeşlerim,

Bugün de benzer teşebbüslere, benzer ope-
rasyonlara maruz kalıyoruz. Birileri cüsse-
lerine güvenerek, ülkemizi diz çöktürme-
ye çalışıyor. Kur silahı üzerinden ekono-
mimizi sarsabileceklerini zannediyorlar. 
Ekonomik yaptırımlarla, bizi sindirebile-
ceklerine inanıyorlar. Her gün bir yenisini 
ekledikleri küstah açıklamalarla, bize had 
bildireceklerini düşünüyorlar. Yargılaması 
devam eden bir şahıs üzerinden hukuk sis-
temimize müdahale etmeye yelteniyorlar. 
Milli onurumuzu, devletler arası teamülle-
ri, uluslararası hukuku, diplomatik kural-
ları tamamen hiçe sayarak, 10 bin kilomet-
re öteden bize emir vermeye teşebbüs edi-
yorlar. Ekonomik tetikçilerini kullanarak, 
iplerini ellerinde tuttukları kredi derece-
lendirme kuruluşlarını üzerimize salıyor-
lar. Ülkemiz hakkındaki tutumu belli kimi 

basın-yayın organlarını asparagasla, yalan-
yanlış haberlerle besleyerek, Türkiye’nin 
direncini kırabileceklerini düşünüyorlar.

 Evvelsi gün Bayburt ve Gümüşhane’de 
söylediğim gibi; bunlar Türk Milletini zer-
re kadar tanımıyorlar. Şayet tanısalardı, bu 
milletin Allah’tan başka bir gücün önünde 
eğilmeyeceğini, diz çökmeyeceğini bilirler-
di. Şayet bizi tanısalardı, Türk Milleti’nin 
karakterinin bağımsızlık olduğunun far-
kına varırlardı. Bizi birazcık anlasalardı, 
Türkiye’ye tehdit ve şantaj dilinin sökme-
yeceğini idrak ederlerdi. Tarihimizi oku-
salardı, bizim bağımsızlığımızdan ve milli 
onurumuzdan asla ödün vermeyeceğimizi 
görürlerdi. Bu millet, mandacılığı 100 yıl 
önce elinin tersiyle itmiş bir millettir. Bu 
millet, en zor zamanlarında dahi hürri-
yetinden taviz vermemiş bir millettir. Bu 
millet, her karış vatan toprağını şehit kan-
larıyla sulayarak bugünlere gelmiş bir mil-
lettir. Türkiye’yi ve Türk milletini tehdit 
etmek hiç kimsenin, hiçbir devletin, hiçbir 
kredi derecelendirme kuruluşunun haddi 
değildir.

Buradan bir kez daha altını çizerek ifade 
ediyorum. Milletimiz müsterih olsun. Va-
tandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. 
Özellikle sanayicilerimize seslenmek isti-
yorum:  Bankalara, döviz bürolarına akın 
ederek döviz alma yoluna gitmeyin. “Bat-
tık, bittik” diyerek işi sağlama alma yolu-
na lütfen tevessül etmeyin. Eğer böyle bir 
yola tevessül ederseniz, yanlış yaparsanız. 
Bilesiniz ki, bu milleti diri durmak, ayakta 
tutmak sadece bizim görevimiz değildir, 
sanayicinin de görevidir. Aksi takdirde, B 
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planını, C planını uygulamak zorunda ka-
lırız, bunu da böyle biliniz. 

Trabzonlu kardeşlerim asla yeise, karam-
sarlığa, umutsuzluğa kapılmasın. Bugün 
16 yıl öncesine göre her açıdan güçlü, eko-
nomisi çok daha dinamik bir Türkiye var. 
Türk ekonomisinin parametreleri 15-20 
yıl öncesiyle karşılaştırılmayacak kadar 
düzgündür, sağlamdır.

Ekonomimize kur üzerinden uygulamaya 
konulan operasyonun da üstesinden gele-
ceğiz. Allah’ın izni ve milletimizin diraye-
tiyle, ülkemize giydirilmeye çalışılan bu 
deli gömleğini hep birlikte yırtıp atacağız. 
Gerek Suriye’de, gerek ülkemiz içerisinde 
terör örgütlerinin üzerine üzerine gitmeye 
devam edeceğiz.

Açık söylüyorum; Türkiye’nin toprak bü-
tünlüğünü tehdit edecek, milli birlik ve 
beraberliğine halel getirecek bir terör ko-
ridorunun etrafımızda örülmesine kesin-
likle izin vermeyeceğiz. Başta Pensilvan-

ya’daki melun olmak üzere 15 Temmuz 
kanlı darbe girişiminin faillerinin peşini, 
nereye kaçarlarsa kaçsınlar, kimin arkası-
na saklanırsa saklansınlar bırakmayaca-
ğız. 251 vatandaşımızın kanını döken al-
çaklardan işledikleri cinayetlerin hesabı-
nı tek tek soracağız. Son FETÖ’cü terörist 
de adalete teslim edilene, son PKK’lı alçak 
da etkisiz hale getirilene dek bize durmak 
yok. İşte bugün yine bir tanesi kırmızı 
bültenle aranan olmak üzere 14 teröristi 
etkisiz hale getirdik. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bir kez daha soframızı teşrifleriniz için 
sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin aracı-
lığıyla tüm Trabzonlu kardeşlerime şah-
sıma, partime ve Cumhur İttifakına ver-
dikleri güçlü destek için şükranlarımı 
sunuyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum.

Kalın sağlıcakla.

Aziz milletim, Değerli Meclis Başkanı, Mil-
liyetçi Hareket Partisi’nin kıymetli Genel 
Başkanı, sevgili gençler, değerli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. 

Buradan, Muş başta olmak üzere, ülke-
mizin 81 vilayetindeki tüm kardeşlerime 
selamlarımı gönderiyorum. Geride bırak-
tığımız mübarek Kurban Bayramınızı bir 
kez daha tebrik ediyorum. Hac farizasını 
yerine getiren tüm kardeşlerimin ibadetle-

Malazgirt Ruhunu Yaşatmayı 
Başaramazsak, 

Geçmişimizle Birlikte 
Geleceğimizi de Kaybederiz

Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Töreni
Muş | 26 Ağustos 2018
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gönüllerin fethidir. Gittiğimiz her yere 
gönüllerden girdiğimiz içindir ki, aradan 
kaç asır geçerse geçsin varlığımız, izimiz, 
hatırımız tüm canlılığıyla devam ediyor. 
Mekke’nin fethiyle başladığımız bu zafer-
ler silsilesini Kudüs’le, daha nice beldeyle 
ve nihayet Malazgirt’in giriş kapısı olduğu 
Anadolu’yla sürdürdük. 

Malazgirt’te kazandığımız zafer, bize 
Avrupa’nın ortalarına kadar giden yolu 
açmıştır. Bunun için Malazgirt demek, 
öncesine baktığımızda Mekke demektir, 
Kudüs demektir; sonrasına baktığımızda 
Bursa demektir, Edirne demektir, İstanbul, 
Rumeli, tüm Balkanlar demektir. Şayet 
Malazgirt ruhunu unutursak, ne öncemiz 
kalır, ne sonramız… Biz Malazgirt’te sa-
dece bir zafer kazanmakla kalmadık. Biz 
Malazgirt’te aynı zamanda millet olduğu-
muzu, hem de nasıl bir millet olduğumuzu 
cümle aleme ilan ettik. Malazgirt’i nasıl bir 
millet haline gelerek zafere dönüştürdüy-
sek, Haçlı seferlerinin de, Moğol istilası-
nın da, dört bir yandan uğradığımız tüm 
saldırıların da üstesinden aynı hissiyatla 
geldik. Şayet Malazgirt ruhunu yaşatmayı 
başaramazsak, geçmişimizle birlikte gele-
ceğimizi de kaybederiz. Onun için, artık 
Milli Park olarak ilan ettiğimiz bu ovaya 
baktığınızda, taş-toprak değil, medeniye-
timizin atan kalbini görmelisiniz. Burası 
bizim hikâyemizin sadece başladığı değil, 
aynı zamanda hiç sönmeyecek istiklal ve 
istikbal ateşimizin kıyamete kadar yanaca-
ğı yerdir. 

Malazgirt’i hatırlamak demek, kim oldu-
ğumuzu hatırlamak demektir. Kim oldu-

ğumuzu hatırlamak demek, niçin burada 
bulunduğumuzu hatırlamak demektir. 
Niçin burada bulunduğumuzu hatırla-
mak, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, 
Tek Devlet ülkümüze sıkı sıkıya sarılmak 
demektir. Rabiamıza sıkı sıkıya sarılmak, 
2023 hedeflerimize ulaşmak için daha 
çok çalışmak demektir. 2023 hedeflerimi-
ze ulaşmak demek, gençlerimize 2053 ve 
2071 vizyonlarını hayata geçirebilecek-
leri büyük, güçlü, müreffeh, itibarlı bir 
Türkiye’nin inşası demektir. Görüldüğü gi-
bi, her şey, zincirin halkaları gibi birbirine 
bağlıdır. Bu zincirden hangi halkayı çıkar-
tırsanız çıkartın, sadece Türk Milletinin 
değil, koskoca bir medeniyetin geleceği 
tehlikeye düşecektir. 

Gençler!..

Maziden atiye uzanan bu büyük mirasa 
çok iyi sahip çıkın. Mekke’ye, Medine’ye 
sahip çıkın; bu mübarek topraklara namu-
sunuz gözüyle bakın. Kudüs’e sahip çıkın; 
Hazreti İbrahim’in, Hazreti Muhammed’in, 
Hazreti Ömer’in, Selahattin-i Eyyubi’nin, 
Yavuz Sultan Selim Han’ın emaneti bu şeh-
ri gözünüz gibi koruyun. Şam’a, Bağdat’a, 
Kahire’ye, Beyrut’a sahip çıkın. Malazgirt’e, 
Ahlat’a; Anadolu’ya giriş kapımızın sem-
bolleri olan her yere sahip çıkın. Ata yurtla-
rındaki sembol şehirlerimize, Semerkant’a, 
Buhara’ya, Taşkent’e, Kaşgar’a, Hotan’a, 
Horasan’a, Tebriz’e, Urumçi’ye, Bişkek’e 
ve diğerlerine sahip çıkın. Selçuklu’ya sa-
hip çıkın. Büyük Selçuklu’nun başkent-
leri Nişabur, İsfahan ve Rey’e, Anadolu 
Selçuklu’nun coğrafyamızdaki başkentleri 
İznik’e, Konya’ya sahip çıkın. Osmanlı’ya 

rinin kabul olmasını Rabbim’den niyaz e-
diyorum. Bayram vesilesiyle yollara çıkan 
sürücü kardeşlerimizden dikkatli olmala-
rını, kurallara harfiyen uymalarını hassa-
ten rica ediyorum. 

Kardeşlerim,

Sabah Ahlat’taydık… Tarihimizde çok 
önemli yeri olan bu güzel ilçemizde Sel-
çuklu Meydan Kabristanını ziyaret edip, 
Kuran-ı Kerim tilavetine iştirak ettik. Ar-
dından Çarho Mesire Yerindeki etkinlik 
alanını ziyaret ettik. Şimdi de, Malazgirt’te 
sizlerle birlikteyiz. Şu anda maşallah Ma-
lazgirt Ovasını görüyorum, on binler bu-
rada… Az önce resmi rakamı aldım, 75 bin 
kişi… Bu tarihi alanda yapacağımız daha 
çok şey var. Burada bu millete, bu gençliğe 
ne yakışırsa onu yapacağız.

Esasen, Ahlat ve Malazgirt yanında, Adil-
cevaz’ıyla, Erciş’iyle, Van’ıyla, Gevaş’ıyla, 
Tatvan’ıyla bütün bu bölge, yani Van Gölü 
Havzası, tarihimizin bize en kıymetli ema-
netlerinden biridir. Türküyle, Kürt’üyle, 
Arap’ıyla, diğer kökenlerden insanlarıyla 
milletimizi oluşturan tüm farklı renklerin 
ahenginin, birliğinin, beraberliğinin sem-
bolü olan bu bölgeyi her bakımdan koru-
malı, gözetmeliyiz. 

Sayın Bahçeli bir ziyaretinde güzel bir ha-
tırlatmada bulundu ve dedi ki,   “Ahlat’a bir 
Cumhurbaşkanlığı köşkü yakışır.” Çünkü 
Sultan Alparslan otağı oraya kurdu. Biz de 
varisleri olarak oraya böyle bir otağ kura-
lım. Bugün Vali ve Belediye Başkanımızla 
da görüştük. Onlar 1071 metrekare bir yer 
düşünmüşler. Dedik ki; olmaz, 1071 met-

rekare oturma alanı olur, bir de bunun çev-
re düzenlemesini yapacağız, en azından 
5 dönüm olmalı. Belediye Başkanımız da 
coştu, “Biz bunu 10 dönüm yaparız” dedi. 
Şimdi orada inşallah böyle bir otağ merke-
zini yapacağız. 

Bu anlayışla, Malazgirt Meydan Savaşının 
yaşandığı bölgeyi Milli Park olarak ilan 
ettik ve düzenlemesine başladık. Bu yıl 
Milli Park alanının ilk etabı hizmete girdi. 
Önümüzdeki yıla kadar da kalan kısımlar 
inşallah tamamlanmış olacak. Aynı şekilde 
diğer bölgelerimizde de tarihimizi, kökle-
rimizi, ecdadımızı yaşatacak çalışmalara 
önem ve öncelik veriyoruz. Bu vesileyle 
Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Par-
kının ülkemize kazandırılmasında emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Malazgirt Zaferinin 947’nci yıldönümünü 
tebrik ediyorum. Bu kutlu zaferin, milleti-
mize ve coğrafyamızın dört bir yanındaki 
tüm kardeşlerimize bir kez daha hayırlı 
olmasını diliyorum. Bizlere bu güzel yur-
du vatan olarak bırakan Sultan Alparslan’a 
ve ordusundaki tüm kahramanlara, asırlar 
boyunca aynı yoldan giden nice gazilere ve 
şehitlere şükranlarımı sunuyorum.

Bizim Medeniyetimiz Bir  
Fetih Medeniyetidir

Fetih, zulme karşı başkaldırının adıdır. 
Fetih, toprakların ve toplumların adalet, 
hakkaniyet, iman ve cesaret mayasıyla 
harmanlanması demektir.   Bunun için 
de bizim medeniyetimiz bir fetih medeni-
yetidir. En büyük fethimiz, hiç şüphesiz, 
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İstanbul beni alır” diyen Fatih Sultan Meh-
met Han’ın kararlılığıyla mücadeleye giriş-
meye?

Gençler!..

Var mısınız aşılmaz denilen Sina Çölünü 
13 günde geçerek hedefine yürüyen Yavuz 
Sultan Selim’in cesaretiyle zorlukların üze-
rine gitmeye?

Gençler!..

Var mısınız Mehmet Akif ’in “En kesif or-
duların yükleniyor dördü beşi” diyerek 
tarif ettiği Çanakkale’deki kahramanlar gi-
bi, “Rüku olmasa dünyada eğilmez başlar” 
olarak 7 düvele meydan okumaya?

Gençler!..

Var mısınız Bir olarak, İri olarak, Diri ola-
rak, Kardeş olarak, hep birlikte Türkiye 
olarak bu ülkeyi hedeflerine ulaştırmaya?

Maşallah… Rabbime, beni böyle bir mille-
tin evladı, böyle bir gençliğin öncüsü ola-
rak dünyaya getirdiği için şükrediyorum.

Anadolu, İnsanlığın Geleceğinin 
Kilit Taşıdır

Kardeşlerim,

Anadolu, sadece insanlığın en kadim 
yerleşimleri olan Afrika’nın, Asya’nın, 
Avrupa’nın kesişim noktası değildir. Ana-
dolu, aynı zamanda insanlığın geleceğinin 
de kilit taşıdır. Onun için, tarihteki tüm 
büyük toplumlar, büyük devletler, büyük 

liderler Anadolu’ya sahip olmak istemiştir. 
Bu topraklar için nice büyük mücadeleler 
verilmiştir. İşte Çanakkale’de Gazi Mustafa 
Kemal, gençlerle beraber yedi düvele karşı 
savaştı ve “Çanakkale geçilmez” dedi. 

Ülkemizin bir süredir yaşadığı sıkıntıların 
sebebini, konjonktürel gelişmelerde ara-
yanlar yanılırlar, hem de çok yanılırlar. Ma-
ruz kaldığımız saldırıların, üzerimizde oy-
nanan oyunların, perde gerisinde yazılan 
senaryoların işte böyle bir tarihi arka planı 
vardır. Bin yıllık gözbebeğimiz Anadolu’yu 
ne kadar güçlü tutarsak, gerisindeki o dev 
medeniyeti ve tarih birikimini de o derece 
güçlü tutmuş oluruz. Anadolu bir benttir. 
Bu bent yıkılırsa, ne Ortadoğu kalır, ne 
Afrika, ne Orta Asya kalır, ne Balkanlar, 
ne Kafkaslar kalır. Üzerlerindeki Anadolu 
denen ulu çınar gölgesi kalkan tüm bu coğ-
rafyalar, her türlü tehdide, tehlikeye, istis-
kale, işgale açık hale gelir. 

Suriye’de, huzurun ve güvenin gerçek 
manada tesis edildiği yegâne yerlerin, 
Türkiye’nin kontrolündeki bölgeler ol-
ması boşuna değildir. İnşallah aynı huzur 
ortamını Suriye’nin diğer bölgelerinde de 
tesis edeceğiz. İnşallah aynı güven orta-
mını Irak’ta terör örgütünün faaliyet gös-
terdiği yerlerde de inşa edeceğiz. İnşallah 
aynı istikrarı doğuda ve batıda, kuzeyde ve 
güneyde, nerede mağdur ve mazlum kar-
deşlerimiz varsa, hepsinin yaşadıkları yer-
lerde de sağlayacağız. Bizim güvenliğimiz, 
kendi sınırlarımızda değil, nerede tehdit 
altında bir kardeşimiz varsa, onun bulun-
duğu yerde başlar. 

sahip çıkın. Söğüt’ten başlayıp Bursa’ya, 
Edirne’ye, İstanbul’a uzanan Osmanlı baş-
kentlerine sahip çıkın. Evlad-ı Fatihan olan 
Balkanlara sahip çıkın. Ecdadın gerek ayak 
bastığı, gerek gönül kazandığı her yerde 
emanetini yere düşürmeyin. 

Çanakkale’nin, Kut’ül Amare’nin, Medine 
Müdafasının gerisindeki manayı çok iyi 
kavrayın. Kurtuluş Savaşımıza ve Cumhu-
riyetimize çok iyi sahip çıkın. Bu vatanı 
hangi şartlarda, ne büyük fedakârlıklarla 
kurtarabildiğimizi unutmadan, ülkemizi 
her alanda hep daha ileriye götürmenin 
mücadelesini verin. 15 Temmuz kıyamına 
sahip çıkın. Türk milletinin inancı, ezanı, 
bayrağı, özgürlüğü, geleceği için topyekûn 
ayağa kalkabileceğinin son örneği olan bu 
tarihi hadiseyi asla unutmayın, unuttur-
mayın.

Gençler, Sizleri Asım’ın Nesli 
Olarak Görüyorum

Sizler, hem bu milletin, hem bu ümmetin, 
hem de tüm insanlığın umudusunuz. Tür-
kiye, her dönemde olduğu gibi bugün de, 
sadece kendi sınırlarından, kendi vatan-
daşlarından ibaret bir ülke değildir. Tür-
kiye, tıpkı buzdağının görünen yüzü gibi, 
gerisindeki koskoca bir medeniyetin, kos-
koca bir tarihin, koskoca bir insanlığın so-
rumluluğunu taşıyor. 

Biz, ülkemizin ve dünyanın meseleleriy-
le ilgilenmeye başladığımızdan beri bu 
sorumluluğu hep omuzlarımızda hisset-
tik. İdeallerimizi siyaset yoluyla hayata 

geçirmeye karar verdiğimiz günden beri, 
işte bu sorumluluğun bilinciyle hareket 
ediyoruz. Sizlerden de, hangi alanda çalı-
şırsanız çalışın, hangi zeminde, hangi dü-
zeyde faaliyet gösterirseniz gösterin, aynı 
şekilde davranmanızı bekliyorum. Sizle-
ri, merhum Mehmet Akif ’in hayalindeki 
Asım’ın Nesli olarak görüyorum. Sizleri, 
üstat Necip Fazıl’ın “Anadolu kıtası bü-
yüklüğündeki dava taşını gediğine koy-
mayı” vasiyet ettiği gençlik olarak görüyo-
rum. Sizleri, merhum Arif Nihat Asya’nın; 

“Delikanlım! İşaret aldığın gün atandan 

Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan” 

diye tarif ettiği gençlik olarak görüyorum.

Gençler!..

Var mısınız bu kutlu yolda zafere kadar 
birlikte yürümeye?

Gençler!..

Var mısınız Endülüs’e ayak basan Tarık 
Bin Ziyad gibi bir daha geriye dönmeyi dü-
şünmeyerek gemileri yakıp hedeflerimize 
doğru ilerlemeye?

Gençler!..

Var mısınız Sultan Alparslan gibi “Ya zafer 
kazanırız, ya cennete gideriz” diyerek kar-
şımızdaki düşmanın büyüklüğüne bakma-
dan üzerine atılmaya?

Gençler!..

Var mısınız İstanbul surları önünde atını 
denize sürüp “Ya ben İstanbul’u alırım, ya 
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Bunun için siyasette, diplomaside güçlü 
olmak zorundayız. Bunun için ekonomide, 
ticarette, teknolojide güçlü olmak mecbu-
riyetindeyiz. Bunun için ordumuzla, üni-
versitelerimizle, sanayi kuruluşlarımızla, 
tüm kurumlarımızla güçlü olmak duru-
mundayız. Aksi taktirde bize, bırakınız bu 
vatanı, bırakınız bu coğrafyayı, bu dünyada 
bir tek gün yaşama hakkı tanımazlar. Güç-
lü olmazsak bize, şu cihanda bir tek nefes 
alma imkânı, bir yudum su içme, bir lok-
ma yemek yeme fırsatı vermezler. En kü-
çük bir zafiyet gösterdiğimizde veya böyle 
algılanan bir durum ortaya çıktığında üze-
rimize nasıl alıcı kuşlar gibi, akbabalar gibi 
çullandıklarını sizler de görüyorsunuz. İçi-
mizdeki bazı gafiller, sanıyorlar ki mesele 
Tayyip Erdoğan meselesidir, sanıyorlar ki 
mesele AK Parti meselesidir. Halbuki me-
sele Türkiye meselesidir, mesele milleti-
mizin şahsında sembolleştirdikleri İslam 
meselesidir. Batıyı az-çok tanıyan herkes 
bilir ki, onlar için Türk demek Müslüman 
demektir, Türkiye demek tüm Müslüman-
ların hamisi, umudu demektir. 

Dünyada, batıyla doğrudan teması olup 
da, her alanda bu kadar içiçe geçip de 
hala kimliğini, kişiliğini, özgünlüğünü 
koruyabilen tek ülke ve millet biziz. Maz-
lum toplumlar, bunun için Türkiye’ye bu 
kadar değer veriyor, bizi kalplerinden ve 
dualarından eksik etmiyorlar. Her kim, 
milletimizin bu özgün yapısına husumet 
besliyor ve illa teslimiyet diyorsa, bilin ki 
ya kursağında haram, ya gönlünde çürü-
me vardır. Rabbim gençlerimizi her iki-
sinden de muhafaza buyursun… Çünkü 
haram görmüş kursak ve çürümüş bir gö-

nül, akıbeti ölüm olan çaresiz bir hastalı-
ğa tutulmuş demektir.

Bu Milletin İstikametinin Doğru 
Olduğunu Sayısız Sınamayla 
Gördük

Bilhassa son 5 yılda yaşadığımız her ha-
disede gördük ki, hamdolsun, milletimiz 
her iki bakımdan da tertemizdir. Eksikler 
yok mu? Hatta yanlışlarımız yok mu? El-
bette var. Hatasız ve noksansız olan sadece 
Yüce Mevla’dır. İnsanın olduğu her yerde, 
bunlar bulunur. Önemli olan istikameti 
kaybetmemektir. Diğerlerinin hepsi hal-
ledilir. Bu milletin istikametinin doğru 
olduğunu biz sayısız sınamayla gördük, 
yaşadık. Bugün de karşımda, inşallah sı-
ratı müstakim üzere bir topluluk görüyor 
olmanın memnuniyeti içindeyim. 

Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi, 
uhuvvetimizi, yoldaşlığımızı daim eyle-
sin diyorum. Bu duygularla bir kez daha 
Anadolu’nun fethi olarak kabul ettiğimiz 
Malazgirt Zaferimizin 947’nci yıldönü-
münü tebrik ediyorum. Milletim adına, 
Sultan Alparslan’ı ve onunla birlikte bu 
gazada yer alan tüm kahramanları şük-
ranla yad ediyorum. Bu topraklar üzerin-
de yaşayıp da, Hakkın ve hakikatin yo-
lundan ayrılmayan, en cengaverinden en 
dervişine tüm ecdadı rahmetle anıyorum.

Şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan 
rahmet, gazilerimizden yaşayanlara sıh-
hat ve afiyet diliyorum.

Radyo ve Televizyon Gazetecileri 
Derneği’nin kıymetli yöneticileri, değerli 
medya mensupları, kıymetli misafirler, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Bu yıl ödüllerini takdim edeceğimiz med-
ya mensuplarımızı tebrik ediyorum. 1979 
yılından beri bu ödülleri veren derneğimi-
zi, sektörü kucaklayan istikrarlı çalışmala-

rı sebebiyle ayrıca tebrik ediyorum. Radyo 
ve televizyon kuruluşlarımızda görev ya-
pan tüm arkadaşlarımıza çalışmalarında 
başarılar diliyorum. Sizlerin ve tüm mille-
timizin geride bıraktığımız mübarek Kur-
ban Bayramını bir kez daha kutluyorum. 
Rabbimden bizleri sağlıkla, esenlikle, hu-
zurla nice bayramlara eriştirmesini niyaz 
ediyorum. 

Tehditlerle Türkiye’ye
Geri Adım Attıramazlar

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları
Ödül Töreni | Ankara | 29 Ağustos 2018
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Kalemşörlerle Çarpışa Çarpışa 
Bugünlere Geldik

Değerli arkadaşlar,

Medyadan başlayıp günlük hayatımızın 
her alanına kadar gelen bu sürecin siyasi, 
ekonomik, kültürel, sosyal pek çok sebebi 
olduğunu biliyoruz. Bizim, 40 yıllık siyasi 
hayatımızdaki tecrübelerimizden çıkar-
dığımız sonuç şudur: Şayet ülke ve millet 
olarak güçlüyseniz, kendi özgünlüğünüzü 
koruma şansına sahipsiniz. Böyle bir gü-
cünüz yoksa, ya kendinizi dünyadan tecrit 
edeceksiniz, -ki artık böyle örnekler pek 
kalmadı- ya da küresel düzene tabi olacak-
sınız. Bizim yöntemimiz daha farklıdır. Biz 
ne tabi olmayı, ne tecrit olmayı seçtik. Bi-
zim tercihimiz güçlü hale gelmekten yana 
oldu. 

Bunun için geçtiğimiz 16 yılda Türkiye’yi 
3,5 kat büyüttük, geliştirdik, zenginleştir-
dik. Bunun için ülkemizi her alanda ken-
di ayakları üzerinde durur hale getirmeye 
çalıştık. Bunun için 81 vilayetimizin tama-
mının ve 81 milyon vatandaşımızın her bi-
rinin, ülkemizin zenginliğinden pay alabil-
mesini sağlamaya gayret ettik. Bunun için 
vesayet odaklarından darbecilere, siyasi 
madrabazlardan ekonomik tetikçilere ka-
dar herkesin karşısında milletimizle bir-
likte dimdik durduk. Bunun için her alan-
da yerli ve milli vurgusu yaptık, yapmaya 
devam ediyoruz. Sadece 15 Temmuz’daki 
mücadelemiz bile, millet olarak bu yön-
deki kararlılığımızın en somut, en çarpıcı 
örneğidir. 

Açık konuşmak gerekirse, İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığına aday olduğu-
muz günden itibaren bize en çok saldıran-
ların, bizi en çok linç etmeye çalışanların 
başında medya geliyordu. Ana akım med-
ya, ülkemizde eskiden beri vesayetçilerle, 
darbecilerle, mandacılarla birlikte hareket 
etmiştir. Milletin yanında durmak yerine, 
marjinallerin safında yer almayı maharet 
sanan medyaya karşı da çok büyük müca-
deleler verdik. Bir şairimizden esinlenerek 
söylediğim gibi, biz her biri top güllesi ni-
yetiyle atılan manşetlerle, köşelerini kur-
şun gibi kullanan kalemşörlerle çarpışa 
çarpışa bugünlere geldik. Hukuka da, vic-
dana da, ahlaka da sığmayacak bir mahke-
me kararıyla mahkum edildiğimizde bizim 
için atılan “Muhtar bile olamaz” manşetle-
rini unutmadık. Şahsımız, hükümetimiz, 
partimiz aleyhinde yazılan, çizilen bühtan-
ların, atılan iftiraların, yapılan çarpıtmala-
rın haddi hesabı yok. 

Gezi ihanetini “sosyal tepki”, 17-25 Aralık 
emniyet-yargı darbe girişimini “hukuka 
saygı”, çukur eylemlerini “sivil direniş”, 
15 Temmuz’u “tiyatro” olarak gösterme-
ye çalışanlar, operasyonlarını hep medya 
üzerinden yürüttüler. Teröristlere güzelle-
meler yapan, milleti aşağılayan, hor gören, 
hakir gören bir zihniyet yıllarca medyada 
baştacı edildi. Millete “Göbeğini kaşıyan 
adam” diyerek, “bidon kafalı” diyerek, “ko-
yun” diyerek ve daha nice ifadelerle en ağır 
hakaretleri yapanlar hep medya mensupla-
rı değil miydi? 

Türkiye’nin geçirdiği büyük değişimden 
elbette medyamız da nasibini aldı. Bugün 

Değerli arkadaşlar,

Haberleşme, insanlıkla birlikte ortaya çık-
mış ve günümüze kadar kesintisiz şekilde 
farklı biçimlerle gelmiş bir ihtiyaçtır. Bu 
ihtiyaç, güvercinden dumana, atlı ve yaya 
ulaklardan geçmişi milattan önceye kadar 
uzanan yazılı dokümanlara kadar pek çok 
yöntemle karşılanmaya çalışılmıştır. Mat-
baanın keşfiyle birlikte, bu alanda yeni bir 
dönem açılmıştır. Daha önce el yazması 
olarak veya tahta harflerle sınırlı sayıda 
çoğaltılabilen eserler, matbaanın icadıyla 
birlikte çok sayıda ve uygun maliyetlerle 
üretilmeye başlanmıştır. 

Haberleşmede çığır açan bir başka dönüm 
noktası da, hiç şüphesiz radyo ve televiz-
yonun keşfedilmesidir. Radyo ve televiz-
yon yayıncılığı, her geçen yıl çok büyük 
gelişmeler göstererek günümüze kadar 
gelmiştir. Tabii bu arada, haberleşmede bir 
başka dönüm noktası icat olan interneti de 
özellikle zikretmemiz gerekiyor. Temelleri 
1960’larda atılan, ülkemizde de 1990’lı yıl-
lardan beri günlük hayatımızın ayrılmaz 
bir parçası haline gelen bu iletişim aracı, 
sosyal medya ve diğer işlevleriyle halen ge-
lişmeye devam ediyor. 

Bu kısa medya tarihini sizlere hatırlat-
mamın sebebi, gazetecilik mesleğinin ne 
derece köklü ve önemli bir iş olduğunun 
altını çizmektir. Matbaa, radyo, televizyon, 
internet derken bugün geldiğimiz nokta-
da, medya araçlarının olmadığı bir hayatı, 
neredeyse tahayyül edemez hale geldik. 
Medyanın hayatımıza bu kadar girmesiyle 
birlikte, kolaylaştırıcı ve zaman kazandırı-

cı pek çok yönü yanında, kontrol edici ve 
yönlendirici tarafları da tartışılmaya baş-
lanmıştır. 

Bu çerçevede “küresel köy”, “eşik bekçi-
liği”, “suskunluk sarmalı”, “enformasyon 
toplumu” gibi pek çok teori geliştirilmiş-
tir. Bugün baktığımızda, haberlerden si-
nemaya, eğlence programlarından çizgi 
filmlere kadar medya içeriğinin önemli 
bölümünün, belli odakların tekelinde ol-
duğunu görüyoruz. Medyanın tekelleşme-
si, giyim kuşamın, mimarinin, yeme-içme 
alışkanlıklarının, daha pek çok bireysel ve 
toplumsal davranışın da tekdüzeleşmesine 
yol açıyor. 

Görevimiz gereği dünyada ayak basma-
dık ülke neredeyse bırakmadık. Gittiği-
miz her yerde, aşağı yukarı aynı kıyafet-
leri giymiş insanlar, aynı mimariyle inşa 
edilmiş şehirler, aynı eşyalarla donatılmış 
mekânlar görüyoruz. Ziyaret ettiğimiz 
ülkelerin yerel unsurları, sadece otantik 
gösteriler veya sergiler olarak karşımıza 
çıkıyor. Türkiye’nin de bu tekdüzeliğin dı-
şında olmadığını üzüntüyle ifade etmek 
isterim. AK Parti iktidarları döneminde, 
kişisel gayretimizle, ilhamını kendi tari-
himizden, medeniyetimizden alan bir mi-
mari anlayışı geliştirmek için çok çalıştı-
ğımızın en yakın şahitleri sizlersiniz. Aynı 
şekilde medyada da böyle bir yaklaşımla 
üretilmiş eserlerin yer alması konusunda 
ciddi çaba gösterdik. Elbette yapılan güzel 
işler var. Ama hala, o tüm dünyayı kuşa-
tan kısırlığın dışına çıkamadığımız da bir 
gerçektir.
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ekonomi üzerinden köşeye sıkıştırmaya 
çalıştıklarını açıkça da ifade etmekten çe-
kinmiyorlar. İnşallah bu dalgayı da atlata-
cağız. Gerek ekonomi yönetimimiz, gerek 
devletimizin diğer kurumları ihtiyaç du-
yulan tedbirleri alıyorlar. Milletimiz elin-
deki kaynakları seferber etti. Yurt dışın-
daki dostlarımız da çok ciddi rakamlarla 
mücadelemize destek vermeye başladılar. 
Bu sürecin, hem ekonomik, hem de siyasi 
bakımdan yeni bir sıçrama dönemine gi-
rişimizin vesilesi olacağına inanıyorum. 
Türkiye’nin alternatifsiz olmadığını her-
kes görecek. Ancak NATO’da stratejik or-
tağımız olan bir ülkenin,  NATO içerisinde 
ilk üçün içerisinde yer alan bir başka stra-
tejik ortağı olan ülkeye karşı bu şekilde 
yaklaşımlarda bulunmasının hiçbir mantı-
ğı yoktur. Tehditlerle Türkiye’ye geri adım 
attıramazlar. Onlar, bu milleti ve devleti 
daha tanımıyorlar. 

Biz, tüm ilişkilerimizi tek taraflı kazanma 
değil, birlikte kazanma üzerine kuran bir 
ülkeyiz. Türkiye’yle birlikte hareket etme-
nin herkes için karlı bir tercih olduğunu 
bugüne kadar beraber çalıştığımız herkese 
gösterdik. Bundan sonra da aynı anlayışla 
yolumuza devam edeceğiz. 

Vatandaşlarımız ve yüzlerce milyon dos-
tumuzla, kardeşimizle birlikte aydınlık bir 
geleceğe doğru yürüdüğümüzden en kü-
çük bir şüphemiz yoktur. Allah doğruların 
yardımcısıdır. Biz de doğru bir yolda ilerle-
diğimize inanıyoruz. 

Bir Kısım Medyanın, Ülkemize 
Karşı Yapılan Alçaklığa Aracılık 
Etmesinden Üzüntü Duyuyoruz

Değerli arkadaşlar,

Hedefsiz bir ülke, pusulasız bir gemi gibi-
dir; ne tarafa gideceğini bilemez. Türkiye 
çok net hedeflere sahip bir ülkedir. Biz 
2023 vizyonumuzu 2011 yılında ilan ettik 
ve o günden beri de aynı rotada yürümeyi 
sürdürüyoruz. Kısa ve orta vadede 2023 
hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. 
Hayata geçirdiğimiz her proje, başlattığı-
mız her program, inşa ettiğimiz her eser, 
bizi 2023 hedeflerimize bir adım daha 
yaklaştırmaya yöneliktir. İnanmak, başar-
manın yarısıdır. Biz, 2023 hedeflerimize 
ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Sade-
ce bununla kalmıyor, sonraki nesillere de 
2053 ve 2071 vizyonlarımızı emanet edi-
yoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza, 16 
yıldır kurduğumuz ve inşallah daha da ile-
riye taşıyacağımız bu altyapı üzerinde ha-
yallerini gerçekleştirebilecekleri bir Türki-
ye bırakıyoruz. 

Umutsuzluğu küfürle eşdeğer gören bir 
kültüre mensubuz. Hiç kimse milletimizin 
içini karartacak, şevkini kıracak, kafasın-
da ve gönlünde şüpheler uyandıracak yol-
lara tevessül etmesin. Türkiye’nin girdiği 
her mücadeleden sadece ayakta değil, aynı 
zamanda kazançlı bir şekilde çıkmasından 
başkaları rahatsız olabilir. Ama bu ülkenin 
hiçbir ferdi, hiçbir kuruluşu böyle bir hak-
ka sahip değildir.

artık, eskisine göre hakikatlere daha saygı-
lı, haberlerinde, yayınlarında daha dengeli 
bir medyamız olduğuna inanıyorum. Ödül 
töreni vesilesiyle birlikte olduğumuz Rad-
yo Televizyon Gazetecileri Derneğimizin 
de, bu dönüşüme önemli katkıları olduğu-
nu düşünüyorum. Bir kez daha dernek yö-
netimini ve üyelerini tebrik ediyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Yaşadığımız coğrafya, tarihin her döne-
minde cazip bir yer olmuştur. Neredeyse 
insanlık tarihiyle eşit bir geçmişi olan bu 
coğrafyaya sahip olmak için, toplumlar 
nice büyük fedakârlıkları göze almışlar-
dır. Geçtiğimiz Pazar günü, Malazgirt’te, 
Anadolu’yu bizlere yurt haline getiren 
zaferin sahibi ecdadımızı coşkuyla an-
dık. Bundan sonra hem Ahlat’ta, hem 
Malazgirt’te ecdadın hatırasını yaşatmaya 
devam edeceğiz.

Türkiye’nin Onurlu Politikası, 
Birilerini Rahatsız Ediyor

Bin yıldır acısıyla-tatlısıyla bizim olan bu 
coğrafyaya çok daha sıkı sahip çıkmamız 
gereken bir dönemden geçiyoruz. Ülke ve 
millet olarak, son 150-200 yıldır sürekli sa-
vunmada kalmak, sürekli gerilemek mec-
buriyetinde kaldık. Her biri canımızdan 
birer parça olan nice vatan topraklarını, 
gözü yaşlı, kalbi kırık bir şekilde geride bı-
raktık. Bugün kadim coğrafyamızın hangi 
köşesine gitsek, bizi anlatan eserler, hatı-
ralar, izler bulmaya devam ediyoruz. Tav-
siye ediyorum, Ahlat’a muhakkak gidin. 

8 bini aşkın kabiri görmek sizlere ayrı bir 
cesaret verecektir. Orada bambaşka bir ta-
rih var. Bunun için diyoruz ki, Türkiye sa-
dece mevcut fiziki sınırlarından ibaret bir 
ülke değildir. Aynı şekilde Türk milletini 
de sadece bu sınırlar içinde yaşayanlardan 
ibaret göremeyiz. Bu ülkenin ve milletin 
gerisinde koskoca bir medeniyet, koskoca 
bir tarih, koskoca bir birikim vardır. Ülke-
mizin sınırları başkadır, gönlümüzün sı-
nırları başkadır. Bunun için biz, ülkemizin 
sınırları içinde vatandaşlarımıza en iyi, en 
güzel, en ileri hizmetleri sunmakla kalmı-
yor, her fırsatta gönül sınırlarımız içindeki 
kardeşlerimizle de kucaklaşmaya önem ve-
riyoruz. İnşallah 1 Eylül’de Kırgızistan’da-
yız. Orada Türk cumhuriyetlerinin tem-
silcileriyle bir araya gelecek, toplantılar 
yapacağız.

Türkiye’nin bu onurlu ve kapsamlı politi-
kası, birilerini rahatsız ediyor. Geçtiğimiz 
5 yılda ülkemizin üzerine bu kadar çok 
gelinmesinin sebebi işte budur. Farklı top-
lum kesimlerini tahrik edip ülkemizi iç 
kargaşaya sürükleyemeyince, bu defa terör 
örgütleri vasıtasıyla dışarıdan tazyike baş-
ladılar. Yaptığımız sınır ötesi operasyon-
larımızla bu projeyi de akamete uğrattık. 
Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırma-
ya çalışıyorlar. 

Türkiye’nin ekonomide çözmesi gereken 
yapısal sorunları elbette mevcuttur. Biz 
bunları zaten biliyor ve çözümü için çalışı-
yoruz. Ancak, bunların hiçbiri son zaman-
larda yaşadığımız hadiseleri açıklamaya 
yeterli olamaz. Nitekim birileri, ülkemizi 
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Maalesef bu memleketin havasını tenef-
füs edip, ekmeğini yiyip, suyunu içip, tüm 
imkânlarından en üst düzeyde faydalanıp, 
Türkiye’nin yüz üstü yere kapaklanmasını 
heyecanla bekleyenler olduğunu görüyo-
ruz. Milletimize ve onun temsilcisi olarak 
gördükleri şahsımıza karşı duydukları hu-
sumeti, ülkenin felaketini dileyecek kadar 
ileri götürenler bulunduğuna şahit oluyo-
ruz. Medyanın da, bilerek veya bilmeyerek, 
bu alçaklığa aracılık etmesinden üzüntü 
duyuyoruz. 

Batı ülkeleri başta olmak üzere, dünyanın 
her yerinde medya kuruluşları, faaliyet gös-
terdikleri devletlerin ve toplumların ortak 
çıkarlarını gözetirler. Bu anlayış, medyanın 
yazılı olmayan kuralıdır. Kendi ülkesine ve 
toplumuna karşı husumet içine giren ki-
şiler ve kuruluşlar, her yerde olduğu gibi, 

medyada da dışlanır, mecrasız bırakılırlar. 
Türkiye’nin de bu olgunluğa, bu sorumlu-
luk düzeyine ulaşması şarttır. Son dönemde 
bu doğrultuda önemli bir mesafe kat etmiş 
olmakla birlikte daha gitmemiz gereken 
çok yol olduğu da ortadadır. Bugün burada 
bulunan sizlerden, Türkiye’nin medyadaki 
bu dönüşümüne öncülük etmenizi, katkıda 
bulunmanızı bekliyorum. Sizde bu kararlı-
lığı ve inancı görüyorum.

Bu duygularla bir kez daha Radyo Televiz-
yon Gazetecileri Derneği’nin 2017 Yılı Med-
ya Oskarlarına layık görülen medya men-
suplarımızı tebrik ediyorum. Her birinize 
çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Radyo ve Televizyon Gazetecileri 
Derneği’nin kıymetli yöneticileri, değerli 
medya mensupları, kıymetli misafirler, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Bu yıl ödüllerini takdim edeceğimiz med-
ya mensuplarımızı tebrik ediyorum. 1979 

yılından beri bu ödülleri veren derneğimi-
zi, sektörü kucaklayan istikrarlı çalışmala-
rı sebebiyle ayrıca tebrik ediyorum. Radyo 
ve televizyon kuruluşlarımızda görev ya-
pan tüm arkadaşlarımıza çalışmalarında 
başarılar diliyorum. Sizlerin ve tüm mil-
letimizin geride bıraktığımız mübarek 
Kurban Bayramını bir kez daha kutluyo-

Kendi Yolunu Kendi
İradesiyle Çizen Türkiye’ye 

Tahammül Edemiyorlar

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni
Ankara | 30 Ağustos 2018
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İlahi! Kerem, mürüvvet ve himayet se-
nindir.

Bir bölük Ümmet-i Muhammed fukarası-
nı üzme.

Bir nice kavi düşmanları sevindirme.”

Evet… Bizim ordularımız, başındaki ko-
mutanından en son safındaki erine kadar, 
işte bu teslimiyetle, işte bu inançla savaşı-
yordu. Onun için de bin yıllardır milleti-
mizin bileği bükülmüyor, küllerinden hep 
yeniden doğmayı başarıyor. 

Ecdadımızı tarihteki emperyalist ve barbar 
ordulardan farklı kılan, insana bakış açısı-
dır. Yunus Emre’nin ifadesiyle, “Yaradılan-
ları Yaradandan ötürü seven” bir milletin, 
başka türlü davranması zaten düşünüle-
mez. Bugün Afganistan’dan Kosova’ya, 
Suriye’den Somali’ye kadar dünyanın dört 
bir yanında görev yapan askerlerimizin, 
diğer ülkelerin askerlerinden farklı olarak, 
öncelikle bölge halkının gönlünü kazanı-
yor olması boşuna değildir. Bizim her bir 
insanımız gibi, her askerimizin de maya-
sında işte bu anlayış vardır.

Ordumuzun, Her Yönüyle Yerli ve 
Milli Vasfını Güçlendireceğiz

Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, subayından 
erine kadar tüm askerleriyle, içlerinden 
çıktığı milletimizin hasletlerine uygun şe-
kilde güçlendirmeye devam edeceğiz. Or-
dumuzu, FETÖ ve PKK başta olmak üzere, 
ülkemizin ve milletimizin düşmanı terör 
örgütlerinin tasallutundan kurtarmak-
la kalmayacak, her yönüyle yerli ve milli 

vasfını güçlendireceğiz. Bu konuda, Milli 
Savunma Üniversitemize ve komuta kade-
memize güveniyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 

Tarih bize, bu coğrafyada yaşamanın bir 
bedeli olduğunu göstermiştir. Bu bedel, 
sürekli tehdit altında olmak, sürekli teyak-
kuz halinde bulunmaktır. Türkiye’nin gün-
deminin sürekli terör saldırıları, bölgesin-
deki insani krizler, mağdurların ve maz-
lumların sıkıntıları, hatta tabii afetler ol-
ması, kesinlikle bizim tercihimiz değildir. 
İbn Haldun’un deyimiyle “coğrafya kader-
dir.” Bizde kaderimize rıza gösterecek ve 
burada hayatımızı sürdürmek için ne ge-
rekiyorsa, onu yapacağız. Köksüz insanlar 
gibi köksüz toplumlar da rüzgârın önünde 
savrulmaya mahkumdur. Rüzgârın önün-
de bir savrulmaya başladınız mı, kendinizi 
nerede bulacağınızı ancak Allah bilir. 

Geçtiğimiz 200 yıldır Anadolu, daha önce 
nerede yaşamış olursa olsun ecdadımızın 
son sığınağı, son limanı, son vatanı ol-
muştur. Balkanlardan Kafkaslara, Kuzey 
Afrika’dan Kırım’a kadar, nerede başı dara 
düşen bir kardeşimiz varsa, istikametini 
Anadolu’ya çevirmiştir. Bununla birlikte 
Anadolu’dan başka gidecek yerimiz olma-
dığı gerçeğini de hiçbir zaman aklımızdan 
çıkarmadık. 

Çanakkale Savaşında, İstiklal Harbimizde, 
15 Temmuz’da tüm gücümüzle vatanımızı 
savunduk. Anadolu’yu Türk’ten ve onunla 
eşdeğer gördükleri Müslümandan temizle-
mek için yanıp tutuşanların heveslerini her 
seferinde, bu inançla, bu azimle kursakla-
rında bıraktık. Türkiye’yi, Anadolu’nun 

rum. Rabbimden bizleri sağlıkla, esenlik-
le, huzurla nice bayramlara eriştirmesini 
niyaz ediyorum.

Milli Savunma Üniversitesi’yle 
Kurduğumuz  Yeni Sistemden 
Geriye Dönüş Mümkün Değildir

Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, sadece sila-
hıyla, sadece insan gücüyle, sadece fiziki 
performansıyla değil, aynı zamanda haya-
ta, dünyaya, ülkemize, üstlenilen sorum-
luluklara bakış açısıyla da en ileri düzeye 
ulaştırmakta kararlıyız.  İnşallah önümüz-
deki dönem, bu doğrultuda çok büyük re-
formlara imza atılacak bir dönem olacak-
tır. Türkiye’nin diğer tüm kazanımları gibi, 
Milli Savunma Üniversitesi’yle kurduğu-
muz yeni sistemden de geriye dönüş kesin-
likle mümkün değildir. Üniversitemizin, 
Rektörümüzün, Dekanlarımızın tüm çalış-
malarını yakından takip ediyor ve destek-
liyorum. 

Değerli misafirler, 

Tarihçiler Türk Milletini, “asker millet” ve-
ya “ordu millet” olarak tanımlar. Buradaki 
“askerlik” vurgusu, birilerinin iddia ettiği 
gibi, Türk insanının başka bir işe yarama-
yacağını ifade etmiyor. Tam tersine “asker 
millet” kavramı, milletimizin ezanı, bayra-
ğı, vatanı, devleti söz konusu olduğunda 
topyekün kıyama kalkan bir millet olduğu-
nu anlatıyor. 

Günümüzdeki tecrübelerden de biliyoruz 
ki, askerlik ve onunla ilgili tüm faaliyetler, 

toplumların gelişmesinin, büyümesinin, 
güçlenmesinin temel altyapısıdır, lokomo-
tifidir. Nitelikli insan gücünden yüksek 
teknolojiye kadar her türlü gelişmenin 
kaynağında askerlikle ilgili ihtiyaçlar var-
dır. Buradan elde edilen sonuçlar, ticaret-
ten eğitime diğer alanlara uyarlanarak, 
toplumların hedeflerine ulaşmalarına 
katkıda bulunuyor. Bizim de, tüm geliş-
miş ülkelerde kullanılan bu sistemi etkin 
şekilde çalıştırmamız şarttır. Esasen, bu 
hakikatin örneklerini kendi tarihimizde 
de görüyoruz.  

Geçtiğimiz günlerde, Malazgirt’te, 947 yıl 
önce kazandığımız büyük zaferin yıldö-
nümünü, onbinlerce kardeşimizle birlikte 
kutladık. Malazgirt’ten yaklaşık bir asır 
sonra, Anadolu’nun ve Balkanların her 
köşesinde izi olan Sarı Saltuk’un önder-
liğinde Dobruca’dan başlayarak bölgeye 
yerleşen Türkmenler, “asker millet” oluşu-
muzun en bariz örneğidir. İlk etapta 12 bin 
kişiyle başlayan bu yerleşim, tarım ve hay-
vancılıktan ticarete, şehirlerin imarından 
eğitime kadar geniş bir alanda sonuçlar 
doğurarak genişlemiştir. Daha Osmanlı ku-
rulmadan, Selçuklu devrinde yaşanan bu 
hadise bize, gönüller fethedilmeden top-
rakların fethedilemeyeceğini gösteriyor. 

Dün, Mohaç Savaşının 492’nci yıldönü-
müydü. Kanuni Sultan Süleyman, Mohaç 
Ovasında askerlerinin önüne çıkıp, şu du-
ayı ederek savaşa başlamıştır:

“İlahi! Güç ve kudret senindir.

İlahi! Tasarruf ve nusret senindir. 

İlahi! Lütuf ve inayet senindir.
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sadece bekçisi olarak görenler, asla sahibi 
kabul etmeyenlere inat, ülkemize dört elle 
sarıldık. Vatanımızı korumak için gereken 
kırmızı çizgilerin sınırlarımızda değil, da-
ha ötesinde başlaması gerektiğini gördük 
ve buna göre bir politika izledik. Terörle 
mücadeleyi Suriye ve Irak’ta sürdürme-
mizin sebebi işte budur. Afrika’dan Güney 
Amerika’ya kadar dünyanın her köşesinde 
güçlü siyasi, ekonomik, sosyal ilişkiler te-
sis etmeye çalışmamızın sebebi de budur. 

Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyüt-
müş olmamızın en önemli sonuçlarından 
biri de, vatan topraklarının her karışına 
mührümüzü vurmuş bulunmamızdır. Ki-
mi zaman terle, kimi zaman kanla yoğur-
duğumuz bu topraklar, artık bizim ilelebet 
vatanımızdır. Bir ayağımızı buraya sıkı sı-
kıya basacak, diğeriyle tüm bölgeyi, tüm 
dünyayı dolaşacağız. Böylece, kendimizle 
birlikte kardeşlerimizin, dostlarımızın, 
umudunu bize bağlamış herkesin yanında 
yer alma, yarasını sarma, elimizi uzatma 
imkânı bulacağız. 

İşte bu Türkiye’yi kabullenmek istemi-
yorlar. Geçmişte uzunca bir süre hep tabi 
olan, hep takip eden Türkiye’ye alıştık-
ları için, kendi yolunu kendi iradesiyle 
çizen Türkiye’ye tahammül edemiyorlar. 
Ne yaparlarsa yapsınlar büyük ve güçlü 
Türkiye’nin önünde duramayacaklar. Bize 
bin kere diz çöktürdüklerini zannetseler 
de, biz bin kere ayağa kalkmaya devam 
edeceğiz. Ne diyor merhum Abdurrahim 
Karakoç: 

Her nerede “tarih” sözü duyarsam

Özlediğim zaman düşer aklıma.

Ana bildiğimiz şu ana mekân

Burcu burcu vatan düşer aklıma.

Üç kıtada dalga dalga yayılan

Nihayetsiz umman düşer aklıma.

Aşk ile vecd ile adalet ile

İlim düşer, irfan düşer aklıma.

Şu dünyayı baştanbaşa saracak

Mühürlenmiş ferman düşer aklıma.

Umutsuzluk yaklaşırken yanıma

Gökten yağan derman düşer aklıma.

Can içinde bir can düşer aklıma...

Evet… Biz gökten yağan dermandan hiçbir 
zaman umudumuzu kesmedik, kesmeye-
ceğiz. Can içindeki canları aramaya hep 
devam edeceğiz. 

Bugünkü Türkiye, 20 yıl öncesinin Türki-
ye’sinden katbekat daha güçlü, daha müref-
feh, daha muktedirdir. İnşallah yarınki Tür-
kiye bugünden daha güçlü, daha müreffeh, 
daha muktedir olacaktır. Yeter ki, rabiamıza 
sıkı sıkıya sahip çıkalım: Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet… Bunun için 
de Bir olacağız, İri olacağız, Diri olacağız, 
Kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olaca-
ğız. 

Bu duygularla bir kez daha Kara, Deniz, Ha-
va Harp Okullarımızdan mezun olan subay-
larımızı tebrik ediyorum, görev yerlerinde 
başarılar diliyorum.  Misafir subaylarımız-
dan, ülkelerine selamlarımızı götürmeleri-
ni rica ediyorum. Milli Savunma Üniversi-
temize ve Harp Okullarımıza çalışmaların-
da başarılar diliyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Sayın divan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar 
Konfederasyonumuzun kıymetli yönetici-
leri,  değerli esnaf ve sanatkâr kardeşlerim, 
kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygu-
larımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfe-
derasyonumuzun 20’nci Olağan Genel 
Kurulu’nun ülkemiz ve sizler için hayırla-
ra vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin 81 

vilayetinden gelen esnaf ve sanatkâr odala-
rımızın temsilcileri ile federasyon yöneti-
cilerine, çalışmalarında başarılar temenni 
ediyorum. 

Daha önceki genel kurullarınıza Başbakan 
ve Cumhurbaşkanı sıfatlarıyla katılmış-
tım. Bu defa, Türkiye’nin yeni yönetim 
sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak ara-
nızda bulunuyorum. Bilindiği gibi bizim 

Bu Faiz Oranlarıyla 
Reel Sektör Ayakta Duramaz

TESK 20. Olağan Genel Kurulu | Ankara | 13 Eylül 2018
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kendisini yönetecek Cumhurbaşkanını ve 
kendisini Meclis’te temsil edecek milletve-
killerini seçmiştir. Her kim, bu seçimlerin 
üzerinde en küçük bir gölge olduğunu söy-
lerse, hem demokrasiye, hem Türkiye’ye 
bühtan ediyor demektir. Bir kez daha altı-
nı çizerek söylemek gerekirse, Türkiye’nin 
demokrasi konusunda herhangi bir eksiği, 
gediği, sıkıntısı yoktur. 

Gelelim ekonomiye… Cumhuriyetimizi kur-
duğumuzda, dönemin şartları ve eğilimleri 
gereği, önce devletçi ekonomiyi tercih ettik. 
Çok partili siyasi hayata adım atmamızın ar-
dından karma ekonomiye geçtik. Rahmetli 
Özal’la birlikte de ülke olarak tercihimizi 
serbest piyasa ekonomisinden yana kullan-
dık. Biz de AK Parti döneminde, ülkemizi 
dünyaya açarak, serbest piyasa ekonomisi-
ni güçlendirdik, kurumsallaştırdık, geliştir-
dik. Bu sayede, ülkemizi büyütmek, zengin-
leştirmek için ihtiyacımız olan uluslararası 
yatırımları Türkiye’ye çekmeyi başardık. 
Ülkemizi 3,5 kat büyütürken, satın alma pa-
ritesine göre dünyanın 13’üncü, milli gelire 
göre de 17’nici ekonomisi haline getirdik. 

Türkiye’nin bugün de tercihi ve uygulama-
ları serbest piyasa ekonomisinden yanadır. 
Döviz kurundaki dalgalanma başta olmak 
üzere, ekonomimizi olumsuz yönde etkile-
yen tüm hadiseleri, serbest piyasa çerçeve-
sinin dışına asla çıkmadan çözmenin müca-
delesini veriyoruz. Benzer sorunlarla karşı-
laşan kimi ülkelerin, bunları demokrasiye 
ve serbest piyasa ekonomisine uymayan 
yöntemlerle nasıl çözdüklerini de gayet iyi 
biliyoruz. Ama biz, bu yollara tevessül etme-
dik, etmeyeceğiz. 

Esasen, son dönemde karşılaştığımız ha-
diselere baktığımızda, ülkemize yönelik 
gizli-açık saldırıların, ne demokrasimizde-
ki eksiklerle, ne serbest piyasa ekonomisi 
kapsamındaki sorunlarla ilgisinin olma-
dığını görüyoruz. Bu sürecin en önemli 
belirleyicisi, dünyadaki ekonomik eğilim-
lerin değişmiş olmasıdır. Küresel düzeyde 
finans ve üretim alanındaki yatırımlarda 
dolaşan paralar, bir süredir belirli merkez-
lerde toplanmaya başlamıştır. Uluslararası 
yatırımlardaki daralmayı, bu eğilimden 
dolayı anlayışla karşılayabiliriz. Nitekim, 
benzer göstergelere sahip olduğumuz tüm 
gelişmekte olan ülkeler, bu değişimden o-
lumsuz yönde etkilenmişlerdir. Ancak Tür-
kiye, özellikle son birkaç yıldır, gelişmekte 
olan ülkelerin ortalama seyrinden farklıla-
şan, daha olumsuz bir görüntü içindedir.

Dövizle Kira Konusunu 
Kökten Çözüyoruz

Mesele demokrasi veya serbest piyasa eko-
nomisi olmadığına göre, burada bir başka 
sorunla, bir başka durumla karşı karşıya-
yız demektir. Elbette bunları söylerken, 
demokrasimizi daha ileriye taşımak, eko-
nomimizi daha geliştirmek için atmamız 
gereken adımlar olduğu gerçeğini göz ardı 
etmiyoruz. Vurgulamak istediğim husus, 
yaşadıklarımızın, eksiklerimizin, gedik-
lerimizin, yapısal sorunlarımızın ötesin-
de bir anlama sahip olduğudur. AK Parti, 
Türkiye’nin en reformcu, en değişimci, en 
yenilikçi partisi olarak, tabii ki misyonu-
nun gereklerini yerine getirmeye devam 
edecektir. 

geleneğimizde esnaf, ahidir. Ahinin kelime 
kökeni kardeşlikten ve cömertlikten gelir. 
Tarihimizde ahi demek, ticarette ve sosyal 
hayatta kardeşliği, dayanışmayı, cömertli-
ği esas alan kişi demektir. Tasavvuftaki u-
huvvet ile ahilikteki kardeşlik, aynı yola çı-
kar. Asırlar boyunca Anadolu’da, devletin 
zayıf düştüğü, toplumun birliğe ve dirliğe 
ihtiyacı olduğu her dönemde, ahiler, yani 
esnaf ve sanatkârlarımız devreye girmiştir. 
Adeta bir çimento gibi milletimizi bir ara-
da tutan, savunan, yaşatan, büyüten ahi-
ler, kendi içlerinde de sıkı bir mesleki ve 
ahlaki disiplin oluşturmuşlardır. Ahilerin 
asıl gücü, kendi içlerindeki bu nizamdan, 
intizamdan, ihlastan geliyor. Bu yolun esa-
sı, çok kazanmak değil, helalinden kazan-
maktır.

Ahilik, sadece kendini düşünmek değil, 
aynı zamanda çevresindeki kardeşleri ile 
tüm toplumu gözetmektir. Ecdadımızın bu 
konuyla ilgili sayısız meselleri, hikâyeleri, 
tavsiyeleri vardır. Bugün de, 307 meslek 
dalındaki 1 milyon 733 bin üyesiyle Tür-
kiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyo-
numuzu, ahiliğin bayraktarı olarak de-
ğerlendiriyorum. Konfederasyonumuz, 
kendisine mevzuatla verilen sorumluluk-
lar yanında, asıl tarihi misyonunu yerine 
getirebildiği ölçüde milletimiz nezdindeki 
gücünü, etkisini sürdürecektir. Köksüz bir 
ağacın ayakta kalamayacağı gibi, köksüz 
bir kurumun da varlığını uzun süre de-
vam ettirebilmesi mümkün değildir. Sel-
çukludan beri devletimizi ve milletimizi 
ayakta tutan omurga görevi gören esnaf ve 
sanatkârlarımızın, bugün de aynı misyona 
sahip olduklarına inanıyorum.

Türkiye’nin Demokrasi 
Konusunda Herhangi Bir Eksiği, 
Gediği, Sıkıntısı Yoktur

Kardeşlerim,

Türkiye’nin kritik bir dönemden geçtiği 
şu günlerde, sizlere yine çok önemli gö-
revler düşüyor. Son 5 yıldır ardı ardına 
yaşadığımız hadiselerin en yakın şahitleri 
sizlersiniz. Sokakları karıştırmaktan darbe 
teşebbüsüne, terör örgütlerini üzerimize 
salmaktan ekonomik tetikçiliğe kadar her 
türlü saldırıya maruz kaldık. Yaşadığımız 
bunca hadiseye rağmen, ne siyasi istikrarı-
mız, ne ekonomik gücümüz, ne de sosyal 
bütünlüğümüz zarar gördü. Böyle olduğu 
halde, ülkemizin adı birileri tarafından sü-
rekli olumsuzluklarla yan yana anılmaya 
çalışılıyor. 

Şimdi sizler vasıtasıyla, tüm milletimle, 
dünyadaki tüm siyaset ve ekonomi çevre-
leriyle, samimi bir hasbihal yapmak isti-
yorum. Günümüz dünyasında ülkeler, bir 
yandan demokratik olanlar ve olmayan-
lar, diğer yandan da ekonomik bakımdan 
gelişmiş olanlar, gelişmekte olanlar, ge-
ri kalmışlar şeklinde sınıflandırılıyorlar. 
Türkiye, geçmişte yaşadığı kimi darbelere 
rağmen, her seferinde tercihini tekrar de-
mokrasiden yana kullanmış bir ülkedir. 
En ileri standartlarda demokratik bir ülke 
olduğumuzu, çok uzun zamandır tavizsiz 
bir şekilde uyguladığımız serbest seçim-
lerimizle, tereddüde meydan vermeyecek 
şekilde gösterdik. Son olarak 24 Haziran 
seçimlerinde milletimiz, hür iradesiyle, 
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Faiz Denilen Sömürü Aracını 
Kullanmaya Asla Aracı Olmayız, 
Vesile Olamayız

Bu noktada özellikle faiz konusundaki has-
sasiyetim aynıdır. Merkez Bankası bağım-
sızdır. Dolayısıyla kendi kararını kendisi 
alır. Ama bir de özel sektöre ait bankalar 
var. Bu bankalar neye göre hareket ediyor? 
Bunlar, Merkez Bankasının açıkladığı ka-
rara bakıyorlar. Ancak şu an yüzde 50’li-
lere varan faiz uygulaması var. Ben esnaf 
kardeşlerime soruyorum: Reel sektördeki 
yatırımcı, bu ortamda yatırımını yapabilir 
mi? Reel sektör işletme sermayesini nasıl, 
nereden temin edecek? Zaten özel sektör 
bankalarının birçoğu, reel sektöre kredi 
musluklarını açmıyor. Bu gerçekler orta-
dayken, faiz denilen bu sömürü aracını 
kullanmaya asla aracı olmayız, vesile ola-
mayız.

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye’nin en büyük avantajı, sorunların 
finans kesiminden kaynaklanmıyor olma-
sıdır. Bankalarımız, tüm göstergeleriyle sa-
pasağlam ayaktadır. Paranın ürkek olması, 
tabii ki finans kesimini aşırı ihtiyatlı dav-
ranmaya itiyor. Ama bankalarımız sürüm-
den de kazanabilirler. Bankalarımız, reel 
sektörün borçlarını yapılandırabilirler.  
Bankalar olarak, reel sektörü çağırın ve 
konuşun. Deyin ki “Sizlere para musluğu-
nu nasıl açarız, nasıl yardımcı olabiliriz?” 
Bankaları reel sektör ayakta tutuyor. Çün-
kü reel sektöre parasını satıyor. O halde 
müşterini ayakta tut, ona yol göster. 

Kur, faiz ve enflasyon dalgalanması istik-
rara kavuştukça, finans kesimi daha cesur 
hareket etmeye başlayacaktır. 

Faiz ve enflasyonu sebep-netice ilişkisi 
bakımından masaya yatırdığınızda; faiz 
sebeptir, enflasyon neticedir. Enflasyon se-
bep, faiz sonuç diyenler bu işi bilmiyorlar. 
Zira faizin oranını sen tespit edersin, ama 
enflasyon o akışta kendiliğinden oluşur. 

Şimdi sizlere soruyorum: Enflasyonun 
oranını bankalar belirler mi? Ama Mer-
kez Bankası her zaman yılsonu enflasyon 
tahminlerini açıklıyor. Ben bugüne kadar 
Merkez Bankasının açıklamış olduğu enf-
lasyon oranlarını tutturduğunu görme-
dim. Tutmaz, tahmin tutmadığı için de, yıl 
içinde enflasyon oranı revize edilir. Arka-
daş hala akıllanmayacak mıyız ya? Faizi 
sen belirliyorsun, ama enflasyonu sen be-
lirlemiyorsun. Enflasyonda işte senin attı-
ğın bu yanlış adımlar neticesinde ortaya çı-
kıyor. Bedelini kim ödüyor? Millet ve sizler 
ödüyorsunuz. 

Finans kesiminin şunu bilmesi lazım: Biz 
16 yıl önce göreve geldiğimizde faiz oranı 
yüzde 63’tü, enflasyon yüzde 30’du. Faizi 
4,6’ya kadar çektik. Enflasyon neydi biliyor 
musunuz? Yüzde 7 civardaydı. Ya biz bu-
nu yaşadık, uygulamalı biliyoruz. Öyleyse 
bizim dünyayı yeniden keşfetmeye ihtiya-
cımız yok. Bu gerçekten hareketle adım at-
mamız lazım. 

Dün görüştüğümüz TÜSİAD üyeleri de faiz-
den dert yanıyorlar. Ben de diyorum ki, fai-
zi düşürelim. Bu faiz oranlarıyla reel sektör 
ayakta duramaz. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini, re-
formlarımızı daha güçlü şekilde hayata ge-
çirmenin fırsatı olarak gördüğümüz için, 
bu derece heyecanla istedik. Milletimiz de 
bu vaadimize inandığı, güvendiği için bizi 
destekledi ve yolumuzu açtı. Karşı karşıya 
bulunduğumuz sorunları, sebebi ne olursa 
olsun, milletimizin bize gösterdiği güveni 
hak edebilmek için çözmekte kararlıyız. 
Bu doğrultuda gereken adımları da birer 
birer atıyoruz. 

Değerli arkadaşlar,

Zor dönemler, zor kararlar vermeyi ve 
uygulamayı gerektirir. Biz de, ülkemizin 
içinden geçtiği dönemin nezaketine ve ö-
nemine uygun kararlar almaktan ve uygu-
lamaktan asla çekinmiyoruz. Cumhurbaş-
kanı olarak şahsımın koordinasyonunda, 
ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere 
ilgili tüm kurumlarımızla gece-gündüz ça-
lışıyoruz. İş dünyamızla, ihracatçılarımızla, 
yatırımcılarımızla, KOBİ’lerimizle, esnaf 
ve sanatkârlarımızla da her fırsatta istişare 
ediyor, birlikte neler yapabileceğimizi ko-
nuşuyoruz. Döviz kurundaki dalgalanmayı 
önlemeye yönelik pek çok tedbiri hayata 
geçirdik, geçiriyoruz. Bu doğrultuda önü-
müzdeki günlerde yeni adımlarımız olacak. 
Örneğin, esnaflarımızın bir kısmını da ya-
kından ilgilendiren, dövizle kira konusunu 
kökten çözüyoruz. Bizim anlayışımıza göre, 
ihracat ve ithalat gibi dışarıyla işi olmayan 
hiç kimsenin dövizle yolu kesişmemelidir. 
Bu ülkenin içindeki her işin, kendi paramız-
la fiyatlandırılması, konuşulması, yapılma-
sı gerekiyor. Bu konuda gereken düzenle-
meyi yaptık, uygulamayı başlatıyoruz. 

Bir başka önemli adımımız, kamuda her 
alanda ciddi bir tasarrufa gitmektir. Cari 
harcamalar konusunda, araçlardan bina-
lara ve personele kadar geniş bir tasarruf 
tedbirini hayata geçiriyoruz. Kamuda kul-
lanılan araçları hem sayı olarak, hem ni-
telik olarak sınırlandırıyoruz. Yine kirada 
bulunan kamu kuruluşlarının, mümkün 
olduğu kadar devlete ait binaları kullan-
malarını sağlayacağız. Personel alımında 
da dikkatli davranıyoruz. Böylece kamu 
harcamalarında mümkün olan en yüksek 
tasarrufu gerçekleştirerek, bütçe dengesi-
ne katkıda bulunacağız. Yani israf ekono-
misine değil, üretim ve verim ekonomisine 
geçiyoruz. 

Yatırımlar konusunda da çok önemli ilke 
kararları aldık. Buna göre, elimizdeki kay-
nakları, önceliği bitmeye en yakın projele-
re vererek, çalışmaların ilerleme durumu-
na göre kademe kademe kullanacağız. Özel 
sektör yatırımlarını, kamu-özel işbirliği ya-
tırımlarını, uluslararası yatırımları ise tüm 
gücümüzle teşvik etmeyi sürdüreceğiz. 

Üretim ve istihdam, bizim olmazsa olma-
zımızdır. Bu doğrultuda gereken her türlü 
tedbiri almaya devam edeceğiz. İhracatı-
mızdaki artış eğilimi, turizmdeki olumlu 
gelişmeler, fiyatlardaki nispi düşüşle belir-
li sektörlerin cazip hale gelmesi, üretimi ve 
istihdamı destekleyen olumlu hususlardır. 
Attığımız adımların etkisini görmeye baş-
ladıkça, reel sektöre çok daha güçlü destek 
verme imkânı elde edeceğiz.
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Unutulmamalıdır ki, reel ekonominin ya-
şaması ve güçlenmesi, finans kesiminin 
varlığını sürdürebilmesinin temel şartıdır. 
İngiltere’nin 1970’li yılların, Türkiye’nin 
de 2000’li yılların başında yaşadığı sıkıntı-
ları atlatmasında, finans kesiminin yapıcı 
rolünün çok önemli desteği olmuştu. Bu-
gün de, aynı yaklaşımla hareket edileceği-
ni düşünüyorum.  

Hedefimiz, üretimi, verimliliği ve tasarru-
fu esas alan bir ekonomik anlayışı yerleşti-
rerek, yaşadığımız sıkıntıların üstesinden 
gelmektir. Böyle dönemlerin en önemli 
hastalığı fırsatçılıktır. Bankalar kredi fa-
izlerini aşırı şekilde yükselterek ve kredi 
musluklarını kısarak, reel sektör fiyatları 
şişirerek yangının üzerine adeta körükle 
giderlerse, bundan herkes zararlı çıkar.

Hepimiz Sağlam Durursak,   
Bu Dalganın Üzerinden Aşarız

Bu dönemde, dövizdeki dalgalanma baha-
nesiyle sattıkları ürünlerine bire 3, bire 5, 
bire 10 zam yapanlar iflah olmayacaklar-
dır. Helali-haramı ayırt etmeyenlerin iflah 
olması mümkün değildir. Bunların Ahilik-
le filan alakası yoktur. Eğer Ahilik müesse-
sesi yaşasaydı, herhalde bunları palaya vu-
rurlardı. Ahilik sisteminde bir ceza kuru-
mu vardır, piyasa başıboş bırakılmaz. Biz 
de şu an bu konuda hukuk sistemini çok 
kararlı çalıştıracağız. 

Emin olunuz ki, nice fırtınaları atlatıp he-
deflerine doğru yürüme başarısını göste-
ren Türkiye, bu dönemi de aynı şekilde ge-
ride bırakacaktır. Bugün yaşadıklarımızın, 
ne 1994, ne de 2001 krizleriyle en küçük 

bir benzerliği yoktur. Her iki kriz de, kü-
resel değil, Türkiye’nin kendi dinamikleri-
nin ürünüydü. Bugün ise Türkiye’nin ken-
dinden kaynaklanan bir durum kesinlikle 
söz konusu değildir. 

Aynı şekilde, 2008 yılında, küresel finans 
krizinden kaynaklanan bir karamsarlık 
havası ortalığı kapladığında, “Bu kriz bizi 
teğet geçecek” demiştik. Nitekim, sonra-
ki yıllarda, 2009’daki kaybımızı katbekat 
telafi eden neticelerle yolumuza devam 
etmiştik. Bugün de diyorum ki, bu kriz bi-
zim krizimiz değildir. Bu yaşadıklarımız, 
bize zorla yamanmak istenen, özel olarak 
üzerimize atılmaya çalışılan sahte bir dal-
galanmanın ürünüdür. Şayet devletiyle, 
özel sektörüyle, finans sektörüyle, esnaf ve 
sanatkârıyla sağlam durursak, bu dalganın 
üzerinden aşar, yolumuza çok daha güçlü 
ve hızlı bir şekilde devam ederiz. 

Biz bugüne kadar Türkiye’ye ve Türk Mil-
letine hep inandık, güvendik. Hamdolsun, 
ülkemiz de, milletimiz de bizi hiç yanılt-
madı. Bugün de en büyük gücümüz ve 
cesaret kaynağımız ülkemizin potansi-
yelidir, milletimizin dirayetidir. Esnaf ve 
sanatkârlarımızdan, işte bu devasa gücün 
omurgası olarak, üretime, verimliliğe ve ta-
sarruf üzerine kurulu ekonomi anlayışımı-
za sıkı sıkıya sahip çıkmalarını bekliyorum. 

Bu duygularla bir kez daha genel kurulu-
muzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Allah yar, yardımcınız olsun.

Eğitim camiamızın değerli temsilcileri, de-
ğerli öğretmenlerimiz, saygıdeğer velileri-
miz, sevgili öğrenciler, hepinizi en kalbi duy-
gularımla, muhabbetle selamlıyorum. 

2018–2019 eğitim-öğretim döneminin öğ-
rencilerimiz ile öğretmenlerimiz başta ol-
mak üzere bütün eğitim camiamıza ve mil-
letimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Sözlerimin hemen başında ülkemizin dört 
bir yanında görev yapan tüm öğretmen-
lerimize selamlarımı gönderiyor; kendi-
lerine evlatlarımızın eğitimine harcadık-
ları emek ve fedakârlık için şükranlarımı 
sunuyorum. Yine, bu eğitim sezonunda 
ilk defa okulla tanışmanın heyecanını ya-
şayan yavrularımızla beraber tüm çocuk-
larımıza Rabbimden başarılar diliyorum. 

Eğitim Sistemimizi Güncellemeli, 
Geleceğin Şartlarına Göre 

Evlatlarımızı Hazırlamalıyız

2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi Açılış Töreni | İstanbul | 18 Eylül 2018
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Ancak gerek alt yapı, gerek içerik konu-
sunda hayata geçirdiğimiz politikalar, belli 
kesimler tarafından sürekli olarak engel-
lenmek istendi. Fatih Projesi’nden seçmeli 
derslere, imam hatiplerin orta kısımları-
nın açılmasından 4+4+4 sistemine kadar, 
attığımız her adım anlamsız bir inatla, 
bir dirençle karşılaştı. Bu direnç asla mil-
letimizden, öğrencilerimizden ve öğret-
menlerimizden gelmedi; daha çok eğitim 
konusunu ideolojik çekişmelerinin aracı 
haline getiren çevrelerden geldi. Eğitimin 
millileşmesine, milletin kadim değerle-
ri, talepleri ve ihtiyaçlarıyla barışmasına 
karşı en güçlü tepkiyi, eğitimi tekellerinde 
gören bu kesimler gösterdi. Dün olduğu gi-
bi bugün de zaman zaman aynı çevrelerin 
çağdışı tepkileriyle karşılaşıyoruz. Ama 
biz bunlara aldırmadan yolumuza devam 
karlılıkla devam ediyoruz.

Değerli gençler,

Hiçbir başarıya zahmetsiz ulaşılmaz. Ata-
larımızın deyimiyle, zahmet olmadan rah-
met de olmaz. Önüne çıkan engellere bakıp 
da yılan hiç kimse menzile varamaz. Biz, 
diğer alanlarda olduğu gibi eğitim konu-
sunda da önümüze çıkarılan engellere al-
dırmadık. Meseleye ideolojik at gözlüğüy-
le bakan çevrelerin kışkırtmalarına prim 
vermeden reform çalışmalarımızı devam 
ettirdik. Allah’a hamdolsun bu konuda ö-
nemli başarılara imza attık.

Şöyle geriye dönüp baktığımızda, huzur-u 
kalp ile imkânlarımızı zorlayarak verdiği-
miz sözlerin neredeyse tamamını yerine 
getirdiğimizi görüyoruz. Sizlere fikir ver-

mesi açısında burada bazı rakamları sizler-
le paylaşmak istiyorum. Bakınız biz göreve 
geldiğimizde Türkiye’de 526 bin öğretme-
nimiz vardı.  Geçtiğimiz 16 yılda 605 bin 
450 yeni öğretmen ataması yaparak, bu 
rakamı 920 binin üzerine çıkardık. Niye? 
Çünkü öğretmen olmadan, hele hele vasıflı 
öğretmen olmadan vasıflı gençlik yetişti-
remezsiniz.  Hocam derdi ki, evladım, bir 
gün bir öğrencim bir mektup yazdı, tabii 
Osmanlı’daki o cümlelerin edebi çok çok 
farklı. “Membaı, il mü, feyzü, bereketlü ho-
cam” yani “İlmin, feyzin, bereketin kayna-
ğı olan hocam.” Mektubun başlangıcı bu... 
Öğrenci öğretmenine bu kadar kibar, bu 
kadar edibane bir mektup yazıyor. Bu ta-
bi öğrenci, öğretmen ilişkisinin kurulması 
bakımından çok çok önemlidir. Şu an kar-
şımda, elinde satırla dolaşan gençlik de-
ğil, elinde bilgisayarla, kitapla dolaşan bir 
gençlik görüyorum. Siz farklısınız, onun 
için de Türkiye’nin imarındaki harcı sizler 
koyacaksınız.

Okul Öncesi Eğitimi   
Süratle Yaygınlaştırıyoruz

Ülkemizin 81 ilinde 16 yılda 288 bin adet 
yeni derslik inşa ederek, toplam derslik 
sayımızı 575 binin üzerine çıkardık. 2012 
yılında uygulamaya geçirdiğimiz Fatih 
Projesiyle ülkemizdeki yaklaşık 433 bin 
sınıfın tamamına etkileşimli tahta yerleş-
tirildi. Yaklaşık 1,5 milyon tablet bilgisaya-
rın liselerdeki öğretmen ve öğrencilerimi-
ze dağıtımını sağladık.  Türkiye’de ilk defa 
Sosyal Bilimler ve Spor Liselerini kurduk. 
Bilim ve sanat merkezi sayımızı 18’den 

Bu vesileyle görevi başında şehit olanlar 
ile afetlerde, kazalarda yitirdiğimiz öğret-
menlerimiz başta olmak üzere, ahirete irti-
hal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle, 
minnetle yâd ediyorum.

İnşallah 2018-2019 eğitim-öğretim yılı, 
yeni bir doğuşun, yeni bir şahlanışın ari-
fesinde bulunan ülkemizin daha büyük 
atılımlara imza atmasına vesile olacaktır. 
Yeni yönetim modelimiz sayesinde etkin-
liği ve sorun çözme kapasitesi artan Ba-
kanlıklarımız, bu dönemde hayata geçire-
cekleri reform ve çalışmalarla Türkiye’nin 
önünde yeni ufuklar açacaktır. Biz, her 
eğitim-öğretim dönemini olduğu gibi bu 
yılı da Türkiye’nin aydınlık yarınlarına gi-
den yolda yeni bir başlangıç, altın bir fırsat 
olarak görüyoruz. Hele hele bu yıl Kabataş 
Lisesi’nin binde 2’lerde öğrenci alması çok 
önemlidir. Kabataş Lisesi’nin bu seçkin öğ-
renci kapasitesini yakalaması, geleceğe yö-
nelik çok daha umutlu olmamızı sağlıyor. 
Allah ömür verirse, gelecekte sizleri çok 
önemli görevler ve mevkilerde göreceğiz. 

Türkiye’nin güçlü ve müreffeh geleceğine 
damgasını vuracak gençler, okullarımızın 
sıralarından çıkacaktır. Bu yıl okula başla-
dıkları için yüreği kıpır kıpır olan minikle-
rimiz, inşallah, 2053 ve 2071 Türkiye’sinin 
kurucuları, liderleri, öncüleri olacaklardır. 
Yeni ve büyük Türkiye’nin mimarları, öğ-
retmenlerimizin maharetleri ellerinde, işte 
bu sınıflardan, bu okullardan yetişecektir. 

İnsanı merkeze alan, insanı eşrefi 
mahlûkat, yani yaratılmışların en şereflisi 
olarak gören bir medeniyetin temsilcile-

ri olarak, iktidara geldiğimiz ilk günden 
beri eğitim-öğretim konusuna önem ve 
öncelik veriyoruz. İnşallah eğitim ile öğ-
retimi bütünleştirmek suretiyle geleceğe 
yürüyeceğiz.

Eğitim Sistemimizi Özgürlükçü 
Bir Yapıya Kavuşturduk

2002’de göreve geldiğimizde ülkemizi üze-
rinde yükselteceğimiz 4 sütunu, eğitim, 
sağlık, adalet, emniyet olarak ilan etmiş-
tik. Bu anlayışla eğitim sistemimizin ek-
sikliklerini gidermek, çağın gerektirdiği 
bir yapıya kavuşmasını sağlamak, birik-
miş sorunlarına çözüm bulmak için son 
16 yılda büyük adımlar attık. Eğitim gibi, 
vatandaşın hayatını doğrudan ilgilendiren 
konularda reformlara imza atmak sadece 
vizyon değil, aynı zamanda cesaret işidir. 
Bizden önceki hükümetlerin göstermesi 
gereken cesaret, dirayet ve kararlığı biz 
gösterdik. Diğer meselelerde olduğu gibi 
eğitim meselesinde de asla “Böyle gelmiş 
böyle gider”  kolaycılığına kapılmadık. Ki-
mi güç odaklarının hışmını üzerimize çek-
me pahasına bu alanda köklü reformlar 
gerçekleştirdik. Özellikle tek tipçi, yasakçı, 
öğrencinin tekâmülü yerine formatlama-
sını esas alan eski eğitim mantalitesini bir 
daha geri gelmemek üzere rafa kaldırdık. 
Eğitim sistemimizi komplekslerinden kur-
tararak, çok daha özgürlükçü, çok daha de-
mokratik, çok daha sorgulayıcı bir yapıya 
kavuşturduk. Bilhassa uzun yıllar ihmal 
edilmiş olan eğitim altyapısının güçlendi-
rilmesi ile standartlarının yükseltilmesi 
noktasında ciddi çabalar harcadık.
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135’e yükselttik. Spor salonu rakamımızı 2 
bin 791’den 9 bin 79’a çıkardık.

Laboratuvar sayımızı 22 binden 37’bine ta-
şıdık. Okullarımıza 2 bin 84 e-kütüphane 
kazandırdık. 2002’de sadece 58 tane fen 
lisemiz varken, bugün bu sayı 310’a yük-
seldi. Üniversiteye girişte katsayı engeli-
ni kaldırarak, çocuklarımızın ayrımcılığa 
maruz kalmasının önüne geçtik. 28 Şubat 
döneminde pek çoğunun kapısına kilit vu-
rulan İmam Hatip Okullarımızın sayıları-
nı, milletimizin taleplerine uygun şekilde 
artırdık.

Okul öncesi eğitimi süratle yaygınlaştırı-
yoruz. Eğitimde fırsat eşitliği, üzerinde 
en ciddi ve en hassas şekilde durduğu-
muz konular arasında yer alıyor. Erkekler 
okuduğu kadar, kızlar da okusun istiyoruz. 
Zengin kadar fakir de en kaliteli eğitim 
imkânına kavuşsun istiyoruz. Büyükşe-
hir’deki imkânların, en ücra köylerimize 
kadar ulaşmasını, 81 milyonun her bir fer-
dinin aynı fırsatlardan yararlanmasını isti-
yoruz. Eğitim-öğretim desteklerimizle, hiç-
bir evladımızın maddi imkânsızlık sebe-
biyle okuldan mahrum kalmamasını sağla-
maya çalışıyoruz. Öğrenciliğimde 75 kişi-
lik sınıflarda ders alıyorduk. Anadolu’nun 
birçok yerinde 100 kişilik sınıflar vardı. Bu 
sınıflarda ne ölçüde kaliteli eğitim-öğretim 
alınabilir?

Hamdolsun artık ailelerimiz “Acaba ço-
cuklarımın kitaplarını alabilecek miyim?” 
diye kara kara düşünmüyor. Biz kırtasiye 
dükkânlarının önünde, ders kitaplarımı-
zı almak için bazen bir hafta sıra bekler-

dik. Teksir notunu bilir misiniz? Teksir 
kâğıtlarıyla ders çalıştık. Bunları ben yaşa-
dım, bir kısım öğretmenleriniz de yaşamış-
tır. Şimdi tüm bunları aştık. Artık ders yılı 
başladığı zaman ders kitaplarınızı masa-
larınızın üzerinde buluyorsunuz. Türkiye 
her alanda olduğu gibi, ilim noktasında da 
yokluklar ülkesi olmayacak. Türkiye, kali-
teyi de, teknolojiyi de ziyadesiyle yakala-
mıştır.  

Çocuklarımız 50-60 kişilik sınıflarda, kışın 
soğuk yazın sıcaktan durulamayan derme 
çatma binalarda eğitim almak zorunda 
kalmıyor. Öğretmenlerimiz çocuklarımıza 
en güzel şekilde eğitim vermenin yolları 
dışında başka sorunlarla, başka sıkıntılar-
la cebelleşmek durumda da kalmıyor. Son 
16 yılda altyapı konusunda atılan adımlar 
meyvelerini vermeye başlamıştır. Bugün 
itibariyle Türkiye, eğitim alanında artık 
sıçrama yapacak, yeni bir hamle gerçekleş-
tirecek bir konuma ulaşmıştır.

Değerli arkadaşlar,

Hayat, her gün yenilenen dinamik bir sü-
reçtir. Güneş her sabah dünden ayrı bir gü-
ne, dünden daha farklı bir dünyaya doğar. 
Bu açıdan değişim ve yenilik insan hayatı-
nın ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanoğlunu 
tekemmül ettiren de yine değişim ihtiyacı 
ve arzusudur. Bilhassa günümüzde deği-
şim dinamiklerinin çok daha hızlı bir şe-
kilde çalıştığını görüyoruz.

Bugün okul sıralarında oturan evlatları-
mız, ne bizim dönemimizle, ne de anne ba-
balarının günleriyle karşılaştırılamayacak 
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gayesini gerçekleştirir. Özellikle sabır ve 
sebat olmadan hedeflerimize ulaşmamız 
mümkün değildir. Mermeri delen suyun 
kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir. E-
ğitim konusunda önümüze çıkan engelleri 
aşmanın yolu da, bilmenin ve yeni şeyler 
öğrenmenin getirdiği mutluluğu hiçbir şe-
yin gölgelemesine müsaade etmemekten 
geçiyor. 

Bunun yanında öğrenmenin bir süreç ol-
duğunu ve bu sürecin beşikten mezara ka-
dar ömür boyu devam edeceğini bilmemiz 
gerekiyor. Belki ilkokulda bir öğretmeni-
niz, ortaokul ve lisede onlarca öğretmeni-
niz olacak. Ama hayatınız boyunca size bir 
şeyler öğreten yüzlerce, binlerce öğretme-
niniz olacak. Sabrı, belki küçük bir karın-
canın mücadelesinden öğreneceksiniz. Ve-
fayı, uzun zamandır görmediğiniz bir arka-
daşınızın size sarılışından öğreneceksiniz. 
Açlığı, sokaktaki bir yoksulun ekmeği tu-
tuşundan öğreneceksiniz. Emeği, güneşin 
altında çalışan bir işçinin alın terinden öğ-
reneceksiniz. Vatan sevgisini, Suriyeli bir 
muhacir çocuğun gözlerinden öğrenecek-
siniz. Kahramanlığı, Ömer Halisdemir gi-
bi yiğitlerin cesaretinden öğreneceksiniz. 
Özveriyi, terör örgütünün kalleşçe şehit 
ettiği Aybüke öğretmenin fedakârlığından 
öğreneceksiniz. Coşkuyu, arkadaşlarınıza 
gittiğiniz bir futbol maçında öğreneceksi-
niz. Hasreti, annenizle bir süre ayrı kaldı-
ğınızda öğreneceksiniz. Kurumuş bir dere 
yatağından susuzluğu, kafeste çırpınan bir 
kuştan özgürlüğü öğreneceksiniz. Maviyi 
gökyüzünden, kırmızıyı gülden, sarıyı e-
kinlerden, yeşilin güzelliğini Karadeniz’in 
uçsuz bucaksız ormanlarından öğrenecek-

siniz. Misafirperverliği, bir Anadolu köylü-
sünün yüce gönüllüğünden öğreneceksi-
niz. Kimi zaman bir kitaptan, kimi zaman 
hikmetli bir sözden, kimi zaman da bir 
dostunuzun gözlerinden pek çok şey öğre-
neceksiniz.

Unutmayın; algılarınızı açık tuttuğunuz 
sürece her gün yeni şeyler öğrenmeye de-
vam edeceksiniz. Günümüzün hız çağında, 
öğrenmenin bir sabır gerektirdiğini aklı-
nızdan asla çıkarmamanızı istiyorum.

Oku, Düşün, Uygula, Neticelendir

Başarının anahtarı olarak gördüğüm şu 
dört hususu bir kez daha sizlere hatırla-
makta fayda görüyorum. “Oku, düşün, uy-
gula, neticelendir. ” Evet, her birinizin oku-
maya, okudukları üzerinde düşünmeye, 
düşündüklerini hayata geçirmeye devam 
edeceğinize inanıyorum.

Ben sizlere güveniyorum, sizlerin şu ışıl-
dayan gözlerinde ülkemizin aydınlık gele-
ceğini görüyorum. Burada yarının güçlü 
Türkiye’sinin siyasetçilerini, öğretmenleri-
ni, gazetecilerini, mühendislerini, mimar-
larını, doktorlarını, iş adamlarını, sanatçı-
larını ve sporcularını görüyorum.

Bir baba genç oğluna, “Mehmet Akif Ersoy 
Amca’ya git ve sana bir nasihatte bulun-
sun” diyor. Genç de merhum İstiklal Şai-
rimiz Mehmet Akif Ersoy’a geliyor, “Akif 
Amca, babam gönderdi, bana bir nasihatin 
olacakmış” diyor. Akif, şu dörtlükle nasiha-
tini yapıyor:

çok farklı bir iklimde eğitimlerine başlıyor. 
Bizler çoğu zaman bir kaynak kitaba ulaş-
mak için şehrin başka ucundaki kütüpha-
neye gitmek zorunda kalıyorduk. Çocukla-
rımız ise, bugün bilgisayar başına oturup 
birkaç tuşa basarak, neredeyse insanlığın 
tüm birikimine kolayca ulaşabiliyor. Okul-
larımızdaki kütüphanelerden, dünyanın 
en ücra köşesindeki kütüphanelere, çalış-
malara, araştırmalara, kitap ve eserlere 
erişilebiliyor. Günümüzün bilgi ve tekno-
loji yoğun dünyasında bizler de eğitim sis-
temimizi güncellemeli, bugünü ıskalama-
dan geleceğin şartlarına göre evlatlarımızı 
hazırlamanın yollarını aramalıyız. Hazreti 
Ali Efendimize ithaf edilen şu hikmetli söz, 
tam da bu gerçeği ifade ediyor. Hazreti Ali 
(RA) “Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre 
değil, onların yaşayacağı çağa göre yetişti-
rin” buyuruyor. Tek yönlü bir eğitim yeri-
ne zengin öğrenme ortamlarının gündeme 
geldiği, sıra dışı modellerin tartışıldığı gü-
nümüzde, bizim de artık daha farklı proje-
leri gündemimize almamız gerekiyor.

Bugün Sınıflarımızdaki Temel 
Sorun Dikkat ve Konsantrasyon 
Eksikliğidir

Eğitim sistemimizi, çocuklarımıza özgüven 
duygusu kazandıracak, atılım ruhu aşıla-
yacak, pergelin bir ayağını değerlerimize 
ve ülkemize sabitleyip, diğer ayağıyla tüm 
dünyayı dolaşacak şekilde inşa etmeliyiz. Ço-
cuklarımızı belli kalıplara göre formatlamak 
yerine, yaratılıştan sahip oldukları, Allah’ın 
onlara lütfu olan özelliklerini keşfettirecek 
biçimde evlatlarımıza yaklaşmalıyız.

Bugün sınıflarımızdaki temel sorun dikkat 
ve konsantrasyon eksikliğidir. Evlatlarımı-
zın çoğu bedenen sınıftalar, ancak zihnen 
başka yerlerdeler. Bu durumu değiştirecek, 
öğrencilerimizin sınıfa, derse, okuldaki ak-
tivitelere ilgisini en üst düzeye çıkaracak 
yenilikleri süratle uygulamaya koymalıyız.

Özellikle mesleki eğitimle iş hayatını bir-
leştirecek projelere ivme kazandırma-
mız önem arz ediyor. İş, tam anlamıyla 
ancak işte öğrenilir. Pratiğe dökülmeyen 
her bilgi, bir müddet sonra unutulmaya 
mahkûmdur. Bu açıdan Milli Eğitim Ba-
kanlığımızın turizm meslek liseleri başta 
olmak üzere meslek okullarımızda oku-
yan öğrencilerimize pratik kazandırmayı 
amaçlayan çalışmalarını son derece önem-
siyorum. Aynı şekilde organize sanayi böl-
gelerinde açılan meslek liseleriyle de aynı 
neticeyi elde etmeyi hedefliyoruz. Bu uy-
gulamanın faydalarını inşallah her alanda 
göreceğimize inanıyorum.

Gelişmiş ülkelerin organize sanayi bölgele-
rinin içinde meslek liselerini görürsünüz. 
Öğrenciler yarım gün okulda teorik eğiti-
mi aldıktan sonra, ücretli olarak firmalar-
da çalışırlar.  Bizim bunu aynen yapmamı-
zın önünde bir mani yok. 

Değerli öğretmenler,

Sevgili öğrenciler,

Öğrenmek emek ister, disiplin ister; aşk, 
tutku, fedakârlık ister. Öğrenmek için aşkı 
olan, tutkusu olan, sevdası olan bir kişi, ne 
şekilde olursa olsun, bir yolunu bulur ve 
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“İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? 

Ne çok söyle, ne büyük söyle; yiğit işte gerek. 

Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme; 

Özü sağlam, sözü sağlam, adam ol, ırkı-
na çek.” 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir 
kez daha 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 
ülkemize ve öğrencilerimize hayırlı olma-
sını diliyorum. Anaokulundan itibaren 
13 yıl boyunca evlatları olarak gördükleri 

öğrencilerimizi bir mücevher ustası titizli-
ğinde elmas gibi sabırla işleyen öğretmeni-
mize şükranlarımı sunuyorum.

Ailelerimizden öğretmenlerimizin çabala-
rına destek olmalarını beklediğimi burada 
özellikle ifade etmek istiyorum.

Rabbim sizlere zihin açıklığı versin diyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum.

Sağ olun var olun, Allah’a emanet olun.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyemizin kıymetli yöneti-
cileri, İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji 
Festivali TEKNOFEST’in değerli katılım-
cıları, kıymetli misafirler, sevgili gençler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
saygıyla selamlıyorum. TEKNOFEST’in 
ülkemize ve özellikle gençlerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin sem-
bolü olarak gördüğüm bu etkinliğin dü-
zenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik 
ediyorum. Katıldıkları teknoloji yarışma-
larında ödül alan tüm gençlerimizi, tüm 
takımları kutluyorum. Bu tür etkinliklerin, 
gençlerimize her alanda teknolojiyi sevdi-
receğine ve teknoloji geliştirme süreçlerine 
katkı sağlamaya yönelteceğine inanıyorum. 

Bilim İnsanlarımızın
Yurda Dönüşleri İçin 

Seferberlik Başlatıyoruz

TEKNOFEST Programı | İstanbul | 22 Eylül 2018
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yoksa, istediğiniz kadar fiziki tedbir uygu-
layın, gerçek manada özgürlüğünüzü sağ-
layamazsanız. 

Esasen, bizim ecdadımız yıllarca kendi 
döneminin teknolojilerine öncülük etmiş, 
daha sonra liderliği elinden kaçırmıştır. 
Osmanlı devleti, 17’nci yüzyıldan itibaren, 
teknoloji konusundaki geriliğinin farkına 
varmıştır. Dönemin padişahları ve dirayet-
li yöneticileri, bu sorunun çözümünü, ba-
tının teknolojisini ülkemize taşımakta gör-
müştür. Bu tercihin tabii bir sonucu ola-
rak, teknolojiyi kullanacak insan kaynağı 
da yine batıda eğitilme yoluna gidilmiştir. 

Bugün geriye doğru baktığımızda, bu ter-
cihin çok da isabetli olmadığını anlıyoruz. 
Mühendislik öğrensin diye batıya gönder-
diğimiz öğrenciler, çoğunlukla zihinleri 
bize yabancı fikirlerle iğfal edilmiş olarak 
ülkelerine dönmüşlerdir.  Halbuki asıl 
olan hazır teknolojiyi almak ve onun kul-
lanımını öğrenmek değil, teknolojiyi tasar-
lamak, geliştirmek ve üretmektir. Osmanlı, 
özellikle Sultan Abdülhamid-i Sani döne-
minde bu istikamette bir takım adımlar at-
mışsa da, maalesef, devletin ömrü bunları 
tamamlamaya yetmemiştir. 

Türkiye, 1974 Kıbrıs Barış 
Harekâtına Kadar, Dış Yardımlara 
Bağımlı Kalmıştır

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşa-
nan işgaller, ülkemizi maddi olarak yıp-
ratsa da, istiklalimiz konusundaki karar-
lılığımızı yok edememiştir. İşte bu bilinç-

le, Cumhuriyet döneminde, Osmanlıdan 
devralınan tecrübeler ve teknik birikimin 
üzerinde, dönemin şartları itibariyle asla 
küçümsenemeyecek bir takım teşebbüs-
ler başlatılmıştır. Mesela, 1925 yılında 
Haliç’te, yerli sermaye ile gerçekten önemli 
bir savunma sanayi fabrikası kurulmuştur. 
Devlet de, askeri fabrikalar kurarak, aynı 
yönde bir takım adımlar atmıştır. İkinci 
Dünya Savaşı yıllarında bu çabalar hız ka-
zanmıştır. Nuri Demirağ, kendi geliştirdi-
ği uçakları, kendi kurduğu bir fabrikada 
üretmeye başlamıştır. İlk etapta çok sayıda 
eğitim uçağı ile küçük yolcu uçakları üre-
ten bu fabrika, dönemin tek parti yönetici-
lerinin basiretsizliğinin kurbanı olmuştur. 
İngiltere ve Amerika’nın askeri yardımları 
bahane edilerek, bu fabrika atıl hale geti-
rilmiştir. Öyle ki, Nuri Demirağ’ın uçakla-
rını almayan dönemin Türk Hava Kurumu 
Başkanı kendini, “Amerika’nın verdiği be-
dava uçak dururken fabrikanıza parayla 
sipariş verirsem yarın bu millet beni asar” 
diyerek savunmuştur. Bununla da yetinil-
memiş, Nuri Demirağ’ın uçak fabrikasının 
dışarıya ihracat yapmasına dahi izin veril-
memiştir. 

Yine tüm hayatını uçmaya ve uçaklara ada-
yan Vecihi Hürkuş’un gayretleri ve samimi 
çırpınışları, görünmeyen engeller tarafın-
dan sürekli engellenmiş, sabote edilmiştir. 

Uçak bombaları ve motor üreten Şakir 
Zümre ise, karşısına çıkartılan engeller se-
bebiyle işini önce tarım aletleri yapımına, 
orada da destek bulamayınca, soba imala-
tına çevirmek zorunda kalmıştır. 

Günümüz dünyasında gerçek anlamda 
bağımsızlığın birinci şartı, teknolojiyi ta-
sarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden 
ülke konumuna ulaşmaktır. Teknoloji ko-
nusunda sadece kullanıcı olarak kaldığı-
mız sürece, hiçbir alanda özgürlüğümüzü 
garanti altına alamayız. Son yıllarda yaşa-
dığımız her hadise bize, teknolojinin tüm 
alanlarında en önlerde olmamız gerekti-
ğini göstermiştir. Her yenilik gibi, tekno-
lojideki gelişmelerin de ilk aşaması hayal 
edebilmektir. Bizim milletimiz, bu bakım-
dan gerçekten çok ileri bir seviyededir. Ec-
dadımız asırlar boyunca, hep daha ileriyi, 
daha fazlasını hayal etmiş, bunun peşin-
den gitmiş, mücadelesini vermiş ve ço-
ğunlukla da hedefine ulaşmıştır. “Kızılel-
ma” diye ifade ettiğimiz ufkun ötesindeki 
hedeflerimiz hep yenilenmiştir. Ne zaman 
hayal etmeyi bıraktıysak, işte o zaman ge-
rilemeye başladık. Biz de Türkiye’ye ne 
kazandırdıysak, hep hayallerimizin pe-
şinden giderek başardık. Milli teknoloji 
hamlesinin ve TEKNOFEST’in en büyük 
faydasının, gençlerimizi yeniden büyük 
hayaller kurmaya teşvik etmesi olduğunu 
düşünüyorum. 

Bu Projeyi 81 İlimize 
Yaygınlaştırarak, Gençlerimizin 
Ufkunu Açmakta Kararlıyız 

Değerli arkadaşlar, 

Ülkemizin milli teknoloji hamlesinin ba-
şarıya ulaşması, teknoloji üreten bir top-
lum haline dönüşmemizle mümkündür. 
Festivalimize, ülkemizin dört bir yanından 

gelen binlerce gencimizi ve diğer katılım-
cılarımızı, işte bu hedefe ulaşmamızı sağ-
layacak potansiyelimizin örnekleri olarak 
görüyorum. Milli teknoloji hamlesi doğ-
rultusundaki tüm çalışmaları, Cumhur-
başkanlığı ve ilgili tüm kurumlarımız ola-
rak, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte 
desteklemekte kararlıyız. 

Sadece bu etkinliğin düzenlendiği şu ha-
valimanı bile, ülkemizin teknoloji konu-
sundaki vizyonunun en somut ifadesidir. 
Hazerfen’in, Ali Kuşçu’nun, Uluğ Bey’in 
başlattıkları hamleyi, işte bugün burada 
yeni havalimanımızda çok farklı bir yere 
taşıyoruz. Yıllardır başka yerlerdeki gös-
terilerini hayranlıkla izlediğimiz pek çok 
etkinlik, artık ülkemizde düzenleniyor. 

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ya-
rışmalara 5 binden fazla takımın katılmış 
olması, başlı başına bir iftihar vesilesidir. 
Bu takımlardan finale kalan 750’si de çok 
önemli bir rakamdır. Türkiye Teknoloji 
Takımı Vakfı’nın öncülüğünde yürütülen 
Deneyap Teknoloji Atölyeleri, yüzlerce 
yetenekli öğrencimizin tespitine vesile ol-
du. Bu projeyi 81 ilimize yaygınlaştırarak, 
gençlerimizin hem ufkunu, hem yollarını 
açmakta kararlıyız. 

Değerli arkadaşlar, 

Günümüzde “güvenlik” kavramının anla-
mı büyük ölçüde değişti. Artık fiziki güven-
liğinizi siber güvenlikle, dijital sanayiyle, 
yerli yazılımla, yapay zekayla tahkim etmi-
yorsanız, kendi kendinizi kandırıyorsunuz 
demektir. Günümüzde dijital güvenliğiniz 
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Hele bir de, Kafkas İslam Ordusu Komu-
tanı Nuri Paşa’nın hikâyesi var ki, tam bir 
ibret vesikasıdır. Kafkas İslam Ordusunun 
dağıtılmasının ardından uzun yıllar yurt 
dışında yaşamak zorunda kalan Nuri Paşa, 
İkinci Dünya Savaşı öncesi yeniden ülke-
mize dönüp, savunma sanayi projelerine 
girişmiştir. Zeytinburnu’ndaki bir depoyu 
satın alan Nuri Paşa, burayı görünüşte ma-
deni eşya ama aslında silah üreten bir fab-
rikaya dönüştürmüştür. İşler büyüyünce 
bu fabrika Sütlüce’ye taşınmıştır. 1949 yı-
lında, bu fabrika, aralarında Nuri Paşa’nın 
olduğu pek çok kişiyle birlikte, şüpheli bir 
şekilde havaya uçmuştur. Öyle ki, ölenlerin 
cesetlerine dahi ulaşılamadı. Böylece, ülke-
mizin önemli bir savunma sanayi hamlesi 
daha, resmen yok edilmiş oldu. 

Kendi başına uçak imal edip uçuran bir 
gazi astsubay pilotumuzun hapis cezasına 
çarptırılması, yerli ve milli savunma sana-
yine karşı sergilenen hoyratlığın bir başka 
ifadesidir. Bundan 59 yıl önce Bandırma 
Füze Kulübü’nü kurarak füze deneme-
leri yapan Kirkor Divarcı ve ekibinden 
oluşan gençlerimizin başlarına gelmeyen 
kalmamıştır. Kamuya ait savunma sanayi 
fabrikaları da Makine Kimya Endüstrisi 
Kurumu altında toplanmış, ama hiçbir 
zaman arzu edilen atılımları gerçekleşti-
rememiştir. 

Türkiye, 1974 Kıbrıs Barış Harekatına ka-
dar, adeta üzerine ölü toprağı serpilmiş bir 
şekilde, tamamen dış yardımlara bağımlı 
kalmıştır. Kıbrıs Barış Harekâtında ülke-
mizin, mühimmattan yedek parçaya ve 
haberleşme sistemlerine kadar her alanda 

yaşadığı ambargo, durumun vahametini 
anlamaya başlamamıza vesile olmuştur. 
Buna rağmen, gereken adımlar uzun yıllar 
boyunca yeterli düzeyde atılamamıştır. 

Benzer sıkıntıları, otomobilden bilgisa-
yara kadar teknolojiyle ilgili her alanda 
görmek mümkündür. Yerli otomobilimiz 
Devrim’in hikâyesi hepinizin malumudur. 
Hazırcılığın cazibesi bir kez daha üretim 
iştiyakına galip gelmiştir. 

Bugün Savunma Sanayi 
İhtiyaçlarımızın Yüzde 65’ini 
Kendimiz Üretiyoruz

Değerli arkadaşlar,

Rahmetli Özal, bu gerçeği fark ettiği için, 
Savunma Sanayi Müsteşarlığını kurarak, 
bu alandaki projeleri bütüncül bir yakla-
şımla değerlendirme yoluna gitmiştir. Dö-
nemin şartları ve imkânları çerçevesinde 
bir takım önemli çalışmalar başlatılmışsa 
da, 2003 yılına geldiğimizde, savunma sa-
nayimizin ihtiyaçlarının ancak yüzde 20’si 
yerli imkânlarla karşılanabilir düzeydeydi. 
Üstelik bu yüzde 20 içinde de, yüksek tek-
nolojiye dayalı ürünlerin oranı çok azdı. 

Başbakanlığım döneminde, bu alanı kişisel 
himayem altına alarak, büyük bir atılım 
başlattık. Projelerin, tasarımından finans-
manına kadar her aşamasını bizzat takip 
ettim. Tank, helikopter, insansız hava aracı 
gibi pek çok ürünün hazır alım projeleri-
ni iptal ederek, tamamında milli ve özgün 
model geliştirme çalışmalarını başlattık. 
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Gençlerimize Sesleniyorum: 
Hayallerinizin Peşinden Gidin

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen tek-
noloji yarışmalarına katılan gençlerimizin 
çokluğu ve heyecanı, geleceğimize daha 
bir umutla bakmamızı sağlıyor. Evet, bu-
gün burada karşımda, “kim var” diye ses-
lenildiğinde, sağına ve soluna bakmadan 
“ben varım” diyen dava ahlakının sahi-
bi bir gençlik gördüğüm için Rabbime 
hamd ediyorum. 

Gençler!..

Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava ta-
şını gediğine koyuyor muyuz? Surda mu-
kaddes mi mukaddes bir gedik açıyor mu-
yuz? Rüzgâra “Artık ne yandan esersen es” 
diye meydan okuyor muyuz? 

İşte benim gençliğim… İşte benim gelece-
ğim… İşte benim en büyük hazinem… Rab-
bim hepinizden razı olsun. 

Değerli arkadaşlar,

Devletlerin ve milletlerin hayatında tesa-
düflere yer yoktur. Allah bize, çalıştığımız 
kadarını vaat ediyor. Eğer teknolojide ileri 
bir düzeye gelmek, level atlamak istiyor-
sak, bunun tek yolu çalışmaktır, çalışmak-
tır, çalışmaktır. Bugün ülkemizde neredey-
se her üniversitemizde mühendislik fa-
kültemiz var, ama hala mühendis sayımız 
yeterli değil. Daha bu okullardaki eğitimin 
kalitesini konuşmuyorum bile… Yazılım-
dan donanıma kadar her alanda, kat etme-
miz gereken çok mesafe bulunduğunun 

farkındayız. Geldiğimiz yeri küçümsemi-
yoruz, ama önümüzdeki yolun uzunluğu-
nu da inkâr etmiyoruz. 

Buradan tüm gençlerimize sesleniyorum. 
Lütfen hayallerinizin peşinden gidin. Siz 
bu yola girdiğinizde yanınızda, üniversite-
leriyle, araştırma-geliştirme destekleriyle, 
teşvik programlarıyla, hibe uygulamalarıy-
la velhasıl tüm imkânlarıyla devleti bula-
caksınız. Şair “Yenilgi yenilgi büyüyen bir 
zafer vardır” diyor. *

Bugün dünyanın en zengin insanları ara-
sında yer alan Asya kökenli bir girişimci-
nin, kurduğu internet alışveriş sitesine ge-
linceye kadar yaşadıklarının hikâyesi de, 
azimle hedefine yürüdüğünüzde nereye 
ulaşabileceğinizin örneklerindedir. **

Ülkemizdeki pek çok işadamından da ken-
di benzer hikâyelerini dinledim. ***

Hatta, kendi hayat hikayem de aynı şekilde 
gelişmiştir. Sizlerden isteğim, karşılaştığı-
nız zorluklardan, hayal kırıklıklarından 
asla yılmadan yolunuza devam etmeniz-
dir. Eğer Tayyip Erdoğan, sizin yaşlarınız-
dayken ilk karşılaştığı zorluk karşısında 
pes edip evine dönseydi, bugün burada 
olamazdı. 

Bizim inancımızda ümitsizliğe asla yer 
yoktur. Yüreğinizdeki iman, asla bitme-
yecek olan en önemli sermayenizdir. Şu 
aşamada size lazım olan tek şey, gücünüzü 
imanınızdan alan kendi enerjiniz, azmi-
niz, gayretiniz, hedeflerinizdir. Kendinize 
güvendiğinizde, hatalarınızdan ders aldı-

Bu sayede Türkiye, savunma sanayi ihti-
yaçlarının yüzde 65’ini kendisi üretebilen 
bir ülke durumuna gelmiştir. 

Sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla 
kalmadık, önemli bir ihracat düzeyine de 
ulaştık. Halen ülkemizde, 600’ün üzerinde 
savunma sanayi projesi yürütülüyor. Tank-
tan zırhlı araçlara, savaş gemisinden deni-
zaltıya, uçaktan helikoptere, silahlı ve si-
lahsız insansız hava araçlarından milli pi-
yade tüfeğine, uydulardan hava savunma 
sistemlerine, füzelerden lazer silahlarına 
kadar geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. 
Açık konuşmak gerekirse, şayet bu düzeye 
gelmemiş olsaydık, şu anda yürüttüğümüz 
sınır içi ve ötesi operasyonlarda çok büyük 
zorluklarla karşılaşırdık. 

Son yıllarda yaşadığımız her hadise bize, 
bağımsızlıkla teknoloji ve özellikle savun-
ma sanayi arasındaki ilişkiyi tekrar tekrar 
gösteriyor. Savunma sanayimiz geliştikçe, 
orta ve yüksek teknolojiye dayalı araştır-
ma, geliştirme ve ticari ürün faaliyetleri 
de hızlanmaya başladı. Bunun yanında 
finans teknolojilerini, sağlık teknolojile-
rini, enerji teknolojilerini ve diğer kritik 
teknolojileri yerli-milli olarak geliştirerek, 
bağımsızlığımızı perçinlemeye çalışıyoruz. 
Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden bi-
ri olacağız derken, aynı zamanda işin bu 
boyutunu da kast ediyoruz. 

Bu çerçevede Bilim İnsanlarımızın Yurda 
Dönüş Seferberliğini başlatıyor ve Ulusla-
rarası Lider Araştırmacılar Programı ha-
zırlıyoruz. Buradan dünyanın her yerinde-
ki bilim insanlarımızı ülkemizde başlattı-

ğımız bilim ve teknoloji atılımımıza katıl-
maya davet ediyorum. Öte yandan, tıpkı 
1930’lardaki, 1940’lardaki hamlelerimiz 
engellendiği gibi, bu dönemde de, elbette 
projelerimizin sabote edilmeye çalışıldı. A-
ma artık projeleri sabote edecek bir iktidar 
yok. Bu projelere ön açan bir iktidar var.

Attığımız her adımda, “Boş verin yeni tek-
noloji geliştirmeyi, size en gelişmiş tekno-
lojiyi verelim” teklifiyle karşılaştık. Sürekli 
“Daha iyisini, daha ucuza verme” vaadiyle 
kandırılmak istendik. İnsansız hava araç-
larını paramızla vermediler. Ama terör 
örgütlerine 19 bin tır dolusu silah gönde-
riyorlar. Bunu yapanlar da stratejik ortağı-
mız görünen ülkelerdir. Hatta ima yoluy-
la Nuri Demirağ’ların, Nuri Killigil’lerin 
akıbetiyle tehdit edildiğimiz dahi oldu. Biz 
hiçbirine eyvallah etmedik, itibar etmedik.

Önceliklerimiz çerçevesinde başlattığımız 
projeleri sabırla, dikkatle, dirayetle takip 
ettik ve birer birer neticelendirdik. Sade-
ce insansız hava araçlarımızın hikâyesi 
bile, filmlere konu olacak, gelecek nesil-
lere ibret örneği olarak anlatılacak kadar 
ilginçtir, çarpıcıdır, düşündürücüdür. Ha-
la attığımız her adımda benzer sıkıntıları 
yaşamaya devam ediyoruz. Allah’ın izniy-
le, daha önceki sorunlar gibi, bunların da 
birer birer üstesinden geleceğiz. Önümüze 
çıkartılan engeller bizim moralimizi boz-
muyor, tam tersine çalışma şevkimizi artı-
rıyor, azmimizi kamçılıyor. Hele siz gençle-
rin enerjisini, heyecanını, ufkunu, gayreti-
ni, becerisini gördükçe, geleceğimize olan 
güvenimiz daha da artıyor.
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ğınızda, kendinizi geliştirmekten vazgeç-
mediğinizde ve mücadeleyi bırakmadığı-
nızda, önünüzde kapıların birer birer açıl-
maya başladığını göreceksiniz. Günümüz 
dünyasındaki zenginlerin artık hep, birey-
sel yeteneklerle takım çalışmasının birlik-
te anlam kazandığı teknoloji dünyasından 
çıktığını da unutmayın. 

Bu duygularla bir kez daha İstanbul 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 
TEKNOFEST’in ülkemize, gençlerimize ve 
bu alana ilgi duyan herkese hayırlı olma-
sını diliyorum. Emeği geçenlere tekraren 
teşekkür ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Kalın sağlıcakla.

* Sezai Karakoç

** Alibaba’nın kurucusu Jack Ma

*** Şarık Tara, Hüsnü Özyeğin,  
Erman Ilıcak, Nazif Günal, Ali Ağaoğlu, 
Nazif Zorlu, Aydın Doğan… 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nin 27’nci Dö-
nem, 2’nci Yasama Yılı’nın açılışında, sizle-
ri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

23 Nisan 1920’den bugüne Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çatısı altında görev yapmış 
tüm milletvekillerimizi saygıyla yâd ediyo-
rum. Meclis’imizin ilk Başkanı, Kurtuluş 

Savaşı’mızın Başkomutanı Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk başta olmak üzere, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinden ahirete 
irtihal edenleri rahmetle anıyorum. Bin 
yıldır bu coğrafyada milletimizin bekası 
uğruna gözlerini kırpmadan hayatlarını 
feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimiz-
den dâr-ı bekâya irtihal etmiş olanlara da 
Yüce Mevla’dan rahmet diliyorum. 

Türkiye Ekonomisi, Tehditler ve 
Saldırılarla Yıkılmayacak

Kadar Güçlüdür

TBMM 27. Dönem 2. Yasama Yılı Açış Konuşması | Ankara | 1 Ekim 2018
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Uluslararası alanda ülkemizi kuşatmaya 
çalıştılar, gücümüzü milletimizden alarak 
yolumuza devam ettik. Sokakları karıştı-
rarak halkımızı birbirine düşürmeye ça-
lıştılar, fitneye fırsat vermedik. Terör ör-
gütlerini kullanarak ülkemize diz çöktür-
meye çalıştılar, buna da eyvallah etmedik, 
PKK’sından DEAŞ’ına ve FETÖ’süne kadar 
hepsinin başını ezdik. Darbe yapmaya te-
şebbüs ettiler, milletimizle birlikte göğsü-
müzü namlulara siper edip istiklalimize 
ve istikbalimize sahip çıktık. Sınırlarımız 
boyunca terör koridoru oluşturmaya kalk-
tılar, ardı ardına yaptığımız harekatlarla, 
bu planı da paramparça ettik. Gece yarısı 
operasyonlarıyla ekonomimizi çökertme-
ye çalıştılar, Allah’ın izniyle, bu saldırıyı da 
atlatma yolunda ilerliyoruz. Bugüne kadar 
milletimizle birlikte hareket ettiğimizde 
üstesinden gelemediğimiz hiçbir sorun ol-
madı. İnşallah, bundan sonra da aynı başa-
rılara imza atmayı sürdüreceğiz.

Değerli arkadaşlar,

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yasa-
ma, yürütme ve yargı organlarının görev a-
lanlarını daha net bir şekilde belirleyerek, 
demokrasimizi güçlendirmiştir. Milletimi-
zin karşısında yürütmenin tek muhatabı 
Cumhurbaşkanı’dır. Milli iradenin önünde 
engel oluşturan, sistem içindeki tüm vesa-
yet mekanizmaları artık ortadan kalkmış-
tır. Böylece milletimiz, yetkiyi kime verdi-
ğini ve gerektiğinde kimden hesap sora-
cağını, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak 
şekilde bilmektedir. 

24 Haziran seçimlerinde şahsımı Cumhur-
başkanı seçen milletimize karşı görevle-
rimizi layıkıyla yerine getirmenin gayreti 
içindeyiz. Bakanlarımızın atamasını yapıp 
kabinemizi oluşturduk. Anayasa ve yasa-
lardan aldığımız yetkiler çerçevesinde ya-
yımladığımız Cumhurbaşkanlığı Kararları 
ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri va-
sıtasıyla, milletimize söz verdiğimiz gibi, 
hızlı ve etkili bir icraat gerçekleştiriyoruz. 

Elbette her geçiş dönemi gibi, bu süreçte de 
bir takım sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Tes-
pit ettiğimiz her sıkıntıya anında müdaha-
le ediyor ve hemen hal yoluna koyuyoruz. 
Ancak, ekonomide, asla hak etmediğimiz 
ve ülkemizin gerçek durumunu kesinlikle 
yansıtmayan dalgalanma, bu tür sıkıntı-
ların daha çok göze batmasına yol açıyor.  
Aldığımız tedbirler, yaptığımız görüşme-
ler ve geliştirdiğimiz programlarla ekono-
mimizi yeniden dengeye kavuşturmaya 
başladık. Gerek milletimizden, gerek ku-
rumlarımızdan aldığımız geri bildirimlere 
göre, hem yaptığımız çalışmaları gözden 
geçiriyor, hem de kendimize yeni hedef-
ler belirliyoruz. Siyasi hayatımızın hiçbir 
dönemi gibi, yeni yönetim sisteminde de 
lâyüsel olduğumuz düşüncesine kapılma-
dık.  Yetkiyi milletimizden alarak attığımız 
her adımımızda, yine milletimize hesap 
vermek mecburiyetinde olduğumuzun bi-
linciyle hareket ediyoruz.

2002 yılı Kasım ayından beri ülkemizin 
yönetimini bize emanet eden milletimize 
zaten çok büyük bir borcumuz vardı. 15 
Temmuz’da, milletimize olan vefa borcu-
muza, can borcu da eklendi. Milletimizin 

Son dönemde, terörle mücadelede ve 15 
Temmuz’da verdiğimiz şehitlerimizin ya-
kınları ile gazilerimizi buradan ayrıca se-
lamlıyorum. Sınırlarımızın içinde ve dışın-
da Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet ülküsü için kahramanca mücadele 
eden yiğitlerimizin her birine ayrı ayrı 
şükranlarımı sunuyorum. İki defa gazilik 
unvanıyla şereflenen Yüce Meclis’imize 
ve siz değerli milletvekillerimize yeni ya-
sama yılında hayırlı ve başarılı çalışmalar 
temenni ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, 

Türkiye, 16 Nisan’da tarihi bir halkoyla-
masına, 24 Haziran’da da yine tarihi bir 
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçi-
mine şahit oldu. 16 Nisan halkoylaması, 
yönetim sistemimizi değiştirdiğimiz bir 
büyük reformun, bir büyük bir devrimin 
adıdır. Bu çapta bir dönüşümü, pek çok 
ülke ve halk, ancak çok büyük çalkantılar 
yaşayarak ve çok büyük bedeller ödeye-
rek tamamlayabilmiştir. Biz ise, Türkiye 
olarak, Türk Milleti olarak, demokrasinin 
kuralları içinde bu önemli değişimi suhu-
letle gerçekleştirmeyi başardık. Siyaset 
mühendisliği hesaplarının ürünü olarak 
değil, tamamen tarihimizin kendi tabii 
akışı içinde, halkımızın talebi ve rızasıyla 
gelişen bir sürecin aşamalarını hep birlik-
te yaşadık.  

Esasen, ülkemizde yönetim reformu ça-
balarının 200 yıla yaklaşan bir geçmişi 
vardır. Osmanlı döneminde Tanzimat’tan 
Islahat’a pek çok deneme yapılmıştır. İs-
tiklal Harbi’mizin ardından tercihimizi 

Cumhuriyet’ten yana yaptıktan sonra da 
bu arayış devam etmiştir. Önce tek parti-
li, ardından çok partili rejimleri denedik. 
Maalesef, ne yaparsak yapalım darbele-
re, vesayetlere, krizlere engel olamadık. 
Bu arayışlar son dönemde de sürmüştür. 
Özellikle, 2007 yılında yaşanan Cumhur-
başkanlığı seçimi krizi, artık yeni bir re-
formu, yeni bir değişimi kaçınılmaz hale 
getirmiştir. Bu krizi aşmak için başlatılan 
çalışmaların kapısı, yeni bir yönetim siste-
mine açılmıştır. 

Milletimiz, 2007 yılından beri adım adım 
ilerleyen bu sürecin her aşamasında sağ-
duyuyla ve ferasetle hareket etmiştir. Bu 
kritik dönemde ülkemizi raydan çıkarmak, 
kaosa sürüklemek, içeride ve dışarıda ba-
şarısızlığa uğratmak isteyenlere, hamdol-
sun, fırsat vermedik. Geçmişten beri sıkça 
kurulan ve her seferinde Türkiye’nin tö-
kezlemesine sebep olan tuzaklar, bu defa 
işe yaramadı. Milletimizin birlik ve bera-
berliğine sahip çıkmasıyla, devletimizin 
tüm erklerinin sergilediği dayanışmayla, 
tüm engelleri aşarak bugünlere geldik. 

Gece Yarısı Operasyonlarıyla 
Ekonomimizi Çökertmeye 
Çalıştılar

Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için yapılan 
her hamle, ülke olarak yaptığımız daha bü-
yük atılımlarla karşılık buldu. Her hal ve 
şart altında çareyi milletimizde, demokra-
side, milli iradenin üstünlüğünde aradık. 
Ülkemizi vesayet bataklığına itmek istedi-
ler, çözümü milletimize gitmekte bulduk. 
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zurlu, istikrarlı ve müreffeh bir ülke haline 
gelmesini istiyoruz. Bu doğrultuda yapılan 
tüm çalışmalara destek olmayı, gerektiğin-
de öncülük etmeyi sürdüreceğiz. 

Suriye’deki durum, maalesef çok daha acı, 
çok daha vahimdir. Bu ülke, 7’nci yılını 
geride bırakan bir iç savaşın pençesinde 
kıvranmaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 1 
milyon Suriyeli kardeşimiz hayatını kay-
betmiş, 12 milyon Suriyeli de evini, barkı-
nı terk etmek zorunda kalmıştır. Rejimin 
kendi halkına yönelik kanlı saldırıları yet-
miyormuş gibi, bir de DEAŞ ve PYD-YPG 
denilen alçak örgütler Suriye halkına mu-
sallat olmuştur. Ülkedeki istikrarsızlığı fır-
sat bilen güçler de, vekalet savaşları yoluy-
la Suriye’yi parsellemek için adeta yarışa 
girmişlerdir. Kimi artık hiçbir meşruiyet 
zemini kalmayan rejimle, kimi terör örgüt-
leriyle iş tutan bu güçler, Suriye halkının 
kanı ve gözyaşı pahasına kendi projelerini 
hayata geçirmeye çalışıyorlar. 

Suriye’deki bu gelişmelere, pek çok se-
bepten dolayı bizim seyirci kalmamız söz 
konusu olamazdı. Her şeyden önce, bu 
coğrafya halkıyla bin yılı aşkın müşterek 
geçmişe, ortak medeniyet ve kültür değer-
lerine sahibiz. Bunun için hayatlarını kur-
tarmak için yaşadıkları yerlerden kaçmak 
zorunda kalan milyonlarca Suriyeliye ka-
pılarımızı ve gönlümüzü açtık. Halen 3,5 
milyon Suriyeli, ülkemizde hayatını sürdü-
rüyor. Suriye içinde yaşanan her çatışma, 
bizim için yeni kitlesel göç dalgalarının 

habercisidir. Sınırlarımızın hemen yanı 
başındaki kaos ortamı, ülkemize yönelik 
terör tehditlerinin en önemli beslenme 
kaynağı haline gelmiştir. 

Bu tehlikeli gidişin önüne geçmek amacıy-
la, 2016 yılından itibaren, Suriye içinde 
güvenli bölgeler oluşturmak üzere hare-
kete geçtik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekâtlarıyla, 4 bin kilometrekarelik bir 
alanı DEAŞ’lı ve PYD/YPG’li teröristlerden 
temizledik. Bu bölgelere, şu ana kadar 260 
bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü. 

Her platformda, ülkede Suriye halkının 
tamamının kabul edebileceği bir çözüm 
bulunması için çaba gösterdik. Cenevre 
Süreci’nin tıkanması üzerine Astana’da 
yeni bir çözüm zemini oluşturulmasına 
öncülük ettik. Astana’da varılan mutaba-
katların rejim tarafından ihlali üzerine, 
Rusya ile yeni arayışlara girdik. Çabaları-
mız nihayet sonuç verdi ve Soçi’de Rusya 
ile İdlip Çatışmasızlık Bölgesi’ndeki 3,5 
milyon insanın hayatını doğrudan ilgilen-
diren bir mutabakata imza attık. Dünyada 
çok büyük takdirle karşılanan bu mutaba-
kat, aynı zamanda Suriye’de yeni anayasa 
ve özgür seçimler esasına dayalı bir çözüm 
için de umutların canlanmasına vesile ol-
muştur. Böylece Türkiye, en büyük yükü-
nü kendisinin çektiği Suriye krizinde, doğ-
rudan sahada inisiyatif alan ve söz söyle-
yen bir ülke durumuna gelmiştir. 

İdlip’te ülkemizin güvenliğini sağlama-
yı garanti ettiği bölgeye de, şimdiden 60 
binin üzerinde Suriyeli geri dönmüştür. 
Suriye’de güvenli hale getirdiğimiz bölge-

itimadına, teveccühüne ve desteğine layık 
olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kararı 
seviyesindeki işleri zaten yürütüyoruz. An-
cak, bazı konular kanuni düzenleme gerek-
tiriyor. Biliyorsunuz, yeni yönetim siste-
minde, Cumhurbaşkanı’nın Meclis’e, bütçe 
dışında kanun teklifi veya tasarısı sunma 
imkânı yok. Kanunlar ancak, sizlerin tek-
lifiyle Meclis gündemine gelebiliyor. Mec-
lis’imizin açılmasıyla birlikte, gerek AK 
Parti Grubu’ndaki, gerekse diğer partilere 
mensup milletvekillerimizin kanun teklif-
leriyle, ülkemize çok önemli hizmetler ya-
pacaklarına inanıyorum. 

AK Parti Grubu’ndaki arkadaşlarımız, hiç 
şüphesiz, yürütme olarak ihtiyaç duyduğu-
muz alanlardaki kanun teklifleriyle yasa-
ma faaliyetlerine daha çok katkıda buluna-
caklardır. Diğer partilere mensup milletve-
killerinden de yürütme organı olarak bize 
destek olacak, yolumuzu açacak kanun 
teklifleri bekliyoruz. Türkiye’nin önündeki 
sıkıntıları, ancak hep birlikte çalışır, omuz 
omuza verirsek aşabiliriz.  

Yeni dönemin ruhu, birlikte çalışmayı, 
birlikte inşayı, birlikte başarmayı gerekti-
riyor. Gelin Türkiye’yi birlikte hedeflerine 
ulaştıralım. Gelin demokrasimizi birlikte 
güçlendirelim. Gelin ekonomimizi birlikte 
büyütelim. Gelin milletimize birlikte hiz-
met edelim. Bu yöndeki gayretleriniz için 
şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. 

Hedefimiz, Sincar’ı Bölücü 
Terör Örgütünden Tamamen 
Temizlemektir

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye, dünyanın en çalkantılı bölgesin-
de, demokrasisi ve ekonomisiyle, gerçek 
anlamda bir küresel güç olma yolunda iler-
lemektedir. Yakın çevremizdeki güvenlik 
krizleri ve insani trajediler ile bundan bes-
lenen terör eylemleri, ülkemizi hedeflerin-
den uzaklaştırmamış, tam tersine bu yön-
deki kararlılığını daha da güçlendirmiştir. 
Irak’ta ve Suriye’de ciddi etkinlik kazanan 
terör örgütleri, her geçen gün mevzi kay-
betmektedir. Her ne kadar bu ülkeler ken-
di iç istikrarlarını sağlamakta zorlansalar 
da, terör örgütlerinin yeşermesine zemin 
hazırlayan şartlar büyük ölçüde ortadan 
kalkmıştır. 

Kuzey Irak’taki bölgesel yönetimin kaotik 
bağımsızlık çıkışı, Türkiye’nin de net tavır 
koymasıyla, boşa çıkartılmıştır. DEAŞ’ın 
işgal ettiği topraklarda yeniden merkezi 
yönetimin hakim olmasıyla, Irak büyük 
bir sorundan kurtulmuştur. Temennimiz, 
ülkedeki PKK varlığının da, aynı şekilde 
ortadan kaldırılmasıdır. Türkiye olarak, 
PKK’nın Irak’ta faaliyet gösterdiği yerlerin 
önemli bir bölümünü kontrol altına aldık. 
Hedefimiz, çıban başı olarak gördüğümüz 
Kandil’i ve yeni Kandil olma yolunda iler-
leyen Sincar’ı bölücü terör örgütünden 
tamamen temizlemektir. Irak’ın, mezhep-
çilik hastalığından bir an önce kurtularak, 
kendi halkı ve tüm bölge için güvenli, hu-
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leri genişlettikçe ve huzuru sürekli hale 
getirdikçe, ülkemizdeki misafirlerimizin 
kendi topraklarına dönüşlerinin hızlana-
cağına inanıyoruz. Bundan sonraki he-
defimiz, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki 
bölgelerin, buraları işgal eden terör örgü-
tünden temizlenerek güvenli hale getiril-
mesidir. İnşallah en yakın zamanda bunu 
da sağlayacağız. 

Avrupa ile Yaşadığımız Sıkıntılı 
Süreci Geride Bırakıyoruz

Değerli arkadaşlar,

Her devlet gibi Türkiye’nin de, kimi ülke-
ler ve uluslararası kurumlarla ilişkilerinde 
inişler-çıkışlar yaşanabilmektedir. Bilin-
diği gibi son yıllarda, ülkemize verdiği çe-
şitli sözleri yerine getirmemesi ve haksız 
ithamlarla üzerimize gelmesi sebebiyle 
Avrupa Birliği’yle ve bazı Avrupa devlet-
leriyle gerilimler yaşadık. Avrupa Birliği 
tam üyelik sürecinde ülkemize yapılan 
haksızlıklar ve uygulanan çifte standart 
karşısında elbette sessiz kalamazdık. Kimi 
Avrupa ülkelerinin Türkiye karşıtlığını bir 
iç politika malzemesi haline dönüştürme-
si, sıkıntıların derinleşmesine ve yaygın-
laşmasına sebep oldu. 

Avrupa ile yaşadığımız bu sıkıntılı sü-
reci yavaş yavaş geride bırakıyoruz. 
Türkiye’nin, düzensiz göçün önlenmesi 
başta olmak üzere Avrupa Birliğine tüm ta-
ahhütlerini, uğradığı haksızlıklara rağmen 
yerine getirmeye devam etmesi, elimizi 
güçlendirdi. Ülkemize yönelik ithamların 

ve tutumların mesnedi kalmayınca, aklı 
selim galip gelmeye ve diyalog yolları ye-
niden açılmaya başladı. En büyük ticaret 
ortağımız olan, 5 milyon civarında Türk 
kökenli kardeşimizin, milyonlarca samimi 
dostumuzun yaşadığı böyle bir coğrafyaya 
sırtımızı dönmemiz kesinlikle söz konusu 
olamaz. Bununla birlikte, Avrupa’nın bize 
yaptığı haksızlıkları düzeltmek, oradaki 
kardeşlerimizin hukukunu korumak için 
de sonuna kadar mücadele edeceğiz. 

Geçtiğimiz hafta Almanya’ya yaptığımız 
devlet ziyareti, ilişkilerimizi yeni ve olum-
lu bir yöne sevk etme irademizin karşılıklı 
teyidine vesile olmuştur. Yine geçtiğimiz 
aylarda İngiltere’ye de, muhataplarımızla 
işbirliği zeminimizi güçlendirme konu-
sunda mutabık kaldığımız bir ziyareti-
miz olmuştu. Çeşitli Avrupa ülkelerinden 
Türkiye’yle ilişkiler konusunda yükselen 
olumlu sesler, önümüzün aydınlık oldu-
ğunu gösteriyor. İnşallah, yeni dönemde 
Avrupa’yla siyasi, ekonomik ve insani alan-
larda gerçekten mesafe kat ettiğimiz bir sü-
rece gireceğiz. 

Bir başka önemli sorun alanımız 
Amerika’yla ilişkilerimizdir. Stratejik ortak 
olarak uzun bir geçmişe sahip olduğumuz 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mevcut 
yönetimin, hiçbir mantıki, siyasi ve strate-
jik tutarlılığı olmayan bir şekilde ülkemizi 
hedef alması bizi derinden üzmüştür. Ül-
kemizde darbe girişiminde bulunan terör 
örgütünün elebaşı ve pek çok mensubu, bu 
ülke tarafından korunup kollanmaktadır. 
Suriye’de hassasiyetlerimizi ve ikazları-
mızı hiçe sayarak bölücü terör örgütü ile 
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gibi tüm ülke halkının cezalandırılması 
anlamına gelecek yollarla halledilmeye ça-
lışılması asla doğru değildir. Bu tür adımla-
rın hiçbir fayda sağlamadığı geçmiş tecrü-
belerle de sabittir. Önümüzdeki dönemde 
Türkiye, temel ilkelerimiz doğrultusunda, 
başkalarının taleplerinden ziyade kendi 
menfaatlerini ve ihtiyaçlarını merkeze ala-
rak politikalarını belirleyecektir.

Ülkemiz için bir başka önemli sorun alanı 
da, Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını, 
çıkarlarını, beklentilerini dikkate alma-
yan yaklaşımlardır. Kıbrıs’ta ve Ege’de, 
Türkiye’ye rağmen hiçbir adım atılamaya-
cağını buradan bir kez daha tekrarlamak 
istiyoruz. Bu bölgede bizi yok saymaya 
kalkışanlar, kendi varlıklarını da topyekûn 
tehlikeye attıklarını çok iyi bilmelidirler. 
Bizim her konuda olduğu gibi Kıbrıs ve E-
ge konusunda da tercihimiz “kazan-kazan” 
anlayışından yanadır. Hep birlikte kazana-
bileceğimiz yöntemler varken, işi krize ve 
hatta çatışmaya götürecek yollara tevessül 
edenler, bunun hesabını önce kendi halk-
larına vereceklerdir. 

Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı endişeye sü-
rükleyen Körfez’deki krizin, istenmedik 
sonuçlara yol açmadan durulmuş olmasın-
dan memnuniyet duyuyoruz. Katar’la olan 
yakın işbirliğimiz, bu ülkenin ülkemize 
çok büyük meblağlı yatırımlar yapma ka-
rarıyla, daha da perçinlenmiştir. Bölgedeki 
diğer devletlerle de işbirliğimizi güçlen-
dirmek istiyoruz. Kimi bölge ülkelerinin 
Türkiye’ye yönelik düşmanca tutumlarını 
da bir an önce sona erdirmelerini bekliyo-

ruz. Önümüzdeki dönemde bu konularda 
da kayda değer ilerlemeler kaydetmeyi 
umuyoruz.

Kuzey Afrika’nın istikrarı, hem Akdeniz’in, 
hem Ortadoğu’nun, hem de Afrika’nın ge-
leceğiyle yakından ilişkilidir. Türkiye ola-
rak, Libya başta olmak üzere, Kuzey Afri-
kalı kardeşlerimizin yanlarında olmayı, 
onlara her türlü desteği vermeyi sürdü-
receğiz. 

Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerimiz gün geç-
tikçe daha da ilerliyor. Kırgızistan’da katıl-
dığımız ve Özbekistan’ın da ilk defa iştirak 
ettiği Türk Konseyi Zirvesi, bu bakımdan 
önemli bir açılım olmuştur. Azerbaycan’la 
ilişkilerimiz, siyasi, ekonomik ve sosyal ba-
kımdan gerçekten çok iyi bir noktaya gel-
miş durumdadır. Kazakistan’ın da, Türk 
Dünyası’nın aksakalı olarak gördüğüm 
Sayın Nazarbayev’in dirayetli liderliğinde 
önemli hamleler yaptığına şahit oluyoruz. 
Özbekistan, yeni ve çok büyük bir atılımın 
eşiğindedir. Türkmenistan’ın istikrarına 
ve gelişmesine de önem veriyoruz. Orta 
Asya’daki kardeşlerimiz ne kadar güçlü ve 
müreffeh olursa, Türkiye bundan o dere-
ce mutlu olur ve faydalanır. Aynı şekilde 
Türkiye’nin gücü ve zenginliği de, Orta As-
ya’daki kardeşlerimiz için önemli bir gü-
vencedir. 

Balkanlarda, Bosna-Hersek, Sırbistan, Ar-
navutluk, Makedonya, Kosova, Karadağ 
gibi hepsini de dost olarak gördüğümüz 
ülkelerin tamamıyla yakın ilişkiler tesis 
etmenin gayreti içindeyiz. Tabii Bosna-
Hersek’in milletimizin gönlünde, hem ta-

işbirliğine giden Amerika, bu olumsuz tav-
rını ekonomik alana da taşımıştır. Örneğin 
Halkbank davası, eşi benzeri görülmemiş 
bir hukuksuzluk örneğidir. Terör örgüt-
leriyle karanlık ilişkileri sebebiyle yargı-
lanan bir rahibi bahane ederek, ülkemize 
yaptırımlar uygulamaya kalkan bu çarpık 
anlayışla, diplomasinin ve hukukun sınır-
ları içinde mücadele etmekte kararlıyız. 
Türkiye’yi, demokratik bir hukuk devleti 
gibi değil de bir kabile toplumu gibi gören 
bu zihniyete karşı, ülkemizin ve milleti-
mizin hakkını, hukukunu ve onurunu ko-
rumak bizim en başta gelen görevimizdir. 

Amerikan yönetiminin eninde sonunda 
ülkemize yönelik yanlış bakış açısını dü-
zelteceğine inanıyorum. Ülkelerimizin 
karşılıklı menfaati, aramızdaki ilişkinin, 
sözde değil özde stratejik ortaklık çerçeve-
sinde güçlenerek devam etmesini gerekti-
riyor. Geçtiğimiz hafta katıldığımız New 
York’taki Birleşmiş Milletler toplantısı ön-
cesinde ve toplantı günlerinde Amerikan 
şirketlerinin temsilcileriyle görüşerek, bu 
konudaki kanaatlerimizi kendileriyle pay-
laştık. Ayrıca, ilgili tüm arkadaşlarımız da 
Amerikalı muhataplarıyla temaslarında 
kendilerine bu konudaki görüşlerimizi ak-
tarıyorlar. Henüz arzu ettiğimiz seviyeye 
gelmemiş olsa da, ortak bir anlayışa ulaş-
ma yolunda ilerleme kaydetmeye başladı-
ğımızı söyleyebiliriz. İnşallah, en kısa süre-
de, aramızdaki meseleleri çözüp, Amerika 
ile yeniden siyasi ve ekonomik alanlarda 
stratejik ortalık ruhuna uygun ilişkiler ge-
liştirmeyi ümit ediyoruz. 

New York’ta ayrıca, 3 günde 14 liderle gö-
rüşerek, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri 
ve insanlığın ortak sorunlarını değerlen-
dirdik. Genel Kurul’da yaptığımız konuş-
mada da “Dünya 5’ten büyüktür” itirazımız 
başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler’in 
yapısı ve işleyişi ile bölgesel ve küresel ge-
lişmelere ilişkin görüşlerimizi paylaştık. 

Türkiye’nin Gücü, Orta Asya’daki 
Kardeşlerimiz İçin Önemli Bir 
Güvencedir

Değerli arkadaşlar,

Rusya ile her alanda çok sıkı ve hızla ge-
lişen ilişkiler içindeyiz. Suriye politikasın-
dan turizme, savunma sanayinden enerji-
ye kadar her alanda Rusya’yla, ülkelerimi-
zin ortak çıkarına olan projeleri hayata ge-
çiriyoruz. Biliyorsunuz, bir dönem, Rusya 
ile aramızı bozmak için de pek çok provo-
kasyon yapıldı. Karşılıklı olarak sağduyu-
yu ve soğukkanlılığı elden bırakmayarak, 
bu sıkıntıların üstesinden geldik. İnşallah, 
önümüzdeki dönemde Rusya ile aramız-
daki bu olumlu işbirliği iklimini daha da 
güçlendireceğiz. 

Aynı şekilde İran’la da, gerek Suriye ve I-
rak politikalarımızda, gerek diğer siyasi ve 
ekonomik konularda yakın temas halinde-
yiz. Bölgenin geleceğiyle ilgili kararlarda 
İran’ın dışlanmamasına özel önem veriyo-
ruz. Bu ülkeye yönelik yaptırım tehditleri-
nin de adil olmadığını düşünüyoruz. Ulus-
lararası kurumların denetimleriyle kolay-
ca çözülebilecek sorunların, yaptırımlar 
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bu yanlış yola girmiştir. Güya bize bedel 
ödetmeyi amaçlayan bu yöntem, aslın-
da en büyük zararı orta ve uzun vadede 
Amerika’ya vermektedir. Çin ve Avrupa 
Birliği başta olmak üzere pek çok ülkeyle 
adeta bir ticaret savaşına tutuşan Amerika, 
Türkiye’ye yönelik ekstra uygulamalarıyla 
güvenilirliğini iyice yitirmiştir. Bizim ya-
şadıklarımızdan sonra, dünyada hiçbir ül-
kenin Amerika’yla ilişkilerinin geleceğine 
güvenle bakması artık mümkün değildir. 

Türkiye ekonomisi, bu tür tehditler ve 
saldırılarla yıkılmayacak kadar güçlüdür. 
Kurdaki yükselişin yol açtığı belirsizlik ya-
vaş yavaş ortadan kalkıyor. Bütçe disipli-
ninden en küçük bir taviz vermiyoruz. Ül-
kemizin uluslararası piyasalardaki görü-
nümünü güçlendirecek adımları birer bi-
rer atıyoruz. Türkiye kimseden para talep 
etmiyor, bizim tüm çabamız uluslararası 
sermayenin ülkemizde yatırım yapmasını 
sağlamaktır. Bunun için gereken her türlü 
desteği ve her türlü güvenceyi veriyoruz. 

Ekonomimizin dengelerini, finanstan ya-
tırımlara kadar her alanda tahkim etmeye 
yönelik programları dikkatle hayata geçi-
riyoruz. Yeni Ekonomi Programı bunun en 
önemli adımlarından biridir. Sanayicimi-
zin, tüccarımızın, esnaf ve sanatkârımızın, 
tarım sektörümüzün, ücretli kesimin, vel-
hasıl milletimizin yaşadığı sıkıntıları çok 
iyi biliyoruz. Enflasyondan, faizlerden, 
döviz kurundan bunalan, işini çevirmekte 
zorlanan herkesin yaşadıklarını yakından 
takip ediyoruz. Bankacılık sektörünün ha-
reket alanının daralmasından kaynakla-

nan finans sıkışıklığının yol açtığı zincirle-
me sorunların öneminin ve aciliyetinin de 
farkındayız. 

Tüm bu sıkıntıların çözümüne yönelik 
hazırlıklarımız, çalışmalarımız var. Hiç-
bir sanayicimizi, hiçbir tüccarımızı, hiç-
bir çalışanımızı, hiçbir vatandaşımızı 
vicdan ve ahlak yoksunu tefecilerin, iyi 
günde ortaya çıkıp kötü günde kaybolan 
fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz. 
Serbest piyasa ekonomisi kurallarından 
taviz vermeden, gereken her türlü tedbiri 
alıp uygulayacağız. 

Dengeleme, disiplin ve değişim üzerine ku-
rulu yeni bir ekonomik program hazırla-
dık. Kredi imkânlarını genişletip kolaylaş-
tıracak, yatırımları teşvik edecek, üretime, 
istihdama ve ihracata öncelik verecek bir 
ekonomi anlayışıyla, Türkiye’yi yeniden 
yükselişe geçirmekte kararlıyız. 

Milletimizden biraz daha sabırlı olmasını, 
ülkesine ve yönetimine güvenmesini isti-
yorum. En zorunu geride bıraktık, inşallah 
bundan sonra her şey daha kolay olacak. 
Bugüne kadar nasıl her sıkıntıyı milleti-
mizle kol kola, omuz omuza vererek aş-
tıysak, bugünleri de inşallah aynı şekilde 
geride bırakacağız. Çıktığımız bu uzun ve 
zorlu yolculukta Meclis’mizle, siz değerli 
milletvekillerimizle birlikte yürüyecek, 
mücadeleyi birlikte verecek, başarıyı bir-
likte yakalayacağız. 

Yeni dönemde Meclis’imizin yeni bir an-
layışla çalışması, ülkemizin en büyük ka-
zanımı olacaktır. Gerekiyorsa Anayasayı, 

rihi, hem insani olarak ayrı bir yeri var-
dır. Geçmişte çok büyük acılar yaşayan 
Boşnak kardeşlerimizin yanında olmayı, 
merhum Aliya İzzetbegoviç’in vasiyetine 
sahip çıkmayı boynumuzun borcu olarak 
görüyoruz. 

Yunanistan ve Bulgaristan’la, bu ülke-
lerden de karşılık gördüğümüz sürece, 
iyi komşuluk ilişkilerimizi devam ettirme 
yönünde güçlü bir iradeye sahibiz. Doğu 
komşumuz Gürcistan’la da ekonomik ve 
sosyal ilişkilerimizi, siyasi ilişkilerimizle 
tahkim ediyoruz. Kırımlı kardeşlerimizin 
huzuru ve esenliği için de mücadele etme-
yi sürdürüyoruz.

Hep söylediğim gibi, Kudüs meselesi, bi-
zim de, ümmetin de kırmızı çizgisidir. 
Kudüs’ün mahremiyetine halel getiren, 
Filistinli kardeşlerimizin temel hak ve öz-
gürlüklerine saldırı anlamı taşıyan hiçbir 
davranışa, hiçbir emrivakiye müsamaha 
gösteremeyiz. Türkiye olarak, sonuna ka-
dar Kudüs davasının takipçisi olacağız. 

Görüldüğü gibi, uluslararası alanda çok ö-
nemli süreçleri aynı anda, aynı hassasiyet-
le ve aynı kararlılıkla yürüterek, ülkemizi 
aydınlık geleceğine hazırlıyoruz. 

Amerika, Türkiye’ye Yönelik 
Ekstra Uygulamalarıyla 
Güvenilirliğini İyice Yitirmiştir

Değerli arkadaşlar,

Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülke-
mizin yönetiminde sorumluluk sahibi ol-

duğumuz tüm dönemlerde ekonomi hep 
özel önem verdiğimiz bir konu olmuştur. 
Türkiye’yi 3,5 kat büyütürken ve zengin-
leştirirken, bundan milletimizin her kesi-
minin faydalanmasını sağladık. Çalışan, 
yatırım yapan, üreten, ihraç eden, istih-
dam oluşturan bir ülke olarak, adeta yep-
yeni bir kalkınma modeli ortaya koyduk. 

Ülkemiz son 5 yıldır gerçekten çok büyük, 
çok önemli, çok tarihi hadiseleri ardı ardı-
na yaşamıştır. İçinden geçtiğimiz bu kesin-
tisiz mücadele dönemi bize, daha güçlü ol-
mamız gerektiğini bir kez daha göstermiş-
tir. Milletimizin çok büyük fedakârlıklar 
yaparak, gerektiğinde çok büyük cesaret 
sergileyerek bu mücadeleye verdiği destek, 
meselenin herkes tarafından kavrandığına 
işaret ediyor. Bu süreçte, kısır düşünenler, 
sorumsuzca davrananlar, hırslarının kur-
banı olanlar, nefsinin peşinden gidenler 
milletimiz tarafından tasfiye edilmiştir. 
Verilen mücadeleye destek olanlar ise, di-
ğer farklılıklara bakılmaksızın, milletimiz 
tarafından el üstünde tutulmuştur. Eko-
nomide içinden geçtiğimiz hassas dönem, 
herkes açısından çok daha büyük bir imti-
han, çok daha büyük bir ayrıştırma vesile-
si haline dönüşmüştür. 

Türkiye’nin ekonomi konusunda ihtiyacı 
olan reformların neler olduğunu, en iyi biz 
biliyoruz. Ancak, bir süredir yaşadığımız 
ve kurdaki yükselişin sebep olduğu hadi-
selerin, ülkemizin ekonomik gerçekleriy-
le, eksikleriyle ilgisi olmadığı çok açıktır. 
Amerikan yönetimi, aramızdaki siyasi ve 
hukuki sorunları diyalog yerine tehdit  ve 
şantaj diliyle çözmeye çalışmak suretiyle 
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gerekiyorsa içtüzüğü değiştirerek, Mec-
lis’mizin etkinliğini ve itibarını artırma-
mız, hem demokrasimiz, hem milletimizin 
morali bakımından çok önemlidir. Bu ko-
nuda sizlere güveniyorum. 

Bir kez daha 27’nci Dönem 2’nci Yasa-
ma Yılının hayırlara vesile olmasını di-
liyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Yükseköğretim Kurumumuzun ve üniver-
sitelerimizin kıymetli yöneticileri, değerli 
hocalarım, sevgili öğrenciler, hanımefen-
diler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. 
Üniversitelerimizin 2018-2019 Akademik 
Yılının, ülkemiz ve milletimiz için hayırla-

ra vesile olmasını diliyorum. Yeni akade-
mik yılda, hocalarımıza ve öğrencilerimize 
Rabbim’den başarılar temenni ediyorum. 
Kurumsal ve bireysel üstün başarı ödülle-
rine layık görülen, ödüllerini biraz sonra 
takdim edeceğimiz hocalarımızı ve üniver-
sitelerimizi de ayrıca tebrik ediyorum.

Dünyanın En İyi 500 
Üniversitesinin İçerisine Daha 
Fazla Üniversitemiz Girmelidir

Yükseköğretim 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Töreni
Ankara | 3 Ekim 2018
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sistemlerine kesinlikle müsaade etmeyece-
ğiz. Üniversitelerimize girme ve eğitimde 
fırsat eşitliği hususunda sayısal sorunları-
mızı büyük ölçüde çözdüğümüze inanıyo-
rum. Eğer o anlayış yine devam ederse, fır-
sat eşitliği ortadan kalkar. Parası ve gücü 
olanın önü açık demektir. Parası olmayan 
ise yanar.

Öğrencilerimizin barınma sorunlarının 
çözümü için açtığımız yurtların yatak ka-
pasitesi 640 bini buldu. Yine öğrencile-
rimizin eğitimlerini, ailelerine en az yük 
olarak yürütebilmeleri için isteyen herke-
se kredi veya burs veriyoruz. Fakat bir sı-
kıntımız var? Nedense öğrencilerimiz hep 
burs istiyorlar, krediye pek yaklaşmıyor-
lar. Oysa öğrencilerimiz okulları bittikten 
ve işe yerleştikten sonra aldıkları kredileri 
faizsiz olarak ödüyorlar. 

Buradan öğrencilerimize bir de müjde ver-
mek istiyorum: Önümüzdeki eğitim-öğre-
tim yılı için kredi-burs miktarını lisansta 
500 liraya, yüksek lisansta 1000 liraya, 
doktorada ise 1.500 liraya yükseltme ka-
rarı aldık. Bu rakam biz göreve geldiğimiz-
de sadece 45 liraydı. Yurtlarımızda kalan 
öğrencilerimize verdiğimiz beslenme yar-
dımını da günlük 8 liraya yükselttik. Öte 
yandan yükseköğrenim yurtlarımızın fi-
yatlarında bu yıl hiçbir artışa gitmedik.

Görüldüğü gibi, eğitim-öğretim konusun-
da pek çok meseleyi çözdük. Bundan son-
ra kaliteye odaklanmamız gerektiğini dü-
şünüyorum. Yükseköğrenim Kurumumuz 
YÖK’ün, kurduğu Kalite Kurulu’nu, bu 
doğrultuda atılmış önemli bir adım olarak 

görüyorum. Araştırma Üniversiteleri ve 
Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler 
projeleri de, ihtisaslaşmayı sağlayacak ol-
ması bakımından kayda değer adımlardır. 
Ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli alan-
larında YÖK tarafından doktora  bursu ve-
rilen öğrenci sayısı 3 bin 300 gibi önemli 
bir rakam ulaştı. Öte yandan Türkiye gene-
linde 150 bin üniversite öğrencimize kar-
şılıksız burs veriyoruz.

Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar 
Zirvesinde ülkemiz 5 başlıktan 3’ünde 
tam not aldı. İki yıl sonra yapılacak bir 
sonraki zirvede, bu başarıyı 5’te 5 düzeyi-
ne çıkartmayı hedefliyoruz. Meslek Yük-
sekokullarımızın sanayimizin ihtiyaçları 
doğrultusunda yenilenmesi çalışmalarını 
da hızlandırıyoruz. Bu çerçevede özellikle 
organize sanayi bölgelerinde kurulu sana-
yi ve imalat sektörlerine yönelik program-
lara özel teşvik veriyoruz. Yüksekokul kon-
tenjanlarının doluluk oranının artmasını, 
doğru yolda ilerlediğimizin bir işareti ola-
rak değerlendiriyoruz.

Geleceğin Savaşlarının Siber 
Silahlarla Gerçekleştirileceğini 
Unutmamalıyız

Değerli arkadaşlar,

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ku-
rarken, iki başlığa özel önem vererek, bu a-
lanları doğrudan şahsıma bağlı ofisler ara-
sına aldık. Her ikisinin de yükseköğrenim 
alanımızla yakından ilgili olduğuna inan-
dığım bu ofislerden biri Dijital Dönüşüm, 

Değerli misafirler, 

Türk yükseköğrenim sistemi, bugün ger-
çekten çok ileri bir seviyede bulunuyor. 
Öncelikle sayısal bakımdan, artık ülke-
mizin sınırlarını da aşan bir kapasiteye 
ulaştık. Ülkemizde faaliyet gösteren 128 
devlet, 72 vakıf üniversitesi ve 5 vakıf yük-
sekokulundan oluşan 205 yükseköğrenim 
kurumumuzda 7 milyon 611 bin öğrenci-
miz bulunuyor. 

Bildiğiniz gibi, geçen hafta Almanya’day-
dım. Alman yetkililere üniversitelerinde 
ne kadar öğrenci olduğunu sordum,  3 mil-
yon cevabını aldım. Almanya’nın nüfusu 
Türkiye’den 1 milyon fazla olmasına rağ-
men, bizde hamdolsun 8 milyon üniversite 
öğrencisi bulunuyor. Bizim keyfiyet, kemi-
yet noktasında bir sıkıntımız var. Dünya-
nın en iyi 500 üniversitesinin içerisinde 
sadece 2 üniversitemiz bulunuyor. Hocala-
rımdan bu noktada gayret bekliyorum. Bu 
500’ün içine çok sayıda üniversitemizin 
girmesi elzemdir.  

Unutmayınız ki, 2002 yılında ülkemizde 
sadece 76 üniversite vardı. Üniversitele-
rimizde eğitim-öğretim gören yabancı uy-
ruklu öğrenci sayısı şu an itibariyle 143 
bine yaklaştı. Bu rakam geçen yıl 123 bin, 
2014’te ise 48 bindi. Yabancı öğrenci sayısı-
nın, ülkemiz hakkında olumsuz propagan-
daların tüm hızıyla sürdüğü bir dönemde 
artmış olması çok önemlidir. Türkiye’de 
eğitim gören her bir öğrencinin, aynı za-
manda bizim dünyadaki gönüllü elçileri-
miz olacağını unutmamalıyız. 

Diğer yandan, öğretim üyesi ve görevlisi 
sayımız da 158 bini geçti. Hatırlarsanız, 
bundan 17 yıl önce Türkiye, bir milyonu 
bile bulmayan yükseköğrenim kapasitesi 
sebebiyle, üniversite kapılarında yığılan 
öğrencilerinin utancıyla yaşayan bir ül-
keydi. Bizim üniversiteye girmeye aday 
olduğumuz zamanlarda, 10 öğrenciden 
bir tanesi bu okulları kazanabiliyordu. Ar-
tık bunları geride bıraktık. Üniversite öğ-
rencisi ve üniversite mezunlarındaki artış 
oranı Türkiye’nin dünyadaki yerini güç-
lendirmesi bakımından önemlidir. Yarın 
bugünden daha güçlü olacağız. Yükseköğ-
renimdeki okullaşma oranı yüzde 14’ler 
seviyesini ancak yakalayabilmişti. Bugün 
bu oran yüzde 40’ın üzerindedir. 

Kredi-Burs Miktarını    
500 Liraya Çıkartıyoruz

Üniversiteye giriş sınavı da basitleştiri-
lerek, öğrencilerimizin üzerindeki yük 
azaltıldı. Dershane sistemini tamamen 
ortadan kaldırdık. Hedefimiz, öğrencileri-
mizin okullarındaki dersleri dışında her-
hangi bir kurumdan ve kişiden özel destek 
almadan üniversiteye girebileceği bir sis-
temi tesis etmek ve oturtmaktır. Onun için 
de okullarımızda cumartesi-pazar günleri 
öğretmenlerimiz vasıtasıyla destek kursla-
rı verilmektedir. Artık benim vatandaşım 
ahırındaki davarını veyahut da kolundaki 
bileziğini satıp çocuğunu kursa gönderme 
derdinden kurtuldu.

Geçmişte pek çok istismara ve hatta gü-
venlik sorunlarına yol açan paralel eğitim 
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diğeri de İnsan Kaynakları Ofisi adını taşı-
yor. YÖK’ün bu seneki başlığını aynı başlık 
altında belirlemiş olmasını isabetli bir ter-
cih olarak görüyorum. Türkiye, her alanda 
çağı yakalamak ve ötesine geçmek istiyor-
sa, önce dijital dönüşümünü tamamlamak 
zorundadır. Teknolojide geri kalan bir 
ülkenin bilimde ve sanayide hedeflerine 
ulaşması mümkün değildir. Biz milletimi-
zin zekâsına, çalışkanlığına, üretkenliğine 
güveniyoruz. Yeter ki evlatlarımıza bun-
ları hayata geçirebilmeleri için gereken 
eğitim ve bilim altyapısını oluşturabilelim. 
İşte o zaman bu ülkenin gerçek potansiyeli 
ortaya çıkacaktır. 

Bu ofisimiz, Dijital Türkiye hedefi doğrul-
tusunda ülkemizin dönüşümüne öncülük 
edecektir. Dijital teknolojilerin kullanımı 
ve geliştirilmesi konusunda dünyada ön-
cü ülkeler arasına girmek istiyoruz. Ancak 
bu sayede ekonomik ve sosyal refah dü-
zeyimizi gerçek manada yükseltebiliriz. 
Bunun için verimliliği ve rekabet gücünü 
yükseltecek projelere destek vereceğiz. 

Siber güvenlik ve bilgi güvenliği de, Dijital 
Dönüşüm Ofisimizin öncelikli faaliyet a-
lanlarından biri olacaktır. Ülkemizin sahip 
olduğu verileri ve ürettiği bilgileri, tıpkı 
topraklarımız gibi hassasiyetle korumaz-
sak, geleceğimize güvenle bakamayız. Ge-
leceğin savaşlarının, konvansiyonel silah-
larla değil siber silahlarla gerçekleştirilece-
ğini unutmamalıyız. Şeyh Edebali’nin Os-
man Gazi’ye söylediği gibi, hiçbir çiçeğin 
vaktinden önce açmayacağını biliyoruz. 
Ama başlamadan da mesafe kat edilemeye-
ceğinin farkındayız. İşte bunun için, Dijital 

Dönüşüm Ofisimizle, üniversitelerimizin 
ve özel sektörümüzün desteğiyle, büyük 
bir teknoloji hamlesi başlatmak istiyoruz. 

İnsan Kaynakları Ofisimiz aracılığıyla, 
üniversite öğrencilerimizin geleceğini ya-
kından ilgilendiren çalışmalar gerçekleş-
tirmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede yapa-
cağımız ilk işlerden biri yükseköğretimde 
yetenek yönetimi sistemine geçmektir. 
Üniversitelerimizden mezun olan en yete-
nekli öğrencilere çok özel kariyer fırsatları 
sunarak, kamuda veya özel sektörde değer-
lendirilebilmelerini sağlayacağız. Yurt dışı 
eğitim bursundan proje finansmanına ve 
istihdama kadar her alanda yetenekli öğ-
rencilerimizin yanında olacağız. 

İnsan Kaynakları Ofisimiz vasıtasıyla 
yapacağımız bir başka önemli çalışma, 
üniversitelerimizin tamamında kariyer 
merkezleri kurmaktır. Üniversite öğrenci-
lerine okula girdikleri ilk yıldan itibaren 
kariyerleri konusunda rehberlik edecek bu 
merkezler, reel sektörle işbirliği halinde fa-
aliyet gösterecek. Kamu ve özel sektördeki 
istihdam imkânlarının öğrencilerimize ta-
nıtılması için üniversitelerimizde kariyer 
etkinlikleri düzenlenecek. Bu etkinlikler-
de işverenlerle öğrencilerimiz doğrudan 
muhatap olacak ve karşılıklı olarak birbir-
lerini tanıma fırsatı bulacaklar. 

Üniversite mezunlarının istihdamlarını 
takip ederek, üniversite ve bölüm bazında 
başarı düzeyini ölçmeyi planlıyoruz. Böyle-
ce, hangi üniversitemizin ve hangi bölüm-
lerimizin öğrencilerimizin istihdamına ne 
düzeyde katkı sağladığını görebileceğiz. 
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türümüzü anlatamadığımız sürece, bu arı-
za devam edecektir. Kendimize güvenli bir 
gelecek inşa etmek istiyorsak, işe önce 
buradan, yani eğitim-öğretimden başla-
malıyız. 

Ülkemizin yönetiminde sorumluluk üst-
lendiğimiz son 17 yıla yakın döneme iliş-
kin en büyük hayıflanmamız, bu konuda-
dır. Sayısal olarak çok büyük başarılara im-
za atmış olmamıza rağmen, merhum Meh-
met Akif ’ten ilhamla “Asım’ın Nesli”ni 
yetiştirme konusunda yeteri kadar me-
safe kat edemediğimizi düşünüyorum. 
İnşallah yeni dönemde bu eksiğimizi de 
tamamlayacağız. 

Temeli ne kadar sağlam atarsak, üzerinde-
ki binanın o derece sağlam olacağı açıktır. 
Eğitim-öğretim hayatında Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet bilinciyle 
yetişen hiç kimse, ne içeride, ne dışarıda 
ülkesinin aleyhinde faaliyetlere kalkış-
mayacaktır. Türkiye’yi kesinlikle hak et-
mediği iftiralardan ve yalanlardan koru-
manın en sağlıklı yolunun bu olduğuna 
inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Dünyamız ve bölgemiz, tarihi bir yeniden 
yapılanma sürecinden geçiyor. Türkiye, 
geçmişte bu tür değişimleri hep arkadan 
takip etmeye çalışmış, dolayısıyla sürek-
li treni kaçırmış bir ülkedir. Bu defa aynı 
hataya düşmedik. Çok uzun zamandır ilk 
defa, gelişmelerin arkasından gitmek yeri-
ne önüne geçtik. Bu çerçevede attığımız en 
önemli adım, ülkemizin yönetim sistemi-

ni, yeni dönemin ihtiyaçlarına ve ruhuna 
uygun şekilde, tamamen kendi irademizle, 
demokratik yöntemlerle değiştirmekti. Üs-
telik 15 Temmuz darbe girişimi gibi büyük 
bir travmanın ardından böyle bir başarıyı 
gösterdik. 

Dikkat ederseniz, ülkemizin son 5 yıldır 
başına gelen her hadise, doğrudan siyasi, 
sosyal, ekonomik istikrarımızı bozmaya 
yöneliktir. Milletimizin feraseti sayesinde 
bu saldırıların boşa çıkartılmış olması, or-
tadaki hakikati değiştirmeye yetmiyor. Bu 
hakikat, yönetim sistemimizin krizlere, ve-
sayetlere, darbelere, cuntalara açık bir ya-
pıya sahip olduğudur. 

Akademisyenlerin Atalete 
Düştüğü Bir Yerde, Toplum Büyük 
Atılımlar Yapamaz

Biz, “Böyle gelmiş, böyle gider” demedik ve 
milletimizle birlikte işte bu çarpıklığı dü-
zeltmek üzere harekete geçtik. 16 Nisan 
halkoylaması ve 24 Haziran seçimleriyle, 
bu kritik değişimi, hamdolsun kısa sürede 
tamamladık. Bugün Türkiye, geleceğine 
daha güvenle bakan bir ülkedir. Bölgesel 
meselelerde aldığımız inisiyatifler, ekono-
mik saldırıları kısa sürede kontrol altına 
alma konusunda elde ettiğimiz neticeler, 
hep bu değişimin sonuçlarıdır. Daha düne 
kadar Suriye’deki kaosun içine çekilmeye 
çalışılan Türkiye, bugün Suriye halkının 
güvenliği ve huzurunu bizzat kendi yerin-
de sağlayan bir ülke haline gelmiştir. 

Hatta, bu ölçüm sonuçlarını üniversiteleri-
mize vereceğimiz desteğin kriterlerinden 
biri haline getirmeyi dahi düşünebiliriz. 

Yine İnsan Kaynakları Ofisimiz aracılığıy-
la, ülkemizde bir türlü çözüm bulamadı-
ğımız yabancı dil eğitimi konusunda da 
merkezi bir standart oluşturmak istiyoruz. 
Bunun için üniversitelerin yabancı dil mu-
afiyet ve yeterlilik sınavları ÖSYM üzerin-
den merkezi olarak yapılabilir. Böylece, en 
azından yabancı dil konusunda belirli bir 
seviyeyi tutturmayı hedefliyoruz. İnsan 
Kaynakları Ofisimiz tüm bu çalışmaları 
destekleyecek, takip edecek ve raporlaya-
cak. Böylece eksiğimizi, fazlamızı görme, 
gerekiyorsa düzeltmelere gitme imkânı 
bulacağız. 

Demokrasilerde Halkın 
Görüşleri Önemlidir

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, içeride ve dışarıda çok büyük 
mücadeleleri yürüttüğü bir dönemden 
geçiyor. Bu süreçte herkes gibi, akademis-
yenlerimizin de desteğine ihtiyacımız var. 
Hep gördüğümüz bir gerçeği, geçtiğimiz 
günlerde Amerika ve Almanya’ya ziyaret-
lerimizde bir kez daha müşahede ettik. 
Özellikle batı ülkelerinin medya organla-
rında, akademik çevrelerinde ve genel ola-
rak kamuoylarında ülkemiz hakkında pek 
çok yalan, yanlış, yanıltıcı bilgi dolaşıyor. 
Bu yanlışların düzeltilmesi için seferberlik 
ruhuyla çalışmamız gerekiyor. 

Güçlü zannettiğimiz ülkeleri, yöneticilerin 
değil, medyanın idare ettiğine tanıklık edi-
yoruz. İkili görüşmelerimizde hep medya-
nın görüşlerini önümüze koyuyorlar. Ben 
de kendilerine şunu söyledim: “Halkınızın 
ne dediğini düşünmüyor musun? Bırakın 
medyayı…” Biliyorsunuz, bizi de bir za-
manlar medya yönetiyordu. Hep dördün-
cü kuvvet, dördüncü koldan bahsediliyor-
du. Demokrasi gücünü halktan alır. Sadece 
medyayla demokrasi olmaz. Bir siyasetçi 
eğer medyadan çekiniyor, korkuyorsa, sağ-
lıklı siyaset yapamaz. 

Herkes kendi alanında bu gayreti göster-
diğinde işimizin çok daha kolay olacağı 
açıktır. Akademisyenlerimiz de kendi mec-
ralarında ülkemizin doğrularını anlatarak, 
bu mücadeleye katkı vermelidir. Her gün 
aleyhinde yazıların yayınladığı, haberlerin 
yapıldığı, sosyal medya dedikodularının 
yayıldığı bir ülke olarak, bu dayanışmayı 
göstermeye mecburuz. 

Buna karşılık yurt dışında ülkemiz ve mil-
letimiz aleyhinde faaliyet gösteren kendi 
vatandaşlarımızı görmek, bizi derinden 
üzüyor. Kimi gazeteci, kimi akademisyen, 
kimi sivil toplum kuruluşu mensubu, kimi 
siyasetçi kimlikli bu kişilerin, nasıl olup da 
kendi vatanlarına bu derece husumet içine 
girmelerini anlamakta zorlanıyoruz. 

Bu noktada iş ister istemez yine eğitim ko-
nusuna geliyor. Çünkü bunların çok önem-
li bir bölümü bizim eğitim sistemimizden 
geçmiş kişilerdir. Demek ki, sistemde bir 
sorun, bir arıza var. Gençlerimize kendi 
değerlerimizi, kendi tarihimizi, kendi kül-
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Geçmişte ülkemizi sığınmacı akını altında 
ezmeye çalışanlar, bugün bizim geliştirdi-
ğimiz yöntemlere destek olmanın yollarını 
arıyorlar. Türkiye’yi sahadan ve masadan 
dışlamaya çalışanlar, bugün bizimle birlik-
te olmanın gayreti içindeler. Şu anda hala 
farklı tavır içinde gözükenlerin de, çok ya-
kında aynı çizgiye geleceklerinden şüphe-
niz olmasın. 

Biz değişim, reform, yenilik irademize sa-
hip çıktığımız, bu yolda kararlılıkla iler-
lediğimiz sürece, önümüzde kapalı hiçbir 
kapının kalmayacağını biliyoruz. Yükse-
köğretim ve genel olarak eğitim konusu, 
değişime, reforma, yeniliğe en çok sahip 
çıkmamız gereken alandır. Siz değerli ho-
calarımızı, bu sürecin mimarı, inşacısı ve 

taşıyıcısı olarak görmek istiyoruz. Üniver-
sitelerimizin ve akademisyenlerimizin ata-
lete düştüğü bir yerde, toplumumuzun çok 
büyük atılımlar içine girmesini beklemek 
beyhudedir. Cumhurbaşkanı olarak, üni-
versitelerimizle ilgili tüm tasarruflarımızı, 
işte bu anlayışla yapmaya çalışıyoruz. Tek 
bir amacımız var, üniversitelerimizi, olma-
ları gerektiği gibi, ülkemizin ve milletimi-
zin öncü kuruluşları haline getirmektir. 

Bu duygularla bir kez daha üniversitele-
rimizin 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 
hayırlı olmasını diliyorum. Hocalarımıza 
ve öğrencilerimize tekraren başarılar te-
menni ediyorum. Sizlere sevgilerimi, say-
gılarımı sunuyorum.

Sevgili Ispartalılar, çok değerli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hürmetle selamlıyorum. 5 aylık bir 
aranın ardından bugün bir kez daha sizler-
le kucaklaşmaktan, Isparta’nın misafiri ol-
maktan büyük memnuniyet duyuyorum. 
Buradan Güller Şehri; tarih, ilim, medeni-
yet şehri Isparta’nın tüm ilçelerine,  köy-

lerine; oralarda yaşayan vatandaşlarımıza 
selamlarımı gönderiyorum.

Isparta’dan ülkemizin bekası, vatanımızın 
selameti için canlarını feda eden kahra-
man şehitlerimize Allah’tan rahmet dili-
yorum. Bu kutlu mücadelede yaralanarak 
gazilik şerefine nail olan bütün yiğitlerimi-

Münbiç’te Teröristler Kanallar 
Açıyorlar, Buralar Onların 

Mezarı Olacak

Isparta Toplu Açılış Töreni | Isparta | 12 Ekim 2018
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kuzeyine, Cudi’den Gabar’a kadar çok zor 
coğrafyalarda güvenlik kuvvetlerimiz te-
rör örgütlerine kan kusturuyor. Bilhassa 
bölücü terör örgütü tarihinin en büyük 
hezimetini yaşıyor. Telsiz konuşmaların-
dan ne tür yılgınlık, ne tür bir yenilmişlik 
duygusu içinde olduklarını gayet iyi bili-
yoruz. Saha hâkimiyeti de, psikolojik üs-
tünlük de şu an hiç olmadığı kadar güven-
lik birimlerimizin eline geçti. Şehitleri-
miz olmuyor mu? Oluyor, tabii içimiz kan 
ağlıyor. Ama biz şunu da biliyoruz: “Allah 
yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, 
onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz.” 
Onun için Rabbimizin bu müjdesini de 
bildiğimiz için diyoruz ki, onlar Sevgililer 
Sevgilisi Peygamberimize komşu olarak 
gidiyor. Onların makamları çok yücedir. 
Rabbim, bize de o makamları layık kılsın 
inşallah. 

İşte kahramanlarımızı bugün Isparta’dan 
uğurladık. Bu kahramanlarımız vatana 
ihanet edenlere oraları mezar yapacak.  

Ne yaptılar? Kanallar açtılar, öyle mi? O 
kanallara bunları gömdük mü? Gömdük. 
Şimdi de Münbiç’te kanallar açıyorlar. Bu 
ne demektir biliyor musunuz? Evet, biz 
mezarı hazırladık, gelin defin merasimini 
yapın. 

Bölgedeki vatandaşlarımız üzerinde ar-
tık örgütün baskısı ve zulmü neredeyse 
kalmadı. Ama şimdiden bazı muhtarları 
aramaya başladılar, tehdit ediyorlar.  Şim-
di Isparta’dan bütün muhtarlara sesleni-
yorum: Geçmişteki gibi, bu teröristlerden 
korkarak vatan topraklarını satacak olur-

sanız, bu millet size muhtarlık maaşını 
helal etmez.  Biz de bunun hesabını size 
sorarız.

Vatandaşlarımız yerine Kandil’deki terör 
baronlarına hizmet eden belediyelerden a-
kan musluklar da tamamen kesildi. Görev-
lendirdiğimiz kayyımlar sayesinde, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki kar-
deşlerimiz uzun yıllar sonra belediyelerde 
hizmetle, yatırımla tanıştı. Daha 2-3 yıl ön-
cesine kadar bölücü örgütün şehir eşkıya-
larının hendek ve çukur zulmüne maruz 
kalan ilçelerimizde hamdolsun bugün hu-
zur var, emniyet var; refah ve kalkınma var. 
Hem turizmde, hem altyapı yatırımlarında 
bu şehirlerimizde çok ciddi bir hareket-
lenme var. İnşallah önümüzdeki dönemde 
de bu hamlelerimizi sürdüreceğiz. Bölücü 
terör örgütünün bir daha milletimize mu-
sallat olmaması için her türlü tedbiri aldık, 
alıyoruz, alacağız. 

Şu gerçeğin herkes tarafından bilinmesini 
istiyorum. Türkiye’nin geleceğinde terör 
örgütlerine ve bu örgütlere kapı kulluğu ya-
pan hiç kimseye yer yoktur. Bölücü örgütün 
belediye başkanı tayin etmesine de, beledi-
ye imkânlarının şehir eşkıyalarına peşkeş 
çekilmesine de asla tahammülümüz ola-
maz. Ülkemizin 81 vilayetinde hizmet için, 
kalkınma için, yol, köprü, okul yapılması 
için devlete ödenen vergilerin çukurlara gö-
mülmesine, dağlara saçılmasına müsaade 
etmeyeceğiz. Bugün bröve takan aslanların 
her birinin gözünden yansıyan kararlılık, 
teröre karşı ülkemizin ve milletimizin gü-
vencesidir. Rabbim askerlerimizi korusun, 
onları daima muzaffer kılsın diyorum.

ze de selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. 
Rabbim onlara sağlıklı, hayırlı, uzun ömür-
ler versin diyorum.

Sözlerimin hemen başında Isparta’ya olan 
şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Bi-
liyorsunuz 5 ay önce, 27 Mayıs tarihinde 
Isparta’ya gelmiş, yine burada, bu mey-
danda sizlerden bir söz almıştık. Bugün 
olduğu gibi o gün de 15 Temmuz Demok-
rasi ve Cumhuriyet Meydanı’nı hınca hınç 
dolduran Ispartalı kardeşlerimden 24 
Haziran’da sandıkları patlatmasını iste-
miştik. Maşallah Isparta bize verdiği sözü 
tuttu. Ispartalı kardeşlerim bizi yine mah-
cup etmedi. Isparta 24 Haziran’da bir kez 
daha çok güçlü bir şekilde ülkesine, parti-
sine, milletin adamına sahip çıktı. Isparta 
sadece demokrasinin değil; aynı zamanda 
vefanın da şehri olduğunu tüm dünyaya 
gösterdi. Şahsımı yüzde 58,75 ile Cum-
hurbaşkanlığı makamına layık gören tüm 
Ispartalı vatandaşlarıma teşekkür ediyo-
rum. Aynı şekilde AK Partiyi yüzde 47,66 
oy oranıyla birinci parti yapan; Cumhur 
İttifakını da yüzde 60,93 ile zirveye taşı-
yan tüm kardeşlerime en kalbi şükranla-
rımı sunuyorum. 24 Haziran seçimlerinde 
sandığa giderek hür iradeleriyle tercihte 
bulunan her bir vatandaşıma teşekkür 
ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhab-
betimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin 
diyorum.

Biliyorsunuz şimdi önümüzde yeni bir se-
çim var. Mart 2019’da inşallah hep birlikte 
sandığa gidecek, 5 yıl süresince bizlere ve 
şehrimize hizmet edecek yerel idarecile-
rimizi belirleyeceğiz. 24 Haziran’da ülke-

sine, devletine ve istikbaline sahip çıkan 
Isparta’nın,  Mahalli idareler seçimlerinde 
de tavrını yine hizmetten, projeden, eser 
siyasetinden yana koyacağına inanıyorum. 
Isparta’nın bizi mahcup etmeyeceğini de 
çok iyi biliyorum.

Değerli kardeşlerim,

Bugün Isparta’ya hem sizlerle hasbihal et-
mek, hem resmi kurumlarımızca tamam-
lanan eserlerin resmi açılışlarını yapmak, 
hem de 4 bin 83 uzman erbaşımızın bröve 
takma törenine iştirak etmek için geldik. 
Sabah önce komando uzman erbaşlarımı-
zın törenine katılarak aileleri ve komutan-
larıyla beraber onların sevincine ortak ol-
duk. Buradan tekrar kendilerini, ailelerini 
ve onları yetiştiren komutanlarını tebrik 
ediyorum. Bugün mezun olan aslanların 
özgüvenini, disiplinini, cesaretini görün-
ce, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, Türk Si-
lahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olarak 
gerçekten büyük bir gurur duydum. Bu 
evlatlarımız terörle mücadele operasyon-
larında son derece kritik görevler üstle-
nen birimlerimize gidiyorlar. Isparta’da 
yetişen bu uzman erbaşlarımızın da katı-
lımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında bir 
birinden başarılı operasyonlara imza atan 
bu birliklerimizin daha da güçleneceğine 
inanıyorum. 

Güvenlik Kuvvetlerimiz Terör 
Örgütlerine Kan Kusturuyor

Attığımız kararlı adımlar sayesinde 
Cerablus’tan El Bab’a, Afrin’den Irak’ın 
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Bay Kemal, yalan-yanlış konuşma. 
Isparta’ya gel ve buradaki şehir hastane-
sini bir gör. Yahu böyle bir yalan olur mu? 
En güçlü olduğumuz alandan bizi vuraca-
ğını zannediyorsun, vah zavallı vah. Sen 
bittin bittin, tükendin.  İnşallah aziz mille-
tim Mart 2019 seçimlerinde sana gereken 
dersi verir. 

Şu an hastanelerimizde ameliyat dahil her 
türlü hizmet veriliyor. Senin SSK genel 
müdürü olduğun zamanda bir röntgen 
çektirmek için 8 ay sonraya randevu veri-
yorlardı. Bu millet o günleri unutmadı. 

Değerli kardeşlerim,

Elbette her dönemin vatanperverleri ol-
duğu gibi fırsatçıları da çıkabiliyor. Şimdi 
Mart yerel seçimlerine iyi hazırlanacağız. 
Sadece Isparta’da değil, tüm Türkiye’de 
CHP’ye, hele hele Bay Kemal’e haddini 
farklı bildirmemiz lazım. Bunu yapacağı-
nıza inanıyorum. Onun için telefon diplo-
masisini çok iyi çalıştıralım.

Şimdi bu süreç içerisinde aynı Bay Kemal 
gibi, en ufak bir dalgalanmayı ranta çe-
virmek için pusuda bekleyen simsarlara 
rastlanabiliyor. Üç kuruş daha fazla kazan-
mak için ahlakını, erdemini, karakterini 
tezgâha koyan şahsiyet fukaraları olabi-
liyor. Kimisi bunu döviz kurunu bahane 
ederek etiketler üzerinden yapıyor, kimisi 
de millete meclis kürsülerinden karamsar-
lık pompalayarak yapıyor.

Bir tarafta, istiklal ve istikbali için gerek-
tiğinde canını hiçe sayan vatanperver bir 

milletimiz var. Diğer tarafta ise, ülkemizin 
her meselesini istismar etmeyi alışkan-
lık haline getirmiş bir ana muhalefetimiz 
var. Herkesin gözü önünde yaşanan bir 
hadiseyi siyasi rant devşirmek için eğip 
büken, Ispartalı kardeşlerimizin deyimiyle 
memleketin üzerine “Acı sakız gibi” yapı-
şan bir ana muhalefete sahibiz. Bu ülkeyi 
senelerce IMF kapılarında süründürenler 
sanki kendileri değilmiş gibi, sabah-akşam 
ahkâm kesiyorlar. Türkiye’nin milli ekono-
mi hamlesini daha emekleme safhasında 
boğanlar sanki başkalarıymış gibi, bizim 
projelerimize dil uzatıyorlar. Geçmişlerin-
deki “ekonomik mandacılık” lekesini te-
mizlemek yerine, bir de utanmadan bize 
ekonomik bağımsızlık dersi vermeye yel-
teniyorlar. Uyguladıkları politikalarla bu 
ülkeyi senelerce batılı devletlerin sanayi 
ve teknoloji çöplüğüne çevirenler, bun-
lardan başkası değildir. Türkiye’nin kendi 
imkânlarıyla kalkınma çabalarına ket vu-
ranlar da yine bunlardır. 

CHP Jakoben Geçmişiyle 
Yüzleşmemiştir

Bunların tarihi siyasette baskı ve zu-
lüm, ekonomide ise yokluk, yoksulluk,  
kıtlık tarihidir. Bunların tarihinde ek-
meğin karneyle dağıtılması, İstanbul’un 
göbeğinde çöp dağlarının patlama-
sı vardır. Bunların tarihi kimi zaman 
Mussolini’nin faşist rejimine selam gön-
dermelerle, kimi zaman Nazi Almanya’sı-
na övgülerle, kimi zaman da Amerikan 
bayrağıyla poz vermelerle doludur. Daha 
da ilginci, bu utanç sahnelerinden değil 

Değerli kardeşlerim,

Hiç şüphesiz ülke olarak bugünlere kolay 
gelmedik. Terörle mücadeleden savunma 
sanayiine, demokrasiden yatırımlara ka-
dar her alandaki başarılarımızı dişimizle 
tırnağımızla kazıyarak elde ettik. Son 16 
yılda, içeriden ve dışarıdan sayısız operas-
yona maruz kaldık. Hem bu saldırıları sa-
vuşturduk, hem de reform ve yatırım ham-
lelerimizi herhangi bir kesintiye uğratma-
dan devam ettirdik. Bir dönem karanlık 
suikastlarla milletimizin tekrar kardeş 
kavgasına sürüklemeye çalıştılar, ama biz 
birbirimize daha çok kenetlendik. Emniyet 
ve yargı içindeki ihanet çeteleri vasıtasıy-
la hukuk kılıfı altında darbeye kalkıştı-
lar, kurdukları tezgâhı başlarına geçirdik. 
Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerini üze-
rimize saldılar, Suriye ve Irak’ta yaptığımız 
hamlelerle katiller ordusunu bozguna uğ-
rattık. FETÖ eliyle ülkemizi topyekûn işga-
le yeltendiler, namlulara göğsümüzü siper 
ederek bu girişimi de püskürttük. 15 Tem-
muz gecesi, milletimizle birlikte FETÖ’cü 
hainlere ve bu hainleri üzerimize salan 
ağababalarına unutamayacakları bir ders 
verdik. Türk Milleti olarak dünya demok-
rasi tarihine altın harflerle kazınan bir bü-
yük destana hep beraber imza attık.

Isparta’da FETÖ’ye ait 100 kilo altın, 5 mil-
yon dolar para ele geçirildi. İşte bunların 
ne olduğunu iyi anlayın. Isparta’ya işte 
böyle girmişler görüyor musunuz? 

“Acı Sakız Gibi” Yapışan   
Bir Ana Muhalefete Sahibiz

Tüm bunlar işe yaramayınca, bu kez eko-
nomi üzerinden bizi sınamaya, direnci-
mizi test etmeye kaktılar. Ancak bu sefer 
de amaçlarına ulaşamadılar. Piyasamız 
hamdolsun ilk dalgayı atlattıktan sonra 
yeniden toparlanmaya başladı. Biz de al-
dığımız tedbirlerle bu süreci hızlandırdık. 
Şimdi bir taraftan kamu bütçesine ilave 
yük oluşturan alanlardaki açıkları kapatı-
yor, diğer taraftan da reel sektörümüzün 
çarklarının dönmesini hızlandıracak uy-
gulamaları devreye alıyoruz. Önümüzde-
ki dönemde kalkınmadan, istihdamdan, 
sosyal yardımlardan taviz vermediğimiz 
gibi tasarruf politikalarımızdan ve bütçe 
disiplinimizden de kesinlikle taviz verme-
yeceğiz. Şimdiye kadar olduğu gibi yine 
emeklimizin, işçimizin, memurumuzun,  
esnafımızın, engellimizin, yaşlımızın, dul, 
yetim ve şehit yakınımızın yanında olma-
ya devam edeceğiz. Daha dengeli ve istik-
rarlı bir şekilde ekonomik büyümemizi 
sürdüreceğiz. 2023 hedeflerimize ulaşana 
kadar da durup dinlenmeyeceğiz. 

Şimdi ana muhalefetin başındaki zat eli-
ne bir paçavra almış Meclis’te konuşuyor. 
Güya bir üniversite hastanesine talimat 
gitmiş ve artık ameliyatlar yapılmayacak-
mış. Ben zaten onun ne mal olduğunu bi-
liyorum. O’nu SSK’nın başında olduğu za-
mandan tanırım. SSK’yı nasıl çökerttiğini 
gayet iyi bilirim. Bunlar ölüleri bile rehine 
aldılar. 
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de, utanç sahneleriyle dolu tarihlerinin 
yüzlerine vurulmasından rahatsız olu-
yorlar.  

Bakınız ana muhalefet partisi, henüz tek 
parti dönemindeki jakoben geçmişiyle 
yüzleşebilmiş değildir. Merhum Menderes 
ve iki bakanını idama götüren 1960 dar-
besindeki rolleri konusunda da hiçbir öze-
leştiri yapmamışladır. Bunları yapmayan-
ların, milli kalkınma hamlemizi kesintiye 
uğratan sabotajlarından, ülkemizi IMF 
kapılarına muhtaç eden ekonomik man-
dacılıklarından utanmalarını beklemek 
beyhudedir. Kimi zaman hamasetle, kimi 
zaman ucuz anti-emperyalist söylemlerle, 
eline güç geçince de baskı, tehdit ve şantaj-
la bu kirli geçmişlerini unutturabilecekle-
rini düşünüyorlar. Ama biz kimisi ihanet, 
kimisi gaflet, kimisi de tam bir basiretsiz-
lik örneği olan bu utanç verici geçmişi asla 
unutturmayacağız. Ana muhalefet partisi 
kendi tarihiyle yüzleşene kadar iplikleri-
ni pazara çıkarmaya devam edeceğiz. Mil-
letimize yaşattıkları acıların, zulümlerin, 
sıkıntıların hesabını sormadan bunların 
yakasını bırakmayacağız. 

Kardeşlerim,

Bir kez daha belirtmek isterim ki, Türkiye 
bu dönemden hem siyasi, hem ekonomik 
olarak çok daha güçlenerek çıkacaktır. Ül-
kemiz tüm engelleme çabalarına rağmen 
2023 hedefleri ve 2053 ile 2071 vizyonu 
doğrultusunda yol almaya devam ediyor. 
Bu başarıya, son 16 yıldır olduğu gibi yi-
ne birlikte ulaşacağız. Bu sıkıntıların üste-
sinden yine beraberce geleceğiz. Biz biri-

lerinin ne dediğine değil, milletimizin ne 
söylediğine bakıyoruz. Biz şu veya bu güce 
değil, vatandaşlarımızın hissiyatına kulak 
veriyoruz.

Şayet biz ana muhalefet gibi felaket tellal-
larına prim verseydik, Isparta’ya 12 milyar 
(katrilyon) liralık yatırım yapabilir miy-
dik? Şayet bunlara itibar etseydik, bırakın 
şehrimize 1.155 adet yeni derslik kazandır-
mayı, mevcutları bile ayakta tutabilir miy-
dik? Bunlara kulak verseydik, aralarında 
780 yataklı şehir hastanemizin de olduğu 
7’si hastane 21 sağlık tesisini sizlerin hiz-
metine sunamazdık. Bunlara baksaydık, 
TOKİ vasıtasıyla Isparta’da 4 bin 369 ko-
nut projesini hayata geçiremezdik. Mevcut 
üniversitemizin yanına Isparta Uygulama-
lı Bilimler Üniversitesi gibi bir devlet üni-
versitesi daha kuramazdık. Bu çevrelerin 
propagandalarını dikkate alsaydık, Ispar-
talı işveren ve sigortalılarımıza 394 mil-
yon liralık teşvik ödeyemez, çiftçilerimize 
toplam 646 milyon liralık tarımsal destek 
veremezdik. Bunlara kalsak, şehrimize 15 
baraj ile 6 gölet kazandıramaz, 392 bin 
dekar araziyi sulamaya açamazdık. 16 yıl 
önce 2 tane olan atık su arıtma tesisini 8’e 
çıkaramazdık.

Aynı şekilde, bunların dümen suyuna gir-
sek, 92 kilometre olan bölünmüş yol uzun-
luğunu 208 kilometreye çıkaramazdık. 
Son 16 yılda ne yaptıysak, neyi başardıy-
sak, ana muhalefete ve onunla aynı zihni-
yetteki çevrelere rağmen başardık. Bugün 
de aynısını yapıyoruz. Kalkınma hamlele-
rimizi aralıksız devam ettiriyoruz. 
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Açılışlarını Yapacağımız Eserler, 
Ekonomik Saldırılara Karşı 
Verdiğimiz Birer Cevaptır

Isparta’da inşası süren 5 adet yol projemi-
zin toplam maliyeti yaklaşık 2,2 milyar (kat-
rilyon) lirayı buluyor. Bunlardan biri 1,2 
milyar (katrilyon) lira maliyeti olan Isparta-
Dereboğazı-Antalya Yolu’dur. Isparta-Antal-
ya arasını kısaltacak bu yolu, önümüzdeki 
yıl tamamlıyoruz. Bir diğeri 847 milyon 
(trilyon) lira maliyeti olan Isparta-Eğirdir-
Şarkikaraağaç Yolu’dur… İnşallah bu yolun 
da tamamını üç yıla kadar trafiğe açıyoruz. 
Isparta-Burdur Yolu iki yıl içinde, Beyşehir-
Şarkikaraağaç Yolunu ise seneye tamam-
lıyoruz. Toplamda 423 kilometre uzluğa 
sahip Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Is-
parta/Burdur-Antalya hızlı ten projemizin 
proje çalışmaları sürüyor. Afyon-Denizli-
Isparta-Burdur Demiryolu hattının sinya-
lizasyon çalışması devam ediyor, inşallah 
iki yıla kadar da o da bitiyor.   İşçimize, es-
nafımıza, ev kadınlarımıza, ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza verdiğimiz destekler de 
aynı şekilde hız kesmeden devam ediyor.

Değerli kardeşlerim,

Az sonra resmi açılışlarını yapacağımız 
eserler de ekonomik saldırılara karşı ver-
diğimiz birer cevaptır. Bu yatırımlar aynı 
zamanda Isparta’mızı daha da kalkındırma 
irademizin birer sembolüdür. Bugün toplu 
açılış töreniyle toplam yatırım bedeli 788 
milyon lirayı aşan 41 kalem hizmet, proje 
ve eseri şehrimize kazandırıyoruz. Eğitim-
de toplam yatırım bedeli 58 milyon lirayı 
geçen okulları, spor salonu ve pansiyon bi-

nalarını hizmete açıyoruz. Sağlıkta Isparta 
merkez ve ilçelerinde inşası biten yatırım 
bedeli 6 milyonu bulan sağlık merkezleri-
ni, acil sağlık istasyonlarını hizmete sunu-
yoruz. Süleyman Demirel Üniversitemizin 
24,5 milyon liralık laboratuvar ve tıp fakül-
tesi binasının resmi açılışını yapıyoruz. 

Kredi ve Yurtlar Kurumumuza ait 231 mil-
yon liralık üniversite öğrenci yurtlarımızı 
hizmete açıyoruz. Şarkikaraağaç Gençlik 
Merkezimizin, Tapu ve Kadastro İl Mü-
dürlüğü hizmet binamızın, aynı şekilde 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdür-
lüğü binamızın resmi açılışlarını gerçek-
leştiriyoruz. 

Ulaşımda toplam yatırım miktarı 331 mil-
yonu geçen 161 kilometre uzunluğundaki 
bölünmüş yol ile 75 kilometre uzunluğun-
daki yollar ve köprüleri hizmete sunuyoruz. 

İl Özel İdaremizin şehrimizin muhtelif köy 
ve ilçelerinde hayata geçirdiği yatırım tuta-
rı 126 milyonu aşan 10 adet projeyi bugün 
hizmete alıyoruz.

Açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin, bir 
kez daha Isparta’mıza hayırlı olmasını dili-
yorum. Bu eserlerin şehrimize kazandırıl-
masında emeği geçen kurumlarımızı tebrik 
ediyorum.

İlginiz için, sevginiz, coşkunuz ve ahde vefa-
nız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı 
sunuyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ 
olun, var olun, Allah’a emanet olun.

Sevgili Kayserililer, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Yaklaşık 4 aylık bir aranın ardından yeni-
den sizlerle birlikte olmaktan, hasret gi-
dermekten memnuniyet duyuyorum. Ül-
kemize hizmet için uzun ince bir yola ko-

yulduğumuz günden beri bizi hiç yalnız bı-
rakmayan Kayseri’ye teşekkür ediyorum. 

Kayseri, 24 Haziran seçimlerinde de, Cum-
hurbaşkanlığında yüzde 70’in, Cumhur 
İttifakında yüzde 72’nin üzerinde, AK Par-
ti olarak da yüzde 51’e yakın oy oranıyla 
yine yanımızda olduğunu gösterdi. Bu 

CHP Kontrolündeki İş Bankası 
Hisselerinin Hazine’ye
Devrini Sağlayacağız

Kayseri Toplu Açılış Töreni | Kayseri | 13 Ekim 2018
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Şimdi geliyoruz özel sektör yatırımları-
na… Kayseri, İncesu ve Mimar Sinan Orga-
nize Sanayi Bölge Müdürlüklerimize bağlı 
yerlerde, 28 ayrı özel sektör yatırımının 
açılışını yapıyoruz. Bunların arasında ger-
çekten çok önemli, çok büyük rakamlarla 
hayata geçirilen tesisler de bulunuyor. 

Tüm bu bakanlık, belediye ve özel sektör 
yatırımlarının ülkemize, şehrimize, firma-
larımıza, çalışanlarımıza hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu yatırımların hayata geçiril-
mesinde emeği, katkısı, teşviki olan herke-
si tebrik ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Tabii Kayseri’ye getirdiğimiz hizmetler, 
bunlardan ibaret değil. Biz son 16 yılda 
Kayseri’ye 25,5 milyar (katrilyon) lira tuta-
rında yatırım yaptık. 

Eğitimde, 4 bin 429 yeni derslik, 5 bin 917 
kişilik yükseköğrenim öğrenci yurtları in-
şa ettik. Kayseri Üniversitesi’nin de hayata 
geçmesiyle, şehrimizde üniversite öğrenci-
si sayısı 68 bini buldu. 

Sağlıkta 15’i hastane olmak üzere 42 tesisi 
şehrimize kazandırdık. Kayseri Şehir Has-
tanesi, 1.607 yatak kapasitesi ve her türlü 
imkânıyla, gerçekten şehrimize yakışır bir 
eser oldu. 

Bay Kemal ne diyor, duydunuz mu? Has-
tanelerde ameliyat yapılmıyormuş, yasak-
lanmış. Bu ne menem bir adamdır? Bay 
Kemal’in aklı, SSK genel müdürü olduğu 
dönemde kalmış. Bay Kemal, artık Türkiye 

o dönemi çoktan kapadı. Sen ölüleri rehi-
ne alıyordun. Artık böyle bir Türkiye yok. 
Ben CHP’ye gönül veren vatandaşlarıma 
sesleniyorum: Bu adam SSK genel müdü-
rüyken, sizleri hastanelerde sürüm sürüm 
süründürdü. Bir röntgen çektirmek için 8 
ay sonraya randevu veriyorlardı.

Bay Kemal, Kayseri bak ne diyor? Hasta-
nelerden memnun musunuz? Hastaneye 
gittiğiniz zaman tedavi edilmemek gibi 
bir durum var mı? Bay Kemal, yalancının 
mumu yatsıya kadar yanar. Artık bu mil-
let senin yalanlarını yutmayacak. İnşallah 
vakit geliyor; bu millet 5,5 ay sonra Mart 
yerel seçimlerinde sana gereken cevabı da 
verecek. Bu millet, artık CHP’yi de, ülkeyi 
de senden kurtaracak. 

Toplu konut yatırımlarımızla şehrimizde 
17 bin 790 vatandaşımızı ev sahibi yaptık. 
Kayseri’nin 83 kilometre olan bölünmüş 
yol uzunluğunu 635 kilometreye çıkardık. 
Halen yapımı süren 18 ayrı yol projemizin 
tamamını da, inşallah 2 yıla kadar bitirip 
hizmete açıyoruz. 

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattına 
bağlı Yerköy-Kayseri bölümünün altyapı 
uygulama projeleri tamamlandı, en kısa 
sürede ihale sürecini başlatıyoruz. Antal-
ya-Konya-Kayseri hızlı tren projesiyle ilgili 
de sondaj çalışmaları sürüyor. 

Diğer tren hatlarının modernizasyon çalış-
maları da hızla devam ediyor. Aynı şekilde, 
şehrimizde inşa edilecek tramvay hattıyla 
ilgili hazırlıklar sürüyor. Artık Kayseri için 
yetersiz gelen havalimanımızdaki termi-
nal binasının yerine yenisini yapıyoruz. 

sonuçlar için, Kayseri’nin her ilçesindeki, 
mahallesindeki, hanesindeki kardeşlerime 
şükranlarımı sunuyorum. İrade, erdem ve 
cesaretle Türkiye’yi şahlandırma çağrımı-
za verdiğiniz bu güçlü destekle, ülkemizi 
hedeflerine ulaştırma mücadelemizde bi-
ze “Durmak yok yola devam” dediniz. İşte 
gördüğünüz gibi biz de durmuyor, tüm gü-
cümüzle çalışıyoruz. 

Uluslararası alanda büyük bir mücadele 
yürütüyoruz. Ülkemizin içinde tarihi dö-
nüşümlere imza atıyoruz. Şehirlerimizin 
her birini kalkındıracak, büyütecek, geliş-
tirecek hizmetleri adım adım takip ediyo-
ruz. Bugün burada, toplam yatırım bedeli 
1 milyar 640 milyon (katrilyon) lirayı bu-
lan 137 farklı bakanlık, belediye ve özel 
sektör projesinin toplu açılış törenini ger-
çekleştiriyoruz. 

Resmi açılışını yaptığımız eserler arasında, 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın, hayırsever-
lerin desteğiyle çeşitli mahallelerimizde 
yaptırdığı Kur’an kursu binaları da bulu-
nuyor. Bu törenden sonra Şehir Mezarlı-
ğına gidecek, Milli Savunma Bakanımız, 
Genelkurmay eski Başkanımız Orgeneral 
Hulusi Akar adına inşa ettirilen caminin 
açılışını bizzat yapacağız. Bu vesileyle bu 
caminin inşasına öncülük eden Akar aile-
sine ve Büyükşehir Belediyemize özellikle 
teşekkür ediyorum. 

Açılış listemizde eğitimde, lise, ortaokul, 
ilkokul binaları, pansiyonlar, okul spor sa-
lonları, üniversitemizin ek binaları ve spor 
tesisleri de bulunuyor. Adalet Bakanlığı-
mızın, Aile-Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığımızın, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığımızın, İçişleri Bakanlığımızın çeşitli 
yatırımlarının resmi açılışlarını da bugün 
burada yapıyoruz. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, mo-
bilya sektörünün teknolojik altyapısını 
geliştirmek için yürüttüğü projenin açılı-
şını bugün gerçekleştiriyoruz. Bu projeyle, 
Kayseri’yi tüm dünyada söz sahibi kılan 
mobilya sektöründe faaliyet gösteren KO-
Bİ’lerin ihtiyaçları karşılanarak, üretim 
güçleri artırıldı. 

Tarım ve Orman Bakanlığımızın tarım ü-
rünlerini işleyen tesislerin projelerine ver-
diği desteklerle hayata geçirilen yatırımla-
rın resmi açılışını da buradan yapıyoruz. 

Ticaret Bakanlığımızın, Mobilyacılar Koo-
peratifinde kurduğu çatı güneş santralini 
de bugün resmen hizmete açıyoruz. 

Bu Millet, Artık CHP’yi de, Ülkeyi 
de Bay Kemal’den Kurtaracak

Kayseri’deki belediyelerimiz, maşallah 
güzel hizmetlere imza attılar. Büyükşehir 
Belediyemizin, yatırım bedeli 600 milyon 
lirayı bulan tam 38 ayrı projesinin açılışını 
buradan yapıyoruz. Altyapıdan üstyapıya, 
sosyal hizmetlere kadar geniş bir alana ya-
yılan bu hizmetlerle Kayseri’nin hayat kali-
tesinin daha da yükseldiğine inanıyorum. 
Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ilçe 
belediyelerimizin önemli yatırımları ta-
mamlandı, onların açılışlarını da buradan 
gerçekleştiriyoruz. 
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İnşa ettiğimiz barajlar ve sulama tesisleriy-
le şehrimizde 490 bin dekar araziyi suyla 
buluşturduk. Zamantı Irmağı’ndan Develi 
Ovasına getirdiğimiz suyla, buradaki top-
raklarımızın verimini artırdık. Kayserili 
çiftçilerimize bugüne kadar 1,5 milyar 
(katrilyon) liralık destek verdik. 

Şehrimizdeki çalışmalarımızı destekle-
mek için 1,8 milyar (katrilyon) lira teşvik 
ödemesi yaptık. 

Esasen bu liste çok uzun… Burada sadece 
özetleyerek ifade ediyorum. İnşallah önü-
müzdeki dönemde Kayserimizi daha bü-
yük hizmetlerle buluşturarak, bu listeyi 
zenginleştireceğiz.

CHP, Seçimlerde 
Kimi Belediyeleri Yine Terör 
Yanlılarına Peşkeş Çekecek

Değerli kardeşlerim,

Anadolu’nun orta yerindeki Kayseri, istik-
rarın, güvenin, huzurun, yatırımın, üreti-
min, ticaretin, ihracatın manasını iyi bilir. 
Mesele ülkenin ve milletin bekası oldu-
ğunda kimin vanıladığının, kimin de yü-
rekten konuştuğunun ayrımını Kayserili 
gayet güzel yapar. 

Dünyada dengeler yeniden kuruluyor, 
bunlar ellerine tutuşturulan uyduruk 
kâğıtlarla şahsıma, aileme, partime iftira 
atmakla uğraşıyor. Bölgemiz cayır cayır 
yanıyor, milyonlarca insanın hayatını kay-
bettiği, on milyonlarca insanın evinden ol-
duğu bir zulüm yaşanıyor, bunların gözü 

parti içinde koltuk kavgasından başka 
bir şey görmüyor. Türkiye, tarihinin en 
büyük dönüşümlerini yaşıyor, ulusla-
rarası ilişkilerden ekonomisine kadar 
baştan sona yeniden inşa ediliyor, bun-
lar tek parti dönemine methiye dizme-
nin ötesinde bir söz edemiyor. Bir kısmı 
Kayseri’de yetişen kahraman askerleri-
miz sınırlarımız ötesinde başarı üzerine 
başarı kazanıyor, bunlar neredeyse üzün-
tüden kahroluyor. İdlib’te elde ettiğimiz 
insani ve stratejik başarıdan dolayı tüm 
dünya bizi kutladı, ana muhalefet bu ko-
nuda dişe dokunur tek söz söylemedi. 
Hatta, Zeytin Dalı Harekatında neredey-
se operasyonu önlemeye kalkacak kadar 
gönülleri bu ülkeden kopuk bir görüntü 
sergilediler. Yurt dışına gittiklerinde, bi-
zim oradaki diplomatlarımızla veya ül-
kesini seven vatandaşlarımızla bir araya 
gelmiyorlar. 

Peki, bunlar ne yapıyorlar? Terör örgütü 
mensuplarının etkinliklerine katılıyor, 
orada ülkemiz aleyhine yapılan konuş-
malara iştirak ediyorlar. Bu ülkede ne ka-
dar vatan, millet, devlet düşmanı kesim 
varsa, hepsiyle el ele, koyun koyuna yol 
yürüyorlar. Ana muhalefetin başındaki 
zat, güya adalet yürüyüşü yaptı, yol bo-
yunca koluna girenler hep tescilli terör 
yardakçılarıydı. 

Ülkemizi sıkıntıya sokacak, milletimizi 
tedirgin edecek hangi hadise yaşansa, 
bunlar içten içe seviniyor, el ovuşturma-
ya başlıyor. “Bir şey olsa da şu Tayyip Er-
doğan aradan çekilse, meydan bize kalsa” 
beklentisiyle, yan gelip yatıyorlar. Son 17 
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madı. Ya politikalarını ve üsluplarını de-
ğiştirecekler, ya da siyaset arşivinin tozlu 
raflarındaki yerlerini alacaklar. Her konu-
da olduğu gibi bu hususta da milletimizin 
irfanına, izanına, takdirine güveniyoruz. 
Kayseri bunların biletini zaten kesmişti, 
önümüzdeki seçimlerde artık derslerini 
iyice ezberletir. 

Bunun için 2019 Mart’ına kadar hep bir-
likte çok çalışmamız lazım. Özellikle ka-
dınlarımızdan ve gençlerimizden sürekli 
sahada olmalarını bekliyorum. Milletimi-
zin gönlüne girmeden oyuna talip olmak 
bize yakışmaz. Önce gönülleri fethedece-
ğiz, sonra sandıkları patlatacağız. Bunun 
için 2019 Mart’ına kadar çok çalışmaya 
hazır mıyız? Kayseri’nin gür sesini, tüm 
Türkiye’ye duyurmaya hazır mıyız? Daha 
önceki rekorlarımızı daha yukarılara taşı-
maya hazır mıyız? Maşallah… Kayseri bu 
işi bitirmiş… 

Değerli kardeşlerim,

Önümüzde mutlaka çözmemiz gereken 
birkaç temel meselemiz var. Bunlardan bi-
ri terördür. Bölücü terör örgütüne, sınırla-
rımız içinde çok önemli darbeler vurduk, 
adeta kımıldayamaz hale getirdik. Tabii bu 
alçaklar da boş durmuyor. Kendilerince 
ülkemizin canını yakacak eylemlere giriş-
mek için fırsat kolluyorlar. Allah’ın izniyle 
onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Hala top-
raklarımız içinde kalan kılıç artıklarını da 
en kısa sürede imha edeceğiz.

Terör konusunda bir başka önemli soru-
numuz, FETÖ’dür. Bu ihanet çetesinin ül-

kemize verdiği maddi ve manevi zararın 
boyutları gerçekten çok büyüktür. Eğitim 
diyerek, hayır-hasenat diyerek, sohbet di-
yerek, diyalog diyerek sinsice kurdukları 
tuzaklarla nice gencimizi, nice ticaret erba-
bımızı, nice vatandaşımızı düşürdüler. Bu 
örgütün gerçek yüzünün ortaya çıktığı ta-
rih, 17-25 Aralık 2013 emniyet-yargı darbe 
girişimidir. Bu tarihten sonra, ortaya ko-
nulan tüm delillere, tüm hakikatlere, tüm 
ikazlara rağmen örgütün içinde kalmaya 
devam edenler, bunun sonuçlarına da razı 
olmuşlar demektir. 

FETÖ terör örgütünün içinde kalanlara 
sesleniyorum: Bunlara bulaşan kim olursa 
olsun canlarını yakarız, hukuk neyse onu 
uygularız. Çünkü onlar bu ümmeti, aileleri 
parçaladılar, kardeşleri birbirine düşürdü-
ler. Bunlara biz müsaade edemeyiz. 

FETÖ’yle Mücadele Konusunda 
En Küçük Bir Taviz Vermeyeceğiz

Hele hele 15 Temmuz gibi, tarihimizde eşi 
benzeri olmayan bir büyük ihanete rağmen, 
bu yapıyı savunmaya devam edenlere ya-
pacak hiçbir şeyimiz kalmamıştır. Kendini 
“15 Temmuz’u FETÖ’nün yapmadığı” yala-
nıyla avutanların, o gece ellerine silah alıp 
milletimize kurşun sıkanlardan hiçbir far-
kı yoktur. Biri cismiyle, öteki kalbiyle aynı 
ihanete ortak olmuştur. FETÖ’yle mücadele 
konusunda en küçük bir taviz vermedik, 
vermeyeceğiz. 

Elbette bu mücadeleyi de hukuk devleti 
içinde yürütüyoruz. Adalet ve onun uygu-
lamadaki hali olan hukuk, herkesin, hatta 

yıldır, ülkemizdeki ana muhalefet parti-
sinin en büyük başarısı nedir biliyor mu-
sunuz?

Maalesef, en büyük başarıları, “Her evden 
bir oy” diyerek, bölücü örgütün güdümün-
deki partiyi Meclis’e sokmaktır. Bununla 
kalmadılar, şimdi mahalli idareler seçimle-
rinde kimi belediyeleri yine onlara peşkeş 
çekmeye hazırlanıyorlar. Sanıyorlar ki, bu 
millet onların belediyeleri terör örgütüne 
teslim etme oyununa seyirci kalacak. Türk 
Milletini hiç tanımadıkları için, bunca yıl-
dır yüzde 25’in üzerine çıkamıyorlar, hatta 
son seçimde daha da aşağıya indiler. 

Kayseri’den tüm Türkiye’ye sesleniyorum: 
Eğer teröre bulaşmış olanları belediye baş-
kan adayı yaparlarsa, şu anda kayyım ata-
nan yerlerdeki ilkemizi ve hukuku yine iş-
leteceğiz. Bunu böyle bilsinler. Bu milletin 
parası artık Kandil’e gitmeyecek. Müslü-
man bir delikten bir kere sokulur, bir daha 
asla. 

Şimdi, 2019 Mart’ında milletimizden bir 
şamar daha yiyecekler, ama biliyoruz ki 
yine akılları başlarına gelmeyecek. Çünkü 
bunların derdi ülkeye ve millete hizmet et-
mek, bunun için Cumhurbaşkanlığını ka-
zanmak, Meclis’te çoğunluğu elde etmek 
değildir. Tek gayeleri, ellerindeki mevcut 
milletvekilliği, belediye başkanlığı, parti-
deki konumlarını korumak, ekmek elden-
su gölden yaşayıp gitmektir. Sorumluluk 
yok, dertlenmek yok, çalışmak yok, müca-
dele etmek yok…

Merak ediyorum, Kılıçdaroğlu şahsıma 
karşı hareketleri yüzünden mahkum ol-

duğu tazminatları acaba kendi kesesinden 
mi, yoksa CHP kasasından mı veriyor? 
Kendisini açıklama yapmaya davet ediyo-
rum. Aslında CHP’lilerin bu soruyu sorma-
sı lazım.

CHP’nin, Seçmeni Nezdinde Bile 
İtibarı Kalmadı

Geçtiğimiz günlerde, Gazi Mustafa 
Kemal’in CHP’ye miras olarak bıraktığı İş 
Bankası hisselerini gündeme getirmiştim. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu hisseleri 
CHP kullansın diye bırakmadı. Ya? Bura-
dan gelecek para Hazine’ye gitsin istedi. 
CHP ise, dört üyesiyle bunun kontrolüne 
zemin hazırladı. 

Şimdi bu konuyu Meclis’e getiriyoruz. 
Sağ olsun MHP de destekleyeceğini açık-
ladı. Bu hissenin Türkiye Cumhuriyeti 
Hazinesi’ne devrini sağlamış olacağız. 
Doğru olan bu değil mi? Şimdi tabii tutuş-
tu! Diyor ki, bunu biz kullanmıyoruz ki. 
Ya bir de kullanacak mıydın? Bunun senle 
yakından uzaktan alakası yok. Bu zat di-
yor ki, CHP üyelerinin İş Bankası Yönetim 
Kurulu’nda gücü yok. Neyi var? Ya yöne-
tim kurulu üyesi ne yapar? El kaldır-indir, 
öyle mi? Onun arkasında nelerin yattığını 
biz çok iyi biliriz. Dolayısıyla şimdi bu sü-
reç başladı. 

Sadece belli günlerde çıkıp bir sürü yala-
nı, iftirayı ardı ardına sıralayarak, siyaset 
yapıyormuş gibi gözükmek bunlara yeti-
yor. Ama onlar da yolun sonuna geldiler. 
CHP’nin seçmeni nezdinde bile itibarı kal-
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hainlerin bile hakkıdır. Dünyada, böylesine 
büyük bir saldırıya maruz kalıp da, bizim 
kadar meseleyi demokratik hukuk devle-
ti sınırları içinde götüren bir başka ülke, 
bir başka örnek yoktur. Buna rağmen hala 
FETÖ’yle mücadele konusunda vicdanları 
kanatan hususlar olduğunu biliyorum, du-
yuyorum. Bu ihanet çetesinin tam göbeğin-
de olduğu halde, bir şekilde şu ana kadar 
adalete hesap vermemiş olanlar, kurtulduk-
larını sanmasınlar. İşte görüyorsunuz, her 
gün bir yerlerde yeni deliller bulunuyor, ye-
ni şifreler çözülüyor, daha önce bilinmeyen, 
tespit edilememiş insanlar, bunlara dayalı 
olarak savcılarımızın, hakimlerimizin kar-
şısına çıkartılıyor. 

Geçmişte Kayseri’nin de FETÖ’den çok 
çektiğini biliyoruz. Eğitim kurumlarından 
iş dünyasına kadar şehrin hayat damarla-
rına musallat olan bu ihanet çetesinin pe-
şini, Kayseri’de de bırakmayacağız. Bugün 
olmazsa yarın ama bir gün mutlaka, tüm 
hainler ihanetlerinin hesabını verecektir. 
Şehitlerimize ve gazilerimize olan borcu-
muzu, son FETÖ’cüyü bulup hukukun kar-
şısına çıkartmadan ödeyemeyiz. 

Dün Isparta’da FETÖ’ye ait 100 kilo altın, 
5 milyon dolar para ele geçirildi. Buradan 
şimdi tüm finans sektörüne sesleniyorum: 
Bakın Isparta’da bu oldu, lütfen kasalarla 
ilgili çalışmalarınıza dikkat edin. Nerede 
kim, ne yapıyor bunu bileceksiniz. 

Bu vesileyle, terörle mücadelede ve 15 
Temmuz’da verdiğimiz tüm şehitlerimizi 
bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Gazi-
lerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Ecda-

dımız bu toprakları bize sadece kanlarıyla 
yoğurarak değil, aynı zamanda hainlerden 
de birer birer temizleyerek bırakmıştır. 

Kayseri’nin bir asır önce yaşadığı acıları çok 
iyi biliyoruz. Kayseri’nin terörle mücadele-
de verdiği şehitleri çok iyi biliyoruz. Bu şeh-
re FETÖ ihanet çetesinin ödettiği bedeli de 
çok iyi biliyoruz. İnşallah evlatlarımız, tüm 
bu tecrübelerin ışığında, kendilerine gü-
venli ve müreffeh bir gelecek inşa edecek-
lerdir. İşte bunun için gençlerimize 2053 
ve 2071 vizyonlarını bırakıyoruz. Sultan 
Alparslan’ın ve Fatih’in mirasçısı gençleri-
mizin, bu büyük mirasın hakkını verecekle-
rine yürekten inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Kayseri’ye doyum olmaz. Hele sizlerle mu-
habbete hiç doyum olmaz. Ama daha geride 
çok programımız var. Buradan mezarlıktaki 
camimizin açılışına gideceğiz. Ardından Er-
ciyes Üniversitemizde gençlerimiz bizi bek-
liyor, onlarla bir hasbihalimiz olacak. Son o-
larak da Büyükşehir Belediye Başkanımızın 
evladının nikâh şahitliğini yapacağız. Onun 
için şimdi sizlerden toplu açılış törenimizi 
icra edip ayrılmak üzere müsaade istiyo-
rum. 

Bir kez daha bu eserleri şehrimize kazandı-
ranlara teşekkür ediyorum. 

Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız için her 
birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 
Mahallelerinize döndüğünüzde, oralardaki 
kardeşlerimize selamlarımı iletmenizi rica 
ediyorum. Kalın sağlıcakla. 

Sayın Rektör, Erciyes Üniversitemizin çok 
değerli mensupları, sevgili öğrenciler, de-
ğerli hocalarım, hanımefendiler, beyefen-
diler, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle selamlıyorum. 

Erciyes Üniversitemizin öğrencilerine, 
akademik ve idari personeline yeni akade-

mik yılda başarılar diliyorum. 2018-2019 
Akademik yılının açılışı vesilesiyle sizlerle 
beraber olmaktan büyük memnuniyet du-
yuyorum.

Bugün Kayseri’de gerçekten dolu dolu bir 
gün yaşadık, yaşıyoruz. Buraya gelmeden 
önce, Sayın Milli Savunma Bakanımızın 

Üniversitelerin Aslî 
Hüviyetlerine Kavuşmasından 

Rahatsızlık Duyuluyor

Erciyes Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Töreni
Kayseri | 13 Ekim 2018
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reçte üniversitemizin hem reel sektörle 
geliştirdiği iyi ilişkileri, hem Kayserili kar-
deşlerimizle tesis ettiği gönül bağını daha 
da kuvvetlendireceğine inanıyorum. Bu 
vesileyle Erciyes Üniversitesinin büyüme-
sine, gelişmesine katkı sunan tüm hayırse-
verlere ülkem ve milletim adına teşekkür 
ediyorum.

Hocalarımız Kendi Değerlerini, 
Eserleri Olan Öğrencileriyle 
Yükseltecektir

Kıymetli hocalarım,

Sevgili öğrenciler,

Ülke olarak son 16 yılda çok büyük bir dö-
nüşüm yaşadık. Sadece ekonomide, yatı-
rımlarda, demokrasi ve siyasi temsilde de-
ğil,  üniversitelerimizin standartlarında da 
pek çok başarıya imza attık. Son 16 yıldaki 
değişim sadece üniversite, öğretim görev-
lisi veya öğrenci sayılarında gerçekleşme-
miştir. Elbette bu alanlarda Cumhuriyet 
tarihimizin tamamında yapılanlardan kat-
bekat fazlasını 2002’den buyana hayata 
geçirdik. 76’dan devraldığımız üniversite 
sayısını 130 ilaveyle 206’ya çıkardık.

Son Almanya ziyaretimde, Sayın Merkel’e 
üniversitelerinde ne kadar öğrenci oldu-
ğunu sordum,  3 milyon cevabını aldım. 
Almanya’nın nüfusu Türkiye’den 1 milyon 
fazla olmasına rağmen, bizde hamdolsun 
8 milyon üniversite öğrencisi bulunuyor. 
Ancak bizim keyfiyet, kemiyet noktasında 
bir sıkıntımız var. Bugün keyfiyette iyi ol-

mayabiliriz, ama yarın onları yakalayacak 
ve aşacağız. Bunu kimlerle yapacağız? Siz 
hocalarımızla yapacağız. Onun için bizim 
güzel bir sözümüz var,  eser müessiriyle 
değerlidir. Hocalarımız kendi değerlerini, 
eserleri olan öğrencileriyle yükseltecek-
tir. Bu konuda kendilerine büyük görev 
düşüyor.

2002 yılında 2,5 milyar (katrilyon) lira o-
lan yükseköğretim bütçesini 2018 yılında 
27,7 milyar (katrilyon) liraya yükselttik. 
2002’de 494 olan meslek yüksekokulu 
sayımızı 996’ya, 171 olan yüksekokul sa-
yımızı 464’e taşıdık. 1 milyon 656 bin 18 
olan üniversite öğrencisi sayımız, bugün 
7 milyon 616 bine ulaştı. 190 olan yükse-
köğrenim yurdu sayımızı 776’ya, 182 bin 
olan yurt yatak kapasitemizi ise 663 bine 
çıkarttık. 

16 yıl evvel burs/kredi olarak aylık sadece 
45 lira alan bir lisans öğrencimize Ocak 
ayından itibaren 500 lira vermeye başlıyo-
ruz. Yüksek lisans öğrencilerine bu meb-
lağın 2 katını, doktora öğrencilerine ise 3 
katını ödüyoruz. Karşılıksız burs verdiği-
miz öğrenci sayısı sadece bu yıl 150 bini 
buldu. 2002 yılında günlük 50 kuruş olan 
yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin ye-
mek yardımını, toplamda günlük 12,5 lira-
ya çıkardık. 3 bin 567 spor tesislerimizle, 
286 gençlik merkezlerimizle gençlerimi-
zin sosyal, kültürel gelişimi için her türlü 
imkânı sunuyoruz. Bütün bu yatırımlar, 
üniversitelerimizin, öğrencilerimizin ve 
ailelerimizin omuzlarından çok ağır bir 
yükü kaldırmıştır. 

desteğiyle inşa edilen ve kendi adı verilen 
camiyi ibadete açtık. Ondan evvel de ba-
kanlıklarımız, belediyelerimiz ve iş dünya-
mızın şehrimize kazandırdığı yatırımların 
resmi açılışlarını gerçekleştirdik. Böylece 
tek seferde toplam yatırım bedeli 1 milyar 
640 milyonluk 137 kalem eser, proje ve 
yatırımı Kayseri’nin hizmetine sunmuş ol-
duk. Resmi açılışını yaptığımız eserler ara-
sında Erciyes Üniversite’mizin Spor Bilim-
leri Fakültesi Ek Binası ve Antrenman Sa-
lonları da bulunuyor. Bu yatırımların şeh-
rimize kazandırılmasında emeği geçenlere 
buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

Kayseri, sanayide, ticarette ve üretimde 
ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri-
dir. Gerek müteşebbislerin yatırımları ve 
hayırseverlerin eserleriyle, gerekse kamu 
yatırımlarıyla şehrimiz; kalkınmaya, bü-
yümeye, ülkemizin önemli cazibe merkez-
lerinden biri olmaya inşallah devam ede-
cektir. Bu süreçte Erciyes Üniversitemizin 
de şehrimizin ekonomik, ticari ve kültürel 
hayatının gelişmesi için her türlü katkıyı 
vereceğine inanıyorum. 

Şu gerçeği hepimiz çok iyi biliyoruz… 
Üniversitelerin destek olmadığı, öncülük 
etmediği bir kalkınma hamlesinin hede-
fine ulaşması mümkün değildir. Halktan 
kopuk, şehrinden kopuk, ülkenin ve mil-
letin dertlerinden kopuk bir üniversitenin 
ne kendi öğrencisine, ne de memlekete 
bir faydası olur. Kayseri’mizin göz bebeği 
Erciyes Üniversitesi, bu noktada rüştünü 
ve başarısını ispat etmiş müstesna bir ku-

rumdur. Üniversitemiz, yıllardır akademik 
çalışmaları yanında Kayseri’nin ekonomik 
ve sosyal hayatına da damga vuruyor. 

Üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel 
örneklerinin sergilendiği yerlerden biri 
Kayseri’dir. Erciyes Üniversitesi, akademik 
özgünlükten ve kaliteden taviz vermeden 
pratiğin, yani gerçek hayatın bir parçası ol-
maya daima önem vermiştir. Bu çabaların, 
Kayseri’nin Orta Anadolu’nun bir üretim 
üssüne dönüşmesinde, müteşebbislerimi-
zin yurt dışına açılmasında büyük rolü 
olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Üni-
versitemizin de destekleriyle Kayseri sana-
yisi “Anadolu Kaplanları” dediğimiz başarı 
hikâyesine imza atmıştır.

Bugün Üniversite’mizin 53 bin öğrencisi 
içerisinde 105 farklı ülkeden 1.717 misa-
fir öğrencisi de bulunuyor. Görüldüğü gi-
bi, Erciyes Üniversitesi’nin kalitesi sadece 
ülkemizde değil, yurt dışında da gayet iyi 
biliniyor. Uluslararası öğrencilerin üniver-
sitemize yönelik ilgisinin sürekli artması-
nı, bunun bir tezahürü olarak görüyorum. 

Tabi şehirle kurduğu yakın ilişkinin üni-
versitemize de ciddi faydaları oldu. Erci-
yes Üniversitesine ait altyapı ve hizmet bi-
nalarının çok önemli bir bölümü Kayserili 
hayırseverler tarafından yapıldı. Kayserili 
kardeşlerimiz, Erciyes Üniversitesine “Bi-
zim üniversitemiz” diyerek sahip çıktı, 
destek oldu. Böylece üniversitemiz, kısa 
zamanda ülkemizin önde gelen yükseköğ-
renim kuruluşlarından biri haline geldi. 
Bu kazanımın korunmasını da son derece 
önemli bulunuyorum. Önümüzdeki sü-
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Ancak asıl büyük değişim üniversitelerin 
rolü ve konumunda yaşanmıştır. Uzun 
yıllar ülkemizde üniversiteler ya öğrenci 
olaylarıyla, ya da ideolojik dayatmalarla 
anılageldi. Özgürlüğün ve bilimsel düşün-
cenin merkezi olması gereken kurumlar; 
daha çok yasaklarla, çatışmalarla, ikna 
odalarıyla veya kapılarında gözyaşı döken 
başörtülü kızlarımızla gündem oldu. Özel-
likle bizim öğrenciliğimiz maalesef sağ-
sol çatışmalarının birçok üniversitemizi 
esir aldığı kasvetli bir döneme tekabül et-
ti. Aynı şehirden gelmiş, kimi zaman aynı 
mahallede senelerce oynamış gençler, bir 
süre sonra siyasi kamplaşmanın kurbanı 
oldular.

1980’de Türkiye’yi darbe ortamına sürük-
lemenin hesabını yapanlar, bu planlarını 
hayata geçirmek için 27 Mayıs öncesinde 
olduğu gibi, olayların fitilini yine kam-
püslerden ateşlediler. Besledikleri veya 
kandırdıkları provokatörler aracılığıyla 
üniversite gençlerini birbirine düşürdüler. 
Ellerinde her türlü imkân bulunduğu hal-
de sokakları sakinleştirmek yerine kışkırt-
mayı yeğlediler. Olaylara müdahale etmek 
yerine aylarca kendi ifadeleriyle “Darbe 
şartlarının olgunlaşmasını” beklediler. 
Darbe sonrasında da adaleti yine kendi 
ifadeleriyle “Bir sağdan-bir soldan asarak” 
sağlayacaklarını düşündüler. Böylece mil-
letin vicdanında çok uzun yıllar kapanma-
yacak derin yaralar açtılar.

28 Şubat Sürecinde, 
Üniversitelere Kurulan İkna 
Odaları Hala Unutulmadı

Değerli arkadaşlar,

80 öncesinde sahnelenen bu oyunun ilk 
kez başımıza gelmediğini de biliyoruz. 
Türkiye’de daha sonra her 10 yılda bir tek-
rarlanacak anti-demokratik müdahale ka-
pısını açan 27 Mayıs 1960 darbesidir. Bu 
darbe, siyasi tarihimize her açıdan kapka-
ra bir leke olarak kazınmıştır. 12 Eylül dar-
besiyle 27 Mayıs darbesi arasında önemli 
benzerlikler vardır. Merhum Menderes ve 
iki bakan arkadaşının asılmasıyla sonuçla-
nan 27 Mayıs darbesinin taşları, dönemin 
ana muhalefet partisi ile aynı zihniyete 
sahip kimi üniversite rektörleri tarafın-
dan döşenmiştir. Dönemin ana muhale-
fet partisi, sandıkta bileğini bükemediği 
Menderes’i darbeyle alaşağı etmek için, so-
kakları karıştırmak dâhil, her yola başvur-
muştur. Darbeden bir yıl önce Kayseri’de 
yaşanan hadiseler bunun en çarpıcı ör-
neğidir. Dönemin ana muhalefet lideri 
Kayseri’ye gerilimi düşürmek için değil, 
ateşe benzin dökmek için gelmiştir. Nite-
kim Kayseri’deki olaylardan sonra, diğer 
illerimizde de benzer tezgâhların devreye 
alındığını görüyoruz. 

27 Mayıs öncesinde bir taraftan bunlar 
yaşanırken, diğer taraftan da kimi üniver-
siteler darbeyi meşrulaştırmak için adeta 
seferberlik ilan etmişlerdir. 1960 darbe-
siyle başlayan bu kötü gelenek, ne yazık 
ki hem 12 Mart muhtırasında, hem 12 
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vasızca kullandıkları imtiyazlarını kaybet-
miş olmalarıdır. Tahammülsüzlüklerinin 
asıl sebebi budur. Siyasi edebi, entelektüel 
ahlakı bir tarafa bırakarak saldırmaların 
nedeni yine aynıdır.

Üniversiteler, Adı Gibi,  
Evrensel Kimlik Taşımalıdır

Biz elbette dünyaya marjinal ideolojilerin 
at gözlüğünden bakan bu çevreleri nazarı 
dikkate almadık, almıyoruz. Türk üniver-
sitelerinin tarihlerinin en özgür, en bağım-
sız, en güçlü dönemlerini yaşadıklarını 
gayet iyi biliyoruz. 15 Temmuz darbe te-
şebbüsü sonrasında uygulamaya konulan 
tedbirler de, üniversitelerin terör muhip-
lerinden arındırılmasına katkı sağlamış-
tır. Hiçbir medeni devlet, terörün üniver-
sitelerde mayalanmasına müsaade etmez. 
DEAŞ ve El Kaide sembolleriyle koridorla-
rının doldurulduğu hiçbir batı üniversite-
si bulamazsınız. Berlin veya Paris’te, terör 
eylemi sırasında hayatını kaybeden terö-
ristler için anma merasimleri düzenlenen 
üniversitelere rastlayamazsınız. Çünkü 
dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde te-
rör propagandası yapmak, fikir ve düşün-
ce özgürlüğü olarak kabul edilmez. Hele 
hele terör savunuculuğunu devletin ken-
disine sağladığı imkânlarla yapmak hiç 
kimsenin hakkı da, haddi de değildir. Bu 
süreçte sadece, zihnini Pensilvanya şarla-
tanına zimmetleyenlerle, hendek ve çukur 
terörünü kutsayanlara karşı yaptırımlar 
uygulanmıştır. 

Belli ideolojik kimliklerin belli üniversite-
leri esir aldığı çarpık yapının kısmen ha-
la sürdüğünün farkındayız.  Bunların da 
zamanla değişeceğine inanıyorum. Bizim 
anlayışımıza göre üniversiteler, adı gibi, 
evrensel kimlik taşımalıdır. Bir üniver-
siteyi aynı dünya görüşünün renklerine 
boyamak, adı “üniversal”, yani evrensel 
olan bir kuruma yapılabilecek en büyük 
kötülüktür. Biz her alanda olduğu gibi ü-
niversitelerde de tek tipçiliğe karşıyız. 81 
milyonluk bir ülke olarak toplumsal farklı-
lıklarımızın üniversitelerimize yansıması-
na bu açıdan çok büyük önem veriyorum. 
Türkiye’nin tüm renkleri, tüm zenginlikle-
ri üniversitelerimizde olmalıdır. Şiddete 
bulaşmadığı, terörü kutsamadığı sürece ne 
kadar aykırı, ne kadar “rijit” olursa olsun 
her görüşe üniversitelerimizde yer vardır. 
Diğer türlü üniversitelerimizin akademik 
başarı skalasında yükselmesi mümkün de-
ğildir.

Değerli arkadaşlar, 

Hayatın her alanında başarının anahtarı, 
sıkıntılar, zorluklar, yokluklar karşısın-
da yılmadan, hedefleriniz doğrultusunda 
yürümeyi göze almaktır. Engellere yoğun-
laşarak, bahanelere sarılarak, mazeret 
üreterek başarı yakalanmaz. Bu, en kolay 
olanıdır. Asıl mesele, yei’se düşmeden, 
Allah’ın yardımına güvenerek, sorumlu-
luklarımızı bihakkın yapmak, “zoru kolay” 
kılacak güçlü bir iradeye sahip olmaktır. 
İşte biz son 16 yılda bunu başardık. Ge-
cemizi gündüzümüze katarak önce hayal-
leri hedeflere, sonra hedefleri de gerçeğe 
dönüştürdük. Bir an olsun karamsarlığa, 

Eylül darbesinde, hem de 28 Şubat müda-
halesinde birçok üniversitemiz tarafından 
sürdürülmüştür. Özellikle 28 Şubat döne-
minde mevcut hükümeti devirmek için 
oluşturulan 5’li Çete’ye, daha sonra ana 
muhalefet partisinde milletvekilliği de ya-
pan kimi profesörlerin verdikleri destek 
hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu sözde 
akademisyenler sadece darbe çığırtkanla-
rına destek vermekle kalmamış, kendileri 
de yöneticisi oldukları üniversiteleri adeta 
Nazi kamplarına çevirmişlerdir. Üniver-
site girişlerine kurulan ikna odaları, kılık 
kıyafetinden dolayı kapı dışarı edilen öğ-
renciler, dereceye girip ödül almaya hak 
kazandığı halde sahneden ağzı kapatılarak 
indirilen genç kızların görüntüleri, bu dö-
nemin utanç sahneleri olarak hafızalara 
kazınmıştır. 

Yani bir kızımız okulunu birincilikle bitire-
cek ve siz bu yavrumuza başörtülü olduğu 
gerekçesiyle diplomasını vermeyeceksiniz. 
İşte bu millet bunları affetmedi ve affetme-
yecek. Yani siz uzaya füze gönderdiniz de, 
bu başörtüsüne mi takıldı? Bu nasıl bir 
yaklaşımdır? Bir baba olarak benim bunu 
kabullenmem mümkün değil. Aynı şeyleri 
anneler de yaşadı, kabullenemediler. 

Buradaki hocalarımızın o sıkıntılı dönem-
lere, ya öğrenci olarak, ya da genç bir aka-
demisyen olarak yakinen şahit olduklarını 
düşünüyorum. Türkiye’nin son 16 yılda bu 
kara günlerin izlerini silmesini, demokra-
simiz adına çok önemli görüyorum. Hem 
mesleğinin onurunu koruyan akademis-
yenlerimiz, hem de üniversite kapılarında 
gözyaşı döken evlatlarımız üzerinde ağır 

bir travma bırakan o günler, hamdolsun 
artık tarihe karışmıştır. Üniversiteleri bi-
lim ve araştırma yerine vesayetin ideoloji 
üretim merkezleri olarak gören zihniyeti 
hep birlikte çöpe attık. Türkiye son 16 yıl-
da sadece ekonomide, eğitimde, sağlıkta, 
altyapıda, üstyapıda değil, aynı zamanda 
üniversitelerimizin özgürleşmesinde de 
büyük bir devrime imza atmıştır.

Değerli hocalarım,

Açık ve net söylüyorum… Nasıl şafağın 
ışıkları gecenin karanlığına alışmış gözle-
ri kamaştırırsa, Yeni Türkiye’nin aydınlığı 
da bu karanlık dönemlerden nemalanan 
çevreleri rahatsız ediyor. Yıllardır üniver-
siteleri baskıcı, jakoben, hatta faşist ideo-
lojilerine payanda yapanlar, bizim döne-
mimizde üniversitelerin aslî hüviyetlerine 
kavuşmasından çok ciddi rahatsızlık du-
yuyorlar. Dikkat edin politikalarımızı yer-
den yere vuran çevrelerin, bizden evvel ü-
niversitelerin darbe süreçlerinde oynadığı 
role ilişkin tek bir eleştirileri dahi yoktur. 
Bunlardan, daha 10-15 yıl öncesine kadar 
üniversitelerin bilimsel araştırma yapmak 
yerine öğrencilerin kılık-kıyafetleriyle uğ-
raşması konusunda herhangi bir serzeniş 
duyamazsınız.  Bunların kimi üniversitele-
rin adeta marjinal örgütlerin eğitim kam-
pına dönüşmesinden rahatsızlık duyduğu-
nu da göremezsiniz. Aynı şekilde bunların 
akademik hayatımızdaki çoraklığı nasıl 
gidereceğimize dair eni-konu bir teklifine 
de rastlayamazsınız. Çünkü bunların var 
oluş gayesi akademik tekâmül değil, ait ol-
dukları klanların tetikçiliğini yapmaktır. 
En büyük rahatsızlıkları da senelerdir per-
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ümitsizliğe kapılmadık. Eski Türkiye sev-
dalılarının menfi propagandalarına kulak 
asmadık. Milletin bize verdiği emaneti so-
kak çapulcularına, ihanet çetelerine, terör 
örgütünün vandallarına teslim etmedik. 
İstiklal Marşı Şairimizin şu veciz ifadeleri-
ni kendimize rehber kıldık;

“Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol,

Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar 
yol”

Evet, biz de Hakk’a inandık, halka güven-
dik, doğru bildiğimiz yolda emin adımlar-
la ilerlemenin mücadelesini verdik.

Bugün 16 yıl öncesiyle karşılaştırılama-
yacak bir ülke konumundayız. Suriye’den 
Irak’a kadar bölgesel meselelere müdahale 
eden, bekası için gereken her türlü tedbiri 
uygulamaya koyabilen bir ülkeyiz. Ancak 
geldiğimiz aşamayı asla yeterli görmüyo-
ruz. Türkiye, bulunduğu konum itibariyle 
küçük düşünerek, içe kapanarak, “Küçük 
olsun ama benim olsun” anlayışıyla yolu-

na devam edemez. Standartlara uyan de-
ğil, standartları belirleyen; bilgiyi tüketen 
değil, üreten; takip eden değil, takip edilen 
bir ülke olmak zorundayız. Bu hedefleri-
mizi gerçekleştirmede, devlet ve millet ola-
rak, bize güç verecek, destek olacak mües-
seselerin başında üniversiteler geliyor. 

Biz üniversitelerimizin adını başka şey-
lerle değil; bilim, sanat ve kültür hayatına 
yaptığı katkılarla duyurmasını istiyoruz. 
Kayseri’nin son 40 yılına damga vuran Er-
ciyes Üniversitemizin bu konuda da öncü-
lük edeceğine inanıyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bir kez daha, açılışını yaptığımız eserlerin 
üniversitemize ve şehrimize hayırlı olma-
sını diliyorum. Üniversitemizin tüm men-
suplarına ve öğrencilerimize yeni akade-
mik yılda başarılar temenni ediyorum. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
Allah’a emanet ediyorum.

Kalın sağlıcakla.

Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev, değerli misafirler, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerimin hemen başında, Azerbaycan’ın 
18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü tebrik edi-

yorum. Sovyetler Birliği’nin dağılması-
nın ardından 18 Ekim 1991 tarihinde 
bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, dün 
itibariyle 27’nci yılını geride bıraktı. Esa-
sen bugünkü Azerbaycan, tıpkı Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bizim son devletimiz olu-
şu gibi, kardeşlerimizin en genç devletidir.

SOCAR Star Rafinerisi 
Türkiye’nin En Büyük 

Yerlileştirme Projesidir

SOCAR Star Rafinerisi Açılışı | İzmir | 19 Ekim 2018
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sı hedefleniyor. Günde 214 bin varil, yılda 
10 milyon ton ham petrol işleme kapasi-
tesine ve 1,6 milyon metreküp depolama 
kapasitesine sahip rafineride, dizel, nafta, 
jet yakıtı ve LPG gibi petrol ürünlerinin 
üretimi gerçekleştirilecek. İstihdam bo-
yutuyla da önemli olan bu tesiste, 1.100 
kişi görev yapacak. Böylece, Türkiye ve 
Azerbaycan ekonomilerine önemli bir gir-
di sağlamanın yanında, Ege Bölgemizin 
refahını da yükseltmiş olacağız.

“İki devlet bir millet” olarak, kendi ülke-
lerimiz yanında, bölgedeki tüm halkların 
güvenliği, istikrarı, refahı ve zenginliği 
için de çalışıyoruz. Gönül, bölgedeki her-
keste bu samimiyeti görebilmeyi isterdi. 
Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynak-
larına yönelik tek taraflı oldu-bittiler gibi 
başarısızlığa mahkûm çeşitli girişimler-
den üzüntü duyuyoruz. Bu durum bölge-
mizde hala, istikrarsızlık ve gerilimden 
beslenme politikalarından vazgeçeme-
yenler bulunduğuna işaret ediyor. 

Türkiye olarak, bu tür dayatmalara karşı 
cevabımızı, hem sahada, hem de diplo-
matik alanda en güçlü şekilde vermeyi 
sürdüreceğiz. Ülkemizi ve kardeşlerimizi 
yok sayan hiçbir teşebbüsün başarı şansı 
olmadığını, eninde sonunda tüm taraflar 
görecektir. Dostluğa, dayanışmaya, bir-
likte kazanmaya yönelik her teklife açık 
olduğumuzu buradan bir kez daha tekrar-
lamak istiyorum. Şu anda açılışını yaptı-
ğımız tesis, işte bu kazançlı işbirliğinin en 
güzel örneğidir. Herkesi benzer işbirlikle-
rine davet ediyoruz. 

Değerli misafirler,

Türkiye ve Azerbaycan’ın bölgemizin gü-
venliği ve istikrarının olmazsa olmaz ak-
törleri olduğu, artık herkes tarafından 
kabul edilmeye başlanan bir gerçektir. Bu 
iki ülkenin içinde yer almadığı, rıza gös-
termediği, destek vermediği hiçbir proje 
hedefine ulaşamaz. Bununla birlikte, Azer-
baycan topraklarının yüzde 20’sinin çey-
rek yüzyıldır hala işgal altında bulunuyor 
olması, kabul edilebilir bir durum değildir. 
Ülkemizin ve Azerbaycan’ın bu sorunun 
çözümü için yaptığı girişimlere uluslarara-
sı toplum daha fazla sessiz kalamaz. 

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, böl-
gesel ve küresel sorunların çözümü için 
kurulan yapılar, bu sessizliklerinin bede-
lini kendi içlerini boşaltarak, varlıklarını 
çürüterek ödüyorlar. Adalet ve hakkaniyet 
duygusundan uzak, içi boş bir uluslara-
rası sistemin hiçbir toplumun ve bireyin 
nezdinde itibarı kalmaz. Biz, uluslararası 
toplumun, Karabağ meselesi başta olmak 
üzere, dünyada ortaya çıkan haksızlıklara 
dur demesini bekliyoruz. Şayet istikrara, 
huzura, refaha yönelik kurallar istisnasız 
tüm devletler için uygulanmaz ise, kimse 
geleceğine güvenli bakamaz. Türkiye ve 
Azerbaycan olarak biz, her hal ve şart al-
tında, inandığımız değerler uğrunda ver-
diğimiz ortak mücadeleye devam edeceğiz.  
Allah’ın izniyle bu kutlu davada muvaffak 
da olacağız.

Bundan yaklaşık bir ay önce, Bakü’nün 
Kafkas İslam Ordusu tarafından kurtulu-
şunun 100’üncü yıldönümü etkinlikleri 
için Azerbaycanlı dostlarımızla bir ara-
daydık. Bakü’de, şanlı Türk ve Azerbaycan 
ordularının resmi geçitlerini dostlarımızla 
birlikte, heyecanla ve gururla izledik. Türk 
askeri birlikleri, Azerbaycanlı kardeşleriy-
le geçmişte nasıl omuz omuza çarpıştılar-
sa, o gün de öyle omuz omuza yürüdüler. 
Bu geçit töreni, iki ülke arasında işbirliği-
nin, iki devlet bir millet oluşumuzun nişa-
nesiydi.

Bugün STAR Rafinerisinin açılışıyla, dün-
yaya örnek teşkil eden ilişkilerimizi bir 
adım daha öteye taşıyoruz. Azerbaycan’la 
ilişkilerimizi sadece hamaset, sadece siya-
set boyutunda bırakmayıp, güçlü bir eko-
nomik çerçeveye de oturtuyoruz. Bu tesis, 
enerji alanındaki dayanışmamızı güçlen-
dirmek için uzun süredir yaptığımız çalış-
maların en önemli ve somut örneklerin-
den biridir. Daha önce Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum 
Doğal Gaz Boru Hattı Projelerini hayata ge-
çirmiştik. Geçtiğimiz Haziran ayında, her 
biri ayrı öneme sahip bu stratejik projele-
re, bölgesel ve küresel ölçekte etkiye sahip 
olacak TANAP’ı da ekledik. 

Bugün açılışını yaptığımız STAR rafine-
risiyle birlikte Azerbaycan’la kardeşlik 
ilişkilerimizin stratejik boyutunu daha 
da güçlendirmiş oluyoruz. Türkiye ile 
Azerbaycan’ın öncülüğünde hayata geçir-

diğimiz her proje, ülkelerimizin bölgesel 
güç olma vasfını tahkim etmektedir. Dün-
yanın ticaret savaşları ve krizlerle sarsıldı-
ğı bir dönemde birer birer açılışını yaptı-
ğımız bu projelerin, ülkelerimizi, hem tek 
tek kendi gayelerine, hem de ortak hedefle-
rine yaklaştırdığına inanıyorum. 

Değerli misafirler,

2008 yılından beri enerji alanında ülke-
mizde önemli yatırımlara imza atan Azer-
baycan Devlet Petrol Şirketi SOKAR, STAR 
rafinerisini toplam 6,3 milyar dolar ya-
tırımla ülkemize kazandırmıştır. Son 30 
yıldır gerçekleştirilen en büyük reel sek-
tör yatırımı olan STAR rafinerisi, Avrupa, 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en 
büyük petrol tesislerinden biri olarak faali-
yet gösterecektir. 

Rafineri, ülkemizin ilk “Stratejik Yatırım 
Teşvik Belgesi”ne sahip projesi olma özel-
liğini de taşıyor. Biz bu yatırıma her türlü 
desteği ve teşviki vereceğiz. Zira marifet il-
tifata tabidir, iltifatsız olursa zayidir.

Uluslararası Toplum, Karabağ 
Meselesindeki Haksızlıklara 
Dur Demelidir

Aynı zamanda bu rafineri, Türkiye’nin en 
büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde 
petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 mil-
yar dolar civarında tasarruf edilmesi, pet-
rol ürünlerinde dışa bağımlılığın azalma-
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Bu duygularla STAR rafinerisinin açılışı-
nı kardeşim Sayın İlham Aliyev’le birlikte 
yapmaktan büyük gurur ve memnuniyet 
duyduğumu tekraren ifade etmek istiyo-
rum. STAR rafinerisi, ülkelerimize, mille-
timize ve bölgemize hayırlı, uğurlu olsun 

diyorum. Bu projenin ülkemize kazandırıl-
masında ve inşasında emeği geçen herke-
se teşekkür ediyorum. Sizlere sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla. 

Sevgili gençler, Aziz Diyarbekirliler, değer-
li kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendi-
ler, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. 

Perşembe günü başlayan ve yarın sona ere-
cek olan Diyarbakır Gençlik Festivali’nin 
şehrimiz, bölgemiz, ülkemiz için hayırla-

ra vesile olmasını diliyorum. Bu festivalin 
düzenlenmesinde emeği geçen Bakanlıkla-
rımızı, kurumlarımızı, Diyarbakır Valiliği-
mizi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizi, 
Okçular Vakfımızı tebrik ediyorum. Mayıs 
ayında İstanbul’da gerçekleştirilen Gençlik 
Festivali’nin, Ekim ayında Diyarbakır’da 
tekrarlanıyor olmasını anlamlı bir tercih 

Bu Ülkede Etnik Ayrımcılık 
Yapan Karşısında Önce

Bizi Bulur

Diyarbakır Gençlik Festivali | Diyarbakır | 20 Ekim 2018
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de geleceği inşa etmenin çabası içindedir. 
Hamdolsun her iki konuda da çok önemli 
mesafe kat ettik. 

Bundan birkaç yıl önce Diyarbakır’ın mer-
kezi başta olmak üzere, kimi şehirlerimiz-
deki bazı mahallelerde çukurlar kazarak, 
ülkemizin ve milletimizin geleceğini oraya 
gömmek istediler. Diyarbakır halkı, bu iha-
neti gördüğü için, devletinin yanında dim-
dik durdu ve teröristleri hüsrana uğrattı. 
Diğer şehirlerimizde de aynı manzaralara 
şahit olduk. Sınırlarımız içinde başarama-
dıklarını, dışarıda yapmaya çalıştılar, ona 
da izin vermedik. Kem âlât ile kemalat 
olmaz… Bölgemiz üzerinde hain emelleri 
olanların maşalığını yaparak, bu halka hiz-
met edilemez. 

Dikkat ediniz, adı ve iddiası ne olursa ol-
sun, tüm terör örgütlerinin ipinin ucu ay-
nı yere çıkar. Benliklerini 1 dolara Ame-
rika’daki şarlatana satan FETÖ’cüler ve 
İslam adına Müslümanları katleden DE-
AŞ’lılar ile kendi halkına, kendi ülkesine 
kurşun sıkan bölücü teröristlerin hiçbir 
farkı yoktur. Yüce dinimizin değerlerini is-
tismar ederek bu ülkeye cephe alanlar ile 
Kürt kardeşlerimizin adını istismar ederek 
bu millete savaş açanların gerisindeki silü-
et aynıdır. 

Türküyle, Kürdüyle, Laz’ıyla, Süryani’si, 
Arap’ıyla, Balkan veya Kafkas göçmeniy-
le bu ülkedeki 81 milyon vatandaşımı-
zın tek bir devleti vardır, o da Türkiye 
Cumhuriyeti’dir. Devletimize sahip çıka-
cağız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeş-
liğimize sahip çıkacağız. Kendine başka 

kimlik arayan, kendine başka devlet arayan, 
yakın tarihte pek çok örneğini gördüğümüz 
gibi, evini de, yurdunu da, ailesini de, onu-
runu da kaybetmeye mahkûm oluyor. 

Türkiye, Diyarbakırlı kardeşlerimiz başta 
olmak üzere, her kesimden insanımızın or-
tak gayretiyle, bu tuzağa düşmemiş, oyunu 
bozmuş, iradesine sahip çıkmıştır. Bugün 
hala birliğin, beraberliğin, kardeşliğin de-
ğil de, bölücülüğün diliyle konuşanların 
tek derdi, ellerindeki siyasi ve ekonomik 
rantı kaybetme korkusudur. 

Biz milletimize bölünmeyi değil bölüşmeyi 
teklif ettik. Biz milletimize parçalanmayı 
değil büyümeyi teklif ettik. Biz milletimize 
ayrımcılığı değil kardeşliği teklif ettik. Biz 
milletimize sefaleti değil refahı teklif ettik. 
Biz milletimize korkuyu değil güveni teklif 
ettik. Milletimiz de bu teklifimize olumlu 
cevap verdiği içindir ki, bugün her bakım-
dan dimdik ayakta bir Türkiye vardır. 

Kim karşınıza bölünmeyle, parçalanmayla, 
ayrımcılıkla, sefaletle, korkuyla geliyorsa, 
bilin ki sizin en büyük düşmanınızdır. Bu 
teklifle gelenin arkasına baktığınızda gö-
receğiniz tek şey yeminli düşmanlarımız 
olacaktır. Dün Selahattin Eyyubi’yi, Sul-
tan Kılıçarslan’ı alt edemeyenler, bugün 
gözlerini size dikmiş durumdalar. Bunla-
rın meşrebinde yalanın, iftiranın, vaadin, 
riyakârlığın sınırı yoktur. Dikkat edin, bu 
sıfatların aynısını ülkemiz içindeki kimi si-
yasetçilerde de bulabilirsiniz. Çünkü bunlar 
asıllarının gölgesidir. Biz, geçmiştekilerden 
farklı olarak, gölgeleriyle değil asıllarla mü-
cadele ettiğimiz için başarılı olduk. 

olarak görüyorum. Sanat, kültür, spor, eğ-
lence ve daha pek çok etkinliğin içinde yer 
aldığı bu festivalin, Diyarbakır’ın gelişen 
ve değişen yüzünün sembolü olacağına 
inanıyorum. 

Bizim Diyarbakır’a olan sevgimiz, muhab-
betimiz öyle lafta değildir. Biz Diyarbakır’ı 
istismar etmek değil; imar etmek, geliştir-
mek, yükseltmek, huzura ve refaha kavuş-
turmak için çalışıyoruz. Bu yıl üçüncü de-
fadır Diyarbakır’a geliyor, sizlerle kucak-
laşıyoruz. İmkân olsa her ay Diyarbakır’a 
gelmek, siz engin yürekli, güzel gönüllü 
kardeşlerimle bir arada olmak isterim. 
Ama emin olun, Diyarbakır’ın her mesele-
sini takip ediyor, her işini kolay kılmanın 
yolunu arıyoruz. Hele konu Diyarbakırlı 
gençlerimiz olduğunda, elimizden ne ge-
lirse yapmayı boynumuzun borcu olarak 
kabul ediyoruz. 

Bugün burada gençlerimizle birlikte olma-
nın gücümüze güç, enerjimize enerji kat-
tığını, mücadele azmimizi bilediğini his-
sediyoruz. Çünkü biz bugün burada kar-
şımızda Selahattin Eyyubi’nin torunlarını 
görüyoruz. Çünkü biz bugün burada kar-
şımızda atasından işaret aldığı gün mille-
tiyle birlikte yürüyecek Fatih’in evlatlarını 
görüyoruz. Çünkü biz bugün burada kar-
şımızda Asım’ın Neslini görüyoruz. Çün-
kü biz bugün burada karşımızda “Zaman 
bendedir ve mekân bana emanettir” şuu-
rundaki bir gençliği görüyoruz. Bu gençlik 
ki, Peygamberlerin, sahabelerin, nice bü-
yük devlet, kültür, sanat insanlarının şehri 
Diyarbakır’ın ve ülkemizin geleceğidir. Bu 
gençlik ki, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı ha-

yata geçirecek olan nesildir. Bu gençlik ki, 
umudumuz, ümidimiz, her şeyimizdir. 

Gençler!..

Diyarbakır’ın ve 80 vilayetimizin tüm 
gençleri!.. Bu büyük sorumluluğu üstlen-
meye hazır mıyız? Bunun için kendimizi 
her alanda en iyi şekilde yetiştirmeye hazır 
mıyız? Değerlerimize sahip çıkarak ruhu-
muzu, sporu ihmal etmeyerek bedenimizi, 
eğitimle vizyonumuzu en ileriye taşımaya 
hazır mıyız? Tek Millet, Tek Bayrak, Tek 
Vatan, Tek Devlet için mücadeleye hazır 
mıyız? Bayrağımızı indirmek, ezanımızı 
susturmak, istiklalimizi elimizden almak, 
istikbalimizi karartmak isteyenlere günle-
rini göstermeye hazır mıyız? Bu ülkenin 
81 milyon insanının hepsini, 81 milyon 
vilayetinin tamamını da kucaklayarak yo-
lumuza devam etmeye hazır mıyız? Maşal-
lah… Bu gençlik yanımızda oldukça ula-
şamayacağımız hedef, galip gelemeyeceği-
miz mücadele yoktur. 

Diyarbakır Halkı, Devletinin 
Yanında Dimdik Durdu ve 
Teröristleri Hüsrana Uğrattı

Kardeşlerim,

Bir ülkenin kuruluşu ve geleceği kılıçla ka-
lemin ucundadır. Kılıcınız keskin olacak 
ki, vatanınıza ve özgürlüğünüze göz diken-
lere fırsat vermeyesiniz. Kaleminiz güçlü 
olacak ki, nesillerinizi eğitim-öğretim yo-
luyla geleceğe hazırlayabilesiniz. Türkiye 
bugün, hem kendini savunmanın, hem 
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Son Ekonomik Dalgalanmada İşin 
Aslı Kur Değildi

Kardeşlerim,

Attığımız her adımda karşımıza çıkan en-
geller, bize bir gerçeği tekrar tekrar hatır-
latıyor. Özellikle, şöyle geriye doğru son 5 
yılımıza baktığımızda bunu daha iyi görü-
yoruz. Mesela Gezi’de amaç ağaç değildi. 
17-25 Aralık’ta dert hukuk değildi. Çukur 
eylemlerinde niyet hak değildi. Suriye’de 
gaye adalet değildi. 15 Temmuz’da gözeti-
len ülke değildi. Son ekonomik dalgalanma-
da işin aslı kur değildi.  

Hamdolsun, milletimiz de bu gerçekleri gö-
rüyor. Diyarbakır bu süreçte bize hep destek 
oldu. Buna rağmen, seçim sonuçları kafalar-
da hala bir takım tereddütler bulunduğuna 
işaret ediyor. Buradan tüm Diyarbakır’a ve 
aynı tereddütleri yaşayan kardeşlerime ses-
leniyorum: Bu ülkede etnik ayrımcılık ya-
pan karşısında önce bizi bulur. Bu bölgede 
bölge ayrımcılığı yapan, şehir ayrımcılığı 
yapan karşısında önce bizi bulur. Bu bölge-
de herhangi bir kişiye inancından, dilinden, 
kültüründen dolayı ayrımcılık yapan önce 
karşısında bizi bulur. 

Diyarbakır’ın ne sıkıntısı, ne sorunu, ne 
beklentisi varsa, bunu tıpkı ülkemizin diğer 
80 vilayetinde olduğu gibi hep birlikte çö-
zeceğiz. Bugün Diyarbakır’da caddeler pırıl 
pırıl. Batıda ne varsa burada da aynısı var. 
Bunun için de bir olacağız, iri olacağız, diri 
olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türki-
ye olacağız. Aydınlık geleceğimizin formülü 
budur. Diğer yolların hepsi, acıya çıkar, göz-

yaşına çıkar, zulme çıkar, geleceğimizin ka-
rartılmasına çıkar. Müslüman aynı delikten 
iki defa ısırılmaz. Bu coğrafyada 200 yıldır 
her yolu denedik. Bugün geldiğimiz nokta-
da görüyoruz ki, birliğimize, beraberliğimi-
ze, kardeşliğimize sahip çıkmanın dışında 
hiçbir yöntem bizim hayrımıza değildir. 

Diyarbakır tarihi boyunca hep öncü ol-
muş, lider olmuş, çığır açmış bir şehir-
dir. Gelin, yeni dönemin müjdesini yine 
Diyarbakır’dan verelim. 

Eyy Diyarbekir…

Sana acıdan, kandan ve gözyaşından başka 
bir şey vermeyenlerin dönemine son ver-
meye hazır mısın? Sana zulümden, baskı-
dan ve korkudan başka bir vaadi olmayan-
ların devrini kapatmaya hazır mısın? Gözü-
nün nuru evladına, mahremin olan evine, 
evinin yatak odasına kadar girip namusuna 
göz dikenlerin defterini dürmeye hazır mı-
sın? Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye 
kadar sana her türlü hizmeti getirenlerin 
yanında yer almaya hazır mısın? 

Öyleyse, gelin hep birlikte, 2019 Mart’ında 
yeni bir dönemin kapılarını aralayalım. 
Gelin hep birlikte, ülkemizi 2023’e taşıya-
cak iradeyi ortaya koyalım. Gelin hep bir-
likte, evlatlarımıza huzurlu ve müreffeh 
bir gelecek inşa edelim. Gelin hep birlikte 
güçlü ve büyük Türkiye’ye omuz verelim. 
Diyarbakır’dan yükselen işte bu ses, dost-
larımızın kalbini ferahlatırken, düşman-
larımızın yüreğini daraltıyor. Unutmayın, 
bu sesi ne kadar yükseltirsek hedeflerimize 
ulaşma azmimiz o kadar artacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığımızın kıymetli yöne-
ticileri, eğitim camiamızın kıymetli men-
supları, değerli misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. 2023 
Eğitim Vizyonu Belgemizin öğrencilerimiz, 
ailelerimiz, öğretmenlerimiz, okullarımız, 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. 

Eğitim, hükümete geldiğimiz günden beri 
önceliklerimizin en başında yer almıştır. 
Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesini 7,5 
milyar liradan 92,5 milyar liraya yükselt-
tik. Geçtiğimiz 16 yılda, eğitimin fiziki 
altyapısını geliştirmek, önceki dönemle-
rin yasakçı, baskıcı zihniyetlerinin izlerini 
silmek için gerçekten çok çalıştık. Göreve 

Eğitimde Başarılı Olmak 
Devlet Olarak Bizim 

Görevimizdir

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı
Ankara | 23 Ekim 2018
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Tarihimize baktığımızda ecdadımızın in-
şa veya ihya ettiği medeniyetimizin ışıltılı 
şehirlerine, dünyanın her yerinden ilim in-
sanlarını topladıklarını görüyoruz. Günü-
müzdeki gelişmiş ülkelerin başarılarının 
gerisindeki en önemli unsurlardan biri de, 
kurdukları güçlü eğitim sistemleridir. Her 
mesele gibi eğitim de, içinden çıktığı top-
lumun vasatını yansıtır. Küresel seviyede 
iddia ve donanım sahibi olmayan bir eğiti-
min millilik vasfı boş sözden ibarettir. Mil-
letler, eğitime kendi renklerini verirken, 
aynı zamanda orada dünyaya söyleyecek 
sözlerini de ifade ederler. Eğitimde çok ile-
ri gidip de ekonomide çok geri kalmış ve-
ya tam tersi toplum örnekleri bulmak pek 
mümkün değildir. 

Türkiye’nin sorunu, geçmişte uzun zaman 
eğitimin, insanı geliştiren değil, insanı for-
matlayan, dikte edileni nesillere aktaran 
bir mekanizma olarak görülmüş olmasıdır. 
Bu çarpık anlayış, maalesef nesillerimizin 
heba edilmesine, potansiyelinin, enerjisi-
nin, yeteneklerinin körelmesine yol açmış-
tır. Bu süreçte ne sınav sisteminin, ne ders 
kitaplarının, ne de eğitime dair neredeyse 
hiçbir şeyin kalıcı olmaması, işin felsefesi 
konusundaki çarpıklığın neticesidir. 

Biz çocuklarımızı, zihinlerini bilgiyle dol-
durarak diploma sahibi yapmanın peşinde 
koşarken, onların gönül dünyalarını do-
yurmayı ihmal ettik. Böyle olduğu için de, 
o diplomalar hep yetersiz kaldı. Çocukları-
mızı iyi bir talimle hayata hazırlamak için 
imkânlarımızı seferber ederken, onların 
terbiyesini eksik bırakmakla ne büyük ha-
ta yaptığımızı attığımız her adımda daha 
iyi anlıyoruz. 

Talim ve terbiyeyi, eğitim ve öğretimi bir-
likte sağlamadan bu işin üstesinden gele-
meyiz. Geçmişte, FETÖ gibi terör örgütleri, 
eğitim sistemimizin işte bu eksiğini kulla-
narak sinsice ülkemizi ve toplumumuzu 
ele geçirmeye çalışmışlardır. Aynı şekilde 
PKK’nın insan gücünün kaynağı da eğitim 
sistemimizin boşlukları ve hatta yanlışları-
dır. Bunun için 18 başlık altında sıralanan 
stratejik hedeflerden oluşan 2023 Eğitim 
Vizyonunun, işe “insan”dan başlıyor olma-
sını isabetli bulduğumu belirtmek isterim. 

Medeniyet Perspektifimizi 
Korumalıyız

Değerli arkadaşlar, 

Eğitimde bugüne kadar attığımız adım-
lardan istediğimiz sonuçları alamamış 
olmamızın muhasebesini kendi içimizde 
yaptık, yapıyoruz. Bugün tanıtım toplan-
tısında bir arada olduğumuz 2023 Eğitim 
Vizyonu Belgesi hazırlanırken, geçmişte-
ki tüm çalışmaların değerlendirildiğini 
biliyorum. Dünya değişiyor, Türkiye deği-
şiyor, dolayısıyla sorunlar ve bunların çö-
züm yöntemleri de değişiyor. Bu süreklilik 
içinde, maziden atiye köprü kuran, esnek 
ve geleceğe ilişkin beklentileri en yüksek 
oranda karşılayan bir çalışmanın ortaya 
çıktığına inanıyorum. 

Değişimin sürekliliği içinde, bu belgenin, 
atılan her adımla birlikte geliştirilmeye 
ihtiyaç duyulması gayet tabiidir. Asıl olan 
medeniyet perspektifimizi korumaktır. 
Bunu yaparken, ne evrenseli yakalayacağız 
diye kendimizi inkâr edeceğiz, ne de mev-

geldiğimizde, sırf milletimizin teveccüh 
gösterdiği kurumların önünü kesmek için 
uygulamaya konmuş 8 yıllık kesintisiz eği-
tim gibi, katsayı gibi ciddi sıkıntıları kuca-
ğımızda bulduk. Bunun yanında 60-70 ki-
şilik sınıf mevcutlarından, öğretmensiz ge-
çen derslere kadar pek çok sorun da vardı. 

Öncelikle zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık, 
kademelerini de 4+4+4’e dönüştürdük. 
Katsayı zulmü başta olmak üzere, öğrenci-
lerimizin üniversiteye girişlerinde adalet-
sizliklere yol açan uygulamaları ortadan 
kaldırdık. Milletimizin talebi doğrultu-
sunda Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Arapça 
gibi dersleri tüm okullarda seçmeli olarak 
okutulabilir hale getirdik. FATİH Proje-
siyle hem okullarımızın, hem de öğrenci-
lerimizin teknolojik altyapısını yeniledik. 
Bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyon tableti 
öğrenci ve öğretmenlerimize dağıttık, 432 
binin üzerinde sınıfa da etkileşimli tahta 
yerleştirdik. 

İnşa ettiğimiz 290 bine yakın yeni ders-
likle, kalabalık sınıfları tamamen ve ikili 
öğretimi de büyük ölçüde ortadan kaldır-
dık. Atadığımız 607 bin yeni öğretmenle 
toplam öğretmen sayımızı 920 binin üze-
rine çıkardık. Böylece, hiçbir eğitim kade-
mesinde sınıfların boş kalmamasını, ders-
lerin boş geçmemesini temin ettik. Spor 
salonundan laboratuvara, kütüphaneden 
pansiyonlara kadar her alanda çok önemli 
hizmetleri devreye aldık. Ders kitaplarını, 
zengin-fakir demeden tüm öğrencilerimi-
ze ücretsiz olarak veriyoruz. 

Eğitimde yaptığımız hizmetlerin listesi 
epeyce uzun. Bu örneklerle anlatmaya ça-
lıştığım, bugüne kadar eğitim konusunda 
gerçekten çok büyük yatırımlara imza at-
tığımızdır. Tabii aynı dönemde eğitimin 
içeriğinin geliştirilmesi konusunda da pek 
çok adım attık. Müfredattan sınav sistem-
lerine kadar çok sayıda farklı projeyi haya-
ta geçirmiş olmamıza rağmen, bu konuda 
arzu ettiğimiz ilerlemeyi kaydedemediği-
mizi, bir özeleştiri olarak her fırsatta ifade 
ediyorum. Önümüzdeki dönem, bugün 
tanıtımını yapacağımız 2023 Eğitim Viz-
yonu ile eğitimde hedeflediğimiz seviyeye, 
inşallah çıkacağımıza inanıyorum. 

FETÖ, Eğitim Sistemimizdeki 
Eksiklikleri Kullanarak Ülkemizi 
Ele Geçirmeye Çalıştı

Değerli arkadaşlar, 

Bizim gözümüzde eğitim meselesi, özünde 
bir insan meselesidir. İnsana dair olum-
lu ve olumsuz her şeyi eğitimin içinde 
bulmak mümkündür. Rabbimiz Kur’an-ı 
Kerim’de bize “Hiç bilenle bilmeyen bir 
olur mu?” diye sesleniyor. “İnsana yazmayı 
ve bilmediklerini öğreten” Rabbimizin bi-
ze emrettiği şekilde, hayatımızı ilme ve öğ-
renmeye adamak hepimizin görevidir. Bu-
nun için eğitim, bir yönüyle elbette milli-
dir, ama aslında cihanşümul bir sistemdir. 
“İlim Çin’de bile olsa gidip arayınız, alınız” 
tavsiyesi, bir yönüyle eğitimin evrenselliği-
ne işaret ediyor. 
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menlerimize hürmeti asla eksiltmeyiz, yi-
tirmeyiz. Medeniyetimizin “Bana bir harf 
öğretenin 40 yıl kölesi olurum” anlayışı, 
öğretmenlik mesleğinin değerinin en çar-
pıcı ifadesidir. Ecdadımıza baktığımızda, 
çoğunun öğretmenleriyle birlikte anıldı-
ğını görüyoruz. Şeyh Edebali’siz Osman 
Gazi, Akşemsettin’siz Fatih, İbni Kemal’siz 
Yavuz düşünülemez. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Öğretmenler, yeni nesil sizin 
eseriniz olacaktır” sözü de, tarihimizdeki 
bu geleneğe işaret ediyor. Bizim gözümüz-
de sayıları 920 bini bulan öğretmenleri-
miz, bayrağımızın dalgalandığı her yerde 
fedakârca görev yapan birer kahramandır. 

Öğretmenlerimize en kıymetli hazinemiz 
olan geleceğimizi, geleceğimizin teminatı 
çocuklarımızı emanet ediyoruz. Bundan 
daha büyük bir itibar, bundan daha büyük 
bir şeref olabilir mi? Bugünümüze ve ge-
leceğimize dair ne konuşuyorsak, hangi 
planı yapıyorsak, hangi hedefleri belirli-
yorsak, hepsinin de gizli öznesi öğretmen-
lerimizdir. Hani eğitim meselesi bir insan 
meseledir diyoruz ya, işte buradaki insanı, 
maddi ve manevi idrakiyle fiilen biçim-
lendiren öğretmenlerimizdir. Bunun için 
2023 Eğitim Vizyonumuzda öğretmenleri-
miz çok önemli yer tutuyor. 

Bu kapsamda önümüzdeki dönemde bir 
öğretmenlik meslek kanunu hazırlanıp çı-
kartılacak. Öğretmenlerimizin hem çalış-
ma şartlarını, hem de birikimlerini, mes-
leğin gereklerine uygun bir seviyeye taşı-
makta kararlıyız. Mesela, sözleşmeli öğret-
menliği yeniden düzenliyoruz. Halen 4+2 
olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme sü-

resini, 3+1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Böy-
lece, birinci sınıfta öğrencileri devralan bir 
öğretmenimiz, 4 yıl sonunda bu evlatları-
mızı bir üst okula yolcu edip, görev süre-
sini tamamlayabilecek. Ayrıca, geri kalmış 
bölgelerde görev yapan öğretmenlerimizi 
teşvik edecek bir takım tedbirler alınacak. 
Öğretmenliğe kabulde uygulanan peda-
gojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Bu 
eğitimi, bakanlığımız kendisi verecek. Ay-
rıca, tüm öğretmenlerimizin bilgi ve bece-
rilerini, meslek içi eğitim yoluyla hedefle-
rimize uygun seviyeye çıkartacağız. Halen 
ihtiyarî olan anaokulu eğitimini de, gerekli 
altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu ha-
le getireceğiz. Her birini “Gece karanlığını 
delen birer yıldız” olarak gördüğümüz öğ-
retmenlerimize, imkânlar nispetinde her 
türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlar, 

Yeni yönetim sistemimizi oluştururken, 
eğitimi yine önceliklerimizin en başına 
koyduk. Doğrudan Cumhurbaşkanlığı-
mıza bağlı kurumlarımızın bir kısmını 
da gençlerimize ve geleceğimize yönelik 
projeksiyonlar oluşturmak üzere ihdas et-
tik. Mesela Dijital Dönüşüm ve İnsan Kay-
nakları Ofislerimizin öncelikli hedefleri 
gençlerimizdir. Aynı şekilde Milli Eğitim 
Bakanlığımızı, daha da güçlendirdik. Her 
alanda olduğu gibi, eğitimde de, yeni yöne-
tim sistemimizin ruhuna uygun reformlar 
gerçekleştireceğiz. 

Eğitim yönetiminde ehliyet ve liyakat, ol-
mazsa olmazımızdır. Bakanlığın en üst yö-
neticilerinden okul müdürlerimize kadar 

cudu koruma saikiyle dünyadan kopaca-
ğız.  Elimizdeki vizyon belgesi, bu ikisinin 
birlikte mümkün olabileceği anlayışı üze-
rine bina edilmiştir. 

Herhangi bir yatırım yanlış yapıldığında 
para ve zaman kaybedilir, en fazla hedefle-
rin gerisine düşülür. Ama eğitimde bir yan-
lış yapıldığında nesiller, asırlar kaybedilir. 
Bunun için attığımız her adımı dikkatle 
hesaplamak, düşünmek, tartmak, analiz 
etmek ve ondan sonra hayata geçirmek zo-
rundayız. 

Eğitim işi aceleye gelmez. Bununla birlik-
te eğitim işi ertelenemez, geciktirilemez. 
Türkiye’nin dershane meselesi, bunun en 
çarpıcı örneğidir. Biz, hükümete geldiği-
mizde milletimize verdiğimiz söz gereği, 
eğitim sistemimizi dershanelere ihtiyaç 
duymayacak hale getirmeye çalıştık. O za-
man arkadaşlarıma şunu söyledim: “Ders-
haneler varsa, okullar niye var? Bir an ön-
ce dershaneleri tasfiye etmemiz gerekir. 
Eğitim ve öğretim sadece okullarda olma-
lıdır.” Ne yazık ki bunu geç başardık. Onun 
için de zaman kaybıyla FETÖ’ye yılda 1-2 
milyar lira kazandırdık.

Benim okulum niye var? Okulum varsa 
dershaneler niye var? Neymiş, okullarda 
başarı yokmuş. Eğitimde başarılı olmak 
zorundayız. Bu kimin görevi? Devlet ola-
rak bizim görevimiz. Benim Anadolu’da 
bacım niye ahırdaki davarını, niye kolun-
daki bileziğini satsın da çocuğunu dersha-
neye göndersin. Bunların bedelini ödedik, 
ama artık onlar tarih oldu. Şimdi yeni bir 
dönem başlıyor. 

Evet, ne yaptıysak, hangi tedbiri aldıysak, 
hangi sistemi devreye soktuysak, istediği-
miz neticeyi elde edemedik. Her seferinde 
bir takım eller devreye girdi ve dershane-
lerin hacıyatmaz misali ayakta kalmaya 
devam ettiğini gördük. Daha sonra bu işin 
arkasından terör örgütlerinin çıktığına şa-
hit olduk. Dershanelerin üzerine kararlı 
bir şekilde gittiğimizde de işin ucu darbe 
girişimine kadar uzandı. 

Şu anda da hala bu sorunun tam manasıy-
la çözülebildiğini düşünmüyorum. Farklı 
isimler, görüntüler ve kamuflajlar altında 
bu paralel eğitim sistemi varlığını sürdü-
rüyor. Vizyon belgemizde yer alan, öğret-
men standardından okullar arasındaki eği-
tim-öğretim farkının kapatılmasına kadar 
bir dizi düzenleme hayata geçtiğinde, bu 
sorunu gerçekçi bir şekilde çözmüş ola-
cağız. Devletimiz için tehdide, velilerimiz 
için de gerçekten büyük bir yüke dönüşen 
bu defteri tamamen kapatmadan rahat yü-
zü göremeyeceğimizden emin olunuz. 

Tüm Hedeflerimizin Gizli Öznesi 
Öğretmenlerimizdir

Değerli arkadaşlar, 

Eğitim deyince, öğretmenlerimize ayrı bir 
parantez açmazsak, hem konuyu eksik bı-
rakmış, hem de bu mesleğe haksızlık etmiş 
oluruz. Bizim kültürümüzde öğretmenleri-
mizin üzerimizdeki hakkı, neredeyse anne 
ve babalarımız seviyesindedir. Bu sebeple, 
hangi makama gelirsek gelelim, hangi sos-
yal statüye yükselirsek yükselelim, öğret-
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tüm yönetim kademelerimizi, bu anlayışla 
ve dış müdahalelere kapalı bir şekilde çalı-
şacak hale getireceğiz. Enerjisi ve birikimi 
yüksek arkadaşlarımızla birlikte hedefleri-
mize çok daha hızlı bir şekilde yol alacağı-
mıza inanıyorum. Okul yöneticiliği, bun-
larla birlikte adanmışlık da ister. Kimse, bu 
parametrelerin dışında bir sebeple kendin-
de görev talep etme hakkı görmemelidir. 

Eğitim alanında faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşlarımız, bizim bu süreçte 
en büyük yardımcılarımız olmuştur. Yeni 
dönemde de, yürütülen çalışmalara kat-
kı sağlamak suretiyle, kendilerinden aynı 
fedakârlığı, aynı işbirliğini bekliyoruz. 

Tüm Velilere Sesleniyorum: 
Çocuklarınızı Merdiven Altı 
Kurslara Teslim Etmeyin

Diğer yandan, okullarımıza ilave destekler 
vererek, okul yöneticilerimiz ve öğretmen-
lerimizle velilerimizi karşı karşıya getiren 
uygulamaları da ortadan kaldıracağız. 
Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz-
le velilerimizi, eğitim sistemimizin aynı 
ortak gaye için çalışan ayrılmaz parçaları 
olarak görmek istiyoruz. Hedefimiz velile-
rimizi, yardımcı kaynak, soru bankası, özel 
ders, etüt ve benzeri tüm yüklerden kur-
tarmaktır. 

Ekranları başında bizi izleyen milletime 
sesleniyorum: Lütfen çocuklarınızı merdi-
ven altı kurslara teslim etmeyin. Bizim öğ-

retmenlerimiz hafta sonu kursları veriyor. 
Öğretmenlere kurslar için ödenecek ücreti 
devlet karşılıyor. 

Okul yöneticileri ve öğretmenler, bu tür 
meşakkatlerle değil, sadece ve sadece eği-
timle, öğrencilerle meşgul olacaklar. Hep 
aynı şeyleri yapıp, aynı girdilerle hareket 
edip, her defasında farklı sonuçlar bek-
lemek akıl karı değildir. Bizim, sistemin 
girdilerini ve süreçlerini değiştirmemiz 
lazım ki, sonuçlar farklı olabilsin. Yeni 
dönem, inşallah işte bu anlayışla, eğitimi 
baştan sona 2023 hedeflerimize uygun şe-
kilde ileriye taşıyacağımız bir büyük başa-
rı hikâyesine şahitlik edecektir. Bu vizyon 
belgesinin neticelerini, her yıl kademe ka-
deme almaya başlayacak, inşallah 2023’te 
de yüzde yüz sonuca ulaşmış olacağız. Şa-
hıslarla kaim olmayan kalıcı bir program 
ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu atılım-
la, gençlerimize emanet edeceğimiz 2053 
ve 2071 vizyonları için sağlam bir altyapı 
kurmuş olacağız. 

Bu düşüncelerle bir kez daha 2023 Eğitim 
Vizyonu’nun hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği 
geçen herkesi tebrik ediyorum. Sayın Baka-
nımıza ve ekibine, üstlendikleri bu önemli 
sorumlulukta muvaffakiyetler diliyorum. 

Hepinize sevgilerimi,   
saygılarımı sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla. 

Danıştay’ımızın çok kıymetli Başkanı ve 
mensupları, yargı camiamızın değerli tem-
silcileri, kıymetli hocalarım, saygıdeğer 
misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru-
mumuzun öncülüğünde, Danıştay Başkan-
lığımızın katkılarıyla düzenlenen “150’nci 
Yılında Şûrayı Devlet’ten Danıştay’a Ulus-

lararası Sempozyumu”nun başarılı geçme-
sini temenni ediyorum. Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumumuz başta olmak 
üzere sempozyumun icrası ve ifasında gö-
rev alan herkese emekleri, gayretleri için 
şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle bir 
kez daha bu sene 150’nci kuruluş yıldönü-
münü kutlayan Danıştay’ımızı tebrik edi-
yor, çalışmalarında başarılar diliyorum. 
Sempozyuma katılmak üzere yurt içinden 

Danıştay Karar Mercii ise, 
Biz Burada Niye Duruyoruz?

“150. Yılında Şûrâ-yı Devlet’ten Danıştay’a” Uluslararası Sempozyumu
Ankara | 24 Ekim 2018



Recep Tayyip ERDOĞAN

153152

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-5

firma vazgeçti ve 1 milyar dolar kaybettik. 
Danıştay bunu neyle izah edecek? 1 mil-
yar doların hesabını kim verecek? 1 mil-
yar doların bedelini bu millete ödetmeye 
kimsenin hakkı yok. İdarede böyle bir ge-
cikme olduğu zaman tüm medya üzerine 
çullanıyor. Ancak bu gecikmeden dolayı 
Danıştay’a hesabı kim soracak? Bu hesabı 
soracak olan mercii yok. Bunun gibi daha 
birçok örnek var. 

Böyle bir toplantıda bu meselelere girmek 
istemezdim. Ancak 16 yıllık Başbakanlık 
ve Cumhurbaşkanlığı dönemimde benzer 
sorunları yaşadım. Son anayasa referandu-
munda danışma noktasında değişikliğe git-
tik, ama hala bu değişiklik Danıştay’a nüfuz 
etmemiş. Danıştay bu değişikliği daha uy-
gulamaya koymadı. 

Siyasi istikrarı garanti altına alan Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, ül-
ke tarihimizde ilk defa güçler ayrılığı da 
tam anlamıyla tesis edilmiştir, tabi uyu-
lursa. 16 Nisan Halkoylamasıyla yargının 
“bağımsız”lığı yanında “tarafsız”lığının da 
Anayasal çerçeveye alınması tarihi öneme 
sahiptir. Zira yargı gücü için bağımsızlık 
ve tarafsızlık, birbirini tamamlayan iki ki-
lit kavramdır. Bağımsızlık, yargıya dış etki 
ve müdahalelere karşı koruyan bir güvence 
sunarken, tarafsızlık da, ideolojik kalıplar, 
politik tutumlar ve bireysel önyargılardan 
arınmış bir muhakeme faaliyetini ifade 
eder. Yargının “hakemlik” vasfını layıkıyla 
yerine getirebilmesi, yargının bu iki kav-
ramın çizdiği çerçeveye sadık kalmasıyla 
mümkündür.

Gerek 17-25 Aralık girişiminde, gerekse 15 
Temmuz darbe teşebbüsünde yaşadığımız 

acı tecrübeler bize, bu iki kavramın ada-
letin tesisi noktasında ne kadar elzem, ne 
kadar hayati öneme sahip olduğunu gös-
termiştir. Kararlarını verirken akıl ve vic-
danları yerine ideolojik bağnazlığı koyan-
lar, bağımsızlık ve tarafsızlık yerine FETÖ 
elebaşından gelen emirlere göre hareket 
edenler, Türkiye’yi büyük bir felaketin eşi-
ğine getirmişledir. FETÖ ihanet çetesinin 
ülkemizi sürüklemek istediği bu yıkımdan 
kurtaran, siyasi iradenin kararlı duruşu 
ile aziz milletimizin demokrasisine canı 
pahasına sahip çıkması olmuştur. Tıpkı 
İstiklal Harbinde olduğu gibi milletimizle 
devletimiz sırt sırta vererek işgal girişi-
mini püskürtmüş, böylece 16 Nisan Hal-
koylamasına ve Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemine giden yolun kapılarını 
aralamıştır. Ben bu vesileyle bir kez daha 
o gece darbecilerin kurşunlarına göğüs-
lerini siper eden şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Darbe teşebbüsünün 
ilk anlarından itibaren bugüne kadar a-
daletin tecellisi için olağanüstü çaba gös-
teren yargı mensuplarımıza da buradan 
teşekkür ediyorum.

Hukuka “uygunluk denetiminin” sınırları-
nı “yerindelik denetimini” de içine alacak 
şekilde genişletmek,  asla doğru değil

Yerindelik Görevi İdareye mi, 
Yoksa Yargıya mı Aittir?

Değerli dostlarım,

Hukuk devletinin mütemmim cüzü; etkin 
ve hızlı işleyen, milletin vicdanını rahatla-

ve yurt dışından Ankara’yı teşrif eden mi-
safirlerimize         hoşgeldiniz diyor, yapa-
cakları katkılar için şimdiden kendilerine 
teşekkür ediyorum.

Sayın Danıştay Başkanı’mızın az önceki 
konuşmasında dile getirdiği hususların 
son derece önemli olduğunu düşünüyor; 
bu vizyon, gaye ve idealler doğrultusunda 
yürütülecek çalışmalarda sizlere muvaf-
fakiyetler temenni ediyorum. Bu sempoz-
yum sadece Danıştay’ımızın 150’inci kuru-
luş yıldönümünü kutladığımız bir zaman 
diliminde gerçekleşmiyor. Aynı zamanda 
toplantımız, ülke olarak tarihimizin en 
büyük, en köklü reformlarından birine 
imza attığımız 24 Haziran seçimlerinin de 
hemen sonrasına tekabül ediyor. Her biri 
kendi alanında uzman hocalarımızın bu-
gün ve yarın yapacağı sunumların diğer 
hususlar yanında, bu bakımdan da bü-
yük önem arz ettiğine inanıyorum. Çünkü 
Türkiye’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi de-
vam etmesi mümkün değildir.

24 Haziran seçimleri itibariyle ülkemiz 
yönetim modeli olarak parlamenter siste-
mi bırakarak yepyeni bir kulvara girmiştir. 
16 Nisan Halkoylamasıyla ilk adımını at-
tığımız, 24 Haziran seçimleriyle de uygu-
lamaya koyduğumuz bu yeni modelin adı 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, esa-
sında Danıştay’ın 150 yıllık tarihi boyunca 
bizzat şahitlik ettiği, Türkiye’nin yönetim 
sistemi tartışmalarında hayata geçirdiği 
en önemli reformlardan biridir. Milletimi-
zin özgür iradesiyle mührünü vurduğu bu 
değişim, ülkemizin demokrasi yolcuğun-

da yeni bir aşamanın ifadesidir. Böylece 
Türkiye, uzun yıllar milli iradeyi esir alan 
vesayetçi yapıdan kurtulmuş, gerçek de-
mokrasiye geçiş yolunda tarihi bir adım 
atmıştır.

Danıştay, İzmir Limanı İhalesi 
Kararındaki Gecikmeyi Neyle 
İzah Edecek?

Yeni sistemin en önemli özelliği, yürütme-
de çift başlılığı sona erdirerek, sandıkta te-
celli eden iradenin devlet yönetimine tam 
anlamıyla yansıtılabilmesini garanti etme-
sidir. Kuvvetler ayrılığını gerçek anlamda 
işletemeyen, bunun yerine millet iradesi-
nin anti demokratik kurum ve kuruluşlar 
vasıtasıyla frenlenmesini hedefleyen çar-
pık anlayış nihayet düzeltilecek diye düşü-
nüyorum. 

Maalesef çift başlılık değil, hatta hatta çok 
başlılığa doğru giden uygulamalara tanık-
lık ediyoruz. Bazı kavramların tanımında 
da zorlanıyorum. Ancak güzel kavramları-
mız da var. Nitekim Şûra-yı Devlet, anlamı 
ve içeriğiyle muhteşem. Danıştay, o da bir 
başka. Bu işlerden iyi anlayanlara Şûra-yı 
Devlet nedir-Danıştay nedir diye sorsak, 
inanın içinden çıkamazlar. Çünkü Şûra-yı 
Devlet, devletin danıştığı organdır. Peki, 
karar, icra kimin? İşte bu da yerindelik an-
lamıyla idarenindir, bu hususu bir defa iyi 
anlamamız lazım. Eğer burayı iyi anlaya-
mazsak olay nereye gelir biliyor musunuz? 

Ben damdan düştüm de onun için konu-
şuyorum. Geçmişte İzmir Limanının ihale-
sini yaptık. Danıştay ihaleden iki yıl sonra 
karar verdi. 2 yılın sonunda ihaleyi alan 
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ödemiştir. Hiçbirimizin bir daha ülkemiz-
de böyle bir atmosferin oluşmasına fırsat 
vermeyeceğine inanıyorum.

Türkiye’de bir dönem hepimizi mağdur 
eden, demokrasimizin kalitesini düşüren 
vesayetçi zihniyetin tekrar hortlatılmasına 
asla göz yumamayız. Hiç şüphesiz bu nok-
tada en büyük hassasiyeti gösterecek olan 
da yargı camiamızın bizatihi kendisidir. 
Bünyesine sirayet eden FETÖ’cüleri ber-
taraf etmekte ciddi başarılara imza atan 
Türk Yargısı, inanıyorum ki hukuku sta-
tükonun hortlamasına müsaade etmeye-
cektir. Bu çerçevede son günlerde yaşanan 
kimi tartışmaların da hukuki süreç içeri-
sinde çözüme kavuşturulacağına inanıyo-
rum. Türk demokrasisinin standartlarının 
geriye çekilmesine hiç kimsenin kayıtsız 
kalmayacağını temenni ediyorum.

Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili 
Elimizdeki Bilgileri 
Muhataplarımızla Paylaşıyoruz

Kıymetli dostlarım,

Türkiye son 16 yılda bir taraftan yargın-
dan ekonomiye kadar her alanda tarihi 
nitelikte reformlara imza atarken, diğer ta-
raftan da uluslararası siyasette gücünü, ko-
numunu, itibarını daha da perçinlemiştir. 
Bölgesel ve küresel meseleleri tribünden 
izleyen bir ülkeden, ordusu, işadamları, si-
vil toplum kuruluşları, diplomatları, kamu 
görevlileriyle hadiselere doğrudan müda-
hale eden bir ülke konumuna ulaştık. Baş-
kalarının empoze ettiği politikalarla istika-

meti çizilen bir Türkiye’den,  gerektiğinde 
bekası için risk alan, sorumluluk üstlenen 
bir ülke seviyesine geldik. 

Bugün Türkiye uluslararası alanda küre-
sel vicdanın sesi olmuş bir ülkedir. Dün-
yanın dört bir köşesinde adaletin, huku-
kun, insan hayatının ve demokrasinin 
vazgeçilmezliğini savunan bir Türkiye 
var. Tüm sıkıntıların, çatışmaların, istik-
rarsızlıkların içerisinde istikrar ve güven 
abidesi olarak temerküz eden bir Türkiye 
var. Kirli hesap yapanlara, sadece çıkar-
larını gözetenlere inat, vicdanı, insanlı-
ğı, paylaşma ve dayanışmayı yüceltmeye 
çalışıyoruz. Yanı başımızdaki ihtiyaç sa-
hibini gördüğümüz, gözettiğimiz, kolla-
dığımız kadar, tarihi sorumluluğumuzun 
ve inancımızın bir gereği olarak, dünya-
nın dört bir yanındaki kardeşlerimize de 
kol kanat geriyoruz. Suriye’den Irak’a, 
Afganistan’dan Somali’ye, Filistin’den 
Arakan’a, Yemen’den Mısır’a kadar nerede 
bir zulüm, sıkıntı, adaletsizlik varsa, eli-
mizdeki imkânlarla bunların giderilmesi 
için mücadele ediyoruz. Sadece ülkemizde 
değil, bölgemizden başlayarak tüm dün-
yada barış, huzur ve istikrarın tesisi için 
gayret gösteriyoruz. Sadece kendimiz için 
değil, herkes için adalet istiyoruz. Hangi 
saikle olursa olsun insanı insan yapan de-
ğerlerin, maddi çıkarlara kurban edilme-
mesi gerektiğini savunuyoruz.

Vicdan, hukuk ve insan eksenli dış politi-
kamızı, 22 gündür tüm dünyanın günde-
mini meşgul eden gazeteci Cemal Kaşıkçı 
cinayetinde bir kez daha gösterdik. Hem 
diplomasi tarihi, hem beynelmilel ilişki-

tan kararlara imza atan bir yargı sistemi-
nin mevcudiyetidir. Hukukun üstünlüğü-
nü esas alan bir devlette yargı “hakem” vas-
fındadır. Yargını bu görevini yerine getire-
bilmesi ise önüne gelen sorunları, objektif, 
adil, Anayasanın ve yasaların çizdiği sınır-
lar içerisinde kalarak çözmesine bağlıdır. 
Yargı organlarının kanuni çerçeveye sadık 
kalarak hareket etmesi, diğer tüm kurum, 
kuruluş ve şahısların tavırlarından çok 
daha önemlidir. Bu konuda yaşanacak en 
küçük ihmal ya da ihlal, milletimizin yargı-
ya olan güvenini zedelemekle kalmayacak, 
aynı zamanda yönetimde de telafisi zor za-
rarlara sebebiyet verecektir.

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı na-
sıl demokrasinin olmazsa olmaz şartı ise, 
“jüristokrasi” de aynı derecede büyük bir 
tehdittir. Yargının, öncelikle kendi itiba-
rını tehlikeye atan “jüristokrasi” tuzağına 
düşmesini engelleyecek en önemli unsur, 
kararlarını verirken yetkilerini aşmama-
ya göstereceği özendir. Yasayı uygulamak 
yerine yasa koyucu gibi hareket etmek, 
hukuka “uygunluk denetiminin” sınırları-
nı “yerindelik denetimini” de içine alacak 
şekilde genişletmek,  asla doğru değildir.

Şimdi ben merak ediyorum; yerindelik 
görevi idareye mi, yoksa yargıya mı aittir? 
Bunun kavgasını 16 yıldır hep verdik, hala 
veriyoruz. O zaman yargı gelsin idarenin 
görevini de üstlensin. Bir taraftan kuv-
vetler ayrılığından bahsediyoruz, diğer 
taraftan da yerindelik yetkisini yargı kul-
lanıyor. Böyle bir durum olamaz. Şûra-yı 
Devlet diyorsak, o zaman Danıştay’ın isti-
şare organı görevini ifa etmesi gerekir. Yok 

ben karar merciyim diyorsa, o zaman biz 
bu makamda niye duruyoruz? Hele hele 
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle ilgili 
Danıştay’dan müsaade alacaksak, o zaman 
ben bu makamda durmayayım, çekeyim 
gideyim. Böyle bir şey olur mu? Benim ya-
nımda birçok hukukçu var. Bunlara devlet 
niye maaş ödüyor? Cumhurbaşkanına hu-
kuki konularda destek versinler diye bu 
arkadaşlara maaş ödeniyor. 

Kuvvetler ayrılığı ilkesini mutlaka uygu-
lamamız gerekiyor. Kuvvetler ayrılığını 
işimize geldiği gibi uygularsak neticeye 
varamayız. Sonuçta bunun faturası, İz-
mir Limanı ihalesinde olduğu gibi mille-
te çıkıyor.

Ant kararında olduğu gibi, bazen de Da-
nıştay 5 yıl sonra karar verebiliyor. Andın 
okullarda kaldırıldığı 2013’te neredeydi-
niz? 2013’ten 2018’e kadar geçen 5 yılda 
neredeydiniz? 2018’e kadar niçin bu konu-
da bir karar verilmedi de, şimdi veriliyor? 
Kusura bakmayın, bu soruları sormak be-
nim hakkımdır. Biz, alkışlanması gerektiği 
zaman yargımızı alkışlarız, ama yanlışları-
nı da söylemek zorundayız. Çünkü millet 
tokadı atması gerektiği zaman bana atıyor, 
size atmıyor. Onun için sizlerden gecikme-
yen adil kararlar bekliyoruz.

Türkiye, özellikle hukukun ve anayasanın 
askıya alındığı dönemlerde, bu tür yanlış 
adımların acısını çok çekmiş bir ülkedir. 
Yassıada mahkemelerinden 28 Şubat süre-
cinde yaşanan hukuk garabetlerine kadar 
yargının siyasallaşmasının bedelini vatan-
daşlarımızla beraber yargı camiamız da 
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ler, hem de yargı süreçleri açısından “sui 
ceneris”, yani “nevi şahsına münhasır” bu 
hadisenin Türkiye Cumhuriyetine yaraşır 
bir ciddiyet ve hassasiyetle ele alınmasını 
sağladık. Hiç kimseyi töhmet altında bı-
rakmadan, tamamen elde edilen delillere 
göre olayın aydınlatılması için çaba sarf 
ettik. Belli merkezlerde üretilen kara pro-
pagandaların hakikati perdelemesine asla 
göz yummadık.

Emniyet, istihbarat ve yargı birimlerimizin 
şu ana kadar elde ettiği, hepsi de teyit edil-
miş bulguları, dün grup toplantımızda mu-
hataplarımızla ve uluslararası kamuoyuyla 
paylaştık. Ama birileri bu paylaşımdan ra-
hatsız oluyor. “3-5 gün neredeydiniz?” diye 
garip sorular yöneltiliyor. Niye? Sırtında 
maalesef küfe yok, herhangi bir sorumlu-
luğu bulunmuyor. Viyana Sözleşmesi’ni 
bilmiyor.  

Türkiye’nin bu süreçte sergilediği hassasi-
yetin, kararlılığın ve elbette şeffaflığın sa-
dece maktulün ailesi tarafından değil, tüm 
dünyaca takdirle karşılandığını görüyoruz. 
Ülke olarak cinayetin üstünün örtülmesi-
ne, emri verenden uygulayana kadar tüm 
sorumluların adaletten kaçırılmasına mü-
saade etmemekte kararlıyız. Bu, sadece ül-
kemiz sınırları içerisinde vahşi bir cinaye-
te kurban giden merhum Cemal Kaşıkçı’ya 
değil; aynı zamanda uluslararası topluma, 
hukuka ve adalete karşı sorumluğumuzun 
da bir gereğidir. Türkiye’nin tüm çabası, 
adaletin tecelli etmesi içindir. Cinayetin 
karanlık taraflarını aydınlatacak yeni de-
lillere ulaştıkça bunu şeffaf bir şekilde mu-
hataplarımızla paylaşmaya devam edece-
ğiz. İnşallah bu hassas süreci başarıyla yö-

netecek, sorumluların hesap vermesi için 
gereken çabayı göstereceğiz.

Değerli dostlarım,

Türkiye son 16 yılda elde ettiği başarıla-
rı reform ve demokratikleşme iradesine 
borçludur. Ülkemizi 2023 hedeflerine taşı-
yacak, 2053 ve 2071 vizyonlarının altyapı-
sını kuracak olan da yine bu reformcu ruh-
tur. 16 Nisan Halkoylaması ve 24 Haziran 
Seçimleriyle beraber başlattığımız demok-
ratik dönüşümü hız kesmeden devam etti-
receğiz. Türkiye’nin ayağına pranga vuran 
ne kadar köhne alışkanlık varsa, bunları 
ortadan kaldırmakta kararlıyız. Bunu da 
yıkan, yok eden, reddi miras yapan bir an-
layışla değil, gelenekten beslenen bir bakış 
açısıyla gerçekleştireceğiz.

Reform çalışmalarımızı biz gelenekten ge-
leceğe kurulan bir köprü olarak görüyoruz. 
Tıpkı bu sene 150’nci kuruluş yıldönümü 
kutlayan Danıştay’ımız gibi bir taraftan 
köklerimizle bağlarımızı korurken, diğer 
taraftan da daha aydınlık, daha özgür, daha 
müreffeh bir Türkiye’nin altyapısını kuru-
yoruz. “150’inci Yılında Şûrayı Devlet’ten 
Danıştay’a” Uluslararası Sempozyumunu, 
hem geleneğin ihyası hem de yeni yönetim 
modelimiz ışığında geleceğin inşası için ö-
nemli bir adım olarak değerlendiriyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
sempozyumun düzenlemesinde emeği 
geçenleri tekrar tebrik ediyor, çalışmala-
rında başarılar diliyorum. Yurt dışından 
programı teşrif eden misafirlerimize bir 
kez daha hoş geldiniz diyor, tüm katılım-
cıları en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Aziz milletim, değerli devlet, hükümet 

ve meclis başkanları, uluslararası kuru-

luşların kıymetli temsilcileri, saygıdeğer 

misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 

sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 

selamlıyorum. 

Bugün burada sizlerle iki büyük mutluluğu 
bir arada yaşıyoruz. Dünyanın en büyükleri 
arasında yer alan İstanbul Havalimanımı-
zın açılışını, yurt dışından gelen kıymetli 
dostlarımızla birlikte yapıyoruz. İstanbul 
Havalimanının tüm dünyaya, bölgemize, 
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 

İstanbul Havalimanı, 2023 
Hedeflerimize Olan Bağlılığımızı 

Daha da Güçlendirdi

İstanbul Havalimanı Açılış Töreni ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
Resepsiyonu | İstanbul | 29 Ekim 2018
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rak ettiğini biliyoruz. 2015 yılının Mayıs 
ayında, yer teslimi yapılıp inşaat başladı-
ğında dahi bu tereddütler hala sürüyordu. 
Bir kendini bilmez, televizyonda bu havali-
manının çökeceğini iddia ediyor. Niye çö-
kermiş? Güya havalimanın zemini çok yu-
muşakmış. Teknolojinin bu kadar geliştiği 
bir dönemde yumuşak zeminden söz edile-
bilir mi? Buraya çakılan kazıklardan habe-
riniz var mı? Yok. Rabbimize hamdolsun, 
bugün, finansmanından inşaatına kadar 
her boyutuyla dünyada eşine az rastlanır 
bu dev projeyi tamamladık ve ilk etabının 
resmi açılış törenini yapıyoruz. 

Toplam dört etaptan oluşan projenin, açı-
lışını yaptığımız ilk etabı yılda 90 milyon 
yolcu kapasitelidir. Bu kapasite, tüm etap-
lar bittiğinde 150 milyona yükselecek, hat-
ta gerekirse 200 milyona kadar çıkartılabi-
lecektir. Yaklaşık 76,5 milyon metrekarelik 
bir alana inşa edilen ve ilk etapta 3 pistle 
açılan havalimanımız; toplamda 6 pisti, 
paralel taksi yolları, 2 milyon metrekareyi 
bulacak kapalı alanı, 6,5 milyon metrekare 
apron büyüklüğü, terminaller arasındaki 
ulaşımı sağlayacak raylı sistemi, kargo ve 
genel havacılık terminalleri, kapasiteyi 
karşılayacak büyüklükteki kapalı ve açık 
otoparkları, destek birimleri, sosyal tesis-
leri, diğer tüm üniteleri ile gerçekten dev 
bir eserdir. 

Projenin ikinci etabında, doğu-batı para-
lel pisti ve taksi yolları… Üçüncü etabında 
ikinci terminal binası, ilave apron, para-
lel pist ve taksi yolu… Son etabında ise ek 
terminal binası, paralel pist, taksi yolları 
ve ilave apron yer almaktadır. Tüm etap-

ların 2028’e kadar tamamlanması öngö-
rülmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki 10 
yıl boyunca bu havalimanımız büyümeye 
devam edecektir. 

Kendi enerjisini üreten, çevreci, tabiat dos-
tu ve engelsiz bir proje olan havalimanı-
mızdaki hizmetler için 120 bin kişi görev 
yapacaktır. Havalimanımızdaki her birim, 
uluslararası standartların üzerinde, son 
teknolojiye sahip şekilde tasarlanmış ve 
inşa edilmiştir. Şehir merkezine karayolu, 
raylı sistem ve deniz yolu ile alternatifli 
ulaşım imkânları sağlanacaktır. Hava trafi-
ği ve güvenliği konusunda da, bu projeyle 
birlikte pek çok yeniliğe imza atılacaktır. 
Bu proje, yatırım bedeli 10 milyar 247 mil-
yon euro, devlete ödenecek kira bedeli de 
22 milyar 152 milyon euro olmak üzere, 
vergiler hariç toplam 32,4 milyar euro eko-
nomik büyüklüğü ifade ediyor. 

İlk etabın finansmanının 4,5 milyar euro 
tutarındaki bölümünün Ziraat Bankası, 
Vakıfbank, Halkbank ve 3 özel bankamız 
tarafından karşılanmış olmasını da önemli 
görüyorum. Uluslararası standartta kredi 
formatına sahip olmasına karşılık ülkemiz 
hukukunun geçerliği olduğu bir yöntemi, 
ilk defa bu projede uyguladık. Bu projenin 
finansmanında herhangi bir hazine garan-
tisi veya benzeri bir taahhüt söz konusu 
değildir. Sadece, toplam bütçe içerisinde 
sembolik bir rakamı ifade eden ve proje-
nin işletme süresinin ilk 12 yılıyla sınırlı 
olmak üzere, 342 milyon euro dış hat yolcu 
geliri garanti edilmiştir. 

Bunun yanında Cumhuriyetimizin 95’in-
ci kuruluş yıldönümünün gururunu da 
bugün hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriye-
timizin 95’inci kuruluş yıldönümü kutlu 
olsun. 

Öncelikle, bu güzel günümüzü bizimle 
birlikte paylaşan; Arnavutluk Cumhurbaş-
kanı Sayın Meta’ya, Kırgızistan Cumhur-
başkanı Sayın Ceenbekov’a, Kosova Cum-
hurbaşkanı Sayın Thaci’ye, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 
Akıncı’ya, Makedonya Cumhurbaşkanı 
Sayın İvanov’a, Moldova Cumhurbaşkanı 
Sayın Dodon’a, Pakistan Cumhurbaşkanı 
Sayın Alvi’ye, Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Sayın Vucic’e, Sudan Cumhurbaşkanı Sa-
yın El Beşir’e, Bosna-Herkes Başbakanı Sa-
yın Zvidzic’e, Bulgaristan Başbakanı Sayın 
Borisov’a, Azerbaycan Meclis Başkanı Sa-
yın Asadov’a, diğer ülkelerden gelen sayın 
bakanlara, sayın heyet başkanlarına, ulus-
lararası kuruluşların temsilcilerine ve tüm 
misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. 

Bugün Endonezya’da uçak kazası oldu. 
Bu kazada ölenlere Allah’tan rahmet dili-
yorum. Tüm Endonezya halkının başı sağ 
olsun. 

Değerli misafirler,

İstanbul, sadece en büyük şehrimiz değil, 
aynı zamanda ülkemizin en değerli mar-
kasıdır. 

Şair ne güzel söylemiş: 

“Bu Şehr-i Sitanbul ki bî-misl ü behadır

Bir sengine yek pare acem mülkü fedadır

Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında

Hurşid-i cihan-tab ile tartılsa sezadır.” 

Günümüz Türkçesiyle tekrarlayacak olursak;

“Bu İstanbul şehri ki paha biçilmez ona

Tüm Acem mülkü feda olsun tek bir taşına

Öyle bir incidir ki iki deniz arasında

Yeridir dünyanın güneşi ile tartılsa.”

Evet, paha biçilmez bu şehre yaptığımız 
böylesine büyük bir esere işte bunun için 
İstanbul adını verdik, hayırlı olsun. 

İstanbul Havalimanı  
Hayırlı Olsun

Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanımız, bu-
rası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde 
ticari seferlere kapanacak olmakla birlik-
te, havalimanı vasfını koruyacaktır. Gerek 
havacılık fuarları, gerekse başka bir takım 
faaliyetler için Atatürk Havalimanı, aynı 
isimle hizmet vermeyi sürdürecektir. Ata-
türk Havalimanının bu faaliyetler dışın-
daki alanları ise, söz verdiğimiz şekilde 
Millet Bahçesi olarak İstanbul halkının 
kullanımına açılacaktır. Dolayısıyla orası 
Atatürk Havalimanı, burası ise İstanbul 
Havalimanı olarak isimlendirilecektir. Ha-
valimanımızın ismi de hayırlı olsun. 

Değerli misafirler,

İstanbul Havalimanımızı yapmak için 
2013 yılında kolları sıvayıp ihalesini ger-
çekleştirdiğimizde, pek çok çevrenin bu 
projenin sonunun gelip gelmeyeceğini me-
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istikbaline sahip çıkan, geleceğine güvenle 
ve ümitle bakan bir Türkiye olarak, hedef-
lerimize doğru kararlılıkla yürümeye de-
vam ediyoruz. 

Türkiye, Dünyanın En Büyük 10 
Ekonomisinden Biri Olacak

Değerli misafirler,

Cumhuriyetimizin ilanının 95’inci yılında, 
2023 hedeflerimize olan bağlılığımız, hiz-
mete aldığımız bu eserle bir kez daha güç-
lenmiştir. Bu vesileyle milletimizin Cum-
huriyet Bayramını tekrar tebrik ediyorum. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak 
üzere, İstiklal Harbimizi zafere ulaştıran, 
yeni devletimizi kuran, ülkemizin bugün-
lere gelmesinde emeği, alın teri, kanı olan 
tüm devlet adamlarımızı, şehitlerimizi, 
gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle, 
hürmetle yâd ediyorum. Şairin, “Ve kah-
ramanlar can verir, yurdu yaşatmak için” 
ifadesine ilham olan tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Sınırlarımız 
içinde ve dışında, milletimizin huzurla ya-
şaması, devletimizin payidar olması için, 
gerektiğinde hayatlarını feda etme pahası-
na görev yapan güvenlik güçlerimize kal-
bi şükranlarımı sunuyorum.  Bu ülke için 
dökülen tek damla alın teri de, tek damla 
kan da asla boşa gitmemiştir, boşa gitme-
yecektir. Tarih, en büyük şahittir, en büyük 
hakemdir. Tıpkı açılışını yaptığımız bu 
eser gibi, yaptığımız her işi, milletimizin 
takdirine ve tarihin murakabesine emanet 
ediyoruz. 

Gençlerimize vasiyetimiz olan 2053 ve 
2071 vizyonlarımızın altyapısını, Cum-
huriyetimizin 100’üncü yılı için belirle-
diğimiz hedeflerimizle oluşturuyoruz. 
Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomi-
sinden biri olmaya, bölgesinde ve dünya-
da barışın, huzurun, güvenliğin, refahın 
sembolü haline gelmeye kararlıdır. Hedef-
lerimize ulaşmayı, sadece kendimiz için 
değil, tüm dostlarımız için de istiyoruz. 
Bu anlayışla, demokrasideki ve ekonomi-
deki yolculuğumuzu dostlarımızla birlik-
te sürdürme arzumuzu her fırsatta dile 
getiriyoruz. Ne mazisinde sömürge ayıbı, 
ne alnında katliam karası, ne yüreğinde 
beşere dair husumet lekesi bulunmayan 
bir milletin mensupları olarak, bize hüs-
nüniyetle yaklaşan herkesle birlikte yol 
yürümeye hazırız. 

Buradan bölgemizdeki ve dünyadaki tüm 
dostlarımıza sesleniyorum: Gelin, hepi-
miz için huzurlu, güvenli ve müreffeh bir 
geleceği birlikte inşa edelim. Gelin, düş-
manlıklara, savaşlara, acılara, zulümlere 
değil; sevgiye, barışa, dayanışmaya çıkan 
kapıları birlikte açalım. Gelin, çocuklara, 
masumlara, mazlumlara umut verecek 
bir dünyanın müjdesini insanlığa hep bir-
likte verelim. Sözlerimi, bu toprakların 
yetiştirdiği büyük gönül insanı Yunus 
Emre’nin şu güzel şiiriyle bitirmek isti-
yorum:

“Ben gelmedim kavga için

Benim işim sevgi için 

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmağa geldim

İstanbul Havalimanı, Bölgemiz ve 
Dünya İçin Büyük Bir Hizmettir 

Görüldüğü İstanbul Havalimanı hem mi-
marisi, hem inşası, hem işletmesi, hem 
finansmanı ile gerçekten ülkemizin yüz 
akı, dünyada da örnek olacak bir projedir. 
Bu dev projenin etüdünden inşasına ve 
işletmesine kadar her aşamasında emeği 
geçen, katkısı olan kamu kurumlarımıza, 
banklarımıza, yüklenici firmalara, taşe-
ronlara, mühendisinden işçisine herkese 
teşekkür ediyorum. 

Değerli misafirler,

Coğrafi olarak ülkemiz, özellikle de İstan-
bul, tarih boyunca hep stratejik bir konum-
da yer almıştır. İstanbul Havalimanımızın 
hizmete girmesiyle Türkiye, kuzey-güney 
ve doğu-batı aksları arasındaki en önemli 
transit merkez konumuna gelmiştir. Hava-
limanımız, hitap ettiği bu geniş alanda 60 
ülkeyi ve 20 trilyon dolarlık ekonomileri 
birbirine bağlıyor. Ülke olarak, küresel e-
konomilerin entegrasyonunda sahip oldu-
ğumuz kilit rolü, bu havalimanı ile daha da 
ileriye taşıyoruz. Dolayısıyla, biz İstanbul 
Havalimanını, sadece ülkemize değil, böl-
gemize ve dünyaya yaptığımız bir büyük 
hizmet olarak görüyoruz. Enerji ve su ve-
rimliliğinde yüzde 40 tasarruf sağlayacak 
özellikleri ve teknoloji ağırlıklı yönetimiy-
le, burası geleceğin dünyasına hitap eden 
bir akıllı havalimanı olarak faaliyet göste-
recektir. 

İstanbul Havalimanının hizmete girme-
siyle, Avrupa hava sahasının yeniden yapı-

landırılması gerekecektir. Artık en önemli 
transfer noktası İstanbul olacağı için kıta-
lararası uçuşların güzergâhları da büyük 
ölçüde değişecektir. Konumu ve özellikleri 
ile tarihe damga vuracak bu eserin ülke-
mizde inşa edilmiş olması, tesadüf değil-
dir. Türkiye, özellikle geçtiğimiz 16 yılda, 
eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye 
her alanda dev yatırımlar yaparak, kendi-
sini işte bu geleceğe hazırlamıştır. Sadece 
havacılık alanında ulaştığımız seviye dahi, 
başlı başına bir başarı hikâyesidir. 

Mesela, ülkemizdeki havalimanlarının sa-
yısını 26’dan, bugün itibariyle 30 ilave ya-
parak 56’ya çıkarmış bulunuyoruz. Halen 
inşası ve projesi devam edenlerle bu sayı 
önümüzdeki yıllarda 64’e ulaşacak. Yurt 
dışı uçuş noktalarımızın sayısını 60’dan 
316’ya, uçulan ülke sayısını 50’den 122’ye, 
büyük gövdeli uçak sayımızı 162’den 
506’ya çıkardık. Tüm bu atılımlar sayesin-
de havacılık sektörümüzün cirosu 2,2 mil-
yar dolardan 25 milyar dolara yükseldi. 

Diğer alanlarda da benzer gelişmeler kay-
dettik. Üstelik bu başarılara, bilhassa son 
5 yılda yaşadığımız nice provokasyona, 
üzerimizde oynanan nice oyuna, ülkemize 
kurulan nice tuzağa, maruz kaldığımız ni-
ce saldırıya rağmen imza attık. 

Bugün Türkiye, milli gelirine göre dünya-
da 17’nci, satın alma paritesine göre 13’ün-
cü sıraya yükselmiştir. Bunu, devletimizle 
milletimiz arasında kurduğumuz güçlü 
bağdan aldığımız feyzle gerçekleştirdiği-
miz hizmetler sayesinde başardık. Tıpkı 
15 Temmuz’da olduğu gibi, istiklaline ve 
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Gelin tanış olalım 

İşi kolay kılalım

Sevelim sevilelim 

Bu dünya kimseye kalmaz”

Evet… İnşallah İstanbul Havalimanımız in-
sanları kavuşturup tanıştıracak, sevgiyi 
çoğaltıp gönülleri abad edecek, ülkemi-
ze, bölgemize ve dünyaya hayırlı bir hiz-
met olmuştur. 

Havalimanımızın inşasında emeği geçen 
herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.  
Hepsinden öte, 5’li konsorsiyumu huzurla-
rınızda tebrik ediyorum. Yılmadılar, usan-
madılar ve 42 ayda böyle bir eseri bitirdi-
ler. Tabi daha işleri var, henüz bitmedi. 

Bu güzel günümüzde sevincimizi paylaşan 
dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 
Cumhuriyetimizin 95’nci kuruluş yıldö-
nümünü tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile TÜ-
BİTAK’ımızın kıymetli yöneticileri, değerli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Bugün burada birbirinden önemli milli 
teknoloji geliştirme alt yapılarının açılışı, 

savunma sanayii projelerinin teslimi ve 
testleri vesilesiyle bir araya geldik. Tüm bu 
milli teknoloji geliştirme alt yapılarının, 
Optik Sistemler Araştırma Laboratuvarı-
nın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim 
edilen yeni nesil mühimmatların ülkemiz 
için hayırlı olmasını diliyorum. Bu proje-
lerin ülkemize kazandırılmasında emeği 

Milli Uzun Menzilli
Bölgesel Hava Füze Savunma 

Sistemi Üreteceğiz

TÜBİTAK Optik Sistemler Araştırma Laboratuvarı ve Diğer Projelerin 
Açılış Töreni | Ankara | 31 Ekim 2018



Recep Tayyip ERDOĞAN

165164

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-5

şadığımız dönemin tarihe altın harflerle 
kazınacağına inanıyorum. Ancak ulaştı-
ğımız seviyeyle yetinemeyiz. Bağımsız ve 
güçlü Türkiye hedefine, savunma sanayii-
mizde başlattığımız milli hamleleri kesin-
tisiz şekilde sürdürerek varabiliriz. İşte bu 
anlayışla savunma sanayiinde yüzde 65 
olan yerlilik-millilik oranını daha da yuka-
rılara taşıyacağız. 

Savunma sanayiinde, rekabet gücü ve kat-
ma değeri yüksek teknoloji üretmeye yö-
nelik araştırma geliştirme faaliyetlerine 
büyük önem veriyoruz. TÜBİTAK Savun-
ma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Ensti-
tüsü SAGE, geliştirdiği yüksek teknolojiye 
dayalı silah sistemleriyle savunma sanayi-
mize önemli katkılar veriyor. 

Bugün burada açılışını yaptığımız Harp 
Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapı-
sı HABRAS da bu katkılardan biridir. Artık 
milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin 
geliştirme aşamasındaki etkinlik testleri, 
seri üretilen mühimmatların kafile kabul 
testleri, yurt dışından satın alınan silah 
sistemlerinin testleri bu kuruluşumuz tara-
fından yapılabilecek. HABRAS’ın işletmeye 
alınması ile savunma sanayiimiz, Amerika, 
İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin 
gibi sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu ö-
nemli bir yeteneğe ve altyapıya kavuşmuş 
oluyor. Millî imkânlarla ve emsallerine göre 
çok kısa bir zaman içerisinde tamamlanan 
HABRAS’la Türkiye, kendi testlerinin yap-
manın yanında, yurt dışına da bu hizmeti 
verebilir bir ülke haline geliyor.  Bu kritik 
sistemin ülkemize ve savunma sanayimize 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Şimdi, Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik 
Test Altyapısı HABRAS’ın ilk test faaliyeti 
için canlı yayınla Konya Karapınar’a bağla-
nıyoruz. Evet… Hazır mıyız?

Değerli misafirler,

Savunma sanayi sektörümüz bugün, bin-
den fazla şirket yanında KOBİ’lerin, araş-
tırma kuruluşlarının ve üniversitelerin 
katılımıyla millî bir yapıya dönüşmüş du-
rumdadır. Bu millî yapının, birlikteliğin or-
taya çıkardığı ürünlerden birisi de PULAT 
Aktif Koruma Sistemi’dir. PULAT, entegre 
edildiği tankı “statik karşı koyma tekniği” 
ile, sahada maruz kalacağı tehditlere karşı 
koruyan, TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN or-
taklığında geliştirilen bir sistemdir. 

Kalifikasyon ve entegrasyon çalışmaları de-
vam eden PULAT’ta, TÜBİTAK SAGE’nin 
geliştirdiği harp başlığı ve ateşleme biri-
minden oluşan Tahrip Sistemi çok kritik 
bir teknolojidir. Bu sistem, tehdidinin tanka 
ulaşmadan, havada etkisiz hale getirilmesi-
ni sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Bu tek-
noloji ile silahlı kuvvetlerimizin en önemli 
muharip gücü olan tank birliklerimiz, ger-
çekten hayati bir teknolojiye kavuşmuş olu-
yor. Ülkemize ve ordumuza hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Şimdi PULAT Tahrip Sistemi Etkinlik Testi-
ni hep birlikte takip edeceğiz. 

Evet… Hazır mıyız?

Değerli misafirler,

Savunma sanayimizin ve yerli teknoloji ça-
lışmalarımızın bir başka özgün ürünü de 

geçen tüm kurumlarımızı, hocalarımızı, 
araştırmacılarımızı, mühendislerimizi, 
teknisyenlerimizi tebrik ediyorum. 

Türkiye, savunma, havacılık ve uzay tek-
nolojilerinin her alanında söz sahibi bir 
ülke konuma yükselme yolunda hızla iler-
liyor. Özellikle yüksek çözünürlüklü göz-
lem, haberleşme uyduları ve alt sistemleri, 
uydu fırlatma sistemleri, uydu veri işleme, 
depolama ve bilgi destek sistemleri konu-
sunda gerçekten önemli neticeler alıyoruz. 
Hizmete soktuğumuz uydunun ardından, 
daha gelişmiş uydular tasarlamak, üret-
mek ve uzaya göndermek zorunda olduğu-
muzu ifade etmiştik. Bu çerçevede ortaya 
koyduğumuz hedeflerimizden biri de uy-
du kameralarının, büyük çaplı aynaların 
ülkemizde üretilmesiydi. Açılışını yaptı-
ğımız Optik Sistemler Araştırma Labora-
tuvarı, kısa adıyla OPMER, işte bu amaçla 
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. Halen 
yürütülen İMECE uydu projesinde kulla-
nılan kameranın tasarım, entegrasyon ve 
testleri TÜBİTAK tarafından yapılmakta-
dır. Ancak, bu kamerada kullanılan ayna, 
mercek, prizma ve filtre gibi hassas optik 
bileşenler yurt dışından tedarik ediliyor-
du. Kritik teknoloji olarak kabul edilen bu 
parçaların hem maliyetleri yüksekti, hem 
de ihraç kısıtlamasına tabiydi. OPMER 
projesi sayesinde, hassas teknolojiye sahip 
optik bileşenleri milli imkânlar ile gelişti-
rilme imkânına kavuştuk. Bu sayede kritik 
tasarımların, bilgi birikiminin ve ödenen 
yüksek tutarların yurt içerisinde kalması-
nı sağlıyoruz.

Optik Sistemler Araştırma Laboratuvarı-
nın faaliyetleri, sadece optik bileşen üre-
timi ile sınırlı değildir. Aynı şekilde ürün-
lerin tasarım, ölçüm, entegrasyon ve test 
faaliyetlerini de bu tesiste yürüteceğiz. 
OPMER altyapısı, 8 tasarım, 4 üretim, 1 
metroloji, 3 entegrasyon-test olmak üzere, 
toplam 16 laboratuvardan oluşuyor. Tesis-
te, uydu kameralarının yanında, yurt dı-
şından tedarikinde zorluk yaşanan hassas 
optikler ve teleskoplarda kullanılan büyük 
çaplı aynalar da üretilecek. Ülkemizde bu 
alanda kurulan ilk merkez olan OPMER, 
dünya genelinde konu ile ilgili Ar-Ge faa-
liyetlerini gerçekleştiren sayılı laboratu-
varlardan birisidir. Bu önemli kazanımın 
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 

Savunma Sanayiinde Yüzde 65 
Olan Millilik Oranını Yukarılara 
Taşıyacağız

Değerli misafirler,

Son yıllarda Türkiye’ye karşı yoğunlaşan 
saldırıların arkasındaki sebeplerden biri-
nin de, uyguladığımız bağımsız politikala-
ra duyulan tepki olduğunu biliyoruz. Yine 
biliyoruz ki, siyasette ne kadar bağımsız 
olursak olalım, iş dönüp dolaşıp savunma 
sanayimizin gücüne dayanıyor. Hamdol-
sun bu noktada da ciddi bir mesafeler kat 
ettik. Savunma sanayiinde yüzde 20’lerde 
olan yerlilik-millilik oranını, bugün yüzde 
65’lere çıkardık. İşte bu başarının arka-
sında, açılışını yaptığımız tesis gibi ileriye 
teknolojiyle donatılmış altyapılar, verilen 
emekler, sergilenen maharetler vardır. Ya-
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vetlerimizin teknik imkân ve kabiliyetle-
rini daha da artırmakta kararlıyız. 

Geliştirdiğimiz bazı mühimmatların 
TSK’ya teslimini bugün gerçekleştireceğiz. 
TÜBİTAK SAGE tarafından, genel maksat 
bombalarına güdüm yeteneği kazandır-
mak üzere tasarlanan Hassas Güdüm Ki-
ti-82, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 
envanterine girmiştir. Standart bombala-
rı akıllı bomba haline getiren, F-4 ve F-16 
platformlarına sertifikasyonu tamamla-
nan, her hava durumunda kullanılabilen 
bu kit ile, hava kuvvetlerimizin operas-
yon kabiliyeti daha da ileriye taşınmıştır. 
İlk parti teslimatları tamamlanmış olan 
ve üretim faaliyetleri devam eden hassas 
güdüm kitinin alt sistemleri ve parçaları, 
çeşitli savunma sanayii kuruluşlarımız ta-
rafından yurt içinde üretilmektedir. Yakın 
gelecekte çoklu atım adaptörü ile birlikte 
kullanılacak olan bu sistem, böylece daha 
az uçakla daha fazla hedefin etkisiz hale 
getirilmesini sağlayacak. 

Yine TÜBİTAK tarafından geliştirilen Ka-
natlı Güdüm Kiti, Nüfuz Edici Bomba ve 
SOM Satha Atılan Orta Menzilli mühim-
matlarını da Türk Silahlı Kuvvetleri en-
vanterine kazandırdık. Şimdi buradan çok 
önemli bir müjdeyi milletimle paylaşmak 
istiyorum. Uzun menzilli bölgesel hava 
füze savunma sistemine olan ihtiyacımız 
farklı vesilelerle gündeme geliyor. Öte yan-
dan, bu sistemin ülkemizin güvenliği için 
önemi de ortada. Türkiye’yi zamanla bu 
alanda farklı bir lige çıkaracak bir proje-
nin ilk adımını bugün atıyoruz. Milli uzun 
menzilli bölgesel hava füze savunma siste-

minin oluşturulmasına yönelik çalışmalar 
Savuma Sanayi Başkanlığımızın öncülü-
ğünde, TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve RO-
KETSAN tarafından başlatıldı. İlk teslimat-
ların 2021 yılı sonunda gerçekleştirilmesi 
planlanıyor.

Bugün ayrıca tarihi önemdeki bu projemi-
zin de ismini ilan ediyoruz. SİPER adıyla 
başlattığımız milli uzun menzilli bölgesel 
hava füze savunma sisteminin hayırlı ol-
masın diliyorum. İlgili tüm kurumlarımız-
dan, projenin zamanında teslimatı konu-
sunda en üst seviyede gayret beklediğimi 
özellikle belirtmek istiyorum.

Bilim İnsanlarımızın Yurda 
Dönüşünü, Çeşitli Programlarla 
Teşvik Ediyoruz

Değerli misafirler,

Günümüz dünyasında gerçek anlamda 
bağımsızlığı sağlam temeller üzerine 
oturtmamız için tüm alanlarda yerli tek-
nolojimizi geliştirmemiz gerekiyor. Tıp-
kı savunma sanayiinde olduğu gibi, her 
alanda kendi kendine yeten, teknolojiyi 
tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç 
eden ülke konumuna ulaşmaktan başka 
çıkar yolumuz yoktur. İşte bunun için 
milli teknoloji hamlesi diyoruz. Ekono-
mide ve dünya siyasetinde bugünkünden 
de daha güçlü noktalara ulaşabilmemiz 
milli teknolojide yapacağımız hamlelerle 
mümkündür. 

TÜBİTAK BİLGEM tarafından yürütülen, 
Yüksek Güçlü Lazer Sistemi Geliştirilme-
si, kısa adıyla IŞIN projesidir. IŞIN projesi 
kapsamında yerli imkânlarla üretilen lazer 
ve lazer sistemlerimiz, yüksek isabet oranı 
ile hedefler üzerinde üstün başarı sağladı. 
Elektrik enerjisi ile mühimmatsız çalışan, 
atım maliyeti düşük lazer silahlarımız, 
kendi mühendislerimiz tarafından tasar-
landı, üretildi ve test aşamasına getirildi. 
İlk prototipte yurt dışından tedarik edilen 
lazerler, proje kapsamında millileştirildi. 
Ülkemiz, savunma uygulamalarına uygun 
kilovat üzeri lazer yapan ülkeler arasına 
girdi. İlk denemelerde yüksek başarı sağ-
layan sistem, önümüzdeki dönemde hava 
araçlarında ve gemilerde kullanılabilir ha-
le geldi. 

Şimdi, gurur verici bir çalışma olan IŞIN 
Projesinin testi için Kırıkkale’ye bağlana-
rak, canlı yayında ilk test faaliyetini ger-
çekleştireceğiz. Ülkemize, milletimize ha-
yırlı olsun. 

Evet… Hazır mıyız?

İç ve Dış Operasyonlarda Yerli 
Savunma Sanayii Araçlarımızı 
Kullanıyoruz

Değerli misafirler,

Günümüzde güvenlik kavramının anlamı 
büyük ölçüde değişti. Artık fiziki güvenli-
ğin siber güvenlikle, dijital sanayiyle, yerli 
yazılımla, yapay zekâyla tahkim edilmesi 
gerekiyor. Nanoteknoloji, malzeme, hava-

cılık, uzay ve savunma alanlarında ihtiyaç 
duyduğumuz teknolojik derinliğimiz her 
geçen gün artıyor. İşte bu teknolojik derin-
liklere ulaşan ürünlerden bir tanesi olan 
Elektromanyetik Fırlatma Sistemi, kısa 
adıyla Sapan’ı bugün hayata geçiriyoruz.  
Maliyetleri oldukça yüksek kimyasal ya-
kıtlar ile ulaşılması riskli olan, sesin 6 katı 
ve üstü yani hipersonik hızlara SAPAN ile 
birlikte erişebileceğiz. Hipersonik hızlarda 
hareket eden bir mühimmatın hem takip 
edilmesi hem de imha edilmesi çok zordur. 
Bu yüzden bu tür mühimmatlar kritik he-
deflerin imhasında kritik öneme sahiptir. 
SAPAN’a benzer sistemlerin tasarımı ve 
güvenli çalışması için tüm dünyada çalış-
malar devam ediyor. Biz bu kritik tekno-
lojiyi ülkemizde üretmeyi başardık. Proje 
kapsamında 1 kilogramlık mühimmatı 
saniyede 2000 metreden başlayan hızlarla 
fırlatmayı hedefliyoruz.

Değerli misafirler,

Savunma sanayiinde geliştirdiğimiz 
yerli teknolojiler, son dönemdeki terör 
operasyonlarımızda son derece önemli 
vazifeler icra etmişlerdir. Gerek sınırları-
mız içinde, gerekse sınırlarımız dışında-
ki operasyonlarda yerli savunma sanayi 
araçlarımızı etkin bir şekilde kullanıyo-
ruz. Zeytin Dalı operasyonu bunun en 
çarpıcı örneklerinden biridir. Hamdol-
sun, kimseye muhtaç olmadan kendi 
ürünlerimizle çok başarılı bir operasyon 
gerçekleştirdik. Bugün de başarılı ope-
rasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuv-
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Sanayimizde gerçekleşmesi gereken çalış-
malarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımı-
za çok büyük bir iş düşüyor. TÜBİTAK’ın 
yürüttüğü destek programları, geliştirdiği 
teknolojik projeler de bu bakımdan hayati 
öneme haizdir.

Bugün burada icra edilen çalışmalarda 
olduğu gibi, savunma ve uzay teknolojile-
rinin geliştirilmesine katkı sağlayarak, ül-
kemizi küresel ölçekteki rekabet gücünü 
artırmayı amaçlıyoruz. Tüm bu yapılanlar-
da bilim insanlarımızın, araştırmacıları-
mızın, savunma sanayi sektörünün isimsiz 
kahramanlarının imzası vardır. Bu yüzden 
değerlerimize sıkı sahip çıkmalı, ülkemi-
ze hizmet etmeleri için onlara uygun ik-
limi oluşturmalıyız. Bunun için, ülkemiz 
açısından stratejik değer taşıyan projelere 
katkı sağlamak için bilim insanlarımızın, 
uzmanlarımızın yurda dönüşünü, çeşitli 
programlarla teşvik ediyoruz. 

Aynı şekilde, savunma sanayi alanında fa-
aliyet gösteren küçük ve orta düzeydeki 
firmalarımızın, heyecanla işlerine sarılan 
müteşebbislerimizin, mühendislerimizin 
teşvikini de önemli görüyoruz. Bazı ku-
rumlarımızın bu tür faaliyetlere hala yete-

ri kadar destek vermediğine dair haberler 
alıyor olmaktan üzgünüz. 

Buradan bir kez daha açıkça ifade ediyo-
rum: Bir projede, şayet kendi özel sektör 
kuruluşlarımızın çalışmaları varsa, mutla-
ka onlar tercih edilmeli, desteklenmelidir. 
Eğer mevcut çalışma yetersiz bulunuyorsa, 
geliştirilmesi, ileriye götürülmesi için ge-
reken imkânlar tanınmalıdır. Milli güven-
liğimiz bakımından kritik ve acil konular-
la, ısrarla yabancı menşeli ürün talep eden 
kurumlarımızı, bürokratlarımızı yakından 
takip edeceğimin bilinmesini istiyorum. 
Biraz önce yaşadığımız anlar, hepimizi he-
yecanlandırmıştır. Bu heyecanı her alanda 
tekrarlamak için sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Silahlı kuvvetlerimize teslimi yapılan mü-
himmatların, açılan tesislerin, hayata ge-
çirilen projelerin ülkemize hayırlı olma-
sını diliyorum. Bu projelerde görev alan, 
emek veren, katkısı olan herkesi tebrik 
ediyorum.

Sizlere sevgilerimi,    
saygılarımı sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Sevgili gençler, çok değerli misafirler, hanı-
mefendiler, beyefendiler, çok değerli genç 
arkadaşlarım, genç kardeşlerim, sizleri en 
kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle 
selamlıyorum. Buradan, bu salondan ülke-
mizin 81 vilayetindeki tüm gençlerimize, 
selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. 

Yine sizin şahsınızda, bölgemizin, coğ-
rafyamızın, Kafkasya’nın, Ortadoğu’nun, 
Türkistan’ın, Balkanların, 5 kıtanın genç-
lerini selamlıyorum. Buradan, Irak’ın, 
Afganistan’ın, Somali’nin, Mısır’ın, 
Libya’nın, Tunus’un, Bosna Hersek’in 
gençlerini selamlıyorum. Bugün bir kez 
daha,  Kudüs’ün, Gazze’nin, Nablus’un, 

Gençler Omuz Verdikçe, 
Türkiye’nin Şahlanışını

Hiçbir Güç Engelleyemez

Türkiye Gençlik Zirvesi | İstanbul | 3 Kasım 2018
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gençler tarafından düzenlenen etkinlikle-
re katılmaya özel önem veriyorum. Genç-
lerimizin gelecekleriyle ilgili endişelerini 
ortadan kaldıracak ve beklentilerini kar-
şılayacak politikalar geliştirmek bizin en 
başta gelen görevimizdir. “Türkiye’nin 
Gençleri” başlığıyla yapılan araştırmanın 
sonuçlarını titizlikle inceleyeceğimizden 
ve raporda yer alan tespitler ışığında genç-
lik politikalarımızı gözden geçireceğimiz-
den emin olunuz. 

Diğer yandan, Sosyal Girişimcilik Ödül-
lerini kazanan genç arkadaşlarımızı da 
tebrik ediyor, çalışmalarında Rabbimden 
muvaffakiyetler diliyorum. Bu ödüllerin, 
gençlerimizin özgün proje üretme kabili-
yetlerinin bir sembolü haline geleceğine 
inanıyorum. Ülkemizin gelişmesi için pro-
jeleriyle yarışmaya katılan tüm gençleri-
mize de ülkem ve milletim adına teşekkür-
lerimi sunuyorum.

Sevgili gençler,

Dünyanın baş döndürücü hızla değiştiği 
bir dönemde gençlerimizle ilgili çalışma-
ların, gençlerimize yönelik tasavvurları-
mızın, bakış açılarımızın sabit kalması 
düşünülemez. İletişim araçlarından fikir 
akımlarına kadar hemen her yeniliğin ön-
celikli muhatabının genç kuşaklar olduğu 
dikkate alındığında, eski usullerle mesele-
ye yaklaşmanın bizi götüreceği yer başarı-
sızlıktır. Gençlerimizin hızına ayak uydu-
ramazsak, geride kalmaya mahkûm olu-
ruz. Gençlerin yönelimlerini doğru okuya-
mazsak, sağlıklı politikalar geliştiremeyiz. 
Gençlerimizin kaygı, talep ve umutlarını 

tespit edemezsek, onlara yol gösterici göre-
vimizi yerine getiremeyiz. Değişimi, genç-
lerimizin beklentilerini önceden görerek, 
zamanın ruhunu iyi okuyarak projelerimi-
zi, politikalarımızı belirlemeliyiz. 

Gençlerin gerisinde kalan değil, onların 
önünü açan, onlara rota çizen bir anlayışla 
çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Hem devleti 
yönetenler olarak bizim, hem gençliğe dair 
hassasiyeti olan siz sivil toplum kuruluşla-
rımızın bu noktada sorumluluğu bellidir. 
Hepimizin ortak sorumluluğu, gençlerimi-
zin terör, şiddet, uyuşturucu ve nihilizm 
bataklığına düşmeyecekleri bir zemini ha-
zırlamaktır.

Gençlerimizi formatlamanın, onları belli 
kalıplara mahkûm etmenin değil, genç-
lerimizle ideallerinin önündeki engelleri 
kaldırmanın çabası içinde olacağız. Biz, 
gençlerin hayal dünyasını yasaklarla çev-
relemeyi değil, alabildiğine genişletmeyi 
hedefliyoruz.  Mesuliyetimizin, gençleri-
mizin şiddete bulaşmadan her türlü dü-
şünceyi tartışabilecekleri, her türlü fikri 
savunabilecekleri bir ortamı ülkemiz ge-
nelinde tesis etmek olduğuna inanıyoruz. 

Toplam nüfusunun dörtte birinden fazlası 
15-30 yaş arası gençlerden oluşan demog-
rafisiyle Türkiye, bu bakımdan dünyanın 
en şanslı ülkelerinden biridir. Bu bizim en 
büyük zenginliğimizdir. 2002’den bu yana 
tüm çabamız bu hazineden layıkıyla istifa-
de etmek için gerekli ortamı hazırlamaktır. 
Şöyle samimi bir muhasebe yaptığımızda, 
son 16 yılda bu noktada çok büyük mesafe 
aldığımızı görüyor ve şükrediyoruz. Eği-

Ramallah’ın, Batı Şeria’nın yiğit gençlerine 
en kalbi selamlarımı yolluyorum. Rabbim 
yar ve yardımcıları olsun diyor, buradaki 
her bir genç arkadaşımın yüreklerinin on-
larla birlikte attığını bilmelerini istiyorum. 
Türkiye Gençlik Zirvesi’nin başarılı geç-
mesini temenni ediyorum. 

Bugün bu anlamlı zirve vesilesiyle siz 
gençlerimizle beraber olmaktan duydu-
ğum memnuniyeti özellikle ifade etmek is-
tiyorum. Türkiye Gençlik Sivil Toplum Ku-
ruluşları Platformu’nu böylesine anlamlı, 
böylesine kapsamlı bir zirveye öncülük 
ettiği için tebrik ediyorum.

Platformumuz, İstanbul’da başlamış ve 
gördüğü ilgi üzerine Türkiye geneline ya-
yılarak, şu anda gençliğe yönelik faaliyet 
yürüten 93 sivil toplum kuruluşunun çatı-
sı altında toplayan geniş bir zemine kavuş-
muştur. Gençlik dediğimizde, tıpkı kadın 
konusu gibi hayatın her alanını kuşatan 
bir kavramla karşı karşıya olduğumuzu 
görüyoruz. Bunun için her bakanlığın, her 
kurulun, her kurumun gençlikle ilgili gö-
revleri vardır. Tabii bu durum, gençlik po-
litikalarını münhasıran takip edebileceği-
miz yapılar oluşturmamıza mani değildir. 
Bu sebeple, Cumhurbaşkanlığı Politika Ku-
rullarından birisinin bünyesinde, gençler-
le ilgili bir alt çalışma grubu oluşturulma-
sını gündemimize alabiliriz. Böylece, bu 
müjdeyi gençlerimizle paylaşmış olalım. 

Bu önemli zirvenin düzenlenmesinde eme-
ği geçen kurumlarımızı, firmalarımızı da 
gönülden tebrik ediyorum. Zirveye katılan 
siz değerli gençlere de şahsım, ülkem ve 

milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 
Zirve’nin gençliğe yönelik çalışmalar yü-
rüten sivil toplum kuruluşlarımız arasın-
daki vizyon ve işbirliğini güçlendireceğine 
inanıyorum. 

Devletin de, toplumun da, sizler gibi sivil 
toplum kuruluşlarımızın da asli görevi, 
gençleri tanımlamaktan ziyade tanımaya, 
anlamaya, onlarla empati kurmaya çalış-
maktır. Kendi alanında özgün ve öncü bir 
çalışma olan Türkiye Gençlik Profili Araş-
tırmasının, Zirve vesilesiyle ilgililerle pay-
laşılmasını bu noktada son derece önemli 
görüyorum. 37 ilden 8 bin gençle yapılan 
araştırmanın çıktılarının, bu alanda faali-
yet yürüten gönüllü ve resmi kuruluşları-
mız başta olmak üzere üniversitelerimiz 
ve ailelerimiz için yol gösterici olmasını 
diliyorum. Bu araştırmanın, ülkemiz genç-
liğinin hissiyatının, görüşlerinin, beklenti-
lerinin ve elbette sıkıntılarının anlaşılması 
noktasında devleti yönetenler olarak bizle-
re de rehber olacağına inanıyorum. İçerik 
ve yöntem itibariyle titiz bir emeğin ürünü 
bu çalışmaya imza atan akademisyenleri-
mize, araştırmacılara, görüşleriyle projeye 
iştirak eden gençlerimizin her birine gö-
nülden teşekkür ediyorum.

Gençlik Bizim En Büyük 
Zenginliğimizdir

Araştırma sonuçları da gösteriyor ki, genç-
lerimizle sürekli yüzyüze görüşmemiz, ko-
nuşmamız, dertleşmemiz, karşılıklı olarak 
birbirimizi anlamaya çalışmamız şarttır. 
Cumhurbaşkanı olarak, işte bu sebeple, 
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tim konusuna özel önem vererek, ülkemiz-
deki tüm gençlerin fırsat eşitliğine sahip 
olabilmeleri için gereken adımları attık. 
Üniversite sayımızı 76’dan 206’ya; yükse-
köğrenim yurdu sayımızı 190’dan 776’ya; 
yurt yatak kapasitemizi ise 182 binden 
663 bine getirdik. 

Bazıları bunu hala eleştiriyor. Tabii eleş-
tirmek haklarıdır. Biz eğitimdeki çok 
önemli bir eksiği giderdik. Iğdır’daki, 
Hakkâri’deki, Şırnak’taki gençlerimizin 
ayağına üniversite götürdük. Hani bir dos-
tumuz, “Oxford’u getirdiniz de gitmedik 
mi” demişti. Biz gençlerimizin ayağına 
üniversiteyi götürdük.  Bugün 81 vilaye-
timizin tamamında hamdolsun üniversi-
telerimiz var. Ancak üniversitelerimizin 
niteliğini artırmamız lazım. Yavrularımız 
için modern yurtlar yaptık. Eskiden koğuş 
sistemindeki yurtlarda kalıyorlardı. 

Hepsinden önemlisi, bilhassa dar gelirli ai-
lelere mensup öğrencilerimizin en büyük 
sıkıntılardan biri olan üniversite harçla-
rını kaldırdık. Böylece hem bu meselenin 
marjinal örgütler tarafından istismar edil-
mesinin önüne geçtik, hem de gençlerimi-
zin ve ailelerinin omuzlarından önemli bir 
yükü almış olduk.

Hedeflerimize Tarihimize, 
Değerlerimize Daha Sıkı 
Sarılarak Ulaşacağız

Bunun yanında lisans, yüksek lisan ve 
doktora seviyesinde öğrenim gören genç-
lerimizin burs ve kredi imkânlarını geniş-

lettik. 16 yıl evvel aylık 45 lira burs veya 
kredi alan bir lisans öğrencimizin eline, 
Ocak ayından itibaren 500 lira geçmeye 
başlayacak. Yüksek lisans öğrencilerinde 
bu rakam aylık 1.000 lira, doktora öğren-
cilerinde ise aylık 1.500 liradır. Her baş-
vuran öğrenci kredi alabilirken, burslu öğ-
renci sayısı da bu yıl 150 bine ulaştı. Eski-
den günlük 50 kuruş olan yurtlarda kalan 
öğrencilerin yemek yardımı, bugün 12,5 
liraya çıktı.

Gençlerimiz kredi yerine burs istiyor. 
Gençlerimizin şunu iyi bilmesi lazım; al-
dıkları kredileri, eğitim bittikten ve sigor-
talı bir işe yerleştikten sonra faizsiz olarak 
geri ödüyorlar. Bu sistem seni bedavacılığa 
da alıştırmıyor, gençlerimize yakışan bu 
değil mi? 

Sadece üniversite imkânlarında değil, spor 
alanında da gençlerimize her türlü desteği 
sağlamanın gayretinde olduk. Gençleri da-
ha fazla kütüphane, daha fazla spor tesisi, 
daha fazla kültür merkeziyle buluşturmak 
için tüm imkânları seferber ettik. 2002’de 
sadece 9 olan gençlik merkezi sayımızı 
286’ya; 1.575 olan spor tesisi sayımızı 3 
bin 567’ye ulaştırdık. 

Gençlerimizin sosyal, kültürel gelişimi için 
her türlü imkânı sunuyoruz. Biz, “gençlik 
geleceğimizdir” demekle kalmıyoruz. Ge-
leceğimizi sağlıklı bir zeminde inşa etmek, 
donanımlı gençler yetiştirmek için var 
gücümüzle çalışıyoruz. “Yaşayan Kütüp-
hane” anlayışıyla 218 kütüphaneyi mo-
dernize ediyoruz. Millet Kıraathanelerini 
ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştıra-
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Bizim Andımız,   
İstiklal Marşımızdır

Bu süreçte maziden atiye kuracağımız köp-
rünün taşıyıcı sütunları da gençlerimiz 
olacaktır. Her şeyden önce, bir daha hiç 
kimsenin siyasi hırsları uğruna bu ülkenin 
gençlerini kardeş kavgasına sürüklemesi-
ne fırsat vermeyeceğiz. Vesayet özlemiyle 
yanıp tutuşanların eskiden olduğu gibi 
belli kavramları, belli figürleri istismar et-
mesine müsaade etmeyeceğiz. Danıştay’ın 
andımız kararı sonrasında gerek sosyal 
medyada, gerekse kimi yayın organlarında 
şahit olduğumuz manzaralar, açık söylüyo-
rum, bu konudaki kararlılığımızı daha da 
artırmıştır. 

Çünkü bu metin, bu ülkede ezanı Türkçe 
okumak, okutmak isteyenlerin eseridir. 
Metin içerik itibariyle bu milletin kültür, 
medeniyet anlayışını ortaya koymuyor. 
Bizim andımız, İstiklal Marşımızdır. İstik-
lal Marşımızla beraber yolumuzda devam 
ediyoruz. İstiklal Marşımızdan daha güzel, 
daha güçlü bir and olabilir mi? Yok. 

Bunlar, her şeyi birbirine karıştıran saçma 
sapan metinle gençliği yönlendirmenin 
gayreti içerisindeler. Kimse Türklüğünü 
inkâr etmiyor ki, ama Türkçülük yapmı-
yor. Ben Türk’üm, ama Türkçü değilim. E-
ğer böyle yaparsak biz kendi değerlerimiz-
le, dinimiz İslam’la çatışırız. İslam ırkçılığı 
reddediyor, ırkı reddetmiyor. 

İyi niyet eseri olmadığına inandığım bu ka-
rarı kimi çevreler, baskıcı, anti demokratik 
ideolojilerine yakılmış bir yeşil ışık gibi al-

gıladılar. Millete tepeden bakan, insanımı-
zı “Takunyalı, makarnacı, kömürcü, göbe-
ğini kaşıyan adam” diyerek aşağılayanlar, 
uzun zaman sonra ilk defa yeniden piyasa-
ya çaktılar. Kararın hemen akabinde gaze-
teci kılıklı provokatörler yıllardır içlerinde 
biriktirdikleri kin ve nefreti ekranlardan 
adeta kusmaya başladılar. Hatta cübbeleri-
ni darbeci zihniyete kiraya veren kimi söz-
de hukukçuların, andımız kararını bahane 
ederek merhum Menderes’in 68 sene önce 
son verdiği Türkçe ezan zulmünü tekrar 
dillendirdiklerine bile şahit olduk. Ana 
muhalefet partisi ise bu meselede iyice şi-
razeden çıktı, millete ve milletin değerleri-
ne düşmanlığını bir kez daha ortaya döktü. 
Koca koca adamlar siyah önlükler giyip, 
koca koca kadınlar yarım yamalak ezberle-
riyle and okumaya yeltenip, milletin karşı-
sında kendilerini rezil kepaze etti.

Bir tanesi çıkmış, benim için  “O İstiklal 
Marşını bile bilmez” diyor. Ben meydan-
larda İstiklal Marşımızı sürekli okuyorum. 
Şimdi burada tekrar okusam, o zaman da 
der ki, “Bak gördün mü okuttum.” Çok za-
vallı bunlar. Değerlerimiz noktasında ne 
Akif ’i, ne de İstiklal Marşımızı bunlarla 
paylaşırız. Benim konuşmam yoktur ki, A-
kif merhumdan beyitler ve mısralar olma-
sın. Niye? Çünkü benim yastık altı kitabım 
olmuştur Akif.

Hatta imam hatipte liselerarası şiir oku-
ma yarışmasında, Akif ’in Asım’ın Neslini 
anlatan şiirini okudum ve birinci oldum. 
Yarışmada ses sistemi bozulduğu için şii-

rak, tüm vatandaşlarımızın, ama özellikle 
de gençlerimizin istifadesine sunuyoruz. 
Eyüp’teki Rami Kışlasını Türkiye’nin en 
büyük kütüphanelerinden biri haline ge-
tiriyoruz. Ankara’da da Cumhurbaşkanlığı 
Külliyemizde 24 saat aralıksız hizmet vere-
cek, 5 milyon cilt kitabın yer alacağı Yeni 
Türkiye’nin gurur abidesi niteliğindeki bir 
eseri siz gençlerimizin hizmetine sunuyo-
ruz. Kütüphanemizin inşaatı büyük ölçüde 
tamamladı, inşallah önümüzdeki yıl hiz-
mete alacağız. 

Sevgili gençler,

Altyapı hizmetleri yanında, gençlerimizin 
ufkunu karartan, gençlerimiz arasında ay-
rımcılık yapan birçok düzenlemeyi de or-
tadan kaldırarak, sizlere hayallerinizi ger-
çekleştirebileceğiniz bir ortam hazırladık. 
Üniversiteye girişte büyük adaletsizliklere 
yol açan katsayı sorunu bunlardan biridir. 
Bu problemi kökten çözerek, ülkenin tüm 
evlatlarının eşit şartlarda üniversiteye gi-
rebilmelerini sağladık.

Aynı şekilde, kılık kıyafet meselesini çöze-
rek, üniversite kapılarındaki utanç sahne-
lerine son verdik. Kamuda başörtüsü so-
rununu ortadan kaldırarak, gençlerimizin 
çalışma hayatında da hiçbir engelle karşı-
laşmamalarını garanti altına aldık. 

Siyasette, bürokraside gençlerimize daha 
fazla görev vererek, sizlere olan güvenimi-
zin ve inancımızın sadece sözde olmadı-
ğını gösterdik. Bugün hem Mecliste, hem 
partimizde, hem kabinemizde, hem yakın 
çalışma arkadaşlarım arasında gençleri-

miz çok önemli sorumluluklar üstleniyor. 
İktidarımız döneminde seçme ve seçilme 
yaşını 18’e düşürdük. Ben gencime güve-
niyor ve inanıyorum. Bizim içimizden bu 
ülkeyi yönetecek nitelikli arkadaşlarımız 
niye çıkmasın? Buna mani bir hal yok. 
İşte az önce başarılı projelere imza atan 
gençlerimizi gördük, bunlar durup durur-
ken olmuyor. Gençlerin önünü açacaksın, 
ufuk vereceksin ve onlarla birlikte yürü-
yeceksin. 

Türkiye’nin siyasi, ekonomik, ticari ve kül-
türel hayatında gençlerin katkısı, gençle-
rin varlığı her zamankinden daha çok his-
sediliyor. Dinamizmleriyle, heyecanlarıy-
la, cesaretleriyle, geleceğe dair sarsılmaz 
inançlarıyla gençlerimiz, geçmişe göre 
bugün her alanda kendilerini daha fazla 
hissettiriyor. İnşallah gelecekte çok daha 
iyi bir konumda olacağız. 

Önümüzdeki dönemde gençlerimizin adı-
nı daha çok duyacak, gençlerimizin başarı-
larını daha çok konuşacağız. Bunu da şim-
diye kadar olduğu gibi daha çok demokra-
si ile, daha çok özgürlükle, daha çok yatı-
rımla, daha fazla eserle gerçekleştireceğiz. 
Bu hedefe, birileri gibi “Gelenin keyfi için 
geçmişe sövme” ilkesizliğine kapılmadan; 
tarihimize, değerlerimize, bizi asırlardır 
ayakta tutan hasletlere daha sıkı sarılarak 
ulaşacağız. Şanlı geçmişimizden ders çıka-
rarak, ecdadımızın bize bıraktığı mirastan 
ilham, cesaret, kuvvet alarak istikbalimizi 
inşa edeceğiz.
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Bunların Türkiye’de zulümden, baskıdan, 
darbeden, bu ülkenin genç nesillerinin zih-
nini iğdiş etmekten başka hiçbir mirasları 
yoktur. İşte geçenlerde bir bayan kalem-
şör çıkmış televizyonlara, bizim CHP’nin 
camilerimizi ahır yapmasıyla ilgili sözle-
rimizi eleştiriyor. CHP zihniyeti bunları 
yapmadı mı? Sadece şu Fatih Suriçi’nde 
yüzlerce mescidi kapatarak ahır haline 
getirmişlerdir. Ben İstanbul’da Belediye 
Başkanlığı yaptım, nerede hangi mescidin 
söküldüğünü gayet iyi bilirim.  

Bunların Türkiye’de zulümden, baskıdan, 
darbeden, bu ülkenin genç nesillerinin 
zihnini iğdiş etmekten başka hiçbir miras-
ları yoktur. Her şeyi istismar ederler ama 
tarihlerinde İstanbul Havalimanı, Avrasya 
Tüneli, Marmaray gibi milletimizin gurur 
abidesi olacak tek bir eserleri dahi yoktur. 
Bizim Türkiye’ye kazandırdığımız projele-
re düşmanlıklarının altında yatan asıl se-
bep de, artık iyice ifşa olmuş bu kıyafetsiz-
likleri, bu lümpenlikleridir.

Sevgili gençler,

Biz Türkiye’yi muasır medeniyetler sevi-
yesinin üstüne çıkarma yolculuğumuzda 
şimdiye kadar bunları nazarı dikkate al-
madık, almıyoruz. Ülkemizi hedefleriyle 
buluşturma idealimize bu çevrelerin engel 
olmasına asla izin vermedik, vermeyece-
ğiz. Hakkın ve halkın rızasını kazanmak 
için verdiğimiz kutlu mücadelemizi, mil-
letimiz bizi desteklediği sürece kararlılıkla 
devam ettireceğiz.

Öte yandan gençlerin omuz vermediği, 
gençlerin sahip çıkmadığı, gençlerin ka-
bullenmediği bir davanın başarı şansı da 
yoktur. İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet 
Akif ’in o güzel dizelerinde ifade ettiği gibi;

“Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak…

Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak…

Yeis öyle bir bataktır ki; düşersen boğulursun.

Ümîde sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!

Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar

Meyus olanın ruhunu, vicdanın bağlar.

Sahipsiz olan memleketin batması haktır;

Sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır.”

Evet, gençler omuz verdikçe, Allah’ın izniy-
le Türkiye’nin yükselişini, Türkiye’nin şah-
lanışını hiçbir güç engelleyemez. İnşallah 
siz, bu vatana, bu memlekete sahip çıktığı-
nız sürece, bu dava bir daha asla öksüz ve 
yetim kalmayacaktır.

Gençler!..

Çanakkale ruhuna, 23 Nisan ruhuna, Kur-
tuluş Savaşı’ndaki o ruha, o inanca, o daya-
nışmaya sımsıkı sarılıyor muyuz?

Gençler!..

“Salon Cumhuriyetçilerine” ve “Gardırop 
Atatürkçülerine” rağmen demokrasiye, öz-
gürlüklere sahip çıkıyor muyuz? 

ri mikrofonsuz okumuş ve büyük bir alkış 
almıştım.  Yarışma jürisinde de Profesör 
Doktor Faruk Kadri Timurtaş, Profesör 
Doktor Nevzat Yalçıntaş Hocalarımız gibi 
güçlü isimler vardı. Bay Kemal, biz bura-
lardan geldik. Onun için de, bizi asla ken-
dinle mukayese etme. 

Değerli arkadaşlar,

Hepsi bir birinden utanç verici bu hadi-
selerin çoğunun, siyasetin değil, “psiki-
yatrinin” konusu olduğunu düşünüyoruz. 
Yaşananlar tam anlamıyla bir “histeri 
nöbeti”dir. Maalesef ülkemizde zamana, 
değişime, hayatın ve dünyanın gerçekleri-
ne karşı direnmeyi “çağdaşlık” zanneden 
fosilleşmiş, gerici bir zihniyet vardır. Bun-
ların hayattaki varlık sebepleri ise mille-
tin değerleriyle kavga etmek, ne pahasına 
olursa olsun kendi çıkarlarını, kendi ik-
ballerini korumaktır.

Nitekim bu uğurda yeri geldiğinde terör 
örgütleriyle, yeri geldiğinde emperyalist-
lerle, yeri geldiğinde Türkiye düşmanı 
yapılarla iş tutmaktan asla çekinmiyorlar. 
Sandıktan çıkamayacaklarını bildikleri 
için, 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi, 
milletin iradesine silah çeken FETÖ’cü 
hainleri alkışlayacak kadar savrulmuş 
durumdalar. Aynı çevreler, en küçük bir 
ekonomik çalkantıda tüm enerjilerini “81 
milyonluk Türkiye Gemisini” batırmak 
için sarf edecek kadar şuurlarını kaybe-
debiliyorlar. 

CHP, Fatih Suriçi’nde Yüzlerce 
Mescidi Kapatarak Ahır Haline 
Getirmiştir

Kendini vatandaşından üstünde gören, 
kendini devletin yegâne sahibi zanneden; 
ezandan, camiden, başörtüsünden rahat-
sızlık duyan bu azgın azınlığın ne yazık ki 
normalleşme/iyileşme ihtimali de yoktur. 
Üstat Necip Fazıl bunları “Bazı insanlar al-
çak gönüllüdür, bazıları da alçak olmaya 
gönüllüdür” diyerek tanımlıyor. Bunların 
bir başka tanımı da “Salon Cumhuriyet-
çisi”, “Gardırop Atatürkçüsü”dür. Bunlar, 
ülkemizin ortak değerlerinin arkasına sığı-
nıp, millete aptal diyerek, beyinsiz diyerek, 
milletin seçimini, tercihini aşağılayarak, 
en başta Cumhuriyetimize zarar vermekte-
dir. Dikkat edin 95 yıllık tarihimiz boyunca 
cumhuriyetçilik adına cumhurla cumhuri-
yetin arasını bunlar açmış, Cumhuriyetin 
kazanımlarına en ağır darbeyi bunlar in-
dirmiştir. 1938 yılından beri Gazi Mustafa 
Kemal’i kendi ideolojik saplantılarına kal-
kan yaparak Atatürk’ün mirasını yağmala-
yanlar da yine bu çevrelerdir. Gazi’nin res-
mini vefatının hemen ardından paramız-
dan kaldıran, Atatürk’ün millete armağanı 
olan İş Bankası hisselerini gasp edenler de 
bunlardır.  

Peki, Atatürk’ün resmini kaldıran kim? İnö-
nü… İnönü bu CHP’nin genel başkanı değil 
miydi? Bay Kemal, sen bunları bilmiyor 
musun? Bunları öğren. Hele hele kendile-
rini Kemalist olarak nitelendiren gençlerin 
tüm bunları bilmesi lazımdır. Madem Ke-
malist’siniz o zaman gelin bu işe sahip çıkın. 
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Gençler!..

Her fırsatta ülkemizdeki 81 milyonun bir 
olduğunu, beraber olduğunu, kardeş oldu-
ğunu haykırıyor muyuz?

Gençler!..

Bir daha hiç kimsenin milletimizin arasın-
da nifak tohumları ekmesine izin vermeye-
cek şekilde gönül gönüle, kol kola geleceğe 
yürüyor muyuz?

Gençler!..

Ruhunu bir dolara satan alçaklara inat 15 
Temmuz gecesinde olduğu gibi her karışı 
şehit kanlarıyla sulanan bu vatana sahip 
çıkıyor muyuz?

Milli İradeye Yönelik Her Saldırı 
Karşısında Dimdik Durmalısınız

Gençler!..

Tek Millet diyor muyuz?

Tek Bayrak diyor muyuz?

Tek Vatan diyor muyuz?

Tek Devlet diyor muyuz?

Gençler!..

Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kar-
deş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. 

İşte bütün bunlar için sizden milli iradeye 
yönelik her saldırı karşısında dimdik dur-
manızı istiyorum. Sizden, Türkiye’yi daha 
yüksek seviyelere çıkarmanızı, 2053 ve 
2071 vizyonlarını hayata geçirmenizi rica 
ediyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha Türkiye Gençlik Zirvesi’nin 
gençlerimiz için hayırlara vesile olması-
nı diliyorum. Bu önemli zirvenin düzen-
lenmesinde emeği geçenleri tekrar tebrik 
ediyorum. Sosyal Girişimcilik Ödüllerini 
kazanan genç arkadaşlarımızı kutluyor, 
kendilerine başarılar temenni ediyorum. 
Heyecanınız, coşkunuz, ahde vefanız için 
her birinize teşekkürlerimi sunuyor, sizle-
ri Allah’a emanet ediyorum.

Kalın sağlıcakla.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim 
Bakanlığımızın kıymetli yöneticileri, de-
ğerli misafirler, kıymetli öğretmenlerimiz, 
sevgili öğrenciler, sizleri en kalbi duygu-
larımla, muhabbetle selamlıyorum. Biraz 
sonra canlı bağlantı kuracağımız Samsun, 
İzmir, Şanlıurfa ve Bursa’daki arkadaşları-

mıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize 
de buradan selamlarımı gönderiyorum.

“Fidanlar Fidanla Büyüyor” projesi vesi-
lesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum. Geleceğimiz 
adına son derece önemli bulduğum bu 

Sadece Yeryüzündeki 
Çölleşmeyle Değil, 

Zihinlerdeki Çölleşmeyle de 
Mücadele Ettik

“Fidanlar Fidanla Büyüyor” Programı | Ankara | 6 Kasım 2018
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yurdu, vatanı hatta İbn-i Arabi’ye göre in-
sanın “a”sıdır. Biz de bunun için toprağa 
“toprak ana” diyoruz. 

İslam düşüncesinde tabiat şahsiyet sahibi, 
Allah’ın kâinatta yarattığı her şey gibi in-
sana ‘amade’ kılınmış, emanet edilmiş bir 
varlıktır. Bu açıdan tabiat, insanın hilkat-
te, yani yaratılışta kardeşidir. Kimi Müslü-
man düşünürlerin hurma ağacından bah-
sederken “Adem oğullarının halası” tabiri-
ni kullanması, yaratılıştaki bu kardeşliğin 
bir sembolüdür. 

Öte yandan Yüce Mevla’nın Kur’an-ı 
Kerim’de birçok şeyi tabiat üzerinden in-
sana anlattığına, tasvir ettiğine de şahit 
oluyoruz. Rabbimiz bize cenneti anlatır-
ken “yemyeşil” ifadesine yer veriyor. Cen-
netin güzelliklerini tarif ederken Yüce Al-
lah nehirlerden, ırmaklardan, pınarlardan 
bahsediyor. Aynı şekilde Rabbimiz güzel 
sözün önemini, “Güzel söz, kökü yerde sa-
bit, dalları gökte olan güzel bir ağaca ben-
zer. O ağaç, rabbinin izniyle meyvesini her 
zaman verir” buyurarak, “ağaç” motifiyle 
izah ediyor. Bunların dışında mukaddes 
kitabımızda tabiatla ilgili pek çok örneğe, 
pek çok darbımesele rastlıyoruz.

Değerli kardeşlerim, 

Çevreye ve insana dair son iki asrımıza 
damga vuran bu değişim,  maalesef en bü-
yük zararı yine insana, dünyaya ve gele-
ceğimize veriyor. Sınırsız tüketim hırsı ve 
ne pahasına olursa olsun tabiat üzerinde 
tahakküm kurma isteği, bizi bugün deva-
sa çevre sorunlarıyla yüz yüze bırakıyor. 

Denizlerimiz kirlenirken, akarsularımız, 
göllerimiz, derelerimiz kuruma tehdidiyle 
karşı karşıya kalıyor. Dünya genelinde or-
man varlığı günden güne daha da azalıyor. 
Verimli tarım arazilerinin yerini her geçen 
gün bacalarıyla havayı kirleten fabrikalar 
alıyor. 

Bakınız bugün çatışma ve savaşlardan son-
ra, insanları yerlerini terk etmeye zorlayan 
sebeplerin başında çölleşme sorunu geli-
yor. Her yıl, insanlık olarak 10 milyon hek-
tardan fazla tarım arazisini kaybediyor ve 
5,2 milyon hektar orman arazisini de tah-
rip ediyoruz. Yaklaşık bir milyar insan bu 
sebeple yeterli beslenemiyor. Çok daha va-
himi toprakların kötü kullanımı nedeniyle 
2035 yılına kadar küresel gıda üretiminin 
yüzde 12 azalması bekleniyor. Aynı şekil-
de, kutuplardaki buzulların hızla erimeye 
başlaması, tüm insanlığı tehdit eden çevre 
sorunlarının habercisi olarak görülüyor. 

Meselenin bir başka boyutu ise ekseriyetle 
batılı zengin devletlerin ürettiği bu sorun-
ların yükünü, Asya, Güney Amerika ve Af-
rika’daki fakir ülkelerin taşımak zorunda 
kalmasıdır. Batılı toplumların zenginlikle-
ri ve refahlarını borçlu olduğu sanayileş-
me hamlelerinin bütün maliyetini maale-
sef yine fakir halklar ödüyor. Şu an öyle bir 
büyüme stratejisi hâkim ki, bir ülkenin, 
bir bölgenin refahı, ne yazık ki diğer ülke-
nin, diğer bölgenin sefaletine dayanıyor. 
Batıda birileri lüks ve şatafat içinde yaşar-
ken, milyarca insan canı, kanı ve sömürü-
len emeğiyle bu refahın bedelini ödüyor. 
Kimi ülkeler refahlarına refah katarken, 
Somali’nin nehirleri kuruyor, Brezilya’nın 

projeye öncülük eden Tarım ve Orman Ba-
kanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızı 
tebrik ediyorum. İnşallah biraz sonra ger-
çekleştireceğimiz merasimle, tüm ilkokul 
ve ortaokullardaki öğrencilerimizin katılı-
mıyla, ülke genelinde yeni bir fidan dikim 
seferberliği başlatıyoruz. 

Bu iki bakanlığımızın koordinasyonunda 
hayata geçirilen bu proje sayesinde, 81 vi-
layetimizin tamamında 10 milyon fidan, 
okul çağındaki evlatlarımız adına toprak-
la buluşuyor. Böylece her öğrencimizin 
kendi adına bir fidanı olması sağlanıyor. 
Bu fidanlar evlatlarımızla beraber büyü-
yecek, onlarla beraber gelişecek. Çocuk-
larımızın yaşları ilerledikçe, fidanların 
kökleri toprağa, boyları göğe doğru ser-
pilecek. Öğrencilerimizin bugün kurdu-
ğu hayaller zamanla gerçeğe yaklaştıkça,  
inşallah diktikleri fidanlar ağaçlara, ağaç-
lar da ormanlara dönüşecek. Bugün okul 
bahçelerinde koşturan, gözlerinin ışıltısı 
yüreğimizi ısıtan çocuklarımızla beraber 
ülkemizin ormanları, ekonomisi, güzel-
likleri de büyüyecek.

Bu projenin, geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımıza tabiata sahip çıkma, çevre-
ye saygı duyma bilincini de aşılayacağına 
inanıyorum. “Fidanlar Fidanla Büyüyor” 
projesinin evlatlarımıza daha yeşil, daha 
güzel, daha huzurlu bir Türkiye bırak-
ma mücadelemize de katkı sağlayacağını 
düşünüyorum. Projenin icrasında görev 
alacak tüm bakanlıklarımıza, kurumları-
mıza, öğretmen ve öğrencilerimize şimdi-
den şükranlarımı sunuyorum.

Değerli arkadaşlar,

Dünyamız, Sanayi Devrimi ile beraber baş-
layan ve halen devam eden tarihi bir dönü-
şüm sürecinden geçiyor. Bu dönem sadece 
kullandığımız araç-gereçleri değil, beşeri 
ve sosyal hayatımızın tamamını da değiş-
tiriyor, dönüştürüyor. Geride bıraktığımız 
son iki asra baktığımızda, insanın toprak-
la, tabiatla, çevresiyle, içinde yaşadığı top-
lumla ve bizatihi kendisiyle kurduğu ilişki-
nin mahiyetinde büyük bir değişim yaşan-
dığını görüyoruz. Sanayileşme ve modern 
teknoloji daha önce hiç olmadığı kadar 
insana doğa karşısında güç vermiş, tabiata 
müdahale etme imkânı tanımıştır. Modern 
teknoloji ile beraber aşılmaz denilen dağ-
lar aşılmış, geçilmesi imkânsız görülen çöl-
ler geçilmiş, uzaklar yakınlaşmıştır. 

Batılı Toplumların Refahlarının 
Maliyetini Fakir Halklar Ödüyor

Bu yeni durum, modern insanın tabiatla 
geliştirdiği ilişkinin de kopmasına, kırıl-
masına, yeni bir şekle bürünmesine sebep 
olmuştur. Tabiat, insanın gözünde artık 
şahsiyetini kaybetmiş, Yaradan’ın hayatı-
nı idame ettirmek için kendisine verdiği 
bir emanet olmaktan çıkmıştır. Modern 
insan için tabiat, ya zapt altına alınması 
gereken bir düşman, ya da üzerinde mut-
lak tasarruf sahibi olunması icap eden 
özel bir mülk gibi algılanmaya başlanmış-
tır. Kimi batılı yazarlar yaşanan bu anlam 
kaybını “Tabiat artık bir mabet değil, bir 
fabrikadır” ifadesiyle açıklıyorlar. Oysa 
kadim toplumlarda tabiat, insanın evi, 
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yağmur ormanları, Bangladeş’in su kay-
nakları tahrip oluyor. Doğru düzgün hiçbir 
yeraltı kaynağı olmayan devletler zengin-
leşirken, yüz milyarca dolarlık altın, elmas 
ve petrol rezervlerinin üzerinde yaşayan 
insanlar evlerine ekmek dahi götüremiyor. 
Batıdaki zenginlerin yatlarına, spor araba-
larına petrol taşıyan tankerlerin çevreye 
verdiği zararı, en çok derme çatma sandal-
larıyla çocuklarına rızık arayan Afrikalı 
balıkçılar hissediyor. Buzulların erimesiy-
le değişen iklim, evvela okyanusların ücra 
köşelerindeki adalarda kendi hallerinde 
yaşayan insanları etkiliyor. 

Türkiye Erozyonla Mücadelede 
Dünya Lideridir

Şu gerçeği artık hepimiz çok iyi kavramak 
durumundayız. Şayet önlem almazsak, 
şimdiden adım atmazsak, ileride çocuk-
larımız çok daha büyük sorunlarla karşı 
karşıya kalacak. Tabiata, çevreye ve ha-
yata dair bakış açımızı düzeltmezsek, ec-
dadımızın mirası, evlatlarımızın emaneti 
olan bu dünya, maalesef yaşanılır bir yer 
olmaktan tamamen çıkacak. O meşhur 
Kızılderili sözünde de denildiği gibi; “Bü-
tün ağaçlar kesildiğinde, bütün hayvanlar 
avlandığında, bütün sular kirlendiğinde, 
hava solunamaz hale geldiğinde, işte o za-
man paranın yenilebilir bir şey olmadığı-
nı anlayacaksınız…” Evet, hepimize düşen 
böyle bir felaketi yaşamadan, böyle bir 
dramla karşılaşmadan gerekli tedbirleri 
almak, gereken adımları atmaktır.

Sevgili gençler,

“Kıyametin kopacağını bilseniz dahi eli-
nizdeki fidanı dikin” buyuran Peygamber 
Efendimiz, ümmetiyle birlikte tüm insan-
lığa da son derece önemli bir miras bırak-
mıştır. Bizler de bu anlayışla son 16 yılda 
ülkemizin orman varlığını güçlendirmek, 
sizlere daha yeşil, daha güzel bir Türkiye 
bırakmak için yoğun çaba sarf ettik. Gezi 
Olaylarında sokakları yakıp yıkanlar gibi 
yeşili, ağacı, çevreyi istismar etmek yerine 
samimiyetle ülkemize hizmet ettik. 2002 
yılında 20,8 milyon hektar olan orman 
varlığımızı bugün 22,3 milyon hektara 
ulaştırdık. Milli park sayımız 32’den 43’e; 
tabiat parkı sayımız 16’dan 243’e yükseldi. 
İlk defa bizim dönemimizde bal ve şehir 
ormanları kurduk. Bugün 137 şehir orma-
nımız, 424 bal ormanımız bulunuyor. 16 
yılda 4 milyar 70 milyon adet fidan diktik. 
İnşallah bu rakamı 7 milyara çıkarmayı he-
defliyoruz.

Sadece yeryüzündeki çölleşmeyle değil, 
zihinlerdeki çölleşmeyle de mücadele et-
tik. Özel olarak korunan alanların sayısı-
nı 175’den 578’e çıkardık. 1970’li yıllarda 
denizlere, göllere ve barajlara erozyonla 
taşınan toprak miktarı yılda 500 milyon 
ton iken, son 16 yılda yaptığımız çalışma-
larla bu miktarı 154 milyon tona düşür-
dük. Türkiye erozyonla mücadelede dünya 
lideridir ve orman alanını arttıran nadir 
ülkelerden biridir. 2002 yılına kadar yıl-
da ortalama 75 milyon fidan üretiliyordu, 
16 yıldır, yılda ortalama 350 milyon fidan 
üretiyoruz.
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Sakarya Sapanca’da Fidan ve Süs Bitkileri 
Borsasını, Afyonkarahisar’da Tıbbi ve Itri 
Bitkiler Merkezini kurduk. Son 16 yılda 
orman köylülerimize yaptığımız doğrudan 
destekler ve ormancılık faaliyetleri ile 15 
milyar lira gelir elde etmelerini sağladık. 
Orman köylülerimizin yerinde kalkındırıl-
ması için “5 Bin Köye, 5 Bin Gelir Getirici 
Orman” projesi çerçevesinde ceviz, badem, 
fıstık çamı gibi meyveli orman ağaçları 
dikiliyor. Son 10 yılda 49 bine yakın okul 
bahçesinde 8,7 milyon fidanı toprakla bu-
luşturduk. “Fidanlar Fidanla Büyüyor” 
projesiyle bu rakamı daha da yukarı taşı-
yoruz.

Bunun yanında Türkiye erozyonla müca-
delede dünya lideridir ve orman alanını 
arttıran nadir ülkelerden biridir. Ülkemiz 
genelinde atık yönetimi, iklim dostu tek-
noloji, enerji kaynaklarının kullanımı, ha-
va, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi 
yönünde önemli gelişmeler kaydettik. Ye-
nilenebilir enerji kaynaklarına öncelik ve-
riyoruz. 

Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye’ye sa-
dece fidan dikerek, sadece ağaçlandırma 
yaparak ulaşamayacağımızı biliyoruz. Bu-
nun için çevre kirliliğini önleyecek, israfı 
engelleyecek, insanlarımıza çevre bilinci 
kazandıracak çalışmalara da öncelik veri-
yoruz. Cumhurbaşkanlığımız himayesinde 
yürütülen “Sıfır Atık Projesi” ile ülkemiz 

genelinde bunu gerçekleştirmeye çalışıyo-
ruz. “Kullan-at” kültürü yerine, inancımız-
la ve kadim değerlerimizle uyumlu yeni 
bir tüketim kültürünü yerleştirmeye gay-
ret ediyoruz.

Medeniyet değerlerimizden beslenen, tabi-
ata saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine ka-
naati esas alan bir tüketim anlayışının kök 
salması için hepimize, özellikle ailelere ve 
eğitimcilere ciddi sorumluluklar düşüyor. 
Eğer, kaynakları daha verimli kullanmak, 
atık miktarını azaltmak ve atıkları geri 
kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bı-
rakmak istiyorsak, hiçbirimizin bu sorum-
luluktan kaçma lüksü yoktur. Bu konuda 
adım atmakta geç kaldığımız her dakika, 
her saniye ileride çevre felaketi, kirlilik, 
hastalık kıtlık, yokluk, yoksulluk olarak ül-
kemize geri dönecektir. Şahsen, “Fidanlar 
Fidanla Büyüyor” projesini bu yönde atıl-
mış doğru bir adım olarak görüyorum. Bu 
güzel proje vesilesiyle evlatlarımızın çevre 
bilinci kazanacaklarına,  toprağa, suya, or-
mana, ağaca daha çok değer vereceklerine 
inanıyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
projenin icrasında görev alacak arkadaşla-
rıma şimdiden başarılar diliyorum. Daha 
yeşil ve güzel bir Türkiye mücadelesine 
katkı yapan herkese şükranlarımı sunuyo-
rum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum.

Kalın sağlıcakla.

Sağlık Bilimleri Üniversitemizin kıymetli 
Rektörü ve hocaları, sevgili öğrenciler, de-
ğerli misafirler, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle selamlıyorum. Üniversite-
mizin 2018-2019 akademik yılının hayırlı 
olmasını diliyorum.

Sağlık Bilimleri Üniversitemiz, ülkemizin 
sadece sağlık alanında faaliyet gösteren ilk 

yükseköğretim kuruluşudur. Burada yeti-
şen doktorlarımız, diş hekimlerimiz, ecza-
cılarımız, hemşirelerimiz ve diğer branş-
lardaki sağlık personelimiz, ülkemize ve 
milletimize inşallah hayırlı hizmetler ve-
receklerdir. Üniversitemiz ayrıca ordumu-
zun ihtiyaç duyduğu sağlık personelini de 
yetiştiriyor. Burada eğitim gören askeri öğ-

Türkiye’nin Sağlık Alanında 
Hızlı Bir Millileşmeye, 

Yerlileşmeye İhtiyacı Var

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni
Ankara | 7 Kasım 2018
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Sistemi kurmakla kalmadık, kamu hasta-
nelerini gerek fiziki yapı, gerek araç-gereç, 
gerek personel sayısı bakımından reforma 
tabi tuttuk. Hastane yatak kapasitemizi 
136 bin ilaveyle 240 bine, doktor sayımı-
zı 94 bin ilaveyle, 231 bine, toplam sağlık 
çalışanı sayımızı 550 bin ilaveyle 928 bi-
ne yükselttik. Büyük şehirlerimizden en 
küçük yerleşim birimindekine kadar tüm 
hastanelerimizi tetkik, tahliller ve tedavi-
ler için gereken en modern cihazlarla do-
nattık. 

Özellikle Acil Sağlık Hizmetleri alanında 
tam anlamıyla bir başarı hikâyesi yazdık, 
yazıyoruz. Ambulans sayımızı 618’den 5 
bine, 112 Acil Sağlık İstasyonu sayımızı 
481’den 2 bin 668’e çıkardık. Ayrıca, uça-
ğından helikopterine pek çok acil sağlık 
aracını devreye alarak,  mevcutların sayı-
larını artırarak, eskiden diğer ülkelerde 
gıptayla baktığımız hizmetlerin tama-
mını vatandaşlarımızın emrine sunduk. 
Güneydoğu’da, Doğu’da hastaların kızak-
larla çekildiği dönemler hala hafızamızda-
dır.  Şimdi oralarda hasta vatandaşlarımız 
paletli modern ambulanslarla hastaneye 
taşınıyorlar.  Bugün tabii felaketlerden 
kazalara kadar en zor, en sıkıntılı, acil mü-
dahaleye en çok ihtiyaç duyulan anlarda, 
hamdolsun hiç vakit kaybetmeden vatan-
daşlarımızın yanında oluyoruz. 

Şehir Hastanelerini, sağlık hizmetlerinde-
ki reformlarımızın zirvesi olarak görüyo-
rum. Şu ana kadar Yozgat, Isparta, Mersin, 
Adana, Kayseri ve Elazığ’da 6 Şehir Has-
tanesini hizmete aldık. Eskişehir ve Ma-
nisa’daki hastanelerimiz hasta kabulüne 

başladı. Yakında da inşallah resmi açılışla-
rını yapacağız. Ankara Bilkent de hizmete 
girmek üzere... Aralık ayı sonu itibarıyla 
Bilkent’teki şehir hastanemizi de açacağız. 

Tabii, şehir hastanelerimizle birlikte, uz-
man doktorlarımız başta olmak üzere, her 
alanda yetişmiş sağlık personeli ihtiya-
cımız daha da artacak. Üstelik sağlık ku-
rumlarımız artık kendi vatandaşlarımız 
yanında, yurt dışından gelen çok sayıda 
hastaya da hizmet veriyor. Türkiye, sağlık 
turizminde ve yurt dışına sağlık hizmetle-
ri sunma konusunda her geçen yıl daha da 
ileriye giden bir ülkedir. Hamdolsun, her 
alanda olduğu gibi, sağlık alanında da, ar-
tık biz başkalarına özenmiyoruz, onlar bi-
ze gıptayla bakıyor. Bunun için, ülkemizde 
hala en gözde yükseköğrenim alanı olan 
sağlık eğitimine özel önem veriyoruz. Sağ-
lık Bilimleri Üniversitemizi kurmamızın 
sebebi de, işte budur. 

Değerli arkadaşlar, 

Ülkemizin geldiği yer itibariyle, artık me-
selelere bakış açımızı ve yaptığımız işlerin 
mahiyetini farklı bir noktaya taşımamız 
gerekiyor. Düne kadar, başka ülkelerin a-
raştırıp, geliştirip, hazır olarak bize sundu-
ğu bilgileri, yöntemleri, altyapıları, ürünle-
ri kullanıyorduk. Bugün artık, tüm bu sü-
reçleri kendimizin yürütmesi gereken bir 
döneme girdik. Sağlık konusunda da aynı 
yolu izlememiz gerekiyor. Bakanlığımızla, 
araştırma hastanelerimizle, tıp fakülteleri-
mizle, hocalarımızla, doktorlarımızla, öğ-

rencilerimizin de görev yerlerinde hayırlı 
hizmetlere imza atacaklarına inanıyorum. 
Aynı şekilde, 61 ayrı ülkeden gelen misafir 
öğrencilerimiz ile üniversitemizin Somali 
ve Sudan’daki birimlerinde yetişen genç-
lerimiz de, kendi ülkelerine, kendi halkla-
rına inşallah hayırlı hizmetler sunacaklar-
dır. Tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize 
başarılı bir eğitim-öğretim yılı temenni 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Sağlık, bizim 16 yıldır üzerinde en çok 
durduğumuz, en çok yatırım yaptığımız ve 
hamdolsun en güzel neticeleri aldığımız 
alanların başında geliyor. Dün, Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki Grup Toplan-
tımızda, 16 yılın icmalini yaparken, sağlık 
konusundaki icraatlarımızı da ana hatla-
rıyla ifade etmiştim. 

Orta yaşın üzerindeki herkes, eskinin has-
tanelerindeki o berbat görüntüleri çok iyi 
hatırlar. Sayıları zaten çok az olan özel has-
tanelerden hizmet almak, ancak parası çok 
olanlara mahsus bir ayrıcalıktı. Bu hasta-
nelerde ameliyat olmak, tedavi görmek 
için evini, arabasını, malını-mülkünü sa-
tanlar olduğunu biliyoruz. Parası çıkışma-
dığı için özel veya devlet hastanelerinde 
rehin kalan, senet imzalayan, arka kapıdan 
kaçmak zorunda bırakılan insanlar vardı. 

Devlet hastaneleri zaten, yok sigortalıydı, 
yok memurdu, yok şu kurumdu, yok bu 
kurumdu derken, kırk yamalı bohça gibi 
hizmet veriyordu. Hizmet kavramını lafın 
gelişi kullanıyoruz. Çünkü hastanelerde 

hizmet değil, tam bir sefalet görüntüsü 
vardı. Hastanede muayene olabilmek için 
önce sıra alacaksınız. Bunun için de bir ge-
ce önceden gidip o izbe koridorlarda saba-
ha kadar bekleyeceksiniz. Sonra, şansınız 
varsa doktor bulup muayene olacaksınız. 
Hadi doktora muayene oldunuz, tetkikler 
için gereken cihazları muhtemelen bula-
mayacaksınız. Diyelim ki onu da bir ke-
nara bıraktınız, doktorun yazdığı ilaçları 
temin etmek için önce hastane eczanesi-
ne, sonra da dışarıya gideceksiniz. Buna 
rağmen muhtemelen ilaçların çoğuna ula-
şamayacaksınız. Bütün bu eziyetlerin so-
nunda hala ayakta kalmayı başarmışsanız, 
iyileşmeyi umacaksınız. 

Acil Sağlık Hizmetleri Alanında 
Bir Başarı Hikâyesi Yazdık

Biz, işte bu çarpık sağlık sistemini tümüyle 
değiştirdik. Her şeyden önce, vatandaşları-
mızın tamamını genel sağlık sigortası kap-
samına aldık. Parası olan sağlık sigortası-
nın bedelini kendi ödüyor, buna imkânı 
olmayanın primini ise devlet üstleniyor. 
Kırk yamalı bohça misali faaliyet gösteren 
hastaneleri Sağlık Bakanlığı, üniversiteler 
ve özel olarak üç başlığa indirdik. Vatan-
daşlarımız, bunlardan hangisine isterse 
gidip muayenesini olabiliyor, tahlillerini 
yaptırabiliyor, tedavisini sürdürebiliyor. 
Tabii özel hastaneler için bir fark ücreti 
ödenmesi gerekiyor. Ama bu rakam, eski 
dönemin ocaklara ateş düşüren faturaları 
şeklinde değil, verilen hizmete uygun bir 
bedel olarak belirleniyor. 
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rencilerimizle, firmalarımızla bu doğrultu-
da seferberlik ruhuyla çalışmalıyız. Onun 
için son dönemlerde tıp fakültelerinin sa-
yısını artırdık, artırıyoruz. 

Artık Biz de Tomografi, 
Ultrasonografi Cihazları Üretelim

Bilim elbette cihanşümuldür, ama bilimin 
çıktıları, kazanımları millidir. Türkiye’nin 
sağlık alanında da hızlı bir millileşmeye, 
yerlileşmeye ihtiyacı vardır. Hastalıkların 
teşhisinden tedavisine, ilaçların moleküler 
düzeyde keşfinden klinik çalışmalarına ve 
üretimine, tıbbi cihazların geliştirilmesin-
den imalatına, her alanda bunu başarma-
lıyız. Bugün hala hem ilaç, hem tıbbi cihaz 
sektörlerimiz büyük ölçüde dışa bağımlı-
dır. Sağlık harcamalarımızın önemli bir 
bölümü, ürün veya lisans olarak ithal edi-
len ilaçlara, cihazlara ödenen paralardan 
oluşuyor. Artık biz de tomografi, ultraso-
nografi cihazları üretelim. Bunu başarabi-
lecek beyin gücüne hamdolsun sahibiz. Ül-
kemizde ortak üretime girebilecek yabancı 
firmaları buraya davet ediyoruz ve olumlu 
yaklaşımlar var. Bu adımları ülkemizde 
atacağız. Bunları kendimiz geliştirip üret-
tiğimizde, hem sağlık ve sosyal güvenlik 
bütçemize binen yük azalacak, hem de ih-
racat yoluyla ekonomimize katkı sağlaya-
cağız. 

Ancak, ilaç ve tıbbi cihaz sektörü dünyada 
öylesine büyük, öylesine tekelleşmiş du-
rumda ki, bu zinciri kırıp, gerçek anlamda 
milli bir altyapı kurmak kolay olmuyor. 
Bu alanlardaki çalışmaları uzun zamandır 

şahsen izliyor, ilgili tüm arkadaşlarımızı 
her fırsatta ikaz ediyor olmama rağmen, 
hala yerli ve milli çizgiyi derinleştirebil-
miş değiliz. Kendi bilim insanlarımızın, 
kurumlarımızın, firmalarımızın yaptığı 
çalışmalara yeteri kadar destek verilmedi-
ğini üzüntüyle görüyorum. Bir anda asır-
lık birikimleri yakalayıp geçmek tabii ki 
mümkün değildir. Ama bu doğrultuda sa-
mimi ve etkili çalışmalar yapan bilim ve iş 
insanlarımızı da, gerektiği şekilde destek-
lememiz gerekiyor. Hem milletimize karşı 
sorumluluğumuzun, hem de ülkemizin çı-
karlarının gereği budur. 

Buradan bakanlığımızı, üniversitelerimizi 
ve ilgili tüm kurumlarımızı bir kez daha 
ikaz ediyorum. Sağlıkta millileşme hamle-
mize, hiçbir bahaneye, hiçbir mazerete sı-
ğınılmaksızın, hiçbir komplekse düşmek-
sizin destek verilmelidir. Bu konuyu, en az 
savunma sanayimiz kadar kritik ve önemli 
görüyorum. 

Değerli hocalarım,

Sevgili öğrenciler,

Türkiye, sağlık alanındaki hedeflerine 
sizlerin gayreti, çabası, emeği, becerisi sa-
yesinde ulaşacaktır. Madem ecdadımız 
“Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat 
gibi” demiştir, öyleyse mutluluğun kayna-
ğı olan sağlığa daha çok ehemmiyet vere-
ceğiz. Ortalama insan ömrünün birkaç asır 
önceki 40’lı yaşlardan bugün 80’li yaşlara 
dayandığı bir dünyada, bizim sağlık ala-
nındaki çalışmaların gerisinde kalmamız 
kesinlikle düşünülemez. Rabbimizin bize 
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verdiği ömrün her anını mutlulukla, hu-
zurla, rahat bir şekilde geçirmek için buna 
mecburuz. Eskiler, sadece uzun değil, aynı 
zamanda hayırlı bir ömür isterlerdi. Hayır-
lı bir ömrün, sağlık kısmında en büyük so-
rumluluk sizlere düşüyor. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, 
eğitimi ve sağlığı yine önceliklerimiz ara-
sında ilk sıralarda tutmayı sürdürüyoruz. 
Bugün ülkemizin eğitim ve sağlık kurum-
larının her birinde görev yapanların sayısı, 
silahlı kuvvetlerimizin ve emniyet teşkila-
tımızın toplam mevcudundan bile fazladır. 

Türkiye gibi, dünyanın en büyük güvenlik 
sorunlarının yaşandığı coğrafyasında bu-
lunan bir ülkenin eğitim ve sağlık konusu-
na verdiği bu önem, aslında geleceğimize 

nasıl baktığımızın işaretidir. Amaçların-
dan biri de dünyanın en büyük 10 ekono-
misi arasına girmemiz olan 2023 hedefle-
rimizin temelini, işte bu anlayış oluşturu-
yor. Gençlerimize mirasımız olan 2053 ve 
2071 vizyonlarımızla, inşallah ülkemizi 
her alanda en ileri seviyeye kavuşturmuş 
olacağız. Milletimizin ve dostlarımızın 
sağlıklarını emanet edeceğimiz sizlerden 
bu vizyonlara sıkı sıkıya sahip çıkmanızı 
bekliyorum. 

Bu duygularla bir kez daha üniversitemi-
zin yeni akademik yılının hayırlı olmasını 
diliyorum. Hocalarımıza ve öğrencilerimi-
ze tekraren başarı temenni ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla. 

Sevgili İstanbullular, değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selamlı-
yorum. Açılışlarını yapmak üzere bir araya 
geldiğimiz Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, 
Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçelerinin 
şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Ayrıca, bu vesileyle 
resmi açılışlarını yapacağımız Hasan Kü-

çükoğlu Camii ve Halkalı Camii’nin de ha-
yırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 
Bu güzel eserlerin inşasında emeği geçen, 
katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. 

Hizmete sunduğumuz Millet Bahçeleri-
mizle, 100 günlük icraat programımızda 
yer alan taahhütlerimizden birini daha ye-
rine getirmiş oluyoruz. 

Her Şehrimize En Az Birer Tane 
Millet Bahçesi Kazandıracağız

Millet Bahçeleri Açılış Töreni | İstanbul | 17 Kasım 2018
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leyen büyüklerimiz için şehir kavramı, gö-
nülleri de içine alacak geniş bir mana ifade 
eder. İşte bu sebeple biz de hizmet beledi-
yeciliği derken, gönül belediyeciliğini de 
içine alan daha kapsamlı bir anlayışı ifade 
ediyoruz. Şayet bir şehirde, gönlünü kaza-
namadığımız tek bir kişi bırakmışsak, o 
şehri baştan sona yeniden inşa etsek dahi, 
vazifemizi layıkıyla yerine getirmiş olama-
yız. Bunun için 31 Mart 2019 seçimlerini, 
gönül belediyeciliği seçimi olarak görüyo-
ruz. İnşallah seçim gününe kadar, en kü-
çük beldeden, ülkemizin en büyük şehri 
İstanbul’a kadar, her haneye, her işyerine 
ulaşacak, sıkmadık el, dokunmadık gönül, 
fethetmedik kalp bırakmayacağız. 

Kardeşlerim, 

Tabiatta renklerin bir dili vardır. Mesela 
yeşil renk, şifanın, huzurun, güvenin, fe-
rahlığın dili olarak kabul edilir. Bunun için 
bizim medeniyetimizde cennetin rengi ye-
şil, kendisi de tabiatın tüm güzelliklerini 
bünyesinde barındıran bir bahçe olarak ta-
savvur edilmiştir. Yeşil alanları fazla şehir-
lerde yaşayan insanların, depresyon gibi 
günümüz toplumlarının en büyük tehdit-
lerinden birine daha az maruz kaldıkları 
görülmektedir. Nüfus artışı ve insanların 
şehirlere yığılmaları, pek çok sıkıntıyla 
birlikte yeşilin ortadan kalkmasına ve do-
layısıyla huzur ikliminin bozulmasına yol 
açmıştır. 

Batı toplumlarının, tabiatı yenilmesi gere-
ken bir rakip olarak gören anlayışının yol 

açtığı tahribat, tüm insanlığın geleceğini 
tehdit ediyor. Bugün küresel ısınmanın 
bedelini, buna sebep olan ülkelerden önce, 
Afrika’da, Güney Asya’da, Latin Amerika’da 
yaşayan insanlar ödemeye başlamıştır. Ül-
kemizde dahi iklimin giderek değiştiğini, 
çocukluğumuzda, gençliğimizde bildiği-
miz rutininin dışına çıktığını görüyoruz. 
Buna rağmen insanoğlunun, teknolojinin 
kendisine sağladığı imkânlara güvenerek, 
giderek daha da pervasızlaştığına şahit 
oluyoruz. Halbuki Rabbimiz, “Yeryüzünde 
böbürlenerek dolaşma!.. Unutma ki sen ne 
yeri yarabilir, ne de dağlarla boy ölçüşebi-
lirsin” diye buyuruyor. İnsan, tabiata karşı 
işlediği suçların cezasını, karşısında çare-
sizliğini ve acziyetini hissettiği felaketlerle 
ödemeye devam edecektir. Bakınız şair ne 
diyor:

“Ağacım, dört kol çengi kıyamet, 

Her dalımda bir memleket, 

Uzar kollarım uzar, 

Taşımda toprağımda bereket, 

Köklerimden başlar hürriyet, 

Bana çarptıkça anlar, 

Yağmur yağmur olduğunu, 

Rüzgâr, rüzgâr”

Ağacıyla, toprağıyla, yağmuruyla, 
rüzgârıyla tabiata ne kadar saygı duyar, 
çevremizde ona ne kadar çok yer ayırırsak, 
hep birlikte geleceğimize o derece güvenle 
bakabiliriz. 

Başakşehir Millet Bahçemiz, 360 bin met-
rekare alan üzerinde kurulmuştur. Bu gü-
zide eser, İkitelli Şehir Hastanesi, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara 
Otoyolu ve Kanal İstanbul gibi dev projele-
rin merkezinde yer alıyor. Bahçemiz, cami-
den kapalı otoparka, biyolojik göletten ko-
ku bahçelerine, etkinlik çayırından millet 
kıraathanesine, yürüyüş ve bisiklet yolla-
rından oyun alanlarına kadar tüm ihtiyaç-
lara cevap verecek tesislerle donatılmıştır. 

Kayaşehir Millet Bahçemiz, 350 bin metre-
kare bir alan üzerinde, her türlü ihtiyaca 
cevap verecek tesislere sahip bir projedir. 
Bu projede de, yürüyüş yollarından seyir 
terasına, kültür-sanat etkinlikleri için kul-
lanılacak sahneden piknik ve oyun alanla-
rına kadar pek çok tesis bulunuyor. 

Hoşdere Millet Bahçemiz, 142 bin metre-
kare alan üzerinde tesis edilmiştir. Biyo-
lojik göletten yürüyüş yollarına ve meyve 
bahçelerine kadar pek çok tesis bu bahçe-
mizin içinde yer alıyor. 

Baruthane Millet Bahçemiz, yaklaşık 60 
bin metrekare alan üzerinde kurulmuştur. 
Binlerce gül, meyve ağacı, mevsimlik çiçek 
yanında bu bahçemiz, Osmanlı Baruthane-
si binası ile de tarihi bir kimliğe sahiptir. 

Çırpıcı Millet Bahçemiz, tamamı 465 bin 
metrekare alan üzerinde etap etap inşa e-
diliyor. Bugün tamamlanmış olan ilk 4 eta-
bının açılışını yapıyoruz. Bir kez daha tüm 
bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum.

Ayrıca, 18 ilimizdeki 33 Millet Bahçesiyle 
ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiş du-
rumda. Hedefimiz, inşallah her şehrimize 
en az birer tane Millet Bahçesi kazandır-
maktır. Biz durmuyoruz, onlar dedikodu 
yapıyor. Onlar, ne yapılırsa yapılsın karşısı-
na dikiliyorlar. Biz Kanal İstanbul diyoruz, 
onlar ‘istemezük-yaptırmazuk’ diyorlar. 
Yapacağız...

31 Mart’ı, Gönül Belediyeciliği 
Seçimi Olarak Görüyoruz

Bugün açılışını yaptığımız 5 Millet Bahçe-
mizin büyüklüğü 1,5 milyon metrekareyi 
buluyor. Sadece bu projelerle, İstanbul’da 
kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüz-
de 10 artırmış oluyoruz. İnşallah Atatürk 
Havalimanı sahasındaki Millet Bahçemizi 
açtığımızda, bu oran çok daha yükseklere 
çıkacaktır. 

Tabii Atatürk Havalimanında bir özellik 
daha var. Orada bir tane pist bırakıyoruz. 
Kapalı mekânları fuar alanı haline getiri-
yoruz. Burası Türkiye’nin en büyük fuar 
alanı olacak. Bunun dışındaki alanlara da 
devasa bir Millet Bahçesi yapacağız. Bu 
millete böyle hizmetler yakışır. 

Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, ülkenin 
hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip 
şu Millet Bahçelerine baksınlar ve gerçek 
çevrecilik nedir görsünler. Biz yola “Yara-
dılanı severiz Yaradandan ötürü” diyerek 
çıktık. İnsanın, vücuda getirdiği şehirlerle 
aynı zamanda kendini de inşa ettiğini söy-
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türlü görüşün, düşüncenin, fikrin, zikrin 
hayat bulabildiği zenginlikte bir ülke ol-
ması, birilerini rahatsız ediyor. 

Bakınız açık ve net söylüyorum. Biz, tek 
parti devrinden beri milleti aşağılayan, 
küçümseyen, hakaret eden, kendi marji-
nal yaklaşımlarını topluma dayatmak iste-
yen azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak 
bir ülke değiliz. Kendi kifayetsizliklerini, 
tembelliklerini, ilkelliklerini milletimizin 
değerlerini istismar aracı haline getirerek 
örtmek isteyenlere meydanı asla bırakma-
yacağız. Güya en hararetli savunucuları 
oldukları andı ezbere okumaktan, istiklal 
marşımızın değil 10 kıtasını ilk 2 kıtasını 
yanlışsız söyleyebilmekten aciz birilerinin 
milletimizin kafasını karıştırmasına izin 
vermeyeceğiz. Milletimizin de, bizim de 
karnımız bu bayat oyunlara toktur. 

Türkiye’de ne Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, ne de inan-
cından, meşrebinden, kılık-kıyafetinden 
dolayı herhangi bir vatandaşımıza hakaret 
edilmesine izin vermeyiz. Bunları birbiri-
nin alternatifi değil, hep bir arada olduğu 
zaman gücümüzü artıran zenginliklerimiz 
olarak görüyoruz. 

Birilerinin Eski Türkiye’nin 
Hastalıklarını Hortlatma 
Gayretleri Beyhudedir

Eleştiri, farklı düşünce, farklı değerlendir-
me elbette olacaktır. Türkiye’de hiç kimse 
eleştirilemez değildir, lâyüsel hiç değildir. 

Bu konuda bizim kırmızı çizgimiz terör, 
kişisel hakların ihlali ve iftiradır. Medya-
da ve özellikle sosyal medyada yer alan 
şahsımıza yönelik eleştirilerde, bu sınırlar 
aşılmadıkça herhangi bir yola başvurmu-
yoruz. Bu mahremiyet ve özgürlük alanla-
rı, ister halen hayatta olsun, ister olmasın, 
herkes için geçerlidir. Bizi, enerjimizi ve 
zamanımızı boşa tüketecek tartışmaların 
içine sürüklemek isteyenlere cevabımızı, 
işte bu ölçülerle verdiğimizde, hiçbir so-
run kalmayacağına inanıyorum. 

Türkiye’nin asıl gücünü birliğinden, bera-
berliğinden, kardeşliğinden aldığını, bil-
hassa son yıllarda sayısız tecrübeyle gör-
dük. Birilerinin eski Türkiye’nin hastalık-
larını hortlatma gayretleri beyhudedir. Bi-
rilerinin Türkiye’yi eski baskıcı, dayatmacı 
kara günlerine geri döndürme çabaları da 
boşunadır. Her zamanki gibi en büyük ha-
kem olan milletimize gidecek, çözümü ora-
da arayacağız. Ağızlarını her açtıklarında 
Atatürk istismarı yapan, buna karşılık o-
nun bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizi 
bir milim ileriye taşıyacak hiçbir icraatları 
bulunmayanları bir kez daha milletimizin 
terazisine çıkartacağız. 31 Mart 2019 se-
çimleri, bu ülkeye, bu ülkenin şehirlerine 
hizmeti geçenlerle, sadece ortak değerleri-
mizin istismarını yapanların karnelerinin 
milletimizin önüne çıkacağı gün olacaktır. 

Türkiye’nin şehirlerinin önemli bir bölü-
mü 2004’te, 2009’da, 2014’te AK Parti be-
lediyeciliğini tercih etti. İnşallah 2019’da 

İstanbul’a Geçen Yıl   
180 Bin Yeni Ağaç Dikildi

Biz İstanbul’a işte bu anlayışla baktığımız 
içindir ki, şehirde kişi başına düşen yeşil 
alan miktarını 16 yılda 2 katına çıkardık. 
Çeşitli projeler için yerlerinden edilen her 
ağaca karşılık, uygun bir yerde katbekat 
fazlasının dikilmesini ve yeşertilmesini 
sağladık. Sadece geçtiğimiz yıl bu şehirde 
180 bin yeni ağaç dikildi. 

Aynı anlayışla 81 vilayetimize yaklaştık ve 
orman varlığımızı 1,5 milyon hektar artır-
dık. Toprakla buluşturduğumuz 4 milya-
rın üzerindeki fidan sayesinde, ülkemizin 
her köşesini yeni ormanlara kavuşturduk. 
Anadolu’nun pek çok yerindeki kel tepeler, 
gerçekleştirdiğimiz projeler sayesinde bu-
gün insan boyunu geçen çam, sedir, meşe, 
ardıç ağaçlarıyla donanmış durumdadır. 
Ceviz, badem, zeytin gibi gelir getirici ağaç-
ların vatandaşlarımız tarafından dikimi gi-
derek yaygınlaşıyor. Ormanlarımızı vatan-
daşlarımızın kullanımına açarak, evlatları-
mızın tabiatla iç içe bir hayatı tanımalarını 
temin ettik. Özellikle kalabalık nüfusa sa-
hip yerlerin yanı başlarında şehir ormanla-
rı oluşturup, hizmete sunduk.  Milli park-
larımızın, koruma altındaki vadilerimizin 
ve ovalarımızın sayılarını artırdık. 

Rabbimiz bizlere “Hayırlı işlerde yarışma-
mızı” emrediyor. Millet Bahçeleri proje-
miz, hayırlı işlerde yarışma anlayışımızın 
son ürünüdür ve hamdolsun milletimiz 

tarafından da büyük bir şevkle sahiplenil-
miştir. Türkiye’yi, özellikle de şehirlerimizi 
yemyeşil hale getirene kadar, Millet Bah-
çelerimizle, ağaç dikimlerimizle ve diğer 
faaliyetlerimizle durmadan, usanmadan 
çalışmayı sürdüreceğiz. 

Kardeşlerim,

Bizim medeniyetimizde, sömürge olarak 
kullanılacak “arka bahçeler” oluşturma 
adeti kesinlikle yoktur. Başka insanların 
acıları, kanları, emekleri, yeraltı ve yerüs-
tü zenginlikleri üzerinde kurulan refahın, 
tıpkı sırça bir köşk gibi, eninde sonunda 
tuzla-buz olmaya mahkum olduğuna ina-
nıyoruz. Bunun için hem kendi ülkemizde, 
hem de gönül coğrafyamızın tüm köşele-
rinde adalet, hakkaniyet, vicdan ve payla-
şım esasına dayalı bir siyaset takip ediyo-
ruz. “Dünya 5’ten büyüktür” itirazımızdan 
Afrika politikalarımıza, Filistin meselesin-
den Kudüs ve Suriye krizine kadar her ko-
nuda, aynı kararlı duruşu gösterdik. Ülke-
mizi kendi arka bahçeleri haline getirmek 
isteyenlere, Çanakkale’den İstiklal Harbi-
mize ve 15 Temmuz’a kadar her fırsatta 
gereken cevabı milletçe verdik. 

Terör örgütlerini ve içimizdeki darbeci 
hainleri kullanarak ülkemize diz çöktü-
remeyenler, bu defa milletimizi suni tar-
tışmalar üzerinden kamplaştırarak eski 
oyunlarını yeniden canlandırmanın pe-
şindeler. Türkiye’nin demokraside, hak 
ve özgürlüklerde ileriye gitmiş, şidde-
te ve hakarete meyletmediği sürece her 
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da milletimizin tercihi yine AK Parti bele-
diyeciliğinden yana olacaktır. Cumhurbaş-
kanlığıyla, Meclisiyle, Belediyeleriyle el ele 
verip, Rabbimizin izniyle, ülkemizi 2023 
hedeflerine ulaştıracağız.

Bu duygularla bir kez daha açılışını yap-
tığımız Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, 

Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri ile 
Hasan Küçükoğlu ve Halkalı Camilerinin 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin 
şehrimize kazandırılmasında emeği ge-
çenleri tekraren tebrik ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafir-
ler, istikbalimizin teminatı sevgili gençler, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

ESSELAMU ALEYKÜM VE RAHMETUL-
LAHİ VE BEREKATÜH.

ALLAH’IN SELAMI, RAHMETİ, BEREKE-
Tİ ÜZERİNİZE OLSUN.

Gönüllerimizin Efendimizin nuruyla dol-
duğu, onun muhabbetiyle ısındığı bu gü-
zel gecede, “Mevlidi Nebi Haftası Açılış 
Programı” münasebetiyle sizlerle birlikte 
olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.

Diyanet’i Siyasi Tartışmaların 
Malzemesi Yapma Girişimlerini 

Tasvip Etmiyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid-i Nebi Programı
İstanbul | 17 Kasım 2018
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dan eylesin… Rabbim, canlar canı, dertleri-
mizin dermanı, gönüllerimizin tabibi Haz-
reti Muhammed Mustafa Efendimizin şe-
faatine bizleri nail eylesin… Rabbim,  her 
nefeste dilimizi Zikrullah ile, kalbimizi Re-
sulü Kibriya’nın aşkı ile, zihnimizi onun te-
fekkürü ile pür nur eylesin… Rabbim, her 
iki cihanda da bizlerden rahmetini, mer-
hametini, nimetini esirgemesin… Rabbim, 
kalbimizi karartmasın, rızkımızı daraltma-
sın, bizi imansız bırakmasın, bize kendi ka-
pısından başka kapı aratmasın… Rabbim, 
bu gece, bu hafta hürmetine, Habibi’nin 
yüzü suyu hürmetine, ayaklarımızı Sıratı 
Müstakimde sabit tutsun diye dua ediyo-
rum… Mevlidi Nebiyi idrak etmemize vesi-
le olan, bu güzel atmosferde gönüllerimizi 
buluşturan Diyanet İşleri Başkanlığımıza, 
Sayın Başkan ve ekibine teşekkürlerimi 
sunuyorum. İnşallah bu güzel geceyi vesi-
le kılarak yapılan etkinliklerin, toplantı ve 
çalışmaların insanlık için öğretici bir fırsa-
ta, bir tefekkür ve tezekkür fırsatına tahvil 
olmasını diliyorum.

Değerli kardeşlerim,

Yüce Mevla Kur’an-ı Kerim’de “Andolsun 
ki, Resulullah’da sizin için, Allah’a ve ahi-
ret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı 
çok zikredenler için güzel örnekler var-
dır” buyuruyor. Hazreti Aişe Validemiz, 
Rasûlullah Efendimizi, “Yürüyen Kur’an” 
olarak tarif ediyor. Evet, Peygamber Efen-
dimiz, sadece Kur’an’ı Kerim’in vahyine 
aracılık etmemiş, aynı zamanda onu bil-

fiil yaşayarak, kendi benliğinde ve kendi 
ruhunda müşahhas hale getirerek, geride 
bizler için rehber almamız gereken bir ör-
nek bırakmıştır.

Siyer-i Nebi, Efendimizin hayatı olmasının 
yanı sıra bizler ve gelecek nesiller için refe-
rans kaynağıdır. O’nun hayatı sadece üm-
meti için değil, kendisinden sonra gelen 
tüm insanlık için de en güzel rehberdir. 
Sünnet ve Siret olmadan, İslam’ın yaşan-
ması mümkün değildir. Bir Müslümanın 
Sünnetle, Peygamberimizin örnek hayatıy-
la olan bağı ne kadar güçlü, ne kadar muh-
kem, ne kadar kavi ise, diniyle olan bağı 
da o derece güçlüdür, sağlamdır. Bunun 
için Peygamberimizin hayatının her safha-
sını, her aşamasını takip ve tatbik etmeli-
yiz. Gençliği, evliliği, aile reisliği, yaşlılığı, 
dostluğu, savaşçılığı, idareciliği, tüccarlığı, 
mücadeleleri, gazaları ile Hazreti Muham-
med Mustafa (SAV) bizim hayatımızın her 
safhasının rehberidir. 

Efendimiz, Resul olmadan önce de 
“Emin”di. Kendisi, insanın esfeli safilin, ya-
ni aşağıların en aşağısına düştüğü cahiliye 
toplumunda dahi Muhammed-ül Emin ola-
rak tanınıyordu. O, 63 yıllık ömrünün her 
aşamasını ümmeti ve tüm insanlık için bir 
edep, ahlak, muhabbet timsali olarak yaşa-
yan bir Eşrefi Mahlûkattı. Öyle ki onun ha-
yatına kast etmek için gelenler, onda hayat 
buldurlar; ona husumet besleyenler, onda 
sevgiyi ve şefkati öğrendiler.

Sözlerimin hemen başında Pazartesi gece-
si idrak edeceğimiz Mevlit Kandilini teb-
rik ediyor, Rabbim bu mübarek geceyi gü-
nahlarımızın kefaretine vesile kılsın diyo-
rum. Bizlere, Habib-i Kibriya Efendimiz 
Hazreti Muhammed Mustafa’nın (S.A.V.) 
veladetinin bir sene-i devriyesine ulaşma-
yı nasip ettiği için Yüce Mevla’ya sonsuz 
şükrediyorum.

Aşkın ile meydana, 

Geldim yâ Resûlallah 

Derdin ile devrâna, 

Girdim yâ Resûlallah

Zikrullahın âsârı, 

Terkettirir ağyârı 

Âşıkların hem yârı, 

Gördüm yâ Resûlallah

Lûtfundur her dem ona, 

Kim gide Hak’dan yana 

Cümle muhtaçdır sana, 

Bildim yâ Resûlallah

Baş açık sine üryân, 

Göz yaşlı ciğer büryân 

Canım yoluna kurban, 

Kıldım yâ Resûlallah

Zâtına doğru özüm, 

Açılmıştır can gözüm 

Hâk-i pâyine yüzüm, 

Sürdüm yâ Resûlallah

Kalb bir özge kân imiş, 

Zâtında burhân imiş 

Vuslat da mihmân imiş,

Duydum yâ Resûlallah

Evet, “Sen olmasaydın, âlemleri yarat-
mazdım” hitabına mazhar olan, alemlere 
rahmet olarak gönderilen, sevgililer sev-
gilisi Peygamber-i Zîşan Efendimize salat 
ve selam gönderiyorum. Peygamberler 
Sultanı’nın dünyayı teşriflerinin yıldönü-
münün ülkemiz, milletimiz ve Ümmet-i 
Muhammed için manevi bir uyanışa, ye-
ni bir dirilişe, yeni bir şahlanışa vesile ol-
masını Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. 
Allah’ın selamı, Ehl-i Beyt’in, Ashab-ı 
Kiram’ın, Tabiin’in, Tebe’üt Tabiin’in ve 
14 asırdır kalplerimizi ilim, hikmet ve ir-
fanlarıyla yoğuran tüm Hak âşıklarının 
üzerine olsun diyorum. Bu vesileyle bir 
kez daha İlay-i Kelimetullah yolunda can-
larını feda eden şehitlerimizi rahmetle, 
bu uğurda yaralanan gazilerimizi şükran-
la yâd ediyorum.

Peygamberimizin Hayatının 
Her Safhasını Takip ve Tatbik 
Etmeliyiz

Samimiyetle yapılan duaların reddedil-
meyeceği bu güzel gecedeyiz. Rabbim bizi, 
kardeşin kardeşi, ananın evladını tanıma-
yacağı rûz-i mahşerde, işte bugün bura-
da olduğu gibi Peygamber Efendimizin 
Liva’ül-Hamd Sancağı altında toplananlar-
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İslam mührünü vuran Câfer bin Ebu Tâlib 
17 yaşındaydı. Hazret-i Ömer’in oğlu Ab-
dullah iman ile şereflendiği zaman 13 gi-
bi daha çocuk denebilecek bir yaştaydı. 
Mekke’nin gözde gençlerinden Mus’ab bin 
Umeyr, Müslüman olup ailesi tarafından 
hapsedildiğinde daha 18 yaşlarındaydı. E-
fendimiz bu gerçeği “Yaşlılar beni tekzip e-
derken, gençler bana iman etti” diyerek an-
latıyor. Hazreti Peygamber, gençlere iyiyi, 
güzeli, hakkı, hakikati anlatarak rehberlik-
te bulunmuş, heyecanlarını iman ve güzel 
ahlak ile insanlığa hizmete yöneltmiştir. O-
nun rehberliğinde gençler, hayatlarının en 
coşkun çağını saadet asrına dönüştürmüş, 
İslam medeniyetinin iman, bilgi, hikmet, 
marifet ve ahlakla neşvünema bulmasında 
büyük katkılar sağlamışlardır.

Az önce Diyanet İşleri Başkanımızı dinler-
ken, gençlik merkezleri üzerinde yaptıkla-
rı çalışmanın ne kadar önemli olduğu ka-
naatine vardım. Gençliğimiz üzerinde ya-
pacağımız çalışmalar, bizleri geleceğe çok 
daha farklı hazırlayacaktır.

Kıymetli dostlarım,

Üstat Nurettin Topçu, “Gençlik geleceğin 
tohumudur” diyor. Gençliği ihmal eden, 
gençlerine sırtını dönen, onların ruh ve 
gönül dünyalarının imarı için gerekli 
özeni göstermeyen bir milletin, istikbali 
ve istiklali tehdit altında demektir. Bizler 
de Resulü Kibriya Efendimizin sünnetine 
uygun bir şekilde son 17 yıldır gençleri-
mize büyük önem ve öncelik veriyoruz. 

Eğitimden iş hayatına, siyasetten devlet 
yönetimine kadar her alanda gençlerimi-
zin önünü açmaya, onlara milli bir kim-
lik ve özgüven aşılamaya çalışıyoruz. En 
önemlisi de gençlerimizi tekrar medeni-
yet değerleriyle buluşturacak, onlara bu 
dünyadaki varlık gayelerini hatırlatacak 
projeler yürütüyoruz. 

Gezi olaylarıyla başlayan ve 15 Temmuz 
darbe teşebbüsüyle zirveye çıkan hadi-
seler, bize bu konudaki en küçük bir ih-
malin dahi ne büyük sorunlara, sıkıntı ve 
acılara yol açabileceğini göstermiştir. Bu 
ülkenin gençliğine yapılacak en büyük 
kötülük, onları hayat damarları olan me-
deniyet değerlerimizden koparmak ola-
caktır. Her karış toprağı şehit kanlarıyla 
sulanmış Türkiye, maalesef uzun yıllar 
böyle bir zihniyetin boyunduruğu altında 
kalmıştır. Allah Allah nidalarıyla vatan-
laştırılan bir ülkenin camileri, minareleri, 
tam 18 yıl boyunca Ezan-ı Muhammedi’ye 
hasret bırakılmıştır. Bin yıldır milletimizi 
ayakta tutan değerler, bizzat bu ülkenin 
yöneticileri tarafından “gerilik emaresi” 
olarak yaftalanarak, hor-hakir görülmüş-
tür. Asırlar boyunca İslam’ın sancaktar-
lığını yapmanın gururunu yaşayan bir 
milletin torunları, öz yurdunda garip, 
öz yurdunda parya haline getirilmiştir. 
Bu ülke, camilerin ahırlara çevrildiği, 
ihmalkârlıktan yıkıldığı, sırf birilerine şi-
rin gözükmek için kapılarına kilit vurul-
duğu günler yaşamıştır. 

Resulü Ekrem, insana ait değerli her ne 
varsa, onu kalbinde ve hayatında pratiğe 
döken abidevi bir şahsiyetti. Resulü Ek-
rem bizlere, “inananlar kardeştir” ilahi 
mesajını iletmekle kalmamış, müminlerin 
kardeşliğini hayatının her zerresine nak-
şetmiştir.  Yetimlerin başını okşayarak, kız 
çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü 
karanlık bir dönemde kız çocuğu sahibi 
olmakla övünerek, bize merhameti öğret-
miştir. Cenneti annelerin ayaklarının altı-
na sererek, gerçek sevgiye kimin layık ol-
duğunu göstermiştir. 

Ümmetine vedasında “Kimin bende ala-
cağı varsa alsın ya da helal etsin. Rabbime 
tertemiz varmak isterim” diyerek, bize kul 
hakkının önemini öğretmiştir. İnsanların 
soyları üzerinden üstünlük yarışına girdi-
ği bir dönemde, “Siyah derili olanın beyaz 
derili üzerine, beyaz derilinin de siyah de-
rili üzerine bir üstünlüğü yoktur” ikazıyla 
Rabbimizin katında eşit olduğumuzu öğ-
retmiştir. Resulü Ekrem Efendimiz emîn 
kişiliğiyle, adaletiyle, hakkaniyetiyle, mer-
hametiyle; edep, tevazu, hayâsıyla insanlı-
ğın önünde yepyeni bir dünyanın, yepyeni 
bir hayatın kapılarını açtı.

Gençliğe Yapılacak En Büyük 
Kötülük, Onları Medeniyet 
Değerlerimizden Koparmak 
Olacaktır

Değerli kardeşlerim,

Bu seneki Mevlidi Nebi Haftasının tema-
sının “Peygamber ve Gençlik” olarak belir-

lenmesini son derece önemli buluyorum. 
Elbette hepimizin, Ümmeti Muhammedin 
tüm fertlerinin O’nun yaşantısından ala-
cağı dersler, ibretler, örnekler bulunuyor. 
Ancak, özellikle gençlerimizin Peygamber 
Efendimizin hayatını, onun kutlu mirasını 
öğrenmesi, sindirmesi, bilfiil tatbik etmesi 
çok büyük önem arz ediyor. Allah Resulü, 
hesap gününde arşın gölgesinde toplana-
cak yedi sınıf kimse arasında “Neşe ve hu-
zuru Rabbine ibadette arayan, O’na kulluk 
ederek tertemiz bir hayat içinde büyüyen 
gençlerin” de olduğunu müjdeler. Zira 
gençlik, insan ömrünün en kıymetli hazi-
nesi, hayatının bahar mevsimidir. Gençlik 
aynı zamanda, bireyin şahsiyet ve karak-
terinin teşekkül ettiği en kritik dönemdir. 
Gençliğin enerjisini, heyecan ve cesaretini 
çok iyi bilen Efendimiz, Risâlet vazifesinin 
ilk günlerinden itibaren gençlerle çok ya-
kından ilgilenmiştir.

Resulü Erkem, en çok da gençlerin, genç 
yüreklerin peygamberidir. Onun dönemin-
de İslam daha çok gençlerin eliyle, genç-
lerin mücadelesiyle inkişaf etmiştir. Pey-
gamberimize ilk iman edenlerin, O’nun 
getirdiği ilahi mesajı ilk kabul edenlerin 
gençler olması asla tesadüf değildir. 

Nitekim, ilk Müslümanların kahir ekseri-
yetinin 30 yaşın altındaki gençlerden te-
şekkül ettiğini görüyoruz. İnanç, teslimiyet 
ve kahramanlığın timsali Hazreti Ali, İslam 
ile müşerref kılındığında 10 yaşındaydı. 
Tâif ’te Peygamberimize atılan taşlara karşı 
vücudunu siper eden Zeyd bin Hârise 15 
yaşındaydı. Tebük Seferi’nin sancaktarı 
Zeyd bin Sâbit 11 yaşındaydı. Habeşistan’a 
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jilerin bataklığıdır. Biz gençlerimize sahip 
çıkmazsak, istikbalimizi karartmayı hedef-
leyenler, onları farklı tuzaklarla ağlarına 
çekeceklerdir. 

Bizim gençlerimize güvenmemiz, tıpkı 
Resulü Ekrem Efendimiz gibi onlara inan-
mamız, itimat etmemiz gerekiyor. Gençle-
rimizin gönül dünyalarını mamur etmek 
için öncelikle onlarla hemhal olmalı, on-
ları yargılamadan önce anlamalı, onların 
dilini, ilgilerini, dünyalarını kavramaya ça-
lışmalıyız. Gençleri zapturapt altına almak 
yerine, karakterlerini inşa edebilecekleri 
ilim, bilim, yabancı dil, spor, sanat, ede-
biyat, diplomasi, siyaset ve yönetim gibi 
alanlarda yeteneklerini geliştirebilecekleri 
imkânlar sunmalıyız. Nebevi metoda uy-
gun bir şekilde, gençlerimize sabır ve şef-
katle yaklaşarak, onlara kulak vermeliyiz. 
Gençleri asla küçümsememeli, kişilikle-
rini basite almamalı, onlara hep iyi örnek 
olmalıyız.

Hatasız kul olmaz. Yanlıştan, eksikten, 
kusurdan münezzeh olan sadece Yüce 
Mevla’dır. Gençlerimizin olduğu gibi bi-
zim de yanlışlarımızın, hatalarımızın, nok-
sanlıklarımızın olması hayatın bir gereği-
dir, gerçeğidir. En büyük erdem yanlışta 
ısrar etmemektir. Devlet, aile ve ebeveyn-
ler olarak hata yapma lüksümüzün bulun-
madığı bilinciyle, gençlerimizden önce biz 
kendimizi hesaba çekme cesaretini gös-
terebilmeliyiz. Bu konuda atacağımız sa-
mimi adımların bizi gençlerin dünyasına 
daha çok yaklaştıracağına inanıyorum. Biz 
örnek olursak, biz iyi örneklerin, güzel ör-
neklerin yolunu açarsak, bu ülkenin genç-

leri Kandil’deki terör baronlarının, Pen-
silvanya’daki şarlatanın, televizyon kanal-
larında sazlı sözlü program yapan ekran 
soytarılarının da ağlarına düşmeyecektir.

Milletimizle Diyanet 
Mensuplarımızın Arasını Açacak 
Tartışmalardan Kaçınılmalıdır

Sevgili gençler,

Sözlerimi Hazreti Nebi’nin bir yolculuk es-
nasında arkasında oturan genç yeğeni Ab-
dullah bin Abbas’a yaptığı şu tavsiyelerle 
bitirmek istiyorum.

“Delikanlı!  Allah’ı gözet ki Allah da seni 
gözetsin. Bir şey istediğinde Allah’tan iste! 
Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda ver-
mek için toplansa, Allah’ın takdiri dışında 
bir yardımları olamaz. Bütün insanlar sa-
na zarar vermek için toplansa, Allah’ın tak-
diri dışında sana hiçbir zarar veremezler. 
Bu konuda kalemler kaldırılmış, sayfalar 
kurumuştur.”

Evet, bu kutlu öğütlerin hepimize, bilhassa 
da hayatın cazibesine, dünyanın albenisi-
ne daha çok muhatap olan genç kardeşle-
rime rehber olmasını diliyorum. Burada-
ki her bir kardeşimin, Kur’an’ın ve Pey-
gamber Efendimizin müjdesine mazhar 
olarak, hesap gününde arşın gölgesinde 
toplanacak kimseler arasında yer alacak-
larına inanıyorum.

Sözlerime son verirken bir kez daha Diya-
net İşleri Başkanlığımızı bu güzel program 

Gençliğimiz, Geçmişte İlericilik 
Adına Zifiri Bir Karanlığa 
Mahkum Edildi

Bu millet, ilim, irfan, hikmet sahibi alim-
lerine zulmedildiği, Kur’an eğitiminin da-
hi ancak gizli saklı bir şekilde verilebildi-
ği karanlık yıllara şahitlik etti. İnsanların 
sakalından, kılık-kıyafetinden dolayı taki-
bata uğradığı dönemlerden geçtik. Kız ço-
cuklarının başörtüleri sebebiyle üniversi-
te kapılarından geri çevrildiği, üniversite 
kapılarında ikna odalarının kurulduğu 
utanç sahnelerine şahit olduk. Türkiye, 
üstadın ifadesiyle “Allah ve ahlak deme-
nin yasak olduğu”, din adına ne varsa her 
şeyin yer altına itildiği günleri gördü. Bi-
zim gençliğimiz, ilericilik adına zifiri bir 
karanlığın, modernlik adına faşizmin, Ba-
tılaşma namına din ve millet düşmanlığı-
nın hüküm sürdüğü bir atmosferde geçti. 
Bu ülkenin gençleri sağcı-solcu denilerek 
bir birine kırdırıldı. Yüreği vatan ve millet 
sevgisiyle dolu körpe fidanların umutları 
çalındı. 21’inci yüzyıl Türkiye’sinde ken-
di çocuklarımızı ülkemizdeki üniversi-
telerde okutamamanın hüznünü bizzat 
yaşadık. Bu sıkıntıları bir baba olarak ya-
şadıysak, şimdi bunun mücadelesini ver-
mek bizim asli görevimizdir. Şu anda da 
bu mücadeleyi veriyoruz. Ama Rabbime 
hamdolsun, artık bunları aştık. Şimdi bu 
işi daha ileri taşımamız lazım. 

Göreve geldiğimiz andan itibaren de tüm 
enerjimizi ülkemizi bu kesif atmosfer-

den kurtarmak için harcadık. 16 yıldır 
mesaimizin kahir ekseriyetini Türkiye’yi 
özgürleştirmek,  medeniyet değerleriyle 
barıştırmak, yokların, yoksulların, yasak-
ların ülkesi olmaktan çıkarmak yolunda 
kullandık.

Allah’a hamdolsun, milletimizin desteği ve 
dayanışmasıyla bütün bu konularda çok 
önemli başarılara imza attık. Bugün 16 yıl 
öncesiyle karşılaştırdığımızda her açıdan 
daha özgür, daha ileri, daha müreffeh bir 
Türkiye’ye kavuştuğumuzu görüyoruz. 
2002’nin Türkiye’si ile 2018’in Türkiye’si-
ni karşılaştırdığımızda yasaklardan ziyade 
özgürlüklerin konuşulduğu, teröre ve şid-
dete bulaşmadığı sürece her türlü fikrin 
serbestçe dillendirildiği bir iklimde, böyle 
bir ülkede yaşıyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Asıl görevimiz şimdi başlıyor. Millet olarak 
en zor imtihanla asıl şimdi yüzleşiyoruz. 
Şayet geleceğe serptiğimiz tohumları layı-
kıyla yetiştiremezsek, gençlerimizi istikba-
le hazırlamazsak, onları günün malayani-
lerinden kurtaramazsak, verdiğimiz emek-
lerin tamamı boşa gidecektir. Gençlerimi-
ze, Peygamber Efendimizin kutlu mirasını, 
onun örnek yaşantısını anlatmamız, hep-
sinden öte sevdirmemiz gerekiyor.

Sünneti Seniyyeyi merkeze almayan, 
Râsulullahın hayatından beslenmeyen bir 
yaşantının İslami olması da mümkün de-
ğildir. Peygamber Efendimizin nuruyla ay-
dınlanmayan bir kalbin varacağı yer, her 
gün yeni ambalajla sunulan sapkın ideolo-
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için gönülden kutluyorum. Bu vesileyle, 
Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartış-
maların malzemesi yapma girişimlerini 
tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum. 
Diyanet camiamızı üzecek, milletimizle 
diyanet mensuplarımızın arasını açacak 
tartışmaların, hiç kimseye bir faydasının 
olmadığını düşünüyorum.

Bir kez daha sevginin, rahmetin, merha-
metin, yoksulların, yolda kalmışların, maz-
lumların ve en başta gençlerin Peygambe-
ri, Resulü Kibriya Efendimizi kemali edep-
le yâd ediyorum. Milletimizin ve tüm Üm-
meti Muhammed’in Pazartesi gecesi idrak 
edeceğimiz Mevlit Kandilini kutluyorum.

Sağlıcakla kalın. Allah’a emanet olun.

Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM’in 
değerli yöneticileri, değerli misafirler, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kal-
bi duygularımla, muhabbetle selamlıyo-
rum. Üçüncü Uluslararası Kadın ve Adalet 
Zirvesi’nin ülkemiz, milletimiz, kadınları-
mız ve tüm insanlık için hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum. 

Her üçüne de iştirak ettiğim bu toplantılar-
da, cinsiyet adaleti, barış süreçlerinde ka-

dın, Suriyeli mülteciler gibi, günümüzün 
önemli meseleleri üzerinde durmuştuk. 
Bu zirvenin konusunun da “ailenin güçlen-
dirilmesi” olarak belirlenmesini fevkalade 
isabetli buluyorum. Kadın, ailenin hem 
ayrılmaz bir parçası, hem de lokomotifidir. 
Bizim inancımızda ve kültürümüzde aile, 
kadınla erkeğin ortak sorumluluğunda 
teşekkül eden ve yaşayan hayati bir mü-
essesedir. Öyle sanıldığı gibi ailede sadece 

Bizim Kültür Köklerimizde 
Cinsiyet Ayrımcılığı Yoktur

KADEM 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi
İstanbul | 23 Kasım 2018
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Buna rağmen eksiklerimizi, hatta varsa 
yanlışlarımızı konuşmamız, tartışmamız 
gayet tabiidir. Bunları telafi etmek için ne-
ler yapabileceğimiz hususunda görüş alış-
verişinde bulunmamız, hayatın akışının 
gereğidir. Fakat, bunu yaparken hareket 
noktamız, kendi tarihimiz ve kendi kültü-
rümüz değil de, bizden çok farklı tecrübe-
lerin yaşandığı Batı dünyası olursa, doğru 
yere varamayız. Dün kadını en bayağısın-
dan bir meta olarak kullanan zihniyetin, 
bugün kadını, yine meta anlayışıyla ama 
bu defa “eşitlik” ambalajı içinde kullanıyor 
olması bizim için şaşırtıcı değildir. 

Türkiye’nin son 200 yılında, her konuda 
olduğu gibi, kadın hakları meselesinde de 
sürekli savrulmalar yaşadık. Asırlar bo-
yunca insanları, boyunlarına, ayaklarına, 
kollarına zincir vurarak kitleler halinde 
mal gibi satan ve çalıştıran, bunlar içinde 
kadınları ve çocukları daha da aşağılayan 
bir dünyanın kodları bize ait değildir. Cen-
neti annelerin ayakları altına seren, kadı-
na “sultan” benzetmesi yapan, onlara güler 
yüz göstermeyi, şakalaşmayı, yumuşak ol-
mayı, iyi davranmayı tavsiye eden bir me-
deniyetin böyle bir referansı olamaz. Biz 
kendi meselelerimizi, kendi eksiklerimizi, 
kendi hatalarımızı kendi gerçeklerimiz 
içinde tartışarak doğruyu bulacağız. 

Ülkemizdeki kadın hareketlerinin pek ço-
ğunun toplumumuzda makes bulmaması-
nın gerisinde, hareket noktalarının yanlış 
olması yatar. KADEM, doğru referanslarla, 
doğru paradigmayla, doğru hassasiyetlerle 
işe başladığı ve faaliyet gösterdiği için bu 
başarılara imza atabilmiştir. Kuruluşun-

dan bugüne vakfımızda emeği geçen her-
kesi bir kez daha tebrik ediyorum. 

Değerli arkadaşlar,

AK Parti’nin en büyük başarılarından bi-
ri de, kadına, çocuğa, yaşlıya, engelliye, 
velhasıl dezavantajlı diye tarif ettiğimiz 
kesimlere özel önem vermesidir. Bu kesim-
lerin her birinin toplumda hak ettikleri 
yere gelebilmeleri için gerçekten çok gay-
ret gösterdik, çok imkân sağladık. Şahsen, 
siyasetin hangi kademesinde söz sahibi ol-
muşsam orada kadınlarımıza alan açmak-
tan, onlarla birlikte yol yürümekten daima 
şeref duydum, onur duydum. İlk adaylı-
ğım olan 1989 yılındaki Beyoğlu Belediye 
Başkanlığı kampanyamızdan bugüne ka-
dar, siyasette hanım kardeşlerimizin neler 
başarabileceklerinin en yakın şahidiyim. 

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
53 tanesi AK Partili olmak üzere 104 ka-
dın milletvekili bulunuyor. Meclis’in yüz-
de 17,5’ini oluşturan bu sayı, yeterli olma-
makla birlikte tarihi bir rekorun ifadesidir. 
Ülkemizdeki üniversitelerde görev yapan 
öğretim elemanlarının yarıya yakını, yüz-
de 44’ten fazlası kadındır. Mimarlarımızın 
ve avukatlarımızın da yine yaklaşık yüzde 
44’ü kadınlardan oluşuyor. Hâkim ve sav-
cılarımızın yüze 31’inden, diplomatlarımı-
zın yüzde 20’den fazlası kadındır. Kadın 
oranı öğretmelerde yüzde 56’yı, bankacı-
larda ise yüzde 51’i buluyor. Toplam kamu 
istihdamında kadın oranı yüzde 38’e yak-
laşıyor. Bizim dönemimizde kadınların is-
tihdama katılma oranı yüzde 28’den yüzde 
38’e, istihdamdaki kadın oranı da yüzde 

ev işlerinin kadına, geçim işlerinin erkeğe 
yüklenmesi gibi kati bir ayrım da söz ko-
nusu değildir. Şartlara bağlı olarak, kadın 
ve erkek, aile içindeki görev bölümüne 
katkıda bulunurlar. Kadını iş hayatından, 
erkeği de evden soyutlayan bir anlayış, da-
ha en başından aile kavramına darbe vura-
rak işe başlıyor demektir. 

Aile kurumunun güçlü olmadığı bir top-
lumun geleceği, kadın için de, erkek 
için de aynı derecede karanlıktır. Bizim 
medeniyetimizde eşlerin birbirine, Rab-
bimizin emri üzere rahmet, sevgi, saygı, 
muhabbet nazarıyla bakma mecburiye-
ti vardır. Dikkat ederseniz bu yaklaşım, 
iki taraflı bir ilişki biçimini tarif eder. 
Yunus Emre’nin “Yaradılanı severiz Yara-
dandan ötürü” sözü, hayatın her alanın-
da bizim rehberimizdir. 

İnsan olarak, cinsiyetimizden bağımsız so-
rumluluklarımız vardır. Bunun yanında, 
erkek ve kadın olarak sahip olduğumuz 
özelliklere göre da ayrıca mesuliyetleri-
miz bulunuyor. Yaradılıştan beri varolan 
bu hakikatlere rağmen, kadını ve erkeği 
ısrarla, insan sıfatının üstünde ve ötesinde 
haklara, yükümlülüklere tabi tutma gay-
retleri sonradan ortaya çıkmıştır. Her insa-
nı, cinsiyetinden rengine kadar tüm fark-
lılıklarının ötesinde, Allah’ın yarattığı bir 
varlık olarak gören bir inancın mensupları 
olarak, kadına ayrımcılık yapmamız zaten 
mümkün değildir. Çünkü fıtratın gereği, 
tüm yaradılanlara aynı gözle bakmaktır. 

Değerli misafirler, 

Bizim kültür köklerimizde de cinsiyet ay-
rımcılığı yoktur. Dikkatinizi çektiyse, ko-
nuşmama başlarken “hanımefendiler, be-
yefendiler” dedim. Türkçemizin bu güzel 
hitabında kadınla erkeğin “efendi” denile-
rek aynı ifadeyle anılmasındaki mesajı çok 
önemlidir. Bizde ‘efendi’ kavramı, hem un-
van, hem isimdir. Unvan olarak yönetici, 
isim olarak eğitimli, mecâzi olarak da ağır-
başlı anlamında kullanılan bu kavram, her 
haliyle de çok güzel göndermelere sahiptir. 
Hanımefendi ve beyefendi tabirindeki in-
celik, bu güzel temennilerin cinsiyet ayrı-
mı olmaksızın herkes için ifade edildiğini 
gösteriyor. 

Bunları söylerken elbette tarihimizde ya-
şanmış, kültürümüze de inancımıza da ay-
kırı bir takım yanlış uygulamaları görmez-
den geliyor değiliz. Fakat “Suimisal emsal 
olmaz” ilkesi gereği, sadece kötü örnekler-
den yola çıkarak bir yere varamayız. 

Kadınları Aşağılayan Bir 
Dünyanın Kodları Bize Ait 
Değildir

Batı ülkelerindeki insan hakları, kadın 
hakları, çocuk hakları, hatta hayvan hakla-
rı konusundaki büyük tartışmaların geri-
sinde, yaşanmış çok büyük acılar, ihlaller, 
istismarlar vardır. Kırılma keskin olunca, 
tartışmalar ve bu doğrultuda atılan adım-
lar da aynı şekilde büyük oluyor. Bizim ta-
rihimizde, hamdolsun böyle acı kırılmalar 
bulamazsınız. İnancımız da, kültürümüz de 
buna izin vermez. 
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21’den yüzde 30’a yükseldi. Çalışma haya-
tındaki 9 milyon 122 bin kadınımız, ülke-
mizin gücüne güç katmış, üretimleriyle, 
başarılarıyla yüzümüzü ağartmışlardır. 

Kadınlara sadece iş hayatında adalet sağla-
makla kalmadık, kadına yönelik şiddetin 
her türlüsünü en ağır şekilde cezalandır-
ma yoluna gittik. Güvenlik güçlerimiz-
den adalet teşkilatı mensuplarına kadar, 
bu konuda görev ve yetki sahibi herkesin 
duyarlı davranmasını temin ettik. Sosyal 
yardım politikalarımızda, diğer kesimlerle 
birlikte dul kalan kadınlarımızı da özellik-
le gözettik. Hiçbir kadınımızın sahipsiz ve 
korunaksız kalmamasını sağlayacak ted-
birleri aldık. Eğitimde kız öğrencilerimize 
yönelik düzenlediğimiz kampanyalarla, 
okullaşma oranında cinsiyet ayrımını ne-
redeyse sıfırladık. 

Tabii bunun yanında ailenin korunması 
ve desteklenmesiyle ilgili de çok önemli 
adımlar attık. İllerimizin hemen tama-
mında aile destek merkezlerini, aile sosyal 
destek programlarını ve aile eğitim prog-
ramlarını hayata geçirdik. Gençlerimizi 
evliliğe teşvik etmek için, çeyiz ve konut 
hesaplarıyla onlara destek oluyoruz. 

Batıda Bizim Yaşlılarımıza 
Verdiğimiz Önemi Veren Bir 
Başka Ülke Yoktur

Vatandaşlarımıza sağladığımız sosyal des-
teklerin önemli bir bölümü, aynı zamanda 
aile bütünlüğünü sağlamaya yöneliktir. 
Yaşlıların ve engellilerin evde bakımlarını 

teşvik ederek, öğrencilerimizin eğitimine 
katkı sağlayarak, daha pek çok uygulama-
mızla, ailelerimizin bir arada hayatlarını 
huzur içinde sürdürmelerini amaçlıyoruz. 
Batıda bugün bizim yaşlılarımıza verdiği-
miz önemi veren bir başka ülke yoktur. 

Biliyoruz ki, imkânsızlık veya sair sebep-
lerle ailede yaşanacak huzursuzluktan en 
çok ve en önce kadınlarımız etkilenecektir. 
Bu bakımdan aileye verilen her desteği, ka-
dına verilen destek olarak görmenin yanlış 
olmayacağını düşünüyorum. 

Değerli misafirler,

Zirvenin isminde yer alan adalet kavramı, 
insanlık tarihi boyunca hep peşinde koşu-
lan, tartışılan bir değer olarak karşımıza çı-
kıyor. Onun için, partimizi kurarken, ada-
let mefhumunu özellikle partimizin ismi-
ne yerleştirdik. Sözlüklerde adaletin farklı 
tanımları olmakla birlikte, burada herkese 
hakkını verme yönü üzerinde durmak isti-
yorum. Adalet, herkese hakkını vermektir. 
Dikkat ederseniz, herkese hakkını vermek 
demek, bir şeyi herkese eşit şekilde dağıt-
mak veya herkese aynı şekilde davranmak 
anlamına gelmiyor. Büyükle küçüğü aynı 
terazide tartamazsınız. Güçlüyle zayıfı ay-
nı yarışa sokamazsınız. 

Bazıları eşit-eşit diyor da; yani biz 100 met-
reyi kadın-erkek aynı şekilde mi koşturaca-
ğız, böyle bir şey olabilir mi?  Hadi eşitiz, 
erkekle bayan 100 metreyi koşsunlar; bu 
adalet olur mu? Olmaz. Olması gereken 
nedir? Kadın kadınla koşar, erkek erkekle 
koşar, olması gereken budur. Çünkü yara-
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dılışa, fıtrata uygun olan da budur. Onun 
için de dünyanın hiçbir yerinde zaten böy-
le bir uygulama da yok. 

Zalimle mazlumu aynı dairede tutamaz-
sınız. Bunun için Mevlana Hazretlerinin, 
“Adalet bir şeyi yerli yerine koymak, zulüm 
ise bir şeyi olmaması gereken yere yerleş-
tirmektir” tanımını önemli görürüm. Şa-
yet, her şeyi yerli yerine koymazsak, zulüm 
yoluna girmiş oluruz. Cinsiyet konusunda 
da aynı durum geçerlidir. Yaradılıştan ge-
len fiziki özelliklerini, duygusal farklılık-
larını, becerilerini gözetmeden erkeği ve 
kadını aynı kefeye koyarak adil davranmış 
olmazsınız. Dikkat ediniz burada kadının 
eksikliğinden değil, fıtri farklılığından 
kaynaklanan bir ayrışma söz konusudur. 

Dünyanın hiçbir yerinde kadınla erkeği 
her anlamda eşit tutarak elde edilmiş bir 
adalet yoktur. Önemli olan, her iki cinsin 
öne çıkan hususlarını en ideal şekilde de-
ğerlendirerek bir denge kurabilmektir. 
Cinsiyet ve adalet konusunda yapılmış 
araştırmalarda ve kullanılan ölçeklerde 
görülen en büyük eksik işte budur. Kadını 
ve erkeği aynı çizgiden yarışa başlamaya 
zorlayarak zaten ilk adımıyla adaletsizliğe 
açılan bir anlayıştan, insanlığın hayrına 
sonuçlar üretmesini beklemek mümkün 
gözükmüyor. Bunun için biz gerçeklikten 
kopuk akımların peşinden gitmek yerine, 
“hak” merkezli bir yaklaşımla kadın, ada-
let, aile meselelerini konuşmanın, tartış-
manın daha doğru olduğuna inanıyoruz. 

Ülkemizde de geçmişte bu yönde yapılmış 
yanlışlar vardır. Uzun yıllar ülkemizi esir 

alan ideolojik tartışmalarda kadının hep 
bir sembol olarak kullanılması bizi çok 
rahatsız etmiştir. Milletimizin değerleri-
ne, kültürüne, tarihine düşmanlıklarını 
alenen ifade edemeyenler, husumetlerini 
genç kızlarımızın, eşlerimizin, anneleri-
mizin başörtüleri üzerinden sahaya yan-
sıtmaya çalışmışlardır. Tek parti devrinde 
başlayıp yakın zamanlara kadar süren bu 
tartışmalar, Türkiye’ye çok fazla enerji ve 
zaman kaybettirmiştir. Kızlarımızı okula, 
aile hayatına, iş hayatına, sosyal ve siyasi 
hayata kazandırmaya çalışmak yerine, ba-
şörtülerini bahane ederek kamudan dışla-
maya yönelenler, milletimizden hak ettik-
leri cevabı hep almışlardır. 

Hamdolsun bugün Türkiye, o günleri ge-
ride bırakmanın verdiği güçle, her alanda 
olduğu gibi, kadınlarımızın siyasi, sosyal, 
ekonomik hakları konusunda da çok ileri 
bir seviyeye ulaşmıştır. İnşallah önümüz-
deki dönemde, kadınlarımızın adalet ta-
leplerine hep birlikte daha güçlü cevaplar 
üreteceğiz.

Bu düşüncelerle bir kez daha 3’üncü Ulus-
lararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin başa-
rılı geçmesini diliyorum. Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile KADEM yö-
netimi başta olmak üzere, zirvenin düzen-
lenmesinde emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla.

Değerli misafirler, kıymetli işadamları, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle, saygıyla se-
lamlıyorum.

Yurt dışından ve diğer şehirlerimizden 
İstanbul’u teşrif eden misafirlerimize hoş 
geldiniz diyorum. Müstakil Sanayici ve İşa-

damları Derneğimiz MÜSİAD tarafından 
düzenlenen 17’nci EXPO’nun, ülkemiz ve 
tüm katılımcılar için hayırlara vesile olma-
sını diliyorum. Kapanış töreni vesilesiyle 
bir araya geldiğimiz MÜSİAD EXPO’nun 
hayata geçirilmesinde emeği geçen, katkısı 
olan herkesi tebrik ediyorum.  

Ülkemizi 2023’te Dünyanın
En Büyük 10 Ekonomisinden

Biri Haline Getirmek İstiyoruz

17. MÜSİAD EXPO Kapanış Programı | İstanbul | 24 Kasım 2018
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özetlemek istiyorum. Önce makroekono-
mik verilerden başlamak istiyorum. Bu 
dönemde ülkemizi, küresel finans krizine 
ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama 
yüzde 5,8 oranında büyüttük. Ülkemize 
201 milyar dolar tutarında uluslararası ya-
tırım çektik. Türkiye’nin milli gelirini 236 
milyar dolardan 851 milyar dolara çıkar-
dık. Bugün satın alma paritesi itibariyle 
milli gelirde dünyada 13’üncü sırada yer 
alıyoruz. İhracatımızı 36 milyar dolardan 
166,8 milyar dolara yükselttik. Turizmde 
bu yıl tarihi bir rekor kırarak 40 milyon zi-
yaretçinin üzerine çıktık. 

Döviz rezervlerimiz, bir dönem 130 milyar 
doların üzerine çıkmıştı. Son dönemdeki 
dalgalanmalar sebebiyle epeyce bir geri-
lemiş olsa da, tekrar 90 milyar dolar sevi-
yesine ulaştık. Göreve geldiğimizde IMF’e 
olan 23,5 milyar dolar borcumuzu ödedik 
ve 2013 Mayıs ayı itibariyle bu defteri ka-
pattık. 

Ekonomideki bu genel ilerleme yanında, 
temel hizmet alanlarının her birinde, tari-
hi yatırımlara imza attık. 

EĞİTİM altyapısıyla ilgili eksikleri orta-
dan kaldırmakla işe başladık. Eğitime ay-
rılan kamu kaynağını, üniversiteler dahil, 
10 milyar liradan bu yıl itibariyle 120,2 
milyar liraya çıkartarak, bütçede ilk sıraya 
yükselttik. Derslik sayısını 288 bin ilaveyle 
575 bine, öğretmen sayısını 607 bin ilavey-
le 920 bine çıkartarak bu alandaki sorunla-
rı büyük ölçüde çözdük. Üniversite sayımı-
zı 130 ilaveyle 206’ya, akademik personel 
sayımızı 82 bin ilaveyle 158 bine çıkardık. 

Yeni dönemde, enerjimizi kalitenin yük-
seltilmesine teksif ederek, evlatlarımızın 
zihniyle birlikte gönüllerini de doyuracak 
bir talim-terbiye sistemini kurmanın çaba-
sı içinde olacağız. 

SAĞLIK, ülkemizde en büyük reformları 
gerçekleştirdiğimiz alanların başında geli-
yor. Biz, her şeyden önce, sağlık sistemini 
baştan sona değiştirdik, yeniledik. Bugün 
ülkemizde, genel sağlık sigortası şemsiye-
sinin dışında kalan hiç kimse yoktur. 

Bugün Amerika sağlık sigortası sistemini 
kuramamıştır, Almanya da aynı durumda-
dır. Türkiye ise, sağlık sigortası sistemine 
sorunsuz bir şekilde geçti. Bay Kemal’in 
Sosyal Sigortalar Kurumu genel müdür-
lüğü dönemi, bu ülkenin adeta bir intihar 
dönemiydi. Vatandaşların kuyruklarda 
nasıl inim inim inletildiğini biliyoruz. Zi-
ra aynı sıkıntıları sigorta hastanelerinin 
kapısında biz de yaşadık. Türkiye’ye bun-
ları yaşatan zat şimdi çıkmış, hastaneleri-
mizde ameliyatların yapılmadığını iddia 
ediyor. Yalan bunda, iftira bunda… Siya-
set yalan söyleme sanatı değildir. Siyaset 
insanları dürüstçe adil yönetme sanatıdır. 

Hastane yatak kapasitemizi 136 bin ila-
veyle 240 bine, sağlık çalışanı sayımızı 
550 bin ilaveyle 928 bine, doktor sayımızı 
94 bin ilaveyle, 231 bine çıkardık. Hepsi 
tamamlandığında 44 bin 400 yatak kapa-
sitesine ulaşacak şehir hastanelerimizle, 
sağlık hizmetlerinde vatandaşlarımızı bir 
üst sınıfa taşıyoruz. 

Geçmiş yıllara kıyasla 6 kat fazla başvuru 
olması, 140 ülkeden katılım gerçekleşme-
si, 40 bin şirketin temsil edilmesi, MÜ-
SİAD EXPO’nun gücünün ve başarısının 
ispatıdır. Bu yılki MÜSİAD EXPO’nun “İş 
Burada: Meselemiz Türkiye” şiarıyla dü-
zenlenmesi, yerli ve milli üreticilerimizin 
en önemli ihracat bağlantısı platformuna 
dönüşmesi çok önemlidir. Ayrıca, bu yılki 
fuarda Genç İşadamları Kongresi’nin ter-
tip edilmesini, MÜSİAD’ın geleceğimizin 
teminatı gençlerimize duyduğu güvenin 
bir tezahürü olarak görüyorum. 

Tabii bir de bu yılki EXPO vesilesiyle 
MÜSİAD’ın gündeme getirdiği kimi baş-
lıklar var ki, bunların her birini, hem ül-
kemize katkı sağlaması, hem de dünya 
için model oluşturması bakımından çok 
değerli buluyorum. Bu projelerden biri 
Türkiye merkezli bir gayrimenkul borsası-
nın kurulmasıdır. Faizsiz konut finansman 
sistemi projesini, kendi alanında yeni bir 
alternatif olarak değerlendiriyorum. Sana-
yi sitelerindeki mütevazı imalathanelerin 
modern üretim tesislerine dönüştürülmesi 
projesi, ülkemizin geleceğine tutulmuş bir 
ışıktır. “Yerli üretim-milli marka” kampan-
yasıyla, bizim her fırsatta üzerinde durdu-
ğumuz politikaya destek veriliyor. Entegre 
biyogaz-organik gübre tesisleri projesi, ül-
kemizin tarım ve hayvancılık alanındaki 
potansiyeli için yeni bir çözümdür. Üye-
leri arasında sosyal yardımlaşmayı teşvik 
için Karz-ı Hasen Sandığı oluşturulmasını 
da, MÜSİAD’ın misyonunun bir parçası 
olarak görüyorum. Afrika-Türk Ticaret ve 

Kültür Merkezlerinin desteklenmesi kara-
rı, Türkiye’nin bu kıtaya yönelik politikala-
rıyla uyumlu bir açılımdır. 

Görüldüğü gibi, MÜSİAD attığı her adım-
da, hem kendisini, hem ülkemizi gözeten, 
işbirliği halinde olduğu coğrafyaları ve şir-
ketleri destekleyen bir yaklaşımla hareket 
ediyor. Türkiye’yi öteki ülkelerden, Türk 
insanının iş yapma tarzını diğerlerinden 
ayıran en önemli özellik işte budur. Biz, 
sadece kendimiz kazanmayı değil, birlikte 
kazanmayı esas alan bir ticaret anlayışıyla 
hareket ettiğimiz için, gittiğimiz her yerde 
hüsnü kabul görüyor, el üstünde tutuluyo-
ruz. Geçmişinde sömürge lekesi bulunma-
yan bir millet ve devlet olarak, bu yaklaşı-
mımızla gittiğimiz her yerde bir fark orta-
ya koyduğumuza inanıyorum. MÜSİAD, 
işte bu farkı, projeleriyle, dünyanın 85 ül-
kesine yayılan ofisleriyle, komisyonları ve 
kurullarıyla, gençlere ve kadınlara yönelik 
özel çalışmalarıyla en güzel şekilde yansı-
tan kurumlarımızdan biridir. Bu vesileyle, 
kuruluşundan bugüne kadar MÜSİAD ça-
tısı altında görev yapan tüm arkadaşları-
mıza tekraren teşekkür ediyorum.

Ülkemize 201 Milyar Dolar 
Uluslararası Yatırım Çektik

Değerli misafirler,

Türkiye’nin geçtiğimiz 16-17 yılda kat et-
tiği mesafe, bir milletin sırt sırta verip çok 
çalıştığında nerelere gelebileceğinin en 
çarpıcı örneğidir. Şimdi sizlerle, bu başarı 
hikâyesini, şöyle ana başlıklarıyla kısaca 
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olarak görüyoruz. İktidara geldiğimizde 
yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım öde-
melerini, bu yıl itibariyle 38 milyar liraya 
yükselttik. 

YURT DIŞI HİZMETLERİMİZİ, Dışişle-
ri Bakanlığımız yanında TİKA, Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 
Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı gibi 
kurumlarımız aracılığıyla çok ileri bir nok-
taya taşıdık. Yurt dışı temsilciliklerimizin 
sayısını 163’ten 240’a, büyükelçiliklerimi-
zin sayısını 93’ten 140’a çıkardık. 

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye’nin kat ettiği mesafe önemlidir, 
ama hedeflerimiz daha önemlidir. Biz ül-
kemizi 2023 yılında dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden biri haline getirmek is-
tiyoruz. Son 5 yıldır üst üste yaşadığımız 
saldırılar sebebiyle, zaman zaman planla-
mamızın biraz gerisine düşmüş olmakla 
birlikte, hedefimize ulaşmakta kararlıyız. 
Amacımız, ihracatını 500 milyar dolara, 
milli gelirini 2 trilyon dolara çıkarmış, her 
alanda tasarımdan üretimine kadar söz 
sahibi bir ülke olarak, kendimizle birlikte 
tüm dostlarımızı da ileriye taşımaktır. 

Paylaşmanın bereketine inanan bir millet 
olarak, gönül dünyamızın kapılarını sonu-
na kadar açık tutuyoruz. Türkiye, 3,5 mil-
yonu Suriyeli olmak üzere dünyanın dört 
bir yanından gelen 4,5 milyon mazluma 
evsahipliği yapan bir ülkedir. Avrupa başta 
olmak üzere, mültecilerin siyasi kriz sebe-
bi olduğu, ötekileştirildiği, ötelendiği bir 

dönemde Türkiye’nin gösterdiği bu alice-
naplık, ekonomideki yaklaşımımıza dair 
ipuçları da vermektedir. 

Ülkemize yatırım için gelen herkesin, tüm 
imkânlarımızla yanındayız. MÜSİAD za-
ten bu konuda iyi bir rehber, iyi bir yol gös-
tericidir. Cumhurbaşkanlığımız bünyesin-
de faaliyet gösteren Yatırım Ofisimiz başta 
olmak üzere, ilgili tüm kurumlarımız da 
girişimcilerimizin emrine amadedir. Aynı 
şekilde, yurt dışında yatırım yapan kendi 
işadamlarımızın da hep yanında olduk, ol-
mayı sürdüreceğiz. 

Hep Birlikte, “Dünya Kazan Biz 
Kepçe” Misali Sürekli Dolaşacağız

Dışarıdan ülkemize gelen yatırımlarla, ül-
kemizden dışarıya giden yatırımlar bizim 
gözümüzde aynı değerdedir. Bu karşılık-
lı trafik ne kadar yoğunlaşırsa, bizim ve 
muhataplarımızın o derece faydasına olur. 
İmkânlarımızı ve potansiyelimizi yurt dı-
şında hala yeteri kadar anlatamadığımızı, 
tanıtamadığımızı düşünüyorum. MÜSİAD 
başta olmak üzere, bu alana katkı sağla-
yacak kurumlarımızdan daha fazla gayret 
bekliyoruz. Devletin bu konuda yaptığı ve 
yapması gereken faaliyetler elbette vardır, 
ama asıl önemli olan sizlerin çabalarıdır. 
Çünkü iş adamları birbirlerinin dilinden 
daha iyi anlar. 

Bugün aramızda, bundan 20 yıl, 30 yıl, bel-
ki 10 yıl önce elinde bir çantayla yurt dışı-
na gidip, şu anda onlarca, yüzlerce milyon 
dolarlık ticarete imza atan arkadaşlarımız 

ADALET teşkilatımızın vatandaşlarımıza 
en iyi hizmeti verebilmesini temin etmek 
için, pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. 
Temel kanunlarımızı, günün ihtiyaçlarına 
uygun şekilde baştan sona yeniledik. Ada-
let teşkilatımızın toplam personel sayısını 
61 binden 143 bine çıkartarak, sistemin 
insan kaynağını zenginleştirdik. Anayasa 
Mahkemesine bireysel başvuru hakkıyla, 
arabuluculuk sistemiyle, ihtisaslaşmayla, 
insan hakları ve kişisel verilerin korun-
ması yollarıyla vatandaşlarımıza ilave hak 
arama yolları açtık. 

EMNİYET kapsamında, terör örgütlerine, 
sınırlarımız dâhilinde ve haricinde vuru-
lan darbeler sayesinde, milletimiz huzur 
içinde hayatını sürdürebilmektedir. Ka-
ranlık güçlerin beslediği, büyüttüğü, üzeri-
mize saldığı ne kadar örgüt varsa, hepsini 
de tepeledik, tepeliyoruz. 

Amacımız, İhracatımızı   
500 Milyar Dolara Çıkartmaktır

ULAŞTIRMA alanında bölünmüş yol u-
zunluğumuzu 20 bin 417 kilometre ilavey-
le 26 bin 518 kilometreye, otoyol uzunlu-
ğumuzu 1039 kilometre ilaveyle 2 bin 753 
kilometreye çıkardık. Marmaray, Osman 
Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprü-
sü, Avrasya Tüneli, Çankırı-Ilgaz Tüneli, 
Malatya-Erkenek Tüneli, Artvin-Cankurta-
ran Tüneli, Rize-Ovit Tüneli, İzmir-Sabun-
cubeli Tüneli, Adıyaman-Nissibi Köprüsü, 
Elazığ-Ağın Köprüsü gibi yüzlerce dev ese-
ri ülkemize kazandırdık. Demiryollarında 

ülkemizi, daha önce örneği olmayan yük-
sek hızlı ve hızlı tren hatlarıyla donatma-
ya başladık. Havayollarında kat ettiğimiz 
mesafe, iftihar vesilesi hizmetlerimizden 
biridir. Havalimanlarımızın sayısını, 30 
ilaveyle 56’ya çıkardık. Cumhuriyet Bay-
ramımızda ilk etabının resmi açılışını 
yaptığımız yılda 90 milyon yolcu kapasi-
teli İstanbul Havalimanımız sayesinde, bu 
sektördeki gücümüzü ve kapasitemizi çok 
daha ileri bir seviyeye yükselttik. İnşallah 
2023’te yolcu kapasitesi 150 milyona çıka-
cak. Gerekirse bu kapasiteyi 200 milyona 
çıkartabiliriz.

SANAYİ sektöründe, emeğiyle ve biriki-
miyle üreten, istihdam ortaya çıkartan, 
kalkınmamıza, gelişmemize katkı veren 
herkese yönelik destek programlarını ha-
yata geçirdik. Bilhassa KOBİ’lere, araştır-
ma-geliştirme-tasarım merkezlerine, tek-
noparklara, organize sanayi bölgelerine ö-
zel önem verdik. Savunma sanayi, AK Parti 
döneminde en büyük ilerlemeyi sağladığı-
mız stratejik alanların başında geliyor. 

ENERJİ alanında, kalkınmanın temel un-
suru olan enerjide kurulu gücümüzü yak-
laşık 32 bin megavattan 88 bin megavata 
yükselttik. Bu kapasitesinin 52 bin mega-
vatından fazlasının da yerli kaynaklarla 
ortaya çıkmasını sağladık. Ülkemizin tüm 
şehirlerinin doğalgazın konforundan ve 
temizliğinden faydalanabilmesini temin 
ettik. 

SOSYAL YARDIMLARI, ülkemizin zen-
ginliğini tüm kesimlerimize yayma aracı 
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olduğunu biliyorum. Malumunuz bizim, 
“Gitmesek de, görmesek de, o köy bizim 
köyümüzdür” diye nakaratı olan bir tür-
kümüz var. İşte ticarette ve siyasette işler 
öyle olmuyor. Gitmediğinizde, görmediği-
nizde, oturup konuşmadığınızda, çağırıp 
misafir etmediğinizde elinize hiçbir şey 
geçmiyor. Bunun için, hep birlikte, “Dün-
ya kazan biz kepçe” misali sürekli dolaşa-
cağız, kendimizi anlatacağız, karşımızda-

kileri dinleyeceğiz ve inşallah adım adım 
hedeflerimize ulaşacağız. 

Bu düşüncelerle bir kez daha 17’nci MÜ-
SİAD EXPO’nun hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. MÜSİAD’ın bu önemli etkinli-
ğinin düzenlenmesinde emeği geçenleri 
tekraren tebrik ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Yurt dışından ve yurt içinden gelen değerli 
misafirler, Yeşilay’ımızın kıymetli mensup-
ları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle, say-
gıyla selamlıyorum. 

Sözlerimin hemen başında, İstanbul 
Sancaktepe’de bugün düşen askeri heli-

kopterimizde hayatlarını kaybeden as-

kerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 

Şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuv-

vetlerimize, milletimize başsağlığı dilek-

lerimi ifade ediyorum. Allah milletimizi 

ve askerimizi her türlü kazadan, beladan, 

afetten muhafaza etsin. 

Gezi’de Sürekli Canlı Yayın 
Yapanlar, Şimdi Paris’teki 
Olayları Hiç Görmüyorlar

2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu
İstanbul | 26 Kasım 2018
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nereye gittiğini bilmeyen, günübirlik ya-
şayan, hayatta ölçüsü, geleceğe dair ideali 
olmayan bu kesim için üzülmekten daha 
fazlasını yapmak zorundayız. 

Türkiye’nin geçtiğimiz 16 yılını değerlen-
dirirken, eğitim ve kültür politikalarımızın 
yetersizliğinden hayıflanmamızın sebebi, 
işte bu tür konularda arzu ettiğimiz me-
safeyi kat edememiş olmamızdır. En güzel 
okulları yaptık, içlerini en modern araçlar-
la donattık, öğretmensiz sınıf bırakmadık. 
Ama bu okullara topladığımız çocuklara 
neler vermemiz gerektiği hususunda ye-
teri kadar tefekkür edemedik. Kültür ve 
sanat politikalarını desteklemek adına çok 
ciddi bütçeler ayırdık, çok önemli fiziki 
altyapılar oluşturduk. Ama kendi kadim 
tarihimizi, kültürümüzü, sanat anlayışımı-
zı yeni nesillere aktarma, benimsetme, da-
ha ileriye taşıma konusunda ortada kayda 
değer bir netice göremiyoruz. Böyle oldu-
ğu için de, işte bugün burada, uyuşturucu-
dan, alkolden, tütünden kaynaklı bağımlı-
lık tehdidinin sürekli büyümesi karşısında 
neler yapabileceğimizi konuşmak zorunda 
kalıyoruz. 

Bağımlılıkla terör birbirine benzer. Her 
ikisiyle de etkin mücadelenin yolu, sivri-
sineklerle uğraşmak yanında, asıl bataklı-
ğı kurutmaya çalışmaktır. Kaynağını kes-
mediğimizde, bağımlılıktan kaynaklanan 
sıkıntıların önüne sadece polisle,  jandar-
mayla, sosyal hizmet uzmanıyla, sağlık 
personeliyle geçmemiz mümkün değildir. 
Ülke yönetiminin en üst düzey sorumlusu 
olarak bu tür toplantılardan ve sizlerden 
beklentim, meselenin asıl kaynağının tes-

piti ve çözümü hususunda, diğer disiplin-
lerle birlikte neler yapılabileceğinin yol 
haritasını önümüze koymanızdır. Uzman-
lar olarak sizler bize bu rehberliği yaptığı-
nızda, işimiz çok daha kolaylaşacaktır. Bu 
doğrultuda yapacağınız katkılar için her 
birinize şimdiden teşekkürlerimi ifade 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Dünyadaki mazlum toplumlar, diğer pek 
çok sorun gibi, uyuşturucu ve alkol ba-
ğımlılığının da yükünü çekiyorlar. Esasen, 
yoksullukla bağımlılığın bir arada olması, 
fevkalade düşündürücüdür. Çünkü, uyuş-
turucu ve alkol, ciddi maliyeti olan bağım-
lılık türleridir. Hayatını idame ettirmekte 
zaten zorluk çeken toplumlarda, bu tür 
kötü alışkanlıkların yaygınlaşmasının ma-
sum bir eğilim olmadığına inanıyorum. 

Geçmişte Doğu Bloku ülkelerinde alkolün, 
toplumları bir nevi uyuşturmak, geçmiş-
leriyle bağlantılarını kesmek, düşünme-
lerini, tartışmalarını engellemek için araç 
olarak görüldüğünü biliyoruz. Devlet eliy-
le yapılan teşviklerle yaygınlaşan alkol kul-
lanma sorunu, hala ciddi boyutlardadır. 
Aynı şekilde, tütün alışkanlığının da uzun 
yıllar boyunca, çok büyük imkânlara sahip 
uluslararası şirketler tarafından özendiril-
diği ortadadır. Gazete ve televizyonların-
dan sinemasına kadar tüm medya endüst-
risi, bu konuda etkili bir araç olarak kulla-
nılmıştır. Uyuşturucu bağımlılığının ciddi 
boyutlarda olduğu geri kalmış ülkelerin 

İkinci Uluslararası Uyuşturucu Politikaları 
ve Halk Sağlığı Sempozyumunun ülkemiz, 
milletimiz ve insanlık için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Bu önemli toplantıya, 
tebliğleriyle, tartışmalarıyla, görüşleriyle 
katılan, katkıda bulunan herkese şükran-
larımı sunuyorum. Yeşilay Başkanımıza ve 
ekibine, ülkemiz ve dünya için böylesine 
önemli bir konuda gösterdikleri çabalar 
için teşekkür ediyorum. 

Bir asır önce, ülkemizin işgal yıllarında, 
çoğunlukla da işgalciler eliyle yaygınlaştı-
rılmaya çalışılan alkol ve madde bağımlı-
lığıyla mücadele için kurulan Yeşilay’ımız, 
bugün küresel bir markaya dönüştü. Ülke-
miz içinde 107 şubesiyle ve dünya genelin-
de 41 ülkedeki aynı isimli kuruluşlarıyla 
her geçen gün daha da büyüyen Yeşilay, u-
luslararası alanda giderek daha çok kabul 
görmeye, itibar sahibi olmaya başlamıştır. 
Faaliyetlerini, alkol ve tütün yanında, ba-
ğımlılığın her türünü içine alacak şekilde 
genişleten Yeşilay’ın çalışmalarını hep des-
tekledik, desteklemeyi sürdüreceğiz. 

İlk sempozyumla bugün arasında geçen 
4 yılda yaşadıklarımız, diğer alanlarla 
birlikte bağımlılıkla mücadele konusun-
da da kat etmemiz gereken daha çok yol 
bulunduğuna işaret ediyor. Esasen, bi-
zim medeniyetimizle, kültürümüzle, ta-
rihimizle alkol ve tütün bağımlılığını yan 
yana düşünebilmemiz dahi mümkün de-
ğildir. Buna rağmen, uyuşturucu ve alkol 
tüketiminin yaygınlaşmasından, tütün 
tüketimiyle mücadelede istediğimiz neti-

celeri alamamaktan şikâyet ediyorsak, ça-
lışma yöntemlerimizi gözden geçirmemiz 
gerekiyor. Bir yerde eksiklik var. 

Elbette önleyici polisiye tedbirler, rehabi-
litasyona yönelik sosyal programlar, teda-
viye yönelik sağlık hizmetleri önemlidir ve 
mutlaka en iyi şekilde verilmelidir. Ancak, 
asıl mesele, toplumumuzda bu tür kötü 
alışkanlıkların kök salabilmesine zemin 
hazırlayan iklimi ortadan kaldırmak olma-
lıdır. Bunun yolu da eğitimden, kültürden, 
medeniyet değerlerimizin yeni nesiller ve 
toplumun tamamına en iyi şekilde aktarıl-
masından geçiyor. Açık konuşuyorum: Ha-
ramı, helali bilen bir toplumda uyuşturucu 
diye, alkol diye, hırsızlık diye, haksızlık di-
ye bir sorun olamaz. 

Tarihimizi, Kültürümüzü Yeni 
Nesillere Aktarma Konusunda 
Sıkıntılarımız Var

Eğer bu tür sıkıntılar varsa ve giderek bü-
yüyorsa, bağımlılıktan öte başka sıkıntıla-
rımız var demektir. Eskiler “Duvarı nem, 
insanı gam yıkar” derlerdi, ben buna bir 
de “Toplumu cehalet yıkar” ifadesini ek-
liyorum. Cehalet, öyle bazılarının sandı-
ğı gibi, okuma-yazma bilmemek değildir. 
Asıl cehalet, kültürünü-medeniyetini ve 
onun ürünleri olan kavramları, doğruları, 
yanlışları, iyileri, kötüleri; velhasıl değer-
lerimizi bilmemektir. Ülkemizde, en azın-
dan bir kesimin, içinde bulunduğu cehalet 
karanlığında giderek daha fazla boğuldu-
ğunu görmekten üzüntü duyuyoruz. Kim 
olduğundan habersiz, nereden geldiğini ve 
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kahir ekseriyetinin, önemli yeraltı ve ye-
rüstü zenginliklerine sahip olması, aslında 
hadisenin gerisindeki sebeplerle ilgili bize 
fikir veriyor. 

Gelişmiş ülkelerdeki uyuşturucu ve alkol 
sorununun sebepleri elbette daha farklı-
dır. Bizim gibi, orta gelişmişlikten üst ge-
lişmişlik grubuna geçme mücadelesi veren 
ülkelerdeki uyuşturucu ve alkol bağımlılı-
ğının yaygınlaşmasının gerisinde de, ken-
di ihmallerimiz yanında, farklı saiklerin 
olduğu açıktır. 

Uyuşturucu Ticaretinin Tüm 
Çeşitlerine Büyük Darbeler 
Vurduk

Günümüzde bağımlılıklar da artık çeşit-
lenmiştir. Sadece alkol, tütün bağımlılığı 
değil, elektronik bağımlılığı da tehdit oluş-
turuyor. Bugün 2 yaşındaki bir yavru bile 
cep telefonu bağımlısı olmuş, annesinden 
ve babasında kaçıyor. Bu bağımlılığın üze-
rinde de ayrıca çalışma yapmamız gereki-
yor. Türkiye’nin 81 milyon nüfusu olması-
na rağmen, cep telefonu sayısı 70 milyon 
civarında. Bu durum bile tehlikenin boyu-
tunu göstermesi bakımından önemlidir.  

Terör örgütlerinin en önemli finansman 
kaynağının, uyuşturucu ticareti ile alkol 
ve tütün ürünleri kaçakçılığı olması, tesa-
düf değildir. Bağımlılık yapan maddeler 
öyle tehlikelidir ki; üreten de, taşıyan da, 
satan da bunların aynı zamanda tüketicisi 
olmaktan kurtulamaz. Dolayısıyla bağımlı-

lık yapan ürünlere karşı verilen mücadele, 
aynı zamanda terörün kaynaklarını kurut-
maya yönelik bir mücadeledir. 

Terörün olmadığı yerlerde de, organize 
suç örgütleri aynı işlevi üstlenir. Bizim gö-
zümüzde, bunların hiçbirinin diğerinden 
farkı yoktur. Türkiye’nin son yıllarda te-
rörle mücadelede kat ettiği mesafenin en 
önemli sonuçlarından biri de, ister transit 
olsun, ister tüketime yönelik olsun uyuş-
turucu ticaretinin tüm çeşitlerine büyük 
darbeler vurmasıdır. Aynı şekilde alkol 
ve tütün ürünleri kaçakçılığında da ciddi 
azalma meydana gelmiştir. Gayemiz, ken-
dimizi de, diğer ülkeleri de bu büyük oyu-
nun malzemesi ve hedefi olmaktan çıkar-
maktır. 

Öyle tilkice hareket ediyorlar ki, elektronik 
sigara gibi garip şeyler çıkarmışlar.  “Bun-
da nikotin yok” diyorlar. Peki ne var? Çok 
az nikotin varmış! Bu ne biliyor musun? 
Dudak alışkanlığı denilen olay başladığı 
andan itibaren insanlar bu ürünleri kulla-
nacaklar. Çok geldiler bize, hala geliyorlar, 
“500 milyon dolar, 1 milyar dolar yatırım 
yapacağız” diyorlar. Biz de tabii kendileri-
ne alternatif teklifler götürüyoruz. Peki, siz 
bunu Türkiye’de değil de yurt dışına ihraç 
edebilecek misiniz? Bunu yapar mısınız? 
Ya hiç olmazsa yüzde 10’u burada olsun. 
Mesele anlaşıldı, sizin tezgâhınız başka. Siz 
gençliği bu ürüne alıştırmak istiyorsunuz. 
Kusura bakma, biz buna müsaade etmeyiz. 

Terör örgütlerinin arkasında duranlar, te-
röristleri teşvik edenler, aynı zamanda on-
ların bu tür faaliyetlerine de destek verdik-
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rının kapsamına dâhil ettik. Milletimizin 
vicdanını yaralamayacak yöntemlerle, te-
davisini olmuş veya cezasını çekmiş kişi-
leri yeniden toplumun onurlu ve üretken 
bireyleri haline getirmeye çalışıyoruz. 

Tütün mamulleriyle mücadele konusunda 
Türkiye, dünya çapında başarılara imza 
atmış bir ülkedir. Şimdi benzer bir prog-
ramı, uyuşturucu ve alkolle mücadele için 
de yürütüyoruz. Uyuşturucu tacirlerinin 
en önemli hedefi olan okullarımızın fiziki 
güvenliğini, hem personel, hem teknoloji 
yardımıyla güçlendiriyoruz. Bunun yanın-
da idarecilerimizden öğretmenlerimize ve 
öğrencilerimize kadar, meselenin tüm taraf-
larını bilinçlendirmeye yönelik programlar 
geliştiriyoruz. Suçlulara karşı da amansız 
bir mücadelenin içindeyiz.

Gençleri ölüme gönderen terör örgütlerine 
karşı nasıl tavizsizsek,  evlatlarımızın sağlı-
ğını ve istikbalini çalan uyuşturucu tacirle-
rine karşı da aynı şekilde tavizsiz davranı-
yoruz. Şu an cezaevlerinde uyuşturucudan 
mahkum olmuş 52 bin kişi var. Bazıları 
eleştiride bulunuyor. Bizim tek amacımız 
gençliğimizi ve milletimizi uyuşturucu 
illetinden korumaktır. Eğer bu adımları 
atmazsak, o zaman Allah göstermesin ge-
lecek nesilleri de kaybederiz. Bizim nazarı-
mızda gençlerimizin eline silah vermekle, 
uyuşturucu madde tutuşturmak arasında 
hiçbir fark yoktur. Bugün Türkiye, uyuş-
turucu ticaretine karşı en ağır cezaların 
verildiği ülkelerden biridir. Bu konuda en 
küçük bir geri adım düşünmüyoruz, tam 

tersine daha etkili ne tür tedbirler alabili-
riz, ona bakıyoruz. 

Ayrıca, rehabilitasyon için de, kısa adı A-
MATEM olan Alkol ve Madde Bağımlılığı 
Tedavi ve Eğitim Merkezlerini destekli-
yor, yaygınlaştırıyoruz. Hem kamu, hem 
de üniversite hastanelerinin, bu konu-
da giderek daha etkin çalışmalar ortaya 
koymaya başladıklarını memnuniyetle 
görüyoruz. 

Tabii bu konuda en önemli görev ailelere 
düşüyor. Ebeveynlerin, çocuklarının alkol 
ve uyuşturucu batağına sürüklenmesinin 
önüne geçmek için bilinçli ve uyanık ol-
maları şarttır. Ailenin tespit edemediği 
bir sorunu, devletin diğer birimlerinin ü-
zerine yıkmak, adil bir yaklaşım değildir. 
Çocuklarının yardıma ihtiyacı olduğunu 
düşünen ailelere, devletin kapıları so-
nuna kadar açıktır. Ama meselenin hem 
tespitinde, hem çözümünde en büyük so-
rumluluk aile bireylerine aittir. 

Okullarımızın, her bakımdan olduğu gibi 
bağımlılık tehdidinden de uzak kalması 
konusunda, İçişleri ve Milli Eğitim Bakan-
lıklarımız yakın işbirliği içinde çalışıyor. 
Bu çabaya Aile, Çalışma ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığı-
mızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Yeşilay 
başta olmak üzere sivil toplum kuruluş-
larımızın da destek vermesi gerekiyor. 
Çocuklarımıza hayatlarının her alanında 
ihtiyaç duydukları hizmetleri sağladığı-

lerini bilmelidirler. Mücadeleyi her alanda 
yürütmeden, terörizmle başa çıkılamaz. 
Ancak, terörle olduğu gibi, terör örgütleri-
nin uyuşturucu ticaretiyle mücadelemizde 
de yeteri kadar destek alamadığımızı bura-
da özellikle belirtmek isterim. 

Terör örgütlerini açıkça ve gizlice destek-
leyenlerin, “İslami Terör” yaftasıyla tüm 
Müslümanları töhmet altında bırakıyor 
olmaları da ayrıca bir garabet örneğidir. 
İslam’la terörü kimse bir araya getiremez. 
Zira İslam, kelime anlamı itibariyle slm 
kelimesinden türemiştir, onun anlamı da 
barıştır. Barışı emreden bir dinin terörle 
yan yana konulması mümkün olabilir mi? 
Ama dert başka? Dert, DEAŞ gibi terör ör-
gütleri üzerinden İslam’ı kirletmektir. Bu-
na biz müsaade etmeyeceğiz, elimizden 
gelen mücadeleyi veriyoruz, vermeye de-
vam edeceğiz. Biz ülkemizde DEAŞ’la da, 
PKK’yla da, FETÖ’yle de mücadelemizi 
sürdürüyoruz. 

Dünyada, İslam dışında ismi terörle yan 
yana getirilen bir başka dinin olmaması, 
bizi bu kavramın kasıtlı şekilde kullanıl-
dığı sonucuna götürüyor. Hristiyan terörü 
veya Musevi terörü diyor musunuz? Mu-
sevilerden teröre bulaşan yok mu? Hristi-
yanlardan teröre bulaşan yok mu? Var, pe-
ki onları niye konuşmuyorsunuz? 

Gezi olayları esnasında uluslararası medya 
sürekli Taksim’i gösterdi değil mi? Şu an-
da Paris’te terör eylemleri var. Uluslararası 
medyada bir ses var mı? Yok. Dünya sessiz, 

hiç Paris’i görmüyorlar. Niye görmüyor-
lar? Onların lekelenmesini istemiyorlar. 
İsteseniz de-istemeseniz de dünya bunu 
takip ediyor. 

Hâlbuki terör, geçmişte veya bugün, çok 
farklı inançlardan insanların yaşadığı coğ-
rafyalarda görülmüş bir sorundur. Buna 
rağmen sadece Müslümanların böyle bir 
ithama, böyle bir iftiraya maruz bırakılma-
sı, küresel düzeyde terörle mücadelenin 
önündeki en büyük handikaptır. Tüm dün-
yayı, terörizm karşısında ilkeli ve sonuç 
almaya yönelik bir tutum etrafında buluş-
maya davet ediyoruz.

Uyuşturucu Tacirlerine   
Karşı Tavizsiz Davranıyoruz

Değerli misafirler, 

Her iş gibi, bağımlılıkla mücadelenin başı 
da, sonu da insandır. İnsanı merkeze alma-
yan bir anlayışla yürütülecek bağımlılıkla 
mücadele çabası, beyhudedir. “İnsanı ya-
şat ki devlet yaşasın” düsturuyla hareket 
ederek, doğum öncesinden başlayıp son 
nefesine kadar hayatının her anında insa-
nımıza hizmet edecek bir sistem kurmanın 
gayreti içinde olduk. Ülkemizde eğitimden 
sağlığa, sosyal güvenlikten iş hayatına ka-
dar her alanda, ihtiyaç duyan tüm vatan-
daşlarımıza el uzattık. Sosyal destek prog-
ramlarıyla, bireyden başlayıp aileye ve 
toplumun tüm kesimlerine kadar yayılan 
çalışmalar yürüttük. İster bağımlı olsun 
ister hükümlü, topluma kazandırmayı he-
deflediğimiz herkesi bu destek programla-



225

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-5Recep Tayyip ERDOĞAN

224

mızda, bağımlılık tehlikesi kendiliğinden 
ortadan kalkacaktır. 

Sempozyumuma diğer ülkelerden gelerek 
katılan bilim adamları ile resmi ve sivil top-
lum kuruluşları temsilcilerinin birikimleri 
bu konuda bize yol gösterici olacaktır. 

Bu duygularla bir kez daha İkinci Uluslara-

rası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlı-
ğı Sempozyumunun hayırlara vesile olma-
sını diliyorum. Sempozyumun düzenlen-
mesine ve içeriğine katkı sağlayan herkese 
tekraren teşekkür ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili İstanbullular, sevgili Üsküdarlı 
hemşehrilerim, aziz kardeşlerim, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hasretle 
selamlıyorum. 

Son yıllarda İstanbul’da gerçekleştirdiği-
miz büyük projelere baktığımızda, çoğu-
nun bir şekilde Üsküdar’la ilgili olduğunu 

görüyoruz. Marmaray, Avrasya Tüneli, in-
şaatı bitmek üzere olan Cumhuriyet döne-
minin en önemli eserlerinden biri olduğu-
na inandığım Çamlıca Camii, yine tamam-
lanmak üzere olan meydan ve sahil dü-
zenlemeleri, bunlardan sadece bir kaçıdır. 
Yaklaşık bir yıl önce de, yine bu meydanda 
Üsküdar-Ümraniye Metro Hattının açılış 

Bay Kemal, Almanya’da YPG 
Paçavralarıyla Görüntü Veren

O Kadınla Ne İşin Var? 

Üsküdar Toplu Açılış Töreni | İstanbul | 8 Aralık 2018
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durumdadır. İstanbul’a Belediye Başkanı 
olduğum zaman, vatandaşlarımız mazot 
kokan Ikarus araçlara biniyorlardı. Bu a-
raçlar pislik içindeydi. İlk işimiz, vatandaş-
larımızı bu araçlardan kurtarmak oldu ve 
hemen modern araçlar aldık. 

İstanbul, Üsküdar Hep Gönül 
Tahtımızın Başköşesinde Yer 
Alacak

Ülkemizin en kapsamlı bilim ve planetar-
yum merkezi Bilim Üsküdar, öğrencile-
rimiz ve gençlerimiz başta olmak üzere, 
İstanbul halkına önemli hizmetler vere-
cektir. İşte hemen arkamızdaki Medeniyet 
Üniversitesi bilim merkezi haline geldi. 
Engelsiz Yaşam Merkezi, içindeki pek çok 
ünite ile engelli vatandaşlarımızın hem 
kendilerini geliştirmelerine, hem de ha-
yata aktif bir şekilde katılmalarına destek 
olacaktır. Nikâh Sarayımız, farklı amaçlara 
yönelik salonlarıyla gençlerimize, evliliğe 
ilk adımlarını attıkları özel günleri için 
hizmet sunacaktır. Çavuşdere Spor Sarayı, 
havuzları, basketbol ve voleybol salonları, 
kapalı spor salonu ve diğer birimleriyle, 
Üsküdar’ımıza önemli katkılar sağlayacak 
bir diğer eserdir. Her ay 30 bin kişiye reh-
ber ve ikramlar eşliğinde boğaz turu yaptı-
ran Valide Sultan Gemisi, aslında geçtiği-
miz yıl faaliyete geçti ve bugüne kadar 400 
bin kişiye hizmet verdi. İstanbul Resimleri 
Müzesi, ülkemizin önde gelen sanatsever-
lerinden Mehmet Çebi’nin öncülüğünde 
kurulmuş butik bir müzedir. Toplam yatı-

rım bedeli 470 milyon lirayı bulan tüm bu 
eser ve hizmetlerin, şehrimize ve ilçemize 
kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik 
ediyorum. 

Şair ne güzel söylemiş:

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul

Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir 
yer

Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince 
kurul

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer

Evet… Biz de buradan diyoruz ki, ömrü-
müz oldukça İstanbul, Üsküdar hep gö-
nül tahtımızın başköşesinde yer alacak. 
İstanbullular başta olmak üzere ülkemi-
zin her yerinde milletimizin tercihini, 31 
Mart 2019 seçimlerinde bir kez daha AK 
Parti’nin hizmet siyasetinden yana kulla-
nacağına inanıyorum. 

Ben İstanbul aşığıyım, İstanbul dertlisi-
yim. Belediye Başkanı olduğum zaman su-
lar akıyor muydu? Çöp dağlarını görüyor 
muyduk? Hava kirliliğinden dolayı vatan-
daşlara maske dağıtılıyor muydu? 1-2 yıl 
içerisinde İstanbul’u kirli havadan kurtar-
dık mı? Çöp dağlarını kaldırdık mı? Suları-
mızı ta Istranca Dağları’ndan, Sakarya’dan 
getirdik mi? Benden önce İstanbul’da CHP 
vardı. İşte Bay Kemal konuşuyor... Bay 
Kemal, bunlardan haberin var mı? Bay 
Kemal’in önce Kağıthane’nin yerini öğ-
renmesi lazım. Ne diyor? Kağıttepe diyor. 
Ama herhalde öğrenmiştir.

törenini gerçekleştirmiştik. Bugün ise Üs-
küdar Belediyemizin çeşitli yatırımlarının 
toplu açılış töreni vesilesiyle bir aradayız. 
Çeyrek asırdan fazladır Üsküdar’da ika-
met eden bir kardeşiniz olarak, bu ilçenin 
gönül dünyamda müstesna bir yeri olma-
sı gayet tabiidir. Bu sebeple, Üsküdar’daki 
her gelişmeyi çok daha yakından takip edi-
yorum. Bugün toplu açılışını yapacağımız 
eserlerin, ilçemize, şehrimize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Resmi olarak 15 milyonu aşkın, fiilen ise 
muhtemelen çok daha fazla nüfusuyla 
en büyük şehrimiz olan, ülkemizin di-
ğer 80 vilayetiyle çok sıkı ilişkileri bulu-
nan İstanbul’a yapılan her yatırım, aynı 
zamanda Türkiye’ye yapılmış demektir. 
Dolayısıyla, bugün Üsküdar’da açılışını 
yapacağımız eserleri, ülkemizin tamamı-
na armağan etmiş oluyoruz. Törenimizi 
gerçekleştirdiğimiz belediye hizmet bina-
mız, 800 araçlık otoparkı ve pek çok özel-
liği ile, Üsküdar’a ve İstanbul’a yakışan 
bir eser oldu. 

15-20 yıl önceki Üsküdar’ı bir hatırlayın. 
Biliyorsunuz değil mi? Şimdi nerelerden 
nerelere geldik. Bunun adı AK Parti be-
lediyeciliğidir. Bizim belediyeciliğimiz, 
CHP belediyeciliğine benzemez. AK Parti 
belediyeciliğinde hizmet var, temizlik var, 
mimari noktada sanat var. Ümraniye’de 
çöplüğün patlamasını hatırlıyorsunuz de-
ğil mi? 39 vatandaşımızı kaybetmiştik. O 
dönem belediye yönetiminde kim vardı? 
CHP vardı. İstanbul, bu CHP’ye yaptıkları-
nın hesabını bugüne kadar nasıl sorduysa, 

31 Mart’ta da soracağına inanıyorum. Çün-
kü Müslüman bir sokulduğu delikten bir 
daha sokulmaz. 

CHP’nin milletimize yaptığı zulmü, baba-
larımızdan çok dinledik. Nüfuz cüzdan-
larını babalarımız bize gösterirdi; gazya-
ğından tutunda yemeklik yağlara kadar 
aldıkları ürünler bu belgede mühürlü bir 
şekilde yer alıyordu.    

Nevmekan Sahil Millet Kıraathanesi, 20 
bini dijital 200 bin kitap kapasitesi, açık 
ve kapalı alanları ile, gerçekten prestij bir 
eserdir. Şimdi diyorlar ki, bu seçimin aca-
ba dev projeleri ne olacak? Açıkladık, ne 
dedik? Millet Kıraathaneleri dedik. Ne de-
diler? “Kumarhane açacaklar” dediler. Ni-
ye? Çünkü bunların meşrebi budur. Onun 
için de kütüphane nedir, kıraathane nedir 
anlamazlar. Ey CHP, kıraathane okuma ye-
ridir, okuma evidir. Biz gençlerimizi, inşa 
ettiğimiz bu mekânlar sayesinde kötü alış-
kanlıklardan koruyacağız. Daha önce de 
Bağlarbaşı’nda bir Nevmekan projesi haya-
ta geçirilmişti. Nakkaştepe Millet Bahçesi, 
50 bin metrekarelik alanı ve içindeki hiz-
met birimleriyle, Üsküdar’ın ve İstanbul’un 
nadide dinlenme mekânlarından biri olma-
ya adaydır. Anne, baba, çocuklar, hep bera-
ber o millet bahçesinde Nakkaştepe’den 
Boğaz’ı seyredecekler. Daha önce var mıy-
dı bu imkânlar? Yok, ama şimdi var. Şimdi 
Atatürk Havalimanının olduğu yeri de Mil-
let Bahçesine çeviriyoruz. 

Biz belediyeciliğin okulunu kurduk. CHP 
anlamaz bu işlerden. Onların olduğu yer-
lerde kanallar, kanalizasyonlar berbat 
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vermek için ömrümüz boyunca çalıştık. 
Şayet kubbede hoş bir sada bırakabilmiş-
sek, ne mutlu bize… 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, İstanbul başta olmak üzere tüm 
şehirleriyle geliştikçe, büyüdükçe, güçlen-
dikçe, yükseldikçe, birileri bundan rahat-
sız oluyor. Hadi, dışarıdakiler, kendilerine 
rakip istemedikleri için rahatsızlar, onları 
anlıyoruz. Bay Kemal, Almanya’ya gittin. 
Orada birlikte poz verdiğin o hanım ne-
yin nesiydi? YPG paçavralarıyla Alman 
Parlamentosunda görüntü veren o kadın-
la senin yan yana ne işin var ya? Bunlar 
PKK’nın Almanya’daki uzantılarıdır. Pe-
ki, onlarla ne konuştun, anlat bakalım. 
Utanmadan bir de diyorlar ki, “Bu şahıslar 
Almanya’da seçilmişlerdir.” Seçilebilir… 
Türkiye’de de seçilenler var, bunların ço-
ğu cezaevlerindedir. Niye cezaevindeler? 
Çünkü onlar, Yasin Börü’lerimizin ve diğer 
yavrularımızın ölümlerinden sorumludur. 
Onlar, bölücü terör örgütünün başının anı-
tını dikmek isteyenlerdir. Bay Kemal, sen 
bunlarla beraber yol yürüyebilirsin. Bizim 
bunlarla yürüyecek yolumuz yok. Biz mil-
letimizle yol yürürüz. İşte Bay Kemal’in ra-
hatsızlığını anladınız mı? Sıkıntı burada… 

Arjantin’de gerçekleştirilen G-20 zirve-
sinin ardından Venezuela’ya geçtim. Bu 
ülkede bizi İstiklal Marşıyla karşıladılar. 
Venezuela askeri İstiklal Marşımızı okudu. 
Orada bir yavru elindeki Türk bayrağını 
düşürdü ve Sayın Maduro bu bayağı say-
gıyla alıp tekrar çocuğa verdi. Bay Kemal, 
aramızdaki fark budur. 

PKK’lılar, kongrelerinde bir tane Türk bay-
rağı bile bugüne kadar asmadılar. Son za-
manda zar-zor bir tane bir kenara koymaya 
çalıştılar. Yemezler, yutmazlar, milletim de 
zaten bunu yutmuyor. Bu topraklarda mil-
letin değerleriyle, kutsallarıyla oynayama-
yacaksınız, oynatmayacağız. Bayrağımızı 
indirtmeyeceğiz, ezanlarımızı susturtma-
yacağız, minarelerimizi ezansız bırakma-
yacağız. 

Mesela, ülkemizi yıllarca gereksiz yere 
meşgul eden, siyasi kavgaların malzemesi 
haline dönüştürülmeye çalışılan başörtü 
meselesinde böyle bir anlayışın izlerini 
görüyoruz. Türkiye’de, ordumuz ve emni-
yetimiz dahil olmak üzere, kamuda ve özel 
sektörde hanımefendilerin istihdamında, 
başı açık-başı örtülü ayrımını kaldırdık. 
Bugün artık ülkemizde tüm kurumlarda 
hanım kardeşlerimiz, kendi tercihlerine 
göre, nasıl istiyorlarsa o kıyafetle vazifele-
rini yapabiliyor. Hiç kimsenin de bundan 
bir şikâyeti yok. 

Ama bir anda bakıyorsunuz, bir savcı çı-
kıyor, Anayasaya da, kanunlara da aykırı 
bir şekilde, bu uygulamanın iptalini iste-
yebiliyor. Sen kimsin ya? Sen savcı olabi-
lirsin, ama her şey yasalarla bir yere otur-
muşken, sana ne oluyor? Çünkü bunlar 
eski Türkiye’den kalma ürünler. Neyse ki, 
Danıştay’ın ilgili dairesi bu girişimi boşa 
çıkardı. 

Şimdi buradan soruyorum: Bu tartışmayı 
yeniden açmanın kime, ne faydası var? Biz 
bu ülkede, ordumuzda başörtülü personel 
var-yok meselesini mi tartışmalıyız; yoksa 

İstanbul!..

31 Mart’ta bir kez daha AK Parti diyor muyuz?

Üsküdar!..

31 Mart’ta yine AK Parti diyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Değerli kardeşlerim,

AK Parti, milletimizin karşısında ilk hiz-
met imtihanını belediyelerde vermiş bir 
kadro tarafından kurulmuştur. İstanbul 
büyükşehir ve ilçeleri başta olmak üzere 
ülkemizin pek çok yerindeki belediyelerde 
yaptığımız hizmetler, milletimiz tarafın-
dan takdirle ve beğeniyle karşılanmıştır. 
Yıllarca çöpe, çamura, hava kirliliğine, 
düzensizliğe, gecekonduya, altyapısızlığa 
mahkûm edilen ilçelerimiz, şehirlerimiz, 
bu kadrolar tarafından hak ettikleri hiz-
metlere kavuşturulmuştur. 

Bizim de, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı olarak çıktığımız hizmet yolcu-
luğumuzu cezaevinde, demir parmaklık-
lar ardında sonlandırmak istediler. Tabii, 
onlar bizim milletimizle gönül bağımızın, 
hapishane duvarlarıyla engellenemeye-
cek kadar güçlü ve hasbi olduğunu bilmi-
yorlardı. Onun için de, AK Parti’yi kurup 
iktidara yürümeye başladığımızda, ne ya-
pacaklarını şaşırdılar. Milletimizin iradesi 
öyle güçlüydü ki, tüm tuzakları, tüm ör-
tülü-açık tehditleri, tüm engelleri aştık ve 
ülkemizi yönetme sorumluluğunu üstlen-
dik. İstanbul’da başlayan siyaset yolculu-
ğumuz, önce Başbakanlık, ardından Cum-
hurbaşkanlığı ile devam etti ve nihayet işte 

bugünlere geldik. Sadece teslim aldığımız 
emanetin hakkını vermekle kalmadık, yö-
netim sistemimizi de değiştirerek, tarihi-
mizin en büyük reformlarından birine im-
za attık. Ama hangi göreve gelirsek gelelim, 
milletimizin günlük hayatına dokunan asıl 
hizmetlerin verildiği belediyeciliği ihmal 
etmedik. Gerek İstanbul’da, gerekse diğer 
80 vilayetimizde, nereye gidersek gidelim, 
bir belediyeci gözüyle, yapılan hizmetleri, 
yatırımları, çalışmaları gözden geçirdik. 
Eksikleri tespit edip, belediye başkanları-
mıza veya ilgili kurumlarımızın yönetici-
lerine söyledik, talimatlarımızı verdik. Pek 
çok projeyi, hangi kurum tarafından yürü-
tülürse yürütülsün, en başından en sonu-
na kadar bizzat takip ettik. 

Ayakkabımızdaki Şantiye 
Çamuru, Bizim İçin Bir Kir Değil, 
Hizmet Mührüdür

Türkiye’de gelmiş geçmiş tüm başbakan-
lar, tüm cumhurbaşkanları arasında en 
çok proje inceleyen, en çok şantiye ziya-
reti yapan kişi olduğuma inanıyorum. 
Ayakkabımıza, paçamıza bulaşan şantiye 
çamuru, bizim için bir kir değil, milleti-
mize getirilen hizmetleri takibimizin bir 
mührüdür, bir ödülüdür. Aynı şekilde, ül-
kemize hizmet için verdiğimiz her müca-
dele, çektiğimiz her sıkıntı, maruz kaldı-
ğımız her saldırı, bizim berat belgemizdir. 
Mevlana Hazretleri’nin dediği gibi; “Zor 
diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun.” 
Evet, biz Hakka ve halka karşı imtihanı-
mızı, zorluğuna bakmadan en iyi şekilde 
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İnşallah, 31 Mart gününe kadar gece-gün-
düz gönüller yapmanın peşinde olacağız. 

İstanbul!

Bu eski Türkiye artıklarına 31 Mart’ta hak 
ettikleri dersi bir kez daha vermeye hazır 
mıyız?

Üsküdar!

İstanbul’un çöpten geçilmeyen, kokudan 
yanına varılmayan, hava kirliliğinden ne-
fes alınmayan günlerinin müsebbiplerine 
hadlerini bildirmeye hazır mıyız?

Öyleyse, bir kez daha millet, bir kez daha 
hizmet demek için 31 Mart’ta herkesi san-
dık başına bekliyoruz. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’ye karşı husumet besleyen her-
kes, er veya geç, yaptığı ihanetin bedelini 
ödemiştir, ödeyecektir. İşte Avrupa’da ya-
şananları görüyorsunuz. Dün ülkemizin 
sokaklarını ateşe ve kana boğmaya çalışan-
lara kol-kanat gerenler, bugün aynı duru-
ma kendileri düştüler. Paris başta olmak 
üzere, pek çok Avrupa ülkesinin sokakları 
karışmış durumda. Televizyonlar, gazete-
ler, yanan arabaların, yağmalanan işyer-
lerinin, göstericilere en şiddetli şekilde 
müdahale eden polislerin görüntüleriyle 
dolu. Polisimizle alay edenler, polisimizin 
zulmettiğini söyleyenler şimdi bakın neler 
yapıyor. Bizim polisimiz insaflıdır. 

Biz, hak taleplerinin hiçbir zaman şiddet 
yoluyla dile getirilmesini tasvip etmedik, 
etmeyeceğiz. Her türlü düşünce ve talep 
demokrasi içinde dile getirilebilir, müca-
delesi verilebilir. Bu bakımdan, Avrupa so-
kaklarındaki görüntüleri endişeyle takip 
ediyoruz. Umarım yakında Paris sokakla-
rındaki duvarlarda “Zulüm 1789’da başla-
dı” yazıları da görmeyiz. Bağdat Caddesin-
de ne diyorlardı? Zulüm 1453’te başladı. 
1453’te zulüm başlamadı, zulüm bitti ve 
gönüllerin fethi başladı. Bizans’ın kadınla-
rı ne söylediler? “Başımızda Osmanlı sarığı 
görmeyi arzu ederiz.” 

Bir kez daha belirtiyorum: Biz, hem göste-
ricilerin yol açtığı kaos görüntülerine, hem 
de onlara uygulanan orantısız şiddete kar-
şıyız. Ancak, ortaya çıkan manzara göster-
mektedir ki, Avrupa demokrasi dersinden 
de, insan hakları dersinden de, özgürlük-
ler dersinden de sınıfta kalmıştır. Siyasi 
popülizm uğruna mülteci karşıtlığını ve 
İslam düşmanlığını tahrik edenler, kendi 
kazdıkları kuyuya düşmüşlerdir. Üzerine 
çok titredikleri güvenlik ve refah duvar-
ları, mülteciler veya Müslümanlar tara-
fından değil, bizzat kendi vatandaşlarınca 
sarsılmaya başlamıştır. Bizim yıllarca ken-
dilerini koruyup kollamamaları için ikaz 
ettiğimiz bölücü terör örgütü yandaşları 
da, şimdi bu kaosun en başta gelen failleri 
arasındadır. Hâlbuki her görüştüğümüzde 
kendilerine “Terör bir yılan gibidir, eninde 
sonunda sizi de sokar” demiştik. Haklı çık-
maktan mutlu değiliz, ama hakikat budur. 

dünyanın en iyi tankını, topunu, uçağını, 
gemisini, insansız hava araçlarını, tüfeği-
ni, füzesini, mühimmatını, radarını, moto-
runu nasıl üretebiliriz, onu mu tartışmalı-
yız? Biz bu ülkede andımız tartışması mı 
yapmalıyız; yoksa ülkemizi dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden biri haline getir-
mek için eğitimden sağlığa, ulaşımdan e-
nerjiye her alanda neleri yapmamız gerek-
tiğini mi tartışmalıyız? Biz bu ülkede hala 
laiklik tartışmasıyla mı vakit geçirmeliyiz; 
yoksa çocuklarımıza daha güzel, daha iyi, 
daha müreffeh bir geleceği nasıl bırakabi-
leceğimizi mi tartışmalıyız? Biz bu ülkede 
insanların dini veya etnik kökenlerini mi 
tartışmalıyız; yoksa bölgemizi yeniden di-
zayn etme çabalarına karşı oyunumuzu 
nasıl kuracağımızı, kendi duruşumuzu 
nasıl göstereceğimizi mi tartışmalıyız? Biz 
bu ülkede hepsi de yalan, iftira, çarpıtma, 
uydurma ürünü olan iddiaları mı tartış-
malıyız; yoksa şehirlerimizi nasıl daha 
yaşanılır kılabileceğimizi, insanlarımızın 
hayat kalitesini nasıl artırabileceğimizi mi 
tartışmalıyız?

Seçim Kampanyasında Görüntü 
ve Gürültü Kirliliğini Ortadan 
Kaldırıyoruz

Açık söylüyorum: Milletimizi eski Türkiye 
tartışmalarının içine çekmek isteyenlerin 
hepsi de art niyetlidir. “Tayyip Erdoğan tö-
kezlesin de, Türkiye isterse yere kapaklan-
sın” zihniyetiyle hareket edenlerin hiçbiri-
nin de yüreğinde zerre kadar ülke ve millet 
sevgisi olamaz. Er meydanı olan siyasette, 

seçimde, sandıkta bizimle başa çıkama-
yanların, işi ülkenin ve milletin geleceğine 
saldırmaya vardırması, ancak ihtirasla ve 
kifayetsizlikle izah edilebilir. Bizimle derdi 
olanlara sesleniyorum: Ülkeyle ve milletle 
uğraşmayı bırakın. İşte önümüzde bir se-
çim var. Türkiye’de demokrasi, tüm kurum 
ve kurallarıyla işliyor. Çıkın meydana, der-
diniz neyse anlatın millete…

Seçim kampanyasında artık görüntü ve 
gürültü kirliliğini ortadan kaldırıyoruz. 
Sadece parti merkezlerimizin ve seçim 
karargâhlarımızın olduğu yerlerde bayrak-
larımızı asacağız. Belli saatler dışında se-
çim otobüsleri sokaklarda dolaşmayacak. 

Şimdi gelelim Bay Kemal’e… Eğer haklıy-
sanız ve insanları ikna ederseniz, sandıkta 
bu meseleyi bitirin. Şayet millet size itibar 
etmezse, bırakın eski Türkiye hastalıkla-
rıyla uğraşmayı da nerede hata yaptığını-
zı, eksiğinizin ne olduğunu araştırın… Bir 
sonraki seçimde milletin karşısına doğru 
siyasetle, doğru projelerle, doğru söylemle 
çıkarsanız, belki bir şeyleri değiştirebilir-
siniz. Sizin yolunuz nereye çıkarsa çıksın, 
biz Yunus’un izinden gitmeye devam ede-
ceğiz. Ne diyor Yunus: 

Ben gelmedim kavga için

Benim işim sevgi için

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmaya geldim
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Şimdi tüm Batılı liderlere sesleniyorum. 
Sizlerden, kendi vatandaşlarınıza hak et-
tikleri gibi demokrasinin kurallarıyla, te-
röristlere ise yine hak ettikleri gibi huku-
kun yöntemleriyle muamele etmenizi bek-
liyoruz. Bunu yaptığınızda Türkiye’yi daha 
iyi anlayacağınızdan ve sizlerle gerçekten 
iyi dost olacağımızdan şüpheniz olmasın. 

Kardeşlerim,

Bizim en büyük gücümüz, birliğimizdir, 
beraberliğimizdir. Onun için ne diyoruz: 
Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet…

Teşekkür ediyorum, kalın sağlıcakla.

Değerli misafirler, Türk Savunma Sanayi-

inin kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, 

beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 

muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaş-

kanlığı Kongre ve Kültür Merkezine, bu 

gazi mekâna hoşgeldiniz. 

Savunma Sanayi Başkanlığımızın öncülü-
ğünde düzenlenen Türk Savunma Sanayii 
Zirvesi’nin ülkemiz, milletimiz ve sektör-
lerimiz için hayırlara vesile olmasını dili-
yorum. Bu önemli zirvenin gerçekleştiril-
mesinde emeği geçen, değerlendirmeleri 
ve teklifleriyle toplantıya katkı sağlayacak 

Birkaç Gün İçerisinde
Fırat’ın Doğusuna Yönelik 

Harekât Başlatacağız

Türk Savunma Sanayii Zirvesi | Ankara | 12 Aralık 2018
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rında söz sahibi olma yönünde attığı adım-
lar, onların küçük dünyalarında garip, ge-
reksiz, anlamsız gözükebiliyor. Halbuki biz 
geleceğe yatırım yapıyoruz, geleceğe hazır-
lanıyoruz. Bilimi, araştırmayı, geliştirme-
yi, tasarımı, üretimi, hizmet zincirlerinin 
birbiriyle uyumunu esas alan bir sanayi 
ekosistemi kurmakta kararlıyız. Kendi ih-
tiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde ihra-
catı hedef alan, uluslararası ilişkilerimize 
katkı sağlayacak, değer kazandıracak her 
çaba bizim için önemlidir. 

Ülkemizin en kıymetli zenginliği olan in-
san kaynağımızı, eğitimden istihdama ka-
dar bu doğrultuda yönlendirmenin gayreti 
içindeyiz. Hedeflerimiz doğrultusunda 
faaliyet gösteren her kişi ve kuruma, dev-
let olarak iş ortağımız gözüyle bakıyoruz. 
Savunma sanayi alanındaki vizyonumu-
zun sözde kalmayıp icraata dökülmesi için 
proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 
kalem işi takip ediyoruz. Bunlardan 100 
tanesi doğrudan teknoloji geliştirme ve a-
raştırma-geliştirme projesidir. Seri üretim, 
prototip geliştirme, alt sistem tasarımı gi-
bi konular da önceliklerimiz arasındadır. 
Bu çalışmaları hızlı ve başarılı bir şekilde 
tamamlayabilmek için gereken her türlü 
düzenlemeyi, tedbiri ve teşviki hayata ge-
çiriyoruz. Detaylarının bu zirve boyunca 
konuşulacağına inandığım çalışmalarımı-
zı, sahadaki tecrübelerimiz ışığında sürek-
li güncelliyor, ileriye taşıyoruz. 

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, elbette ülke gü-
venliğinin belkemiğidir. Ancak günümüz-
de, güvenlik kavramı istihbarattan sağlığa, 
enerjiden iletişime, ulaştırmadan tarıma 

kadar farklı alanları da içine alacak şekil-
de genişlemiştir. Önemli olan potansiye-
limizi harekete geçirmek, kaynaklarımızı 
en doğru şekilde kullanmak, çalışmaları-
mızı verimlilik esasına göre yürütmektir. 
Savunma Sanayi Başkanlığımızı doğru-
dan Cumhurbaşkanlığına bağlamamızın 
sebebi işte budur. Böylece Türk Silah-
lı Kuvvetlerimizin imkânları yanında 
TÜBİTAK’tan üniversitelerimize, diğer 
kurumlarımıza bağlı kuruluşlardan özel 
sektörümüze kadar geniş bir işbirliği ala-
nı ortaya çıkmıştır. 

Denizlerimizdeki gelişmeler bize, bir uçak 
gemisi mahiyetindeki Anadolu Amfibi Hü-
cum Gemisinden fırkateyn sınıfına yüksel-
tilen 5’inci MİLGEM gemisine ve denizaltı-
larımıza kadar bu alanda attığımız adımla-
rın isabetini göstermiştir. 

Silahlı-silahsız, insanlı-insansız hava araç-
larımız konusunda da çok önemli mesa-
feler kat ettik. Başbakanlığım döneminde, 
stratejik ortağımızdan insansız hava aracı 
almak istedik, vermediler. Bize hep şunu 
söylediler: Kongre izin vermiyor. Hamdol-
sun özel sektörümüz çıktı ortaya, insansız 
hava aracını üretti. Şimdi daha da ileri gi-
decekler, çok daha güçlüsünü yapacaklar. 
Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Bayraktar 
İHA ve SİHA’larımız, ANKA’mız, HÜRKUŞ 
uçaklarımız semalarımızda ülkemizin sa-
vunmasına hizmet vermeye başladı. ATAK 
Helikopterimiz, en önemli hava güçleri-
mizden biri haline geldi. Milli Muharip U-
çağımızı geliştirme yönünde kesintisiz bir 
çaba içindeyiz. Bugün programımızın so-
nunda ismini açıklayacağımız genel mak-

olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. 
Vizyonu, “Küresel Güç Türkiye” kavramıy-
la belirlenen zirvede, finansmandan insan 
kaynağına ve teknoloji üretimine kadar 
geniş bir yelpazede ortaya konacak görüş-
lerin hayata geçirilmesi için, kamu ve özel 
sektör olarak hep birlikte üzerimize düşe-
ni yapacağımıza inanıyorum. 

Günümüzde, savunma teknolojilerinde 
güçlü ve bağımsız olamayan ülkelerin ve 
milletlerin geleceklerine güvenle bakabil-
meleri mümkün değildir. 15 yıl önce göre-
ve geldiğimizde, savunma sanayiinde işte 
az önce perde de izlediğimiz görüntülere 
sahip değildik. Savunma sanayii üretimi-
mizin ancak yüzde 20’si yerliydi. Hamdol-
sun bugün savunma sanayii üretimimizin 
yüzde 65’i millidir. Eğer biz aynı yerde 
kalmış olsaydık, Zeytin Dalı Harekâtını ve 
Fırat Kalkanı Operasyonunu yapamazdık. 
Bugün terörle mücadelede bu neticeleri 
alabiliyorsak, bunun tek nedeni, bu lojis-
tik desteğin akıyor olmasıdır. Batı’nın ver-
diği silahlarla bu operasyonlar yapılamaz. 
Batıdan hiçbir şey gelmez ve gelmedi, hep 
kapılardan döndük, döndürüldük. Bize 
hep şunu söylediler: Kongre izin vermiyor, 
ama başkalarına veriyor!.. Bunu Kıbrıs’ta 
da yaşamıştık. Kıbrıs’ta yaşadıklarımızdan 
ötürü ASELSAN kuruldu. Kötü komşu bizi 
ev sahibi yaptı. Şimdi ev sahibi olarak çalı-
şıyoruz ve artık ihracata başladık. 

Dünyada yaşanan sayısız örnek, bu gerçe-
ğin en büyük ispatıdır. Sadece doğal kay-
nağa veya ticarete dayalı paranızın olma-
sı, savunma sanayinde belirli bir seviyeye 
ulaşamamışsanız, özgürlüğünüzü garanti 

altına almanıza asla kâfi gelmez. Bulun-
duğumuz coğrafyada, parası çok olup da, 
gerçek anlamda bağımsız hareket edeme-
yen pek çok devlet vardır. Buna karşılık 
Türkiye, maddi imkânları nispeten sınırlı 
olmasına rağmen, ordusunun ve savunma 
sanayinin gücü sayesinde, bölgesel ve kü-
resel düzeyde söz sahibi ülkeler arasında 
bulunuyor. Üstelik, savunma sanayinde 
bulunduğumuz yerin önemli bir bölümü-
nü, son 16 yılda kat ettik. Cumhuriyetimi-
zin kuruluşunun ilk dönemlerinde bu doğ-
rultuda atılan adımlar kararlılıkla devam 
ettirilebilmiş olsaydı, bugün bambaşka bir 
Türkiye’yi konuşuyor olabilirdik. 

Ancak sizlerin de çok iyi bildiği sebepler-
den dolayı savunma sanayi hamlelerimiz 
maalesef hedefine ulaşamadan akim kaldı, 
akim bırakıldı. Her şeye rağmen, son 16 yıl-
daki atılımlarımız sayesinde, ülkemizi çok 
farklı ve ileri bir noktaya getirmeyi başar-
dık. Dünya öylesine hızlı bir şekilde değişi-
yor ki, böyle bir ortamda sadece yürümek 
yetmez, koşabilecek kabiliyet ve imkânlara 
sahip olmak da gerekiyor. Bugüne kadar 
yaptıklarımızı ısınma, alıştırma, egzer-
siz hareketleri olarak görüyoruz. İnşallah 
bundan sonra koşmaya başlayacağız. 

Stratejik Ortaklarımızdan 
İnsansız Hava Aracı Almak 
İstedik, Vermediler

Değerli arkadaşlar, 

Tabii bazıları bu vizyonu anlamakta zorla-
nıyor. Mesela Türkiye’nin uzay çalışmala-
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ğil, mecburiyetten kaynaklanıyor. Dikkat 
ediniz, geçmişten bugüne doğru baktığı-
mızda, ne zaman ülke ve millet olarak ba-
şımız dara düşmüşse, hepsinde de, aynı 
anda ciddi bir ambargoya maruz kalmı-
şızdır. Kıbrıs Barış Harekâtında, terörle 
mücadelemizin her safhasında, son Suriye 
krizinde bu tecrübeyi acı bir şekilde yaşa-
dık. Teknolojinin ulaştığı boyut, artık en 
modern araç-gereç ve imkânlarla donatıl-
mayan ülkelerin sadece yürekle ve bilekle 
netice alabilmesinin giderek daha da zor-
laştığına işaret ediyor. Şayet geride bunu 
destekleyecek gücünüz yoksa, diplomasi 
dahil, uluslararası kurumlar ve kurallar 
dahil diğer her şey, sadece sizi oyalayan 
birer araca dönüşebiliyor. Ne kadar haklı 
olursanız olun, bunu sahada uygulayacak 
imkânınız yoksa, kuru laftan başka bir şey 
elinize geçmiyor. 

Bu bakımdan, Suriye krizi sırasında yaşa-
dıklarımız, bizim için çok ibret verici ders-
lerle doludur. Suriye’nin kuzeyinde terör 
koridoru inşa etmenin gayreti içerisinde-
ler. Biz bunlar teröristtir diyoruz, ABD baş-
ta olmak üzere diğer stratejik ortaklarımız 
bunu kabul etmiyorlar. Bunlar PKK’nın 
yan kollarıdır. Siz bizimle niye hareket et-
miyorsunuz da, gidip onlarla hareket edi-
yorsunuz? Sizinle NATO’da beraber değil 
miyiz? Beraberiz, stratejik ortağız. DEAŞ’a 
karşı bir şey yapacaksan, gel bunu beraber 
yapalım. 

İşte Münbiç’te hala netice alamadık. Sayın 
Başkan şimdi açıklama yaptı, diyor ki; 30 
günde bunların tamamını temizleyeceğiz. 

Göreceğiz, temenni ederiz ki temizlesin-
ler. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. 
Güçlü bir orduya sahibiz. Bunu hepsi ka-
bul ediyor, ama yanıltılıyorlar. Ne zaman 
Suriye’de sahaya indik, işte o zaman işin 
gidişatını değiştirdik. Yıllarca DEAŞ diye-
rek Suriye’nin altını üstüne getirenlerin 
balonlarını, Fırat Kalkanı Harekâtında bir-
kaç ay içinde patlattık. Aynı şekilde Zeytin 
Dalı Harekâtıyla da bir başka balonu sön-
dürdük. İdlib’te, bu harekâtlarımızın başa-
rısından aldığımız destekle yürüttüğümüz 
politika sayesinde büyük bir insani krizin 
önüne geçmeyi başardık. Sıra, Fırat’ın do-
ğusundaki terör öbeklerini dağıtma kararı-
mızı hayata geçirmeye geldi. 

Stratejik ortağımız 20 bin tırı aşkın silahı 
bölgeye gönderdi, ama bunu kabul etmi-
yorlar. Bizim bütün kayıtlarımız ortada. 
Sizin istihbaratınız varsa, bizim de istihba-
ratımız var. Üstelik bunlar insani istihba-
ratla kayda giren şeyler. Türkiye, bir göçe-
be devleti değil modern bir devlet, bunları 
bilmeniz lazım. 

Bu konuda Amerika ile derin görüş ayrı-
lıkları yaşadığımız herkesin bildiği bir ger-
çektir. Şimdi sizlerle, genel olarak Suriye 
ve özellikle de Münbiç ve Fırat’ın doğusu 
konusunda Amerika’nın bize verdiği söz-
leri ve sonuçlarını paylaşmak istiyorum. 
Daha önceki mutabakatları, görüşmeleri, 
sözleri bir kenara bırakıp, meseleyi anlat-
maya Fırat Kalkanı Harekâtıyla birlikte 
başlamak istiyorum. 

sat helikopterimizin prototipinin testleri 
süratle devam ediyor. Büyük oranda yerli-
leştirilmiş sistemlerle donatılmış bir başka 
genel maksat helikopterimizle ilgili ortak 
üretim çalışmaları da sürüyor. KORKUT 
hava savunma silahımızın teslimatına, Hİ-
SAR hava savunma sistemlerimizin testle-
rine devam ediyoruz. SİPER hava savunma 
sistemimizle ilgili geliştirme faaliyetleri ö-
nemli bir aşamaya geldi. KASIRGA, BORA, 
SOM gibi füzelerimiz seri üretim aşaması-
na gelirken, daha yeni modellerle ilgili ça-
lışmalarımız da sürüyor. Bu alanda önemli 
bir adımı da, uzun menzilli füzelerle atıyo-
ruz. Deneme atışlarının tamamlandığı bu 
proje, Türkiye’yi bir üst lige taşıyacaktır. 

Türkiye’nin Savunma Sanayii 
Alanındaki Çalışmaları 
Mecburiyetten Kaynaklanıyor

Bu arada elektromanyetik fırlatma, yön-
lendirilmiş enerji, lazer silahı gibi daha 
ileri teknolojilere dayalı sistemleri geliştir-
me faaliyetleri de kesintisiz devam ediyor. 
ALTAY tankını seri üretim aşamasına ge-
tirdik. Yeni teknolojilerle daha da geliştir-
diğimiz bu tank, prototipinin de ötesinde 
bir ürün olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
hizmetine sunulacaktır. 

Diğer taraftan radardan uyduya, siber gü-
venlikten karıştırma ve yanıltma sistemle-
rine, görüntü teknolojilerinden nano-mik-
ro-mini otonom sistemlere kadar pek çok 
çalışmayı daha titizlikle sürdürüyoruz. 
Türkiye, savunma sanayindeki tüm strate-
jik ihtiyaçlarını kendisi tasarlayabilir, ge-

liştirebilir, üretebilir hale gelene ve bunla-
rın ihracatını yapana kadar durmayacağız, 
dinlenmeyeceğiz, gece gündüz çalışacağız. 

Bu süreçte, çok acil olmayan hiçbir ürü-
nün, hiçbir malzemenin yurt dışından it-
hal edilmemesi gerektiğinin talimatını bu-
radan tüm kurumlarımıza bir kez daha ve-
riyorum. Bizi birilerine muhtaç etmeyin. 
Sizler de bu sektörün içerisinde yer alı-
yorsunuz, artık bunları kendimiz üretmek 
durumundayız. Bu millet üretir mi? Üretir, 
öyleyse yapalım. Teknofest’te gençlerimizi 
gördüm, maşallah hepsi de dinamik bir 
zekâya sahipler. Devletimizin ve milletimi-
zin tek bir kuruşunun dahi, amacımıza uy-
gun olmayan yerlerde kullanılmasına rıza 
gösteremeyiz. Kaçak-göçek de olsa bu yol-
lara tevessül edenler varsa, eninde sonun-
da meselenin ortaya çıkacağına ve kendile-
rinden hesap sorulacağına emin olsunlar. 
Aksi yönde baskıya uğradığını düşünenler 
varsa, durumu bizzat şahsıma bildirmele-
rini istiyorum. Hiç kimsenin kişisel çıkarı, 
ülkenin ve milletin menfaatlerinin üzerin-
de olamaz. Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye 
dediği gibi: “İnsan vardır, şafak vaktinde 
doğar, akşam ezanında ölürler. Bütün fet-
hedilmemiş gizlilikler, ancak senin fazilet 
ve adaletinle gün ışığına çıkacaktır.” 

Evet… Bizim de Türkiye’yi hedeflerine fazi-
let ve adaletten ayrılmayan ilim, irfan, ida-
re erbabıyla ulaştıracağımıza inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki 
çalışmaları keyfe keder bir tercihten de-
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toplanacağı, bölgenin asli unsurları tara-
fından yönetilmesinin sağlanacağı ifade 
edildi. Neticeye baktığımızda ise, PYD’ye 
verilen desteğin neredeyse 20 bin tır ve 3 
binin üzerinde kargo uçağı silah-malzeme-
ye ulaştığını görüyoruz. 22 tane üs var böl-
gede ve buraya bunlar geliyor. 

Bu terör örgütünün kontrol ettiği yerler-
deki Arap ve Türkmen unsurlar baskıyla, 
hatta şiddetle sindirilmiş, karşı koyanlar 
yerlerinden edilmiş, tapu ve arşiv kayıtla-
rı yakılarak insanların mülkiyet hakları-
na tecavüz edilmiştir. Suriye, DEAŞ’ın ar-
dından PYD-YPG zulmü altında inlemeye 
başlamıştır. Üstelik tüm bunlar, Amerikan 
askerlerinin nezaretinde ve belki yönlen-
dirmesinde yapılmıştır. Türkiye’nin artık 
bu gidişata tahammül edemeyeceğini be-
lirterek meşru müdahale hakkını kullan-
ma ihtimaline karşı da, Amerikan asker-
leri teröristlerin arasına yerleştirilmiştir. 
Yine Amerikan askerleri tarafından ku-
rulan radar üsleri ve gözlem noktalarının 
hedefinin de, ülkemizi teröristlerden değil 
teröristleri Türkiye’den korumak olduğu 
aşikârdır. Amerikan hava unsurlarının 
bölgedeki tüm faaliyetleri, teröristlerin 
güvenliğini sağlamaya, faaliyetlerini ra-
hatça icra etmelerini temine yöneliktir. Bu 
ülkenin toprak bütünlüğünden bahisle, 
Türkiye’nin oluşturduğu güvenli bölgeler-
den çekilmesini talep edenler, Suriye’nin 
neredeyse üçte birini işgal altında tutan 
terör örgütüne yönelik hiçbir söz ve eylem 
içinde değillerdir. 

DEAŞ Unsurlarını Derhal  
Etkisiz Hale Getirmeye Hazırız

Değerli arkadaşlar,

Suriye’de artık DEAŞ diye bir tehdit yok-
tur. Güya bu örgütün hala etkinlik göster-
diği 150 kilometrekarelik bir alandan söz 
ediliyor. Eğer bütün mesele buysa, biz Tür-
kiye olarak, bu bölgedeki DEAŞ unsurla-
rını derhal etkisiz hale getirmeye hazırız. 
Elbette bunun, Suriye üzerinde uygulan-
maya çalışılan asıl planın bir bahanesi, bir 
sahte görüntüsü, bir oyalama taktiği oldu-
ğunu biliyoruz. Bölgedeki DEAŞ unsurları-
nın kimler tarafından beslendiğini, eğitil-
diğini, ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak 
üzere hazır halde tutulduğunu da gayet iyi 
biliyoruz. Amerika’nın ülkemize verdiği ve 
bir kısmını özetle ifade ettiğim sözlerin her 
birinin tarihi, kiminle yapıldığı, ne dendiği 
devletimizin kayıtlarında mevcuttur. 

Gözümüzün önünde, sınırlarımızın dibin-
de oynanan bu oyuna daha fazla seyirci 
kalmayacağımızı, her fırsatta muhatapları-
mıza söylemiştik. Dolayısıyla, burada ifade 
ettiğim hususların hiçbiri de meçhul değil-
dir, sürpriz değildir, oyun bozanlık değil-
dir. Fırat’ın doğusuyla ilgili ikazlarımızı 
yaparken, aynı zamanda hazırlıklarımızı 
da tamamladık. 

Bizim ne Amerikan yönetimine, ne de Su-
riye’deki Amerikan askerlerine yönelik bir 
husumetimiz asla yoktur. Her şeye rağmen, 
Amerika’yı, doğru zeminlerde buluşabil-

Irak’ta Teröristlerin Elinden  
ABD Silahlarını Biz Topladık

DEAŞ bahanesiyle ülkemizin güney sınır-
ları muhtelif terör örgütleri tarafından a-
deta kuşatılınca, Amerikalılara bunun sür-
dürülemez bir durum olduğunu ifade et-
tik. Onlar da bize, Suriye’nin toprak bütün-
lüğünden yana olduklarını, bizim rahatsız 
olduğumuz terör örgütleriyle ilişkilerinin 
de taktiksel mahiyet taşıdığını söylediler. 
DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonları bir-
likte gerçekleştirmeyi teklif ettik, hatta bu-
nun için kapsamlı bir askeri planı kendile-
rine sunduk. Amerikalılar yüzümüze karşı 
olumlu konuşmalarına rağmen, DEAŞ’a 
karşı bölücü terör örgütünün unsurlarını 
sahaya sürmeyi tercih ettiler. 

Son olarak bölgede 30 bin teröristi eğitme-
ye başladılar. Şimdi diyorlar ki; yok böyle 
bir şey. Ne yaptığınızın farkında mısınız? 
Bununla da kalmadılar, bölücü terör örgü-
tüyle olan ilişkilerini her geçen gün daha 
da ileriye taşıdılar, hatta birlikte bayrak 
sallama, ortak devriye, ortak eğitim aşa-
masına kadar getirdiler. Bölücü terör örgü-
tünün Suriye koluna verilen silahlarla ilgi-
li itirazlarımıza da, ağır silah vermedikleri, 
mevcutları da DEAŞ tehdidinin ortadan 
kalkmasıyla toplayacakları sözüyle muka-
bele ettiler. Kimi uyutuyorsunuz ya? Size 
aynı şeyleri Irak için de söyledik. Irak’ta 
müdahaleyi yaptık ve orada teröristlerde 
silahlarınız çıktı. O silahların bir kısmını 
da biz topladık. Buna karşılık bir süre son-

ra, Suriye’deki terör örgütüne verilen si-
lahları dolu veya boş olarak kendi toprak-
larımızdaki operasyonlarda ele geçirmeye 
başladık. 

Biz yine de hüsnü niyetle hareket etmeyi 
sürdürdük, Amerika’ya Rakka Operasyo-
nunu birlikte gerçekleştirme teklifinde 
bulunduk. Amerika ve Türk birliklerinin, 
Münbiç ve Tel Abyad hatları üzerinden 
iki koldan Rakka’yı DEAŞ’tan kurtarması 
üzerinde mutabık kalmamıza rağmen, yi-
ne bölücü terör örgütü sahaya sürülerek, 
tüm sözler havada bırakıldı. Münbiç’te de 
inkârı mümkün olmayan bir oyalama tak-
tiği uygulanmıştır. DEAŞ’ın bu bölgeden 
uzaklaştırılmasının ardından terör örgü-
tü unsurlarının çekileceği hem şahsımıza, 
hem bakanlarımıza, hem askeri ve istihba-
rat yetkililerimize defalarca ifade edilme-
sine rağmen, böyle bir gelişme olmamıştır. 
Terör örgütünün isminin sürekli değiş-
tirilmesi, deve kuşu misali, Münbiç’teki 
hakikati ortadan kaldırmaya yetmiyor. 
Diyorlar ki; onlar terör örgütü değil. Peki 
neymiş? Suriye Demokratik Güçleriymiş. 
Kimi uyutuyorsunuz? Biz kimin ne oldu-
ğunu biliyoruz. Onlar Kürt değil, Arap’mış. 
Biz Arap’ı da iyi biliriz, terörist Kürtleri de 
iyi biliriz. Eğer Kürt kardeşlerimizin ara-
sında teröristler varsa, kusura bakmasın-
lar onlara da gereğini yaparız. Niye? Ülke-
mize karşı ihanet içinde olanlara karşı asla 
elimiz yumuşak olamaz. Bu başka bir etnik 
unsurdan da olabilir. 

Tüm görüşmelerimizde bize, DEAŞ’ın böl-
geden temizlenmesinin ardından PYD’ye 
verilen desteğin geri çekileceği, silahların 
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memiz şartıyla, gelecekte de birlikte yol 
yürüyebileceğimiz stratejik müttefikimiz 
olarak görüyoruz. Ülkemizin beka mesele-
si olarak gördüğümüz Suriye politikasın-
daki derin görüş ayrılıklarımızın, gelecek-
teki daha büyük işbirliklerimizin önünde 
bir engel oluşturmasına izin vermemeli-
yiz. İşte bu anlayışla, Fırat’ın doğusunu bö-
lücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik 
harekâtımıza, birkaç gün içerisinde başla-
yacağımızı ifade ediyoruz. Hedefimiz asla 
Amerikan askerleri değildir, bölgede faa-
liyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır. 
Suriye’nin güvenli hale getirdiğimiz diğer 
bölgeleri gibi, Fırat’ın doğusunu da asli sa-
hipleri için huzurlu ve yaşanılabilir yerler 
haline dönüştürmekte kararlıyız. 

Bu önemli sorunu böylece geride bırakma-
mız, hem Suriye’nin toprak bütünlüğünün 
temini ve siyasi çözümün önünün açıl-
masına, hem de Amerika ile bölgede da-
ha sağlıklı işbirliği iklimi oluşturmamıza 
imkân verecektir. Bunu İdlib’de Rusya’yla 
başardık, süreç orada başarılı bir şekilde 
yürüyor. Aynı durumu Fırat’ın doğusun-
da ve Münbiç’te de Amerika’yla yapalım. 
Teröristleri oradan hala çıkarmıyorlar. O 
zaman biz çıkaracağız, iş başa düştü. Ül-
kemizde bulunan 3,6 milyon Suriyelinin 

kendi evlerine dönüşlerini ancak bu şekil-
de mümkün kılabiliriz. 

Hiçbir siyasi çıkar, bir ülke halkının kendi 
vatanında huzurlu ve güvenli bir şekilde 
yaşamasına katkıda bulunmak kadar ö-
nemli olamaz. Türkiye’yi üzerine yüklenen 
bu büyük yükle baş başa bırakıp, üstelik 
bir de sınırları boyunca sürekli tehdit oluş-
turacak bir yapı kurmaya çalışmak, açıkça 
bu millete husumet beslemek demektir. 
Biz, milletimize ve ülkemize tuzak kurma-
ya çalışanlarla değil, dostluk gösterenlerle 
yol yürüyeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, 

Sözlerime son vermeden önce, genel mak-
sat helikopterimizin ismini açıklayacağımı 
ifade etmiştim. Öncelikle Türk Savunma 
Sanayii Zirvesi’nin bir kez daha hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Sizlere sevgile-
rimi, saygılarımı sunuyorum. 

Evet… Şimdi geliyoruz, helikopterimizin 
ismini açıklamaya… T-625 Genel Maksat 
Helikopterimizin adını GÖKBEY olarak 
belirledik. GÖKBEY’in ülkemize, milleti-
mize, sektörümüze hayırlı olmasını diliyo-
rum. Helikopterimizin tasarımında ve üre-
timinde katkısı olanları tebrik ediyorum.

Aziz milletim, değerli bakanlar, hanıme-
fendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duy-
gularımla, muhabbetle, hürmetle selam-
lıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, 
milletin evini, bu gazi mekânı teşrifleriniz 
için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı 
sunuyorum. Ekranları başında bizleri iz-

leyen aziz vatandaşlarıma da Rabbimden 
sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. 

Bu vesileyle bir kez daha vatanımızın is-
tiklali ve milletimizin istikbali uğrunda 
canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rah-
metle, minnetle yâd ediyorum. Gazileri-

Ekonomimize Pranga Vurmak 
İsteyenleri, Bir Kez Daha 

Hüsrana Uğrattık

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı Toplantısı
Ankara | 13 Aralık 2018
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İcraat Programımızda Yer Alan 
400 Eylemden 340 Tanesini 
Tamamladık

Allah’ın izniyle İkinci 100 Günlük İcraat 
Programımızı uygularken de aynısını ya-
pacağız. Kişisel çıkarı için 81 milyonluk 
“Türkiye Gemisi”nin altını oymaya çalışan-
lar fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin ve mil-
letimizin düşmanlarının operasyon aracı 
haline dönüşmüş olan çevrelerin eleştirile-
rine kulak asmayacağız. Hiçbir kirli planın, 
hiçbir ekonomik tetikçinin, ihtiraslarının 
kulu-kölesi olmuş hiçbir menfaatperestin 
ülkemiz ile hedefleri arasına girmesine 
müsaade etmeyeceğiz. Millet iradesinin 
üzerinde hiçbir irade tanımadan, Hakk’ın 
ve halkın rızası için, gözünü ve gönlünü 
Türkiye’ye çevirmiş mazlum ve mağdurlar 
için çalışmaya, üretmeye, taş üstüne taş 
koymaya devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlar,

Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen İlk 100 
Günlük İcraat Programımızda “yüzde 97” 
gibi son derece yüksek bir gerçekleşme per-
formansına ulaştık. İcraat Programımızda 
yer alan 400 eylemden 340 tanesini ta-
mamladık. Bunların arasında gerçekten ö-
nemli, gerçekten tarihi, milletimizin umut 
ve heyecanla beklediği pek çok projemiz 
bulunuyor. Cumhuriyetimizin 95’inci yıl-
dönümünü kutladığımız 29 Ekim tarihin-
de Türkiye’ye yeni bir zafer anıtı kazandır-
dık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının 
açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı 
ülkemizin gurur abideleri arasında yerini 

almıştır. Tüm etapları devreye girdiğinde 
yılda 200 milyon yolcu kapasitesine kadar 
çıkabilecek bu havalimanı, finansmanın-
dan inşaatına, mimarisinden çevre dostu 
özelliğine kadar hemen her yönüyle dün-
yada parmakla gösterilen projelerden biri-
dir. Yeni havalimanımız, İstanbul’un hava 
ulaşımındaki merkezi rolünü inşallah çok 
daha ileri seviyelere taşıyacaktır.

Geride bıraktığımız dönemde ayrıca bil-
hassa büyükşehirlerde yaşayan vatandaş-
larımıza nefes aldıracağına inandığım Mil-
let Bahçelerinden 5 tanesini de hizmete 
sunduk. Başakşehir, Kayaşehir,  Hoşdere,   
Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçelerinin 
toplam büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyon 
metrekaredir. Bahçelerimiz; otoparklar-
dan ibadethanelere, yürüyüş ve bisiklet 
yollarından çocuklarımız için ferah oyun 
alanlarına kadar vatandaşlarımızın her 
türlü ihtiyacına cevap verir niteliktedir. 28 
adet millet bahçemizin inşaat ve projelen-
dirilme çalışmalarını da yine bu süreçte ta-
mamladık. İnşallah 81 ilimizin tamamına 
bir millet bahçesi kazandırma hedefimiz 
doğrultusunda çalışmalarımızı daha da 
yoğunlaştırıyoruz.

Öte yandan İlk 100 Günlük İcraat Prog-
ramımızdaki kalan 60 eylemin 10 tanesi-
nin mevzuat hazırlıklarını tamamladık. 
Üçüncü tarafların onayını gerektiren 32 
eylemde yüzde 80’in üzerinde ilerleme ya-
kalarken, 17 eylemde yüzde 50’nin üstün-
de ilerleme sağladık. 2018 yılı bütçesinden 
yapılan harcamalar itibariyle gerçekleşme 
oranımız,  yüzde 86,8 oldu. İcraat Progra-
mımızdaki 400 eylemin hepsi için revize 

mizin her birine ülkem ve milletim adı-
na teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük ve 
güçlü Türkiye davası yolunda gayret gös-
termiş, ülkemizin gelişmesi ve kalkınma-
sı için emek vermiş, böylece milletimizin 
kalbinde müstesna bir yer edinmiş devlet 
adamlarımızın tamamını burada saygıyla 
anıyorum. Rabbim, her karış toprağı şehit 
kanlarıyla mühürlenmiş bu vatan için çalı-
şan, üreten, istihdam ve katma değer oluş-
turan herkesten razı olsun diyorum.

Sözlerime başlamadan önce, bu sabah er-
ken saatlerde meydana gelen tren kazasıy-
la ilgili üzüntülerimi sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tre-
ninin, Marşandiz İstasyonunda Kılavuz 
Yol Kontrol Lokomotifi ile çarpışması so-
nucu, 3’ü makinist olmak üzere 9 vatanda-
şımız hayatını kaybetmiş, 47 vatandaşımız 
da yaralanmıştır. Bu elim kazada hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınla-
rına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza 
Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. 
Kazayla ilgili adli ve idari soruşturmaya 
başlanmıştır. Cumhuriyet Savcılığımız, şu 
ana kadar 3 kişiyi gözaltına almıştır. Bu 
kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorum-
lular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey 
yapılacaktır. 

Değerli misafirler, 

Bugün, 3 Ağustos 2018 tarihinde kamu-
oyuna ilan ettiğimiz 100 Günlük İcraat 
Programımızın sonuçları ile önümüzdeki 
İkinci 100 Günün hedeflerini paylaşmak 
üzere bir aradayız. Böylece, milletimizin 
huzurunda geride bıraktığımız 100 günün 

muhasebe ve murakabesini yaparak, bu-
nun yanında yakın geleceğe ilişkin progra-
mımızı ortaya koyarak, Türk siyasetine de 
yeni bir açılım kazandıracağız. Yürütme-
nin başı Cumhurbaşkanı olarak, inşallah 
bundan sonra da belli aralıklarla milleti-
mizin karşısına çıkarak, icraatlarımızın 
değerlendirmesini yapacağız. Öncelikle 
tüm bakan arkadaşlarıma ilk 100 günlük 
icraat programının hayata geçirilmesi sü-
recinde sergiledikleri gayretler için teşek-
kür etmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Kabinesini açıkladığımız 
9 Temmuz tarihinden bugüne gerçekten 
çok yoğun bir gündemle çalışmalarımızı 
yürüttük. Bir taraftan ülkemizin yeni yö-
netim sistemine geçiş sürecini yönettik, 
diğer taraftan ekonomik açıdan Türkiye’ye 
diz çöktürmeyi hedefleyen saldırılara kar-
şı mücadele ettik. Tüm bunlarla birlikte 
milletimize verdiğimiz sözleri de gerçek-
leştirmeye çalıştık. İç ve dış kaynaklı tüm 
engelleme girişimlerine rağmen, ham-
dolsun hedeflerimize ulaşma yönünde 
önemli mesafe kat ettik. Kur-faiz-enflasyon 
üçgeni üzerinden ekonomimize pranga 
vurmak isteyenleri, bir kez daha hüsrana 
uğrattık. Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı 
dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen 
kifayetsiz muhterislerin heveslerini kur-
saklarında bıraktık. Birkaç ay öncesine ka-
dar sabah-akşam milletimize karamsarlık 
pompalayan siyaset simsarları, sözüm ona 
ekonomistler, köşe yazarları bugün adeta 
dillerini yutmuş durumdalar; hiçbirinden 
çıt çıkmıyor. 
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ADALET BAKANLIĞIMIZ, dava başlan-
gıcında bitiş tarihlerinin ilgililere bildiri-
leceği “Yargıda Hedef Süre” uygulamasını, 
3 Ağustos’ta söz verdiğimiz gibi başarıyla 
tamamladı. Adalet hizmetlerinin kalitesini 
daha da artıracak bu uygulamayı, inşallah 
1 Ocak 2019 tarihinden itibaren pratiğe ge-
çiriyoruz. Konya ve Sakarya Bölge Adliye 
Mahkemelerini faaliyete alarak, İstanbul 
ve Ankara Bölge Adliye Mahkemelerinin iş 
yükünü 90 bin dosya azalttık.

İkinci 100 günlük devrede yargının et-
kinliğini sağlamaya yönelik çalışmaları, 
tempoyu daha da artırarak sürdüreceğiz. 
Bu kapsamda soruşturma ve yargılamalar-
da tayin edilen hedef sürelerin vatandaşla-
rımıza bildirilmesini sağlıyoruz. Türk yar-
gı sistemine “hâkim ve savcı yardımcılığı” 
müessesesini kazandırıyoruz. Yargı Refor-
mu Stratejisi Belgesinin hazırlıklarını bi-
tirerek, kamuoyuna ilan ediyoruz. Hukuk 
Muhakemeleri Kanununun uygulamasını 
yeniden ele alarak, daha etkin, verimli ve 
yargılama sürelerini kısaltan bir çalışma 
yapıyoruz.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMET-
LER BAKANLIĞIMIZ vasıtasıyla, geç-
tiğimiz dönemde vatandaşlarımızın ih-
tiyaçlarının tespiti için 1 milyon haneyi 
ziyaret ettik. Sosyal Hizmet Merkezlerinin 
sayısını yüzde 6 artırarak, 298’den 316’ya 
çıkarttık. Nitelikli işgücü yetiştirilmesine 
yönelik programlardan yararlananların 
sayısını 248 binden 375 binin üzerine ta-
şıdık. 23 ilde gerçekleştirilen Sosyal ve E-
konomik Destek Hizmetlerini, 8 ilde daha 
uygulamaya alarak, faaliyetlere 10 bin ev-

ladımızın katılımını sağladık. Üniversiteli 
gençlerimizi çalışma hayatı ile tanıştırmak 
amacıyla Sosyal Çalışma Programını ha-
yata geçirdik. 2 milyonu aşkın Bağ-Kurlu 
sigortalımıza sosyal güvenlik primlerinde 
ödeme kolaylığı temin ettik. Sağlık hizmet-
lerine erişimin kolaylaştırılması için 408 
bin Bağ-Kurlu vatandaşımızın başvurusu-
nu almaya başladık. Engelli Sağlık Kurulu 
Raporlarıyla ilgili sorunları çözüme kavuş-
turan yönetmeliği hazırladık. Er ve erbaş-
ların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden 
faydalanabilmelerini temin eden mevzua-
tın teknik boyutuyla ilgili hazırlıklarımızı 
tamamladık.

Bu anlattıklarımı özellikle birilerinin din-
lemesi lazım… Çünkü yalanı leblebi çekir-
dek yer gibi yiyenler var.

İkinci 100 günlük dönemde çalışmala-
rımızın kapsamını genişleterek yolumuza 
devam ediyoruz. Aktif yaşlanma ve yaşlı 
hakları konusunda farkındalık oluştur-
mak gayesiyle 2019 yılını “Yaşlı Yılı” ilan 
ederek, Uluslararası Yaşlılık Şurası dü-
zenliyoruz. 81 ilimizin tamamında Çocuk 
İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz. 
Aile Sosyal Destek Programını, muhtarla-
rımızın da katkısıyla yaygınlaştırıyoruz. 
İşverenler için “Kolay Belge-Kolay Hizmet” 
elektronik uygulamasını hayata geçiriyor, 
apartman ve işhanı görevlileri için de “Ko-
lay İşverenlik Uygulaması”nın kapsamını 
genişletiyoruz.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-
MIZ, Sıfır Atık projesi kapsamında 750 
kamu kurumunda sistemi uygulamaya ge-

edilmiş rakamlarla 43 milyar liralık bütçe 
maliyeti öngörürken, gerçekleşen icraatlar 
için 37,3 milyar lira sarf ettik. İcraat Prog-
ramının planlanandan daha az bütçeyle 
gerçekleştirilmesinin en önemli sebebi, 
uygulamaya koyduğumuz tasarruf ted-
birleridir. Türkiye bir taraftan kalkınma 
ve yatırım hamlesini sürdürürken, diğer 
taraftan da mali disiplinden asla taviz ver-
memiştir. İnşallah bundan sonra da aynı 
hassasiyetle, aynı titizlikle çalışmaya de-
vam edeceğiz.

Önemli bir kısmı tamamlanmak üzere o-
lan projelerimizi kısa zamanda bitirerek, 
milletimize olan vaatlerimizi yüzde 100 
gerçekleştirmiş olacağız. Bununla beraber, 
ikinci 100 Günlük Eylem Planımızda yer a-
lan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin 
de bitirilmesini temin edeceğiz.

Bakanlıklarımız ve kurumlarımızın ilk 
100 günde tamamladıkları çalışmalar ile 
ikinci 100 günlük eylem planlarının öze-
tine geçmeden önce, Cumhurbaşkanlığı 
olarak öne çıkan projelerimizi paylaşmak 
istiyorum. Biliyorsunuz yeni hükümet sis-
temimizde Cumhurbaşkanlığı, devleti tem-
sil görevi yanında, yürütmenin lokomotifi 
ve kamu hizmetlerinin itici gücüdür. Bu 
anlayışla, bürokrasideki ataleti giderecek, 
devletin işleyişini hızlandıracak, verimli-
liğini ve etkinliğini artıracak bazı adımlar 
atıyoruz. Önümüzdeki dönemin yol hari-
tası olacağına inandığım 5 Yıllık Cumhur-
başkanı Programı’nı tamamlayarak uygu-
lamaya koyuyoruz.

Bunun yanında illerimize verilen hizmet-
lerin takibi ve tespiti için 81 İl Karnesi 
Projesi’ni devreye alıyoruz. Mevzuat Bilgi 
Sistemi’nin yeni yönetim modelimize göre 
uyarlanmasını ve güncellenmesini temin 
ediyoruz. Kamunun vatandaşa, özel sektö-
re ve diğer resmi kurumlara sunduğu hiz-
metlerin yüzde 95 oranında e-Devlete en-
tegrasyonunu sağlıyoruz. Gençlerimize ge-
lecek iş planlarında yardımcı olmak ama-
cıyla üniversitelerimizin tamamında Ka-
riyer Merkezleri kuruyoruz. Millet olarak 
varlığımızın ve geleceğimizin teminatı ola-
rak gördüğümüz Türkçemizin doğru kul-
lanımını temin ve teşvik etmek amacıyla 
yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirleri-
mizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği 
ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz. 
Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Strateji-
si ile Eylem Planının hazırlanmasını temin 
ediyoruz. Tabii bunlar, sadece önemli gör-
düğümüz için milletimizle paylaştığımız 
bazı başlıklar. Cumhurbaşkanlığı olarak 
ülkemizin ve milletimizin tüm meseleleri-
nin yakından takipçisi olmaya, sorunlara 
çözümler getirmeye devam edeceğiz. 

İmar Barışı Kapsamında 
8,5 Milyon Vatandaşımızın 
Başvurusunu Aldık

Değerli arkadaşlar,

Şimdi bakanlık ve kurumlarımızın ilk 100 
günde tamamladıkları öne çıkan çalışma-
ları ile İkinci 100 Günlük Eylem Planlarını 
yine özetin özeti diyebileceğimiz bir şekil-
de ifade etmek istiyorum. 
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3 bin megavat gücündeki güneş enerjisi 
santralleri için yarışma ilanına çıktık. 

Önümüzdeki süreçte, TürkAkım Doğal 
Gaz Boru Hattı Projesinin, ülkemiz toprak-
larındaki bölümünün inşasına başlıyoruz. 
Akdeniz’de hidrokarbon aramaları kap-
samında 3 bin 100 kilometrekare alanda 
üç boyutlu sismik veri toplanmasını sağ-
lıyoruz. Hakkâri doğal gaz boru hattı pro-
jesini de tamamlayarak 81 il merkezinin 
hepsine doğal gazı ulaştırıyoruz. Doğal gaz 
kullanan 457 ilçe/beldeye ilave olarak 30 
yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlı-
yoruz. Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre 
üretimine başlıyoruz. 1.000 maden saha-
sının ekonomiye kazandırılması için iha-
leye çıkıyoruz. Yatırımcıların işlemlerinde 
bürokrasiyi azaltacak ve madencilik sektö-
rüne hız kazandıracak e-maden projesini 
faaliyete geçiriyoruz.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞIMIZ, 
150 mahalle tipi spor sahasını geride bı-
raktığımız 100 günde tamamlayarak va-
tandaşlarımızın istifadesine sundu. 12 ta-
ne Futbol Altyapı Merkezini faaliyete geçi-
rerek, 598 amatör spor kulübüne malzeme 
desteği sağladık. 76 yeni yurt binasını hiz-
mete açarak, yurt yatak kapasitesini 75 bin 
artırdık. Böylece 2002 yılında 186 bin olan 
yurt yatak kapasitemizi 689 bine çıkarmış 
olduk. Benim gencim buna layık. 

Bay Kemal, müddei iddiasını ispatla mü-
kelleftir. Bak ben sana hepsini gösteriyo-
rum, ama sen sadece yalan söylüyorsun.

İlköğretim çağındaki 1 milyon çocuğa 
sportif yetenek taraması yaptık. Kamu ya-
rarına çalışan dernek ve vakıfların yurtla-
rındaki 50 bin öğrenciye verilen beslenme 
yardımına barınma yardımını da ekledik. 
Sivil toplum kuruluşlarımızın gençlik ve 
spor alanındaki 400 projesine destek ver-
dik. Lise ve üniversite öğrencisi 1001 gen-
cimizin projelerini hayata geçirmelerine 
vesile olduk. Bay Kemal inanın bunu da 
bilmiyor. Bunun tabii kılavuzu karga, sı-
kıntı oradan geliyor. 

İkinci 100 günlük dönemde 30 yeni 
gençlik merkezini daha hizmete alıp, genç-
lik merkezleriyle spor merkezlerinin 24 sa-
at açık tutulmasını sağlayarak, 10 milyon 
vatandaşımıza spor hizmeti sunuyoruz. 
Örnek hikâyeler yoluyla gençlerimize fark-
lı ufuklar kazandırmak için “17 Dakika 
Projesi”ni başlatıyor, uzman veya rol mo-
del konuşmacılar ile gençlerimizi bir araya 
getiriyoruz. Gençlerimizin sesi-soluğu ola-
cak “Aynı Frekanstayız” adıyla bir Gençlik 
Radyosu kuruyoruz. Sporun okullar başta 
olmak üzere her alanda yaygınlaştırılma-
sı için spor kulüplerine ve sporculara 33 
milyon 600 bin liralık destek veriyoruz. 
“Gençlik İçin 100 Günde 100 Milyon Pro-
jesi” ile FIFA standartlarında 34 futbol sa-
hası ile 96 mahalle tipi spor sahası, basket-
bol-voleybol sahası, 6 yüzme havuzu ve 3 
spor salonunun yapımını sağlıyoruz.

Vakıfbank Voleybol Takımı dünya şampi-
yonu oldu, aradım tebrik ettim. Eczacıbaşı 
da dünya 3’üncüsü oldu. Demek ki çalışın-
ca çok şeyler oluyor. İnşallah basketbolda 

çirdi. İmar barışı kapsamında ise 8,5 mil-
yon vatandaşımızın başvurusunu aldık, 
kalanların başvurularını almaya devam 
ediyoruz.

İcraat Programımızın ikinci dönemin-
de, Millet Bahçelerini 81 ilimizin tamamı-
na yaygınlaştırıyoruz. Daha yeşil ve yaşa-
nabilir şehirler için 41 kilometre bisiklet 
yolu ve 12 bin metrekare gürültü bariyeri 
inşa ediyoruz. Sıfır Atık Projesi’ni yay-
gınlaştırarak, uygulamaya geçilen kamu 
kurumu sayısını 13 bine yükseltiyoruz. 
Emlak Bankası’nın yapılandırma sürecini 
tamamlayarak faaliyete alıyoruz. “Türkiye 
Mekânsal Strateji Planı”nın ön çalışma, 
araştırma ve analizlerini bitirerek, plan 
hazırlama sürecini başlatıyoruz.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ, ülkemizin 
bekasına yönelik en önemli tehditlerden 
olan FETÖ ve PKK/PYD’nin yurt dışında-
ki finansman kaynaklarının kesilmesi ça-
lışmalarına hız verdi. Her iki terör örgütü-
nün de ciddi varlık gösterdiği Avrupa ül-
keleri ve Amerika Birleşik Devletleri nez-
dinde her seviyede diplomatik girişimler 
yürüttük. Birleşmiş Milletler, İslam İşbir-
liği Teşkilatı, AGİT Arabuluculuk Dostlar 
Grubu eşbaşkanlığını başarıyla gerçek-
leştirdik. Yurt dışında yaşayan vatandaş-
larımızın dövizle askerlik işlemlerinin 
dış temsilciliklerimizde yapılabilmesine 
imkân tanıdık. Irak politikamız bakımın-
dan önemli olan Basra Başkonsolosluğu-
muzun yeniden açılmasına yönelik resmi 
onayın, Irak makamlarından alınmasını 
sağladık.

Önümüzdeki 100 gün boyunca, 
FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasına, özellik-
le finansman ayağına darbe vurulmasına 
yönelik yeni girişimler başlatıyoruz. Ülke-
mizin arabuluculuk alanındaki öncü rolü-
nü, somut etkinliklerle daha da perçinliyo-
ruz. Rusya Federasyonu ile vize muafiyeti 
sağlanmasına yönelik görüşmelere ivme 
kazandırıyoruz. Hâlihazırda basılı alınan 
akreditasyon başvurularının, e-imza en-
tegrasyonu ile elektronik ortamda alınma-
sını sağlıyoruz.

TürkAkım’ın Ülkemiz 
Topraklarındaki Bölümünün 
İnşasına Başlıyoruz

Değerli arkadaşlar,

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA-
KANLIĞIMIZ, kış mevsiminden önce ça-
lışmalarını hızlandırarak, Şırnak ve Artvin 
il merkezleri ile 42 ilçe ve 4 Organize Sana-
yi Bölgesini doğalgazın konforuyla tanış-
tırdı. Akdeniz’de hidrokarbon kaynakları 
aranması için derin ve sığ deniz sondaj ça-
lışmalarına başlayarak, ikinci derin deniz 
sondaj gemimizin sözleşmesini imzaladık. 
Yurt dışı maden arama ve işletme faaliyet-
leri kapsamında Özbekistan ve Sudan’da 
jeokimya çalışmalarını tamamladık. Tuz 
Gölü’ndeki doğalgaz depomuzun kapasite-
sini 450 milyon metreküpten 600 milyon 
metreküpe yükselttik. Soma ve Tunçbi-
lek’teki üretim yapılmayan kamuya ait kö-
mür sahalarını özel sektörün işletmesine 
açan sözleşmeleri imzaladık.  Yaklaşık 4,8 
milyar dolar yatırım tutarı olan toplam 
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da hem erkeklerde hem bayanlarda başarı 
arıyoruz. Çünkü 81 milyonluk Türkiye’ye 
bu yakışır. 

23 İlde 30 Adet Kütüphaneyi 
Millet Kıraathanesi’ne 
Dönüştürdük

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIMIZ, 
geride bıraktığımız dönemde omuzlarına 
en fazla yük binen bakanlıklarımızdan 
biri oldu. Bir taraftan ekonomimizi hedef 
alan girişimleri boşa çıkaracak tedbirler 
üzerinde çalışırken, diğer taraftan da 100 
günlük icraat programındaki eylemleri 
hayata geçirdik. Kamu ihale süreçlerinde 
tasarruf sağlamak için internet üzerinden 
bir ihale alt yapısı oluşturduk. Kamu nakit 
yönetiminde verimliliği artırmak için Tek 
Hazine Hesabının kapsamını genişlettik. 
Kalkınma projelerinin daha etkin finanse 
edilmesi amacıyla Türkiye Kalkınma Ban-
kasını yeniden yapılandırdık. İnteraktif 
Vergi Dairesinde verilen hizmetlerin sayı-
sını, 10 ilaveyle 45’e çıkardık. 

Önümüzdeki ikinci 100 günlük devre-
de, Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Eylem 
Planı’nın hazırlanmasını sağlıyoruz. Ye-
minli Mali Müşavir raporu ile nakden ta-
lep edilebilen KDV iade tutarlarının yüzde 
50’sinin 10 iş günü içinde yapılmasına iliş-
kin bir sistem geliştiriyoruz. Defter beyan 
sisteminin kapsamını, işletme hesabı esa-
sına göre defter tutan mükellefleri de içine 
alacak şekilde genişletiyoruz. Özel serma-
ye yatırımlarının artırılması ve yüksek tek-
noloji yatırımlarına alternatif finansman 

sağlanması için Türkiye Kalkınma Fonunu 
kuruyoruz. Finansal istikrarın güçlendiril-
mesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi 
amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma 
Komitesi tesis ediyoruz. Girişimcinin kit-
leye, kitlenin girişimciye erişimini kolay-
laştıracak düzenli bir yatırım ortamı için 
kitle fonlaması düzenlemelerini yürürlüğe 
koyuyoruz. Gecikmelerin önüne geçmek 
için Ortak e-Tahsilat Platformunu tüm un-
surlarıyla devreye alıyoruz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ, terör eylem-
leri ile kaçakçılık ve düzensiz göçmen ge-
çişlerine engel olmak, vatandaşlarımızın 
güvenliğini temin etmek için yoğun çaba 
sarf etti. Ağrı ve Iğdır’ın İran sınırındaki 
güvenlik duvarının 40 kilometresine ay-
dınlatma, kamera takip sistemi ve güven-
lik sensörü kurduk. Kent Güvenlik Yöne-
tim Sistemi ve mobil plaka tanıma sistemi 
olan ilçe sayımızı yüzde 20 artırarak 614’e 
çıkardık. Trafik tedbirlerini yaygınlaştıra-
rak, yaralamalı ve ölümlü trafik kazaları 
oranında geçen senenin aynı dönemine 
göre yüzde 2 düşüş sağladık. Bu bakanlığı-
mızın 15 ayrı hizmetini daha e-devlet üze-
rinden sunmaya başladık. Uyuşturucuyla 
etkin mücadele için 31 ilimizde daha nar-
kotimler kurarak, 81 ilimizin tamamını 
bu kapsama aldık. Tüm acil çağrı hizmet-
lerinin birleştirildiği 112 Merkezlerinin 
sayısını 32’den 42’ye çıkardık. Düzensiz 
göçün önlenmesi için İstanbul-Tuzla, Ko-
caeli, Iğdır ve Kırıkkale’de 4 yeni geri 
gönderme merkezi kurduk. Terörle daha 
etkin mücadele için Elazığ ve Van’a ilave 
olarak Gaziantep’te de Jandarma Taktik 
İHA Komutanlığını faaliyete geçirdik. 
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tamamladık. Bakanlığın yapısını, mevzu-
atını ve insan kaynağını yeniden yapılan-
dırmak için büyük bir veri sistemi oluştu-
ruyoruz. 

Şimdi Bakanım da burada… Bay Kemal, 
taşımalı sisteme karşı çıkıyor. Taşımalı 
sistem niye var? Öğrencilik yıllarımda sı-
nıfımda 75 öğrenci vardı. Şimdi sınıflar 
en fazla 30 kişilik. Mecburen bazı yerlerde 
taşımalı sistemi kullanmak durumundası-
nız. Bay Kemal, beş sınıfı bir öğretmenin 
okuttuğu dönemleri biliriz.  O dönem Milli 
Eğitimi bunların ağababaları yönetiyordu. 

Önümüzdeki 100 gün boyunca, Savun-
ma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli 
insan gücünün yetiştirilmesi için Bakan-
lığımızın ASELSAN, TAİ, HAVELSAN gibi 
kurumlarla işbirliğini güçlendiriyoruz.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞIMIZ, 650 
bin gencimizin Bedelli Askerlik Hizme-
tinden yararlanmasını temin etti. HGM-
KÜRE ve HGM-ATLAS uygulamaları ile ilk 
yerli ve milli harita - görüntü sistemini kul-
lanıma açıyoruz. Yükseköğrenime kayıtlı 
öğrencilerimizin askerlik durumlarıyla 
ilgili işlemlerin e-devlet sistemi üzerinden 
yapılabilmesini sağladık. Sınırlarımız için-
deki mayın ve patlamamış mühimmatlar 
sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon met-
rekare alanın temizlik çalışmalarını baş-
lattık. MİLGEM Projesinin 3’üncü gemisi 
Burgazada Korvetini Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığımıza teslim ettik. Milli İnsansız 
Uçak ANKA’dan 4 tanesini daha kahraman 
ordumuzun kullanımına sunduk. 

Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, 
Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim 
Sistemi Ay Sınıfı Denizaltı Uygulamasının 
TCG DOLUNAY ve TCG DOĞANAY deni-
zaltılarında kabul işlemlerini tamamlıyo-
ruz. Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi-2 
Projesi kapsamında tedarik edilen sistem-
lerin kalifikasyon ve sertifikasyonunu ya-
parak, işletmeye alıyoruz.

SAĞLIK BAKANLIĞIMIZ tarafından an-
ne ve çocuk sağlığı hizmetleri güçlendiri-
lerek, anne ölüm oranının yüz binde 14’ün 
altına düşürülmesi sağlandı. Tıbbi sarf 
malzemelerinin elektronik ortamda hızlı 
ve güvenli bir şekilde teminine imkân ve-
ren “Sağlık Market Uygulaması”nı hayata 
geçirdik. Tüm hastanelerin ihtiyacı sağlık 
marketten karşılanacak. Sayın Bakanım da 
burada, aksi takdirde yanlışı yapanların 
canını yakarız. Çünkü buna bizzat şahit ol-
duğum için bu adımı attık. 

Evde sağlık hizmetinden yararlanan hasta 
sayısını yüzde 20 artışla 1 milyon 200 bine 
yükselttik. 

Manisa, Elazığ ve Eskişehir’de 2 bin 677 
yatak kapasiteli 3 Şehir Hastanesini daha 
tamamlayarak, 20 adet yeni hastane ve 2 
adet ağız ve diş sağlığı merkezini hizmete 
sunduk. Yoğun bakımlardaki sıkışıklığı gi-
dermek için 500 yeni yatağı daha hizmete 
aldık. Türkiye’yi sağlık turizminde marka 
haline getirecek Uluslararası Sağlık Hiz-
metleri Anonim Şirketini kurduk. Obezite 
hastalarına verilen hizmetlerin standardi-
zasyonunu sağladık. Acil ihtiyaç olan ve 
yaygın kullanılan aşıların ülkemizde üreti-
mi için proje çağrısına çıktık. 

Jandarma’ya, 2 genel maksat helikopteri 
ve 6 SİHA daha kazandırdık. Farklı vazife, 
rütbe ve kurumlarda 47 bin 773 personeli 
daha göreve başlatarak, güvenlik birimle-
rimizi güçlendirdik. 

İcraat programımızın ikinci safhasında, 
İran-Ağrı-Iğdır sınırında 35 kilometrelik 
sınır aydınlatması, kamera takip sistemi 
ve güvenlik sensörünü daha devreye alıyo-
ruz. Çağrı merkezlerini tek bir numarada 
toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi sayısını, 
Hakkâri ve Zonguldak’ı da ekleyerek top-
lam 44 ile çıkarıyoruz. Trafik Enstitüsü’nü 
kuruyor, “Yaşam Tüneli” gibi farkındalık 
projelerini hayata geçirerek, yaralanmalı 
ve ölümlü trafik kazalarını, geçtiğimiz yı-
lın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında 
azaltmayı hedefliyoruz. E-Belediye Bilgi 
Sistemi’ne entegre edilen belediye sayısını 
60’dan 210’a yükseltiyoruz. 650 polis mer-
kezinde “insan odaklı hizmet” anlayışını 
esas alan “Güven Masası”  uygulaması ile 
“etik davranış ilkeleri”ni başlatıyoruz. Yeni 
randevu sistemini devreye alarak kimlik 
kartı ve sürücü belgesi için randevu süresi-
ni 60 günden 10 güne indiriyoruz.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI-
MIZ vasıtasıyla, 7-24 hizmet verecek şe-
kilde 23 ilde 30 adet kütüphaneyi Millet 
Kıraathanesi’ne dönüştürdük. Bosna Her-
sek, Kosova, Sivas, Trabzon, Amasya ve 
İstanbul’da 9 adet cami, kütüphane, med-
rese ve külliyenin restorasyonunu tamam-
ladık. “Şanlıurfa Göbeklitepe” ören yerinin 
ziyarete açılması için gerekli hazırlıklarda 
sona geldik. İzmir, Sinop ve Tekirdağ’da 
3 adet kültür merkezinin inşaatını bitir-

dik. Batman, Diyarbakır, Çanakkale ve 
Muğla’da 5 adet tematik müzeyi açılışa 
hazır hale getirdik. Kuleli Askeri Lisesi’nin 
müzeye dönüştürülmesi için gereken rö-
löve projelerini tamamladık. İstanbul’da 
kültürel mirasımızı korumaya yönelik 14 
projeyi daha neticeye ulaştırdık. 

İkinci 100 günlük dönemde, kültür var-
lıklarının restorasyonu kapsamında 8 
adet tarihi cami ve külliyenin daha resto-
rasyonunu tamamlıyoruz. Çanakkale Ha-
sanmevsuf Şehitliği Tabya ve Bataryaları 
Çevre Düzenleme ve Ziyaretçi Merkezini 
açılışa hazır hale getiriyoruz. Seddülbahir 
Kalesinin de restorasyonunu bitiriyoruz. 
Bosna Hersek’teki Mostar Karagöz Bey 
Medresesini de açılışa hazır hale getiriyo-
ruz. Türkiye Markası’nın yeniden oluştu-
rulması için strateji belirleme çalışmaları 
yapıyoruz. İstanbul’daki kültürel eserle-
rimizin daha fazla ziyaretçi ile buluşması 
amacıyla “Tourİst Kart” ve “İstanbul Kart”ı 
hizmete sunuyoruz. İstanbul Atatürk Kül-
tür Merkezinin inşaatını Ocak ayında baş-
lamayı hedefliyoruz.

30 Adet Obezite Merkezi Açıyoruz

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIMIZ, 12 bin 
dersliği tamamlayarak, okullarımızda tam 
gün eğitim gören öğrenci sayısını yüzde 
68’den yüzde 71’e çıkardı. Güvenli ve hu-
zurlu eğitim ortamının sağlanması için 
700 okulu Kent Güvenlik Yönetim Siste-
mine entegre ettik. Okul öncesi eğitimin-
den üniversiteye kadar öğrencilerimizin 
ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimini 
izleyecek yeni sistemi yüzde 92 oranında 
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bir değil, iki traktörü olduğunu görüyor-
sunuz. Bununla iftihar ediyoruz. 

Kırsal kalkınmaya yönelik 7 proje ile çiftçi-
mize 710 milyon liralık destek sağladı. 99 
bin dekar alanı sulamaya açarken, 1 mil-
yon dekar alanda modern basınçlı sulama 
sistemi kurduk. Çiftçilerimize 250 milyon 
lira hibe desteği verdik. 391 bin 330 dekar 
tarım arazisinin toplulaştırmasını tamam-
ladık. Antalya, Tokat, Bingöl ve Edirne ille-
rinde toplam 15 büyük ovayı koruma alanı 
ilan ettik. Damızlık koyun projesi kapsa-
mında, üreticilerimize Ziraat Bankası kre-
disiyle 50 bin koyun verdik. Silvan Projesi-
nin en önemli kısımlarından olan 13,4 ki-
lometre uzunluğa ve 10 metre çapa sahip 
Silvan Tünellerinin ihalesini tamamladık 
ve sözleşmesini imzaladık. Kralkızı-Dicle, 
Mardin-Ceylanpınar Ovaları, Suruç, Bozo-
va gibi önemli sulama projelerinin biten 
kısımlarını hizmete sunduk. Diyarbakır-
Ergani, Edirne Çokal Barajı 5’inci Kısmı ile 
Sivas-Divriği ve Alanya İçmesuyu Projele-
riyle 344 bin vatandaşımıza daha temiz iç-
mesuyu sağladık. Ergene Nehrinin suyunu 
temizlemek için yürüttüğümüz projede, 
Marmara Derin Deşarj Sistemini yüzde 98 
oranında tamamladık. Sudan’da ülkemize 
tahsis edilen tarım arazisini yatırımcıları-
mıza açmak için 12 bin 500 hektarlık alan-
da kurulacak örnek çiftlikle ilgili ortak şir-
keti faaliyete geçirdik.

Önümüzdeki 100 gün boyunca, Kırsal 
Kalkınma Yatırımları Genç Çiftçi Projeleri-
nin Desteklenmesi Programı kapsamında 
2 bin 250 genç çiftçiye 30’ar bin lira hibe 
desteği veriyoruz. Kırsal Kalkınma Prog-

ramı çerçevesinde tamamlanan 505 yatı-
rıma toplam 250 milyon lira hibe ödemesi 
yapıyoruz. Böylece desteklenen tesislerde 
gerçekleşecek personel istihdamı ile kır-
dan şehre göçün azaltılmasını, kadın gi-
rişimcilerin ekonomiye kazandırılmasını 
hedefliyoruz. 23 İlde 41 adet sulama tesisi-
ni tamamlayarak 47 bin 543 hektar tarım 
arazisini sulamaya açıyoruz. 5 Bin Köye 5 
Bin Gelir Getirici Orman Kurulması Pro-
jesi Kapsamında 253 köyde ağaçlandırma 
yapıyoruz.

ATAK Projesinin Sözleşmesini 
İmzalıyoruz

TİCARET BAKANLIĞIMIZ, Türk 
EXIMBANK’ın müşteri sayısı içinde KO-
Bİ’lerin payını yüzde 63’den yüzde 68,8’e 
çıkardı. Dış Ticaret hacmimizi artırmak 
amacıyla 35 yeni Türkiye Ticaret Mer-
kezinin açılacağı ülke-şehir belirledik. 
E-ticarette güvenliği ve hizmet kalitesini 
artırmak için “Elektronik Ticarette Güven 
Damgası” sistemini oluşturduk. “Taşınır 
Rehni”nin etkinliğini artırarak KOBİ’lere 
45 milyar lira, 7 milyar dolar ve 1 milyar 
Euro finansman imkânı sağladık. Dış tica-
retimizde yerel paraların kullanımının ar-
tırılması ve barter ticaretinin geliştirilmesi 
için 12 ülke nezdinde girişimlerde bulun-
duk. Çin, Hindistan, Meksika ve Rusya Fe-
derasyonu ile ilgili 2 yıllık eylem planları 
oluşturduk. İhracatçıların işlemlerinin 
kendi tesislerinde yapılması uygulaması-
na başladık. Hava, deniz ve demiryoluyla 
transit taşımalarda beyanname zorunlu-
luğunu kaldırdık, kara yolunda ise ihracat 

İkinci 100 gün boyunca obezite ile müca-
dele için 30 adet Obezite Merkezi açıyoruz. 
Yapımı devam eden 9 adet hastane ile 1 
adet ağız ve diş sağlığı merkezini hizme-
te alıyoruz. Dijital hastane sayısına 10 
adet daha ilave ediyoruz. 800 adet kara 
ambulansının alımını ve dağıtımını ta-
mamlıyoruz.

Türkiye’nin Fikri Mülkiyet 
Stratejisini Hazırlıyoruz

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI-
MIZ, yerli ve milli üretim için ileri tek-
noloji alanlarında yeni girişimcilerimize 
165 milyon liralık destek sağladı. Hassas 
Güdüm Kiti ve SOM-J Füzesinin test aşa-
malarını tamamlayarak, 100 adet Kanatlı 
Güdüm Kitini kullanıcılarına teslim ettik. 
Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test 
Altyapısı hizmete alınarak, BOZOK mü-
himmatının ilk uçuş ve atış testlerini ger-
çekleştirdik. İlk milli lazer silah sistemimi-
zin testlerini başarıyla tamamladık. Bili-
şim ve Bilgi Güvenliği Projeleri kapsamın-
da AY-Pİ (IP) Kripto Cihazının prototipinin 
üretimini başlattık. Ceyhan Enerji İhtisas 
Endüstri Bölgesi Master Plan çalışmasını 
tamamladık, Karapınar Enerji İhtisas En-
düstri Bölgesi içerisinde de yatırımcılara 
yer tahsisi yaptık. 

Bilim İnsanlarımızın Yurda Dönüş Sefer-
berliği kapsamında “Uluslararası Lider 
Araştırmacılar Programı”nı ilan ettik. Üs-
küdar Bilim Merkezini hizmete açtık. İçe-
risinde 1 Animasyon Atölyesi, 1 Ön Kuluç-
ka Merkezi, 1 Kuluçka Merkezi, 1 Marker 

Atölyesi kurulan Zemin İstanbul Deneyim 
Merkezini faaliyete geçirdik. Sanayi Dok-
tora Programı kapsamında 520 doktora öğ-
rencisinin desteklenmesine karar verdik. 
Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluşunu ta-
mamlayarak, ülkemizin 20 yıllık hayalini 
gerçeğe dönüştürdük. Böylece Türkiye’yi 
uzay teknolojileri alanında bir üst lige çı-
karacak, şimdiden Milli Uzay Programımı-
zın altyapısını oluşturacak tarihi bir adım 
attık. Yerli uydularımız için projeler geliş-
tirecek Uzay Teknolojileri Optik Sistemler 
Araştırma Merkezini hizmete açtık. Milli 
Güvenli Veri Depolama Sistemini üniver-
sitelerimizin ortak kullanımına sunduk. 
Milli güvenli mesajlaşma sisteminin test-
lerini, TAİ, TÜBİTAK, BİLGEM, MAM gi-
bi kritik kurumlarımızda gerçekleştirdik. 
Ar-Ge merkezlerinin sayısını yüzde 10, 
tasarım merkezlerinin sayısını ise yüzde 8 
artırdık.

Yeni dönemde, Türkiye’nin Fikri Mülki-
yet Stratejisini hazırlıyoruz. Uluslararası 
Lider Araştırmacı Programı kapsamında 
ilk çağrıyı yapıyor, başvuruları neticelen-
diriyoruz. Türkiye Açık Kaynak Platformu 
kurarak, açık kaynak kodlu yazılım ekosis-
teminin güçlendirilmesini sağlıyoruz. Yer-
li ve milli üretim için teknoloji ve imalat 
sektörleri başta olmak üzere KOBİ’lere 274 
milyon liralık destek veriyoruz.

Sıra geldi TARIM VE ORMAN 
BAKANLIĞIMIZ’a… Bay Kemal, “Çift-
çi aç. Çiftçinin tarlası, traktörü yok” di-
yor. Çiftçiye traktör yetiştiremiyoruz. 20 
yıl önce çiftçinin traktörü yoktu. Şimdi 
Anadolu’yu dolaştığınız zaman, çiftçinin 
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nın tamamını elektrikli olarak işletmeye 
alıyoruz. Yerli ve milli ilk dizel elektrikli 
manevra lokomotifini üretiyoruz.

Değerli arkadaşlar,

Bakanlıklarımızın yanında, Cumhurbaş-
kanlığımıza bağlı kurumlarımız da geride 
bıraktığımız dönemde verdikleri sözleri 
yerine getirmenin çabası içinde oldular.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞIMIZ, 
HİSAR Hava Savunma Füze Sistemi’nin 
atış testlerini gerçekleştirdi. ALTAY Tan-
kının motor ve transmisyon sistemlerinin 
geliştirilmesi projesine başlandı. Güvenlik 
güçlerimizin kullandığı yerli İHA sayısı 
52’den 58’e çıkarıldı. Milli Muharip Uçak 
Geliştirilmesi Projesinin uygulama takvi-
mine başlandı. Kurulu Milli Baz İstasyonu 
sayısı yüzde 100’ün üzerinde bir artışla 
489’a yükseltildi.

Yerli CATS Sisteminin (kamera) ANKA-S 
üzerinde kullanılmasıyla insansız hava 
araçlarında yerlilik oranı daha da artırıldı. 

Önümüzdeki dönemde, Geliştirilmiş A-
TAK Projesinin sözleşmesini imzalıyoruz. 
ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında 
güç grubu dahil kritik alt sistem sözleşme-
lerini imzalıyoruz. MİLGEM “İ” sınıfı firka-
teyn (5’inci gemi) sözleşmesini imzalıyo-
ruz. Çok Amaçlı Faz Dizili Radar (ÇAFRAD) 
Faz-1 Projesinde güdümlü mermi ile atış 
testlerini gerçekleştiriyoruz. Satıhtan satı-
ha orta menzilli seyir füzesi çalışmalarına 
başlıyor, ayrıca Satıhtan Satıha Güdümlü 
Mermi (ATMACA) Projesinde de seri üre-

time geçiyoruz. Müşterek Taarruz Uçağı 
(F-35) Projesi için 7’nci Ana Jet Üssündeki 
inşaat faaliyetlerini tamamlıyoruz. ATAK 
Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Projesi 
kapsamında 2 adet helikopteri daha kul-
lanıcılarına teslim ediyoruz. AKINCI İHA 
Projesi sözleşmesini imzalıyoruz. Milli Baz 
İstasyonu Geliştirilmesi (ULAK) Projesi 
Kapsamında, canlı şebekeye geçerek, ürün 
tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Sürü İHA 
Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesini 
başlatıyoruz.

GÖKBEY Helikopterimiz, 
Göklerin Beyi Olacak 

Değerli arkadaşlar, 

Cumhurbaşkanlığımıza bağlı kurumları-
mız ve 16 bakanlığımızın ilk 100 günde 
hayata geçirdikleri eylemlerin özetleri ile 
gelecek 100 güne dair planları özetle bu 
şekildedir. Hedeflerimize ulaşmak için, 
şahsım başta olmak üzere bakan arkadaş-
larımızın tempoyu artırmaları gerektiği-
ni biliyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi 
milletimiz bizden bahane değil hizmet 
bekliyor, yatırım bekliyor, hayat standardı-
nı yükseltecek adımlar atmamızı bekliyor. 
Hiçbirimizin bu beklentileri boşa çıkarma, 
vaktimizi boşa geçirme lüksü yoktur. Mer-
hum Mehmet Akif ’in o veciz ifadesiyle;

“Allâha güven, sa’ye sarıl, hikmete râm ol 

Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar 
yol”

refakat belgesine geçtik. Yazılım, bilişim, 
sağlık, eğitim, film yapımı ağırlıklı yeni ne-
sil ihtisas serbest bölgeleri kurduk. Ürün 
İhtisas Borsasının gelecek yıl işler hale 
getirilmesine yönelik çalışmaları tamam-
ladık. Pazarlama odaklı, soğuk zincir kapa-
sitesi yüksek modern toptancı hallerinin 
inşası ve işletilmesi ile üretici örgütlerinin 
buralardaki pazar paylarının artırılmasına 
yönelik adımları atmaya başladık.

İkinci 100 günlük devrede, esnaf ve 
sanatkâr meslek kollarının güncellenme-
sini yapıyoruz. Yeni piyasa gözetimi ve de-
netimi modeli oluşturulmasını sağlıyoruz. 
İhracatçıların küresel ticari verileri yakın-
dan takip edebilmesi için “Elektronik İhra-
cat Platformu”nun kavramsal tasarımını 
oluşturuyoruz. Liman ve karasularının 
denetim standartlarını yeniliyoruz. Avru-
pa Birliği’nin Genelleştirilmiş Tercihler 
Sistemindeki kayıtlı ihracatçı sistemi ile 
entegrasyona yönelik mevzuat altyapısını 
oluşturuyoruz. Blokzincir uygulamaları 
ile dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik 
istişare toplantıları düzenliyoruz. Gümrük 
Tarife Arama Programının uygulamaya 
alınmasını sağlıyoruz. Gümrüklerde “E-
Bilgilendirme” platformunun oluşturul-
masını temin ediyoruz. Yerli üretici firma-
larımızın katılımıyla, ithalata karşı kulla-
nılan “Ticaret Politikası Savunma Araçla-
rı” konusunda seminerler düzenliyoruz. 

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI-
MIZ, 328 kilometre bölünmüş yolu daha 
tamamlayarak, ülkemizin toplam bölün-
müş yol uzunluğunu 26 bin 496 kilomet-
reye ulaştırdı. 120 kilometre yeni otoyol 

daha yaparak otoyol ağını 2 bin 777 kilo-
metreye çıkardık. Gümüşhane, Ordu, Bit-
lis, Ankara, Yozgat, Malatya, Trabzon ve 
Artvin illerimizde 30 kilometre yeni kara-
yolu tünelini hizmete açtık. Van Gölünde 
hizmet verecek İdris-i Bitlis-i feribotunun 
imalatını tamamlayarak, denize elveriş-
lilik belgesini aldık. Toplamda 6 milyon 
yolcu kapasiteli Muş ve Kahramanmaraş 
Havalimanlarının terminal binalarını hiz-
mete sunduk. Evrensel Hizmet kapsamın-
da yürütülen çalışmalar ile 997 yerleşim 
yerine daha 4.5-G mobil internet hizmeti 
erişimi sağladık. 272 kilometre demiryolu-
nu yenileyerek toplam yenilenmiş demir-
yolu uzunluğunu 10 bin 915 kilometreye 
yükselttik. Karayollarımızdaki güvenliği 
ve konforu yükseltmek için 893 kilomet-
re bitümlü sıcak karışım kaplama yaptık.  
Mersin ve Konya’da toplamda 2 milyon 
596 bin ton kapasiteye sahip 2 lojistik mer-
kezini açılışa hazır hale getirdik.

Önümüzdeki 100 gün boyunca, Gebze-
Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hat-
larını tamamlayarak, işletmeye alıyoruz. 
Yap-İşlet-Devret modeli otoyol çalışmala-
rıyla yüksek standartlı ve emniyetli 73 ki-
lometre yolu daha bitirerek, otoyol ağımızı 
2 bin 815 km’ye yükseltiyoruz. Toplam 246 
kilometre uzunluğunda olan Aydın-Deniz-
li Otoyolunun 154 kilometresi ile Mersin-
Silifke-Taşucu Otoyolunun 92 kilometresi-
nin ihalesini Yap-İşlet-Devret yöntemiyle 
yapıyoruz. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren 
Hattında 100 kilometre tek hat ray serimi 
yapıyoruz. Ulukışla-Yenice kesimindeki e-
lektrifikasyon çalışmalarını tamamlayarak 
Boğazköprü-Ulukışla-Yenice-Adana hattı-
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Evet, bizlere düşen Rabbimize güvenmek, 
saye sarılmak ve hikmete ram olmaktır. 
Bizim görevimiz, fildişi kulelerinden mil-
lete ahkâm kesenlere, insanımıza sürekli 
karamsarlık aşılayanlara inat, aydınlık ya-
rınlar için mücadeleyi sürdürmektir. Biz 
elimizden geleni yaptıkça, bu ülke için, bu 
millet için, istikbalimizin teminatı olan 
gençlerimiz için samimiyetle çalıştıkça, 
Yüce Mevla da işlerimizi kolaylaştıracak, 
önümüze çok farklı yollar açacaktır.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha İcraat Programlarımızın ha-
yırlı olmasını diliyorum. 

Evet, şimdi sizlere sürprizimizi yapıyoruz. 
Perdenin arkasından bakalım ne çıkacak? 
Yerli helikopterimiz GÖKBEY milletimize 
hayırlı olsun. Nasıl beğendiniz mi? GÖK-
BEY, göklerin beyi olacak inşallah. 

Allah yar yardımcımız olsun. Sağ olun,  
var olun.

Sevgili Denizlililer, değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selamlı-
yorum. 

Yaklaşık 6 aylık aranın ardından yeniden 
sizlerle birlikte olmanın, hasret giderme-

nin memnuniyeti içindeyim. Böylece bu 
yıl içinde 3’üncü defa Denizlili kardeşleri-
mizle buluşmuş oluyoruz. Bugüne kadar 
Türkiye’de gelmiş geçmiş tüm Cumhur-
başkanları arasında, ülkemizin şehirlerini 
şahsım kadar çok ziyaret eden, vatandaş-
larımızla neredeyse her gün içiçe olan bir 

Yeni Gezi Olayları Hazırlığı 
Yapanlara, Bunun Bedelini 

Ağır Ödetiriz

Denizli Toplu Açılış Töreni | Denizli | 15 Aralık 2018
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donattık. Nihat Bey, Denizli’deki belediye 
başkanlığı döneminde büyük işlere imza 
attı. Alt geçitler, köprüler, parklar, kavşak-
lar onun döneminde yapılmış eserlerdir. 

Millet Bahçelerini başlattık mı? Başlattık. 
Millet Kıraathanelerini başlattık mı? Baş-
lattık. 

Eğitimden sağlığa, spordan sosyal güvenli-
ğe kadar her alanda hayatına dokunmadık 
hiçbir vatandaşımızı bırakmadık. Türkiye 
büyüdükçe, insanlarımızın hayalleri de 
büyüdü. Daha düne kadar sadece hayatını 
idame ettirme mücadelesi veren insanları-
mız, bugün işinde kariyer, evinde konfor, 
aldığı hizmetlerde kalite hedefiyle yaşıyor. 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkemize 
uygun şekilde, ülkemizin tüm kaynakla-
rını milletimizin emrine verdik. Geçmiş-
te bir avuç mutlu azınlığın sahip olduğu 
imkânlara, bugün her vatandaşımız ulaşa-
biliyor. 

Sorunlar, sıkıntılar, eksikler yok mu? El-
bette var. Ama sahip olduklarımıza baktı-
ğımızda, gerçekten hep birlikte Rabbimize 
her gün binlerce defa hamd etmemiz ge-
reken bir seviyede bulunuyoruz. İnşallah, 
her geçen yıl ülkemizi daha ileriye götüre-
cek, milletimizin hayat şartlarını daha da 
yükselteceğiz. 

Türkiye’nin yükselişi herkes tarafından 
görülüyor ve kabul ediliyor. Sadece ana 
muhalefet partisi bu gerçeklere kör, sağır 
ve laldir. Geçmişteki 14 seçimde olduğu gi-
bi, 31 Mart için de tek bir projeleri var, o da 
AK Parti’ye ve Tayyip Erdoğan’a saldırmak, 

iftira atmak, çamur atmak. Bunun için te-
rör örgütleriyle işbirliği yapmaktan darbe 
çığırtkanlığına, ülkede kaos çıkartma çağ-
rısından Türkiye’yi dünyaya şikayet etme-
ye kadar her türlü rezilliği sergilemekten 
geri durmuyorlar. 

Bay Kemal, terörle mücadelede neler ya-
pıyoruz, gördün mü, duydun mu? Bak 
Sincar’a girdik mi? Girdik. Karacak’a 
girdik mi? Girdik. Uçaklarımız PKK’lı te-
röristlere oraları mezar yaptı mı? Yaptı. 
Bay Kemal, tüm bunlarla iftihar etmen la-
zım… Unutma Bay Kemal, o kol kola gez-
diğin terör örgütlerinin mensupları var 
ya, onları açtıkları çukurlara gömeceğiz. 
Sen kimlerin yanında yer alacağını hala 
öğrenemedin. Sen onlarla beraber yola 
devam et, biz milletimizle beraber bu yola 
devam ediyoruz. 

Ne dedik? Bir gece ansızın gelebiliriz. Gel-
dik mi? Geldik. Zeytin Dalı Operasyonu-
nu yaptık mı? Yaptık. Afrin’e ve Sincar’a 
girdik mi? Girdik. Nerede bir sıkıntı varsa 
orada biz olacağız. 

Parlamento’da çıkmışlar bize akıl veriyor-
lar. Diyorlar ki, “Arkadaşlarımızı vurdular.” 
Sizin arkadaşlarınız değil mi vatandaşımızı 
birbirine kırdıran? Benim Kürt kardeşle-
rimi sokağa dökenler bunlar değil miydi? 
Şimdi bir tanesi içeride yatıyor. Bu içeride 
yatan şahsın çıkmasını istiyorlar. O kişi, ada-
letin gereği neyse onun bedelini ödeyecek. 
Bu şahsın, bölücü terör örgütünün başıyla 
ilgili yaptıkları ortadadır. PKK’sı, PYD’si, 
YPG’si, FETÖ’sü bunların hepsi aynı… Bu 
teröristler halkımızı böldüler, parçaladılar. 

başka kişi bulamazsınız. Çünkü biz, mille-
tin iradesinin üzerinde irade tanımıyoruz. 
Çünkü biz bu millete hizmetkâr olmayı, 
bir şeref payesi olarak görüyoruz. Milleti-
mizden aldığımız enerji ve güçle çalıştığı-
mız için bu kadar zamanda bunca büyük 
hizmetlere, yatırımlara, gelişmelere imza 
atabildik. Kendi sırça köşklerinde siyaset 
yaptığını sananlar, milletin ne istediğini, 
ne düşündüğünü, ne yaşadığını bilmezler. 
Biz, 40 yıldır siyaset yolunda milletimizle 
birlikte yürüyoruz, Allah nefes verdiği sü-
rece de aynı şekilde devam edeceğiz. 

Tabii Denizli’ye elimiz boş gelmek olmaz-
dı. Bu vesileyle, çeşitli bakanlıklarımızın, 
Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe beledi-
yelerimizin tamamladığı yatırımların res-
mi açılışlarını da gerçekleştiriyoruz. Bu-
gün burada toplam yatırım bedeli yaklaşık 
1 milyar 349 milyon lira olan 275 kalem e-
seri resmen hizmete açıyoruz. Milli Eğitim 
Bakanlığımız 7 okulu, TOKİ 126 konutu ve 
bir ticaret merkezini, Orman Bölge Müdür-
lüğü 13 ayrı yatırımı tamamladı. 

Büyükşehir Belediyemiz aralarında asfalt 
şantiyesi, köprü, kavşak, yol, kaldırım, 
cadde ve sokak düzenlemesi, kilit parke, 
yüzme havuzları, hizmet binaları, sosyal 
tesisler, otoparklar, parklar, içme suyu ve 
kanalizasyon hatları ile restorasyonların 
bulunduğu tam 135 yatırımı hizmete sun-
du. Çardak Belediyesi 15 kalem… Sarayköy 
Belediyesi 3 kalem… Honaz Belediyesi 11 
kalem… Pamukkale Belediyesi 31 kalem… 
Çivril Belediyesi 15 kalem… Acıpayam 
Belediyesi 5 kalem… Çameli Belediyesi 2 
kalem… Tavas Belediyesi 4 kalem… Serin-

hisar Belediyesi 1 kalem… Merkezefendi 
Belediyesi 8 kalem… Güney Belediyesi 7 
kalem… Kale Belediyesi 4 kalem… Baklan 
Belediyesi 13 kalem yatırımı nihayete er-
dirdi. Tüm bu yatırımları resmen hizmete 
açıyor, hayırlı olmasını diliyoruz. Kurum-
larımızı ve belediyelerimizi, şehrimize 
kazandırdıkları bu hizmetler için tebrik 
ediyoruz. Bu yatırımların hayata geçiril-
mesinde emeği ve katkısı olan herkese te-
şekkürlerimizi sunuyoruz. 

31 Mart Seçimlerinde İzmir’i de, 
Bir Denizliliyle Alacağız

Kardeşlerim,

AK Parti, alameti farikası hizmet olan bir 
partidir. İstanbul’un su sorununu biz çöz-
dük. İzmir de bile susuzluk vardı. İzmir’in 
su sorununu da Devlet Su İşlerimiz çözdü. 
Baraj yapmak büyükşehir belediyelerinin 
görevidir, ama yapamadılar, biz yaptık. 31 
Mart seçimlerinde inşallah İzmir’i de, bir 
Denizliliyle alacağız. Onun için hep birlik-
te gayret göstereceğiz. CHP demek, çöp, su-
suzluk, hava kirliliği, yolsuzluk ve yasaklar 
demektir. 

Kurulduğumuz günden beri, hem merkezi 
yönetimde, hem mahalli idarelerde mille-
timize, Cumhuriyet tarihimizin tamamın-
da yapılanların 3 katı, 5 katı, 10 katı hiz-
metler kazandırdık. Başbakanlık görevine 
gelir gelmez ilk işimiz Aydın-Denizli yolu-
nu bitirmek olmuştu. Şehirlerimizi, mer-
kezlerinden en ücra köşelerine kadar baş-
tan sona altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla 
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Tek parti döneminin faşist uygulamalarını 
ve ülkemizdeki askeri darbeleri her fırsat-
ta özlemle yâd edenlerin, Meclis kararına 
darbe demesi kadar tabii bir şey olamaz. 
Çünkü demokrasi ve milli iradenin üs-
tünlüğü bunların fıtratına terstir. CHP’de 
böyle bir şey yok, onlar bu işten anlamaz. 
Onlar darbecilerle beraberdir.

FETÖ’ye terör örgütü diyemeyenler, bölü-
cü örgütün güdümündeki partiyle koyun 
koyuna seçime gidenler elbette Meclis ka-
rarına darbe diyecek. 31 Mart’a da yine 
terör örgütüyle koyun koyuna gidiyorlar. 
Bunların koalisyonunda ne var? Malum te-
rör örgütünün beslemesi olan parti var. Biz 
Milliyetçi Hareket Partisiyle Cumhur İtti-
fakı oluşturduk. Cumhur İttifakıyla seçime 
gidiyoruz. Bizim Milliyetçi Hareket Parti-
siyle azami müştereklerimiz var, onun için 
de Cumhur İttifakını oluşturduk. İnşallah 
31 Mart’ta Cumhur İttifakının zaferini hep 
birlikte yaşayacağız. 

Yine bu zat çıkıyor, Türkiye’nin ilkeli ve 
ahlaki duruşuyla tüm dünyada takdir top-
ladığı Kaşıkçı cinayeti konusunda, akla 
ziyan iftiralarda bulunuyor. Neymiş? Tür-
kiye, cinayeti işleyenlerin ellerini kollarını 
sallaya sallaya kaçmasına göz yummuş? 
Azıcık aklı, mantığı, izanı, vicdanı olan bir 
insan bu sözleri etmeye utanır. Ama bun-
larda maalesef hiçbiri yok. 

Olayın en başından en sonuna kadar na-
sıl gerçekleştiğini defalarca anlattık. Gözü 
var görmüyor. Bu zatın kalbi mühürlen-
miş. Yargı, emniyet ve istihbarat birimle-
rimiz cinayetle ilgili bilgileri ve belgeleri, 

adeta iğneyle kuyu kazar gibi günlerce, 
haftalarca uğraşarak, didinerek, çok bü-
yük emek sarf ederek ortaya çıkardı. Ses 
kayıtlarını Amerika’dan geldiler, dinlettik. 
Suudi Arabistan’dan geldiler, dinlettik. 
Fransa’dan, İngiltere’den geldiler, dinlet-
tik. Katillerin ülkemizi terk ettikleri saat-
lerde, daha olayın tam olarak ne olduğu 
dahi bilinmiyordu. Eğer bu konunun peşi-
ni sıkı bir şekilde takip etmemiş olsaydık, 
cinayetin ortaya çıkması da, neredeyse ta-
mamen aydınlatılması da mümkün olma-
yacaktı. Dünyanın tamamının gördüğü ve 
takdir ettiği bir hususu Sayın Kılıçdaroğlu 
görmüyorsa, bu da kendi meselesidir. Ül-
kemizi karalamaya, yargı, emniyet ve istih-
barat birimlerimize çamur atmaya kalkan 
bu zata milletimiz hak ettiği cevabı sandık-
ta bir kez daha verecektir. 

CHP’nin Muhalefet Tarzı   
Milli ve Yerli Değildir

Kardeşlerim,

CHP’nin başındaki zat, terör örgütleriyle 
birlikte oluyor ve onlara sıcak mesajlar 
gönderiyor. Biz ise terör örgütleriyle mü-
cadelemizi Gabar’da, Cudi’de hiç aralıksız 
devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz.

Kılıçdaroğlu’nun bir başka hezeyanı da, 
sürekli önümüze getirilen, bilmem ne ka-
dar gazetecinin hapiste olduğu yalanıdır. 
Ülkemizde, gazetecilik faaliyeti sebebiyle 
cezaevinde olan tek bir kişi bile yoktur. A-
çıkçası, ülkemizdeki savcılıklarda ve mah-
kemelerde takibi yapılan milyonlarca dos-

Milletimize göğüslerini gererek ifade ede-
bilecekleri hiçbir planları, projeleri, hayal-
leri, hedefleri olmadığı için, işi yüzsüzlüğe 
vurdular. Geçtiğimiz günlerde, CHP’nin 
başındaki zat, bütçe görüşmeleri için çıktı-
ğı kürsüde, hepsi de yalan, hepsi de yanlış, 
hepsi de uydurma olan bir sürü zırvayı peş 
peşe sıraladı. Hep söylüyorum, aslında biz 
bunları muhatap almak istemiyoruz. Ama 
milletimize karşı sorumluluğumuz ve say-
gımız sebebiyle, en azından bazı hususlar-
da cevap vermek zorunda kalıyoruz. Şimdi 
sizlere, CHP’nin başındaki zatın yalanları-
nı ve işin doğrusunu bazı örneklerle ifade 
etmeye çalışacağız. 

Yargının Güvenilirliğini 
Sorgulamak, Terör Örgütlerinin 
Değirmenine Su Taşımaktır

Kardeşlerim,

Bu zat, Türkiye’de yargıya olan güvenin 
düştüğünü söylüyor. Tabii bunu neye 
göre, hangi araştırmaya dayanarak ifade 
ettiği meçhul… Avrupa Komisyonu başta 
olmak üzere, uluslararası kuruluşların 
araştırmalarında ülkemizde yargıya olan 
güvenin, diğerlerine göre oldukça yüksek 
seviyede seyrettiği görülüyor. Öyle ki, ih-
tiyari arabuluculuk ve ihtiyari tahkim sis-
temlerini hayata geçirmiş olmamıza rağ-
men, milletimizin büyük bir bölümü hala 
anlaşmazlıklarını yargı kanalıyla çözmeyi 
tercih ediyor. Şayet yargıya güven düş-
müş olsaydı, bu tür yöntemler çok daha 
revaçta olurdu. 

Geçmişte, önce vesayet güçleri, ardından 
FETÖ tarafından yıpratılan adalet sistemi-
miz, her şeye rağmen milletimizin gönlün-
deki müstesna yerini korumayı sürdürü-
yor. Vesayetten ve FETÖ’den arındırdığı-
mız yargı teşkilatımızın itibarının her ge-
çen gün daha da yükseldiğini görüyoruz, 
müşahede ediyoruz. Ülkemiz ve yargımız 
böylesine bir ölümcül virüsten temizlen-
mişken, çıkıp yargının güvenilirliğini sor-
gulamak, terör örgütlerinin değirmenine 
su taşımaktır. Tabii bunların gönlündeki 
yargı, 12 Eylül’ün “Bir sağdan, bir soldan” 
diyerek gençleri darağacına gönderen, 
28 Şubat’ın cuntacılarından brifing alan 
hakim-savcılarının yargısıdır. Hiç kusura 
bakmasınlar, Bay Kemal, o dönem kapan-
dı. Ülkemizde artık adalet sistemi, sadece 
ve sadece “Türk milleti” adına görev yapa-
caktır. 

Bu zat Meclis kürsüsüne çıkıyor, 
“Türkiye’de bir darbe varsa, o da 20 Tem-
muz darbesidir” şeklinde sözler edebiliyor. 
Peki, 20 Temmuz’da bu ülkede ne olmuş?  
FETÖ ihanet çetesinin 15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi 20 Temmuz’da toplanıp, hükü-
metin ülkede olağanüstü hal ilanı kararını 
onaylamıştır. Bay Kemal, egemenlik kayıt-
sız şartsız milletin değil mi? Bu kararı kim 
aldı? Millet Meclis’i aldı. Ne oldu, işine mi 
gelmedi? Sana mı soracaktık? Bu karar alı-
nırken sen de Meclis’teydin. Yani bu zat, 
kendisinin de içinde yer aldığı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin iradesini “darbe” 
olarak niteliyor. Bunların demokrasiye, 
milli irade, milletin ve onun temsilcileri-
nin tercihlerine saygısı işte bu kadardır. 
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banka promosyonları dahil değildir. Bay 
Kemal, senin bu rakamlardan haberin var 
mı? Ama Bay Kemal’in kılavuzu kargadır. 

Emekliler dışındaki kesimlerin gelirlerin-
de de büyük artışlar yaptık. Mesela engel-
lilerimize ve yaşlılarımıza verilen maaş 24 
liraydı. Biz bu maaşları da 20-25 kat artır-
dık. Üniversite öğrencilerine 45 lira kredi 
veya burs veriliyordu. Biz bu rakamı yılba-
şı itibariyle 500 liraya yükselttik. 

Yurtlardan bahsediyor… Türkiye’de 2002 
yılında 182 bin yurt yatağı vardı, bugün bu 
rakam 689 bini geçti. Bunun yanında, 214 
bin yatak kapasitesi artışını sağlayacak ça-
lışmalarla ilgili süreçler de devam ediyor. 

16 Yılda Denizli’ye 22,5 Milyar 
Liralık Yatırım Yaptık

Genel sağlık sigortamızın kapsamı, vatan-
daşlarımızın yüzde 99’unu içine alıyor. 
Türkiye’de tek bir vatandaşımızın dahi 
mağdur olmasına izin vermeyecek bir sos-
yal güvenlik sistemi kurduk. Dünyanın 
dört bir yanından uzmanlar gelip bu siste-
mi inceliyor, kendilerine uyarlamaya çalı-
şıyorlar. Bu sistemi herkese beğendirdik, 
bir tek Kemal Efendiye beğendiremedik. 
Tabii milletimiz bu zatın Genel Müdürlü-
ğü dönemindeki SSK günlerini çok iyi bi-
lir. Hastanelerin halleri, emeklilerimizin 
çektiği çileler hepimizin hafızasında acı 
bir hatıra olarak duruyor. 

Bu zatın bir başka kötü çabası da, sürekli 
şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi istismar 

etmeye çalışmasıdır. Gerçi şehit yakınları-
mız ve gazilerimiz her fırsatta kendisine 
dersini veriyor ama yine de bu zat provo-
kasyonlarından vazgeçmiyor. Buradan bir 
kez daha şehit yakınlarımıza ve gazilerimi-
ze selamlarımı gönderiyor, milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. 

Bu vesileyle Rize’de şehit edilen Emniyet 
Müdürümüze Allah’tan rahmet diliyorum. 
Ankara’da tren kazasında ölen kardeşleri-
me de Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şi-
falar diliyorum.

Kılıçdaroğlu’nun bütçeyle, borçlarla ilgili 
verdiği rakamlar, kendisinin hala 1990’lar 
Türkiye’sinde takılıp kaldığını gösteriyor. 
Rakamlar veriyor ama oranlara hiç gir-
miyor. Niye? Çünkü foyası ortaya çıkacak. 
Dün, mesela 100 birim olan ekonomimizin 
büyüklüğü bugün çıkmış 300- 400 birime, 
ama bu zat hala 100 birime göre kıyasla-
malar yapıyor. Mesela, hane halkı borçlu-
luk düzeyinin milli gelire oranı diğer geliş-
mekte olan ülkelerde yüzde 36 iken, ülke-
mizde yüzde 16’dır. Borç faizleri konusun-
da da aynı rakam oyunlarını yapıyor. Bu 
zat, elmayla armudu karşılaştırarak ken-
dince kurnazlık yapıyor. Bizim milletimiz, 
karşısında harbi ve hasbi siyasetçi görmek 
ister. Hayatını yalan üzerine kuran, yalan-
ları yüzüne vurulduğunda da pişkince he-
men bir başka yalana sarılan siyasetçinin 
sonu, işte bu zatta olduğu gibi ömür boyu 
aynı yerde debelenip durmaktır. 

Kılıçdaroğlu’nun yalanlarını deşifre et-
meye, şimdilik ara veriyorum. Eğer, çıkıp 
milletimizden özür dilemezse, -ki hiç san-

yayı, mesleklerine göre ayırt etmek bizim 
aklımıza hiç gelmedi. Buna rağmen iddia-
nın gerisindeki gerçeklere baktığımızda, 
mesleğini gazeteci olarak belirtenlerin bir 
kısmının terör örgütleriyle ilişkileri, bir 
kısmının da adi suçlar sebebiyle cezaevin-
de bulunduğunu görüyoruz. Cezaevinde 
olma sebepleri teker teker ortada olan bu 
kişileri “Türkiye’de gazeteciler cezaevine 
atılıyor” yalanına malzeme yapmak, ancak 
ülkemize ve milletimize husumet belirtisi 
olabilir. 

İşsizlik meselesi, Kılıçdaroğlu’nun diline 
doladığı bir başka konu… Türkiye’de işgü-
cü arzının sadece son 10 yılına baktığımız-
da 23 milyondan 33 milyona yükseldiği-
ni görüyoruz. İşgücü arzındaki bu büyük 
yükselişe karşılık istihdamı 20 milyondan 
29 milyonun üzerine çıkarmayı başardık. 
Bir başka ifadeyle 10 yılda 9 milyon vatan-
daşımıza, çalışabileceği bir iş sahası temin 
ettik. Üstelik bu başarıyı, 2008 küresel fi-
nans krizine, son 5 yıldır yaşadığımız onca 
badireye ve özellikle de geçtiğimiz aylarda 
maruz kaldığımız ekonomik saldırıya rağ-
men ortaya koyduk. 

İşsizimiz yok mu? Elbette var. Bunlara iş 
bulmak için ne lazım? Yatırım lazım. Yatı-
rım için ne lazım? İstikrar lazım, güven la-
zım, teşvik uygulamaları lazım. Tüm bun-
ları da yapıyoruz. Ama CHP’nin muhalefet 
tarzı milli ve yerli değildir. Nerede ülkemi-
zin aleyhine bir iş varsa, CHP orada… Ne-
rede Türkiye’ye karşı bir saldırı varsa, CHP 
orada… Nerede milli çıkarlarımıza yöne-
lik bir sabotaj varsa, CHP orada… Nerede 
Türkiye’yi karalamaya yönelik bir kampan-

ya varsa, CHP orada… İşte Fransa’da sarı 
yelekliler var, CHP orada, PKK orada… Ne 
diyorlar? Gezi olayları… Gezi olaylarında 
Bay Kemal nerede? O da orada… Şimdi yi-
ne benzeri olayların hazırlığı içerisindeler. 
Boşuna bekliyorsunuz. Bu yollara tevessül 
edenlere bedelini ağır ödetiriz. 

Televizyon ekranlarında bir kendini bil-
mez milleti sokağa davet ediyor. Yargımız 
bunlara gereken cevabı verecektir. Sen ne 
yapıyorsun, burası Paris mi? Gezi olay-
larında ve 15 Temmuz’da zaten herkes 
dersini aldı. Evvel Allah bu tür olaylara 
girişenler bunun bedelini ağır öderler. 
Türkiye’yi bugünlere CHP’ye rağmen ge-
tirdik, 2023 hedeflerimize de CHP’ye rağ-
men ulaşacağız. 

Kardeşlerim,

Kılıçdaroğlu’nun tahrik etmeye çalış-
tığı bir başka kesim de emeklilerimiz. 
Türkiye’de emeklilere AK Parti kadar de-
ğer veren, onların hayat seviyelerini AK 
Parti kadar yükselten bir başka hükümet 
olmamıştır. Biz iktidara geldiğimizde bu 
ülkede 66 lira emekli maaşı alanlar var-
dı. Son düzenlemeyle, 1.000 liranın altın-
da emekli maaşı bırakmadık. Yine bu yıl 
başlattığımız bir uygulamayla, Ramazan 
ve Kurban Bayramlarında emeklilerimize 
1.000’er lira ikramiye veriyoruz. Temmuz 
ayı itibariyle en düşük emekli maaşları 
Emekli Sandığında 2 bin 300 lira, SSK’da 
1.840-1880 lira arası, Bağ-Kur’da 1.400-
1.700 lira arasıdır. Üstelik bu rakamlara 
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mıyorum- daha sonra yine bu yalanları ifşa 
etmeyi sürdüreceğiz. 

Kardeşlerim,

Biz kimin ne söylediğine değil, kendimizin 
ne yaptığına bakıyoruz. “Ayinesi iştir ki-
şinin lafa bakılmaz.” Denizli’ye ne yaptık, 
bizim için önemli olan budur. Geçtiğimiz 
16 yılda Denizli’ye 22,5 milyar (katrilyon) 
liralık yatırım yaptık mı? Hamdolsun yap-
tık. Sizlerin karşısına çıktığımızda bizim 

için bundan daha büyük mutluluk olabilir 
mi? Şimdi burada yaptığımız yatırımları 
teker teker saymayacağım. Sizler eğitim-
den sağlığa, ulaşımdan tarıma tüm hizmet-
leri günlük hayatınızın her anında bizzat 
yaşıyor, görüyorsunuz. 

31 Mart 2019 günü, bir kez daha hizmet si-
yaseti ile istismar ve yalan siyaseti arasın-
da tercihinizi yapacaksınız. 

Kalın sağlıcakla.

Sevgili İstanbullular, sevgili Esenlerli hem-
şehrilerim, aziz kardeşlerim, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selam-
lıyorum. 

Esenler, Osmanlı döneminde birkaç kü-
çük köyden müteşekkil iken, Cumhuriyet 

döneminde aldığı büyük göçle, yarım mil-
yon nüfusa sahip bir ilçe haline gelmiştir. 
İstanbul’un en çok göç alan yerlerinden 
biri olan Esenler ilçemizi, yaptığımız yatı-
rımlar ve başlattığımız kentsel dönüşüm 
projeleriyle, çarpık şehirleşmenin pençe-
sinden büyük ölçüde kurtardık. Dünün 

Türkiye’nin, Bu Ana Muhalefet 
Zihniyetinden Kurtulmasına

Az Kalmıştır

Esenler Toplu Açılış Töreni | İstanbul | 16 Aralık 2018
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dı? Peki, bunları kim yok etti? Biz yok et-
tik. Gençler, bunları arkadaşlarınıza anlat-
malısınız.

CHP çöp demektir, CHP susuzluk demek-
tir, CHP hava kirliliği demektir, CHP yok-
sulluk demektir, CHP yasaklar demektir ve 
CHP yoksulluğun daniskası demektir. İşte 
o yokluğu, o yoksulluğu, aramızdaki yaşlı 
amcalarımız iyi bilir. Biz de gençlik yılla-
rımızda mazot kuyruklarını biliriz, benzin 
kuyruklarını biliriz, gazyağı kuyruklarını 
biliriz. Bunları bize CHP yaşattı. Utanma-
dan, sıkılmadan şimdi farklı şeyler konu-
şuyorlar.

Şimdi önümüzde yeni bir seçim, yeni bir 
yol ayrımı var. Biz diyoruz ki, İstanbul’u 
sadece 2023 Türkiye’sinin zirvesindeki 
yerini güçlendirmekle kalmayacak, 2053 
ve 2071 vizyonlarımızın da lokomotifi ya-
pacağız. Bunun için kentsel dönüşümden 
millet bahçelerine, finans merkezinden 
kültürel varlığını korumaya kadar her a-
landa İstanbul’u çok daha ileri hizmetlere 
kavuşturmaya talibiz. 

Ey İstanbul!..

31 Mart 2019 seçimlerinde tercihini bir 
kez daha hizmet siyasetinden yana kullan-
maya var mısın?

Ey Esenler!..

Önümüzdeki seçimlerde bir kez daha AK 
Parti diyerek, ilçemizin şahlanışını sürdür-
meye var mısın?

Ey Türkiye!..

Tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet, 
önce memleket demeye var mısın?

Maşallah… Esenler şimdiden kararını ver-
miş. Rabbim hepinizden razı olsun. 

Kardeşlerim,

Bugün burada, Esenler ve Büyükşehir 
Belediyelerimiz tarafından ilçemize ka-
zandırılan 5 önemli hizmetin toplu açılış 
törenini gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bi-
ri, sadece Esenler değil, tüm İstanbul için 
önemli ve örnek bir proje olduğuna inan-
dığım 15 Temmuz Millet Bahçesidir. Top-
lamda 240 bin metrekare alanda kurulan 
Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi; Bisik-
let ve yürüyüş yolları… Piknik alanları… 
Açık hava etkinlik alanı… Spor tesisleri… 
Camii, millet kıraathanesi ve ikinci bahar 
kıraathanesinden oluşan külliyesi… Mey-
ve, sebze, tıbbi bitki bahçeleri… Çocukla-
ra, gençlere, hanımlara yönelik tesisleri… 
Şifa ve gül bahçesi ile biyolojik göletiyle… 
Gerçekten ilçemize ve şehrimize yakışan 
bir hizmettir. Yatırım bedeli 55 milyon li-
ra olan Millet Bahçemizi bugün resmen 
hizmete açıyoruz.  

Esenler Hacı Emsal Avcı Taş Camii, bugün 
hizmete açacağımız ikinci eserimizdir. Ta-
mamı taş işçiliğiyle inşa edilen bu caminin 
projesinde, Mimar Sinan’ın Tophane’deki 
Kılıç Ali Paşa ve Manisa’daki Muradiye 
Camileri örnek alınmıştır. Camiinin taş 
olarak yapılması, yazın serin, kışın sıcak 
olmasını sağlıyor. Bu eserin, tıpkı örnek 

mahrumiyet bölgesi Esenler, bugün ham-
dolsun, Avrupa yakasının en gözde bölge-
lerinden biri olma yolunda ilerliyor. Bu 
İstanbul öyle bir şehir ki, büyüklüğünden 
kaynaklanan tüm sıkıntılarına rağmen; aş-
kı, sevdası, bağlılığı daha ağır basar, insanı 
kendine meftun eder. 

Ne güzel söylemiş şair:

Seni görüyorum yine İstanbul

Gözlerimle kucaklar gibi uzaktan

Minare minare, ev ev,

Yol, meydan.

Baktıkça hep, semt semt, yer yer,

Beş yaşım, on beş yaşım, ah yirmi yaşım!

Durmuş bir tepende okuduğum mektep,

Askerlik ettiğim kışladır ötesi.

Bir gün bir kızını benim eden

Evlendirme dairesi.

Benim de sayılmaz mı oralar?

Elimi tutar gibi iki yanımdan,

Babamın yattığı Küçüksu,

Anamın toprağı Eyüpsultan.

Önümde, açık kollarıyla Boğaz,

Çengelköy’den aktarma Rumelihisarı.

İstanbul, İstanbul’um benim.

Evet… İşte bu şehir, her şeyiyle bizimdir, 
bizim İstanbul’umuzdur. İster Esenler’de, 
ister Beyoğlu’nda, ister Çekmeköy’de, ister 
Adalar’da yaşayalım, ama yeter ki bu şeh-
rin havasını soluyalım… Üstadın dediği 

gibi “Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahti-
yar” bu şehrin insanları olma ayrıcalığını 
yaşayan herkese buradan selamlarımı gön-
deriyorum. 

CHP Yasaklar Demektir, CHP 
Yoksulluğun Daniskası Demektir

Yaklaşık 600 yıldır bizim olan bu şehri ha-
la bize çok görenler olduğunu biliyoruz. 
Ülkemize ve milletimize yönelik husumet-
lerin altındaki sebeplerin en başında ge-
lenlerden biri, işte bu şehirdir. İstanbul’a 
ne kadar sıkı sahip çıkarsak, ülkemizin 
geleceğine de o derece büyük katkı yap-
tığımızı biliyoruz. Bunun için, AK Parti 
döneminde hayata geçirdiğimiz dünya 
çapındaki projelerle, sadece İstanbul’u 
değil, Türkiye’nin tamamını büyüttü-
ğümüzü, güçlendirdiğimizi söylüyoruz. 
Marmaray gibi, Avrasya Tüneli gibi, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü gibi projelerimiz, 
sadece İstanbul’un iki yakasını değil, dün-
yanın en kadim iki kıtasını birleştiriyor. 
Bu şehirde üretilen her değer, her zengin-
lik, her faaliyet, dalga dalga tüm şehirle-
rimizi, bölgemizi ve dünyayı etkiliyor. Biz 
İstanbul’a işte böyle bakıyor, işte bu heye-
canla, bu şevkle hizmet ediyoruz. 

1994 yılında bu şehri yönetme sorumlu-
luğunu üstlenmemizle birlikte, İstanbul 
için yeni bir dönemin kapılarını açtık. 
İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı ol-
duğumda İstanbul’un hali neydi? Gençler, 
sizin birçoğunuz bilmezsiniz, İstanbul’da 
çöp dağları var mıydı? İstanbul’da su var 
mıydı? İstanbul’da hava kirliliği var mıy-
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alındığı Mimar Sinan camileri gibi asırlar 
boyunca ayakta kalmasını, ümmete hiz-
met vermesini Rabbimden diliyorum. 

Bay Kemal, Yerli ve Milli Ol, 
Teröristleri Savunmaktan Vazgeç

Esenler ilçemiz, İstanbul’da ve Türkiye’de 
kentsel dönüşüm projelerine öncülük e-
den ve örnek teşkil eden bir yerdir. Bunun 
için Esenler’de bir Kentsel Dönüşüm Mer-
kezi kurduk. Projelerin koordinasyonunu 
yürütecek bu merkezin resmi açılışını da 
bugün buradan gerçekleştiriyoruz. Büyük-
şehir Belediyemiz, Menderes Mahallesin-
de, kapalı otopark ve kapalı pazar yeri inşa 
etti. Üstünde park, yürüyüş, çocuk oyun 
ve spor alanlarının bulunduğu bu tesisi de 
bugün resmen hizmete açıyoruz. 

Yine Büyükşehir Belediyemiz, Fevzi Çak-
mak Mahallemizde 23 bin metrekarelik 
bir alanda yürüyüş yolu, piknik alanı, spor 
tesisleri ve şelaleden oluşan bir parkı ilçe-
mize kazandırdı. Bu eserin açılışını da böy-
lece yapmış oluyoruz. Tüm bu yatırımların 
ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını dili-
yorum. Bu eserleri İstanbul’umuza kazan-
dıran Büyükşehir ve Esenler Belediye Baş-
kanlarımız ile ekiplerini tebrik ediyorum. 

Kardeşlerim,

AK Parti olarak, bakanlarımızla, beledi-
ye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla gece 
gündüz milletimize hizmet etmek için ça-
lıştık, çalışmayı sürdürüyoruz. Halka hiz-
meti Hakka hizmet gören bir anlayışla, her 

işimizi ibadet aşkı ve şevkiyle yapıyoruz. 
Biz, rahmetli Neşat Ertaş’ın “Aşkınan çalı-
şan yorulmaz, ne zaman öldüysem işte ben 
o zaman yoruldum” diye ifade ettiği sev-
dayla milletimize hizmet ediyoruz. 

Zeytin Dalı Operasyonunu yaptık mı? Yap-
tık. Afrin Operasyonunu yaptık mı? Yaptık. 
Sincar’a operasyon yaptık mı? Yaptık. Her 
zaman teröristlerin beynindeyiz, onları 
açtıkları çukurlara gömüyoruz, gömme-
ye devam edeceğiz. Zira teröristler benim 
milletimin başına bela olmaktan çıkacak. 
Bay Kemal, sen de bunları iyi bil ve bu te-
röristlerle el ele kol kola dolaşma. Bay Ke-
mal, yerli ve milli ol, bu teröristleri savun-
maktan ve teröristlerin uzantılarıyla omuz 
omuza olmaktan vazgeç. Bay Kemal şimdi 
31 Mart’ta yine onlarla beraber yola çıkma-
ya hazırlanıyor. Bay Kemal, açık ve dürüst 
ol ki, bu millette seni bir şey zannetsin. 

Geçtiğimiz günlerde CHP’nin başında-
ki zat çıkmış, İstanbul üzerinden bizi 
eleştiriyor. Hem de su diyerek, doğalgaz 
diyerek eleştiriyor. İstanbul, CHP döne-
minde susuzluktan adeta kokmuştu… 
Osmanlı’dan kalma çeşmelerin önünde-
ki su kuyruklarının ucu gözükmüyordu. 
Tankerlerle taşınan sularla insanlar ha-
yatlarını idame ettirmeye çalışıyordu. 
Yalova’dan Kuruçeşme’ye denizden ge-
miyle su getirdiler. Ya bir gemi su koca 
İstanbul’a yeter mi? İşte CHP budur. Biz 
geldik su meselesini kökten çözdük. Ama 
bunu Bay Kemal bilmez. Çünkü Bay Ke-
mal Kâğıthane’ye Kağıttepe diyecek kadar 
İstanbul’a uzaktır. 
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Amerika, Japonya, Almanya derhal kapı-
ya kilidi vurmalıdır. Çünkü bu ülkelerin 
tamamı da, sanayi ürünlerinin hammad-
delerini, tıpkı bizim gibi, çok büyük öl-
çüde dışarıdan karşılıyor. Demir dediği-
niz maden, öyle her yerde ve ihtiyacınızı 
karşılayacak kadar çıkan bir şey değil. 
Kakao dediğiniz ürünün nerelerde üretil-
diği belli. Buğday derseniz, biz kendi ihti-
yacımızı ziyadesiyle karşılayacak istihsali 
zaten gerçekleştiriyoruz ama iş dünyaya 
pazarlayacak üretime geldiğinde, mecbu-
ren hammaddeyi dışarıdan almanız gere-
kiyor. Ömründe tek bir üretim yapmamış, 
tek bir eser ortaya koymamış, tek işçi ça-
lıştırmamış, ticaretle merhabası olmamış 
birinden başka bir mantık beklemek el-
bette mümkün değildir. Türkiye’nin şans-
sızlığı, ana muhalefet partisinin işte böyle 
bir zihniyetin esareti altında bulunuyor 
olmasıdır. 

Bugün Türkiye sanayi üretiminde, sayıla-
rı 1038’i bulan araştırma-geliştirme mer-
kezleri, 283’e ulaşan tasarım merkezleri, 
üretim ve istihdam destekleri, ihracat 
kolaylıkları ile dünyanın önde gelen ül-
kelerinden biri durumundadır. Organize 
Sanayi Bölgelerimizin sayısını 311’e, bu-
ralardaki istihdamı 1,8 milyona çıkarttık. 
Teknoparklarımızda, yüksek teknolojiye 
dayalı üretim yapan firmalarımıza çok 
önemli destekler veriyoruz. AK Parti dö-
neminde desteklenen KOBİ’lerimizin sa-
yısı 4 binden 320 bine çıktı. Bu işler öyle 
kendi kendine olmuyor. Türkiye tarihin-
de KOBİ’lere bizim kadar büyük destek 
veren, kaynak tahsis eden bir başka hükü-
met yoktur. Tarımsal ihracatımızı 3,7 mil-

yar dolardan 17 milyar dolara yükselttik. 
Esnaflar konusundaki söyledikleri de baş-
tan aşağı yalan, yanlış…

2002 yılına kadar açılan her yeni işyerine 
karşın bir işyeri kapanan bir ülkeydik. Bu-
gün ise otomotivden savunma sanayine, 
gıdadan madenciliğe kadar her alanda üre-
ten, ihraç eden, başarısına başarı katan bir 
ülkeyiz. Kılıçdaroğlu’nun asıl karın ağrısı 
budur. CHP yönetimini asıl rahatsız eden, 
artık Türkiye’nin namerde muhtaç olma-
masıdır. Çünkü CHP zihniyeti Türkiye’nin 
büyümesinden, ilerlemesinden, milleti-
mizin refahının artmasından, hak ve öz-
gürlüklerinin genişlemesinden değil, tam 
tersine sefaletten ve faşizmden kuvvet alır. 
Bay Kemal’in Almanya’da kimlerle resim 
çektirdiğini gördünüz değil mi? PKK’nın 
Almanya’daki uzantılarıyla toplantılar 
yaptı.  

Demokraside ve ekonomide attığımız her 
adım, bunların kâbusudur. Sermayelerinin 
ellerinden gittiğini gördükçe hırçınlaşıyor, 
yalan ve iftiranın dozunu artırıyorlar. Her 
fırsatta milleti sokağa davet etmelerinin 
sebebi budur. Bay Kemal, burası Paris veya 
Hollanda’da değil. Sen eğer yeni Gezi Olay-
ları çıkarmaya tevessül edersen, televizyon 
ekranından milleti sokağa davet edenlerle 
işbirliği yaparak vatandaşımın huzurunu 
bozacak işlere yeltenirsen, bilesin ki, bu 
millet 15 Temmuz’da FETÖ’cülara yaptığı 
gibi meydanları size dar eder. Sen 15 Tem-
muz gecesinde Atatürk Havalimanından 
tankların arasından kaçıp Bakırköy Beledi-

Bu ülkeyi tek parti devrinde bir dilim ku-
ru ekmeğe muhtaç edenler, İstanbulluları 
da bir yudum suya hasret bırakmıştı. Biz 
göreve gelir gelmez hemen kolları sıvadık, 
gerektiğinde dağları delerek, gerektiğinde 
boğazı geçerek İstanbul’u suya kavuştur-
duk. İstanbul’da edindiğimiz tecrübeyle 
de, hükümete geldiğimizde ülkemizde-
ki diğer büyük şehirlerin su sorunlarını 
çözdük. 

Bugün İstanbullulara sorsanız en memnun 
olduğunuz hizmet nedir diye, herhalde su 
ve doğalgaz konularını en başta söylerler. 
Göreve geldiğimde İstanbul’da 50 bin ha-
neye doğalgaz veriliyordu, bugün doğal-
gazdan faydalanan hane sayısını 1 milyon 
250 bine çıkardık.

Kemal Efendi, işte böyle bir hizmeti, hem 
de Meclis kürsüsünden karalamaya çalı-
şıyor. Her zamanki gibi eline yalan-yanlış 
rakamlar, bilgiler tutuşturmuşlar, onunla 
milleti kandıracağını sanıyor. Neymiş e-
fendim, İstanbul’daki 580 bin konutun su-
yu, 493 bin konutun doğalgazı kesikmiş… 
Buna yalan demek yetmez, bunun adı kuy-
ruklu yalandır. İstanbul’daki toplam 6 mil-
yon 300 bin abone içinde borcundan do-
layı suyu kesik olanların sayısı 23 bindir; 
bir başka ifadeyle binde 37 düzeyindedir. 
Aynı şekilde arıza ve borç sebebiyle doğal-
gazı kapalı olanların oranı da yüzde biri 
dahi bulmuyor. Kaldı ki, bunların hepsi 
de geçici durumlardır, bir süre sonra abo-
neler hizmet almaya zaten devam ediyor-
lar. İSKİ’nin su aboneleri arasında ödeme 
güçlüğü çekenlere taksitten vadeye kadar 
her türlü kolaylık gösteriliyor. Ayrıca şehit 

aileleri, gaziler, engelliler, muhtaçlar için, 
sosyal devlet ilkesine uygun ayrı bir su ta-
rifesi uygulanıyor. 

CHP Yönetimini Asıl Rahatsız 
Eden, Artık Türkiye’nin Namerde 
Muhtaç Olmamasıdır

Ana muhalefetin başındaki zat, işte bu 
hizmetleri eleştiriyor. Tüm müktesebatı 
SSK’yı batırmak ve CHP’nin oylarını sağa-
sola peşkeş çekmek, terör örgütlerine pa-
yandalık yapmak olan bu zatın yalanlarını, 
iftiralarını, hezeyanlarını biz ifşa etmekten 
bıktık, kendisi aynı çamurlukları yapmak-
tan bıkmadı. Daha önce de söylemiştim, 
aslında bu zatın durumu siyaset biliminin 
değil, psikolojinin veya psikiyatrinin ko-
nusudur. 

Kardeşlerim,

Bu zatın ruh halini gösteren bir başka ör-
nek de sanayi üretimimiz konusundaki 
iddialarıdır. Neymiş efendim, ithalat olma-
dan sanayici üretim yapamıyormuş. Yani 
diyor ki, sanayici dışarıdan metal getirip 
araba ihraç ederek yanlış yapıyor diyor. 
Veya sanayici dışarıdan kakao getirip çiko-
lata imal edip bunu dışarıya satarak yanlış 
yapıyor diyor. Bir ara da buğday ithalatı-
mıza takmıştı. Sanayicimizin buğday ithal 
edip bunlardan elde ettiği ürünleri bisküvi 
veya unlu mamuller olarak dışarıya satma-
sını kabullenemiyor. 

Kılıçdaroğlu’nun mantığına göre, dünya-
nın sanayi devleri olan Çin, Hindistan, 
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yesine gitmiş olabilirsin, ama bu defa kaç-
maya fırsat bile bulamazsın. Eğer gücün 
yetiyorsa, sandık meydandadır.  

Korkunun ecele faydası yok. Türkiye’nin, 
bu ana muhalefet zihniyetinden kurtul-
masına az kalmıştır. Ülkemizin ayağına 
pranga vuran bu kadroya, hiç şüphesiz 
milletimiz hak ettiği cevabı sandıkta ve-
recektir. Bizim babalarımız, dedelerimiz 
bunların elinden çok çekti. Biz de çocuk-
luğumuzdan başlayarak az eziyetlerini 
görmedik. İnşallah bizim evlatlarımız bu 

musibetten kurtulmuş olarak hayatlarını 
yaşayacaklardır. 

Dün Denizli’deydik, bugün Esenler’de, ya-
rın Konya’dayız. Yola çıktık, gümbür güm-
bür gidiyoruz. 31 Mart’ta da sandıklardan 
gümbür gümbür çıkacağız. Allah yar ve 
yardımcımız olsun.

Bu duygularla bir kez daha açılışını yap-
tığımız eserlerin şehrimize ve ilçemize 
hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri 
tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygı-
larımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili Konyalılar, Selçuklunun, Karama-
noğullarının, Osmanlının, Cumhuriyetin 
güzide şehrinin değerli insanları, aziz kar-
deşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hasretle selamlıyorum. 

Yaklaşık 6 aylık aranın ardından bir kez 
daha beraberiz. Geçtiğimiz yıl Konya’ya 4 
defa gelmiştim. Bu yıl ikinci defa burada-

yız. Bizim için kurucu irade olan Konya, 

tarihin her döneminde olduğu gibi bugün 

de direnişin ve dirilişin sembolüdür. Her 

köşesi tarih kokan, medeniyet kokan, kül-

tür kokan, gönül ve el emeği kokan bu şe-

hir, daima bizim gözbebeğimiz olmuştur. 

İnşallah seçim öncesi bir kez daha sizleri 

ziyaret edeceğiz. 

Fırat’ın Doğusunda ABD’nin 
Atacağı Adımın Takipçisiyiz

Konya Toplu Açılış Töreni | Konya | 17 Aralık 2018
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Şehrimiz için önemli olduğunu bildiğim 
Çevre Yolu inşaatının ilk etabındaki çalış-
malar da aşama aşama devam ediyor. Gö-
rüldüğü gibi, Büyükşehir Belediyemiz ve 
ilçe belediyelerimiz bir taraftan, bakanlık-
larımız diğer taraftan Konya için çalışıyo-
ruz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
için, sizlerin zaten yakından tanıdığı Uğur 
İbrahim Atalay kardeşimizi aday göster-
dik. Uğur kardeşimizi Konya’ya, Konya’yı 
da Uğur kardeşimize emanet ediyoruz. 

Ey Konya!..

31 Mart’ta bir kez daha en yüksek oy ora-
nıyla Konya’yı Türkiye’de bir numaraya ta-
şıyor muyuz?

Önümüzdeki seçimlerde bir kez daha AK 
Parti belediyeciliğine desteği zirveye çıkar-
tıyor muyuz?

Tercihimizi bir kez daha AK Parti’nin hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor muyuz? 

Maşallah… Barekallah…

Kardeşlerim,

Bugün resmi açılışını yapacağımız 99 pro-
jeyi teker teker saymaya kalksak, burada 
akşamı ederiz. Onun için sadece birkaç baş-
lığı dile getirerek, bu açılışları resmen ger-
çekleştirmiş olacağız. Eğitimde, çeşitli ilçe-
lerimizde 36 milyon liralık yatırımla 9 ayrı 
ilk, orta ve lise binasını hizmete alıyoruz. 
Sağlıkta, Numune Hastanesine 610 yatak 

ilave eden 148 milyon liralık bir yatırımı 
hizmete sunuyoruz. TOKİ’nin tamamladı-
ğı, Kadınhanı’ndaki 166, Meram’daki 509 
konutu, sosyal donatıları, altyapısı ve çev-
re düzenlemeleriyle birlikte resmen hiz-
mete açıyoruz. Yatırım bedeli 180 milyonu 
bulan Konya-Beyşehir yolu ve 30 milyonu 
bulan Karapınar Şehir Geçişi de bugün 
resmi açılışını yapacağımız eserler arasın-
dadır. Necmettin Erbakan Üniversitemiz, 
240 milyon liralık bir yatırımla Meram 
Tıp Fakültesine 900 yatak ilave etti. Bunun 
yanında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığımızın, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığımızın, Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğımızın, İçişleri Bakanlığımızın, Tarım ve 
Orman Bakanlığımızın çeşitli yatırımları 
var, onları da resmen hizmete açıyoruz. 

Geliyoruz belediyelerimize… Konya, her 
dönem belediyecilikte ülkemize örnek ol-
muş bir şehirdir. Bugün hizmete açacağı-
mız eserler, Konya’nın bu namının boşuna 
olmadığını gösteriyor. Büyükşehir Bele-
diyemizin temin ettiği 180 yeni otobüsü 
bugün resmen hizmete alıyoruz. Yine Bü-
yükşehir belediyemiz, yollardan köprüle-
re, kavşaklardan su ve kanalizasyon alt-
yapısına, spor tesislerinden cadde-sokak 
düzenlemelerine kadar toplam 26 kalem 
hizmeti tamamladı, bunların açılışını da 
yapıyoruz. 

Karatay Belediyemizin 7 kalem… Meram 
Belediyemizin 50 milyon liralık bir yatı-
rımı olan Millet Bahçesinin… Selçuklu 

Ne diyor Neşet usta:

Dost elinden gel olmazsa varılmaz

Rızasız bahçanın gülü derilmez

Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez

Gönülden gönüle gider yar oy

Evet… Ülkemizin 81 vilayeti bizi çağırıyor, 
biz de her fırsatta gidiyor, hasbihal ediyor, 
yapılan işleri yerinde görüyor, eksikleri 
tespit ediyor, gönülden gönüle kurduğu-
muz o yolu hep canlı tutuyor. Hele hele 
Hazreti Mevlana gel diyorsa, gitmemek bi-
ze yakışmaz. 

Bugün bir kez daha Mevlana’nın 745’inci 
vuslat yıldönümü vesilesiyle Konya’dayız. 
Mevlana Hazretleri “Bizim dergâhımız 
ümitsizlik dergâhı değildir” diyor, “Şu top-
rağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz” 
diyor. Biz de, Hazreti Pir’in çağrısına kulak 
veriyor, umutlarımızı tazelemek, sevgimi-
zi güçlendirmek için buraya, onun huzu-
runa geliyoruz. Konya’ya eli boş gelmek ol-
maz diyerek, toplam yatırım bedeli 1 mil-
yar 464 milyon lira olan 99 kalem projenin 
toplu açılışını da gerçekleştiriyoruz. 

Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta, hükümeti-
mizin 2’nci 100 günlük hedeflerini açık-
ladık. Bunlardan biri Konya Yüksek Hızlı 
Tren Garının hizmete sunulması, diğeri de 
Necmettin Erbakan Üniversitesi-Meram 
Belediyesi arasındaki hafif raylı sistemin 
ihalesine çıkılmasıydı. Yeni gar binamız 
yakında hizmete giriyor. Ankara ve Konya 

arasındaki yüksek hızlı tren yolculuğu, in-
şallah bundan sonra daha konforlu, daha 
rahat hale gelecektir. 

Konya, Her Dönem Belediyecilikte 
Ülkemize Örnek Olmuş Bir 
Şehirdir

Ben bu vesileyle, geçtiğimiz Perşembe gü-
nü Ankara-Konya Yüksek Hızlı Treninin 
Ankara çıkışında yaşadığı kazada hayatını 
kaybedenlere bir kez da Rabbimden rah-
met, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ay-
nı kazada yaralananlara Allah’tan şifa te-
menni ediyorum. Kazayla ilgili adli ve ida-
ri soruşturma devam ediyor. Hiçbir istisna 
olmaksızın, kazada sorumluluğu bulunan-
ların tamamından hesap sorulacağından 
emin olunuz. Ayrıca, bir daha benzer sıkın-
tıların yaşanmaması için gereken her türlü 
tedbir de alınacaktır. 

Öte yandan Konya’mız için önemini bildi-
ğim 21,7 kilometrelik ve 22 durağa sahip 
Necmettin Erbakan Üniversitesi-Meram 
Belediyesi hafif raylı sistem hattının da bir 
an önce tamamlanmasını bizzat takip ede-
ceğiz. Bu projenin ikinci hattı olan Selçuk 
Üniversitesi-Meram Belediyesi hattıyla 
ilgili hazırlık çalışmalarının da kısa süre-
ce sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Hafif 
raylı sistemimizin hatlarını Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığımız yapacak, burada çalı-
şacak taşıtları ise Büyükşehir Belediyemiz 
temin edecek. 
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Yaptığımız hiçbir yatırımın, hayata ge-
çirdiğimiz hiçbir projenin, attığımız hiç-
bir adımın boşa gitmediğini görmenin 
huzuru içindeyiz. Eski Türkiye hayaliyle 
ülkemiz ve milletimiz üzerinde oyunlar 
oynamaya kalkanları, senaryolar yazanla-
rı, tezgâhlar kuranları her seferinde başa-
rısızlığa uğrattık.

20 sene öncesinin Konya’sını bir düşünün, 
havalimanımız var mıydı? Şu andaki gibi 
5 gidiş-5 geliş, 4 gidiş-4 geliş yollarımız var 
mıydı? Mevlana’yı anmak için doğru dü-
rüst bir salonunuz var mıydı? Bakın şimdi 
Mevlana’yı oldukça modern bir salonlarda 
anıyoruz. Konya’ya yakışan stadımız bile 
yoktu. Şimdi Türkiye’nin en güzel statla-
rından birini Konya’ya yaptık. Gençler, 
bilim sanat merkeziniz var mı? Var. Bizim 
icraatlarımızın ulaştığı yere, bunların ha-
yalleri dahi ulaşamaz. Mavi Tünel’i yaptık 
mı? Söz verdik yaptık. Aynı şekilde hızlı 
treni Konya’ya getirdik mi? Getirdik. Bir 
de muhalefete sorun, ne yaptılar? 

Belediyecilikte Tahir kardeşimizin ol-
sun, ondan önceki kardeşlerimizin olsun 
Konya’ya büyük hizmetleri oldu. Çünkü 
bizim belediyecilik zihniyetimizde bu var. 

Kardeşlerim, 

Sadece son 5-6 yılımızı şöyle bir gözden ge-
çirdiğimizde, maruz kaldığımız her saldı-
rının üstesinden, Allah’ın yardımı ve mille-
timizin desteğiyle geldiğimizi görüyoruz.  
Gezi diyerek, ağaç diyerek, yeşil diyerek 

şehirlerimizi yakıp yıkmaya kalktılar, kar-
şılarında milletimizi buldular. Biliyorsu-
nuz, Bay Kemal de Taksim Meydanı’na gel-
mişti. Affedersiniz, Dolmabahçe’de Bezmi-
alem Valide Sultan Camii’nin içerisine bira 
şişeleriyle girdiler, bunlar böyle ahlaksız. 
İş makineleriyle yolları mahvettiler, hatta 
Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisimize 
saldırdılar. Sonunda ne oldu? Sonunda bu 
Gezi’cileri derdest ettik.

15 Temmuz’da ne yaptılar? Devlete karşı 
darbe girişiminde bulundular. 16 saatin 
sonunda FETÖ’cüleri, milletimize verdi-
ğimiz işaretle elhamdülillah derdest ettik 
mi? Ettik. Darbeciler şimdi cezalarını çe-
kiyorlar. Bu millete kimse bedel ödeteme-
yecek. Bazıları şimdi gelip sızlanıyorlar, 
ağlıyorlar. Kardeşim, suçu yoksa çıkar, 
ama suçu varsa bedelini de öder. Zira biz 
15 Temmuz’u, 251 şehidimizi ve 2 bin 193 
gazimizi unutmadık. Eğer yaptıklarının 
bedelini sormazsak, ödetmezsek Allah’a 
bunun hesabını veremeyiz. 

Bu Hainlerin Tepelerine 
Binmemiz An Meselesidir

17-25 Aralık’ta emniyet-yargı darbesine 
teşebbüs ettiler, yine milletimizin irfanı-
na, iradesine çarptılar. Çukur eylemleriyle, 
Güneydoğu Anadolu’muzdaki kimi mahal-
leleri işgale yeltenenleri, milletimizin bağ-
rından çıkan güvenlik güçlerimiz açtıkları 
çukurlara gömdüler. DEAŞ’ından PKK’sına 
kadar tüm terör örgütleriyle başlattıkları 

Belediyemizin 8 kalem… Cihanbeyli Bele-
diyemizin 2 kalem… Kulu Belediyemizin 
4 kalem… Sarayönü Belediyemizin bir ka-
lem… Seydişehir Belediyemizin 3 kalem 
yatırımının resmi açılışlarını da buradan 
gerçekleştiriyoruz. Tüm bu yatırımların 
şehrimize, ilçelerimize, ülkemize hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu yatırımların Kon-
ya’mıza kazandırılmasında emeği geçen 
kurumlarımızı, belediyelerimizi, hayırse-
verlerimizi tebrik ediyorum. 

Amerika, Stratejik Ortaklığın 
Gereğini Ortaya Koymalıdır

Kardeşlerim,

Bugün Konya, bölgesinin ve ülkemizin 
parlayan yıldızı durumundadır. Üstelik 
Konya, sadece ülkemizle sınırlı kalmamış, 
kendisini uluslararası düzeyde de kabul et-
tirmiş bir şehir haline gelmiştir. Konya’nın 
bu başarısında, şehrimize geçtiğimiz 16 
yılda yaptığımız 48,5 milyar liralık yatırı-
mın da büyük payı vardır. Bir sonraki ziya-
retimde, bu yatırımları şöyle ana başlıkla-
rıyla da olsa sizlerle tekrar paylaşacağım. 

Burada asıl söylemek istediğim husus şu-
dur: Bir ülkeye, bir millete sevginin ölçü-
sü, yapılan hizmetlerdir. Kuvveden fiile 
geçmeyen fikirler nasıl kaybolup gitmeye 
mahkûmsa, hizmete dönüşmeyen sev-
gi de kuru hamasetten ibaret kalır. Biz 
Türkiye’yi ve Türk milletini çok sevdik. 
Çok sevdiğimiz için de çok hizmet etme-

nin gayreti içinde olduk. Siyaset yoluyla 
40 yıldır, İstanbul’dan başlatacak olursak, 
fiili hizmet olarak da neredeyse çeyrek a-
sırdır gece gündüz milletimizin emrinde 
çalışıyoruz. 

Yurt dışı seyahatlerimizde diğer ülkelerin 
durumunu gördüğümüzde, Türkiye’nin 
nereden nereye geldiğini çok daha iyi anlı-
yoruz. Batı ülkelerindeki sefahat görüntü-
sünün altındaki sefaleti, gelişmiş ülkelerin 
varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edil-
diklerini görüyoruz. Bunları gördükçe, şa-
yet rahmetli Menderes’in, rahmetli Özal’ın 
ülkemizin önünde açtıkları ufuk olmasay-
dı, Türkiye’nin nerelere savrulabileceğini 
daha iyi anlıyoruz. AK Parti iktidarları dö-
neminde demokraside ve ekonomide ül-
kemizi bugünkü seviyesine taşımasaydık, 
nasıl bir kaosa sürüklenebileceğimizi ve 
yıkıma uğrayabileceğimizi tahayyül dahi 
edemiyoruz. Türkiye’nin bugün böylesine 
kendinden emin bir şekilde hakkını, hu-
kukunu savunabilmesinin gerisinde ülke-
mizi 16 yılda 3,5 kat büyütmüş olmamızın 
verdiği güven duygusu vardır. 

İşte bu güven duygusunu Zeytin Dalı 
Harekâtında, Afrin’de ve Sincar’da yaşadık. 
Şimdi kazdıkları kuyulara teröristleri gö-
müyoruz ve gömmeye de devam edeceğiz. 
Sayın Trump’la konuştuk, Fırat’ın doğusuna 
bu teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmez-
lerse, o zaman biz göndereceğiz. Madem ki 
biz Amerika’yla stratejik ortağız, o zaman 
bu ortaklığın gereği ortaya konmalıdır. 
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hep söyledik. Sadece söylemekle kalmayıp, 
üç ayrı operasyonla, fiilen buna izin ver-
meyeceğimizi gösterdik. Diğer bölgelerde 
büyük ölçüde bu oyunu bozduk. Şimdi sıra 
Fırat’ın doğusuna geldi. Bölgedeki terörist-
leri alenen himaye edenlere sesleniyorum: 
Yanlış yapıyorsunuz, bundan vazgeçin. 
Şimdi gelişmeleri takip ediyoruz. Sayın 
Trump’la da bunları görüştük, kendisi 
olumlu cevaplar verdi. Şimdi bunların da 
takipçisiyiz. 

Bölgedeki teröristleri alenen himaye eden 
Amerika, bize bölgeyle ilgili verdiği sözleri 
yıllardır tutmuyor. Bunun için, geçtiğimiz 
hafta Fırat’ın doğusuna askeri operasyona 
başlayacağımızı resmen ilan ettik. Hedefi-
mizin Amerikan askerleri olmadığını da 
açıkça belirttik. Bölgedeki son terörist de 
etkisiz hale gelene kadar, Suriye toprakla-
rını karış karış tarayacağız. Bu ülkedeki so-
runların, tüm tarafları tatmin edecek şekil-
de siyasi çözüm yolu açılana, yeni Anayasa 
hazırlanana, özgür seçimler yapılana ka-
dar, Suriye topraklarındaki terörle müca-
delemiz sürecektir. Yıllarca bizi Mümbiç’te 
oyalayan Amerika, şimdi de bize Fırat’ın 
doğusuyla ilgili bir takım sözler verdi. Bu 
sözlerin yerine getirilmesini beklerken, 
boş da durmayacağız. Yaklaşık 500 kilo-
metrelik sınır hattı boyunca, Amerikan 
askerlerine asla zarar vermeyecek şekilde, 
kendi planlamamıza uygun yerlerden Su-
riye topraklarındaki operasyonlarımıza 
başlayacağız. Kahraman ordumuz hazır-
lıklarını ve planlarını tamamlamış durum-

da, “Bir gece ansızın gelebiliriz” şifremize 
uygun şekilde her an teröristlerin tepesine 
çökebiliriz.

Medyada görüyoruz, terör örgütü men-
supları güya bize karşı tedbir alıyorlarmış, 
tüneller kazıyorlarmış, silah-mühimmat 
stokluyorlarmış… Korkunun ecele faydası 
yok. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizim askeri-
miz ve kendi topraklarını savunan Özgür 
Suriye Ordusunun cengâverleri geldiğin-
de, hepsi de o çukurlara gömülmekten 
kurtulamayacaklar. Türkiye’ye düşman-
lık edip, hele hele silah doğrultup da if-
lah olan görülmemiştir. Bunların sonu da 
aynı olacaktır. Bir kez daha tekrar ediyo-
rum: Bu hainlerin tepelerine binmemiz 
an meselesidir. 

31 Mart Seçimleri Milletimizin 
Geleceğine Yeni Bir Işık Tutacak

Kardeşlerim,

Ülkemizin her alanda hedeflerine ulaşma-
sının birinci şartı, birliğimize ve beraberli-
ğimize sahip çıkmamızdır. 

Ne diyor Mehmet Akif: 

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez

Evet… Millet olarak bizim yüreklerimiz 
toplu vurdukça, karşımızda kim olduğu-
nun hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. 

canlı bomba saldırıları, silahlı eylemlerle 
büyük şehirlerimizi esir almaya çalıştılar, 
yine milletimizin sillesini yiyip dönüp git-
mek zorunda kaldılar.

Bu arada Bay Kemal sokak çağrısı yapıyor.  
Biri çıkmış, portakal mıdır-mandalina mı-
dır-narenciye midir nedir, o da sokak çağ-
rısı yapıyor. Haddini bil haddini, bilmez-
sen haddini, bu millet patlatır enseni. Bu 
milletle dalga geçilmez. 

Bay Kemal ne diyor? Bütün belediyeler 
CHP’li olacakmış! 31 Mart’ta göreceğiz… 
31 Mart’ta benim milletim CHP’ye gereken 
dersi verecektir. 

Şimdi hep söylüyorum; Rabbime böyle bir 
milletin evladı olmaktan dolayı ne kadar 
şükretsem azdır. Biz de baktık ki bunların 
duracağı yok, bundan sonra Türkiye tüm 
gücüyle ve imkânlarıyla sahada olacak de-
dik ve harekete geçtik. Irak’ta ve Suriye’de, 
nihai hedefi ülkemiz olan oyunları birer 
birer bozduk, bozmaya devam ediyoruz. 
Uluslararası alanda ilişkilerimizi çeşitlen-
dirdik, güçlendirdik, attığımız adımların 
somut neticelerini her alanda toplamaya 
başladık. 

Bu defa ekonomi silahını üzerimize doğ-
rulttular. Geçtiğimiz aylarda kur-faiz-
enflasyon merkezli yaşanan dalgalanma-
nın, Türkiye ekonomisinin gerçek duru-
muyla uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. 
Terör örgütleriyle, darbecilerle, gizli-açık 
nice tuzakla elde edemedikleri neticeye, 

ekonomi üzerinden ulaşmak için harekete 
geçtiler. Meselenin gerisindeki niyeti bildi-
ğimiz için hemen tedbirlerimizi aldık, bu 
saldırının önünü de kısa sürede kesmeyi 
başardık. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz he-
deflerimize doğru yürümekten vazgeçme-
dik, vazgeçmiyoruz. Ülkemizin bu kararlı 
ve vakur tavrını gördükçe kudurduklarını 
biliyoruz. İşte buradan bir kez daha söylü-
yorum: Ana muhalefetin başındaki zatı ve 
bölücü örgütün güdümündeki partiyi de 
yanlarına almış olmalarına rağmen, başa-
ramadılar, başaramayacaklar. 

Kardeşlerim,

Ülkemize son yıllarda kurulan tuzakla-
rın en önemli aracı Suriye meselesidir. 
Suriye’de, ülkeyi yönetenlerin basiretsiz-
liği sebebiyle pervasızca oynanan oyun, 
maalesef 1 milyon masum insanın hayatı-
na mal olmuştur. Evini, barkını terk edip 
yurt dışına gitmek zorunda kalan Suriye-
lilerden 3,6 milyonu ülkemizde yaşıyor. 
Suriye’de, sadece Türkiye’nin güvenlik 
altına aldığı bölgelerdeki insanlar huzur 
içinde hayatlarını sürdürebiliyor. Onun 
dışındaki her yerde baskı var, tehdit var, 
tehcir var; velhasıl zulüm var. DEAŞ baha-
nesiyle Suriye’ye gelen güçler, ortada böyle 
bir tehdit kalmamış olmasına rağmen, ha-
la varlıklarını sürdürüyor. Bununla kalma-
yıp, ülkedeki yegâne huzur kaynağı olan 
Türkiye’yi hedef göstermeye çalışıyorlar. 

Biz sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışı-
lan terör koridoruna izin vermeyeceğimizi 
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Yıllarca bu ülkeyi, karşısındakilerin gücü-
nü abartarak adeta felç halde bıraktılar. 
Ne zamanki silkinip harekete geçtik, işte o 
zaman gerçek gücümüzün, gerçek potan-
siyelimizin, gerçek karşılığımızın farkına 
vardık. AK Parti’nin girdiği 14 seçimin 
tamamında da açık ara birinci olması, sa-
dece bir siyasi sonuç değil, aynı zamanda 
milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliği 
konusundaki kararlılığının ifadesidir. İn-
şallah, 31 Mart’ta bir kez daha bu güçlü 
duruşu tüm dünyaya karşı göstereceğiz. 31 
Mart’ta sadece şehirlerimize belediye baş-
kanı seçmekle kalmayacak, aynı zamanda 
ülkemizin ve milletimizin geleceğine yeni 
bir ışık tutacağız. Bu seçimlerde milletimi-
zin ortaya koyacağı irade, demokrasimize 
ve ekonomimize yönelik saldırılara da bir 
cevap olacaktır. 

Konya!..

31 Mart’ta istiklaline ve istikbaline bir kez 
daha sahip çıkıyor musun?

Konya!..

Bu büyük mücadelesinde AK Parti’nin ya-
nında bir kez daha en güçlü şekilde durdu-
ğunu gösteriyor musun?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptı-
ğımız eserlerin ülkemize, şehrimize hayır-
lı olmasını diliyorum. Bu eserlerin Kon-
ya’mıza kazandırılmasında emeği geçenle-
ri tebrik ediyorum. “Ölümümüzden sonra 
bizim mezarımızı yerde aramayınız, bizim 
mezarımız ariflerin gönüllerindedir” di-
yen Mevlana Hazretlerini, 745’nci vuslat 
yıldönümünde muhabbetle, saygıyla, rah-
metle yâd ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin kıymetli 
üyeleri, iş dünyamızın değerli temsilcileri, 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler, Sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle selamlıyorum. Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi tarafından verilen Türkiye’nin 
500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödüllerine 
layık görülen firmalarımızın her birini ay-
rı ayrı tebrik ediyorum. 

17 ayrı kategoride ödüle layık görülen fir-

malarımızdan ilk 3’e girenlerine ödülleri, 

biraz önce Sayın Bakanlarımız ve misafir-

lerimiz tarafından verildi. Biz de az sonra 

ilk 10 hizmet ihracatçısı ile hizmet ihracatı 

özel ödülüne layık görülen İstanbul Hava-

limanımızın işletmecisi 5 firmamıza ödül-

lerini takdim edeceğiz. 

Dış Politikada
Destan Yazıyoruz

TİM Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni
İstanbul | 21 Aralık 2018
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ve güven ortamı sayesinde Türkiye, adeta 
küllerinden yeniden doğmuştur. Bizim 
yaptığımız iş, milletimizin demokraside ve 
ekonomide hayal ettiği Türkiye fotoğrafını 
doğru okumaktan ibarettir. Ülkemizin ve 
milletimizin potansiyeline, gücüne, azmi-
ne inandık ve hamdolsun başardık. Önce 
kendi aklımıza ve kendi kaynaklarımıza 
yöneldik. Dışarıdan dayatılan formülleri 
de, bedeli kurşun gibi ağır olan borçlanma 
yöntemlerini de bir kenara bıraktık. IMF 
anlaşmaları, bunlardan sadece biridir. 

Biz ülkemize güvendikçe, milletimize 
ram oldukça, başarıların yağmur olup 
Türkiye’nin üzerine yağdığını gördük. 
Önümüze çıkartılmaya çalışılan ve geç-
mişte hep netice veren engeller, Türkiye 
büyüdükçe küçük birer tümseğe dönüştü. 
Vesayetten darbe girişimine, ekonomik ve 
silahlı teröre kadar her türlü imtihanı, her 
türlü sınamayı, milletimizle yürek yüreğe, 
kol kola vererek aştık. Türkiye, kendine 
güvendikçe, bilhassa da iş dünyasının önü-
nü açtıkça, bölgesinde ve dünyada gücü ve 
itibarı artan bir ülke haline gelmiştir. 

Değerli misafirler,

Biliyoruz ki, işadamı için söz önemlidir 
ama rakam daha önemlidir. Bunun için 
söylediklerimizi, esasında sizlerin de ya-
kından bildiğine, takip ettiğine inandığım 
rakamlarla desteklemek istiyorum. Mese-
la, geçtiğimiz 16 yılda Türkiye ortalama 
yüzde 5,7 büyüdü. Ülkemize gelen ulusla-
rarası yatırımların tutarı 201 milyar doları 
geçti. Ülke milli gelirimiz 850 milyar dola-
rı aştı, kişi başına düşen milli gelirimiz 11 

bin doları buldu. Bugün satınalma parite-
sine göre dünyanın 13’üncü büyük ekono-
misi haline gelmiş durumdayız. 

Geçtiğimiz aylarda yaşanan kur-faiz-
enflasyon merkezli dalgalanmayı, birileri 
milletimizin moralini bozma, umudunu 
kırma vesilesine dönüştürmeye çalışıyor. 
Halbuki sadece Ekim ayında açılan ve ka-
panan şirket sayısına baktığımızda, önceki 
yıllardan çok daha olumlu bir orana ulaşıl-
dığını görüyoruz. Ekim ayında 7 bin 160 
yeni şirket faaliyete geçerken, 1.235 şirket 
de faaliyetini sonlandırmıştır. İhracat ra-
kamları zaten sizin işiniz. Gelişmeler, 2018 
sonu itibariyle yıllık 170 milyar dolarlık 
ihracat hedefimize ulaşılacağını gösteri-
yor. Tabii bu gerçeği görmek istemeyenler 
yok mu? Var. Göz var, ama görmüyor. Dil 
var, ama hakikati konuşmuyor. 

Cari işlemler dengemizde de ciddi bir iyi-
leşme dikkat çekiyor. 2002 yılındaki 36 
milyar dolarlık ihracatımıza baktığımızda, 
bu seviye çok önemlidir. Ama önümüz-
de 500 milyar dolarlık bir ihracat hede-
fi olduğunu da asla unutmuyoruz. İşte 
bunun aktörlerini ben karşımda görüyo-
rum ve sizleri de alkışlıyorum. Buradan 
174 ayrı ülkeye ihracat gerçekleştiren 36 
bin 630 firmamızın her birini tekrar teb-
rik ediyorum. 

Turizmde, 15 Temmuz darbe girişimiyle 
ortaya çıkan sıkıntıyı aştığımız ve turist sa-
yısı bakımından, inşallah, tarihi bir rekora 
imza attığımız bir sezonu geride bırakıyo-
ruz. O çıktığımız zirveyi yakalamak ve onu 
aşmak zorundayız.

Çalışmalarıyla, gayretleriyle, ülkemize 
yaptıkları katkıyla her türlü takdiri, te-
şekkürü, ödülü hak eden firmalarımıza, 
milletimiz adına şükranlarımızı ifade edi-
yoruz. İlk 500’e giren firmalarımızın 2017 
cirolarının 93 milyar dolar, hizmet ihra-
catlarının ise 23 milyar dolar düzeyinde 
olduğunu görüyoruz. Bir başka ifadeyle, 
sadece bu ilk 500 kuruluşumuz, toplam 
hizmet ihracatımızın yarısından fazlasını 
gerçekleştirmiştir. Biraz sonra ödüllerini 
vereceğimiz ilk 10 firmamızın isimlerini, 
tüm milletimize mal olması bakımından 
burada tekrarlamak istiyorum. Türk Hava 
Yolları, Güneş Ekspres Taşımacılık, Pega-
sus Hava Taşımacılığı, Ekol Lojistik, GAP 
Dış Ticaret, Rönesans Holding, Netlog Lo-
jistik, Odeon Turizm, Atlasjet ile onur ödü-
lü alan Cengiz İnşaat, MAPA İnşaat, Limak 
İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat…

Evet… Gerek bu 15 firmamızın, gerekse 
500 listesindeki diğer tüm firmalarımızın 
sahiplerinden çalışanlarına kadar tüm 
mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. 
Yurt dışındaki sancaktarlarımız olarak 
gördüğümüz ihracatçı firmalarımıza bun-
dan sonraki çalışmalarında da başarılar 
temenni ediyorum.

Değerli misafirler,

Türkiye bugünlere kolay gelmemiştir. Dün-
yaya baktığımızda, az gelişmiş yahut geliş-
mekte olan ülkelerin kimi ortak özellikleri 
olduğunu görüyoruz. En önemlisi de, bu 
ülkelerin benzer aşamalardan geçmiş ol-
malarıdır. Bu aşamalardan birincisi atılım 
süreci, hamle dönemidir. Her ülkenin böy-

le bir denemesi vardır. Bu süreci devam 
ettiremeyen ülkeler için yavaşlama, deva-
mında da duraklama dönemi kaçınılmaz 
hale gelmiştir. Bu kısır döngü kırılamadığı 
takdirde, gerileme sürecine adım atılmış 
olur. Gerileme sürecine giren ülke, siyasal 
ve ekonomik istikrarsızlıkla birlikte iyice 
dibe çöker. Türkiye Cumhuriyeti, işte bu 
dönemlerin hepsini yaşamıştır. Cumhuri-
yetimizin kuruluşunda, sanayiden tarıma 
kadar her alanda ümit verici bir takım 
adımlar atılmış, ancak tek parti yönetimi 
zamanla bunların hepsini de akamete uğ-
ratmıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşının 
hemen öncesinde ve sonrasında, gözle gö-
rülür bir içe kapanma ve gerileme dönemi 
yaşanmıştır. 

Türkiye, Adeta Küllerinden 
Yeniden Doğmuştur

Milletin baskısı ve zorlamasıyla demokra-
siye geçildikten sonra, yeniden bir yükse-
liş, büyüme, yatırım hamlesi başlamıştır. 
Şehit Başbakan Adnan Menderes’in gayret-
leriyle başlayan bu dönem, özellikle 1970’li 
yılların kaos ortamıyla birlikte, maalesef 
etkisini kaybetmiştir. Merhum Özal’ın, 
1980’lerde isabetli bir şekilde uygulamaya 
koyduğu Türkiye’yi dünyaya açma politi-
kası da, 1990’ların koalisyon ve cunta kar-
maşasında aynı akıbete uğramıştır. 

Hükümete geldiğimizde, istikrarsızlık-
tan bunalmış, geleceğine ışık tutacak her 
adımı hasretle bekleyen bir ülke manza-
rasıyla karşılaştık. Tesis ettiğimiz ve ade-
ta gözümüz gibi koruduğumuz istikrar 
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Karadeniz’in yaşadığı sıkıntılar da derhal 
bize yansır. Ülkemizin sınır komşuları baş-
ta olmak üzere bölgesindeki her gelişmeyi 
yakından takip etmesinin, gerektiğinde 
müdahil olmasının sebebi işte budur. 

Tabii bunlar içinde Irak ve Suriye mesele-
si, çok daha can yakıcı mahiyete sahiptir. 
Bilhassa Suriye’de devam eden hadiseler, 
hem insani, hem de güvenlik boyutuyla 
ülkemizle doğrudan ilişkilidir. Suriye kri-
zinin uluslararası toplumun nezaretinde 
çözülmesi için uzun süre bekledik, her 
türlü gayreti ve katkıyı da ortaya koyduk. 
Ancak, bu süreçte Suriye meselesi çözül-
mediği gibi, tam tersine sınırlarımızı ve 
vatandaşlarımızı doğrudan tehdit eden bir 
boyuta ulaştı. Bunun için Suriye toprakla-
rını huzura kavuşturma işini bizzat üstlen-
mek mecburiyetinde kaldık. Ülkemizde 
yaşayan 3,6 milyon Suriyelinin evlerine 
dönebilmesinin de, hala Suriye toprakları 
içinde yaşayan ve her biriyle kadim kar-
deşlik bağlarımızın bulunduğu insanların 
kendilerini güvende hissetmelerinin de 
başka çaresi kalmamıştır. 

Rusya ile tesis ettiğimiz yakın işbirliği ve 
gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyon-
lar, Fırat’ın batısındaki bölgeleri nisbi bir 
istikrara kavuşturmamızı sağladı. Fakat, 
Fırat’ın doğusunda, tüm ikazlarımıza rağ-
men kurulmaya çalışılan terör koridoru bi-
zi her türlü riski göze almamızı gerektiren 
bir noktaya getirdi. Suriye krizinin başın-
dan beri Amerika ile yürüttüğümüz diplo-
masi trafiği, sonuçları itibariyle, maalesef 
istediğimiz bir noktaya gelmemişti. Ama 
şimdi o da arzu edilen seviyeye geldi ve ge-

liyor. Özellikle Obama döneminde yaşanan 
bu sorunlar, Trump yönetimine de kötü 
bir miras olarak kaldı. Tabii bu yeni bir dü-
zenlemeye geçilmesinde zaman kaybettir-
di. Yüz yüze veya telefonla yaptığımız gö-
rüşmelerde, kişisel olarak Sayın Trump ile 
Suriye meselesinde pek çok noktada aynı 
düşündüğümüzü, aynı kanaatleri paylaştı-
ğımızı gördük. Ancak, bu görüş ve anlayış 
birliğinin sahaya yansıması oldukça geç ve 
güç oldu. Nihayet, geçtiğimiz günlerde bu 
konuda, şu ana kadarki en açık ve ümit ve-
rici sözleri Amerikan yönetiminden duy-
mayı başardık. 

Türkiye’ye Diz Çöktürmek, Düne 
Göre Katbekat Daha Zorlaşmıştır

Atalarımız, “Sütten ağzı yanan yoğurdu üf-
leyerek yermiş” der. Biz de, geçmişteki kötü 
tecrübelerimiz sebebiyle, bu sözleri mem-
nuniyetle ve bir o kadar da ihtiyatla karşı-
lıyoruz. Aslında geçtiğimiz hafta, Fırat’ın 
doğusuna operasyon kararı almış, bunu 
kamuoyuna ilan da etmiştik. Gerek Sayın 
Trump’la yaptığımız telefon görüşmesi, 
gerek diplomasi ve güvenlik birimlerimi-
zin temasları, gerekse Amerika tarafından 
yapılan açıklamalar, bizi, bir müddet daha 
beklemeye yöneltti. Tabii bu ucu açık bir 
bekleme süreci değildir. Bu arada biz de, 
Sayın Trump’la yaptığımız görüşme çer-
çevesine binaen, Suriye’de halen varlığını 
sürdürdüğü söylenen DEAŞ unsurlarını 
etkisiz hale getirmeye yönelik operasyon 
planlarımız üzerinde çalışacağız. Bir başka 
ifadeyle önümüzdeki aylarda Suriye saha-
sında, hem PKK-PYD unsurlarını, hem de 

Merkez Bankası rezervlerimiz, kur dalga-
lanması döneminde, tabii olarak gerile-
mişti. Şimdi yeniden 92,5 milyara ulaştık 
ve her geçen gün daha da yükseliyoruz. 

İş Dünyamızdan Talebimiz, 
Önümüzdeki Aydınlık Geleceğe 
Göre Pozisyon Almalarıdır 

Bankacılıkta, belki de dünyanın en sağlık-
lı yapısıyla çalışan sistemlerinden birine 
sahibiz. Milli gelirimizin yüzde 9’u olan 
kamu borç stokumuzun sürdürülebilirliği 
konusunda, mali piyasalarda en küçük bir 
tereddüt bulunmuyor. Aynı şekilde zaman 
zaman yalan-yanlış iddialarla istismar edi-
len bireysel krediler konusunda da ülke 
olarak gayet iyi durumdayız. Dünya orta-
laması yüzde 59, gelişmiş ülkelerde yüzde 
72, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 39 o-
lan hane halkı borcunun milli gelire oranı, 
Türkiye’de sadece yüzde 16’dır. Bu rakam-
ları çoğaltmak mümkündür. 

Özetle söylemek istediğim; Türkiye de-
mokrasisiyle, ekonomisiyle, güvenliğiyle 
hedeflerine doğru kararlılıkla yürümeye 
devam etmektedir. İş dünyamızdan tale-
bimiz, fırsatçılara göre değil, önümüzdeki 
aydınlık geleceğe göre pozisyon almaları, 
yatırım yapmaları, girişimde bulunmala-
rıdır. Büyük ve güçlü Türkiye’yi sizlerle 
birlikte inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanı 
olarak, üretim, teknoloji, istihdam, ihra-
cat, katma değer yolunda atacağınız her 
adımda yanınızda olduğumu bilmenizi 
istiyorum. 

Değerli misafirler,

Kendi sınırlarımız içinde huzurla, güven-
le, şevkle çalışabilmemizin şartlarından bi-
ri de, ülkemizle birlikte bölgemizin istikra-
rıdır.  Sizlerden, Türkiye’nin Suriye ve Irak 
başta olmak üzere, bölgesinde ve dünyada 
izlediği politikaları, bu açıdan değerlen-
dirmenizi istiyorum. Şu anda Türkiye’nin 
iktidarı dış politikada destan yazmaktadır. 
Bu destanı dünyanın devleriyle birlikte 
yazmaktadır. Hem diplomatik, hem askeri, 
hem de sınırlarımızın güvenliği anlamın-
da bunu başarmış olan bir Türkiye var. Bu 
başarıları hazmedemeyenler yok mu? Var. 
Bunlar da dışarıdan çok, içeridedir.  Bun-
lar hazımsızdır. Bunları aslında gastroen-
terologlara göstermek lazım…

Bizim kimsenin toprağında, hakkında, 
hukukunda, ekmeğinde gözümüz yoktur. 
Bizim Suriye’nin topraklarında gözümüz 
yok. Ama Suriye’den gelecek terör saldı-
rılarına karşı tavrımız kesindir. Asla taviz 
veremeyiz. Onun için bu husustaki düşün-
celerimizi dün Sayın Ruhani’ye de söyle-
dim. Gerek Rusya, gerek İran’la birlikte 
bölgede attığımız adımların hedefi nedir? 
Güvenliği tesis etmektir. Şimdi tam tersine 
kendimizle birlikte tüm dostlarımızın, kar-
deşlerimizin, müttefiklerimizin istiklalini 
ve istikbalini güvenceye kavuşturmanın 
çabası içindeyiz. 

Şu gerçeği hepinizin teslim edeceğine 
inanıyorum: Avrupa’nın, Balkanların, 
Akdeniz’in istikrarsızlığı bizi yakından 
ilgilendirir ve olumsuz etkiler. Aynı şe-
kilde Suriye’nin, Irak’ın, Kafkasya’nın, 
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DEAŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir 
harekât tarzı izleyeceğiz. Terör örgütlerine 
karşı en başından beri ilkeli bir tutum için-
de olan Türkiye’ye, zaten başka türlü dav-
ranmak da yakışmaz.

Suriye kaynaklı terör tehditlerini ortadan 
kaldırdığımızda, ülkemiz için her bakım-
dan çok önemli olan bu büyük coğraf-
yanın yeniden imar ve inşası aşamasına 
geçebiliriz. Esasen, geçmişte bu meseleyi 
de çeşitli ülkelerle görüşmüş, konuşmuş, 
hatta finansmana yönelik bir takım sözler 
almıştık. Ancak, maalesef bu sözler tutul-
madı. Yeni dönemde, ülkemizdeki ve diğer 
ülkelerdeki Suriyelilerin kendi vatanların-
da iskânı için gereken imar, inşa ve ihya ça-
lışmalarını süratle hayata geçirmemiz ge-
rekiyor. Suriye’nin yıkımını engellemekte 
başarılı olamayan uluslararası toplumun, 
en azından bu sürece işe yarar katkılar sağ-
lamasını bekliyoruz. Gerek bölge ülkeleriy-
le, gerek Avrupa Birliğiyle, gerek Birleşmiş 
Milletler ve diğer ilgili uluslararası kuru-
luşlarla bu meseleyi konuşacak, görüşecek 
ve en kısa sürede kolları sıvayıp işe başla-
yacağız. Şu anda kontrolümüz altında olan 
bölgelerde, bu işi kendi imkânlarımızla 
zaten yaptık, yapıyoruz. Burada elde ettiği-
miz tecrübeleri, Suriye’nin tamamına teş-
mil edebiliriz. Yeter ki ülkemize gereken 
destek verilsin. 

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye’nin son 16 yılı, her alanda başarı 
hikâyeleriyle dolu bir şekilde geçmiştir. 
Bilhassa son 5-6 yılda maruz kaldığımız 
saldırılar, işte bu yükselişin önünü kesme 
çabalarının ürünüdür. Bugüne kadar, ne 
yaptılarsa başaramadılar. Tam tersine, ül-
ke ve millet olarak girdiğimiz her mücade-
leden güçlenerek çıktık. Bugün Türkiye’ye 
diz çöktürmek, düne göre katbekat daha 
zorlaşmıştır. Milletimiz, oynanan oyun-
ları görmüş, sahnelenen senaryoları çöz-
müştür. Artık geleceğimize daha güvenle 
bakabileceğimiz bir siyasi ve sosyal iklime 
kavuştuk. Ekonomimizi, bu güzel zeminde 
büyüterek 2023 hedeflerimize ulaşacağız. 

Milletimizin tüm kesimleri gibi iş dünya-
mız da, her mücadelemizde yanımızdaydı. 
Hamdolsun, bugün de esnafından en bü-
yük ihracatçısına kadar iş dünyamızın ta-
mamını yine yanımızda görmekten mem-
nuniyet duyuyoruz. Sizlerin her birini yol 
ve kader arkadaşım olarak görüyorum. 
Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin 
diyorum. 

Bu duygularla bir kez daha Türkiye’nin 
500 Büyük Hizmet İhracatçısı listesine gi-
ren firmalarımızı tebrik ediyorum. Sizlere 
çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili gençler, Türkiye Gençlik Vakfı’nın 
kıymetli mensupları, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. TÜGVA’nın bu Ola-
ğan Genel Kurul toplantısının hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum. Kuru-
luşundan bugüne kadar vakfımızın faali-
yetlerinde emeği geçen herkese teşekkür 

ediyorum. Genel Kurulda görev alacak ar-
kadaşlarımıza başarılar diliyorum. 

“Dünyada iyiye ve güzele dair ne varsa sa-
vunmak, daima hakkın ve adaletin tarafın-
da olacak nesiller yetiştirmek” amacıyla 
kurulan Türkiye Gençlik Vakfımız, 4 yıl 
gibi kısa bir sürede çok önemli başarılara 

Türkiye’nin 2053 ve 2071 
Vizyonlarını Sizler Hayata 

Geçireceksiniz

TÜGVA Olağan Genel Kurulu | İstanbul | 22 Aralık 2018
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Sevgili gençler, 

Şunu hiçbir zaman unutmayınız: Bizler 
millet olarak daima tarihin öznesi olduk. 
Hedeflerimizi büyük kılan, sahiplendiği-
miz misyonu sınırlandırmamış olmamız-
dır. Dünyanın neresinde olursa olsun, hep 
Hak’tan yana saf tuttuk. Her zaman maz-
lumların ve masumların hamisi olmak 
için çalıştık. Ama dikkat ediniz, milletimi-
zin hâkimi değil, sadece ve sadece hadimi 
olduk. Bu sayede gönüllere girdik, kalplere 
yerleştik. Bize gurur, kibir yakışmaz. Kar-
şımdaki gençliği ehli tevazu, tevazu ehli 
olarak görüyorum. Ülkemizin içindeki ba-
şarılarımızı da, sınırlarımız dışındaki bağ-
larımızın gücünü de bu şekilde elde ettik. 

Aradan asırlar geçmiş olsa da, hâlâ bizleri 
gönüllerinde yaşatanların güven adresi-
yiz, umut kaynağıyız. Çünkü biz her yere 
selamla, muhabbetle, sevgiyle gittik. Bu 
yüzden coğrafyamızda ve ötesinde başı 
sıkışan, can ve mal güvenliği tehdit altına 
giren herkes, dini, dili, mezhebi ne olursa 
olsun, kalbini ve yüzünü Türkiye’ye çeviri-
yor. Dünyanın en zengin ülkeleri sığınma-
cılara adeta vebalı muamelesi yaparken, 
biz soframızı milyonlarcasıyla paylaşıyo-
ruz. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam 
nefreti gibi hastalıklar hızla yayılırken, 
biz Yunus’un ifadesiyle “Yaradılanı se-
veriz Yaradandan ötürü” diyerek herke-
se gönlümüzü ve kapılarımızı açıyoruz. 
Bunun için sizlere, herkese karşı muhab-
betinizi, en az hayalleriniz, en az kariyer 
hedefleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye 
ediyorum. Vakfımızın ahlak, adalet, birlik, 
iyilik ve özgürlük olarak ifade edilen de-

ğerlerini kağıt üzerinde bırakmayacağını-
za, hepsini de bihakkın hayata geçireceği-
nize inanıyorum. 

Bu anlayışla hareket ettiğinizde TÜGVA’yı 
sıradan bir sivil toplum kuruluşu olmanın 
çok ötesine taşıyabilir, tarihte silinmez iz-
ler bırakabilirsiniz. Ülkemizde, geleceğini 
başka mecralarda, başka yerlerde arayan 
tek bir gencimiz kalmayana kadar misyo-
nunuzu yerine getirmiş olamazsınız. Kendi 
medeniyet köklerinden ve hazinelerinden 
habersiz hiçbir gencimiz kalmayana kadar 
hiç birimize durmak, dinlenmek yoktur. 
Tarih boyunca bunu defalarca başardık. 
Bugün de başaracağız. İnanmak ve başla-
mak, başarmanın yarısıdır. Bugün burada, 
karşımda, hedeflerine ulaşma konusunda 
kararlı, inançlı ve yola koyulmuş, dolayı-
sıyla başarının yarısını zaten yakalamış bir 
gençlik görüyorum. Üstat Necip Fazıl’ın 
ifadesiyle, “kim var” denildiğinde, sağına 
soluna bakmadan “ben varım” diyen sizler 
gibi yol arkadaşlarına sahip olduğum için 
Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. 

“Başarılarınla Mağrur Olma, 
Gurur Gelecekteki Başarıların 
Düşmanıdır”

Sevgili gençler,

Merhum Ali Fuat Başgil, “Gençlerle Baş-
başa” kitabının giriş bölümüne, gerçekten 
çok çarpıcı iki ikazla başlar. Birincisinde, 
“Çalış, genç arkadaşım çalış… Namerde 
muhtaç olmak, ölmekten beterdir” der. Az 
önce İslam kardeşimin gözleri yaşardı. Ben 

imza attı. Bugün ülkemizin 81 ilinin tama-
mında faaliyet gösteren vakfımız bursla-
rıyla, yurtlarıyla, eğitim-öğretim hizmet-
leriyle, kıraathaneleriyle, icathaneleriyle, 
kamplarıyla, fikir-kültür-sanat faaliyetle-
riyle, spor faaliyetleriyle gerçekten önemli 
bir yere geldi. Bizim vakfımızdan beklenti-
mizi, Mehmet Akif merhumun diliyle ifa-
de etmek istiyorum:

“Âsım’ın nesli... Diyordum ya... Nesilmiş 
gerçek:

İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.” 

Evet… Biz TÜGVA’dan Asım’ın Nesli kıra-
tında nesiller yetiştirmesini bekliyoruz. Bu 
çatı altında buluşan her gencimiz, mukad-
des değerlerin, milli hedeflerin takipçisi 
ve sahibi olmalıdır. Sizler, bu milletin ve 
Türkiye’nin geleceğisiniz, umudusunuz. 
Ecdadın mirasının sadece büyüklüğünün 
değil, getirdiği sorumluluğun da idrakin-
de bir gençlik olarak sizler bizim iftihar 
kaynağımızsınız. Her birinizin ahlakına, 
kabiliyetine, gayretine, birikimine, azmi-
ne, başarılı olacağına, Türkiye’nin aydın-
lık geleceğine inandığım gibi inanıyorum. 
İşte bunun için Türkiye’nin 2053 ve 2071 
vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme 
vazifesini, huzuru kalple sizlere emanet 
ediyorum. 

Tarihimizin en önemli eserlerinden olan 
Kutadgu Bilig, bakınız gençlere nasıl ses-
leniyor:

“Ey yolunda sevinçle ilerleyen genç… 

Bu sözümü gönülden ve içinden gelerek dinle. 

Doğruluk yolundan şaşma. 

Gençliğini değerlendir, ondan yeteri kadar 
yararlan. 

Çünkü ne kadar sıkı tutarsan tut, o bir gün 
elinden kaçar. 

Sende gençlik gücü varken boşa harcama. 

İbadetten hiç bir zaman geri durma, hep 
ibadet et.” 

Evet… Bize doğruluktan şaşmamayı ve iba-
detten geri durmamayı tavsiye eden ecda-
dımıza kulak verin. Bu nasihate uyanlar 
hep kazanmıştır. 

Bizleri Gönüllerinde Yaşatanların 
Güven Adresiyiz, Umut 
Kaynağıyız

Şeyh Edebali’nin “İnsanı yaşat ki, devlet ya-
şasın” nasihatiyle çıkılan yol, ecdadımızın 
dünyanın en büyük ve güçlü devletini kur-
masıyla sonuçlanmıştır. Bugün de hamdol-
sun, son devletimiz Cumhuriyetimizi, nice 
badirelerden kurtararak bugünkü seviye-
sine getirdik. Merhum Hamdullah Suphi, 
gençlere şöyle sesleniyordu: “Yokuşları 
tırmandıkça, ufkun genişledikçe, asırlar-
dır unutulmuş bir âlemi hayran gözlerin-
le tekrar buluyorsun...” Geçmiş dönemler 
için temenni olan bu sözler, bugün artık 
her gün daha da yaklaşılan bir hakikate 
dönüşmüştür. İnşallah sizler de aynı mira-
sı, sonraki nesillere bırakacaksınız. 
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de kendisine dedim ki; göz ağlamazsa söz 
ağlar. Onun için bundan dolayı hiç utan-
mamıza gerek yok, yeri geliyor ben de ağlı-
yorum. Akif şöyle diyor: 

“Ağlarım ağlatamam, hissederim söyleyemem. 

Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım.” 

İkincisinde ise, “Gençliğini eğlenmekle 
geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir” 
der. Bu eserin sonunda merhum hocamız, 
gençlere bir takım tavsiyelerde bulunuyor. 
Aradan geçen 70 yıla rağmen, bu tavsiye-
lerin kıymetinden en küçük bir eksilme 
olmadığını görüyoruz. Mücadelesinin ve 
eserlerinin bizim hayatımızda önemli bir 
yeri olan Ali Fuat Başgil hocamızın bu tav-
siyelerinden bazıları şunlar:

Çalışmak için her gün ve her saat, her yer 
ve her köşe müsaittir. 

Belli bir günde yapman gereken işi, bu is-
ter ders olsun, ister görev, ertesi güne bı-
rakma.

Dikkatin ve kuvvetin zayıflamasın istiyor-
san, belli bir zamanda tek bir işe, tek bir 
kitaba, tek bir derse yoğunlaş. 

İmam Gazali’ye İhyâ’u Ulmû’id-Din eserini 
nasıl yazdığını sormuşlar, “Bir zamanda 
yalnızca bir fasıl, bir bahis, bir mesele üze-
rinde çalıştım” demiş. 

Yarıda kalan iş, başlanmamış demektir. 

Bir işe başlamadan, üzerinde ne yapacağını 
düşünüp kararlaştır, gereken hazırlıkları yap. 

Bütün ruhi ve bedeni kuvvetinle kendini 
işine ver. 

Yılgınlık maskeli bir tembelliktir, karşına 
çıkan güçlüğü yenmeden bir adım bile ge-
rileme. 

Önüne çıkan güçlükleri önce parçala, son-
ra her bir parçayı ayrı ayrı yenmeye çalış. 

Her gün aynı saatlerde çalışmaya otur, u-
zun aralar verme. 

Yorulursan dinlenmek için işini değiştir, 
bu bahaneyle asla boş oturma. 

Sebat et, damlaya damlaya göl olur, aynı 
noktaya düşen damlacıklar mermeri bile 
deler. 

Sabırsızlanma, yol al, fakat acele etme.

Herhangi bir şeyi küçümseyerek ihmal 
edip geçme, küçük ihmallerden büyük za-
rarlar doğabilir. 

Her gün iyi bir eserden yüksek sesle beş-on 
sayfa oku, bu sayede konuşma ve söz söyle-
me istidadın gelişir. 

Güzel bulduğun edebi, felsefi güzel parça-
ları ezberle, bu sayede hem kelime hazinen 
gelişir, hem hafızan kuvvetlenir. 

Öğrendiklerini arkadaşlarınla müzakere 
ve hatta münakaşa et ki zekân işlesin. 

En yeni fikir, eski bir fikrin yeni elbise giymiş 
halidir; bir konu hakkında yazacağın zaman, 
evvela önceden yazılmış olan eserleri oku ki, 
aynı şeyleri tekrarlayarak ömrünü israf etme.
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Ana dilini iyi konuşmayı ve iyi yazmayı 
mutlaka öğren, dil bilgisi amaç değil fikir 
zenginliğinin vasıtasıdır. 

Bir işe sinirliyken karar verme, öfkeyle kal-
kan zararla oturur. 

Arkadan konuşmak korkaklığın en iğrenç 
şeklidir, kimsenin yüzüne söyleyemeyece-
ğini arkasından söyleme. 

Yalan söyleyen, yakalanma korkusu içinde 
yaşayan hırsız gibidir, yalan söyleme. 

Kimseyi kıskanma fakat imren, benzeri bir 
başarıya ve mutluluğa ulaşmak için çalış. 

Hasisin dostu yoktur, cömert ol. 

Dostluğunu kötü günde göster ki, sen de 
kötü gün dostu bulabilesin. 

Ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir. 

Sözlerin tatlı, tavırların zarif olsun. 

Yere yıktığın düşmanını tekmeleme, alice-
naplık göster. 

Büyüklere, kadınlara hürmet et, küçüklere 
şefkat göster, ana-baba ahı alma, yaşlıların 
tecrübesinden yararlan. 

Başarılarınla mağrur olma, gurur gelecek-
teki başarıların düşmanıdır. 

Kibirli insan, sarımsak kokan ağız gibidir, 
herkesi kendinden uzaklaştırır. 

Herkesin imrendiği pırlanta gibi kıymet 
sahibi ol, asla yerde kalmazsın. 

Tereddüde düştüğünde fikrini soracağın 
kimseyi iyi seç, isabetsiz bir fikir ömür bo-
yu pişmanlık, isabetli bir fikir ömür boyu 
aydınlık getirir. 

Bu vesileyle vasiyetine uygun şekilde, Ali 
Fuat Başgil Hocamızı bir kez daha rahmet-
le, hayırla yad ediyoruz. Gelin hep beraber 
ruhuna bir Fatiha okuyalım. 

Başarı, Çalışarak, Emek Vererek, 
Hak Ederek Elde Edilen 
Neticenin Adıdır

Sevgili gençler,

Hayatta çalışmadan zengin olanlar, baş-
kalarının sırtlarına basarak yükselenler, 
insanların acılarından kazanç sağlayanlar 
yok mu? Elbette var. Ama bunun adı başa-
rı değildir. Başarı, çalışarak, emek vererek, 
hak ederek elde edilen neticenin adıdır. 
Dünya hayatına maddi ve manevi tüm 
yönleriyle bakmayı başaramayanlar, bu 
ahlakı anlamakta zorlanırlar. Sizler işte bu 
yoldan gitme kararında olan gençler ola-
rak, TÜGVA çatısı altında buluştunuz. Her 
birinize hayatta başarılar diliyorum. 

Vakfımızın bugünlere ulaşmasında emeği 
geçenleri bir kez daha tebrik ediyorum. 
Kongrede seçilecek yönetime başarılar te-
menni ediyorum. 

Bu vesileyle Türkiye Gençlik Vakfı’nın 
Türkiye’de bir marka olduğunu tekrar bu 
kongrede haykırmak istiyorum. İnşallah 
üniversiteyi bitiren gençlerimiz ilanihaye 
buradan irtibatını kesmeyecektir. 

Yolumuz açık olsun, kalın sağlıcakla.

Değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selam-
lıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, 
milletin evine, bu gazi mekâna hoş geldi-
niz. Bugün kura ile atamasını yapacağımız 
2 bin 504 engelli ve 3 bin 274 devlet ko-

rumasından yararlanmış gencimize görev 
yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum. 

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezu-
nu tüm engellilerimiz ve devlet koruma-
sından yararlanmış gençlerimiz, bu atama-
ya dâhil edilmişlerdir. Bu yerleştirmede 

Engelli Evlatlarımızı 
“Cennet Çocukları” Olarak 

Görürüz

Engelli Vatandaşlarımız ve Devlet Korumasından Yararlanmış
Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni

Ankara | 24 Aralık 2018
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yetimlerini, kimsesizlerini hoşnut eden-
lerin, aynı zamanda Rabbimizi de hoşnut 
ettiğine inanıyoruz. 

Nitekim, geçtiğimiz 16 yılda demokraside 
ve ekonomide attığımız her adımın geri-
sinde, “önce insan” felsefesi vardır. İşte bu 
anlayışla hayata geçirdiğimiz reformlar 
sayesinde, bugün ülkemiz dünyanın en 
gelişmiş sosyal güvenlik sistemine, sosyal 
hizmetlerine ve sosyal yardım şemsiyesine 
sahip devletlerinden biri olmuştur. Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığını aynı çatı 
altında toplayarak, bu çerçevede hizmet 
birliğini sağladık. İnşallah önümüzdeki 
dönemde, bu ülkede tek bir sahipsiz vatan-
daşımızı, muhtaç insanımızı bırakmayana 
kadar bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

Değerli misafirler,

Türkiye’nin geçtiğimiz 16 yıldaki başarı 
hikâyesi, sadece milletimizin kazanım ha-
nesine yazılmakla kalmamıştır. Bu başarı-
lar aynı zamanda bölgemizde ve dünyada 
yüzlerce milyon insan için de bir umut, bir 
ışık olmuştur. Zalimlerin pençesi altında 
inleyen mazlumlar, Türkiye’nin dik du-
ruşuna, yükselişine, vakarına bakarak bir 
silkiniş, bir diriliş heyecanına kapılmışlar-
dır. Yokluk, yoksulluk, yoksunluk içinde 
kıvranan garipler, ülkemizin geldiği refah 
seviyesini kendilerine örnek almışlardır. 
Özgürlük kavgası veren nice toplumlar, 
Türkiye’nin 7 düvele karşı yürüttüğü mü-
cadeleden aldıkları feyzle cesaretlerini kat-
lamışlardır. Medeniyetleri ve kültürleri sü-
rekli örselenen nice halklar, milletimizin 

kendi özünü koruyarak küresel düzeyde 
kendini gösterebilme kabiliyetini görerek 
rahatlamışlardır. Türkiye’nin “Dünya 5’ten 
Büyüktür” itirazı, uluslararası platformlar-
da oluşan statü karşısında kendini çaresiz 
hisseden ülkelere özgüven aşılamıştır.

Siyasetten ticarete, teknolojiden sanata 
kadar tüm alanlarda attığımız her yeni 
adımla, kendimizle birlikte dostlarımızın 
ve kardeşlerimizin de sorumluluğunu üze-
rimizde taşıdığımızı biliyoruz. Tabii, bu so-
rumluluğun gereğini yerine getirmenin bi-
rinci şartı, kim olduğumuzu unutmamak, 
ikinci şartı da birlik ve beraberliğimize sıkı 
sıkıya sarılmaktır.

Suriye Kürtlerini PKK-PYD’nin 
Zulmüne Terk Etmeyeceğiz

Şimdi sizlere tarihten bir rivayet naklet-
mek istiyorum. Moğol İmparatorluğu-
nun kurucusu Cengiz’in torunu Hülagu, 
Bağdat’ı ele geçirip şehri baştan sona yağ-
malar. Kimi kaynaklar bu yağmada 200 
bin, kimi kaynaklar 400 bin kişinin katle-
dildiğini söyler. Bağdat’ın her biri asırların 
emeği olan camileri, sarayları, kütüphane-
leri Hülagu’nun ordusu tarafından yerle 
bir edilir. Şehrin dışında karargahını kuran 
bu zalim hükümdar, haber gönderir ve o 
beldenin en büyük alimiyle görüşmek iste-
diğini söyler. Tabii hiçbir alim, Hülagu’nun 
karşısına çıkmak için gönüllü olmaz. 

Sonunda Kadıhan isminde, daha sakalı 
bile terlememiş genç bir medrese hocası, 
bu görüşmeye gitmeye gönüllü olur. Yanı-

ilk defa devlet korumasındaki gençlerimiz 
öğretmenlik, mühendislik, hemşirelik gibi 
unvanlara da atanıyor. Böylece, toplam 5 
bin 778 kardeşimiz yeni bir hayata başla-
mış oluyorlar. Bugünkü atamayla birlik-
te engelli kamu görevlisi sayımız 56 bin. 
Engelli vatandaşlarımızı sadece kamuya 
atamayla kalmadık, özel durumlarını göz 
önünde bulundurarak, kurum içinde iller 
arasında kolayca yer değiştirebilmelerini 
de sağladık. Kamu çalışanları içinde ço-
cukları engelli olanlar varsa, onlara çocuk 
yardımını yüzde 50 artırımlı olarak ödüyo-
ruz. Geçmişte ciddi sıkıntı ve şikâyet kay-
nağı olan engelli raporları konusundaki 
sorunları da çözdük. Kamuya ve özel sek-
töre ait merkezlerde 23 bin engelli bireye 
yatılı bakım hizmeti sunuluyor. 

Biz engelli evlatlarımızı “cennet çocukları” 
olarak görürüz. Engellerin evlatlarımızın 
zihinlerinde veya uzuvlarında değil, onları 
eksik olarak gören kalplerde olduğuna ina-
nıyoruz. Tüm canlılar gibi, engelli kardeş-
lerimizi de “Yaradılanı severiz Yaradandan 
ötürü” inancıyla kucaklıyor, onlara hizmet 
ediyoruz. 

Diğer yandan, devlet korumasından yarar-
lanan çocuklarımıza en iyi bakımı ailele-
rinin yapacağına inanıyoruz. Bu anlayışla 
122 bin evladımızın bakımı için ailelerine 
826 lira maddi destek veriyoruz. Ayrıca, bu 
yıl itibariyle 6 bin 423 evladımız koruyucu 
aile yanında bakılıyor. Bunlar için de ayda 
1.350 lira destek sağlıyoruz. Kendi ailesi ve 
koruyucu aile yanında bakımı mümkün ol-
mayan çocuklarımızı Çocuk Evleri, Çocuk 
Evleri Sitesi, Çocuk Destek Merkezi gibi 

kurumlarımıza alıyoruz. Bu tür kurumla-
rımızdaki çocuk sayısı 14 bindir. Böylece 
toplamda 143 bin evladımızın devlet koru-
masında büyümesini, eğitim görmesini ve 
hayata atılmasını sağlıyoruz. 

Demokraside ve Ekonomide 
Attığımız Adımların Gerisinde, 
“Önce İnsan” Felsefesi Vardır

İstikbalimizin teminatı olan çocuklarımı-
za daha iyi hizmet verebilmek için yeni 
projeleri devreye alıyoruz. Nitekim kısa 
süre önce bu noktada önemli bir adım 
attık ve Mobil Sosyal Hizmet Birimlerini 
hayata geçirdik. Artık mobil birimleri-
mizle çocuklarımızın sorunlarına daha 
hızlı, daha etkin, bir şekilde müdahale 
edebileceğiz. Her ne şekilde olursa olsun, 
bu ülkede sahipsiz kalmış her çocuğun 
annesi de, babası da devlettir. Esasen, bi-
zim kültürümüzde devletin “baba”lığına 
dair de, “ana”lığına dair de çok güçlü vur-
gular vardır. Devlet Baba gücü ve kudre-
tiyle, Devlet Ana da şefkati ve merhame-
tiyle vatandaşını sarar, sarmalar, korur, 
yaşatır. Yetimine, garibine, mağduruna, 
mazlumuna sahip çıkmayan devlet, bizim 
gözümüzde devlet değildir. Aynı şekilde, 
vatandaşını güven ve huzur içinde tut-
mayan, çalışması, üretmesi, refahını yük-
seltmesi için imkân sağlamayan devlet de 
bizim nazarımızda devlet değildir. “İnsa-
nı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla, her 
vatandaşımıza, ama özellikle engelli, yaş-
lı, çocuk, kadın gibi dezavantajlı kesim-
lere tüm gücümüzle, tüm imkânımızla 
sahip çıkıyoruz. Engellilerini, öksüzlerini, 
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na bir deve, bir keçi ve bir horoz alarak, 
Hülagu’nun karargahına varır. Genci te-
peden tırnağa süzen Hülagu, genç alime, 
“Karşıma çıkarmak için bula bula seni mi 
buldular” diye sorar. Kadıhan, “Görüşmek 
için iri birini istiyorsan dışarıda bir deve 
var, sakallı birini istiyorsan dışarıda bir ke-
çi var, sesi gür birini istiyorsan da dışarıda 
bir horoz var, istediğini çağırtabilirsin” der. 
Hülagu, karşısındakinin boş biri olmadığı-
nı anlayınca, “Söyle bakalım” der, “Beni bu-
raya getiren sebep nedir?” Genç alim cevap 
verir: “Seni buraya bizim amellerimiz ge-
tirdi. Allah’ın verdiği nimetlerin kıymetini 
bilemedik. Zevk ve sefaya daldık. Makam, 
mevki, mal peşine düştük. Allah da nimet-
lerini geri almak üzere seni gönderdi.” Bu-
nun üzerine Hülagu, “Peki beni buradan 
kim gönderebilir” diyerek ikinci sorusunu 
sorar. Kadıhan cevap verir: “Özümüze dö-
ner, bize verilen nimetlerin kıymetini bilir, 
birbirimizle uğraşmaktan vazgeçersek, iş-
te o zaman sen buralarda duramazsın.” Ne 
demek istediğimi anlıyor musunuz? Birbi-
rimizle uğraşmayı bırakacağız ve birbiri-
mizi Allah için seveceğiz. 

Evet… Eğer biz sahip olduğum  uz nimet-
lerin kıymetini bilemez, nankörlük yoluna 
saparsak, akıbetimiz eninde sonunda böy-
le olur. Buna karşılık, şükrümüzü eksik et-
mez, çok çalışır, birliğimize, beraberliğimi-
ze,  kardeşliğimize sahip çıkarsak, dünya-
nın en güçlü orduları da gelse, karşımızda 
duramaz. Maalesef, bugün İslam dünyası-
na baktığımızda, nerede bir acı, nerede bir 
gözyaşı, nerede bir zulüm varsa, gerisinde 
hep toplumların kendi eksikleri, yanlışları, 
dağınıklıkları vardır. Dünyayı inim inim 

inleten zalimler, güçlerini ellerindeki si-
lahlardan, kasalarındaki paralardan de-
ğil, asıl karşılarındaki işte bu manzaradan 
alıyorlar. 

Değerli misafirler,

Türkiye, bölgesinde ve dünyada hep Hak-
kın, haklının, adaletin peşinde giderek ba-
şarıya ulaşıyor. Bugün Suriye’de yaşanan 
zulmün tek sebebi, Suriye halkının kimi 
yerde Sünni diyerek Şii diyerek, kimi yer-
de Arap diyerek, Kürt diyerek, Türkmen 
diyerek paramparça edilmiş olmasıdır. Ay-
nı durum Irak için geçerlidir. Aynı durum 
Yemen için geçerlidir. Benzer parçalanmış-
lıklar Libya için, Somali için, diğer kan ağ-
layan coğrafyalar için geçerlidir. Esaretin 
de, sefaletin de sebebini kendimizde ara-
madıkça, bu manzarayı değiştiremeyiz. 

İşte bunun için Suriye’deki Arapların gü-
venliği ve huzurunu kendi meselemiz ola-
rak görüyoruz. Aynı hissiyatla Suriye’deki 
Kürtlerin güvenliği ve huzurunu kendi 
meselemiz olarak görüyoruz. Türkmen-
ler zaten öz kardeşlerimiz, elbette onların 
güvenliği ve huzuru bizim meselemizdir. 
Suriye Araplarını DEAŞ’ın eline bırakma-
dığımız gibi, Suriye Kürtlerini de PKK-
PYD’nin zulmüne de terk etmeyeceğiz. 

Nitekim, ülkemizde hayatlarını sürdüren 
3,6 milyon Suriyeliye baktığımızda bu 
manzarayı, bu çeşitliliği görebiliriz. Bugü-
ne kadar 300 bine yakın Suriyeli evlerine 
döndü. Peki nereye gitti bu insanlar? Sade-
ce Türkiye’nin güvenli hale getirdiği bölge-
lere gitti. 
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Demek ki, Suriye’de mesele Arap meselesi, 
Kürt meselesi, Türkmen meselesi değildir. 
Suriye’de bir tarafta rejimiyle, DEAŞ’ıyla, 
PKK-PYD’siyle zalimler, diğer tarafta tesis 
ettiği huzur ve güven iklimiyle, adaletiyle, 
merhametiyle, getirdiği hizmetlerle Tür-
kiye vardır. Denklem işte bu kadar basit-
tir. Bu fark, tıpkı canlarını ve gelecekleri-
ni kurtarmak için yola çıkan mültecileri 
Akdeniz’in karanlık sularına veya jiletli 
tel örgülerin önlerine mahkum edenlerle, 
onlara sınırlarını açan, ekmeğini bölüşen 
Türkiye farkı kadar açıktır, nettir. 

Bir kez daha tekrar ediyorum, zalimi ba-
şarılı kılan kendi gücü değil, karşısındaki-
lerin zaaflarıdır. Buradan tüm milletime, 
kalbi bizimle olan tüm dostlarımıza sesle-
niyorum. Gelin bir olalım, iri olalım, diri 
olalım, hep birlikte kardeş olalım, böylece 
tüm zalimlerin üstesinden gelelim. 

Milletimizin Beklentilerini, 
Hayallerini Emir Telakki Ettik

Değerli arkadaşlar,

Atalarımız, “Ele verir talkını kendi yutar 
salkımı” demişler. Önce biz kendi aramız-
da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliği-
mizi güçlü tutacağız, sürekli yükselteceğiz 

ki, diğer mazlumlar arkamızdan gelsin. 
Bunun için siyasi hayatımız boyunca hep 
milleti, milletin tercihlerini, milli iradeyi, 
yani demokrasiyi önde tuttuk. Milletimi-
zin beklentilerini, hayallerini, taleplerini 
emir telakki ettik. Siyaseti, milletin hakimi 
değil hadimi olmak gayesiyle yaptık. Bele-
diye Başkanlığından Başbakanlığa ve Cum-
hurbaşkanlığına kadar üstlendiğimiz tüm 
görevleri bu anlayışla yürüttük, yürütüyo-
ruz. İnşallah önümüzdeki dönemde mille-
timizi her alanda daha büyük hizmetlerle 
buluşturacak, ülkemizi daha ileriye taşıya-
cağız. Onun için 31 Mart yerel seçimlerini 
bir dönüşüm, değişim olması bakımından 
çok ama çok önemsiyorum. Hep birlikte 
bu konuda adımlarımızı kararlı atacağız. 
Bu çerçevede engelli kardeşlerimizi ve 
devlet korumasındaki gençlerimizi yeni 
imkânlara kavuşturmak için çalışacağız. 

Bugün ataması yapılan engelli kardeşle-
rimize ve devlet korumasındaki gençleri-
mize bir kez daha yeni işlerinin hayırlı ol-
masını diliyorum. Bu çalışmaların hayata 
geçirilmesinde emeği, katkısı olan herkese 
teşekkür ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Sizleri Cumhurbaşkanınız olarak, Al-
lah için seviyorum.

Değerli bilim insanları, kıymetli misafirler, 
çok değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi 
duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, mille-
tin evini, bu gazi mekânı teşrifleriniz için 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bugün burada, ülkemizin bilimsel araş-
tırmalar alanında iki lokomotif kuruluşu 
olan TÜBİTAK ve TÜBA’nın 2018 yılı Ödül 
Takdim Töreni için bir araya gelmiş bulu-
nuyoruz. İnşallah az sonra kendi alanların-
da yaptıkları çalışmalarla Türk ve dünya 

Türkiye, Medeniyetine 
Giydirilmeye Çalışılan 
“Bağımlılık Gömleğini” 

Parçalamıştır

TÜBİTAK ve TÜBA Ödül Töreni | Ankara | 26 Aralık 2018
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Bilim ve Teknolojiden Mahrum 
Bir Kalkınma Çabası Menzile 
Varamaz

Bu vesileyle 2016 yılında ebediyete uğurla-
dığımız Halil İnalcık Hocamızı da rahmet-
le ve özlemle yâd ediyorum. Yüce Mevla’m, 
ülkemizin bu güzide iki ilim adamına rah-
met ve mağfiret eylesin diyorum. Tabi bu-
gün TÜBİTAK tarafından seçilen bilim in-
sanlarımızın ödüllerini de tevdi ediyoruz. 
Ülkemiz genelinde yapılan incelemeler ve 
elemeler sonucunda TÜBİTAK tarafından 
3 farklı kategoride 18 başarılı bilim insanı 
ödüle layık görüldü. TÜBİTAK’ın 5 temel 
bilimler, 3 mühendislik bilimleri ve 4 sos-
yal bilimler alanındaki 12 “Teşvik Ödülü” 
ile 3 “Özel Ödülü” ve 3 “Bilim Ödülü”nü 
de bugün sahipleriyle buluşturuyoruz. 
1966’dan bugüne kadar TÜBİTAK tarafın-
dan farklı sahalarda ödül verilen araştır-
macı ve bilim insanı sayımızı böylece 773’e 
yükseltmiş oluyoruz. Ben, TÜBA ve TÜ-
BİTAK tarafından ödül verilen tüm bilim 
insanlarımıza ülkem ve milletim adına te-
şekkür ediyorum. Kendilerinden çok daha 
büyük başarılara, araştırmalara, akademik 
ve ilmi çalışmalara imza atmalarını bekle-
diğimizi özellikle belirtmek istiyorum.

Değerli kardeşlerim,

Bilim ve teknolojiden mahrum bir kalkın-
ma çabasının menzile varması mümkün 
değildir. Bilim, kültür ve sanat adamlarına 
destek olmayan bir devletin, beklediği atı-
lım sürecine girmesi ham bir hayal olarak 
kalacaktır. Kültür ve medeniyet kökleri ile 

manevi hazinelerinden kopuk yürüyen bi-
limsel çabaların da, eksik ve yarım kalaca-
ğı unutulmamalıdır. 

Türkiye olarak, her açıdan müstesna bir 
kültür, ilim ve tarih havzasının üzerinde 
oturuyoruz. Asırlardır farklı kültürleri, 
farklı medeniyetleri ve inançları bünye-
sinde başarıyla mezcetmiş bir coğrafyanın 
kavşak noktasında yer alıyoruz. Merhum 
Fuat Hoca’nın araştırmalarının da ortaya 
koyduğu gibi, insanlık tarihine yön veren 
pek çok keşfin ilk nüvelerinin oluşturul-
duğu bir maziye sahibiz. Aynı şekilde mer-
hum Osman Turan hocamız, ecdadımızın 
Selçuklu döneminin sayfalarını insanlığın 
istifadesine sunmuştur.  Yine merhum Ha-
lil İnalcık hocamız, bu mazinin Osmanlı 
dönemini eserleriyle gayet güzel bir şekil-
de ortaya koymuştur.

Ülkemizi geleceğe çok güçlü bir şekilde ta-
şıyacak her türlü birikim, milli hazinemiz-
de bulunuyor. Ancak uzun zamandır bu 
hazinenin kapağını açıp, istifade edemiyo-
ruz. Son iki asırdır sadece ülke olarak de-
ğil; İslam dünyası olarak da ilmi çalışma-
larda, üretimde, sanayide, bilimsel araştır-
malarda, kültür ve sanatta yeterli inkişafı, 
yeterli başarıyı yakalayamıyoruz. Elbette 
bunda milletimizin ve İslam dünyasının 
son asırlarda maruz kaldığı emperyalist 
saldırıların çok büyük etkisi vardır. İslam 
coğrafyası, son dönemde büyük oyunun 
malzemesi yapılmıştır. Kaynakları sömü-
rülmüş, toprakları parçalanmış, sınırları 
petrol, altın ve çıkar hesapları üzerinden 
yeniden çizilmiştir. Birinci Dünya Savaşı 
sonrası inşa edilen, İkinci Dünya Savaşı 

bilim literatürüne katkı yapan hocalarımı-
za ve genç araştırmacılarımıza ödüllerini 
tevcih edeceğiz. Öncelikle ödüle layık gö-
rülen tüm bilim insanlarımızı emekleri ve 
gayretleri için kutluyor, kendilerine ülkem 
ve milletim adına en kalbi teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Genç bilim insanlarımızın gözlerinden 
yansıyan heyecan, azim, gurur ve cesaret, 
ülkemizin geleceği adına bize büyük umut-
lar aşılıyor. Bilim hayatlarının daha baş-
larındayken, hem üniversitelerine, hem 
ailelerine, hem de ülkemize böyle güzel 
iftihar tabloları yaşattıkları için genç araş-
tırmacılarımıza teşekkür ediyorum. Rab-
bim, sizlerin içindeki bu okuma, öğrenme, 
tüm insanlığa faydalı olma aşkını hiç sön-
dürmesin diyorum. Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK 
ile Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA’yı 
ülkemizin bilimsel araştırma havuzunun 
genişlemesine yaptıkları katkı için de gö-
nülden tebrik ediyorum.

Bu yıl, milli akademimiz TÜBA tarafın-
dan 3 farklı alanda verilen 48 ödül bulu-
nuyor. TÜBA Uluslararası Akademi Ödül-
lerini; Moğolistan, Romanya, Singapur ve 
Amerika’dan 4 bilim insanı kazandı. TÜBA 
Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri-
ni ise bu yıl 24 farklı üniversiteden 37 genç 
kardeşimize takdim ediyoruz. Ayrıca bu 
sene, biri “Halil İnalcık Özel Ödülü” olmak 
üzere 7 eser de TÜBA- Bilimsel Telif Eser 
Ödülüne layık görüldü. Bugünkü program-
la birlikte TÜBA tarafından ödüllendirilen 
bilim adamı ve eser sayısı toplamda 689’a 
yükseldi. 

Biliyorsunuz bu sene İslam bilim tarihi ala-
nında yazdığı eşsiz eserlerle dünya çapında 
üne sahip olan bir hocamızı, bir ulu ilim 
çınarımızı kaybettik. 30 Haziran 2018 tari-
hinde ahirete irtihal eden Profesör Doktor 
Fuat Sezgin Hocamız, sadece ülkemizin son 
yıllarda yetiştirdiği en velut, en başarılı, en 
çalışkan ilim insanlarından biri değildi. O 
aynı zamanda, yüreği bu ülke için çarpan, 
bu ülkenin istikbali için fikir çilesi çeken, 
emek veren, üreten gerçek bir vatansever-
di. O 94 yıllık ömrünün kahir ekseriyetini, 
medeniyetimizin ilmi birikimini gün yü-
züne çıkarmaya adayan bir fikir işçisiydi. 
Hocamız, “Amacım, Müslümanlara İslam 
bilimlerinin gerçeğini tanıtmak, benlik 
duygularını törpüleyen yanlış yargılardan 
onları kurtarmak” diyen bir münevver-
di. Hayatıyla, eserleriyle, çalışkanlığıyla, 
vatanperverliği ile geride hoş bir sada ve 
“muhalled” eserler bırakan Fuat Sezgin Ho-
camızın adının yaşatılmasını boynumuzun 
borcu olarak görüyoruz.  Bu amaçla 2019 
yılını ülkemiz genelinde “Prof. Dr. Fuat Sez-
gin Yılı” ilan ettik. O da maalesef bu ülkede 
çile çeken, çile çektirilen, bunun neticesin-
de de Almanya’ya gitmek zorunda kalan bir 
bilim insanıydı. Ama o Almanya’da da dur-
madı, vatan hasretiyle çalıştı ve çok değerli 
eserler üretti. Onu unutmayacağız, unut-
turmayacağız. Sene boyunca düzenlenecek 
etkinliklerin, hem Hocamızın hayatının, 
hem de onun ömrünü adadığı İslam kültür 
ve medeniyet hazinesinin daha iyi anlaşıl-
masına katkı sağlayacağına inanıyorum. 
Bilhassa da genç kuşakların merhum Ho-
camızın gayretinden, cesaret ve çalışkan-
lığından alacağı pek çok örnek olduğunu 
düşünüyorum.
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mosferinden ne bilim çıkar, ne âlim çıkar, 
ne de dünya çapında araştırmacılar çıkar. 
Öğrencilerin yetişmesiyle, eğitimiyle değil 
de; başörtüsüyle,  sakalıyla, kılık-kıyafetiy-
le uğraşan bir üniversitenin, ne ülkeye, ne 
de millete bir faydası olur. Liyakat ve eh-
liyet yerine hizip dayanışmasının hâkim 
olduğu bir üniversiteden bilim dünyasına 
katkı beklemek beyhudedir. Öğrencilerin 
vakitlerini laboratuvar ve kütüphaneler 
yerine kavgalarla geçirdiği bir üniversite 
atmosferinde Fuat Sezginler, Aziz Sancar-
lar hayat bulamaz. Hepsinden önemlisi 
“özgürlüğün” olmadığı yerde “özgünlük” 
de olmaz. 

İşte bu anlayışla, son 16 yılda sadece eko-
nomide, siyasette, diplomaside değil; üni-
versitelerimizin demokratikleşmesinde, 
özgürleşmesinde de önemli adımlar attık. 
Üniversitelerimizi; kültür hayatımızı çöl-
leştiren, bilimin gelişmesine engel olan ya-
sakçı, hizipçi, fanatik, cilası iyi ama içi kof 
zihniyetin cenderesinden kurtarmak için 
büyük çaba harcadık. Uzun yıllar öğrenci 
olaylarıyla, yasaklarla, ikna odalarıyla, ki-
mi örgütlerin baskılarıyla anılan üniver-
siteler artık tarih oldu. Atılan adımlar sa-
yesinde üniversitelerimiz gerçek anlamda 
bilim ve akademik çalışma yapabilecekleri 
imkânlara kavuştu. Bugün üniversiteleri-
mizde teröre bulaşmadığı, şiddeti kutsa-
madığı sürece her türlü fikrin, her türlü 
eleştirinin yapılabildiği, bilimsel araştır-
malara her türlü desteğin verildiği bir öz-
gürlük ortamını tesis ettik. 

Eksiklerimiz elbette vardır. Her şey gibi 
akademideki gelişmeler de insana, insan 

kalitesine, eldeki imkânların ne şekilde 
değerlendirildiğine bağlıdır. Araştırma gö-
revlisinden profesörüne, uzmanından rek-
törüne kadar tüm unsurlarıyla üniversite-
lerimiz geliştikçe, özel sektörde ve kamuda 
görev yapan araştırmacılarımızın üretken-
liği arttıkça, Türkiye’nin bu alanda da hak 
ettiği yere geleceğine inancım tamdır. 

Değerli kardeşlerim,

İlim, insanın beşikte başlayan ve kabirde 
son bulan uzun yolculuğunun adıdır. İlim 
tahsilini meslek edinen sizler de zorlu, sa-
bır ve gayret gerektiren uzun bir yola revan 
olmuş insanlarsınız. Ülkemizin yöneticile-
ri olarak görevimizin, sizleri desteklemek, 
sizlere araştırmalarınızı yapabileceğiniz, 
hiç çekinmeden sorularınızı rahatça sora-
bileceğiniz bir iklimi tesis etmek olduğuna 
inanıyoruz. Tabii ki bunun için en başta fi-
ziki mekânlar gereklidir. Fiziki mekânlarla 
birlikte tüm gelişmiş teknolojiler sizlerin 
emrine verilmelidir. Bu anlayışla bilim in-
sanlarımızın çalışmalarına büyük destek-
ler veriyor ve yenilikçi fikirleri teşvik edi-
yoruz. TÜBİTAK, sosyal bilimler de dâhil 
olmak üzere bilimin her alanında akade-
misyenlerin, özel sektör ve kamuda çalışan 
araştırmacıların projelerine geri ödemesiz 
destekler veriyor. 

Karargâha Siber    
Saldırıyı Ahtapot Önledi 

Günümüz dünyasında gerçek anlamda ba-
ğımsızlığın ilk şartı teknolojiyi tasarlayan, 
geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konu-

sonrasında ise tahkim edilen yeni küresel 
sistem, İslam âlemini çeperlere itmiştir. 
Bu yeni sistemde Müslümanlara ne kendi 
gelecekleri, ne de insanlığın ortak mese-
leleri hakkında söz söyleme hakkı tanın-
mamıştır. 1,7 milyar nüfusa sahip İslam 
dünyasının BM Güvenlik Konseyi’nde bir 
tane bile daimi üyelerinin bulunmaması, 
işte bu çarpıklığın bir sonucudur. Onun 
için “Dünya 5’ten Büyüktür” diyorum. Ça-
tışma, gerilim, eğitimsizlik, fakirlik ve dı-
şa bağımlılık adeta coğrafyamızın kaderi 
haline getirilmeye çalışılmıştır. Bu sistemi 
inşa edenler, ne yazık ki büyük oranda ba-
şarılı da olmuşlardır.

Bugün İslam dünyasına söyle bir baktığı-
mızda enerjisini ilmi, akademik, kültürel 
çalışmalara sarf etmek yerine daha çok iç 
çatışmalarla tüketen bir manzaraya şahit 
oluyoruz. Yakın çevremize baktığımızda 
gelir dağılımından adalete, diplomasiden 
demokrasiye, ekonomiden hak ve özgür-
lüklere kadar birçok alanda sorunlarla 
boğuşan bir coğrafyayla karşılaşıyoruz. 
Aynı fotoğrafta kendi ülkesinin bekasını, 
küresel silah tacirlerine haraç ödeyerek 
sağlamaya çalışan devletlere rastlıyoruz. 
Sadece güvenlik konularında değil; tekno-
lojide, mimaride, sanayide, diplomasi ve 
ekonomide de “dışa bağımlılık”, bugün İs-
lam dünyasının en acı gerçeğidir. Adeta bir 
“öğrenilmiş çaresizlik” sendromuyla karşı 
karşıyayız. Biz, bu durumun değişeceğine 
yürekten inanıyoruz. 

“Özgürlüğün” Olmadığı  Yerde 
“Özgünlük” de Olmaz

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, bilhassa son 16 yıldaki hamlele-
riyle, asırlardır kendisine ve medeniyetine 
giydirilmeye çalışılan “bağımlılık gömle-
ğini” parçalamıştır. Bu dönemde ülkemiz 
ekonomiyle beraber sanayi, ticaret, ulaşım 
ve teknolojide de çok büyük mesafe kat et-
miştir. Gerçekleştirdiği hamlelerle milleti-
mizin inancı artmış, yeniden kendine gü-
veni gelmiştir. Tüm bunları da demokrasi 
ve özgürlükler alanında gerçekleştirdiği 
sessiz devrimlerle başarmıştır. Türkiye’nin 
son 16 yılda yakaladığı başarının sırrı 
devletiyle milletinin kaynaşmasını en üst 
düzeye çıkarmış olmasıdır. Ülkemizin ba-
şarısının gerisinde, ilmi çalışmaların önü-
nü açması, bilim insanlarını desteklemesi, 
diğer hususlarla birlikte bu alandaki baskı 
ve kayırmacılığa da son vermesi yatıyor. 
Burada emeğiniz büyük ve bunun artarak 
devamını bekliyoruz. 

Bir dönem, darbecilerin, cuntacıların, ve-
sayet güçlerinin adeta eşik bekçisi, adeta 
meşruiyet mekanizması gibi görülen üni-
versitelerimiz, hayata geçirdiğimiz reform-
larla tarihi bir değişim yaşadı. Uzun yıllar 
çatışmalarla, siyasi kavgalarla, ideolojik 
kamplaşmalarla anılan Türk üniversitele-
ri, ilk defa bizim dönemimizde bilim üre-
tim merkezleri olma görevlerini yerine ge-
tirebilecekleri imkânlara kavuştu. 

Açık ve net söylüyorum: Kapısına ikna 
odalarının kurulduğu bir üniversite at-
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muna ulaşmaktır. Ülkemizin milli teknolo-
ji hamlesinin başarıya ulaşması, teknoloji 
üreten bir toplum haline dönüşmemizle 
mümkündür. 16 yıllık dönemde bilim in-
sanlarımızın sunduğu 20 bin 155 projeye 
10 milyar liranın üzerinde akademik Ar-Ge 
katkısı verdik. Hedefimiz Türkiye’yi kendi 
vatandaşları için değil, dünyadaki tüm bi-
lim insanları için bir çekim merkezi haline 
getirmektir. Stratejik alanlardaki projelere 
katkı sağlamak üzere, ülkemize gelecek 
üst düzey araştırmacılara çok cazip teşvik-
ler sunan “Uluslararası Lider Araştırmacı-
lar” programı, işte bu hedef doğrultusunda 
hazırlandı. En başarılı çocuklarımıza, en 
parlak beyinlerimize üretkenliklerini da-
ha da artırabilecekleri ve fikirlerini somut 
projelere dökebilecekleri “ekosistemler” 
sunuyoruz. Türkiye’nin hemen hemen her 
yerinde kurulan Ar-Ge ve Tasarım Merkez-
leri, Teknoparklar bu çabanın somut birer 
örneğidir. Şu anda bin 384 “Ar-Ge ve Ta-
sarım Merkezimiz” ile 81 Teknoparkımız 
bulunuyor. İnşallah bunların sayınlarını 
artırmaya devam edeceğiz.

Bir diğer önemli konu da siber güvenlik 
meselesidir. Artık fiziki güvenliğinizi siber 
güvenlikle, dijital sanayiyle, yerli yazılım-
la ve yapay zekâyla tahkim etmiyorsanız, 
kendi kendinizi kandırıyorsunuz demek-
tir. Hudutlarımızın korunmasına göster-
diğimiz hassasiyeti, ülkemizin ürettiği ve-
rilerin korunmasına göstermek durumun-
dayız. Bugün siber saldırılar ve açıklar, 
devletin güvenliği ile kişi mahremiyetini 
ihlal eden en büyük tehditlerdendir.  Ge-

liştirdiğimiz “Ahtapot” yazılımı bir kuvvet 
komutanlığımızın karargâhına yapılan si-
ber saldırıyı başarıyla engelledi ve gerçek-
leşecek bir NATO tatbikatına dâhil edildi.  

Türkiye artık bilimsel araştırmalarda sınır 
tanımıyor, uzaydan kutuplara kadar her 
noktada çalışmalar yürütüyoruz. 2 haf-
ta önce 20 yıllık bir hayali gerçekleştirip 
Uzay Ajansını kurduk. Böylece ülkemizi 
uzay araştırmaları ve teknolojisinde süper 
lige taşıyacak tarihi bir adım attık.

Bilim ve teknolojide kayda değer bir sıç-
rama yapmak için çok çalışmak gerekiyor. 
Savunma sektöründe gösterdiğimiz başa-
rıyı; yazılım, finans, sağlık, enerji ve diğer 
kritik teknoloji alanlarında da yakalayıp 
ekonomik bağımsızlığımızı perçinlemeli-
yiz. Ülkemizdeki bilim ve eğitim kuruluş-
larımızdan beklentimiz; düşünen, merak 
eden, araştıran, soruşturan ve sürekli da-
ha ileriye gitmeyi hedefleyen bir anlayışı 
topluma yerleştirmeleridir. TÜBİTAK ve 
TÜBA’ya bu konuda önemli görevler dü-
şüyor. Gayretleriyle, emekleriyle, birikim-
leriyle, eserleriyle bilim dünyasına, ülke-
mize ve tüm insanlığa katkılar sağlayan 
hocalarımıza, şahsım ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. 

Bu duygularla ödül alan bilim insanlarımı-
zı bir kez daha can-ı gönülden tebrik ediyo-
rum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.

Sevgili Manisalılar, fabrikamızın değerli 
çalışanları, kıymetli misafirler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selam-
lıyorum. İki önemli fabrika açılışı vesile-
siyle Manisa’mızı ziyaret etmekten büyük 
bahtiyarlık duyuyorum. Gerek şu an resmi 
açılışını yaptığımız PepsiCo Fabrikasının, 
gerekse biraz sonra ziyaret edeceğimiz 

TİRSAN KARDAN tesislerinin Manisa’mı-
za ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 
Her iki yatırımın da hayata geçmesine 
öncülük eden girişimcilerimizi gönülden 
kutluyorum.

100 bin metrekare alana sahip, ilk etapta 
350, daha sonra 500 kişiye istihdam sağla-

Ülkemiz Yatırım Ortamı 
Bakımından Dünyadaki

En Liberal Ülkelerden Biridir

PepsiCO Manisa Fabrikası Açılış Töreni | Manisa | 05 Ocak 2019
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Bu süreçte Türk müteşebbislerinin yurt 
dışındaki yatırımlarında da çok ciddi ar-
tışlar yaşandı. Şahsımın ve hükümetimi-
zin özel teşvikleri sayesinde yurt dışındaki 
Türk yatırımları 38 milyar dolara ulaştı. 
Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin 
toplam değeri 122 ülkede 372 milyar dola-
ra yaklaştı. Bugün dünyanın dört bir ucun-
da bayrağımızı gururla dalgalandıran bin-
lerce iş adamımız bulunuyor. Afrika’dan 
Asya’ya, Avrupa’dan Güney Amerika kıtası-
na kadar hemen her yerde Türkiye menşeli 
ürünlerle karşılaşıyorsunuz. Daha önceleri 
geçim derdiyle yurt dışına göç eden insan-
larımız, artık yatırımcı olarak, iş adamı 
olarak; sanayici, ihracatçı, firma sahibi ola-
rak yurt dışına gidiyor. Türk müteşebbis-
ler, bugün dünya genelinde 18 bine yakını 
Türk, 155 bini yerel personel olmak üzere 
toplam 173 bin kişiye istihdam sağlıyor. 

Ülkemizde imal edilen ürünler artık ka-
litesiyle, dayanaklılığıyla ve elbette reka-
betçi fiyatlarıyla dünyanın her yerinde 
giderek daha çok rağbet görüyor. İhra-
catımızın 36 milyar dolardan yaklaşık 5 
kat artışla 168,1 milyar dolara çıkması, 
işte bu ilginin neticesidir. Ülkemiz 2018 
yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek 
ihracatını gerçekleştirmiştir. Tabii bunu 
yeterli bulmuyoruz. Ticaret Bakanımız 
da bu duruma biraz üzülüyor, ama üzül-
meyin. İhracatta 170 milyar dolar hedef 
koymuştuk. İnşallah bu açığı telafi ede-
ceğiz. Önümüzdeki yıl inşallah ihracatta 
200 milyar doları aşarız. Benim görevim 
bütün bakanlara hedef vermektir. Biz he-
def vereceğiz, bakanlarımız da dünyayı 
kazan-kepçe misali gezecekler.  

Yine geride bıraktığımız dönemde Türki-
ye, küresel iş yapma kolaylığı endeksinde 
de ciddi mesafe almıştır. Ülkemiz yatırım 
ortamı bakımından halen dünyadaki en li-
beral, en güvenli ülkelerden biridir. 

Attığımız bu adımlarla 2002’den 2017 
yılına kadar Türk ekonomisini her yıl or-
talama yüzde 5,8 oranında büyütmeyi ba-
şardık. 2017 yılının tamamında yüzde 7,4 
gibi tarihi bir büyüme oranına ulaştık. Ka-
mu borçlarının milli gelire oranını yüzde 
60’tan yüzde 8,4’e düşürdük. Kişi başına 
düşen geliri 3 bin 500 dolardan 11 bin do-
lara çıkardık.

Sadece gelir artışında değil, gelir dağı-
lımında adaletin tesisi noktasında da ö-
nemli iyileşmeler yaptık. Zengin ile fakir 
arasındaki uçurumu gidermek için sosyal 
yardımlardan desteklere kadar pek çok 
alanda vatandaşlarımızın yanında olduk. 
2002-2018 döneminde toplam 284 milyar 
liranın üzerinde sosyal yardım gerçekleş-
tirdik. Kısa zaman önce milyonlarca çalı-
şanımızı sevindiren yeni asgari ücret raka-
mını açıklayarak emekçilerimize verdiği-
miz önemi bir kez daha gösterdik. Bugüne 
kadar işçimizi, memurumuzu ve emeklile-
rimizi enflasyona asla ezdirmedik.

Şunu büyük bir gururla ifade etmek iste-
rim ki; 16 yıllık iktidarımızda belli çevre-
ler değil; üreticisiyle, işçisi, esnafı, çiftçi-
siyle; ihracatçısı, sanatkârı, kamu kesimiy-
le 81 milyonun tamamı kazanmıştır. Eko-
nomimizin büyümesiyle beraber büyüyen 
pastadan tüm kesimler haklarını almış-
lardır. Bu dönemde ülkemizin kaynakları 

yacak PepsiCo Fabrikasının şehrimize ka-
zandırılmasında emeği geçen dostlarımıza 
özellikle şükranlarımı sunuyorum. Fabri-
kamızın, istihdamın yanı sıra Manisa’nın 
tarım kapasitesinin artırılmasına, ticare-
tinin gelişmesine de katkıları olacağına 
inanıyorum. 

Yalan-yanlış bilgilerle, manipülasyon ama-
cı taşıyan masa başı haberlerle Türk eko-
nomisi üzerinde soru işaretleri oluşturul-
maya çalışıldığı bir dönemde, böylesi bir 
yatırımın hizmete girmesi ayrıca takdire 
şayandır. Dünyanın en büyük yiyecek ve 
içecek şirketlerinden olan PepsiCo’nun 
6’ncı üretim tesisini Manisa’mızda inşa et-
mesi, hem şehrimize, hem de Türk ekono-
misine duyulan güvenin bir tezahürüdür. 
Her zaman ifade ettiğimiz gibi ülkemize 
inanan, güvenen, yatırım yapan hiç kimse, 
Allah’ın izniyle, pişman olmamıştır, olma-
yacaktır. Türkiye ekonomisi, çevresinde 
yaşanan onca istikrarsızlığa rağmen, ulus-
lararası yatırımcılar için güvenli bir liman 
olmayı sürdürüyor. Tıpkı PepsiCo gibi di-
ğer uluslararası büyük firmaların da ülke-
mizin sunduğu fırsatlardan yararlanma-
sını arzu ediyoruz. Bugün burada olduğu 
gibi istihdam sağlayan, katma değer üre-
ten, ülkemize ve milletimize uzun vadeli 
faydaları bulunan yatırımların sayısının 
daha da artmasını diliyoruz.

Kıymetli dostlarım,

Son 16 yılda hükümet olarak özel sektörü-
müzün daima yanında olduk. Ülkemizin 
gelişmesine katkıda bulunmak isteyen tüm 
firmalarımıza yabancı-yerli ayrımı yap-

madan gereken her türlü desteği, teşviki 
verdik. Bürokratik süreçlerin hızlandırıl-
masından uygun koşullu arazi tahsislerine 
kadar yatırımcılarımızın ihtiyaç duyduğu 
tüm kolaylıkları sağladık. Yatırım Ofisimiz 
ve devletimizin diğer ilgili kurumlarıyla 
Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen firma-
ların önünü açtık. Kendi şirketlerimize na-
sıl muamele ediyorsak, ülkemizin potan-
siyeline inanan uluslararası şirketlere de 
aynı şekilde muamele ettik. 

Önümüzdeki Yıl İhracatta   
200 Milyar Doları Aşarız

Hamdolsun bu alandaki çabalarımızın 
meyvelerini de topluyoruz. Nitekim ra-
kamlar, Türkiye ekonomisinin son 16 yıl-
da kat ettiği mesafeyi tüm açıklığıyla orta-
ya koyuyor. Ülkemiz 1975-2002 yılları ara-
sında sadece 15,1 milyar dolar uluslararası 
yatırıma kavuşabilmişken, 2003–2018 yılı 
Ağustos döneminde 202 milyar dolara ya-
kın uluslararası yatırım çekti. 

Bu kadar yatırımı çekmek için özgüven 
gerekiyor. Bir ülkede güven varsa, istik-
rar varsa yatırımcı geliyor. Öğrencilik yıl-
larımda bir hocamın çok güzel bir tespiti 
vardı, “Para, sermaye cıva gibidir” derdi. 
Kendisi için uygun yeri nerede bulursa, 
oraya kaçar. Şu anda uluslararası küresel 
sermayede böyledir. Güneydoğu’ya yatı-
rımcı neden gitmiyor? Terör olduğu için 
gitmiyor. İnşallah terörünün kökünü kazı-
dığımızda, küresel ve ulusal yatırımcıların 
hepsi bölgeye akın edecek. 
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en verimli şekilde kullanılarak, Türkiye’yi 
devler ligine taşıyacak sistemin altyapısı 
oluşturulmuştur. İnşallah bundan sonra 
Türkiye’nin hedeflerine ulaşması, 2053 ve 
2071 vizyonlarını hayata geçirmesi çok da-
ha kolay olacaktır.

Bir Ülkede İstikrar Yoksa,   
Oraya Yatırımcı Gelmez

Kıymetli dostlarım,

Ekonomik başarının formülü gayet basittir. 
Siyasi istikrar ve güven olmadan ekonomi-
de başarı sağlanamaz. Bir ülkede istikrar 
yoksa, oraya yatırım da gelmez, yatırımcı 
da gelmez. Bakınız çok ilginçtir, bizden ön-
ce Türkiye’de hep koalisyon hükümetleri 
vardı. Bu dönemlerde istikrar olmadı. 16 
yıldır sürekli tek başımıza iktidar olduk 
ve ülke olarak istikrarı yakaladık.  Buna 
karşılık bir yerde istikrar varsa, demokrasi 
varsa, hukuk devleti tüm kurum ve kural-
larıyla işliyorsa, oranın gelişmesinin önün-
de de hiç kimse duramaz. Türkiye’nin son 
16 senede elde ettiği ekonomik zaferlerin 
sırrı işte buradadır.

Siyasette istikrarı sağladığımız, milli ira-
deden asla taviz vermediğimiz için, hem 
kendi girişimcilerimiz, hem de uluslara-
rası sermaye ülkemizde uzun vadeli yatı-
rımlara girebilmiştir. Üstelik bu başarıya 
terör saldırılarından darbe girişimine, 
sokak olaylarından ekonomik sabotajlara 
kadar pek çok operasyona rağmen ulaştık. 
Karşı karşıya bulunduğu sınama ne ka-
dar büyük, ne kadar çetrefil olursa olsun 

ülkemiz, bu süreçte demokrasiye, hukuk 
devletine ve serbest piyasa ekonomisine 
bağlılığından asla taviz vermemiştir. Türk 
Milleti, 15 Temmuz gibi doğrudan istikla-
line ve demokrasisine yönelen eylemleri 
bile suhuletle ve aklıselimle yönetmeyi ba-
şarmıştır.

En önemlisi geride bıraktığımız 16 yılda 
Türkiye, cumhurla cumhuriyeti kucak-
laştırmış, gerçek anlamda millet-devlet 
dayanışmasını sağlamıştır. İşte bu saye-
de, ülkemiz her türlü operasyonun üste-
sinden alnının akıyla gelebilmiştir. Şayet 
dünyanın bir başka ülkesi bizim son 5-6 
yılda maruz kaldığımız onca saldırının 
sadece birkaç tanesine muhatap olsaydı, 
emin olun, hem sosyal, hem de ekonomik 
bakımdan çökmenin eşine gelirdi. Eko-
nomisi bizden ileride olanlar dâhil hiçbir 
devlet, özellikle 15 Temmuz gibi bir badi-
reyi, böyle büyük bir ihaneti Türkiye ka-
dar dirayetle atlatamazdı. Bugün kimi Av-
rupa ülkelerine baktığımızda bu gerçeği 
çok net biçimde görüyoruz. Şiddet düzeyi 
Gezi olaylarıyla kıyas dahi edilemeyecek 
toplumsal olayların ne tür sıkıntılara se-
bebiyet verdiğine hepimiz şahit oluyoruz. 
5 yıl önce esnafımızın dükkânını yağma-
layan, polisimize kurşun sıkan, bomba a-
tan, sokakları yakıp yıkan vandallara kar-
şı bizi demokrasiye davet edenler, bugün 
çok daha küçük çaplı hadiseler üzerinden 
ortalığı ayağa kaldırıyor. 15 Temmuz dar-
be teşebbüsünün ardından ilan ettiğimiz 
OHAL uygulamasını eleştirenler, 3-5 gün-
lük sokak olayları için hemen OHAL seçe-
neğini gündeme taşıyor.
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Senelerdir bize insan hakları dersi veren-
ler, bugün kapılarına dayanan birkaç bin 
mülteciyi toplama kamplarına mahkûm e-
diyor. On yıllardır PKK terörüyle mücade-
lemize laf söyleyenler, bugün DEAŞ’ın kan-
lı eylemleri karşısında en sert tedbirleri al-
maktan çekinmiyorlar. Bizi eleştirdikleri, 
bizi itham ettikleri ne varsa, bugün katbe-
kat fazlasını kendileri yapıyorlar. Türkiye, 
bundan sonra da, şartlar ne olursa olsun, 
demokrasiden, hukuk devletinden, serbest 
piyasa ekonomisinden taviz vermeden kal-
kınma yolculuğunu devam ettirecektir.

Değerli kardeşlerim,

“Yolu doğru olanın yükü de ağır olur” 
derler. Biz başkalarının ne dediğine değil, 
ülkemiz için, milletimiz için neyin doğru 
neyin yanlış olduğuna bakıyoruz. Bu anla-
yışla Türkiye’yi demokrasiden yatırımlara, 
ticaretten eğitim, sağlık ve güvenliğe kadar 
her alanda güçlendirmenin mücadelesini 
veriyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de 
aynı şekilde davranmayı sürdüreceğiz. 

31 Mart mahalli idareler seçimlerinde yine 
ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarını 
perçinleyecek bir sonuç alacağımıza ina-
nıyorum. Milletimiz, 16 yıldır olduğu gibi 
bir kez daha tercihini hizmet ve eser siya-
setinden yana kullanacaktır. Yıkmaktan, 
kapatmaktan, durdurmaktan başka hiçbir 
vaadi olmayanlara, milletimiz bir kez daha 
hak ettikleri cevabı verecektir. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
açılışını yaptığımız fabrikanın, hem yatı-
rımcılarımız hem ürünlerini burada de-
ğerlendirecek Manisalı kardeşlerimiz için 
hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Ma-
nisa’mıza bu yatırımları kazandıran müte-
şebbislere ülkem ve milletim adına teşek-
kür ediyorum. Türkiye’nin potansiyeline 
inanan, ülkemiz ekonomisine güvenen, 
burada üretim yapmak, istihdam sağla-
mak isteyen herkesi tekraren ülkemize da-
vet ediyorum. 

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin 
diyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.    
Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.

Kültür, sanat ve edebiyat dünyamızın kıy-
metli mensupları, değerli misafirler, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, 
saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.  Kül-
tür ve Turizm Bakanlığımızın 2018 Yılı 
Özel Ödülleri’ni adlarına kurulmuş ku-
rumlara takdim edeceğimiz musikimizin 
abide ismi Emin Ongan ile fotoğraf sana-

tımızın abide ismi Ara Güler’i saygıyla yad 
ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Özel Ödülünün, kültür-sanatımızın kadim 
birikimini gelecek kuşaklara aktaracak ku-
rumlar olarak gördüğüm Emin Ongan Üs-
küdar Musiki Cemiyeti ile Ara Güler Arşiv 
ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesine 
verilmesini isabetli buluyorum. Üsküdar 

Kültür-Sanat, En Az Terörle 
Mücadele Kadar Önemli Bir 

Beka Meselesidir

2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri
Ankara | 10 Ocak 2019
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bir mimari anlayışı yoksa, o ülkedeki üst 
yapının özgün bir ruh ve kimlik yansıtma-
sı beklenemez. Buna karşılık, insanlarının 
manevi doyumunu ihmal etmiş, sadece 
maddi varlıklarla hüküm süren toplumla-
rın da tarihte kalıcı izler bırakamadığını 
görüyoruz. Tarihteki kadim medeniyetle-
rin ve büyük devletlerin ortak özellikleri, 
kültür ve sanat alanında önemli değerler 
üretmiş olmalarıdır. Milletlerin medeni-
yetlerinin maddi ve manevi birikimini ge-
lecek kuşaklara aktarma yolu, kültür ve sa-
nat değerleri ile mimari eserlerdir. Kültür 
ve sanata önem veren devletler, sadece dö-
nemlerinde itibar kazanmakla kalmıyor, 
tarihin sayfalarında kadim bir medeniyet 
olarak kaydedilme şerefine de nail oluyor. 
İnsanlar ve devletler gelip geçmiştir, ama 
bu değerler günümüze ulaşmıştır, inşal-
lah gelecek kuşaklara da aynı şekilde mi-
ras kalacaktır.

Selçuklu ve Osmanlı başta olmak üzere, 
coğrafyamızda kurduğumuz devletlerin 
bugüne ulaşan izleri, medeniyetimizin ve 
kültürümüzün bu topraklara vurulmuş 
birer mühürleri gibidir. Bize düşen görev 
de, devraldığımız bu büyük medeniyet 
hazinesine yakışır şekilde davranmak, 
kültür, sanat ve mimari alanda altına im-
za atacağımız yeni eserlerle ecdada layık, 
evlada örnek olmaktır. Millet olarak ortak 
değerler ve hedefler etrafında kenetlen-
menin yolu, tüm bu alanlardaki tarihsel 
birikimin üzerine yenilerini eklemektir. 
Nasıl adlandırılmış olursa olsun, hangi 
akıma mensup bulunursa bulunsun, coğ-
rafyamızın birikimini değere dönüştüren, 

insanı merkeze alan, milletimizin hayat 
tecrübesini, çevresine bakışını abideleş-
tiren sanat eserleri, yeryüzündeki varlı-
ğımızı daha anlamlı kılmışlardır. Millet 
hayatının en sahih, en sağlam kayıtlarını 
tutan, arşivler değil, asıl kültür adamları-
dır, edebiyat adamlarıdır, sanat adamları-
dır, onların ürünleridir. 

Bizim sanatımızda mimari eserimiz sa-
dece mimari eser değil, taştan, ahşaptan 
daha fazlasıdır. Bizim sanatımızda musi-
ki eseri sadece sözden notadan ibaret de-
ğil, besteden güfteden ibaret değil, sesten 
ibaret değil, bundan daha fazlasıdır. “Şiir 
geldi kelimeye dayandı” diyor ya bir şai-
rimiz, bizim sanatımızda şiir sadece keli-
melerden, ahenkten ibaret değildir, bun-
dan daha fazlasıdır. 

Hangi sanat dalında olursa olsun, devleti-
mize düşen nitelikli üretimi desteklemek, 
bu üretimin küresel ölçekte paylaşımını 
sağlamaktır. Çoğumuzun “Popüler kültür 
ürünü” diye burun kıvırdığı üretimlerin, 
bunu üreten milletler adına dünyada na-
sıl bir nüfuz oluşturduğunu bugün çok 
daha iyi anlıyoruz. Milletler için, bazen 
diplomasiyle, askeri güçle, ekonomik güç-
le kazanılamayacak başarılar, bir müzik 
eseri, bir edebiyat eseri, bir sinema eseri 
ile kazanılmaktadır. İletişimin hızının baş 
döndürdüğü günümüzde kültür ve sa-
natın etkileme ve dönüştürme gücü geç-
miş zamanlarla kıyaslanmayacak kadar 
önemli hale gelmiştir.

Musiki Cemiyeti, eskiden beri sanatımızın 
en ince, en naif, en seçkin eserlerinin üs-
tatlar tarafından icra edildiği ve yeni ne-
sillere aktarıldığı bir kurum olarak hafıza-
larımızda yer edinmiştir. Yahya Kemal ne 
güzel söylemiş:

“Çok insan anlayamaz eski musikimizden

Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden”

Evet, eski musikimiz, öğrenmek, anlamak 
ve icra etmek için emek isteyen, böyle ol-
duğu için de nadide bir mücevher gibi ko-
rumamız gereken değerlerimiz arasında 
yer alıyor.  

Tek parti döneminde, ecdadın pek çok 
mirası gibi, müziğimiz de “Köhnemiş bir 
zihniyetin ürünü” olarak yaftalanarak yok 
edilmeye çalışılmıştır. Rahmetli Mende-
res, diğer pek çok alanda olduğu gibi mü-
ziğimiz üzerindeki yasakları da kaldıra-
rak, milletin adamı olduğunu göstermiştir. 
Ödül vereceğimiz sanat kurumumuzun 
isminin başına, cemiyetin çalışmaları-
na yarım asırlık bir ömrü adayan Emin 
Ongan’ın eklenmiş olmasını da, bir vefa ör-
neği olarak değerlendiriyorum. 

Ara Güler, kendisiyle özellikle son yıllar-
da sıkça görüşme imkânı bulduğumuz, 
gerçek bir beyefendiydi.  Kendisi, hayatını 
fotoğraf makinası vizörünün arkasında ge-
çirmiş, bununla birlikte ülkesini ve dünya-
yı çok daha geniş bir bakış açısıyla değer-
lendirmiş bir sanat insanımızdır. Gerçi Ara 
Güler, hayatta kendisinin “sanatçı” olarak 
sıfatlandırılmasına itiraz eder, sadece “foto 

muhabiri” olduğunu söylerdi. Ama bizler, 
onun fotoğraflarıyla ortaya koyduğu ürün-
lerin gerisindeki ruhu görüp anlayabilen 
kişiler olarak, kendisini sanatçı olarak 
sıfatlandırmaktan onur duyuyoruz. Geri-
de bıraktığı arşivi ve müzesi, vefatından 
sonra da Ara Güler’in sanatını yaşatacak 
ve inşallah gelecek nesillere aktaracaktır. 
Böylesi bir mirasa sahip çıktıkları için Do-
ğuş Grubu’na özellikle teşekkür ediyorum. 
Bakanlığımıza ve jürimize, kültür-sanat 
kurumlarımıza verilmiş samimi bir destek 
olarak gördüğüm bu tercihleri için teşek-
kürlerimi sunuyorum. 

Bu vesileyle, 1979 yılından bu güne kadar 
ödüllerin tevdi edildiği tüm kültür-sanat 
insanlarımızı, kurumlarımızı bir kez daha 
tebrik ediyorum. Hayatını kaybetmiş kül-
tür-sanat insanlarımıza Allah’tan rahmet 
diliyorum. Bilgileriyle, birikimleriyle, ka-
biliyetleriyle, gayretleriyle ülkemize de-
ğer katan, uluslararası alanda bayrağımızı 
temsil eden kültür-sanat insanlarımızın 
her birini buradan saygıyla selamlıyorum. 

Millet Hayatının En Sağlam 
Kayıtlarını Tutan, Arşivler Değil, 
Kültür Adamlarıdır

Kıymetli arkadaşlar, 

Bir milletin estetik zevki yoksa, o ülkedeki 
diğer çalışmaların arzu edilen neticelere 
ulaşması da mümkün değildir. Bir toplum-
da sanat ve edebiyat felç olmuşsa, o top-
lumda ortak değerlerin üretilmesi ve ya-
şatılması zordur. Yine bir ülkenin gelişmiş 
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Kültür-Sanat Alanında Yeteri 
Kadar Mesafe Kat Edememiş 
Olmamıza Hep Hayıflanırım

Değerli arkadaşlar, 

Bize göre bu topraklardaki birlik, bera-
berlik ve muhabbetin gerisinde, kültür ve 
sanat alanındaki eşsiz zenginliğimiz ve 
hazinelerimiz bulunuyor. Milli varlığımızı 
korumak ve geleceğe taşımak için, kültür 
ve sanatın gücüne, etkisine, kapsayıcılığı-
na ihtiyacımız var. Hükümetlerimiz dö-
neminde de kültür-sanat alanına hep özel 
önem verdik, bu yöndeki projeleri özel-
likle himaye ettik. Kültür ve sanat insan-
larımızla sürekli istişare halinde olmaya, 
onların birikimlerinden istifade etmeye 
ihtimam gösterdik. AK Partili belediyeleri 
de bu doğrultuda teşvik ederek, medeniyet 
değerlerimize sahip çıkılmasını sağlamaya 
çalıştık. Buna rağmen, hep söylediğim gibi, 
geçtiğimiz 16 yıla baktığımda kültür-sanat 
alanında yeteri kadar mesafe kat edeme-
miş olmamızdan dolayı hep hayıflanırım, 
iç geçiririm. Kültür-sanat meselesini, ülke-
miz ve milletimiz bakımından, en az terör-
le mücadele, en az dış politika, en az temel 
hizmet alanları kadar önemli bir beka me-
selesi olarak görüyorum. 

İnşallah yeni dönemde, bu eksiğimizi gi-
derecek, ülkemizde kültürü, sanatı, mi-

mariyi, şehirciliği hak ettiği seviyeye geti-
receğiz. Bu konuda Kültür ve Turizm Ba-
kanlığımıza çok büyük görevler düşüyor. 
Turizm alanında, Sayın Bakanımızın mük-
tesebatı sebebiyle, içimiz büyük ölçüde 
rahat. Kültür-sanat konularında da, Sayın 
Bakanımızın ekibiyle birlikte ülkemize ta-
rihi bir hamle yaptıracağına inanıyorum. 
Cumhurbaşkanı olarak attığımız her adım-
da yanınızda olduğumu bilmenizi istiyo-
rum. Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde 
kurduğumuz Kültür ve Sanat Politikaları 
Kurulu, bu alandaki politikaların inşası-
na katkı verecek, yapılan çalışmaları takip 
edecektir. 

Bu duygularla bir kez daha 2018 Yılı Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerine la-
yık görülen Emin Ongan Üsküdar Musiki 
Cemiyeti ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma 
Merkezi Ara Güler Müzesi temsilcilerini 
tebrik ediyorum. Kendi alanlarında ülke-
mizin kültür-sanat hayatına önemli katkı-
lar sağlamaya devam edeceklerine inan-
dığım bu kurumlarımızın faaliyetlerine 
destek olan herkese teşekkür ediyorum. 
Türkiye’nin tüm kültür-sanat insanlarına 
hassaten sevgilerimi ve şükranlarımı su-
nuyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Sevgili Sakaryalılar, BMC şirketimizin de-
ğerli çalışanları, kıymetli misafirler, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle selam-
lıyorum.  Ülkemizin lider sanayi kuruluş-
larından BMC’nin düzenlediği “BMC Ge-
lecek 50 Yıl” programının hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

Bugün, bu program münasebetiyle ülke-
miz, şehrimiz ve istikbalimiz adına gerçek-
ten tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Biraz 
sonra canlı bağlantılarla önce İzmir’e bağ-
lanacak, modernize edilen, 2 bin 700 çalı-
şanın görev yaptığı İzmir Pınarbaşı’ndaki 
fabrikamızın açılış törenini gerçekleştire-

Ülkemizi Savunma Sanayiinde 
Yabancılara Mahkûm 

Edenler, Şimdi Çıkmışlar 
Utanmadan Bizi Eleştiriyorlar

2018 Yılı BMC Sakarya-Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü Temel
Atma Töreni | Sakarya | 13 Ocak 2019



Recep Tayyip ERDOĞAN

317316

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-5

Savunma Sanayii Alanında 
Caydırıcılığımız Çok Yüksek 
Olmalıdır

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, stratejik önemi haiz bir coğrafya-
da barış, huzur ve istikrar abidesi olarak 
sadece 82 milyon halkımız için değil; tüm 
dost ve kardeş topluluklar için bir güven 
kaynağıdır. Bu topraklar tarih boyunca 
darda kalanların, zulme ve baskıya uğra-
yanların; dini, dili, inancı, etnik kimliği do-
layısıyla eziyet çekenlerin yegâne sığınağı 
olmuştur. Sakarya başta olmak üzere 81 
vilayetimizin tamamı Türk’üyle, Kürt’üyle, 
Arap’ıyla; Çerkez’i, Tatar’ı, Arnavut’u, 
Pomak’ı, Boşnak’ıyla adeta gönül coğraf-
yamızın aynası gibidir. Sadece kardeş ve 
akraba topluluklar değil; 5 asır önce İs-
panya’daki katliamdan kaçan Museviler 
de, engizisyondan kaçan Hristiyanlar da, 
Nazi baskısından kaçan kimi Almanlar 
da aradıkları emniyet, huzur ve güveni bu 
topraklarda bulmuştur. Türkiye’nin kendi 
vatandaşları yanında mazlum ve mağdur-
lar için bir “eman yurdu” olmasının temel 
sebebi, hiç şüphesiz öncelikle milletimizin 
alicenaplığı ve yüce gönüllüğüdür. Men-
subu olmakla iftihar ettiğimiz bu millet, 
paylaşmanın bereketine, dayanışmanın ö-
nemine inanan, iman eden bir millettir. Bu 
millet muhacire ensar olmayı, mazlumlara 
sahip çıkmayı, alan el olmaktansa veren el 
olmayı şeref payesi gören bir millettir. Üs-
tat Mehmet Akif ’in o muhteşem dizeleriy-
le ifade edecek olursak;

“Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim! 

Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım.

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım! 

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu” 

Evet, bizim milletimiz işte böyle diyen, 
böyle inanan, tarihi boyunca da hep böyle 
hareket eden bir millettir.

İnsanımızın karakteri olan bu tasavvur, 
Türk Milletini tarih boyunca mazlum ve 
mağdurların hamisi, zalimlerin de korku-
lu rüyası yapmıştır. Milletimizin bu has-
letleriyle beraber devletimizin dirayeti ve 
caydırıcılığı da aynı derece önemlidir. Ül-
kemiz ekonomik, siyasi ve askeri bakım-
dan güçlü olduğu dönemlerde, Açe’den 
Habeşistan’a, Kırım’dan Nijerya’ya, Kaf-
kaslara kadar çok geniş bir coğrafyada 
güvenlik ve istikrarın teminatı olmuştur. 
Bir dönem sınırları 22 milyon kilometre-
kareye ulaşan Osmanlı Devleti’nin sağla-
dığı adalet şemsiyesi altında farklı ırklar, 
farklı kültürler, diller ve dinler yüzyıllar-
ca barış içerisinde yaşamıştır. Bugün kan, 
gözyaşı ve çatışmalarla anılan birçok böl-
ge, birçok şehir o yıllarda ilim, kültür ve 
ticaret merkezleri olarak temayüz etmiş-
tir. Ancak ne zaman devletimizin gücün-
de bir erime yaşanmış, işte o zaman kade-
ri bizimle örülü coğrafyalardan da ateşler 
yükselmeye başlamıştır.

ceğiz. Ardından İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Test laboratuvarında ülkemizin ilk 
yerli 600 beygir gücündeki motorunun 
test çalıştırmasını yapacağız. Burada da, 
Türkiye’nin savunma sanayiini bir üst lige 
taşıyacak, milletimizin gurur abidelerin-
den biri olacağına inandığım BMC Üretim 
ve Teknoloji Üssü’nün birinci kısmının te-
mel atma törenini icra edeceğiz. 222 hektar 
alan üzerine kurulan bu tesiste, tank fabri-
kası, zırhlı araç ve askeri kamyon fabrikası, 
ticari araç fabrikası, motor fabrikası, hızlı 
tren ve metro fabrikası gibi pek çok üre-
tim hattı bulunuyor. Toplam yatırım bü-
yüklüğü 500 milyon dolara ulaşacak BMC 
Üretim ve Teknoloji Üssü, tüm etaplarıyla 
faaliyete geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam 
sağlayacak. Yine tesisin, tüm üniteleriyle 
hizmete girdiğinde, ülkemiz ekonomisine 
senelik 5 milyar dolarlık bir katma değer 
oluşturmasını bekliyoruz.

Kendi ihtiyaçlarımız haricinde Katar baş-
ta olmak üzere, dünyanın pek çok farklı 
ülkesine yıllık 1 milyar dolar civarında 
ihracat gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ta-
bi biz bugün, bölümler halinde inşa edi-
lecek ve tamamı 2023 senesinde hizmete 
girecek bu devasa üretim üssünün 100 bin 
metrekarelik ilk fazının temelini atıyoruz. 
Temelini attığımız bu ilk bölümün, inşal-
lah 2019’un sonuna kadar tamamlanması-
nı ve 2020 yılı başında devreye girmesini 
bekliyoruz. Ne dediler? Türkiye battı-bit-
ti, yatırımlar ve üretim durdu. Hepsine 
inat yatırımlar ve üretim devam ediyor. 
Bu ülkeyi hazmedemeyenlere, bu ülkenin 

duruşuna katlanamayanlara inat, millet 
ve ülke olarak dimdik ayaktayız.  Böylece 
Sakarya-Karasu’ya, şehrimizle birlikte 
tüm Türkiye’nin iftihar kaynağı olacak 
muhteşem bir yatırım tesisini kazandır-
mış olacağız. 

Ülkemizin gelecek 50 senesine damgası-
nı vuracağına inandığım BMC Üretim ve 
Teknoloji Üssü’nün hayata geçirilmesi-
ne öncülük eden herkesi şimdiden tebrik 
ediyorum. Emekleriyle, sermayeleriyle ve 
fikirleriyle bu eserin inşasına katkı sunan-
sunacak olan tüm kardeşlerime, ülkem ve 
milletim adına teşekkür ediyorum. Küre-
sel sermaye olarak değerli dostum, karde-
şim Katar Emiri Şeyh Temim’e, şahsım, 
milletim adına şükranlarımı ifade ediyo-
rum. Burada Katar ve Türkiye işbirliği söz 
konusudur. Bu işbirliği, her iki ülkenin 
kazan-kazan esasına göre geleceğe yöne-
lik örnek bir adımıdır. 15 Temmuz darbe 
girişiminden Ağustos ayında yaşanan kur 
saldırılarına kadar hemen her konuda Ka-
tarlı kardeşlerimizin ülkemizle sergilediği 
dayanışmayı asla unutmadık, unutmaya-
cağız. Nasıl Türkiye, belli güçlerin Katar’ı 
kuşatma teşebbüsleri karşısında kara gün 
dostluğunu göstermişse, Katar da ülkemi-
zin karşılaştığı tüm kritik süreçlerde ka-
dirşinaslığını ispatlamıştır. El ele verilerek 
üstesinden gelinen her badire, hamdolsun 
iki ülkenin kardeşliğini daha da perçinle-
miştir. İnşallah bundan sonra da, savunma 
sanayinden ticarete, turizmden enerjiye 
kadar Türkiye-Katar işbirliği güçlenmeye 
devam edecektir.



Recep Tayyip ERDOĞAN

319318

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-5

Kıymetli dostlarım, 

Kimi devletlerin, askeri ve savunma sa-
nayi alanlarını geri plana itme lüksü ola-
bilir. Yakın çevremizde olduğu gibi, bazı 
ülkelerin milli güvenliklerini tamamen 
başkalarına havale etme seçenekleri de 
bulunabilir. Hatta içinde yaşandığımız çal-
kantılı süreçte kimi toplumlar, paralarının 
gücüyle emniyet satın alabileceklerine de 
inanabilir. Ancak bizim hem coğrafi, hem 
kültürel, hem de tarihi sorumluluklarımız 
itibariyle böyle bir hakkımız, böyle bir 
imkânımız, böyle bir ihtimalimiz yoktur. 
Türkiye, askeri kapasitesiyle, ekonomik, 
siyasi ve diplomatik kabiliyetleriyle güçlü 
olmak zorundadır. Bilhassa savunma sana-
yii alanında caydırıcılığımız mutlaka çok 
yüksek olmak durumundadır. Onun için, 
savunma sanayiinde yerli üretimi yüzde 
20’lerden yüzde 68’lere çıkardık. Yeter mi? 
Yetmez, daha da yukarılara çıkmalıyız. 
Niye? Çünkü bizim caydırıcılığımızın da 
teknolojiyle beraber çok daha ileri bir ko-
numa gelmesi lazım. Bunun yolu da, her 
zaman ifade ettiğim gibi kendi göbeğimizi 
kendimizin kesmesinden geçiyor. 

Biz yakın tarihimizde silah, mühimmat ve 
askeri teçhizat bakımından dışa bağımlılı-
ğın acısını çok çekmiş bir ülkeyiz. 1974 yı-
lındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sebebiyle ma-
ruz kaldığımız ambargolar, keyfilikler ve 
baskılar hafızamıza kaşınmıştır. Stratejik 
ortaklarımız bizi yarı yolda bıraktılar. Mu-
habere sistemlerimiz çöktü. Neden? Stra-
tejik ortaklarımız telsizlerimizi susturdu. 
Ama şimdi biz onlardan kurtulduk, artık 
telsizimizi kendimiz üretiyoruz. Türkiye, 

Kıbrıs Türk’ünün Rum çeteler eliyle soykı-
rıma uğramasına engel olduğu için bizzat 
müttefikleri tarafından cezalandırılmıştır. 
Bakınız, şimdi de aynı oyunlar oynanıyor? 
Nerede? Suriye’de… Fakat bu oyunları oy-
nayanlar şunu bilmeli ki kullandıkları ens-
trümanlar –insan olarak söylüyorum- yan-
lıştır. O yanlış enstrümanlar onları aldatı-
yor, ama bizi aldatamayacaklar. Zira ülke-
miz 3 yıl boyunca, bırakın parasını peşin 
ödediği uçakları teslim almayı, periyodik 
bakım ve onarımları için gönderdiği uçak-
larını dahi geriye alamamıştır. Meselenin 
çok daha utanç verici boyutu, ülkemizin 
kendisine yıllar boyunca teslim edilmeyen 
uçaklar için “Hangarda saklama ücreti” 
ödemek zorunda bırakılmasıdır.

Türkiye, Savunma Sanayiinde 
Tüm Dostlarının İhtiyaçlarını 
Karşılayabilmelidir

Türkiye, bu 3 yıllık dönemde, milyarlar-
ca dolarlık müttefik silahlarıyla donattığı 
ordusuna yedek parça dahi sağlayamadı. 
Özellikle Amerikan patentli hiçbir silah, 
hiçbir yedek parça, hiçbir cephanenin ül-
kemize satışına müsaade edilmedi. Baş-
bakanlığım döneminde, Kongre onayını 
bahane ederek Türkiye’ye insansız hava 
aracını vermediler. İstihbaratta bile aynı 
durumlara düştük. Biz stratejik ortağız, 
farklı ortaklıkları olan ülkelere çok büyük 
destekler verdiler. Hem uluslararası hu-
kuk, hem de insani bakımdan yüzde 100 
haklı olduğumuz bir mesele, müttefikle-
rimiz tarafından ülkemizi cezalandırma, 
savunma sistemimizi çökertme vesilesi 
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Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil 
gibi vatan-millet âşıklarının milli projeleri-
ni sabote edenler, şimdi aynı tavrı bizlere, 
bizim çalışmalarımıza karşı sergiliyorlar. 
Ülkemizin savunma sanayini on yıllardır 
bir avuç yabancıya mahkûm edenler, şim-
di çıkmışlar utanmadan bizim politikala-
rımızı eleştiriyorlar. Bu provokasyonun 
başını da CHP çekiyor. Terör örgütleriyle 
“SİMBİYOTİK” ilişki geliştiren, aynı kay-
naklardan beslenen CHP’den, ülkemizin 
ve milletimizin menfaatine olan böylesi 
bir meselede elbette yerli ve milli bir tavır 
beklemiyoruz. 24 Haziran seçimlerindeki 
yegâne başarısı, bölücü örgütün siyasi u-
zantılarını Meclis’e taşımak olan bir parti, 
zaten başka türlü hareket edemez. Ülkemi-
zin ürettiği İHA ve SİHA’lardan rahatsızlık 
duyan milletvekillerinin bulunduğu bir 
parti, elbette farklı davranamaz. Fırat Kal-
kanından Zeytin Dalı Harekâtına devleti-
mizin yurtiçinde ve yurtdışında katil sü-
rülerine indirdiği darbelerden, en az terör 
örgütleri kadar rahatsız olan bir patiden, 
elbette başka bir davranış beklenemez.

BMC, Arifiye’nin İşletmesini 25 
Yıllığına Alan Güçlü Bir Firmadır

Ben, şahsen Tank Palet Fabrikasında ça-
lışan kardeşlerim başta olmak üzere, hiç 
kimsenin CHP’nin yalanlarına itibar et-
mediğini biliyorum. Ancak yine de burada 
birkaç hususun altını çizmekte fayda görü-
yorum. Öncelikle fabrikamızın satılması 
gibi bir durum kesinlikle yoktur. Mevcut 
personelin tasfiyesi, işinden, aşından, ek-
meğinden edilmesi de asla söz konusu 

değildir. Burada çalışan kardeşlerimizin 
özlük haklarında herhangi bir eksilme ol-
mayacaktır.

CHP zihniyeti neyin satılacağı, neyin işlet-
meye açılacağı mevzularından fazla anla-
maz. SEKA kağıt fabrikasını özelleştirdik. 
O zamanki genel başkanları ve partililer 
fabrika önünde eylem yaptılar.  Dedim 
ki; bak yanlış yapıyorsunuz, burası yakın 
bir zamanda müze olacak, çalışanları da 
kamuda istihdam edeceğiz. Özelleştirme 
sonrası çalışanları Kocaeli Belediyesinde 
istihdam ettik. SEKA’nın olduğu yeri müze 
haline getirdik. 

Aldığımız kararın gayesi, fabrikamızın 
verimliliğini, üretkenliğini, teknolojik ka-
pasitesini ve gücünü artırmaktır. BMC, 
Arifiye’nin işletmesini 25 yıllığına alan 
dev ve güçlü bir firmadır. Fabrika arazisin-
deki her türlü taşınmazın, üretim, bakım 
ve onarımda kullanılan her türlü teçhiza-
tın mülkiyeti devlet aittir ve öyle kalacak-
tır. Şimdi orada yeni yatırımlar yapılacak-
tır. Şimdi bu tür yatırımları yapacak bir 
firmaya karşı, daha adım atılmadan, bu tür 
gösterilere girmek çok yanlış ve çirkindir. 
Bu tür şeylere de prim vermeyiz. Kaldı ki 
burada yapılan iş “özelleştirme” değil, işlet-
me hakkının belli şartlar, belli süreler, belli 
kısıtlamalar dâhilinde devredilmesidir. İş-
letmeyi devralacak firma, mevcudu koru-
makla kalmayacak, yeni yatırımlarla fabri-
kayı daha da güçlendirecektir. İnşallah bu 
sürecin sonunda sadece işçilerimiz değil, 
silahlı kuvvetlerimiz ve milletimiz de ka-

yapılmaya çalışıldı. Ambargonun kaldırıl-
ma için ülkemizden talep edilen öncelikli 
şartlar arasında afyon ve kenevir ekimiyle 
ilgili kısıtlamaların da yer alması, şüphesiz 
konunun bir başka önemli boyutudur. As-
keri bir sorunun çözümü için, görünürde 
konuyla hiçbir ilgisi olmayan böyle bir şar-
tın konulması, elbette son derece manidar-
dır. Tarım Bakanlığımız ve Çevre Şehircilik 
Bakanlığımız ülkemizde yeniden kenevir 
ekim sürecini başlatmalıdırlar. Kenevirin 
farklı faydalarının olduğunu da göreceğiz. 
Buradaki amacın, ülkemizi sadece askeri 
açından değil, ekonomik olarak da dışarı-
ya bağımlı kılmak olduğu aşikârdır. Türki-
ye ekonomisinin bugün, ilaçtan savunma 
sanayine kadar neredeyse her alanda yaşa-
dığı sıkıntıların gerisinde, işte bu tür gizli-
açık tuzaklar, dayatmalar, gafletler vardır. 

Değerli kardeşlerim,

Tarih, ibret almayanlar için tekerrür eder. 
Şayet geçmişte yaşadığımız acı hadiselerin 
tekrarlanmasını istemiyorsak, yapmamız 
gerekenler bellidir. Türkiye, savunma sa-
nayii başta olmak üzere tüm kritik alan-
larda, sadece kendisine yeterli olmakla 
kalmayıp, tüm dostlarının ihtiyaçlarını da 
karşılayabilecek düzeye gelmek mecbu-
riyetindir. Nitekim attığımız adımlar sa-
yesinde 2002 yılında yüzde 80’lere bulan 
dışa bağımlılık oranımızı yüzde 35’ler se-
viyesine düşürdük. Bugün Türk savunma 
sanayii şirketleri yurt dışına, zırhlı araçlar, 
hava savunma sistemleri, roket sistemle-
ri, simülatörler, sahil güvenlik gemileri, 
haberleşme, komuta kontrol sistemleri ve 
yazılımları ihraç ediyor. Daha önce kardeş 

ülke Pakistan’la MİLGEM Gemilerimizin 
ihracatına yönelik 1,5 milyar dolarlık bir 
anlaşma imzalamıştık. Dün de Ukrayna ile 
6 tane İHA’nın satışına dair mutabakata 
varıldı.

Savunma sanayinde son 16 yılda aldığımız 
bu büyük mesafe, elbette sadece devletin, 
sadece kamunun başarısı değildir. Bu sü-
reçte özel sektör firmalarımız da çok ciddi 
çaba göstermiştir. Zaten savunma sanayii 
alanında günümüzde yalnızca kamu kay-
naklarıyla başarı sağlamak mümkün değil-
dir. Bugün dünyanın gelişmiş ülkelerine 
baktığımızda şu gerçeği çok net bir şekilde 
görüyoruz. 

Savunma sanayi alanında devletler ihti-
yaç belirleyici, sipariş verici, teşvik edi-
ci, özel sektör de icracı olarak yer alıyor. 
Özel firmalarla kamu kurumları, ihtiyaca 
göre farklı ortaklıklar, farklı işbirliği mo-
delleri geliştirebiliyor. Başarı, kamunun 
imkânları ile özel sektörün tecrübe ve di-
namizmini bileştirince ortaya çıkıyor. Tür-
kiye olarak biz de bir süredir bu noktada 
bazı çalışmalar yürütüyoruz. Bir taraftan 
savunma sanayi firmalarımızı işte bugün 
burada olduğu gibi yeni yatırımlar, yeni 
projeler için teşvik ederken, diğer taraf-
tan da kamu-özel işbirliğini güçlendirme-
ye uğraşıyoruz.

Sakarya’daki Birinci Ana Bakım Fabrikası-
na ilişkin çalışma da bunlardan biridir. 19 
Aralık’taki Cumhurbaşkanlığı Kararımızın 
ardından belli bazı kesimler, bu konuyu he-
men istismar etmeye başladı. Türk Savun-
ma Sanayinin temellerini atan merhum 
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zançlı çıkacaktır. Kaybeden ise sadece ve 
sadece yalan, kışkırtma ve iftira üzerin-
den siyaset yapmaya çalışan kifayetsizler 
olacaktır.

Değerli kardeşlerim,

Son 16 yılda savunma sanayii başta olmak 
üzere hemen her alanda tarihi nitelikte ba-
şarılara imza atan ülkemiz, 2023 hedefleri, 
2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda 
kutlu yolcuğunu sürdürmeye kararlıdır. 
Ülkemizin en prestijli markalarından olan 
BMC gibi şirketlerimizin de desteği ile bu 
hedeflerimize kısa sürede ulaşacağımıza 
inanıyorum. Ürettiği araçlarla Türkiye’nin 
son yarım asrına damga buran BMC, inşal-
lah önümüzdeki yıllarda da başarılarıyla 
kendinden söz ettirmeyi sürdürecektir. Bu 
tören, BMC misyonunun ulaştığı ufukla-
rın, yakaladığı dinamizmin ve belirlediği 
vizyonun en güzel göstergesidir.

Sözlerime son verirken bir kez daha teme-
lini attığımız BMC Üretim ve Teknoloji 
Üssü’nün Sakarya’mız ve ülkemiz için ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. Burası 
bütünüyle bittiğinde 10 bin kişi istihdam 
edilecek. Böyle bir adımı atan markanın 
kalkıp da orada işçilerin önünü kesmesi 
mümkün olur mu? Lütfen bu tür yanlışla-
ra kimse girmesin. Bunu Sakaryalı da za-
ten affetmez. 

Geçmişten bugüne Türk Savunma Sanayi-
nin gelişmesine öncülük etmiş herkese, ül-
kem ve milletim adına şükranlarımı sunu-
yorum. Vatanımızın bağımsızlığı uğrunda 
gözlerini kırpmadan canlarını veren şehit-
lerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyor, 
gazilerimizden hayatta olanlara Rabbim-
den sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. 

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla  
selamlıyorum. Kalın sağlıcakla

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 
kıymetli yöneticileri, 81 ilimizden gelen 
odalarımızın ve borsalarımızın kıymetli 
mensupları, değerli misafirler, hanımefen-
diler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğimiz tarafından 
düzenlenen Türkiye Ticaret ve Sanayi Şu-
ralarının 10’uncusunun ülkemize ve eko-
nomimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Bugün burada, Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği’nin üst yönetimi ile 365 oda ve 
borsa yönetimimizin temsilcileri bulu-
nuyor. Dolayısıyla, ekonomimizin nabzı-
nın bugün bu salonda attığını söylemek, 
herhalde yanlış olmaz. Biz, şimdiye kadar 
ekonominin mimarisini hep, işte buradaki 
hazirûnla istişare içinde inşa ettik. Hiçbir 
zaman layüsel davranmadık, hiçbir zaman 
“Biz yaptık, oldu” demedik. Yeri geldi, ken-
di gönül dünyamıza sığdırmakta zorlandı-

Kriz Fırsatçılarına
İzin Vermeyeceğiz 

TOBB 10.Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası | Ankara | 21 Ocak 2019
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Türkiye’nin en büyük sorunu, dışarıda 
rekabet ettiği güçler değil, kendi içindeki 
bir takım kifayetsizlerdir. Bunlar kendi 
ülkelerinin gücünü bilmedikleri, inanma-
dıkları, kendi insanlarına güvenmedik-
leri için,  hep birilerinin gölgesi altında, 
birilerinin emrinde hareket etmişlerdir. 
Kendi medeniyetini, kendi tarihini, kendi 
kültürünü, kendi ecdadını ısrarla kötüle-
yen, küçümseyen, aşağılayan, karikatürize 
eden bir zihniyetin, bu ülkenin geleceğine 
zerre katkısının olması mümkün değildir. 
İşte bu kesimin sürekli diline doladığı hu-
suslardan biri de, bizim tarihimizde, bizim 
medeniyetimizde sanayinin, teknolojinin, 
üretimin olmadığıdır. Herhalde bunlar 
sanıyorlar ki, Türkiye Cumhuriyeti gök-
ten zembille indi, içindeki insanları ve 
imkânları da öylece bir kaya kovuğundan 
çıktı. Hâlbuki biz, ülke ve millet olarak, her 
alanda olduğu gibi, sanayi ve ticarette de 
çok güçlü bir müktesebata sahibiz. 

Bu konuda çok önemli çalışmalar yapmış 
bilim insanlarımız bulunuyor. Mesela bun-
lardan biri rahmetli Fuat Sezgin hocamız-
dır. Cumhurbaşkanlığı olarak 2019’u “Prof. 
Dr. Fuat Sezgin Yılı” ilan ettik. Merhum Fu-
at Hocanın İslam Bilim ve Sanat Tarihi ile 
ilgili çalışmaları tüm dünyaya parmak ısır-
tıyor, ama içimizdeki bazı kesimler için bir 
şey ifade etmiyor. Aynı şekilde geçtiğimiz 
yıllarda Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat 
Büyük Ödülünü verdiğimiz Mehmet Genç 
hocamızın, Osmanlının iktisadi ve sosyal 
sistemiyle ilgili çalışmaları, bize ecdadın 
başarılarının büyüklüğünü gösteriyor. 

Tabii, Osmanlıyı ve daha önceki ecdadı, 
Avrupa kapitalizminin kriterleriyle değer-
lendirmeye kalkanlar, orada aradıklarını 
bulamıyorlar. Çünkü bizim ecdadımızın 
her işinin merkezinde eşrefi mahlûkat o-
lan insan vardır, Avrupa kapitalizmi ise sa-
dece sömürü üzerine kuruludur. Osmanlı, 
tüm iktisadi sistemini, vatandaşlarının ih-
tiyaçlarını en adil, en ahlaki ve en verimli 
şekilde karşılamak üzere kurmuştur. Mal 
ve hizmet üretenler, kendi ihtiyaçlarından 
başlayarak kademe kademe, yaşadıkları 
şehrin ve ülkenin diğer bölgelerinin, yurt 
dışının taleplerini karşılamaya yönelik bir 
anlayışla faaliyetlerini yürütüyordu. Üste-
lik bu sistemde ne ırk, ne din, ne dil, ne de 
başka herhangi bir ayrım söz konusu de-
ğildi. Herkes üretimiyle ülkeye katkıda bu-
lunuyor, devlet de herkesin ihtiyaçlarının 
karşılanmasını gözetiyordu. Sistemin te-
melinde, toprağın, emeğin ve sermayenin, 
üretici kesimler arasında mümkün olduğu 
kadar adil şekilde dağılımı anlayışı vardı. 
Osmanlıda esnaf ve sanayici, çerçevesini 
devletin belirlediği bir sistem içinde, ken-
di kuralları ve gelenekleriyle çalışmaları-
nı yürütüyordu. Dönemin şartları gereği 
iktisadi sistemin omurgasını oluşturan 
Osmanlı toprak sistemi, başlı başına bir 
dünyadır. 

Bugün burada daha çok, Osmanlının sa-
nayi ve ticaret sistemi üzerinde durmak 
istiyorum. Mesela 17’nci ve 18’inci yüz-
yıllarda Osmanlıda madeni eşya imalatı, 
kuyumculuk, boyacılık, deri ve dokuma 
işleri, aynı zamanda ülkenin ciddi bir ih-
racat kaynağı haline dönüşecek derecede 
gelişmişti. Bu dönemde, mesela bir Fransız 

ğımız kimi adımları dahi, buradaki istişa-
reden çıktığı için atmaktan çekinmedik. 
“Önce millet önce memleket” ifadesi, bizim 
için bir seçim sloganı değil, hayat felsefe-
mizin ta kendisidir. Bu çatı altında bir ara-
ya geldiğimiz kardeşlerimiz, aynı zamanda 
şehirlerinin kanaat önderleri, piyasa dedi-
ğimiz mekanizmanın canlı temsilcileridir. 
Bu bakımdan sizlerin ülkemize, şehirleri-
nize, sektörlerinize dair görüşleri, bizim 
için daima yol gösterici olmuştur. 

Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3,5 kat sizler-
le birlikte büyüttük. İş dünyamızı, girişim-
cilerimizi, yatırımcılarımızı dünyaya siz-
lerle birlikte açtık. Teknolojiyi, e-ticareti, 
yeni sektörleri sizlerle birlikte ülkemizin 
gündemine taşıdık. Gümrük kapılarının 
yenilenmesinden lisanslı depoculuğa, 
mesleki yeterlilikten finansmana erişime 
kadar pek çok çalışmayı, sizlerle birlikte 
hayata geçirdik. İş yapılmasının önündeki 
engelleri sizlerle birlikte tespit edip kal-
dırdık, yatırım ortamını sizlerle birlikte 
iyileştirdik. Kısa çalışma ödeneğini, SGK 
prim borçlarının vadelendirilmesini, asga-
ri ücret desteğini, lisanslı depoculuk des-
teğini, KDV-ÖTV indirimlerini, kredi ya-
pılandırmalarını, faiz indirimlerini, KOBİ 
kredilerinin yaygınlaştırılmasını, ihracat 
kapama sorunlarının çözümünü, ticari a-
raç kiralamalarıyla ilgili düzenlemeleri ve 
diğer pek çok uygulamayı sizlerle birlikte 
gerçekleştirdik. 

Geçtiğimiz Ağustos ayında döviz kurunda 
başlayan, faiz ve enflasyona da sirayet ede-
rek, ekonomimizi tehdit etmeye yeltenen 
sıkıntıların aşılması için gereken tedbirle-

ri, yine sizlerin taleplerine göre uygulama-
ya aldık. İnşallah 2023 hedeflerimize de 
yine sizlerle birlikte ulaşacağız. Ülkemizi 
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına 
sizlerle birlikte yükselteceğiz. Türkiye’yi 
orta-üst gelir grubundan, üst gelir grubu-
na sizlerle birlikte taşıyacağız. Yeni nesil-
lere 2053 ve 2071 vizyonlarımızı, sizlerle 
birlikte emanet edeceğiz. Hiç şüpheniz 
olmasın ki, biz bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da, sizlerden gelecek, sektör-
lerinizin, şehirlerinizin, ülkemizin menfa-
atine olan her talebi dinleyecek ve gereğini 
yapacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği çatısı altında, 81 milyonun tamamının 
aş, iş, üretim, istihdam, gelecek sembolü 
olarak, daha çok, daha büyük, daha kap-
samlı hizmetlere inşallah birlikte imza ata-
cağız. Çünkü biz hep birlikte Türkiye’yiz, 
hep birlikte Türk ekonomisiyiz. 

Avrupa Kapitalizmi Sömürü 
Üzerine Kuruludur

Değerli arkadaşlar,

Ticarette de, siyasette de, hayatın diğer 
alanlarında da başarının sırrı, önce inan-
mak, sonra harekete geçmek, ardından 
da yılmadan mücadeleye devam etmek-
tir. İnancı ve mücadele azmi olmayanlar-
la yürünebilecek hiçbir yol yoktur. Bizim 
bugüne kadar elde ettiğimiz her başarının 
gerisinde milletimize ve ülkemize olan 
inancımız yatıyor. Bu inançla giriştiğimiz 
her mücadeleyi, Allah’ın izniyle, zafere u-
laştırdık. 
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Mademki biz, “İnsanı yaşat ki devlet ya-
şasın” diyen bir idare anlayışına sahibiz… 
Mademki biz, “Komşusu açken tok yatan 
bizden değildir” diyen bir medeniyetin 
mensubuyuz… Mademki biz, “Komşusu-
nun siftahını gözeten bir esnaf ahlakı” ile 
övünüyoruz… Öyleyse son dönemde yaşa-
nan hadiseler karşısında kendimizi sorgu-
ya çekmek zorundayız. Şüphesiz kimseye 
“Zararına iş yap” demiyoruz, elbette kim-
seye “Kendini sıkıntıya sokma pahasına 
hareket et” demiyoruz. Faiz oranları ve 
enflasyon belli oranda düşmesine rağmen 
marketlerde hala sebze, meyve ve diğer ü-
rünlerin fiyatlarında düşüş olmuyor. Hatta 
fiyatlar yükseliyor. Bunu neyle izah edece-
ğiz? Bunun ahlaki bir temeli olabilir mi? 
Benim halkımı sömürmeye devam eden-
lere bunun hesabını sorarız. Üretici çıkış 
fiyatları ortadadır. Ancak ürün fiyatların-
da düşüş yönünde hiçbir eğilim yok. Hala 
vatandaşımı nasıl sömürürüm gayreti 
içerisindeler. Ama herkesi insafa, vicda-
na ve hepsinden önemlisi ahlaka davet 
etmek de görevimizdir. Milletimizin bu 
konuda dillendirdiği şikâyetleri kulak 
arkası edemeyiz. 

Böyle dönemler, dalgalanmayı fırsat bi-
lip kârı artırma değil, gerekiyorsa kârı bir 
miktar düşürerek, ülkeyi ve toplumu aya-
ğa kaldırma dönemleridir. Anlaşılan bazı-
ları, “Krizi fırsata çevirmek” sözünü yanlış 
anlıyor. Hâlbuki bu sözle kast edilen, elin-
deki mala veya sunduğun hizmete olması 
gerekenden fazla fiyat istemek değil, boş-
lukları görerek yeni atılımlara girmektir. 
İhracatçılarımız ne demek istediğimi çok 

iyi bilirler. Malum olduğu üzere ihracatta 
bir ara Rusya pazarında sorun çıktı, bir 
ara Avrupa pazarı sıkıntıya girdi, istikrar-
sızlıklar sebebiyle güney komşularımıza 
ulaşmakta zorluk çektik. Bu durumlarda 
ihracatçılarımız ne yaptı? Hemen kolları 
sıvadı, Afrika’ya gitti, Güney Amerika’ya 
yöneldi, Asya’ya yüklendi, diğer coğrafya-
ları araştırdı.  Bununla kalmadı, pazarla-
ma yöntemlerini değiştirdi, ürün kalitesini 
yükseltti. Hamdolsun böylece ihracatımız 
sürekli arttı, sürekli ileriye gitti. 

Bu yıl ihracatta 168 milyar doları aşarak 
rekor kırdık. Hedefimiz 500 milyar dolar. 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın 
Trump, son görüşmelerimizde hep, en az 
75 milyar dolarlık bir ticaret hacmine u-
laşmamız gerektiğini ifade ediyor. Dün ak-
şam yaptığımız görüşmede de tekrar bunu 
hatırlattı ve 10-15 milyar dolar seviyesin-
deki ticaret hacmimizi yeterli bulmadığını 
kaydetti. Bunu beraber yapacağız. Hatta 
Sayın Trump,“Tersanecilikte ne kadar güç-
lü olduğunuzu biliyorum. Dolayısıyla de-
mir-çelik konusunda arkadaşlarımız ma-
saya otursunlar ve çalışsınlar. Bu noktada 
adımlarımızı atalım” dedi. 

Aynı mala, aynı hizmete, kur ve enflas-
yonla izah edilemeyecek zamlar yapmak 
yerine, işimizi geliştirip güçlendirerek ka-
zancımızı artırmanın yollarını aramalıyız. 
Ekonomimizi büyütmek ve milletimizin 
refahını artırmak için, doğru yolları takip 
etmeliyiz. İş dünyamızın yanındayız ama 
spekülatörlerin de karşısındayız.  

konsolosunun ülkemizdeki bakır ve demir 
eşya imalatındaki başarısını hayretle ülke-
sine bildirdiğini görüyoruz. Yine bir Fran-
sız iş adamı, Osmanlıda üretilen gümüş 
tellerin, Fransa’da üretilenden daha ince 
ve daha kaliteli oluşundan hayranlıkla söz 
ediyor. Bir İtalyan seyyah da, ülkemizdeki 
dokuma, deri, ayakkabı, elbise imalatın-
daki maharetlerden övgüyle bahsediyor. 
Ülkemiz kumaş boyamada öyle ileriye git-
mişti ki, Avrupa’daki pek çok firma iplikle-
rini İznik’e getirip, burada boyatıp ondan 
sonra dışarıya ihraç ediyordu. Avrupa kim-
ya bilimi ancak, Osmanlı boya ustalarının 
sırlarını keşfettikten sonra kumaş sanayi-
nin taleplerine cevap verebilir hale gelmiş-
tir. Bu dönemde, İstanbul’daki boya, ayak-
kabı imalatı, bakır kalayı gibi alanlardaki 
başarılı ustalardan bazılarının çok cazip 
imkânlarla Avrupa’ya transfer edilmeye 
çalışıldığını görüyoruz. Hatta İstanbul’da-
ki kuyumcular devlete başvurarak, kendi 
ürettikleri kaliteli malların Avrupa’dan 
gelen kalitesiz benzerleriyle karıştırılma-
ması için özel bir damga talep etmişlerdir. 
Görüldüğü gibi, bizim ecdadımız, bırakı-
nız geri olmayı, 150-200 yıl öncesine ka-
dar pek çok alanda Avrupa’nın önünde yer 
alıyordu. 

Kur-Faiz-Enflasyon 
Dalgalanmasında, Bazı Kesimler 
İyi Bir İmtihan Veremedi

Elbette Hakk’ın ve halkın yanında olma-
nın bir bedeli vardır. Osmanlı da, sömür-
ge döneminin büyük emek ve hammadde 
yağmasına ortak olmayarak, bu bedeli ö-

demiştir. Avrupa’nın kitlesel sanayi üreti-
mine başlamasının ardından, Osmanlı da 
boş durmamış, en azından kendi ihtiyacı-
nı karşılamaya yönelik bir takım hamleler 
yapmıştır. Bu dönemdeki yönetim reform-
larının her biri, iktisadi reformlarla da 
desteklenmeye çalışılmıştır. Nitekim, ülke-
mizde halen faaliyet gösteren pek çok idari 
ve iktisadi kurumun 150 yıllık, 200 yıllık 
geçmişi vardır. Biz de, 2 bin 200 yıllık dev-
let geleneğimizin, günümüz ihtiyaçlarına 
uygun yeni bir aşaması olarak gördüğüm 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, 
geleceğe büyük bir miras bıraktığımıza 
inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Dikkat ederseniz, biraz önce ecdadın ikti-
sadi sistemi adalet temelinde kurduğunu 
söyledim. Ülkemizin geçtiğimiz yıl yaşa-
dığı kur-faiz-enflasyon üçgenindeki dal-
galanmada, maalesef bazı kesimler iyi bir 
imtihan veremedi. Kur ve enflasyondaki 
dalgalanmayla asla orantılı olmayan, akıl 
ve mantıkla izah edilemeyecek fiyat artış-
larıyla ilgili örnekler her gün karşımıza ge-
liyor. Mal ve hizmet fiyatlarındaki bu akıl 
ve ahlak dışı artışların sebebi üzerinde hep 
birlikte düşünmeliyiz. Devlet, teşviklerle, 
indirimlerle, muafiyetlerle, yapılandırma-
larla bu süreçte reel sektörümüzün ve mil-
letimizin üzerindeki yükleri azaltmak için 
elinden geleni fazlasıyla yapmıştır. Buna 
karşılık birilerinin, “piyasanın şartları” kı-
lıfıyla fırsatçılığa yönelmesi gerçekten çok 
üzüntü vericidir. 
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boyutları gayet iyi anlatıyordu.  Meğer bizi 
bir süre daha Afrin’den uzak tutup, yapılan 
hazırlıkların tamamlanmasını istiyorlar-
mış. Daha önce Fırat Kalkanı Harekâtında 
da aynı durumu yaşadık. Bizi uzunca bir 
süre oyalayanların amacının, sınırlarımızı 
DEAŞ ve PKK-YPG terör örgütleri vasıta-
sıyla delik deşik etmek olduğunu, oraları 
kontrol altına alınca daha iyi gördük. 

Ana muhalefet partisinin başındaki zat, 
Almanya ziyaretinde, YPG paçavralarıyla 
Alman Parlamentosunda görüntü veren o 
kadınla birlikte poz veriyor. Söyle bana ar-
kadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu; 
bunlar bu. Bu ne haldir, bu ne durumdur? 

Şimdi aynı gerçekle Mümbiç’te ve Fırat’ın 
doğusunda karşı karşıyayız. Bizi ısrarla 
bu bölgelerden uzak tutmak isteyenler, te-
rör örgütlerini iyice palazlandırmak, iyice 
güçlendirmek, iyice bilemek peşindeler. 
Suriye’yi paramparça eden güçlere ve terör 
örgütlerine seslerini çıkarmayıp, ağızları-
nı her açtıklarında Türkiye’nin bölgedeki 
varlığından duydukları rahatsızlığı dile ge-
tirenler de bu oyunun bir parçasıdır. 

Suriye Sınırımızı Güvenli Hale 
Bizzat Kendimiz Getireceğiz

Türkiye, Suriye politikasındaki kararlılığı-
nı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile İdlib’te 
aldığı inisiyatifle tüm dünyaya gösterdi. 
Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki sorunu 
suhuletle çözmek için, elbette her yolu de-
nedik, deniyoruz. Amerika, Rusya ve diğer 
kesimlerle olan görüşmelerimizin, anlayış 

birliğine varılarak sonuçlanmasını canı 
gönülden arzu ediyoruz. Ama bu demek 
değildir ki, ilanihaye bekleyecek, gözümü-
zün önünde yürütülen hazırlıkların neti-
celenmesini seyredeceğiz. Şayet bize veri-
len sözler tutulur ve süreç işlerse, ne ala… 
Aksi takdirde, hazırlıklarımızı zaten bü-
yük ölçüde tamamladık, kendi stratejimiz 
doğrultusunda gereken adımları atmaya 
başlayacağız. 

Güvenli bölge teklifimiz, terör örgütlerini 
Türkiye’nin kontrolünde bir şekilde sınır-
larımızdan uzak tutma amacını taşıyor. 
Bir başka ifadeyle biz, Türkiye’ye karşı bir 
güvenli bölgeden değil, teröristlere karşı 
bir güvenli bölgeden söz ediyoruz. Kuzey 
Irak’ta hala sıkıntılarını yaşadığımız tür-
den, ülkemize karşı yeni bataklık haline 
dönüşecek bir güvenli bölge uygulamasına 
asla izin veremeyiz. Suriye sınırımızı gü-
venli hale bizzat kendimiz getireceğiz. Bu 
çabamıza lojistik destek verecek herkes-
le birlikte çalışmaya hazırız. Bunu Sayın 
Trump’a da ifade ettim, “Bize lojistik deste-
ği verin, DEAŞ’ı ve diğer terör örgütlerini 
buradan temizleyelim” dedim. 

Buradan açıkça belirtmek mecburiyetin-
deyim ki, Türkiye, özellikle Suriye’de ken-
disine verilen sözlerin tutulmaması sebe-
biyle çok sıkıntılar yaşamış, çok bedeller 
ödemiştir. Eğer Sayın Obama döneminde 
verilen sözler yerine gelseydi, Zeytin Da-
lı Harekâtıyla zaten bütün işleri bitirmiş 
olacaktık. Verilen sözleri tutmadılar ve 
şu anda Sayın Trump da onu aynen tespit 
ediyor, teyit ediyor. Artık ülkemize ve mil-
letimize yeni bedeller ödetilmesine rıza 

Suriye’nin Toprak Bütünlüğü 
Üzerinde Hesabımız Yok, Suriye 
Suriyelilerindir

Değerli arkadaşlar, 

Ecdattan tevarüs ettiğimiz ve maalesef içi-
mizdeki kifayetsizlerin bir türlü anlamak 
istemedikleri bir diğer önemli husus da, 
güçlü olmadan güvende olamayacağımız-
dır. Biz de ecdat gibi, ülkemizin güven-
liğinin sınırlarımızdan değil, ötesinden 
başladığına inanıyoruz. Yıllarca bu milleti 
kendi içine kapatarak, adeta başına gelen 
her kötü hadiseye rıza göstermeye mecbur 
bırakanlar, bizim bu politikamıza engel ol-
mak için her yola başvuruyorlar. Cudi’de, 
Gabar’da, Tendürek’te teröristlere karşı 
yaptığımız mücadele artık bizim için ikin-
ci planda kaldı. Önceliğimiz sınır ötesin-
deki terör örgütleridir. Tabii bu mücadele 
kolay değildir. Bu mücadeleyi kararlı bir 
şekilde sürdüreceğiz. Ülkemize en ufak bir 
saldırıda bulunanlar bunun bedelini çok 
ağır ödeyecekler. DEAŞ başta olmak üzere 
YPG, PYD, hepsi bunun bedelini ağır öder-
ler. Onun için kimse bizi rahatsız etmeye 
kalkmasın. 

Sayın Trump’la, Suriye’nin kuzeyindeki 
20 millik güvenli bölge meselesini de gö-
rüştük. Çarşamba günü Rusya seyahatimiz 
var. Sayın Putin’le bölgedeki gelişmeleri 
ele alacağız, değerlendirmeleri yapacağız. 
Zira terörden arındırılmış bölgelerde Su-
riye halkının huzurunu sağlama ahdimiz 
var. İdlib’de eğer biz olmasaydık, yüzbin-
lerce insanın ölüm haberini alırdık. Attığı-

mız adımlar hamdolsun bir sulh zeminini 
sağladı. İşte şimdi Afrin’de gelinen durum 
ortada, Cerablus’ta ortada… Bu süreci ay-
nı kararlılıkla devam ettiriyoruz, devam 
ettireceğiz. 

Münbiç üzerinde çalışmalarımızı ilgi-
li arkadaşlarımız yaptılar, yapıyorlar. 
Münbiç’in güvenliğini sağlayacak ve ora-
yı da sahiplerine teslim edeceğiz. Bizim 
Suriye’nin toprak bütünlüğü üzerinde he-
sabımız yok, Suriye Suriyelilerindir. Bir an 
önce de burayı sahiplerine teslim etmenin 
gayreti içerisindeyiz.

Birileri siyaset yoluyla, birileri sahada 
silahla, birileri masada diplomasiyle, 
Türkiye’yi yeniden kendi kafalarındaki 
dar kalıplara sokmak için cansiperane bir 
şekilde çalışıyor. Hâlbuki artık o günler 
geride kaldı, bir başka ifadeyle cin şişe-
den çıktı. Türkiye, geçtiğimiz 16 yılda kat 
ettiği mesafe sayesinde, gerçek gücünün 
ve imkânlarının farkına vardı.  Her kim ki 
bu ülkeyi yeniden çeyrek asır, yarım asır 
öncesine döndürmeye heveslenirse, karşı-
sında önce milleti bulur. Her sıkıntıyı, her 
dalgalanmayı “öldük-bittik” havasıyla bir 
yılgınlık, bir moral bozma, bir karamsarlık 
aşılama kampanyasına dönüştürenler, işte 
bu özlemle yanıp tutuşanlardır. 

Dün Zeytin Dalı Harekâtımızın birinci 
yıldönümüydü. Bundan bir yıl önce, bu 
harekâta başladığımızda birilerinin neler 
söylediğini, hatta işi hangi tehditlere kadar 
vardırdığını hatırlıyorsunuz değil mi? Bize 
ısrarla Afrin’e girmememizi söyleyenlerin 
niyetini, orada karşılaştığımız tahkimatın 
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göstermeyeceğiz. Bedel ödeyecek birileri 
varsa, o da sadece ülkemizi hedef alan te-
rör örgütleridir, onları destekleyenlerdir. 
Güney sınırlarımızdaki, Kıbrıs ve Ege’deki 
güvenlik sorunlarımızı çözerek, ekonomi-
deki ve diğer alanlardaki hedeflerimize 
doğru yürüyüşümüzü daha da hızlandır-
makta kararlıyız. 

Bu duygularla bir kez daha Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliğimizin 10’uncu defa düzen-

lediği Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Ticaret ve sanayi odalarımızın temsilci-
leriyle burada bir araya gelmemize vesile 
olan herkese teşekkür ediyorum. Sizlerin 
şahsında tüm iş dünyamıza, esnaflarımıza, 
üreticilerimize, tüm sektörlerimize hayırlı 
ve bol kazançlar diliyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Milli Savunma Bakanlığımızın ve Milli Sa-
vunma Üniversitemizin değerli mensup-
ları, sevgili öğrenciler, kıymetli misafirler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Biraz önce tanıtım filmlerini izlediğimiz, 
Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Mü-
dürlüğümüz tarafından hazırlanan HGM 
Küre ve HGM Atlas milli harita uygulama-
larımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyo-

rum. Bu uygulamaların geliştirilmesinde 
görev alan kamu ve özel sektör kurumları-
mızı, mühendislerimizi, yazılımcılarımızı, 
belediyelerimizi tebrik ediyorum. Belediye 
başkanlığım dönemimde, harita çalışma-
larında Milli Savunma Bakanlığının bu 
merkezinin dışında müracaat edeceğimiz 
hiçbir yer yoktu. Şimdi Harita Genel Mü-
dürlüğümüzün Mili Savunma Bakanlığı 
çatısı altında güçlü bir şekilde faaliyetlerini 
sürdürmesi bizler için bir iftihar vesilesidir. 

Topraklarımızda En Ufak Bir 
Parselasyona Müsaade Etmeyiz

HGM Küre ve HGM Atlas Tanıtım Töreni | Ankara | 24 Ocak 2019
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Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde kur-
duğumuz bir sistemle 81 ilimizin tüm ya-
tırımlarını takip ediyoruz. Yine Cumhur-
başkanlığımız bünyesindeki Devlet Bilgi 
Koordinasyon Merkezi ile tüm kurumları-
mızla acil durum bilgi akışını koordine e-
diyoruz. Her biri kendi alanında iftihar ve-
rici başarılara imza atan teknoloji, yazılım, 
üretim şirketlerimizi yakından izliyoruz. 
Bugün tanıtım törenini yaptığımız harita 
programlarımız da, işte bu gayretlerin bir 
örneğidir. 

Değerli arkadaşlar, 

Dünya, 18’inci yüzyıldan beri, bilim ve tek-
nolojinin içiçe geçerek, insanların günlük 
hayatlarında çok büyük değişimlere yol aç-
tığı bir dönemi yaşıyor. Sanayi devrimi, in-
sanlık tarihinde önemli bir dönüm nokta-
sıydı. Önce su ve buhar gücüyle, ardından 
elektrik gücüyle yükselişe geçen sanayi 
devrimi, geçtiğimiz asırda bilgi teknolo-
jileriyle zirveye ulaşmıştır. Üretim süreç-
lerinin otomasyonu, bilgisayar ve yazılım 
teknolojilerinin önünü açmıştır.  

Bu yüzyılın başından itibaren ise, dünya 
yeni bir yöne doğru evrilmeye başladı. Her 
ülke, bu yeni döneme kendi hedeflerine gö-
re isimler veriyor. Mesela Almanlar buna 
‘Endüstri 4 Nokta Sıfır’ diyor. Buna karşı-
lık Japonlar ‘Toplum 5 Nokta Sıfır’ yaklaşı-
mı üzerinde çalışıyor. Amerika’da Yaşam 3 
Nokta Sıfır, Dördüncü Devrim, Birey Dört 
Nokta Sıfır türü tartışmalar var. Biz ise 
Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye 
diyerek, bu süreçte yerimizi alıyoruz. 

Geçtiğimiz yüzyılın belirleyicisi üretim gü-
cü ve buradan elde edilen katma değerdi. 
Bugün artık gücün belirleyicisi, sahip olu-
nan veri ve bunları işleme kabiliyeti olarak 
ifade ediliyor. Verinin değere dönüşmesi 
ise ancak yerli ve milli bir anlayışla sahip-
lenilmesiyle mümkündür. Nasıl ülkemizin 
her karış toprağı bizim için canımız paha-
sına bir değere sahipse, her bayt veriye de 
aynı gözle bakmalıyız. Bugün artık kendi 
ürettiğimiz verinin ülkemizin kontrolünde 
olması da, siber dünyadan gelecek saldırı-
lara karşı gereken tedbirlerin alınması da, 
başlı başına bir milli güvenlik meselesidir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 
geçtikten sonra e-devlet ve siber güvenlik 
koordinasyonunu aynı çatı altında toplaya-
cak önemli bir adım attık. Bunun yanında 
yerli ve milli yenilikçi teknolojilerin geliş-
tirilmesi, milli yazımların desteklenmesi, 
kritik altyapıların korunması gibi konuları 
da aynı kapsamda değerlendirdik. Tüm bu 
işlerin kararlılıkla ve etkin bir şekilde yü-
rütülmesi için Dijital Dönüşüm Ofisimizi 
görevlendirdik. Amacımız sadece mevcut 
veriyi muhafaza etmek, anlık veriyi takip 
etmek değil, asıl olarak bu veriyi işleyerek 
anlamlandıracak ve kullanılabilir hale ge-
tirecek adımların atılmasını sağlamaktır. 

Verinin işlenmesinde zaman, konum, ha-
rita bilgisi gibi hususlar kritik öneme sa-
hiptir. İşte bugün tanıtımını yaptığımız 
HGM Atlas ve HGM Küre uygulamaları, 
bu bakımdan hayati öneme sahiptir. Da-
ha önemlisi, bu süreçte yapay zekânın öne 
çıkmasının kaçınılmaz hale gelmesidir. Ya-
pay zekâ, her alanda dünyanın geleceğine 
damga vuracak yepyeni bir devrimdir. 

Her ne kadar bugün resmen hizmete açı-
yor olsak da, bu uygulamaların gerisinde 
Türkiye’nin geçmişten bugüne tüm biri-
kiminin yattığını biliyoruz. Harita Genel 
Müdürlüğümüzün ve diğer kurumlarımı-
zın hafızaları bu projenin temel altyapısını 
oluşturuyor. Bugün burada, bardağa boş 
tarafından baktığımızda “Niye bu kadar 
geciktik” diye hayıflanıyoruz. Bardağın 
dolu tarafından baktığımızda ise “Ham-
dolsun biz de milli harita uygulamamıza 
kavuştuk” diyoruz. İşte böylesine karışık 
duygular içindeyiz. 

Yaklaşık yarım asırdır “bilgi toplumun-
dan”, 21’inci asrın başından beri de “dijital 
dünyadan” söz ediyoruz. Bilginin ve tek-
nolojinin nasıl bir güç olduğunu, küresel 
şirketlerin piyasa değerleri bize en çarpıcı 
şekilde anlatıyor. Geçtiğimiz yıla baktığı-
mızda, dünyanın en değerli ilk 5 şirketinin 
tamamının, ilk 10 şirketin 7’sinin dijital 
teknoloji veya bu altyapıya dayalı olarak 
çalışan hizmet şirketleri olduğunu görü-
yoruz. Ülkemizin geçmişte çok uzunca bir 
süre, bu gelişmelere adeta seyirci kalması, 
hatta devri geçmiş teknolojilerin çöplüğü-
ne dönüşmesi, gerçekten üzüntü vericidir. 

Başbakanlığım döneminde himayem al-
tına aldığım, projelerini yakından takip 
ettiğim, toplantılarına düzenli olarak katıl-
dığım alanlardan biri de bilim ve teknoloji-
dir, özellikle de savunma sanayidir. Elbette 
bilim ve teknolojideki gayretlerimiz, sade-
ce savunma sanayinden ibaret değildir. Ül-
kemiz, her alanda teknolojik devrimin ni-
metlerinden faydalanmıştır. Genişbant in-
ternet abonesi sayısının 16 yılda 3 binden 

74 milyona yaklaşması, mobil telefon abo-
ne sayısının 23 milyondan 80 milyonun 
üzerine çıkması bu devrimin işaretleridir. 
Bu sayede, kamu e-devlet uygulamalarıyla, 
özel sektörümüz de kendi çalışmalarında 
hizmetlerini büyük ölçüde dijitalleştirme-
yi başarmışlardır. Milletimiz de bu büyük 
devrime sıkı sıkıya sahip çıkmıştır. Mesela 
bugün ülkemizde e-devlet kullanıcı sayısı 
41 milyonun üzerine çıkmıştır. Fiber hat-
ların uzunluğu 345 bin kilometreye da-
yanmış, abone sayısı 2,7 milyon olmuştur. 
Dünyanın çevresine yerleştirdiğimiz yeni 
uydular ile halen hazırlığını sürdürdüğü-
müz üç yeni uydu ile bu yarışta yerimizi al-
manın gayreti içindeyiz. Geçtiğimiz hafta-
larda kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Tür-
kiye Uzay Ajansı ile uzay çalışmalarında 
yeni bir aşamaya geçtiğimize inanıyorum. 

TEKNOPARK Sayımız 81’i Buldu

Az önce ekranda izlediğimiz gibi gerek Kü-
re, gerek Atlas ülkemizin tüm noktalarını 
gösteriyor. Hatta hatta benim ilçeme, nere-
deyse köyüme kadar her şeyi gösteriyor. İş-
te Münbiç ve Afrin’i, bütün bu yerleri gayet 
net bir şekilde gösteriyor olması heyecanı-
mızı daha da artırıyor. Neticeye ulaşmada 
bunlar bize büyük imkânlar sağlayacak. 

Araştırma-Geliştirme Merkezlerimizin sayı-
sı bini geçti, tasarım merkezlerimizin sayısı 
300’e yaklaştı. TEKNOPARK sayımız 81’i 
buldu. Gençlerimizin bilim ve teknolojiye 
olan ilgilerinin her geçen yıl arttığını görü-
yoruz. Türkiye’nin sanayide ve teknolojide 
kat ettiği mesafe, diğer alanlardaki gayretle-
rimizin de altyapısını oluşturmuştur. 
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Ülkemizi Bilim ve Teknolojide 
Geleceğe Hazırlamak İçin Tüm 
Adımları Atıyoruz

Bu büyük değişim sürecini kontrollü bir 
şekilde yürütmemiz gerekiyor. Gerekli ha-
zırlığı yapmadan böyle bir değişim seline 
kapılmak, bizi yeniden çok ciddi sıkıntı-
larla karşı karşıya getirecektir. Bilginin ve 
teknolojinin sunduğu imkânları, ülkemi-
zin ve milletimizin hedefleriyle harman-
layarak, özel-kamu ayrımı yapmadan tüm 
kurumlarımızı bu büyük değişime hazır-
lamalıyız. İnsanlığın elinde her geçen gün 
daha da büyüyen veriyi, yapay zekâ ile iş-
lemeye başladığımızda, gelişmelerin hızı, 
geçmişle mukayese edilemeyecek derece-
de artacaktır. 

Sadece üretim ve hizmet değil, yönetim 
ve karar alma süreçlerinde de köklü deği-
şikliklere yol açacak bu sürecin bir diğer 
önemli özelliği, hata toleransının azalacak 
olmasıdır. Biz bu durumu, özellikle son yıl-
larda attığımız her adımda gördük. Fırat 
Kalkanı ve Zeytindalı operasyonlarımızda 
kullandığımız yöntemleri, geçmişteki ope-
rasyonlarla karşılaştırmak mümkün da-
hi değildir. Vatandaşlarımıza verdiğimiz 
tüm hizmetlerde nicelik yanında nitelik 
de giderek önem kazanıyor. Ülkemizi her 
alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji ala-
nında da geleceğe hazırlamak için gereken 
adımları kararlılıkla atıyoruz. Bu konuda, 
kamunun ve özel sektörün işbirliği şarttır. 
Aksi takdirde hedeflerimize ulaşamayız. 
Açılışını yaptığımız harita uygulamaları 
bu işbirliğinin başarılı bir örneğidir. Bir 
kez daha emeği geçenleri tebrik ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay 
zekâ konusunda nereye varılırsa varılsın, 
insan her şeyin merkezinde olmaya devam 
edecektir. Bunun için biz tüm çalışmala-
rımızı insan merkezli bir anlayışla yürüt-
meyi sürdüreceğiz. İnsanı “meta”laştıran, 
eşyayı ve bilgiyi insana değil, insanı eşyaya 
ve bilgiye hizmet eder hale getiren anlayış, 
bizim medeniyetimizle ve kültürümüzle 
bağdaşmaz. Bizim mutlak sorumlu oldu-
ğumuz tek güç, Rabbimizdir. Onun dışın-
daki her şey, her faaliyet, her üretim insan 
içindir. Türkiye olarak bizi orta-üst ve üst 
gelişmişlik derecesine sahip ülkelerden 
ayıran en önemli özellik, bana göre işte bu 
anlayışımızdır.  

Biz asla, Batı dünyasının mültecilere kapı-
larını kapatmasına, her gün Akdeniz’in ka-
ranlık sularında onların ölümünü seyret-
mesine yol açan zihniyetiyle hareket etme-
dik, edemeyiz. Ülkemizin geçmişten beri, 
canlarını ve haysiyetlerini kurtarmak için 
sınırlarına dayanan milyonlarca göçmene, 
hiç tereddüt etmeden kollarını açması, ek-
meğini bölüşmesi, medeniyet perspektifi-
nin sonucudur. 

Aynı şekilde Irak’ta, Suriye’de, Kuzey 
Afrika’da, Güney ve Güneydoğu Asya’da, 
Kafkaslarda, Balkanlarda nice krize, nice 
trajediye bu anlayışla müdahil olduk, olu-
yoruz. Önümüzde bizden daha zengin nice 
ülke bulunduğu halde, insani yardımlarda 
ilk sıralara, bu hissiyatla izlediğimiz poli-
tikalar neticesinde yükseldik. Gelişerek, 
kalkınarak, büyüyerek, zenginleşerek elde 



Recep Tayyip ERDOĞAN

337336

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-5

açılıyordu. Sayın Putin’le de yaptığımız gö-
rüşmelerle Adana Mutabakatının yeniden 
gündeme gelmesi isabetli olmuştur. Bu 
mutabakatın üzerinde durmamızın gerek-
liliğini daha iyi anlıyoruz. 

Milletimiz bu gerçeği gördüğü için ülkesi-
ne ve devletine sımsıkı sarılmış, birlik ve 
beraberlik içinde tüm saldırıları boşa çı-
karmıştır. 15 Temmuz, bu saldırıların hem 
en alçağı, hem de en kanlısıydı. Daha önce 
çeşitli bahanelerle sokakları karıştırmak 
veya çukurlarla bölmek istediler olmadı. 
Emniyeti, yargıyı, bürokrasiyi, medyayı 
kullanarak gizli darbeler peşinde koştular, 
olmadı. Sonunda, en kaba şekliyle darbe 
teşebbüsüne kadar işi vardırdılar. 

Bizim 15 Temmuz’da başımıza geldi, dev-
lete karşı bir darbe girişi oldu. Biz demok-
rasiye inanmış bir ülke olarak, demokra-
siye inanmış bir Cumhurbaşkanı olarak, 
tüm heyetimle, tüm ekibimle, dünyanın 
neresinde olursa olsun tüm darbe girişim-
lerinin karşısındayız. Zira sandıktan gele-
ne herkes saygı duymak zorundadır.

Eskiler, “Kula bela gelmez hak yazmayın-
ca, hak bela yazmaz kul azmayınca” diyor. 
Evet… 15 Temmuz’da bu ülkenin, bu mil-
letin istiklaline ve istikbaline göz dikenler, 
eskilerin deyimiyle azanlar, belalarını bul-
muşlardır. Türkiye, tarihinin en büyük fe-
laketlerinden birinden, Rabbimizin ihsanı 
ve milletimizin dirayeti ve cesaretiyle kur-
tulmayı başarmıştır. 

Bu Ülkeyi FETÖ Belasından 
Tamamen Temizleyene Kadar 
Mücadelemiz Sürecektir

FETÖ’ye karşı yürütülen mücadelede en 
küçük bir tereddüt, en küçük bir gevşeme, 
en küçük bir gerileme asla söz konusu de-
ğildir. Bu ülkeyi FETÖ belasından tama-
men temizleyene kadar mücadelemiz süre-
cektir. Dünyada, böylesine büyük bir tehdi-
de karşı mücadelesini bizim kadar hukuk 
devleti sınırları içinde yürüten ve yürüte-
bilecek bir başka ülke yoktur. Darbecilerin 
gözlerini kan bürümüş şekilde sokakları 
ateşe boğdukları anlarda dahi bu anlayış-
tan taviz vermedik. Mücadelemizi hep, a-
daletin, hukukun, kanunun, kolluğun, sav-
cının, hakimin her zaman ve herkese lazım 
olduğu bilinciyle yürüttük. Şayet haksızlık 
yapılmış olan varsa, onlara haklarını iade 
ettik. Şayet bir şekilde kendini saklamayı, 
gizlemeyi başarmış olan varsa, onları da 
takip ettik, bulduk ve adaletin karşısına 
çıkardık. Verilen bu kutlu mücadeleyi su-
landırmaya, kendi çıkarlarına alet etmeye 
çalışanlara da izin vermedik. Ne askeri ve 
sivil bürokraside, ne iş dünyasında, ne de 
diğer alanlarda, başka hiçbir hesabın, FE-
TÖ kılığı altına sokularak, asıl mücadele-
nin örselenmesine göz yummadık. 

Bugün Türk yargısı da, Türk Polis Teşkilatı 
da, Türk Silahlı Kuvvetleri de, Türk iş dün-
yası da, 15 Temmuz öncesinden daha güç-
lüdür, daha şeffaftır, daha motivasyonlu-
dur. Çünkü, perdeler kalkmış, kumpaslar 

ettiğimiz gücü, sadece kendi çıkarlarımı-
zı ve refahımızı tahkim etmek için değil, 
kendimizle birlikte tüm kardeşlerimiz için 
kullanıyoruz. 

Suriye’de yürüttüğümüz askeri operasyon-
ların bir amacı, kendi sınırlarımızı güven-
lik altına almaksa, diğer amacı da, oradaki 
insanların huzurunu sağlamaktır. İşte dün 
gerçekleştirdiğimiz Rusya seyahatimizin 
ana ekseni Suriye halkının güvenliği ko-
nusuydu. Bu konudaki tüm adımlarımı-
zın gerisinde, Suriye halkının huzuru ve 
güvenliği ön plandadır. Bizim Suriye’yi 
işgal etmek gibi bir derdimiz yok. 780 bin 
kilometrekarelik vatan toprağı bize yeter. 
Biz sıradan bir kabile devleti değiliz. Anlı-
şanlı bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti’yiz. 
Topraklarımızda en ufak bir parselasyona 
müsaade etmeyiz. 

Dünyanın Neresinde Olursa 
Olsun, Tüm Darbe Girişimlerinin 
Karşısındayız

Açık söylüyorum, Suriye’de insani amaç-
larla bulunan tek ülke Türkiye’dir. Böl-
gedeki diğer tüm güçlerin ajandalarında 
başka hesaplar, başka projeler vardır. Cum-
huriyet dönemi boyunca, yerli ve milli 
anlayışla güvenliğimizi tahkim etmeye 
yönelik olarak attığımız her adımda, çarpı-
cı bir gerçekle yüzleştik. Bu gerçek, şayet 
gereken siyasi, ekonomik, askeri güce sa-
hip değilseniz, birliğinizi, beraberliğinizi 
sağlama almamışsanız, kimsenin gözünü-
zün yaşına bakmayacağıydı. Kıbrıs Barış 
Harekâtında, Ege’de yaşanan gerginlikler-

de bu gerçeği gördük. ASALA terör örgütü-
nün saldırılarında bu gerçeği gördük. 1984 
yılından beri yürüttüğümüz bölücü terörle 
mücadelede bu gerçeği gördük. Karabağ’ın 
işgalinde, Bosna’da yapılan katliamlarda 
tüm çırpınışlarımıza rağmen netice ala-
mayarak bu gerçeği gördük. Irak’ın 1991 
ve 2003 işgallerinin ülkemize etkilerinde 
bu gerçeği gördük. Avrupa’da vatandaşla-
rımıza yönelik ırkçı saldırılarda, ayrımcı 
uygulamalarda bu gerçeği gördük. Avrupa 
Birliği üyelik sürecinde, diğer tüm üyeler-
den farklı muamelelere maruz kalarak bu 
gerçeği gördük. Suriye’de 2011 yılından 
beri süren krizde bu gerçeği gördük. Sınır-
larımıza dayanan DEAŞ ve PKK-YPG terö-
ristlerine karşı yürüttüğümüz mücadele 
sırasında bu gerçeği gördük. Ülkemizdeki 
terör örgütleriyle mücadelemizin önü sü-
rekli kesilmeye çalışılarak bu gerçeği gör-
dük. İşte bunun için 16 yıldır Türkiye’yi 
her alanda güçlendirmenin, büyütmenin, 
kendi ayakları üzerinde durdurabilmenin 
mücadelesini veriyoruz. Düştüğümüzde 
tekme atmak için bekleyen o kadar çok ke-
sim var ki, ne olursa olsun ayakta kalma-
nın önemini çok iyi biliyoruz. 

Değerli arkadaşlar,

Açık konuşmak lazım… Türkiye’nin son 5-
6 yılda başına gelen her hadise, ülkemizi 
tökezletip düşürme projesinin birer par-
çasıdır. Avrupa Birliği süreci budur, şu an-
da Suriye’de yaşanan olaylardaki durum 
budur. 1998 yılında Suriye’yle Türkiye 
arasında bir Adana Mutabakatı imzalan-
mıştır. Bu mutabakatla bölücü terör örgü-
tü unsurlarının Türkiye’ye tesliminin önü 
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çözülmüş, çeteler dağıtılmış, her şey mil-
letin ve devletin gözü önünde yapılır hale 
gelmiştir. Milletimiz birliğini, beraberliği-
ni koruduğu, kurumlarımız ülkesine, dev-
letine sadakatle hizmet vermeye devam 
ettiği sürece, Allah’ın izniyle bu ülkenin 
bileğini kimse bükemez. 

İşte bugün içinde bulunduğumuz bu kuru-
mu, Milli Savunma Üniversitemizi, darbe 
girişimi sonrasında ülkemizin en büyük 
kazanımlarından biri olarak görüyorum. 
Rektörümüzün ve üniversite yönetimimi-
zin yaptıkları tüm çalışmalarda bugüne 
kadar olduğu gibi, bundan sonra da yanla-
rında olmayı sürdüreceğim. 

Bu duygularla bir kez daha tanıtımını yap-
tığımız HGM Küre ve HGM Atlas harita uy-

gulamalarının hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu projede görev almış herkese teşekkür 
ediyorum. 

Kara Harp Okulumuzun değerli öğrencile-
rini, ülkemize ve milletimize hizmet etmek 
için sonunda şehadet ihtimalinin her za-
man olduğu bu kutlu mesleği tercih ettik-
leri için tebrik ediyorum. 

Bu vesileyle ülkemizin tüm gençlerini, 
kahraman ordumuzda görev yapmak üze-
re, Milli Savunma Üniversitemizin askeri 
öğrenci alım sınavlarına katılmaya davet 
ediyorum.  Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
tüm mensuplarına görevlerinde başarılar 
diliyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla.

ODTÜ ailesinin kıymetli mensupları, de-
ğerli hocalarımız, değerli misafirler, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Açılışını yaptığımız ODTÜ Teknokent Bili-
şim İnovasyon Merkezi’nin, üniversitemi-
ze, bilim ve teknoloji dünyamıza, firmala-
rımıza, araştırmacılarımıza hayırlı olma-
sını diliyorum. Bir ihtisas teknoparkı olan 
bu merkezin ülkemize kazandırılmasını 

sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 
ile ODTÜ yönetimini tebrik ediyorum. Bi-
lişim ve telekom alanında teknoloji geliş-
tirme çalışmaları yapmak üzere burada 
faaliyet yürütecek firmalarımıza başarılar 
temenni ediyorum. 

Yeni fikirlerin teknolojiye dönüşmesine 
vesile olmak üzere kurulan, öğretim ele-
manları ve öğrenciler ile genç girişimcile-
rin çalışmalarının destekleneceği buradaki 

Teknolojiye Hakim Olmadan 
Bağımsızlığımızı Sürdüremeyiz

ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi Açılışı | Ankara | 6 Şubat 2019



Recep Tayyip ERDOĞAN

341340

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-5

sine verilen göreve, aradan geçen 60 yılı 
aşkın süreye rağmen hala sımsıkı bağlı ol-
duğunu gösteriyor. Bu önemli eğitim kuru-
munu ülkemize kazandıranlara ve bugün-
lere gelmesinde emeği olanlara teşekkür 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Biz, insanlık tarihinin en eski eğitim ku-
rumlarına ev sahipliği yapmış bir coğraf-
yada yaşıyoruz. Harran’dan Nusaybin’e, 
Cizre’den Hatay’a, İzmir’den Bursa’ya, 
Erzurum’dan İstanbul’a kadar ülkemizin 
her köşesi kadim eğitim kurumlarının iz-
leriyle doludur. Böyle bir mirasa sahip ol-
maktan şeref duyuyoruz. Ama aynı zaman-
da bu mirasa layık olmanın sorumluluğu-
nu da üstlenmiş bulunuyoruz. Tarihimiz 
boyunca, diğer kurumlarımız gibi, yükse-
köğretimimiz de, değişen şartlara, ihtiyaç-
lara, taleplere göre sürekli yenilenmiş, sü-
rekli gelişmiştir. Cumhuriyet döneminde 
de bu değişim sürmüştür. 

Üniversitelerimizi küresel yarışta en bü-
yük güç kaynağımız olarak görüyoruz. Bi-
lim, ahlaki değerlere yaslandığı nispette 
insana ve topluma hizmet eder. Bilimsel 
faaliyetlerin ve araştırmaların ürüne dö-
nüşmesi, ticarileşmesi elbette önemlidir. 
Ancak bilimin kendisinin ticari meta hali-
ne gelmesine izin vermemeliyiz. 

Biz, mirasçısı olduğumuz medeniyetlerin 
bilime katkılarını devam ettirmekle görev-
liyiz. Bu anlayışla yükseköğretimde çok 
büyük atılımlar gerçekleştirdik. Üniversi-

te sayımızı 76’dan 206’ya, üniversite öğre-
tim elemanı sayısını 76 binden 162 bine, 
öğrenci sayımızı 1,6 milyondan 8 milyona, 
yabancı öğrenci sayısını 15 binden 143 bi-
ne çıkartarak, Türkiye’nin bu alanlardaki 
niceliksel tüm tıkanıklıklarını aştık.

Bir Almanya ziyaretimde, Sayın Merkel’e 
üniversitelerinde ne kadar öğrenci oldu-
ğunu sordum,  3 milyon cevabını aldım. 
Almanya’nın nüfusu Türkiye’den 1 milyon 
fazla olmasına rağmen, bizde hamdolsun 
8 milyon üniversite öğrencisi bulunuyor. 
Ancak bizim nitelik-nicelik noktasında bir 
sıkıntımız var. Bugün nitelikte iyi olma-
yabiliriz, ama yarın onları yakalayacak ve 
aşacağız.

Yeni dönemde artık niteliğe, kaliteye yo-
ğunlaşmamız gerekiyor. Beşeri sermaye-
miz, bizim en büyük gücümüzdür. Bunun 
için de yükseköğretim sistemimizi, ku-
rumlarıyla ve yönetimiyle çok daha ileriye 
taşımamız şarttır. 

Açık konuşmak icap ederse, halihazırda 
çok ideal bir yükseköğrenim sistemine 
sahip olmadığımız bir gerçektir. Türkiye 
geliştikçe, güçlendikçe, ileriye gittikçe, bu 
alanda daha kapsamlı ve büyük adımlar 
atmakta kararlıyız. Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi, diğer hususlar gibi, yükse-
köğretim alanındaki reformlarımız için de 
bize büyük imkânlar sağlıyor. Son dönem-
de Yüksek Öğretim Kurumumuz YÖK’ün 
attığı adımları, bu reformların bir öncüsü, 
bir habercisi olarak kabul ediyorum. 

kuluçka merkezini de önemli görüyorum. 
Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi için, 
bu tarz merkezleri desteklememiz ve ço-
ğaltmamız gerekiyor. İnsanımızın zekâsını 
ve pratikliğini, bilimsel ve teknolojik disip-
linle fikre, araştırma-geliştirmeye, ürüne, 
üretime dönüştürdüğümüzde, ülkemizin 
herkesi şaşırtacak bir hızla yükselişe geçe-
ceğine inanıyorum. 

Bundan 20 yıl önce ülkemizde yaşayan 
birisine, şu anda bulunduğu yeri anlat-
saydık, herhalde bizi hayal kurmakla suç-
larlardı. Ama işte hayalleri gerçeğe dö-
nüştürdük. Şimdi, gençlerimizle birlikte, 
daha büyük hayaller kurmamız ve bunları 
gerçeğe dönüştürmek için çalışmamız ge-
reken bir dönemdeyiz. Ülkemizin sınırları-
nı aşıp tüm dünyaya hitap eden başarılara 
imza atmadan bunu gerçekleştiremeyiz. 
Açılışını yaptığımız merkezimiz, inşallah, 
bu yönde atılmış bir adım olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, 

Orta Doğu Teknik Üniversitemizin kuru-
luş hikâyesi, ülkemizde bilimin ve teknolo-
jinin serencamını göstermesi bakımından 
çarpıcı bir örnektir. ODTÜ, Türkiye’nin 
ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına 
katkıda bulunmak, bunun için gereken in-
san kaynağını yetiştirmek üzere 1956’da 
enstitü olarak kurulmuş, 3 yıl sonra da 
üniversite statüsü kazanmıştır. Her yeni 
kuruluş gibi, ODTÜ’nün de ilk yılları sı-
kıntılı geçmiş, daha sonra bugünkü yerine 
taşınmasıyla hızla gelişmeye başlamıştır. 
Türkiye’de, hem üniversite yerleşimi, hem 
de kendisine tahsis edilen arazi bakımın-

dan kendi alanının en büyük kurumla-
rından biri olan ODTÜ, başarılarıyla hep 
adından söz ettirmiştir. 

Üniversitelerimiz Küresel Yarışta 
En Büyük Güç Kaynağımızdır 

Ülkemizin bir dönemini esir alan ideolojik 
kavgalar, elbette ODTÜ’yü de etkilemiştir. 
Buna rağmen ODTÜ, bilim ve teknoloji ala-
nındaki marka değerini korumayı ve geliş-
tirmeyi hep bilmiştir. Bugün, eğitimde ve 
bilim-teknolojide, ODTÜ markası hala ilk 
sıralarda yer almaya devam ediyorsa, bu-
nu kurulduğu toprakların mayasının sağ-
lamlığına borçludur. Eskiler, “Su-i misal 
emsal olmaz” derler. Biz de bu anlayıştan 
hareketle ODTÜ’yü hep başarılarıyla, ye-
tiştirdiği kaliteli öğrencileriyle, sahip oldu-
ğu yüksek standartlı öğretim kadrosuyla, 
altına imza attığı bilim-teknoloji faaliyetle-
riyle değerlendiriyoruz. 

Esasen, ODTÜ’nün kuruluş amacı, tam da 
bizim 16 yıldır inşa etmeye çalıştığımız 
politikanın ifadesi gibidir. Üniversitemi-
zin kuruluş kanununda aynen şöyle diyor: 
“Türkiye ve Orta-Doğu’nun kaynaklarının 
inkişafına ve iktisadi meselelerinin halline 
bilhassa ehemmiyet verilmek üzere, Türk 
milletine ve diğer milletlere fayda sağla-
yacak araştırmalar yapmak.” Evet… Biz iş-
te bu amacı her alanda gerçekleştirmenin 
mücadelesini verdik, veriyoruz. Lisans, 
yüksek lisans, doktora çalışmalarında or-
taya koyduğu başarılar, ODTÜ’nün kendi-
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tırma-geliştirme faaliyetleriyle bu sürecin 
öncüsü, sürükleyicisi olmalıdır. 

Küresel rekabette öne geçebilmek için, ül-
kemizin tüm imkânları gibi, üniversitele-
rimizi de en etkin şekilde kullanmalıyız. 
Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Ba-
kanlığı Harita Genel Müdürlüğümüz tara-
fından hazırlanan HGM Küre ve HGM At-
las milli harita uygulamalarımızın tanıtım 
törenine katıldık. Orada da ifade ettiğim 
gibi, dünya, yapay zekâ çalışmalarıyla yeni 
bir teknoloji seviyesine doğru gidiyor. Her 
ülke, teknolojide bu yeni döneme kendi he-
deflerine göre isimler veriyor. Mesela Al-
manlar buna ‘Endüstri 4 Nokta Sıfır’ diyor. 
Japonlar ‘Toplum 5 Nokta Sıfır’ yaklaşımı 
üzerinde çalışıyor. Amerika’da ‘Yaşam 3 
Nokta Sıfır, Dördüncü Devrim, Birey Dört 
Nokta Sıfır’ türü tartışmalar var. Biz ise 
‘Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye’ 
diyerek, bu süreçte yerimizi alıyoruz. 

Tabii bu süreçte, yetişmiş insan kaynağımı-
zı geliştirmekle sorumlu olan üniversitele-
rimize çok daha büyük görevler düşüyor. 
Üniversite-sanayi işbirliğini çok daha ileri 
seviyelere taşımalıyız. Bu konuda Güney 
Kore’yi çok başarılı görüyorum. Bir ziya-
retimde Samsung’u bir göreyim demiştim. 
Üniversite ile olan işbirliklerine hayran 
kaldım. Üniversite öğrencileri part-time 
olarak orada çalışıyorlardı. Orada teoriyle 
pratiği buluşturmuşlardı. Bunu bizim yap-
mamamız için hiç bir sebep yok. 

Bizler Bütünleşirsek, Gerçekten 
Milliyetperver Bir Nesil 
Yetiştiririz

Üniversitelerle sanayiyi yenilikçi fikirlerin 
ürüne dönüştürülmesi ortak gayesi etra-
fında buluşturan teknoparkların destek-
lenmesi, bu bakımdan çok önemlidir. Tek-
noparkların kuruluş amaçlarının dışına 
çıkartılmasına engel olmak için, buralarda 
faaliyet yürütecek firmaların seçiminde 
hassasiyet gösterilmelidir. Rastgele birile-
rine şöyle bir yer verelim, o da gelsin bura-
da bunu kursun yok. Bu noktada idealizmi 
olan, kendini ispatlamış olanlarla bunu 
yürütmeliyiz. 

Bunun yanında, özellikle doktora program-
larına aynı doğrultuda ağırlık verilmesine 
ihtiyaç var. Gerek yurt içi, gerek yurt dışı 
programlarıyla doktoralı yetişmiş insan 
sayımızı ne kadar yükseltebilirsek, bu ya-
rıştaki yerimizi o kadar sağlam tutabiliriz. 
Araştırma programlarının hem koordinas-
yonunu, hem etkinliğini, hem verimliliği-
ni yükseltmek için, ilgili kurumlarımız a-
rasında daha sıkı bir işbirliğine gitmeliyiz. 

Değerli arkadaşlar,

Görüldüğü gibi, üniversitelerimizle bir-
likte daha yapacak çok işimiz bulunuyor. 
Türkiye, üniversite yönetimlerinin özerk-
liği ve kendilerine tahsis edilen kaynak-
lar bakımından dünyada gerçekten iyi 
bir yerdedir. Bugün artık 81 ilimizde üni-
versitemiz bulunuyor. Öğrenciyi ayağına 
çeken üniversiteler değil, artık öğrenci-

Üniversite-Sanayi İşbirliğini  
İleri Seviyelere Taşımalıyız

Araştırma üniversitelerinden misyon fark-
lılaşmasına ve kalite kuruluna kadar yapı-
lan tüm çalışmaları yakından izliyorum. 
Bu girişimlerden elde edilen sonuçların 
değerlendirilerek, en kısa sürede sistemin 
işleyişine yansıtılacağına inanıyorum. 
Özellikle tıp, mühendislik ve hukuk gibi 
temel alanlarda eğitim kalitesinin yüksel-
tilmesine yönelik reformlara olan ihtiyacı-
mız çok daha acildir.

Vakıf üniversitelerimizin, kendilerine sağ-
lanan onca ayrıcalığa rağmen, kimi istis-
nalar hariç, eğitimde kalitenin yükseltil-
mesi beklentilerimize yeteri kadar katkıda 
bulunamadıklarını görüyoruz. Hatta bazı 
vakıf üniversitelerimizin, vakıf mantığıyla 
asla uyuşmayacak şekilde, sadece kazanç 
odaklı faaliyet gösterdiklerini de üzüntüy-
le müşahede ediyoruz. Bu meselenin üze-
rinde de hassasiyetle durulması gerekiyor. 
Ayrıca, denklik konusunun da, yine bu 
kalite anlayışı çerçevesinde geliştirilecek 
objektif kriterlere bağlanarak hızla çözül-
mesine ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. İnşallah 
tüm bu meseleleri önümüzdeki dönemde 
hal yoluna koyacak, Türkiye’yi yükseköğ-
renimde parmakla gösterilen ülkeler arası-
na sokacağız. 

Değerli arkadaşlar, 

Dünyada artık bağımsızlığın ölçüleri olan 
toprak, bayrak, milli para gibi kriterlere 

yenilerinin eklendiği bir döneme giriyo-
ruz. Bunların en başında da teknolojik 
bağımsızlık geliyor. Veri üretiminden gü-
venliğine, savunma, sağlık, eğitim, bilişim 
teknolojilerinden yapay zekâya kadar her 
alanda kendi ayaklarımızın üzerinde dur-
mak mecburiyetindeyiz. Şayet biz bunu 
beceremezsek, zorunlu olarak ipin ucu 
başka birilerinin eline geçecektir. Nasıl 
topraklarımıza hükmetmeden bağımsız 
olamazsak, teknolojiye hakim olmadan 
da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz. Üste-
lik bizim, kendimizle birlikte, kalbini ve 
umudunu bize yöneltmiş tüm dostlarımı-
za, kardeşlerimize karşı da sorumlulukla-
rımız var. Teknolojik bağımsızlığımız, işte 
bu sebeple de çok önemlidir. 

Bilgi temelli kalkınmanın temel şartı, ken-
di değerlerimizi özümsemiş ve bununla 
birlikte bilim ve teknolojinin, eskilerin 
deyimiyle künhüne vakıf bir nesil yetiştir-
mektir. Teknolojiyi sadece kullanan değil, 
tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke 
konumuna gelmedikten sonra, bu hedefe 
ulaşamayız. Eğer teknoloji çok hızlı geli-
şiyorsa, bizim ondan daha hızlı hareket 
etmemiz, bunun için de daha çok çalış-
mamız şarttır. Madem çocuklarımız artık 
doğdukları andan itibaren dijital bir dün-
yaya gözlerini açıyorlar, öyleyse biz de tüm 
hazırlığımızı buna göre yapacağız. Bilgiye 
erişimi sınırlandırmanın değil, tam tersine 
çeşitlendirmenin ve bilinçli kullanımının 
yollarını arayacağız. İşte bu noktada en bü-
yük görev üniversitelerimize düşüyor. Ü-
niversitelerimiz, gerek eğitim, gerek araş-
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nin ayağına giden üniversitelerimiz var. 
Üniversitelerimiz, ellerindeki kaynakları, 
imkânları, yetkileri en doğru şekilde kulla-
narak Türkiye’nin gelişmesine, kalkınma-
sına, büyümesine katkı verdikleri oranda 
değerlenecek, güçlenecektir. Kendini bili-
me ve teknolojinin gelişmesine adamış yö-
netimler elinde üniversitelerimizin yakın 
gelecekte, arzu ettiğimiz kalite seviyesine 
ulaşacaklarına canı gönülden inanıyorum. 
Hocalarımızın da aynı inançta olduğunu 
düşünüyorum. Cumhurbaşkanı olarak, bu-
güne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
daima yanınızda olacağımdan şüpheniz ol-
masın. Türkiye’yi hep birlikte hedeflerine 
ulaştıracağız. Bu, benimle olacak bir iş de-

ğil. Ben siyaset olarak, ülkemin başındaki 
bir yönetici olarak varım. Sizler ise ilim ve 
irfanın temsilcileri olarak varsınız. Bizler 
bütünleşirsek o zaman gerçekten milliyet-
perver, vatansever bir nesli yetiştirir ve ül-
kemizi uçururuz.

Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptı-
ğımız ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon 
Merkezinin hayırlı olmasını diliyor, emeği 
geçenleri kutluyorum. Burada çalışacak 
hocalarımıza, şirketlerimize, araştırmacı-
larımıza başarılar temenni ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Savunma Sanayimizin kıymetli mensup-
ları, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum.

Türk savunma sanayii adına tarihi bir a-
dım attığımız bu anlamlı günde Tuzla’da 
sizlerle beraber olmaktan büyük memnu-
niyet duyuyorum. Ülkemizin bu gurur gü-

nüne ortak olan, şahitlik eden tüm misafir-
lerimize teşekkür ediyorum.

Tabii bu vesileyle İstanbul Kartal’da bir 
binanın çökmesiyle hayatlarını kaybeden 
16 kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum. 
Enkazdan çıkan kardeşlerime de Allah’tan 
şifalar diliyorum. 

Gemi Üretimi, Tamiri ve 
Renovasyonu Alanında 

Dünyanın Lider Ülkesi Olacağız

Test ve Eğitim Gemisi Ufuk’un Denize İniş Töreni | İstanbul | 9 Şubat 2019
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10 tonluk bir helikopter için gerekli plat-
forma da sahiptir. UFUK Korvetinin ko-
muta kontrol, elektronik sistemler ve test/
eğitim sistem donanımları da ASELSAN 
tarafından sağlanacaktır. Bunun yanında 
UFUK Korveti, milli imkân ve kabiliyetler-
le üretilen ülkemizin ilk istihbarat gemisi 
olma özelliğini taşıyor. Dünyada pek az 
ülkenin sahip olduğu bu teknolojiye, ham-
dolsun UFUK Korvetiyle artık Türkiye de 
kavuşmuş oluyor.

UFUK Korvetimiz, ağır iklim ve deniz şart-
larında, uluslararası sular dâhil 45 gün 
boyunca kesintisiz seyir yaparak, milli 
güvenliğimize yönelik tehditleri anında 
tespit edebilecektir. Önleyici istihbara-
tın, özellikle sinyal istihbaratının hayati 
önem kazandığı günümüz dünyasında, 
UFUK Korvetinin çok büyük bir boşluğu 
dolduracağına inanıyorum. UFUK korveti, 
Türkiye’nin denizlerdeki gören gözü, du-
yan kulağı olacaktır. 

Zira ülkemizin bulunduğu zorlu coğrafya 
bizim sadece ekonomide, tarımda, ticaret-
te, sanayide değil, aynı zamanda istihbarat-
ta da çok güçlü bir konumda olmamızı şart 
koşuyor. Suriye kaynaklı tehditler ile Doğu 
Akdeniz, Ege ve Karadeniz’de yaşanan ge-
lişmeler sonrasında bu ihtiyaç, daha kritik, 
çok daha acil hale gelmiştir. Her zaman ifa-
de ettiğim gibi, sahada varlık göstermeyen, 
masada kendine yer bulamaz. Hem terörle 
mücadelede, hem de Suriye’den ülkemize 
yönelen tehditlerin bertaraf edilmesinde 
bu gerçek kendini defalarca göstermiştir.

Türkiye, milli güvenliğine yönelik husus-
larda başkalarına umut bağladığı her dö-
nemde hüsrana uğramıştır. Ülkemiz ne 
zaman kendi hedefleri, ihtiyaçları, önce-
likleri ve çıkarları doğrultusunda adımla-
rı atmışsa, işte o zaman başarılı olmuştur. 
Şayet bugün PKK terör örgütü tarihinin 
en büyük hezimetini yaşıyorsa, bunun 
sebebi terörle mücadelemizin kendi 
imkânlarımızla yürütülmesidir. Bir diğer 
önemli sebep de, ülkemizin 30 yıllık terör-
le mücadele yönteminde yaşanan köklü 
paradigma değişikliğidir. 2015’ten itiba-
ren “Tehdidin sınırlarımız içinde yok edil-
mesi” yaklaşımından, “Terörü kaynağında 
yok etme” ve “Kesintisiz operasyon” strate-
jisine geçtik. Daha önce operasyonlar yılın 
belli dönemlerinde yapılırken, yeni strate-
jiyle güvenlik güçlerimiz yaz-kış demeden 
365 gün boyunca operasyonlar gerçekleşti-
rerek, teröristlere nefes aldırmıyor.

Bunun yanında teröristleri takip ve imha-
da emniyet birimlerimize asimetrik güç 
sağlayan İHA ve SİHA’larımızın sayısını 
artırdık. Sınır güvenliğimizi tahkim ede-
rek, teröristlerin Suriye, Irak ve İran’dan 
topraklarımıza sızmalarının önüne geçtik. 
Stratejik bölgelerdeki savunulması zor ka-
rakollarımızın yerine en modern teknoloji 
ve silahlarla donattığımız, hemen her türlü 
terör saldırısına karşı koyabilecek kalekol-
ları inşa ettik.

Ayrıca güvenlik korucularımızın sayısının 
artırılmasından terörle mücadelede pro-
fesyonel birimlere geçişe kadar pek çok 
kritik adım attık. Güvenlik ve istihbarat 
birimlerimizi hem insan kaynağı, hem de 

Sözlerimin hemen başında Tuzla tersane-
sinde çalışan, Türk Gemicilik Sanayii’nin 
gelişmesi, ilerlemesi, güçlenmesi için ter 
döken tüm kardeşlerime buradan şükran-
larımı sunuyorum. Yatırımcılarımızın, 
şirketlerimizin ve emekçi kardeşlerimizin 
gayretleriyle Tuzla Tersanesi, günden gü-
ne ülkemizin iftihar kaynaklarından bi-
rine dönüşüyor. Buradaki kardeşlerimiz, 
kışın soğuğuna, yazın sıcağına, denizin 
rüzgârına aldırmadan gece-gündüz çalı-
şarak, üreterek Türkiye’nin gemicilik ala-
nındaki kalkınma hamlesine de öncülük 
ediyorlar.

Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki 
bugün Türkiye, gemi inşası, tamiri, bakımı 
ve onarımında Akdeniz’in lider ülkelerin-
den biridir. Türkiye kendi ihtiyaçları ya-
nında, Norveç, İngiltere, Hollanda, Fransa,  
Almanya ve İtalya gibi dünyanın pek çok 
gelişmiş ülkesi için buradaki tersanelerde 
gemiler inşa ediyor. Sadece Tuzla bölgesin-
deki tersanelerde son 16 yılda yaklaşık 2 
bin geminin tamiri, onarımı ve yenileme-
si gerçekleşmiştir. Diğer illerimizdeki ter-
saneler de dâhil edildiğinde bu rakamlar 
katbekat fazladır. Bir dönem krizlerle, be-
lirsizliklerle boğuşan tersanelerimizin bu 
seviyelere ulaşması, ülkemiz ekonomisi 
adına çok önemlidir.

Müteşebbislerimizin cesaretleri, işçi kar-
deşlerimizin emekleri, elbette devletimizin 
de teşvik ve destekleriyle Türk gemicilik 
sanayi, üzerindeki ölü toprağını silkeleye-
rek son 16 senede yeniden şaha kalkmış-
tır. Türkiye, savunma amaçlı projeler başta 
olmak üzere gemi inşa sanayinde giderek 

kendinden söz ettiren bir konuma ulaşmış-
tır. Bugün Türk tersaneciliği üretim kapa-
sitesiyle, hızıyla, işçiliğiyle,  ekonomikliği 
yanında kalitesiyle yerli-yabancı herkesin 
takdirini topluyor. İnşallah önümüzdeki 
dönemde el birliği içinde başarı çıtamızı 
daha da yükseklere taşıyacağız. Türkiye’yi 
diğer alanlarda olduğu gibi gemi üretimi, 
tamiri ve renovasyonu alanında da dünya-
nın lider ülkelerinden biri yapacağız.

UFUK Korveti, Ülkemizin   
İlk İstihbarat Gemisidir 

Kıymetli dostlarım,

Bugün hep beraber denize indiriliş töre-
nini gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin Milli 
Test ve Eğitim Gemisi UFUK, ülkemizi li-
derliğe taşıma irademizin en somut gös-
tergesidir. 1,5 yıl önce denize indirdiğimiz 
Kınalıada Korvetinin ardından 5’inci ge-
mimiz UFUK Korvetini de denize indirme-
nin mutluluğunu yaşıyoruz. Böylece MİL-
GEM Projemizin en kritik halkalarından 
birini daha hayata geçirmiş oluyoruz. Ben, 
Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülkemize 
bu gururu yaşatan yüklenici firmalarımı-
za, mühendislerimize, tersanede çalışan 
emekçi kardeşlerimin her birine ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.

99,5 metre tam boyu; 14,4 metre azami 
genişliği; 2 bin 400 ton deplasmanı ve 3,6 
metre su çekimiyle UFUK Korveti, alanı-
nın liderlerinden olmaya namzet bir gemi-
dir. Yaklaşık 8 bin 600 kilowat toplam güç 
ile 18+ knot azami sürate ulaşabilen gemi, 
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özel sektör firmaları bu alanlarda resmi 
kurumlara öncülük ediyor. Çünkü asıl bü-
yük başarı, kamunun imkânları ile özel 
sektörün tecrübe ve dinamizmi birleşince 
yakalanıyor. 

Hal böyleyken Türkiye’nin savunma sana-
yi konusunda miadını çoktan doldurmuş 
eski sistemde ısrar etmesinin makul hiçbir 
izahı olamaz. Eski çalışma yöntemlerine 
takılıp kalmak ülkemize fayda değil, bila-
kis telafisi zor zararlar verecektir.

CHP Genel Başkanının Sakarya’daki Tank-
Palet Fabrikamıza dair gündeme getirdiği 
iddiaların ne milli kaygılarla, ne savunma 
sanayimizle, ne de orada çalışan kardeşle-
rimizin hassasiyetleriyle hiçbir ilgisi yok-
tur. CHP Genel Başkanı, yaptığımız onca 
açıklamaya rağmen, inatla ve ısrarla, halen 
bu fabrikanın yabancılara satıldığı yalanı-
nı söylüyor. Akçakoca’daki konuşmamda 
da söylediğim gibi Tank-Palet Fabrikamı-
zın satılması, yani mülkiyetinin devri asla 
söz konusu değildir. Fabrika arazisindeki 
her türlü taşınmazın, üretim, bakım ve 
onarımda kullanılan her türlü teçhizatın 
mülkiyeti devlet aittir ve öyle kalacaktır. 
Yapılan iş, sadece işletme hakkının belli 
şartlar ve belli süreler dâhilinde ülkemi-
zin öncü kuruluşlarından birine devredil-
mesidir. İşletmeyi devralan firmamız yeni 
yatırımlarla fabrikayı çok daha güçlü, çok 
daha verimli hale getirecektir. Fabrikada 
çalışan kardeşlerimizin özlük haklarında 
da hiçbir gerileme yaşanmayacaktır.

Türkiye, Savunma Sanayiinde 
Başarı Hikâyesi Yazmaya Devam 
Edecek

Kıymetli dostlarım,

Olmadık iftiralarla, yalan-yanlış bilgilerle 
milletimizin kafasını karıştırmaya çalışan-
lar, en büyük zararı Türk Savunma Sana-
yiine veriyor. Bunlar, akla ve vicdana sığ-
mayan iddialarıyla birçok başarılı projeyi 
hayata geçiren kamu-özel sektör işbirliğini 
de dinamitlemeyi hedefliyor. Burada şu 
gerçeğin altını çok net bir şekilde çizmek 
istiyorum. Savunma sanayiinde özel sek-
tör düşmanlığı yapmak, Türkiye İHA üret-
mesin, SİHA üretmesin, işte bugün burada 
olduğu gibi korvetler, istihbarat gemileri 
üretmesin demektir. Bir dönem, merhum 
Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil 
gibi vatan-millet sevdalılarına Türkiye’yi 
dar edenlerin şimdi de bize saldırmala-
rı, başarılı özel sektör firmalarımızı he-
def almaları asla tesadüf değildir. Bunla-
rın yegâne amacı, Türkiye’yi ekonomide 
IMF’ye, diplomaside batıya, savunma sa-
nayinde de belli başlı devletlere mahkûm 
etmektir. Bu anlayış sahipleri, bizim gözü-
müzde, Türkiye’yi içerden çökertmeye ça-
lışan Truva atlarıdır. 

Biz şimdiye kadar olduğu gibi bundan son-
ra da terör örgütüne taşeronluk yapanların 
değil, milletimizin ne dediğine bakacağız. 
Biz devletimizin beka mücadelesini balta-
lamaya çalışanların değil, yüreği bu ülke 
için çarpanların hassasiyetini dikkate ala-
cağız. Biz FETÖ’cü alçaklara alkış tutanlara 

teknolojik altyapı bakımından çok daha 
güçlü hale getirdik. Böylece son 3 yılda DE-
AŞ ve PKK başta olmak üzere vatandaşları-
mızın canına kast eden, ülkemizi bölmeye, 
parçalamaya çalışan tüm terör örgütlerine 
karşı çok büyük başarılar kazandık. 

Tank-Palet Fabrikamızın 
Satılması Asla Söz Konusu 
Değildir

Kıymetli dostlarım,

Ülkemizin bugünlere gelmesi elbette kolay 
olmamıştır. Türkiye, yakın tarihinde silah, 
mühimmat ve askeri teçhizat bakımından 
dışa bağımlılığın acısını çok çekmiş bir ül-
kedir. Bilhassa 1974 yılındaki Kıbrıs Barış 
Harekâtı sırasında ülkemize uygulanan 
ambargolar, baskılar, tehditler ve şantajlar 
milletimizin hafızasında derin izler bırak-
mıştır. Bu dönemde Türkiye, parasını pe-
şin ödediği uçakları dahi teslim alamamış, 
3 sene süresince Amerikan patentli hiçbir 
silahın, hiçbir yedek parçanın, hiçbir cep-
hanenin ülkemize satışına müsaade edil-
memiştir.

Her ne kadar daha sonra müttefiklerimiz 
tarafından ülkemize uygulanan ambargo 
hafifletilse de, Türk savunma sanayine yö-
nelik kuşatma hiçbir zaman tam anlamıyla 
kaldırılmamıştır. Türkiye’nin milli menfa-
atlerini ve ülke güvenliğini güçlendirmeye 
yönelik her hamlesi, farklı bahaneler üreti-
lerek sabote edilmeye çalışılmıştır. Bugün 
bile müttefiklerimizle yaşadığımız en kü-
çük anlaşmazlıklarda silah alım anlaşma-

larımızın gündeme taşındığını görüyoruz. 
Bölgemizdeki despotları silah ve mühim-
mata boğanlar, konu ülkemiz olunca, kırk 
dereden su getiriyorlar. Dünyanın en eli 
kanlı teröristlerine silah desteği verenler, 
mesele Türkiye olunca, akla-hayale gelme-
dik engeller çıkartıyorlar. 

DEAŞ’tan PKK’ya, El Kaide’den El Şebab’a 
kadar Müslümanların kanını döken bü-
tün terör örgütlerinin elinde batılı ülkeler 
mahreçli silahlar var. Suriye’nin kuzeyin-
de etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD-
YPG’li katillerin elinde müttefiklerimizin 
roketleri, bombaları, mühimmatları var. 
Böyle bir tablo karşısında Türkiye’nin 
eli-kolu bağlı bir şekilde beklemesi, milli 
güvenliğini başka ülkelere havale etmesi 
mümkün değildir. 

Tarih, ders almayanlar için tekerrür eder. 
Biz de devlet olarak hem karşımızdaki bu 
tablodan, hem bölgemizde yaşananlardan 
hem de tarihimizden ders alarak savunma 
sanayimizi geliştirmeye, güçlendirmeye 
çalışıyoruz. Bunun için de devletimizin 
resmi kurumları yanında özel sektör kuru-
luşlarımıza da çok güçlü destek veriyoruz. 
Dünya sadece teknoloji, hizmetler, ula-
şım, üretimde değil, aynı zamanda savun-
ma sanayiinde de kamu-özel ortaklığına 
doğru yol alıyor. Bugün askeri teknolojisi 
gelişmiş ülkelere baktığımızda, devletin 
yanında özel sektör firmalarının da çok 
büyük rol oynadığına şahit oluyoruz. Ülke-
mizin de kullandığı helikopter, füze, radar 
sistemleri, telsiz ve uydu teknolojisi gibi 
birçok teçhizatın, üreticisinin özel sektör 
olduğunu görüyoruz. Hatta çoğu zaman 
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değil, 15 Temmuz gecesi göğsünü tanklara 
siper edenlere kulak kabartacağız.

Türkiye, içindeki bu gafillere rağmen sa-
vunma sanayiinde başarı hikâyesi yaz-
maya devam edecektir.  Ülkemiz bunlara 
rağmen 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 viz-
yonları doğrultusunda kutlu yolculuğunu 
sürdürmeye kararlıdır.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken bir kez daha denize iniş törenini icra 
ettiğimiz UFUK Korvetimizin hayırlı ol-

masını diliyorum. Geçmişten bugüne Türk 
Savunma Sanayinin gelişmesine öncülük 
etmiş herkese, ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. Vatanımızın ba-
ğımsızlığı uğrunda gözlerini kırpmadan 
canlarını veren şehitlerimizi bir kez daha 
rahmetle yâd ediyor, gazilerimizden hayat-
ta olanlara Rabbimden sağlık ve afiyet ni-
yaz ediyorum.

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Sağ olun var olun, Allah’a 
emanet olun.

Değerli misafirler, kültür ve sanat dünya-
mızın kıymetli temsilcileri, hanımefendi-
ler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle selamlıyorum.

Bugün ülkemizin sanat ve kültür haya-
tında çığır açacak, gerçekten önemli bir 
adımı hep birlikte atıyoruz. 6 Kasım 2017 

tarihinde tanıtım projesini gerçekleştirdi-
ğimiz İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin 
hayata geçmesi yönünde yeni bir aşamaya 
geçiyoruz. Temelini atmakta olduğumuz 
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, 95 bin 
600 metrekare kapalı alana sahip 5 blok-
tan oluşuyor. Bina içerisinde, 2 bin 073 
kişilik dünya standartlarının üzerinde bir 

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, 
Jakoben Zihniyete Karşı 

Dikilmiş Bir ‘Zafer Anıtı’dır

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni
İstanbul | 10 Şubat 2019



Recep Tayyip ERDOĞAN

353352

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-5

Ancak ne bilimsel veriler, ne raporlar, ne 
de diğer gerçekler, yegâne gıdası istismar 
olan, provokasyon olan malum çevreleri 
ikna etmeye yetmedi. Çünkü eski yapının 
yıkılıp, daha güzel, daha modern, daha 
ferah bir bina inşasına karşı çıkanlar, kül-
tür-sanat hassasiyetiyle değil, ideolojik 
bağnazlıkla hareket ediyordu. Ecdadın de-
yimiyle bu çevreler, “Üzüm yemenin değil, 
bağcıyı dövmenin” peşindeydi. Bu niyet-
lerini de hemen her fırsatta ifşa etmekten 
çekinmediler. Bu “sözde sanatseverlerin” 
Gezi Olayları sırasında neler yaptıklarını, 
milletimizi nasıl aşağıladıklarını, terör ör-
gütlerinin paçavralarıyla eski binayı nasıl 
kirlettiklerini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. 
Güya AKM hassasiyetiyle hareket edenler, 
Gezi’de Atatürk Kültür Merkezini demok-
rasimize saldırmanın, esnafımızın malını 
mülkünü yağmalamanın, sokaklarımızı 
yakıp-yıkmanın aracı haline getirdiler. 
Atatürk Kültür Merkezi’ne teröristlerin 
resimlerini astılar. Günlerce sokaklarda 
terör estirirken, her köşe başında bir şehit 
mezarı bulunan bu kutlu şehrin duvarları-
na “Zulüm 1453’te başladı” diye yazarken 
de, buradaki eski metruk binayı bahane 
olarak kullandılar.

Biz, ne Gezi vandallığı döneminde, ne de 
sonrasında bunların tehditlerine boyun 
eğdik. Zihnen ve ruhen bu topraklarla 
tüm bağlarını koparmış sokak teröristle-
rine rağmen, ülkemize ve İstanbul’umu-
za yakışan bir eser kazandırmak aşkıyla 
yolumuza devam ettik. İşte biz de bugün 
hep birlikte 10 yıllık bir sabrın meyvesi-
ni topluyoruz. Az önce ekranda, bu eser 
animasyonla anlatıldı.  Hele bitince daha 

başka olacak. Şimdi de yüklenici firmayla 
beraber kararlı bir şekilde 2 yılda inşallah 
burayı bitireceğiz.

Temelini attığımız bina, sadece bir kültür 
merkezi değildir. Bu eser aynı zamanda, 
son 5 yıldır milli iradeye kast eden vatan-
millet düşmanlarına verilmiş en güzel ce-
vaptır. Türkiye’yi karanlığa mahkûm etme-
ye çalışanlara karşı, ülkemizi aydınlık ya-
rınlara kavuşturma idealimizin sembolü 
bir eser inşa ediyoruz. Hepsinden önemlisi 
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, milletin 
değerleriyle, inancıyla, insanımızın tarihi 
ve kültürüyle kavgalı jakoben zihniyete 
karşı dikilmiş bir “zafer anıtı” olacaktır. 
İnşallah iki yıl sonra tamamlandığında bu 
eser sadece İstanbul’umuzun değil, tüm 
Türkiye’nin iftihar vesilelerinden biri hali-
ne gelecektir.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, aslında hizmet ve yatırım düşma-
nı “istemezükcü” anlayışla ilk defa bizim 
dönemimizde muhatap olmuyor. Ülke-
miz, Cumhuriyet tarihi boyunca ne zaman 
hamle yapmaya, prangalarını kırmaya ça-
lışsa, karşısında daima bu zihniyeti bul-
muştur. Ülkemizin sanayide, savunmada, 
üretimde, ulaşımda, teknolojide; hâsılı he-
men her alanda yaptığı hamleler, dışarıda 
hasımlarımız, içeride de belli kesimler ta-
rafından sürekli engellenmiştir. Rahmetli 
Menderes’in ömrü, darağacında son nefe-
sini verdiği o kara güne kadar malum zih-
niyetle mücadeleyle geçmiştir. Merhum 
Özal’ın 1983’den itibaren ülkemizi tekrar 
ayağa kaldırma çabaları da, yine bu çevre-

opera salonu, 828 kişilik bir tiyatro salonu 
ve bunlara ait sahne ve kulis odaları, fuaye 
alanları yer alıyor. Ayrıca projede, atölye ve 
depo alanları, bale çalışma salonu, solist ve 
orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve 
prova salonları, sanat galerileri, sergi salon-
ları, millet kıraathaneleri de alıyor. Bunun 
yanında, toplantı odaları, idari ofisler, resto-
ranlar, kapalı otopark ile bu proje her türlü 
ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlandı. 

Hem mimari, hem estetik, hem de kullanım 
bakımından göz dolduran bu eserin, şehri-
mizin kültür ve sanat faaliyetlerini daha da 
zenginleştireceğine inanıyorum. Toplam 
yatırım bedeli 860 milyon lira olan Atatürk 
Kültür Merkezi Projesi’nin İstanbul’umuz 
ve tüm Türkiye için hayırlı olmasını diliyo-
rum.  Bakanlığımızdan Toplu Konut İdare-
mize, belediyemizden mimarlarımıza, işçi-
lerimize kadar, bu projenin gerçekleşmesin-
de katkısı olan tüm kurum ve kuruluşları-
mıza şimdiden teşekkür ediyorum.

İnşallah, yoğun bir mesaiyle çalışacak ve İs-
tanbul Atatürk Kültür Merkezini 2 yıl gibi 
kısa bir süre içinde tamamlayarak, sanatçı-
larımızın ve sanatseverlerin hizmetine su-
nacağız. Böylece tarih, medeniyet ve kültür 
başkenti İstanbul’umuzun şanına yakışır 
muhteşem bir eseri şehrimize kazandırmış 
olacağız.

Kıymetli dostlarım,

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi bu 
projeyi temel atma aşamasına getirmek 
için çok büyük mücadeleler verdik. Eski 
binayı kendi marjinal ideolojilerinin sem-

bolü olarak gören kimi çevreler, daha ilk 
günden itibaren bütün enerjilerini proje-
mizi engellemek için harcadılar. Türlü it-
hamlarla; akla, mantığa ve vicdana sığma-
yan iftiralarla, bunlar yeterli olmayınca da 
sokakları karıştırarak projeyi sabote etme-
ye çalıştılar. 2007’de başlayan iftira kam-
panyası süresince, Atatürk Kültür Mer-
kezinin yerine AVM yapacağımız, cami 
yapacağımız, ismini değiştireceğimiz gibi 
olmadık yalanlara başvurdular. Aynısını 
Harbiye Kongre Merkezi’ni inşa ederken 
de yapmışlardı. Oradaki tiyatro salonunu 
kaldıracağımızı söylemişlerdi. Ne oldu? 
Biz orada daha büyük bir tiyatro salonu 
yaptık. Onun yanında 3 bin kişilik dev bir 
kongre merkezi inşa ettik. 

Bu Eser, Vatan-Millet 
Düşmanlarına Verilmiş  
En Güzel Cevaptır

2007 yılından itibaren farklı kurumla-
rın yaptığı incelemeler, eski binanın artık 
kullanılamaz olduğunu açıkça ortaya koy-
muştu. Yine aynı raporlar, eski binanın 
depreme dayanaklılık bakımından bir ge-
cekondudan hiçbir farkının olmadığını 
da göstermişti. Daha da ötesi eski bina, 
bugün 15 milyonu aşan nüfusu, her yıl 13 
milyonu bulan yabancı turist sayısı, sana-
ta ve sanat eserlerine olan giderek artan 
talebiyle İstanbul’un beklentilerine artık 
cevap veremiyordu. Eski binanın tamiri ve 
güçlendirilmesi amacıyla, İstanbul 2010 
Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından 
hazırlanan proje de, yine bu çevrelerce da-
va konusu yapılarak engellendi. 
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Değerli kardeşlerim,

Son asrımıza baktığımızda, bizim ve biz-
den öncekilerin yaşadığı benzer pek çok 
olumsuz örneğe, pek çok sabotaj girişimi-
ne rastlıyoruz. Bahaneler farklı olsa da, 
bunların hedefi her zaman ülkemizin kal-
kınması, gelişmesi ve güçlenmesi olmuş-
tur. Türkiye’yi kendi malı gibi gören kimi 
çevreler, yatırımlarla ilgili gösterdikleri 
hazımsızlığı, sanat ve kültür hayatımızla 
ilgili meselelerde de sergilemiştir. Kendile-
ri dışında hiç kimsenin sanatta, edebiyata, 
resimde, müzikte, kültürde söz söylemesi-
ne tahammül edemiyorlar. Kendi çizdik-
leri kalıplar dışında hiçbir sanat eserinin, 
hiçbir sanat tarzının varlığına hayat hakkı 
tanımak istemiyorlar. 

Oysa sanat tahakküm kurmanın değil; 
demokrasinin, farklılıklara tahammül 
göstermenin, hoşgörünün aracıdır. Sanat 
insanın hak ve hakikat yolculuğunun, es-
tetik ve güzellik arayışının vasıtasıdır. Sa-
nat, insanlığın ortak medeniyet hazinesine 
katkı sunmak için vardır, bunun için yapı-
lır. Merhum Cemil Meriç bakınız sanat ve 
sanatçıyı nasıl tanımlıyor. “Sanatçının tek 
vazifesi vardır bence: insanları birbirine 
sevdirmek, iki insanı veya iki milyar in-
sanı… Sanat, bir heyecan seyyalesiyle ki-
lometrelerin ve asırların ayırdığı kalpleri 
birleştiren büyüdür.”  

Evet… Biz de sanatı ve sanatçıyı böyle gö-
rüyoruz. Hemen her fırsatta sanatın bir-
leştirici, bütünleştirici, kutuplaşmaları-ge-
rilimleri giderici rolüne dikkat çekiyoruz. 
Hem modern sanatları, hem de gelenekli 

sanat dallarımızı milletimizin maziden ati-
ye yolculuğunun birikimleri, köşe taşları 
olarak değerleniyoruz. Bu anlayışla sanata 
ve sanatçılarımıza ihtiyaç duydukları her 
türlü desteği vermeye çalışıyoruz.

Artık Kitapta, Dergide,   
Gazetede KDV Olmayacak

Sadece kültür merkezi ve sahne sayımızda 
son 17 yılda yaşanan büyük artış, bu alan-
da ülkemizin geldiği konumu göstermeye 
yeter. Göreve geldiğimizde ülkemizdeki 
kültür merkezi sayısı 42 iken, biz buna 
63 adet daha ilave ederek 115’e çıkardık. 
Devlet Tiyatrolarındaki sahne sayısını ise 
23’den, 42 ilaveyle 65’e yükselttik. Des-
teklenen özel tiyatro sayısı 59 iken, bizim 
dönemimizde 229’u buldu. 2002 yılından 
bu yana 88 adet yurt içi, 68 adet yurt dışı 
kültür varlığı sergisi yaptık.

Son olarak, iki hafta önce sinema sektö-
rümüzün en önemli sıkıntılarından birini 
daha çözüme kavuşturduk. Şimdi yine kül-
tür alanında çok önemli bir müjdeyi mil-
letimizle paylaşacağız. Bu hafta Meclis’te 
görüşülecek bir kanunla kitapta ve süreli 
yayınlarda KDV oranının sıfıra düşürül-
mesi uygulaması, hem yayıncıları, hem 
satıcıları kapsayacak şekilde genişletiliyor. 
Daha açık bir ifadeyle artık kitapta, der-
gide, gazetede KDV olmayacak. Böylece, 
dijitalleşmeyle birlikte dezavantajlı bir 
duruma düşen yayıncılarımıza önemli bir 
destek sağlıyoruz. Amacımız daha çok oku-
yan, daha çok tefekkür eden, daha çok üre-
ten bir toplumun, daha zengin bir kültür 

lerin sabotajlarına maruz kalmıştır. Rah-
metli Necmeddin Erbakan Hocamızdan 
merhum Alparslan Türkeş’e yüreği mille-
timizin refahı için çarpan, büyük ve güçlü 
Türkiye ideali için ter döken tüm liderle-
rin karşısına, ilk önce bu çete dikilmiştir. 
İnsanımızın hayır dua ile andığı ne kadar 
siyasetçi, iş adamı, müteşebbis varsa, he-
men hepsi bunların linç kampanyasından 
nasibini almıştır.

Siyasi Hayatımız Boyunca 
Lümpen Çevrelerin Hedefi Olduk

Bakınız burada ülkemizin yetiştiği en viz-
yoner insanlardan Nuri Demirağ’ın bir 
anısını sizlerle paylaşmak istiyorum. CHP 
zihniyetinin anlaşılması bakımından bu 
anekdotun son derece önemli olduğunu 
düşünüyorum. Özellikle genç nesillerin, 
ülkemizin geçmişte neler yaşadığını, ne 
tür badireler atlattığını öğrenmesi için 
bu hadise gerçekten ibretliktir. Merhum 
Nuri Demirağ, 1931 yılında İstanbul’da 
Asya’yı Avrupa’ya bağlayacak Boğaz Köp-
rüsü projesinin etütlerine başlar. 1934’de 
Amerika’nın en büyük çelik şirketi ile anla-
şarak üstünden tren yolu da geçen projesi-
ni tamamlar. Proje, yaveri aracılığıyla Gazi 
Mustafa Kemal’e sunulur ve Gazi tarafın-
dan çok beğenilir. Gazi, gereğinin yapılma-
sı için projeyi hükümete iletir. Dönemin 
CHP hükümetinin Bayındırlık Bakanı bu 
projeyi ne yapar biliyor musunuz? “Boğa-
zın güzelliğini bozar” bahanesiyle projeyi 
reddeder. Aynı şekilde CHP hükümetinin 
Başbakanı İnönü de projenin hayata geçi-

rilmesine mani olur. Bütün bu sabotajlar 
Gazi Mustafa Kemal’in iradesine, arzusuna 
rağmen yapılır. 

Merhum Menderes, Nuri Demirağ’ın hava-
da bırakılan projesini sahiplenir, Karayol-
ları Genel Müdürlüğünden, Boğaz’a 9 ayrı 
yerden köprü yapmanın mümkün olduğu 
raporunu alır. 25 Mayıs 1960’da, yani dar-
beden sadece iki gün önce de uluslararası 
bir firmayla sözleşme imzalanır. Fakat 27 
Mayıs Darbesi olunca diğer pek çok hizmet 
gibi köprü projesi de rafa kaldırılır. 

Ülkemizin ilk boğaz köprüsü, Nuri 
Demirağ’ın teşebbüsünden tam 40 yıl son-
ra, 30 Ekim 1973’te ancak hizmete girer. 
Boğaziçi Köprüsü, yani 15 Temmuz Şe-
hitler Köprüsü, hem inşa sürecinde hem 
de sonrasında CHP ve malum çevreler 
tarafından sürekli eleştirilir, hedef hali-
ne getirilir, engellenmeye çalışılır. Benzer 
bir linç kampanyası, Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü’nün inşası sırasında merhum 
Özal’a yönelik de yürütülür. 

Biz de 40 yılı aşkın siyasi hayatımız bo-
yunca “Sözde elit, özde lümpen” bu çevre-
lerin zehirli oklarının hedefi olduk. Gerek 
büyükşehir belediye başkanlığımız, gerek 
başbakanlığımız, gerekse Cumhurbaşkan-
lığımız döneminde sürekli eleştirildik, ka-
rakter suikastlarına maruz kaldık. Sadece 
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi projesin-
de değil; Marmaray’dan Avrasya Tüneline, 
İstanbul Havalimanından ve Yavuz Sultan 
Selim Köprüsüne kadar bütün projeleri-
mizde belli kesimlerin saldırısına muha-
tap olduk.
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dünyasının inşasına katkıda bulunmaktır. 
Millet Kıraathaneleriyle gençlerimize oku-
yacakları mekânlar sunarken, bu tür uygu-
lamalarla da onların içlerinin kaliteli şekil-
de doldurulabilmesini sağlamak istiyoruz. 
Şimdiden hayırlı olsun. 

Türkiye’yi diğer alanlarda olduğu gibi kül-
tür-sanatta ileriye taşıyacak, hedefleri ve 
hayalleriyle buluşturacak projelere önce-
lik vereceğiz. Artık hiç kimse, hiçbir kesim 
kültür-sanatta ülkemizi vasata mahkûm 
edemeyecek. Sanat ve sanatçıyı istismarı 
siyasetlerinin aracı görenler, Türkiye’nin 
kültür ve sanat hayatını çölleştiremeyecek. 
İnşallah burada bulunan siz kardeşlerimi-
zin de desteğiyle, hep birlikte el ele vere-
cek, kültür-sanat hayatımızı zenginleştir-
meyi sürdüreceğiz.

Dünyada ülkeler, şehirlerinin devasa mey-
danlarıyla anılır. Maalesef biz meydanlar 
noktasında fakiriz. Taksim Meydanı geç-
mişte farklı anılıyordu.  Trafiği yerin altı-
na almak suretiyle Taksim Meydanı’nı ar-
zulanan hüviyete kavuşturacağız. Mesela 
Roma’da meydan çok hareketlidir. Keza 
Paris yine aynı şekildedir. Bütün turist-
leri o meydanlarda görürsünüz. İnşallah 
Taksim’de bu konuma gelecek. Beyazıt 
Meydanı da öyle olacak.  

Sözlerime son verirken bir kez daha te-
melini attığımız İstanbul Atatürk Kültür 
Merkezi’nin hayırlı olmasını diliyorum. 
Projenin hayata geçmesine katkı sunan ve 
sunacak olan herkese şimdiden teşekkür 
ediyorum.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla.

Değerli esnaf ve sanatkârlarımız, odaları-
mızın, birliklerimizin, federasyonlarımı-
zın, konfederasyonumuzun kıymetli yö-
neticileri, değerli kardeşlerim, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hasretle 
selamlıyorum. 

Bizleri bu güzel ortamda bir araya geti-
ren Ticaret Bakanlığımıza ve esnaf kuru-

luşlarımıza teşekkür ediyorum. Sevginiz, 
coşkunuz, muhabbetiniz için her birinize 
ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizle-
rin nezdinde ülkemizdeki tüm esnaf ve 
sanatkâr kardeşlerimi selamlıyorum. 

Esnaf ve sanatkârlarımızı ülkemizin kilit 
taşı, birlik ve beraberliğimizin çimentosu 
olarak görüyorum. Bizim gözümüzde es-

Ekonomik Tetikçilere
Hep Birlikte Bir Osmanlı

Tokadı Vuracağız

Türkiye Esnaf ve Sanatkâr Buluşması | Ankara | 13 Şubat 2019
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lira kredi verdik. Sadece bu yıl Halkbank 
aracılığıyla kullandıracağımız kooperatif 
kefaletli kredi tutarı 22 milyar liradır. Ko-
operatif kefaletli kredilerde kanuni takip 
alacağının sıfıra yakın olması, hamdolsun, 
esnaf ve sanatkârımızın ahlakına, borcu-
na sadakatine işaret ediyor. Kredi vadele-
rini 5 yıla, 7 yıla, hatta kimi durumlarda 
10 yıla uzatarak, esnaf ve sanatkârımızın 
tüm kazancını bankaya vereceği değil, işi-
ne kullanabileceği bir imkân ortaya çıkar-
dık. Tüm bu işler için geçtiğimiz 17 yılda 
7 milyar liralık hazine desteğini esnaf ve 
sanatkârımızın emrine verdik. Geçtiğimiz 
yıl kredi kullanarak işini büyüten, ayakta 
tutan, geliştiren esnaf ve sanatkârımızın 
sayısı 494 bine yakındır. 

Sadece bununla kalmadık, özellikle sıkın-
tılı dönemlerde esnaf ve sanatkârımızın 
borçlarını yeniden yapılandırarak, önle-
rini görebilmelerini temin ettik. KOSGEB 
destek programları, esnaf ve sanatkârımıza 
sağladığımız bir diğer önemli imkândır. 
Geçtiğimiz yıl, 26 bine yakın esnaf ve 
sanatkârımız 431 milyon lira KOSGEB des-
teği almıştır. Sicil ve oda kayıtlarını bakan-
lığımızdaki veri tabanında bir araya getire-
rek, işlemlerin hızlı ve sağlıklı bir şekilde 
yürümesini sağladık. 

Ülkemizin dört bir yanında, esnaf ve 
sanatkârımıza hizmet veren Küçük Sanayi 
Sitelerinin inşasında TOKİ’yi etkin olarak 
kullanmaya başladık. Kayseri’de başlayan 
bu uygulamayı, Bursa, Bolu, Uşak, İstan-
bul, Trabzon illerine de yaygınlaştırıyoruz. 

Esnaf ve Sanatkâr Şuraları, sizlerin mese-
lelerinin enine boyuna konuşulduğu, tartı-
şıldığı, çözüm yollarının belirlendiği ve yol 
haritalarının çıkartıldığı önemli toplantı-
lardır. Bugüne kadar 5 şura yaptık, 6’ncı 
şurayı da inşallah önümüzdeki yıl gerçek-
leştiriyoruz. 

Ahilik kültürünü yaşatacak çalışmaları 
yaygınlaştırıyoruz. Perakende sektörünü, 
esnaf ve sanatkârlarımızın talepleri doğ-
rultusunda düzenleyen bir kanun çıkar-
dık. Çalışma saatleri ve günlerinden belge 
düzenine kadar pek çok meseleyi bu şekil-
de çözmüş olduk. Esnaf ve sanatkâr sektör 
analizleriyle uzun vadeli, gerçekçi, uygula-
nabilir ve sürdürülebilir politikalar üreti-
lebilmesine zemin hazırlıyoruz. Vergi mev-
zuatında sürekli esnaf ve sanatkârlarımız 
lehine düzenlemeler yaptık. Vergiden is-
tisna kazanç bedelini 11 bin liraya çıkar-
tarak, yükünüzü hafiflettik. Emeklilik son-
rası işini yürütmeye devam eden esnaf ve 
sanatkârlarımız için sosyal güvenlik destek 
primini kaldırdık. Şehir içi ulaşımda görev 
yapan taksi, dolmuş, minibüs ve otobüsler 
için geçtiğimiz yıl ÖTV istisnası getirdik. 
Ticari araçlardaki ÖTV ve KDV indirimini 
Mart ayı sonuna kadar uzattık. Vergisini 
düzenli ödeyen esnafı da unutmadık, on-
lara da 5 puanlık indirim sağladık. Meslek 
kollarının yeniden belirlenmesinden sicil 
affına, taşınır rehininden Ahilik Sandığı-
nın kuruluşuna, enerji desteğinden yeni 
işyerlerine prim desteğine kadar pek çok 
düzenlemeyi hayata geçirdik. 

naf, hanelerimizin hariçteki üyesidir. Ka-
pıdan dışarıya adımımızı attığımız andan 
itibaren onlarla her gün yüz yüze, ruberu 
ilişki içinde hayatımızı sürdürürüz. Esnaf, 
alışveriş ettiğimiz bakkaldır, manavdır, 
pazarcıdır, kasaptır, kırtasiyecidir, züc-
caciyecidir, hırdavatçıdır, tuhafiyecidir, 
büfecidir, fırıncıdır, sarraftır. Esnaf, tıraş 
olduğumuz berberdir, kuafördür, yemek 
yediğimiz lokantacıdır, pastanecidir, bin-
diğimiz taksicidir, dolmuşçudur, otobüs-
çüdür. Esnaf, çay içtiğimiz kıraathanecidir, 
elbisemizi diktirdiğimiz terzidir, ayakka-
bımızı yaptırdığımız ayakkabıcıdır, kırığı-
mızı-döküğümüzü toparlayan tamircidir. 
Velhasıl esnaf, hayatımızın her anında bir-
likte olduğumuz kişidir. Derdimizi de, se-
vincimizi de onlarla paylaşırız. Gerektiğin-
de yardım isteriz, gerektiğinde yardımına 
koşarız. Evimizin, arabamızın anahtarını, 
çantamızı, evrakımızı onlara emanet ede-
riz. Akranımızsa veya küçüğümüzse kar-
deşimiz, büyüğümüzse ağabeyimizdir. Bu-
nun için de esnafın dirliği, huzuru, refahı, 
mutluluğu bizim için çok önemlidir. Aile 
içindeki sıkıntının bize etkisi neyse, esnaf-
taki sıkıntının etkisi de aynıdır. 

Geçmişte gıda sektöründe esnaflık yap-
mış, bu sıfata, bu şerefe nail olmuş bir 
kardeşiniz olarak, sizleri en iyi ben anla-
rım. Belediye Başkanlığım döneminde de, 
Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönem-
lerinde de, her zaman fırsat buldukça es-
naflarımızla bir araya gelmeye özel önem 
verdim. Sizlerle içtiğim bir bardak çayın, 
ettiğim sohbetin keyfini, inanın bana baş-
ka hiçbir yerde bulamıyorum. Türkiye’de 
esnaf ve sanatkârıyla bu kadar içiçe ve 

samimi muhabbeti olan bir başka devlet 
adamı var mıdır, bilmiyorum. Bunun için 
de 17 yıldır esnaf ve sanatkârlarımıza en 
güzel hizmetleri getirmeye gayret ettik. 
Esnaflarımız için yaptıklarımızın en yakın 
şahidi sizlersiniz. Yine de şöyle bir hafıza 
tazelemesi bakımından, bazı bilgileri sizle-
re hatırlatmak istiyorum. 

17 Yılda 7 Milyar Liralık Hazine 
Desteğini Esnaf ve Sanatkârımızın 
Emrine Verdik

Kardeşlerim,

Ülkemizde, 3 binin üzerindeki oda-
mıza bağlı 1 milyon 756 bin esnaf ve 
sanatkârımız bulunuyor. Aileleriyle birlik-
te düşündüğümüzde, karşımıza 8-10 mil-
yonluk bir toplum kesimi çıkıyor. Esnaf-
larımızın en büyük sıkıntısı, finansman 
konusunda yaşadıkları zorluklardı. Biz, es-
naf kredilerinin faiz oranını yüzde 47’den 
yüzde 4-5 ile yüzde 0 seviyesine kadar in-
dirdik. Esnaflarımızın kullandıkları kre-
dilere sağladığımız faiz sübvansiyonunu 
yüzde 20’den, yüzde 50 ile yüzde 100 ara-
sına çıkartarak, sizlerin faiz yükü altında 
ezilmenizin önüne geçtik. Kredi limitlerini 
artırarak, elinize öyle göstermelik değil, 
gerçekten işe yarayacak bir para geçmesini 
sağladık. Şu anda esnaf ve sanatkârlarımız 
200 bin lira ile 500 bin lira arasında kredi 
kullanabilmektedir. 

Bugüne kadar sadece Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi Kooperatifleri aracılığıy-
la 2 milyona yakın esnafımıza 100 milyar 
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Siyasette de, Ticarette de 
Fırsatçılara Karşı Mücadele 
Ediyoruz

Tüm bu çalışmalarda tek bir amacımız 
vardır; o da esnaf ve sanatkârımızı rahat-
latmak, işini daha iyi şekilde yapabilme-
sini temin etmek, geleceğini daha iyi gö-
rebilmesine katkıda bulunmaktır. Çünkü 
biz sizi seviyoruz. Sizin iyiliğinizi kendi 
iyiliğimiz, sizin rahatınızı kendi rahatımız, 
sizin gelişmenizi kendi gelişmemiz olarak 
görüyoruz. 

Türkiye’yi bugünlere sizlerle birlikte getir-
dik. Verdiğimiz her mücadelede yanımız-
daydınız. Vesayetle mücadelemizde yanı-
mızdaydınız. Gezi olaylarında, FETÖ’nün 
17-25 Aralık emniyet-yargı darbe giri-
şiminde, PKK’nın çukur eylemlerinde, 
DEAŞ’ın saldırılarında, 15 Temmuz darbe 
girişiminde yanımızdaydınız. Yurt dışın-
dan ve yurt içinden ülkemize yönelik her 
hücuma birlikte göğüs gerdik. Hamdolsun, 
Türkiye’yi 17 yılda 3,6 kat büyüttük, bölge-
sinin ve dünyanın en itibarlı ülkelerinden 
biri haline getirdik. 

Kardeşlerim,

Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Özel-
likle geçtiğimiz Ağustos ayında kur-faiz-
enflasyon üçgeninde yürütülen ekonomik 
saldırı sebebiyle hep birlikte ciddi sıkıntı-
lar yaşadık. Bu saldırılara karşı milletimiz-
le, esnaf ve sanatkârlarımızla birlikte mü-
cadele etmek yerine fırsatçılık yapmaya 
kalkan birileri çıktı. Biz meydanı bunlara 

da bırakmadık. Fırsatçılar her yerde karşı-
mıza çıkabiliyor. Siyasette de, ticarette de 
fırsatçılara karşı mücadele ediyoruz. Mil-
letimiz, özellikle sebze ve meyve fiyatları 
başta olmak üzere, günlük hayatını doğ-
rudan etkileyen fırsatçılıklar karşısında, 
haklı olarak çok öfkelidir. Biz de öfkeliyiz. 
Önce ikazımızı yaptık. Fırsatçıları girdikle-
ri yanlış yoldan dönmeye, fiyatları makul 
kar seviyelerine uygun yerlere çekmeleri 
çağrısında bulunduk.

Son olarak tanzim satışların kurulması ka-
rarını aldık. Simsarların vatandaşlara yük-
sek fiyatlarla mal satmasını önlemek için 
bu kararı aldık. Vatandaşımız halinden 
memnun. Fiyatlar yarı yarıya indi. Seçim 
sonrası belediyelerimizin organizasyonuy-
la, TESK, TESKOMB, ilgili bakanlıkları-
mız oturacaksınız, konuşacaksınız. Belki 
de tanzim satışları belediyeler ve sizlerin 
işbirliğiyle en ücra köşelere kadar çoğalta-
cak adımları atabiliriz. 

Sizler bu milletin evlatlarısınız. Bu millet 
varsa, esnaf olarak siz de varsınız. Millet 
olmazsa esnaf olarak olabilir miyiz? Esnaf 
kimdir? Milletin bir ferdidir. O zaman biz 
ne diyoruz? “Biz bu millete efendi olmaya 
değil, hizmetkâr olmaya geldik” diyoruz. 
Karşımda ben ahileri görüyorum. 

Devlet olarak doğalgaz ve elektrik fiyatla-
rında yüzde 10 indirim yaparak, akaryakıt 
fiyatlarını vergi oranlarını değiştirmek su-
retiyle mümkün olduğunca sabit tutarak, 
milletimizin üzerindeki yükü almanın 
gayreti içinde olduk.  
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zin her birinin ilerlemesiyle sağlanabilir. 
Sadece bir kesimin, sadece bir bölgenin, 
sadece bir vilayetin kazanması, ne doğru-
dur, ne de sürdürülebilirdir. Biz 17 yıldır 
Türkiye’ye hangi hizmeti yaptıysak, hangi 
eseri kazandırdıysak, hangi projeyi hayata 
geçirdiysek, bundan milletimizin her bir 
ferdinin kazanmasını sağladık. 

Hiç kimse, hayat seviyesinin 17 yıl önce-
kiyle aynı veya daha geri olduğunu söy-
leyemez. Bunu iddia eden yalancıdır, art 
niyetlidir, en basitinden idraksizdir. Hayat 
kalitesinin yükselmesi, elbette ihtiyaçları 
ve buna bağlı olarak kazanç seviyesinin 
artması beklentisini beraberinde getirir. 
Bir başka ifadeyle, bugün “geçim sıkıntı-
sı” çekmek demek, eskiden olduğu gibi 
yiyecek ekmeğe, giyecek elbiseye, yakacak 
oduna, gidecek yola, yapacak işe sahip ol-
mamak demek değildir. Hamdolsun, tüm 
vatandaşlarımız bu imkânlara, bu hizmet-
lere sahiptir. 

Bugünkü mesele, kuru ekmek bulmak değil, 
sofrayı donatmak meselesidir. Bugün mese-
le, herhangi bir elbiseye değil, en güzel elbi-
seye sahip olmak meselesidir. Bugün mese-
le, çalışacak herhangi bir işi değil, en rahat 
ve en yüksek gelirli işi bulmak meselesidir. 
Bu hayat standartlarını talep etmek vatan-
daşlarımızın hakkıdır, bizim de bunu onlara 
sağlamak görevimizdir. Sefalet edebiyatı ya-
panlar, milletimizi değil ancak kendilerini 
kandırırlar. Biz milletimizi sefaletten kur-
tarma değil, onları dünyanın en ileri ülke-
lerinin hayat standartlarına çıkartma sözü 
veriyoruz. İcraatlarımıza hayalleri dahi yeti-
şemeyenler, aradaki bu farkı göremezler. 

Ben geçenlerde bir konuşmamda, “Biz 
Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Kandil’de 
F16’larımızla, Mehmetçiklerimizle teröre 
karşı bir mücadele veriyoruz. Buralarda u-
çaklarımızın yaktığı yakıtın, attığı bomba-
ların, Mehmedimizin kullandığı silahtan 
çıkan mermilerin, tankta, topta kullanılan 
bütün o mühimmatın bedelini, fiyatını 
hiç düşünüyor musunuz?” dedim. Kalkıp 
önümüze patates ve domatesle gelenler, 
bunları düşünmeden bize bahane uydu-
ruyorlar. Bu millet, bu devlet, tarihinde 18 
Mart 1915’te Çanakkale’de bir tas çorbayı 
kardeşi Mehmet ile paylaşan bir kültürün 
mensubudur. Bizim karşımıza patates, do-
mates, patlıcan, sarımsak vesaireyle çıkan-
lar, inanın stoklarda bunları çürütmüşler-
dir. Soğanı da çürütmüşlerdir, patatesi de 
çürütmüşlerdir. Bunları hep yakaladık. 
Çıkmış, bir tane bayan genel başkan diyor 
ki, “Mermiyle bunları birbirine karıştırı-
yor.” Sen siyaseti birbirine karıştırıyorsun 
da farkında değilsin. 

Geleceğin Türkiye’sinin İnşası 
Yolunda Yine Birlikte Yol 
Yürüyeceğiz 

Türkiye’nin bugün geldiği noktayı doğru 
değerlendirmeden, gelecekte nereye git-
memiz gerektiğini bilemeyiz. Türkiye, sa-
tın alma paritesine göre dünyanın 17’nci 
ülkesiyken, bugün 13’üncülüğe yükselmiş-
se ve inşallah yakında 12’nciliğe çıkacak-
sa, artık bizim ölçülerimizi, kriterlerimizi 
buna göre değiştirmemiz gerekir. Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, işte bu 
değişim konusunda ülkemizin en büyük 

Bununla kalmadık, pek çok destek progra-
mını hayata geçirerek, reel sektörün de ra-
hatlamasını sağlamaya çalıştık. Buna kar-
şılık birileri fırsatçılıkta ısrar ettiler. Baktık 
umursamıyorlar, öyleyse biz de kendi ted-
birlerimizi alırız dedik. Hemen bakanlık-
larımızı, belediyelerimizi devreye soktuk. 
Büyükşehirlerimizde kurduğumuz tanzim 
satış noktalarında milletimize uygun fiyat-
la sebze-meyve satışını başlattık. Şimdi ay-
nı uygulamayı, yine fahiş fiyat artışlarının 
olduğu temizlik ürünleri ve bakliyat gibi 
alanlara da genişletmeyi planlıyoruz. 

Amacımız; asla ve asla, esnaf ve 
sanatkârımıza rakip olmak, onların ek-
meğini elinden almak değildir. Biz, sadece 
fırsatçılara derslerini vermek için bu yolu 
açtık. İşlerin normale döndüğünü, mille-
timizin sırtına kene gibi yapışan fırsatçı-
ların yola geldiğini gördüğümüzde, artık 
bu tür yöntemlere ihtiyaç kalmayacaktır. 
Serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçe-
vesinde ama ahlakı, izanı, vicdanı elden bı-
rakmayan esnaflarımıza, sanatkârlarımıza 
sonuna kadar destek olmayı sürdüreceğiz. 

Milletimizin Ekmeğiyle 
Oynayanlara Derslerini Veriyoruz

Ahilik kültürü, Ahilik ilkeleri, Ahi ahlakı 
diyoruz ya, işte bunun önemini, son yaşa-
dığımız hadiselerde bir kez daha gördük. 
Şayet, esnaf ve sanatkârlarımız kendi içle-
rinde Ahilik değerlerine uymayan çürük 
elmaları ayıklar, fırsatçıların önünü ke-
serlerse, devletin bu tür müdahalelerine 
ihtiyaç olmaz. Bir kez daha altını çiziyo-

rum. Biz esnafımızın, sanatkârımızın ek-
meğiyle oynamıyoruz, tam tersine mille-
timizin ekmeğiyle oynayanlara derslerini 
veriyoruz. Fırsatçılara karşı yürüttüğümüz 
mücadeleden en büyük faydayı esnaf ve 
sanatkârlarımız görecektir. 

Zincir marketler diyoruz ya, şimdi bana 
buradan kızacaklar. Bunlar çağrılarımıza 
rağmen fiyatları hiç indirmediler. Tanzim 
satışlardan sonra fiyatları indirmeye başla-
dılar. Baktık ki sistem tam oturmadı, bele-
diyelerimizin riyasetinde sizlerle iş birliği 
halinde yeni çözümler bulacağız. 

Milletimiz, kimin samimiyetle yanında 
olduğunu, kimin de fırsat bulunca elini 
cebine attığını görüyor. Bunun için yürüt-
tüğümüz mücadelede en büyük desteği de 
sizlerden bekliyoruz. Nasıl hep birlikte te-
rör örgütlerinin başını ezdiysek, ülkemizi 
kuşatmaya çalışanlara derslerini verdiy-
sek, inşallah bu ekonomik tetikçilere de 
sağlamından bir Osmanlı tokatını hep bir-
likte vuracağız. 31 Mart’ta, sadece belediye 
başkanlarını seçmekle kalmayacağınıza, 
aynı zamanda işte bu fırsatçılara, bu millet 
düşmanlarına da hak ettikleri dersi verece-
ğinize inanıyorum. 

Kardeşlerim,

Türkiye’nin gücü, 82 milyon vatandaşı-
mızın her birinin teker teker güçlü olma-
sından geçiyor. Türkiye’nin büyümesi; 
sanayicisiyle, işadamıyla, esnafıyla, çiftçi-
siyle, çalışanıyla, emeklisiyle milletimizin 
tamamının büyümesiyle mümkündür. 
Türkiye’nin kalkınması, 81 vilayetimi-
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şansıdır. Artık ihtiyaçları süratle belirle-
diğimiz, kararları hızla aldığımız ve aynı 
şekilde yıldırım hızıyla uygulamaya ge-
çirdiğimiz bir yönetim sistemine sahibiz. 
Maruz kaldığımız saldırıları kısa sürede 
etkisiz hale getirmemizde, bu imkânın 
çok büyük faydalarını görüyoruz. Bugün 
Suriye krizinin yönetiminde söz sahibi, 
bölgedeki tüm aktörlerin en önemli mu-
hatabı haline gelmişsek, işte bu sayededir. 
Bugün ekonomik dalgalanmaların etkile-
rini yıllar değil aylar içinde ortadan kal-
dırabilecek irade sergileyebiliyorsak, işte 
bu sayededir. 

Milletimizin son yıllarda üst üste yaşadı-
ğımız seçimler, halkoylamaları sebebiyle 
yorulduğunu biliyoruz. Son 4 yılda 7 se-
çim veya halkoylaması geçirdik. İnşallah 
Türkiye, 31 Mart seçimlerinin ardından 
4,5 yıllık kesintisiz bir istikrar ve icraat 
dönemine sahip olacaktır. Bu dönemi, 
Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmak, 
bölgesinde ve dünyada daha güçlü hale ge-
tirmek için en verimli şekilde değerlendir-
mek istiyoruz. Esnaf ve sanatkârlarımızın 
31 Mart’ta vereceği destek, bu bakımdan 
bizim için kıymetlidir. Bugüne kadar hep 
birlikte, omuz omuza yol yürüdük. Gele-
ceğin Türkiye’sinin inşası yolunda yine 
birlikte yol yürüyeceğimize inanıyorum. 

Bu duygularla bir kez daha sizlere sevgi-
lerimi, saygılarımı sunuyorum. Sözlerimi 
Ahi veya esnaf duasından birkaç satırla 
bitirmek istiyorum. 

Allahım!

Bizi haramlardan uzak eyle… Başkalarına 
el açtırma... Senin emirlerine karşı gelmek-
ten muhafaza eyle... Bizlere doğru yolu 
göster… Cümlemizi darlıktan, bereketsiz-
likten, aldanmaktan ve aldatmaktan, hak 
yemekten, kul hakkına tecavüz etmekten 
muhafaza eyle... Bizleri açlık, yokluk, kıt-
lık, kuraklık, arazi ve semavi musibetler-
den muhafaza eyle... Bizlere kanaat etmeyi, 
gönlü zengin, gözü tok olabilmeyi, hayırda 
yarışmayı, veren el olmayı nasip eyle... 

Allah’ım!

Rızkımız gökte ise yere indir… Yeraltında 
ise yeryüzüne çıkar… Uzaksa yakınlaştır… 
Zorsa kolaylaştır… Rızkımızı temiz ve he-
lalinden eyle…  Bizleri nefsine uyarak kö-
tülük işleyenlerden eyleme... İşlerimizi ha-
yırlı ve bereketli eyle... Amin.

Kalın sağlıcakla. Sevgili aksaçlı, aksakallı büyüklerimiz, 
değerli misafirler, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. 
Yaşlılık Şuramızın, ülkemiz, milletimiz, 
özellikle de yaşlılarımız için hayırlara 
vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyo-

rum. Bu şurayı düzenleyen Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile 
şuranın gerçekleşmesinde emeği geçen 
herkesi kutluyorum. Görüşleri, tespit-
leri, teklifleri ve tartışmalarıyla şuraya 
katkı sağlayacak herkese şimdiden teşek-
kür ediyorum. 

Asıl Olan, Yaşlılarımızın 
Aileleriyle Birlikte

Ömürlerini Geçirmelidir

1. Yaşlılık Şurası | Ankara | 20 Şubat 2019
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yalardan gelen göçmenler kapatıyor. Buna 
karşılık Asya ve Afrika kıtaları ile Güney 
Amerika, ortalamanın çok üzerinde büyü-
yen nüfuslarıyla, adeta dünyanın gelece-
ğine talipler. Türkiye’nin durumu, her ne 
kadar Batı ülkeleri kadar vahim değilse de, 
çok da iç açıcı gözükmüyor.

Ülkemizde 65 yaş ve üzeri nüfus oranı 
yüzde 8,8’e ulaşmıştır. Bu da 7,2 milyon 
yaşlıya sahip olduğumuz anlamına geli-
yor. Yaşlı nüfus oranımızın yıllar içinde 
artması ve 2040 yılında, şimdikinin yak-
laşık iki katına ulaşması bekleniyor. İşte 
bunun için katıldığım tüm nikâh törenle-
rinde gençlerimize “En az 3 çocuk, müm-
künse daha fazlasını” tavsiye ediyorum. 
Çünkü, bilhassa da bizim gibi ülkeler için 
nüfus, güçtür. Nüfusumuzu, en iyi şekilde 
beslemek, eğitmek, donatmak, istihdam a-
lanları oluşturmak, altyapı hizmetleri ver-
mek şartıyla bu gücü kullanabileceğimizi 
biliyoruz. Ama ortada yeterli nüfus yoksa 
diğer imkânların bir süre sonra kendiliğin-
den yok olup gitmesi veya el değiştirmesi 
kaçınılmazdır. 

Nüfus yapımızdaki bu değişim bize, diğer 
pek çok hususun yanı sıra, yaşlılarımıza gö-
türülecek hizmetlerin artırılması gerektiği-
ne de işaret ediyor. Yaşlı hizmetlerini sade-
ce maddi imkânlarla sınırlı görmek, onlara 
yapılacak en büyük haksızlıktır. Asıl olan 
yaşlılarımızın aile bütünlüğü içinde, et-
kinliklerini ve üretkenliklerini koruyarak, 
sosyal çevreleriyle birlikte bu dönemlerini 
geçirebilmelerini temin etmektir. Yaşlılarla 
ilgili politikalarımızı, işte bu anlayışla belir-
lemeli ve uygulamaya geçirmeliyiz. 

Elbette kimsesi kalmayan veya ailesiyle 
birlikte hayatını sürdürme imkânından 
mahrum olan yaşlılarımız için huzurevin-
den, bakım ve rehabilitasyon merkezlerine 
kadar her türlü altyapıyı oluşturmalıyız. 
Kendi evinde hayatını sürdürmek isteyen-
ler için de evde temizlik, yemek, sağlık hiz-
meti desteği gibi imkânları da sunmalıyız. 
İşte bunları biz yapıyoruz. Bizden önce 
böyle bir şey yoktu. Hatta hasta vatandaş-
larımızın evde tedavilerini yapıyoruz. Ni-
çin? Hastaneye gelemeyebilir, götürecek 
bir yakını olmayabilir. Ama asıl olan yaşlı-
larımızın aileleriyle birlikte ve sosyal haya-
tın içinde ömürlerini geçirmelerini sağla-
mak olmalıdır.  

Yaşlılarımıza Sahip Çıkmak, 
Geleceğimize Sahip Çıkmaktır

Biz yaşlılarını “koca” diyerek, en yüksek 
makama oturtan, “aksaçlı” diyerek, “aksa-
kallı” diyerek en üst toplumsal payeyi ve-
ren, bilgeliği ve pirliği onlarla simgeleyen 
bir kültüre sahibiz. “Cennet anaların ayağı 
altındadır” Hadis-i Şerifini herhalde bilme-
yen yoktur. Ben anacağımın ayağının altını 
öperdim, o ayağını çekerdi. “Anacağım, ba-
na cennet kokusunu çok mu görüyorsun” 
derdim, ağlardı. Tavsiye ediyorum, anala-
rınızın ayaklarının altını öpün. Zaman za-
man bazı araçların arkalarında okuduğum 
bir yazıda da, “Anamın duası, babamın 
gölgesi yeter” diyor. Gerçekten de bizim 
milletimiz için, başka hiçbir beklentiye 
girmeden sadece duası bile anaya-babaya 
ömür boyu hizmet etmek için yeterli bir 
sebeptir. Şayet bir evde, büyükanne-bü-

Değerli arkadaşlar, 

Sevgili büyüklerimiz, 

İlk insandan bugüne kadar yaşlılık, haya-
tın kaçınılmaz bir dönemi olarak karşımı-
za çıkıyor. Dünyaya gelip de, er veya geç, 
vakti-saati geldiğinde dâr-ı bekaya göç 
etmemiş kimse yoktur. Tarihte fikirde, sa-
natta, edebiyatta, felsefede önemli eserler 
vermiş kişilerin pek çoğu, yaşlılık üzerine, 
yaşlanma üzerine düşünmüşler ve önemli 
sözler söylemişlerdir. Mesela Yunus Emre 
şöyle diyor:

Geldi geçti ömrüm benim

Şol yel esip geçmiş gibi

Hele bana şöyle gelir

Şol göz yumup açmış gibi

Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı romanında 
Yüzbaşı Cemil, Teğmen Faruk’a “Yaşlandık 
mı dersin” diye sorar. Teğmen Faruk’un bu 
soruya cevabı, “Bizim yorgunluğumuz göv-
demizden değil, ruhumuzdan olsa gerek” 
olur. Evet… Yaşlılık gövdelerden önce ruh-
lara çöker. 

Bir başka düşünür, “Gençlik bilgeliği öğ-
renme, yaşlılık da uygulama dönemidir” 
diyor. “Hepiniz inancınız kadar genç, şüp-
heniz kadar ihtiyar; kendinize olan güve-
niniz kadar genç, korkunuz kadar ihtiyar; 
umudunuz kadar genç, yeisiniz kadar ihti-
yarsınız” diyen yazara hak vermemek elde 
mi? Atalarımız, “Akıl yaşta değil baştadır” 
der, ama bunun bir de “Aklı başa yaş geti-
rir” şeklinde devamı vardır. Yaşlılığı bir da-

ğa tırmanmaya benzeten bir yazar, çıktıkça 
yorgunluğun arttığını, nefesin daraldığını 
ama görüş açısının genişlediğini söylüyor. 

Ülkemizde 65 Yaş ve Üzeri Nüfus 
Oranı Yüzde 8,8’e Ulaşmıştır

Herkesin uzun yaşamak istediği ama yaş-
lanmak istemediği bir dünyanın içindeyiz. 
En önemlisi de, hangi yaşta bulunduğu-
muzdan ziyade o vakte kadar ne yaptığı-
mız, nasıl yaşadığımızdır. Bugün bulun-
duğumuz yaşlara kadar gelmiş olmamız, 
Rabbimizin bizlere bir lütfudur. 

Daha doğarken gözlerini hayata yuman-
dan, her yaşta bu dünyayı terk edene kadar, 
bize göre zamansız pek çok ölüme şahitlik 
ettik. Bunun yanında, yaşı 70, 80, 90, 100 
ve hatta daha fazla olan nice büyüklerimizi 
biliyoruz. Öyleyse, kaçınılmaz olan yaşlılık 
için üzülmek yerine, bu dönemimizi en gü-
zel şekilde değerlendirmenin gayreti için-
de olmalıyız.  

Dünya nüfusu, özellikle de gelişmiş ülke-
lerde, hızla yaşlanıyor. Birkaç asır önce 40’ı 
bulmayan ortalama hayat süresi, bugün 
70’in üzerindedir, hatta bazı ülkelerde 90’ı 
zorlamaktadır. Bu durum çözüm bekleyen 
pek çok meseleyi de beraberinde getiriyor. 

Değerli misafirler, 

Özellikle gelişmiş ülkeler, hızla yaşlanan 
nüfusları sebebiyle ciddi bir gelecek endi-
şesi içindedir. Batı ülkelerinde azalan genç 
nüfusun yerini, daha ziyade, diğer coğraf-
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anlar. İşte o anlama kabiliyetinin değerine 
paha biçilemez. Bunun için “Yüzümüz de-
ğil, asıl aklımız buruşmaya başladığında 
yaşlanırız” diyoruz. Bizi yaşlandıran nüfus 
kâğıdımızdaki rakamlar değil; ülkemize, 
milletimize, şehrimize, ailemize hala ve-
recek bir şeylerimiz varken bunlardan im-
tina etmektir. Maddi ve manevi anlamda 
üretkenliğini devam ettiren yaşlılarımız, 
kendileriyle birlikte topluma da çok büyük 
katkıda bulunmuş olurlar. 

Yaşlıların Tek Başına Hayatlarını 
Sürdürdüğü Dünya, Bizim 
Dünyamız Değildir

Bakanlığımız 2019-2023 dönemini kapsa-
yan bir Yaşlı Vizyon Belgesi hazırlıyor. Bu 
çalışmada, yaşlılarımızın pek çok alana 
aktif katılımını desteklemeyi amaçlayan 
programlar da yer alıyor. Esasen, 2003 
yılından bu yana, yaşlılarımız için çok 
önemli hizmetleri hayata geçirdik. Hu-
zurevlerinde bakılan yaşlı sayısı 5 bini 
bile bulmazken, bugün 14 bine yaklaştı. 
“Kimsesizlerin kimsesi” bir sosyal devlet 
olduğumuzu göstererek, hiçbir yaşlımızı 
sokakta veya çaresiz bir şekilde dört du-
var arasında bırakmıyor, hepsine de sahip 
çıkıyoruz. 

Devletin yaptığı öncülük, ülkemizdeki top-
lam huzurevi sayısı ve kapasitesinde de 
önemli artışa vesile oldu. Bugün ülkemiz-
deki 396 huzurevinde 33 bin 146 kapasite 
vardır. 65 yaşını geçenlere ödenen yaşlılık 
maaşını 24 liradan 601 liraya çıkartarak, 
hiçbir vatandaşımızın mağdur olmama-

sını temin ettik. Bu ödemeyi, tüm hane 
halkının değil, sadece maaşa hak kazanan 
kişinin kendisi ve eşinin gelirine göre yapı-
yoruz. Geliri asgari ücretin üçte ikisinden 
az olan yaşlılarımıza özel kuruluşlardan 
hizmet alımı yoluyla bakım hizmeti ve-
riyoruz. Engelli yaşlılarımızın evlerinde 
bakımı için de ödenen tutar 1.305 liradır. 
Yaşlılarımızın toplumsal hayata katılımla-
rını teşvik etmek için 65 yaş üzeri herkesin 
tüm şehir içi ulaşım hatlarından ücretsiz, 
şehirlerarası demiryolu ve denizyolu ula-
şım hatlarından ise yüzde 50 indirimli ya-
rarlanabilmelerini sağladık. 

Belediyelerin evde bakım ve gündüzlü ba-
kım hizmetlerini desteklemek için, şu ana 
kadar 35 binden fazla kişiye ulaşan Yaşlı 
Destek Programını başlattık. Yaygınlaştır-
maya başladığımız Aktif Yaşam Merkezle-
riyle, yaşlıların ve engellilerin sosyal haya-
ta katılımlarını kolaylaştırıyoruz. Emekli-
lerimize ödemeye başladığımız 1.000’er 
liralık bayram ikramiyeleri de, yaşlılarımız 
için önemli bir destek olmuştur. Bunların 
yanında daha pek çok hizmetle, yaşlıları-
mız için “kimsesizlerin kimsesi” olma sö-
zümüzü yerine getiriyoruz. 

Değerli misafirler, 

Antik Roma döneminin filozoflarından Çi-
çero, eski Atina’ya ilişkin şöyle bir hadise 
anlatır: “Atina’da ihtiyar bir adam tiyatroya 
gider. Kendisine Atinalıların oturduğu bö-
lümde kimse yer vermez. Bunun üzerine 
ihtiyar Spartalıların oturduğu bölüme geç-
mek zorunda kalır. Orada hemen ihtiyara 
yer açılır. Atinalılar ise bu davranışı alkış-

yükbaba, anne-baba ve torunlar bir arada 
yaşayabiliyorsa, o ev gerçekten günün 24 
saati yaşayan, günün 24 saati içinde huzur 
bulunan bir yerdir. 

Tabii, özellikle büyükşehir hayatının böyle 
bir aile modelini giderek zorlaştırdığının 
farkındayız. Fakat bu durumun, aile bü-
yükleriyle ilişkilerin, neredeyse bayram 
ziyaretlerinin bile ihmal edildiği bir peri-
yoda dönüşmesini asla kabul edemeyiz. 
Aynı şehirde yaşayıp da, en azından her 
hafta sonu anne-babalarımızı torunlarıyla 
bir araya getirmiyorsak, hem çocuklarımı-
za, hem büyüklerimize haksızlık yapıyor, 
vebal altına giriyoruz demektir. 

Bizim, en az yaşlı bakım hizmetleri kadar, 
en az aktif yaşlanma konusu kadar, bu 
meseleye de önem vermemiz gerektiğini 
düşünüyorum. Hatta gerekiyorsa bunun 
için teşvik mekanizmaları kurmalıyız. Ül-
kemizde, özellikle de sıkıntılı dönemlerde, 
ana-baba ocağının sığınılacak güvenli bir 
liman olarak görülmesi, köklerimizin ha-
la sağlam olduğunu gösteriyor. Hepimizin 
yetişmesinde emeği olan, fikir ve gönül 
dünyamızın şekillenmesinde katkısı bu-
lunan aile büyüklerimizin bize kattığı zen-
ginlikten, çocuklarımızı mahrum etmeme-
liyiz. Medeniyet ve kültür değerlerimizin 
nesillerden nesillere aktarılması konusun-
da büyüklerimizin rolünün, okuldan, öğ-
retmenden, kitaptan daha fazla olduğuna 
inanıyorum. Dolayısıyla yaşlılarımıza sa-
hip çıkmak, aynı zamanda geleceğimize 
sahip çıkmaktır. 

Değerli misafirler, 

İnsanların hayat süresi uzadıkça, yaşlılıkla 
ilgili konular daha çok tartışılmaya, daha 
çok konuşulmaya başlanmıştır. Aktif yaş-
lanma kavramı da, bunlardan biridir. Bu 
kavramla, uzun iş hayatını tamamlayıp, 
kendi gelirine sahip bir şekilde emekli 
olan yaşlıların, sağlık, güvenlik ve sosyal 
hayata katılım hususundaki imkânlarının 
en üst düzeye çıkartılması amaçlanıyor. 
Hayat boyu öğrenme dediğimiz süreç ile 
aktif yaşlanma arasında yakın ilişki vardır. 
Bu, hem yaşlılarımızın hayatlarını daha 
kolay sürdürmelerini sağlayacak bilgileri 
öğrendikleri, hem de kendi tecrübelerini 
diğer insanlara aktardıkları çift yönlü bir 
süreçtir. 

Esasen, tarihe baktığımızda, en önemli 
eserlerin pek çoğunun, yaşlılık dönemle-
rinde verildiğini görüyoruz. Mimar Sinan, 
en muhteşem eseri olan Selimiye Camiini 
inşa ettiğinde 80 yaşındaydı. Biruni, Cabir, 
Farabi, Cezeri, Kindi, Piri Reis, Erzurumlu 
İbrahim Hakkı gibi nice âlimlerimiz, asır-
lara ışık tutan eserlerini, bugün “yaşlılık” 
dediğimiz dönemlerinde vermişlerdir. 
Aynı şekilde, diğer medeniyetlerin de pek 
çok önemli eserlerinde “yaşlılık” dönemle-
rinde bu işi başaran şahsiyetlerin imzaları 
vardır. 

Her ne kadar “Gençler ileriye, ihtiyarlar 
geriye bakarlar” denirse de, bu her za-
man doğru değildir. Son nefesine kadar 
hep ileriye bakan nice bedeni yaşlı ruhu 
genç insanımız vardır.  Gerçekten de, in-
san gençliğinde öğrenirken, yaşlılığında 
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larla karşılarlar. Çünkü Atinalılar iyilik ne-
dir bilirler, ama yapmak istemezler.”

Evet… Dünyamızın hızla Atinalılaştığı bir 
dönemde, yaşlılarımıza sahip çıkmayı, on-
lara saygıda kusur etmemeyi, onları hep el 
üstünde tutmayı boynumuzun borcu ola-
rak görüyoruz. 

Yaşlıların tek başına hayatlarını sürdürdü-
ğü, çocukların de tek başlarına büyüdüğü 
bir dünya, bizim dünyamız değildir. Biz 
köklerimizle varız. Köklerimizin en güçlü 
göstergesi de yaşlılarımızla, ak saçlıları-
mızla kurduğumuz ilişki biçimidir. Huzu-
revi tabelalarının arttığı değil, kuşakların 
aynı çatı altında birlikte yaşadığı veya 
ilişkilerin her gün kesintisiz sürdüğü bir 
Türkiye istiyoruz. Tarihimizde ve kültürü-
müzde zaten var olan bu toplumsal yapıyı 
korumak ve ihya etmek için çalışmayı sür-
düreceğiz. İşte bunun için “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın” diyoruz. 

Yaşlılar Şurası’nın, bu doğrultuda yapı-
lacak çalışmaların daha derli toplu, daha 
bilinçli ve daha süratli yürütülmesine vesi-
le olacak bir milat haline dönüşmesini te-
menni ediyorum. Sözlerime bir şairimizin 
dizeleriyle son vermek istiyorum:

“Bana artık dingin olmak

Bana yalınlık yaraşır

İçimde şiirin güzelliği 

Yaşamak sevinciyle yarışır

Güzeller güzeli ömrüm

Sana gitgide sevdalanıştayım

Nice emeklerle dokunmuş

Bir ince bir nazlı nakıştayım”

Her birinize sağlıklı, huzurlu, daha nice 
güzel anılar biriktireceğiniz, güzel başarı-
lara imza atacağınız bir ömür diliyorum. 
Kalın sağlıcakla.

Çok değerli hanımefendiler, kıymetli mi-
safirler, sevgili genç kardeşlerim, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selamlı-
yorum. Ülkemizin ve dünyanın tüm kadın-
larının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü 
tebrik ediyorum. 

Kadın veya erkek olarak dünyaya gelmek 
bizim elimizde değildir. Hayata hangi cin-

siyetle başlayacağımız Yaradan’ın takdiri-
dir. Bize düşen, kadın da, erkek de olsak, 
hayatımızı fıtratımıza uygun şekilde, ilahi 
nizam çerçevesinde en güzel şekilde sür-
dürmektir. Sırf renginden, sırf sosyal sta-
tüsünden, sırf eğitim düzeyinden, sırf gelir 
seviyesinden dolayı insanları nasıl tasnife 
tabi tutamazsak, cinsiyetinden dolayı da 
böyle bir yola başvuramayız. Çünkü her in-

Mikro Düzeye İndirilmiş
Aile Yapısı, Geleceğimiz İçin

En Büyük Tehdittir

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Toplantısı | Şanlıurfa | 8 Mart 2019
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Terken Hatunları Bilmeden 
Selçukluyu Anlayamayız

Hayat bize, kadınların zorluklar karşısında 
erkeklerden daha güçlü olabildiğini göste-
riyor. Mesela tarhana sözü, Dar Hane’den 
gelir. Meşhur Ezo Gelin çorbası da aynı 
maharete işaret eder. Bunlar kadınlarımı-
zın yokluk içinde pratik zekâlarıyla ortaya 
çıkardıkları çözümlerdir. Şartlar ne olursa 
olsun kadın, ailesi için o tencereyi mutla-
ka kaynatması gerektiğini bilir ve ona göre 
hareket eder. Gerektiğinde kan kusar, ama 
kızılcık şerbeti içtim deyip ailesini korur, 
bir arada tutar. 

Eskiden Osmanlı Kadını diye bir deyim 
vardı. Dirayetiyle, bilgisiyle, yönetme ve 
çözüm bulma kabiliyetiyle ailesinin loko-
motifi olan kadınlar için bu deyim kulla-
nılırdı. Bir Afrika atasözü, “Aslanlar kendi 
tarihçilerine sahip olana dek, av hikâyeleri 
hep avcıyı yüceltecektir” der. Kadınlar da 
kendi başarılarına sahip çıkana kadar, ba-
şarı hikâyeleri hep erkekleri yüceltecektir. 
Hâlbuki hayatta ne varsa ve her ne başa-
rılıyorsa, bir tarafında erkek, bir tarafın-
da kadın vardır. Başka türlüsü yaradılışa 
aykırıdır. 

Bizim tarihimizde sembol kadınlar hep 
olmuştur. Terken Hatunları bilmeden 
Selçukluyu anlayamayız.  Osmanlı cihan 
devletinin kuruluşunda Hayme Ana’nın 
rolünü görmezden gelemeyiz. Bacıyan-ı 
Rumları incelemeden Anadolu’yu nasıl 
vatan haline getirdiğimizi kavrayamayız. 
Erzurum’da Nene Hatun’u, Adana’da Rah-

miye Ana’yı, Kütahya’da Nezahat Onbaşıyı, 
Kastamonu’da Şerife Bacı’yı hatırlatma-
dan kurtuluş mücadelemizi anlatama-
yız. Terörle mücadelede, kimi sivil, kimi 
kamu görevlisi nice kadınımızın sergile-
dikleri kahramanlıkları asla unutamayız. 
15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına 
aslanlar gibi dikilen kadınlarımızı ömrü-
müz boyunca şükranla yâd edeceğiz. Bun-
lar kadınlarımızı niçin toplumsal hayatta, 
siyasette, ticarette, eğitimde hak ettikleri 
yere ulaştırmamız gerektiğinin en somut 
örnekleridir. 

Biz kendi partimizde kadınlarımıza her 
kademede öncelik veriyoruz. Kadın Kol-
larımız 4,5 milyon üyesiyle, pek çok siyasi 
partinin bırakınız üye sayısını, toplam oy 
sayısından daha büyük bir tabana sahiptir. 
Gençlik Kollarımızın 1,5 milyonu bulan ü-
yeleri içinde kızlarımız gerçekten çok aktif 
ve heyecanlı bir şekilde görev yapıyorlar. 

Üniversite öğretim elemanlığından yargı 
kadrolarına, öğretmenlikten diplomatlığa, 
mimarlıktan bankacılığa kadar her yerde 
kadınlarımız çok yüksek oranlarla temsil 
ediliyor. Son seçimlerde Meclis’te kadın 
temsili 104 milletvekili ve yüzde 17,5 tem-
sil oranıyla, tarihimizin en yüksek seviye-
sine çıktı. Kabinede 2 kadın bakanımız, 4 
kadın bakan yardımcımız var. Bunların 
hepsi de önemli, ama yeterli değildir. İn-
şallah önümüzdeki dönemde de kadınla-
rımızı, hayatın her alanında hak ettikleri 
imkânlara kavuşturmanın gayreti içinde 
olacağız. 

san eşrefi mahlûkattır. Yani yaradılmışla-
rın en şereflisidir. Esasen, insan dediğimiz 
varlığın bir yanı kadın, bir yanı erkektir ve 
bunlar ancak bir araya geldiklerinde mana 
kazanırlar. Nisa, yani insan olan kadına, 
sırf cinsiyetinden dolayı ayrımcılık yapan, 
her şeyden önce Rabbimizin takdirine ay-
kırı davranmış olur. 

Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ül-
kemizde de kadınlara çok haksızlık, çok 
adaletsizlik yapılmıştır. Daha da kötüsü, 
kadınlara yapılan adaletsizliklerin kimi 
zaman dini, kimi zaman kültürel kılıflara 
büründürülmesidir. Kadınları bu tür hak-
sızlıklardan kurtarmak için yola çıktıkları-
nı söyleyenler ise, onları çok daha büyük 
bir felaketin eşiğine getirmişlerdir. Bunun 
için hayatımız boyunca hep kadınlara hak 
ettikleri şekilde, yani insan gibi davranıl-
masının mücadelesini verdik. Kadına yö-
nelik şiddetin, haksızlığın, kötü muamele-
nin doğrudan doğruya insanı hedef aldığı-
na inandık ve mücadelemizi buna göre yü-
rüttük. Kimi zaman en yakınımızdakilerle 
dahi anlaşmazlığa düşme pahasına, hep 
kadınlarımızın yanında yer aldık. Hayatın 
her alanında kadınlarımızı hak ettikleri 
yere getirmenin gayreti içinde olduk. 

Özellikle siyasetteki kadın ağırlığının bu-
gün bulunduğu seviyeye gelmesinde, şah-
sen çok büyük emeğimiz, katkımız vardır. 
İstanbul İl Başkanlığı ve 1989 Beyoğlu 
Belediye Başkan adaylığımızdan başlaya-
rak, siyasette sorumluluk üstlendiğim her 
yerde kadınlarımızla birlikte yol yürüdük. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı görevimizde, sadece siyasi değil, tüm 
sosyal faaliyetlerde kadınlarımız en başta 
yer alıyordu. Başbakanlığım döneminde, 
kadınların meselelerinin çözümü daima 
önceliklerimin ilk sıralarında yer almış-
tır. Cumhurbaşkanlığı dönemimizde de 
aynı hassasiyetle hareket ettik. Bugün AK 
Parti, Türkiye’nin en büyük ve en etkili 
kadın kolları teşkilatına sahip partisi hali-
ne gelmişse, işte bu çabalar sayesindedir. 
Yaklaşık 40 yıldır her mücadelemde ya-
nımda olan, her başarımda katkıları bulu-
nan tüm hanım kardeşlerimize şükranla-
rımı sunuyorum.  

En başta merhum annem ile eşim ve kızla-
rım olmak üzere, aile hayatımdaki hanım-
lar daima en büyük motivasyon ve ilham 
kaynağım, en büyük destekçim olmuşlar-
dır.  Hani hep “Kadın eli değmesi” diyo-
ruz ya, Tayyip Erdoğan da, işte bu kadın 
ellerinin değmesi sayesinde bugünlere 
gelmiştir. 

Değerli hanımefendiler,

Anadolu demek, Anadolu kadını demektir. 
Çünkü Anadolu kadını, tıpkı bu topraklar 
gibi çilekeştir, kurucudur, yapıcıdır, hep 
ayakta kalandır. Eğer bugün bu toprakla-
ra vatanımız diye sarılabiliyorsak, bunda 
kadınlarımızın çok önemli rolü vardır. 
Her zor dönemde evinin, ocağının baca-
sını tüttürmeye devam eden, çocuklarını 
yetiştiren, dişini tırnağına takarak üreten, 
umudumuzu hep taze tutmamızı sağlayan 
onlardır. 
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di çekirdek aileye dönmüş durumdayız. 
Birileri buna bile tahammül göstermiyor, 
çocukları bir an önce aileden kopartacak 
yollar, yöntemler peşinde koşuyor. Böyle 
bir felakete asla izin vermeyeceğiz. 

Bazıları bizim 3 çocuk tavsiyemizi özel 
hayata müdahale gibi göstermek için çır-
pınıyor. Hâlbuki biz, bu tavsiyemizle hem 
en büyük gücümüz olan nüfusumuza sa-
hip çıkıyor, hem de aile yapımızı ayakta 
tutmanın mücadelesini veriyoruz. Tabii 
Urfa’nın karnesi bu konuda çok parlak… 
Urfa, ülkemizde çocuk sayısının en çok 
olduğu illerimizin başında geliyor. Bu 
örnek tabloyu diğer illerimize de yay-
malıyız. Türkiye’nin imkânları daha çok 
nüfusu barındırmaya yeter. Tek çocuk-
lu, iki çocuklu mikro düzeye indirilmiş, 
eğitim sürecinin bitmesiyle de tamamen 
dağılmış aile yapısı, geleceğimiz için en 
büyük tehdittir.

Hiçbir ailemiz, geleceğinden endişe 
duyduğu için daha çok çocuk yapmak-
tan çekinmesin. Rızkı veren Allah’tır. 
Devletimiz de her ailemizin yanındadır. 
Aile Sosyal Destek Programlarıyla, Aile 
Destek Merkezleriyle, Sosyal Hizmet ve 
Sosyal Dayanışma Merkezlerimizle, Ev-
lilik Öncesi Eğitim Programlarıyla, Aile 
Eğitimi Programlarıyla, Aile Danışman-
lığıyla, Çeyiz ve Konut Hesabı destekle-
rimizle vatandaşlarımızın yanındayız. 
Kadınlara, çocuklara, gençlere, yaşlılara, 
engellilere yönelik sayısız hizmetle mil-
letimizin her bir ferdinin iyi gününde de, 
kötü gününde de yanındayız. İstihdam 
seferberliğimizle ve desteklerimizle, in-

sanlarımızın gelecek ve geçim endişesi 
duymadan hayatlarını sürdürebilmeleri 
için sürekli bir çaba içindeyiz. 

Bizim inancımıza göre her çocuk kendi 
kısmetiyle, bereketiyle dünyaya gelir. Bu-
gün 4 çocuğa sahip olduğum için Rabbime 
hamd ediyor, şükrediyorum. Ama az, keş-
ke daha fazla olsaydı. Şu anda 7 torunum 
var, ama az. İnşallah gerisini de bekliyoruz. 
İnşallah önümüzdeki dönemde milletimi-
zi bu konuda daha çok teşvik edecek, daha 
çok destekleyeceğiz. Bunun için 31 Mart 
seçimlerinde demokrasiye, sandığa, milli 
iradeye, geleceğimize sıkı sahip çıkmamız 
şarttır. 

31 Mart’ta Sandıkları Kadın Eli 
Değdirerek Patlatıyor muyuz?

Hanımlar!..

31 Mart’ta hep sizin yanınızda olan, sizin 
için çalışan AK Parti’ye rekor kırdırıyor 
muyuz?

Hanımlar!..

31 Mart’ta kendinizin ve çocuklarınızın 
geleceği için her yerde gönül belediyecili-
ğini zafere taşıyor muyuz?

Hanımlar!..

31 Mart’ta Büyük ve Güçlü Türkiye’yi bir-
likte inşa etmek için yeni bir dönem başla-
tıyor muyuz?

Bunun için 31 Mart seçimleri çok önemli. 
Hanım kardeşlerimizin, bu seçimlerde gir-
medik ev bırakmamalarını rica ediyorum. 
Her ne kadar dijitalleşme siyaseti etkiliyor 
olsa da, ruberu ilişkinin, yüz yüze iletişi-
min, gönül bağının yerini asla tutamaz. 

Hanımlar!..

31 Mart’a kadar girmedik ev, dokunmadık 
gönül bırakmamaya hazır mıyız?

Hanımlar!..

31 Mart’ta hizmet siyasetini zafere taşıma-
ya hazır mıyız?

Hanımlar!..

31 Mart’ta sandıklardan gönül belediyeci-
liğini başarıyla çıkarmaya hazır mıyız?

Hanımlar!..

31 Mart’ta geleceğimize, sandığa, demok-
rasiye sahip çıkıyor muyuz?

Hanımlar!..

31 Mart’ta barışa, huzura, istikrara sahip 
çıkıyor muyuz?

Hanımlar!..

31 Mart’ta sandıklara sahip çıkıyor muyuz?

Maşallah… Türkiye’yi bugünlere sizlerle 
getirdik, Türkiye’nin geleceğini de sizlerle 
inşa edeceğiz. 

Aile Yapımızı Sarsmaya  
Yönelik Saldırılar Altındayız

Değerli hanımefendiler,

Aile kurumumuz, bizim en çok sahip çık-
mamız, üzerinde en çok titizlenmemiz ge-
reken değerimizdir. Batı dünyası aile kuru-
munu yıktı, şimdi toplumlarının temelleri 
çatırdıyor. Dün aileyi değersizleştirdikleri 
için, bugün bağımlılık, alkol, uyuşturucu 
gibi birçok sosyal sorunla etkili şekilde 
mücadele edemiyorlar. 

Ülke ve millet olarak bugüne kadar yaşadı-
ğımız onca badireyi sapasağlam atlatabil-
memizin en önemli sebeplerinden biri de 
aile yapımızın gücüdür. Bunun için uzun 
bir süredir aile yapımızı sarsmaya yönelik 
saldırılar altındayız. Üstelik bu saldırılar 
hep dolaylı yollarla yapılıyor. Bu amaçla 
milletimize örnek olarak gösterilen, medya 
yoluyla adeta dayatılan çarpık toplumsal 
ilişki biçimlerine baktığımızda, hepsinin 
de önce aileyi hedef aldığını görüyoruz. Bi-
reyi ailesinden kopardığınızda, onu istedi-
ğiniz gibi savurmanız, biçimlendirmeniz, 
korkutmanız, yönlendirmeniz, kullanma-
nız kolaylaşır. Güya tabuları yıkıyoruz diye 
yola çıkanlar, sonuçta insanlarımızı daha 
büyük tabulara mahkûm ederek, ailele-
rinden koparıyorlar. Maalesef, bu oyunun 
kısmen başarılı olduğunu da kabul etmek 
durumundayız. 

Özellikle şehirleşmenin artmasıyla, büyük 
anne-büyük baba, anne-baba, çocuklar 
ve torunlardan oluşan o geniş aile yapısı, 
maalesef ciddi oranda ortadan kalktı. Şim-
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Hanımlar!..

31 Mart’ta sandıkları kadın eli değdirerek 
patlatıyor muyuz?

Hanımlar!..

31 Mart akşamını, zaferimizle düğün gece-
sine dönüştürüyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Bir kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nünüzü tebrik ediyorum. Annelerimiz, kız 
kardeşlerimiz, eşlerimiz, kız çocuklarımız, 

kız torunlarımız olan tüm hanımefendi-
lere sevgilerimi sunuyorum. İnsanlığın 
yarısını, kalplerimizin, gönüllerimizin, 
hayallerimizin tamamını oluşturan tüm 
hanımefendilere saygılarımı sunuyorum. 

Unutmayın, bizim dinimizde kadın çok 
önemli. Ne buyuruyor Sevgili Peygambe-
rimiz Aleyhisselam, “Cennet annelerin 
ayakları altındadır.” Gençler, anneleriniz 
hayattaysa ayaklarının altını öpmekten 
çekinmeyin. Öpün öpün. Orada cennetin 
kokusu var. 

Sağolun, varolun, sağlıcakla kalın. 

Sevgili İstanbullular, Değerli Kartallılar, 
hanımefendiler, beyefendiler, cizleri en 
kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyo-
rum. Bugün hem Kartallı kardeşlerimizle 
hasret gidermek, muhabbet etmek; hem de 
İstanbul için gerçekten çok önemli bir hiz-
met olan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı-
nın açılış töreni vesilesiyle sizlerle birlikte-

yiz. İstanbul’un bir ucundan, Marmaray’la 
boğazın altından geçip diğer ucuna kadar 
giden bu banliyö tren hattının, ülkemize, 
şehrimize ve ilçelerimize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı, eskiden 
185 dakikada kat edilebilen bir mesafeyi 

Gebze-Halkalı Banliyö Tren 
Hattını Yepyeni Bir 

Çehreye Büründürdük

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı Açılış Töreni
İstanbul | 12 Mart 2019
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İlk metro hattımızı 2000 yılında hizmete 
aldık. Ardından etap etap bu ağı genişlettik 
ve işte bugün 233 kilometreye kadar çıkar-
dık. Hedefimiz ilk etapta 500 kilometreye, 
ardından da 1.100 kilometreye ulaşmaktır. 

Peki, bu nasıl olacak? Yeni dönemde 
İstanbul’u çok daha farklı bir şekilde ayağa 
kaldıracağız. Bir tarafta iktidar, bir tarafta 
yerel yönetimler el ele vererek, bu kalkın-
ma hamlesini yürüteceğiz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ol-
duğum dönemde Kartal çöp, çukur, çamur 
içindeydi. Sokak araları, yollar, asfalt diye 
bir şey var mıydı? Parke, vesaire var mıy-
dı? Şimdi milletvekili olan Erol Bey ile be-
raber biz Kartal’ı ele aldık mı? Kartal’ı bu-
günkü Kartal haline o günden getirdik. Bu 
hızlı gelişimi maalesef devam ettiremedik.

Bugün hizmete açtığımız hattın bir diğer 
özelliği de, Londra’dan Pekin’e kadar uza-
nacak demir ipek yolunun İstanbul etabını 
oluşturuyor olmasıdır. Yine bu hatla birlik-
te, Yüksek Hızlı Trenlerimiz artık Pendik’i 
son durak olarak kullanmayacak, Halkalı-
ya kadar devam edecek. 

Bu süreçte özellikle Marmaray çok ö-
nemlidir. Marmaray, 1860’lardan beri 
İstanbul’un hayali olmasına rağmen, biz 
gelene kadar hiç kimse somut bir adım 
atmamıştı. Belediye Başkanlığımız döne-
minde attığımız tohumları, Başbakanlığı-
mız döneminde meyveye dönüştürmek 
üzere harekete geçtik. Uzun bir hazırlık 
sürecinin ardından temelini 2004 yılında 
attığımız Marmaray’ı 2009 yılında bitir-

meyi planlıyorduk. İnşa aşamasında orta-
ya çıkan tarihi eserlere gösterdiğimiz has-
sasiyet sebebiyle işin bitmesi 2013 yılını 
buldu. Cumhuriyetimizin ilanının 90’ıncı 
yıldönümüne armağanımız olarak hizme-
te açtığımız Marmaray’ı, bugün çok daha 
ileri bir seviyeye taşımış oluyoruz. 

Şayet bugün nüfusu 15,5 milyonu bulan 
İstanbul, geçmişteki bir asırlık ihmalleri 
son 25 yılda kısmen telafi etmemiş olsay-
dık, inanın bana, tamamen felç olurdu. 
Biz İstanbul’u, sadece ulaşımıyla değil; 
suyuyla, havasıyla, temizliğiyle, Haliç’iy-
le, imarıyla, yeşil alanlarıyla, velhasıl her 
şeyiyle bambaşka bir konuma taşıdık. 
Hamdolsun, verdiğimiz emeklerin karşı-
lığını, İstanbul’u dünyanın en gözde şehri 
yaparak alıyoruz. Geçtiğimiz yıl İstanbul’u 
neredeyse nüfusu kadar turist ziyaret et-
mişse, işte bu sebepledir. Gerçi bu rakam 
İstanbul’un potansiyelinin çok altındadır. 
İstanbul’u dünyanın en çok ziyaret edilen 
şehirler listesinde 8’incilikten ilk sıralara 
çıkarmakta kararlıyız. 

Kardeşlerim,

Biliyorsunuz önümüzde bir mahalli ida-
reler seçimi var. İstanbul’umuzda da, hem 
büyükşehir belediye başkanımızı, hem 
ilçelerimizin belediye başkanlarını seçe-
ceğiz. Belediye başkanlarının vizyonunun 
bir şehrin geleceği bakımından ne kadar 
önemli olduğunu, sadece bu raylı sistem 
örnekleri dahi tek başına göstermektedir. 
Sizlerden 31 Mart’taki tercihlerinizi buna 
göre yapmanızı istiyorum. Sandıkta yapı-
lacak hatanın bedelini, sadece o adaya oy 

115 dakikaya indirerek, İstanbullulara net 
1 saat 10 dakika kazandıracak. İstanbul’un 
en işlek ve dolayısıyla trafik yoğunluğu en 
çok olan bu hat, saatte tek yönde 75 bin, 
günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıya-
cak. Bir başka ifadeyle normalde ancak 
100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu bu 
banliyö tren hattımız tek başına gidecek-
leri yerlere ulaştıracak. İstanbul’un tam 
10 ilçesi, bu hattı doğrudan kullanma 
imkânına sahiptir. 

Toplamda Marmaray’la birlikte 43 istas-
yondan oluşan bu hat, diğer metro, tram-
vay ve deniz hatlarımıza olan entegrasyo-
nuyla da, İstanbul trafiğinde çok önemli 
bir rahatlamaya yol açacaktır. Hem E-5’in, 
hem köprülerin, hem de tarihi yarımada-
nın yükünde ciddi bir azalma bekliyoruz. 
Bu hatta çalışacak 440 araçtan 300’ünün 
ülkemizde üretilmiş olmasıyla da iftihar 
ediyoruz. 

Tabii Marmaray bu projenin iki kıta ara-
sındaki bağlantısını sağlayan en stratejik 
bölümü… Eskiden tren hatları Anadolu 
yakasında Haydarpaşa’ya kadar geliyordu. 
Avrupa yakasında da Sirkeci son duraktı. 
Biz Marmaray’ı inşa ederek, bu iki tren 
hattını birleştirmiş olduk. 

Bir diğer önemli raylı sistem bağlantısını 
da, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bünye-
sinde kuruyoruz. İnşallah her iki taraftaki 
metro hatları tamamlandığında, onu da 
devreye alacağız. Buradaki Devlet Demir 
Yollarının eski banliyö hattı, günümüz İs-
tanbul’unun ihtiyaçlarına ve standartla-
rına cevap vermekten çok uzaktı. Bunun 

için adeta sıfırdan yapmışçasına bu hattı 
yeniledik, geliştirdik, yepyeni bir çehreye 
büründürdük. Tabii İstanbul’u bir uçtan 
diğer uca böyle bir sistemle kat etmek, ger-
çekten çok zorlu bir işti. Hem altyapıda, 
hem üst yapıda çok ciddi çalışmalar yürü-
tüldü. Bugüne kadar 1,4 milyar avro, yani 
yaklaşık 8,5 milyar lira harcanan Gebze-
Halkalı Banliyö Tren Hattının şehrimize 
kazandırılmasında emeği geçen herkesi 
tebrik ediyorum. Gerek Binali kardeşimi, 
gerek o dönemlerde bakanlık yapan kar-
deşlerimi huzurlarınızda tebrik ediyorum. 
Bu hatla birlikte, İstanbul’un 170 kilomet-
re olan raylı sistem uzunluğunu, 63 kilo-
metre ilaveyle, 233 kilometreye çıkarmış 
oluyoruz. 

Sandıkta Yapılacak Hatanın 
Bedelini, Tüm Şehir Ödüyor

Kardeşlerim,

Sizlerin teveccühüyle İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığını kazandığımız 1994 
yılında, şehrimizin ulaşım sorununun çö-
zümünün raylı sistemlerden geçtiğini gör-
müştük. Esasen, Osmanlı döneminde Ka-
raköy-Beyoğlu arasında yapılan tünel, dün-
yanın en eski ikinci metrosudur. Ancak, da-
ha sonra şehri yönetenler, Osmanlının bu 
vizyonunu takip edememişler, İstanbul’u 
her alanda olduğu gibi ulaşımda da adeta 
bir batağa saplamışlardır. Biz hemen kolla-
rı sıvadık, kapsamlı bir plan-proje hazırlı-
ğına giriştik. Diğer pek çok çalışmanın ya-
nı sıra, Taksim-4.Levent arasındaki metro 
hattıyla, raylı sistemleri kurmaya başladık. 
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verenler değil, tüm şehir ödüyor. Biz son 
25 yıldır, bir asırlık eksikleri gidermenin, 
hataları düzeltmenin mücadelesini verdik. 

Kartal’ın Son İki Dönemdir 
Yaşadığı Sıkıntıların Farkındayız

Bugün bir kentsel dönüşüm meselemiz 
var değil mi? Son olarak Kartal’daki bina-
nın çökmesiyle 21 vatandaşımız öldü, 14 
vatandaşımız da yaralandı. Bu olaydan bir 
ders almayacak mıyız? Buradan hareketle 
kentsel dönüşüm, değişim projelerimizi 
hayata geçirelim. Gönüllülük esasına göre 
kira bedellerini ödeyeceğiz. İnşaatlarımızı 
yatay mimariyle yapacağız. Buna var mı-
yız? Bize destek olacak mısınız? Bu mese-
lenin tek sebebi, 1950’lerden, yani şehir-
lerimize yoğun nüfus göçünün başladığı 
tarihlerden, bizim görev üstlendiğimiz 
yıla kadar geçen dönemde yapılan hatalar-
dır. Şehrin geleceğini göremeyen, insanına 
hizmet aşkıyla yanmayan, büyüme potan-
siyelini fark edemeyen, buna uygun alt-
yapılar yapamayan yönetimler, İstanbul’u 
adeta kendi kaderine terk etmişlerdir. 

Bizim hem Cumhurbaşkanlığı ve bakan-
lıklarımız olarak, hem büyükşehir olarak, 
hem de ilçeler düzeyinde İstanbul için çok 
büyük hayallerimiz, çok büyük hedefleri-
miz, çok büyük projelerimiz var. İşte bu-
nun için İstanbul Büyükşehir’e, hükümet-
lerimizin en projeci, en icraatçı, en tecrü-
beli ve şehri en iyi bilen bakanı olan, daha 
sonra Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı 

da yapan Binali Yıldırım kardeşimizi aday 
gösterdik. Kartal’ın son iki dönemdir yaşa-
dığı sıkıntıların farkındayız. Bu güzel ilçe-
mizin CHP’li belediye elinde nasıl ihmal 
edildiğini, örselendiğini çok iyi biliyoruz. 
Kartal için de çok ciddi hazırlıklarımız var. 
Ebubekir Taşyürek kardeşimizi, işte bu 
projeleri hayata geçirmek üzere Kartal Be-
lediye Başkanlığına aday gösterdik. 

Kartal ilçemize yapacağımız projelerden 
biri, ilçe merkezi ile Uğur Mumcu arası-
na kuracağımız 16 kilometrelik Havaray 
Sistemidir. Raylı sistemi, sadece toprağın 
altından ve üstünden değil, havadan da 
geliştiriyoruz. Bir başka önemli projemiz 
taş ocağı bölgesini Millet Bahçesi ve Tabiat 
Tarihi Müzesine dönüştürmektir. Ayrıca, 
Cevizli-Esentepe’ye de 26 dönümlük bir 
Millet Bahçesi kazandıracağız. 

Eski stadın olduğu yeri, Kartal Şehir Mey-
danı olarak düzenleyeceğiz. Yeraltı otopar-
kı ve Millet Kıraathanesiyle bu meydanı, 
ilçemizin adeta kalbi haline getireceğiz. 
Kartal’a, şanına layık bir stadyumu, oto-
parkı ve taraftar lokaliyle kazandıracağız. 

Kumcular İskelesine kuracağımız plaj 
ile ilçe halkımızı denizle, kumla buluş-
turacağız. Kordonboyunu da bir cazibe 
merkezi haline dönüştüreceğiz.  Yakacık 
Ayazma’da, tüm Kartal’ı ve adaları görecek 
bir seyir terası yaparak, İstanbul’un hizme-
tine sunacağız. Çınaraltı Lale Meydanını, 
ismine layık şekilde müzesiyle, araştırma 
merkeziyle, kültür-sanat-eğitim merkeziy-
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le şehir kimliğimizin önemli bir parçası 
haline getireceğiz. Semerkant Bulvarından 
Samandıra Caddesine kadar olan bölüme 
yapacağımız geniş bir yol ile Kartal’ın ku-
zeyinin nefes almasını sağlayacağız. 

Bunların yanında mahallelerimize spor te-
sisleri, kültür merkezleri, sosyal tesisler ve 
daha pek çok hizmetle Kartal’ı geleceğe ha-
zırlayacağız. Biz İstanbul’a ve diğer ilçele-
rimizle birlikte Kartal’a hizmet etmek için 
projelerimizle, adaylarımızla, yüreğimizle 

hazırız. İstanbul’dan ve diğer ilçelerimizle 
birlikte Kartal’dan, 31 Mart’ta şehrimizin 
ve sizlerin geleceği için destek istiyoruz. 

Bu duygularla bir kez daha Gebze-Halkalı 
Banliyö Tren Hattının ülkemize, şehrimize 
ve ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu önemli yatırımın İstanbul’a kazandı-
rılmasında emeği geçen, Binali Yıldırım 
kardeşim başta olmak üzere herkesi tebrik 
ediyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın değerli yönetici-
leri, Diyanet camiamızın kıymetli mensup-
ları, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli 
temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, 
Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, 
muhabbetle selamlıyorum. ESSELAMÜ 
ALEYKÜM VE RAHMETULLAHİ VE BE-
RAKATÜH. Allah’ın Selamı, Rahmeti ve 
Bereketi hepinizin üzerine olsun.

5’inci Uluslararası İyilik Ödülleri münase-
betiyle dünyanın farklı köşelerinden ülke-
mizi teşrif eden misafirlerimize hoş geldi-
niz diyorum. 81 vilayetimizden bu anlamlı 
programa iştirak eden Türkiye Diyanet 
Vakfı mensuplarına, öğrencilerimize, ho-
calarımıza da ayrıca hoş geldiniz demek 
istiyorum. Sizleri bir yıl sonra tekrar Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesinde, milletin evin-
de, bu gazi mekânda ağırlamaktan büyük 
bir memnuniyet duyuyorum.

Dünyayı Hırs, Hınç ve 
Haset Değil; İyilik Değiştirecek

Uluslararası İyilik Ödülleri Tevcih Töreni
Ankara | 13 Mart 2019
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de kaldırdı. Suriye, Irak, Yemen, Libya ve 
Filistin’de yaşananlar, Müslümanlar için 
iyiyi kötüden, zalimi mazlumdan, dostu 
düşmandan ayıran bir Furkan oldu. Mas-
keler düştü, makyajlar aktı, gerçek yüzler 
ortaya çıktı. Özde demokratlarla sözde 
demokratlar, gerçek insan hakları savu-
nucuları ile bunların sadece istismarını 
yapanlar bu süreçte ifşa oldu. Temel soru-
numuzun imkânsızlıktan ziyade, vicdan-
sızlık olduğu bir kez daha açığa çıktı. Bu-
gün dünyada barış ve huzurun önündeki 
en büyük engelin irade eksikliği, vicdan 
kıtlığı olduğu aleniyet kazandı. Üzülerek 
söylüyorum ama bu süreçte bazı Müs-
lüman devletlerle beraber Batılı ülkeler, 
batılı kurum ve kuruluşlar gerçekten çok 
kötü bir imtihan verdiler. Sadece demok-
raside, hukukta ve adalette değil; temel 
insanlık sınavından da sınıfta kaldılar. 
Ne kimi Müslüman ülkeler, ne de batılılar 
Suriye’de; varil bombaları, balistik füzeler 
ve kimyasal silahlarla katledilen bir hal-
kın acısını duymadılar. Açlıktan bir deri 
bir kemik kalmış Yemenli sabilerin göğe 
yükselen feryatlarını işitmediler.

İsrail askerlerinin kameralar önünde kat-
lettiği Filistinli genç kızların, engellilerin, 
yaşlıların dramlarına en küçük bir hassasi-
yet göstermediler. 

İşte Netanyahu, “Türkiye’de gazeteciler 
cezaevinde, oradan bize ders vermesin” 
demiş. Ey Netanyahu! Kendine gel, sen za-
limsin. Sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları 
katleden zalimsin. Sen kadınları hücrelere 
mahkum eden zalimsin. 7’den 70’e binler-
ce insanı hücrelere tıkayan zalimsin. Eğer 

dünyada bir zalim aranacaksa, ta kendisi 
sensin. Mukayesesi kabil olmayan birisin. 
Utanmadan, sıkılmadan konuşuyorsun. 
Şu anda bizim mabetlerimize, Mescid-i Ak-
samıza postallarla girenler, senin askerin, 
senin polisin değil mi? Orada, din adam-
larımızı dövenler sizin askeriniz, polisiniz 
değil mi? Bunu neyle izah edeceksin? Bu 
içerideki bir kaç tane gazeteciye benze-
mez, bunun hiç izahı da olmaz. Ha bizi 
tahrik etmeye çalışıyorsan, tahrik olma-
yacağız. Çünkü biz tahriklere gelmeyen 
evrensel bir dinin mensuplarıyız. Bu 
oyuna gelmeyiz.

Mısır’da darbe mahkemelerinin verdiği 
kararlarla idam edilen gençlerin acısını 
yüreklerinde hissetmediler. Şimdi bura-
dan sesleniyorum: Ey Batı, Avrupa Birli-
ği! Avrupa Birliği ülkelerinde idam yasak 
olduğu halde, siz Sisi’nin davetine nasıl 
oluyor da icabet ediyorsunuz? O da bir kat-
liamın düzenleyicisi. Samimi olsaydınız, 
gerçek demokrat olsaydınız böyle bir idam 
mekanizmasını çalıştıran ülkenin daveti-
ne icabet etmezdiniz. 

Beni Sisi ile çok barıştırmak isteyenler var, 
asla kabul etmiyorum. Neden? İşte bun-
lardan dolayı... Neden? Halkının yüzde 52 
oyunu almış olan Mursi ve arkadaşlarını 
cezaevine mahkum eden bir antidemok-
ratla aynı masada oturmam. 

İstanbul’da vahşice öldürülen bir Müslü-
man gazetecinin katli karşısında seslerini 
çıkartamadılar. Şimdi ses çıkartanlar ma-
lum ülke tarafından sürekli olarak dışla-
nıyor. İstediğin kadar dışla ama biz hak 

İyilik Ödülleri Töreni vesilesiyle gönülle-
rimizi buluşturan Diyanet Vakfı’mıza ve 
Diyanet Teşkilatı’mızın saygıdeğer yöneti-
cilerine teşekkür ediyorum. Az sonra tak-
dim edeceğimiz ödüllerin ülkemiz, mille-
timiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile 
olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 

İyilik Ödüllerine olan teveccühün gide-
rek artmasını takdirle karşılıyorum. Artık 
gelenekselleşen ödüllerin Diyanet Vak-
fımızın gayretleriyle yurt içinde ve yurt 
dışında daha fazla rağbet kazanacağına 
inanıyorum.

Bilhassa yaşadığımız çağda, neticeyi sa-
dece Hak’tan, Halık’tan, Allah’tan bekle-
yerek yapılan çalışmalar, adeta altın değe-
rindedir. Az önce Futbolcu Frederic Omar 
Kanaute kardeşimizin güzel bir değerlen-
dirmesini dinledik. Kendisine, kurduğu 
vakıfta başarılar diliyorum. Hemen her 
şeyin kıymetinin parayla ölçüldüğü, her 
şeye menfaat penceresinden bakıldığı bir 
dönemde bu ödüller çöldeki vaha gibidir. 
Günümüzde, iyilik ödülleriyle vücut bulan 
hassasiyetlere gerçekten çok büyük ihtiya-
cımız var. Günlük yaşantımızda, siyaset-
te, ticarette, uluslararası ilişkilerde şahit 
olduğumuz hadiseler; insanı insan yapan 
en önemli hasletin İyilik olduğunu, ihsan 
olduğunu, yardım olduğunu açıkça ortaya 
koyuyor. Dün olduğu gibi bugün de dünya-
mız iyi insanların, hayır-hasenat sahipleri-
nin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor. 

Bilhassa bu ödül töreni vesilesiyle hep bir-
likte bir kez daha şu gerçeği idrak ediyo-
ruz. Dünyayı hırs, hınç ve haset değil; iyilik 

değiştirecek… Dünyayı kin ve nefret değil; 
ihsan ayakta tutacak… Dünyayı çatışma, 
kavga değil; barış yaşanılır kılacak. Dün-
yayı çıkarına tapanlar değil; Allah için se-
venler, Allah için verenler, Allah rızası için 
iyilikte bulunanlar güzelleştirecek. Dünya-
yı zalimlerin önünde eğilenler değil; maz-
lumlara sahip çıkan Müslüman yürekler 
yeşertecek. Sırtını müstekbirlere dayamış 
katillerin kalplerde açtığı yaraları; diline, 
dinine, rengine bakmadan muhtaçları bağ-
rına basanlar tedavi edecek. Savaşın, yok-
sulluğun, husumetin yaydığı o kara bulut-
ları, inşallah insanlığın ufkundan yine iyi 
kalpler kaldıracak. 

İşte bunun için Rabbimiz Kur’an’ı Kerim’de 
“Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insan-
lara) iyilik et” buyuruyor. İşte bunun için 
Peygamber Efendimiz bizlere ölçü olarak 
“Hayrun nas, men yenfeûn nas” yani “İn-
sanların hayırlısı, insanlara faydalı olan-
dır” prensibini bırakıyor. İşte bunun için 
Derviş Yunus “Yaradılanı severim, Yara-
dandan ötürü” diyerek hepimize yürüne-
cek asıl yolu gösteriyor. İşte bunun için 
“Ne verirsen elinle, o gider seninle” diyen 
gönül erleri, bize imkânımız, vaktimiz var-
ken iyilikte bulunmayı tavsiye ediyor.

Ey Netanyahu!     
Bizi Tahrik Edemezsin

Kardeşlerim,

Son 7-8 senede bölgemizde vuku bulan 
hadiseler, milletimizle beraber yüz mil-
yonlarca Müslümanın gözündeki perdeyi 
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İşte Türkiye böylesi kasvetli bir dönemde 
zulüm karanlığını delen bir kandil olmuş-
tur. Türkiye, vicdansızlık ve çifte standar-
dın karabasan gibi dünyanın üzerine çök-
tüğü bir dönemde merhametin, şefkatin, 
iyiliğin sesi olmuştur. Bakınız biz sadece 
ülkesindeki çatışmalardan kaçan 3,6 mil-
yon Suriyeli kardeşimize kapımızı açma-
dık, aynı zamanda onları bağrımıza bastık. 
İmkânları bizden katbekat fazla ülkeler 
mültecileri toplama kamplarına mahkûm 
ederken, biz kardeşlerimizle soframızı 
paylaştık. Sınırlarımıza gelen hiç kimsenin 
etnik kimliğini, dinini, kültürünü, meşrep 
ve mezhebini sorgulamadık. Türkmen kar-
deşlerimize sahip çıktığımız gibi Kürt kar-
deşlerimize, Arap kardeşlerimize de sahip 
çıktık. Müslümanlara kapımızı açtığımız 
gibi Ezidilere, Hristiyanlara da kapımızı 
ardına kadar açtık. 

Paylaşmanın bereketine inandık, mer-
hametin gücüne iman ettik. Böylece 
Türkiye’yi dünyanın en cömert ülkesi yap-
tık. Milli gelire oranla ülkemizi tüm dünya-
da birinci sıraya yükselttik. Türkiye, 2018 
senesinde 8,5 milyar dolarla, oran ve mik-
tar bakımından insani yardımlarda zirveye 
yerleşti. Suriye ile beraber Kırgızistan’dan 
Afganistan’a, Somali’den Filistin’e, 
Sudan’dan Libya, Yemen, Bosna’ya kadar 
gönül coğrafyamızın tamamına insanımı-
zın yardım elini uzattık. 

Batılı kuruluşlar gibi kalkınma yardımı 
adı altında farklı hesapların içine girme-
dik; bize has, Türk Milletine has yardım 
modeliyle kalıcı izler bıraktık. Yardıma 

koştuğumuz bölgelerde yaşayan insanlara 
balık tutmasını, hiç kimseye muhtaç olma-
dan ayakları üzerinde durmasını öğretme-
ye çalıştık. Afrika gibi zengin kaynaklara 
sahip yerlerde insani yardım üzerinden 
yeni bağımlılık ilişkisi kurma gibi bir çaba-
nın içerisine girmedik. Bugün TİKA’mızla, 
AFAD’ımızla, Kızılay’ımızla, Diyanet Vak-
fımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla dün-
yanın en zor, en sıkıntılı coğrafyalarında 
insani yardım faaliyeti yürütüyoruz. 

Hamdolsun nereye gitsek, hangi ülkeyi zi-
yaret etsek, bir Türk yardım kuruluşunun 
orada bıraktığı izle, eserle karşılaşıyoruz. 
Tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi 4 kıta 7 ik-
limde Türkiye’nin iyilik sancağını gönde-
re çekiyoruz. İçimizdeki kimi gafiller, ki-
mi vicdansızlar anlamasa da biz inşallah 
imkânlarımızı mazlumlarla paylaşmayı 
sürdüreceğiz. Zalimler karşında eğilme-
yecek, bükülmeyecek, 3 günlük menfaat 
için zulme asla alkış tutmayacağız. Mer-
hum Mehmet Akif ’in o güzel şiirinde de-
diği gibi;

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim! 

Adam aldırma da geç git! Diyemem aldırırım.

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım! 

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...

Evet, işte bu muhteşem dizelerden aldığı-
mız ilhamla bizler de zalimin hasmı, maz-
lumun hamisi olmaya devam edeceğiz.

neyse bugüne kadar onu söyledik. Biz-
den o katliamın belgelerini isteyenlere de 
bunları verdik. 15 kişi iki uçakla buraya 
geliyor ve bu katliamı yapıyorlar. O katli-
am yapılırken nişanlısı da dışarıda bekli-
yor. Veliaht Prens açıklama yapıyor “Öbür 
kapıdan çıktı” diyor. Dışişleri Bakanları 
“Yerli iş birlikçilerle bu uygulandı” diyor. 
Açıklama yapıyorum, diyorum ki yerli iş-
birlikçi varsa o zaman bunu sen açıklama-
ya mecbursun. Bunlar insanoğlunu her-
halde enayi yerine koyuyorlar, böyle bir 
şey olabilir mi? Daha sonra “Bunları biz 
yargılayacağız, gereği neyse bunu yapaca-
ğız” diyorlar. Kimseyi aldatamazsınız, Su-
udi Yönetimi bir defa katillerin o 15 kişi 
içinde olduğunu biliyor. Bu 15 kişi daha 
sonra 22’ye çıkarıldı. Biz olayın takipçi-
siyiz, gerekirse uluslararası mahkemeye 
gideceğiz. 

Terör belası kapılarına dayanana kadar, 
bir kez olsun tehdit ve tehlikenin farkına 
varmadılar. Ne Aylan bebeklerin sahile 
vuran minik bedenleri, ne Akdeniz’de 
kaybolup giden hayatlar, ne de terör ör-
gütlerinin dağıttığı yuvalar, Batı vicda-
nının uyanması, harekete geçmesi için 
yeterli olmadı. Çok daha vahimi terör gi-
bi bir meselede dahi “iyi terörist-kötü te-
rörist” ayrımına gitmekten çekinmediler. 
Suriyeli, Afganlı, Iraklı mültecilerden e-
sirgedikleri şefkat ve merhameti, FETÖ’cü 
alçaklara, YPG’li katillere göstermekten 
hicap duymadılar. 

Türkiye, Zulüm Karanlığını  
Delen Bir Kandildir

Maalesef zulüm ve şiddetten kaçan sığın-
macılar toplama kamplarına mahkûm edi-
lirken, adaletten kaçan FETÖ’cü darbeciler 
baş tacı edildi. 10 binden fazla Suriyeli ço-
cuk Avrupa’nın sokaklarında kaybolurken, 
teröristleri korumak için kapılarına nöbet-
çi polisler dikildi. Çok açık ve net söylüyo-
rum... Şayet bugün binlerce tır silah veri-
len YPG’li katiller Suriye’nin kuzeyinde bir 
terör koridoru oluşturma hevesine kapılı-
yorsa, bunun müsebbibi terör örgütlerine 
şaşı bakanlardır. Şayet bugün dünyanın 
gözleri önünde gençler darağaçlarına gön-
deriliyorsa, bunun müsebbibi çıkarlarını 
ilkelerinin önüne koyanladır. Şayet bugün 
Filistin’de işgal alabildiğine devam edi-
yorsa, bunun sebebi mesele İsrail olunca 
hukuku rafa kaldıranlardır. Şayet bugün 
Arakan’da zulüm sürüyorsa, Afrika’da yok-
sulluk günden güne derinleşiyorsa, Libya 
ve Venezüella gibi petrol zengini ülkeler 
halen yoksullukla boğuşuyorsa, bunun se-
bebi açgözlü sömürgecilerdir.

Kardeşlerim,

Şunu hiçbir zaman unutmayın… Karanlık 
ne kadar koyu olursa olsun, onu yırtan bir 
şafak bulunur! Gecenin siyahını delen bir 
kandil bulunur!  Gökyüzünü aydınlatan 
bir kamer bulunur! Yaralı gönüllere şifa 
olacak bir merhem bulunur! Çıkarlarına 
tapanlara inat, Allah için seven mümin yü-
rekler bulunur! Zalimlere inat, mazluma 
sahip çıkacak iyilik neferleri bulunur! 
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İçimizde Ümit Tohumlarını 
Yeşerttiğiniz İçin Sizlere 
Şükranlarımı Sunuyorum

Kardeşlerim,

Büyük mütefekkir, şair ve devlet adamı Yu-
suf Has Hacib, Kutadgu Bilig’de şöyle bir 
tavsiyede bulunuyor. “Kötülere haşmet ve 
siyaset, iyilere ise daima hürmet lazımdır.” 
Evet, bizim de az sonra takdim edeceğimiz 
ödüller, iyilere hürmetimizin, iyiliğe saygı-
mızın en güzel nişanesidir. Kuşu ölen bir 
çocuğa taziye ziyaretinde bulunan bir Pey-
gamberin ümmeti olarak, çabamız merha-
metin çorak gönülleri ıslatmasına vesile 
olmaktır. Şüphesiz aramızdaki iyilik nefer-
lerine asıl ecirlerini Rabbimiz hem bu dün-
yada hem de ahirette bol bol verecektir. Eş 
Şekur, Er Rahman, Er Rahim ve El Kerim 
Esmasıyla Yüce Mevla, yapılan bu iyilikleri 
asla karşılıksız bırakmayacaktır. Biz bura-
da sadece ülkemiz ve milletimiz adına vefa 
borcumuzu, şükran borcumuzu ödemeye 
çalışıyoruz. Bu vesileyle Müslüman olma-

nın güzelleştiren bir vasıf olduğunu; şükür 
ve iftihar edilecek bir nimet olduğunu bir 
kez daha hatırlıyoruz.

Bu ödüller münasebetiyle ayrıca birbirin-
den değerli hayır faaliyetlerinden haberdar 
oluyor, gerçekten göz yaşartıcı hikâyelere 
şahitlik ediyoruz. Dünya hayatının onca 
yükü, karmaşası ve albenisi karşısında bir 
kez daha hakiki olanın, baki olanın, kalıcı 
olanın farkına varıyoruz.

Ben, az sonra ödüllerini takdim edeceği-
miz her bir kardeşime ve kuruluşumuza 
teşekkür ediyorum. İnsanı insanlığından 
utandıran onca hadiseye rağmen iyilik 
hikâyelerinizle bizleri gururlandırdığınız 
için, içimizde ümit tohumlarını yeşerttiği-
niz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. 
Rabbim bizi iyilerin, sadıkların yolundan 
ayırmasın diyorum. Rabbim ayaklarımı-
zı Sıratı Müstakim üzere tutsun diye dua 
ediyorum.

Sizlere tekraren sevgilerimi ve saygılarımı 
sunuyorum. Kalın sağlıcakla.

Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık sektörü-
müzün kıymetli mensupları, değerli dok-
torlar, hemşiresiyle, teknisyeniyle, yardım-
cı personeliyle kıymetli sağlık çalışanları,  
değerli misafirler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Bugün resmi açılışını yapmak üzere bir 
araya geldiğimiz Ankara Bilkent Şehir 
Hastanemizin şehrimize, ülkemize, mille-
timize hayırlı olmasını diliyorum.  Bu gü-

zel eserin Ankara’mıza kazandırılmasında 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.  
Şehir Hastanemizde görev yapan tüm sağ-
lık personelimize Rabbimden başarılar di-
liyorum. 

Biliyorsunuz bugün 14 Mart Tıp Bayramı… 
Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımızın 14 
Mart Tıp Bayramlarını da tebrik ediyorum. 
Canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanla-
rımızı, yılın bir günü değil, her günü baş 

Sağlıkta Büyük Dönüşüm 
Programını Başarıyla Uyguladık

Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni | Ankara | 14 Mart 2019
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dernleştirdik. Hükümetlerimiz dönemin-
de ülkemizdeki mevcut 1.156 hastanenin 
büyük bölümünü de yeniden yaparak, top-
lamda 1.282 yeni hastane inşa ettik. Birin-
ci basamak sağlık kuruluşlarımızın sayısı 
8 bin 850 ilaveyle 15 bin 920’i buldu. Has-
tanelerimizdeki yatak kapasitesini 136 bin 
ilaveyle 239 binin üzerine çıkardık. Sağlık 
çalışanlarımızın sayısını 550 bin ilavey-
le 1 milyon 17 bine yükselttik. Doktor ve 
hemşire sayısından MR, tomografi, diyaliz 
gibi kritik araç-gereçlere kadar her alan-
da çok büyük artışlara imza attık. Sadece 
ambulans sayısı olarak 618’den; uçağıyla, 
helikopteriyle, paletlisiyle, teknesiyle, mo-
toruyla, her biri en modern cihazlarla do-
natılmış 5 bin ambulansa ulaştık. 

Türkiye bugün, bırakın hastanelerde sunu-
lan hizmetleri, 1 milyon 250 binin üzerin-
de vatandaşımıza evde sağlık hizmeti ve-
rebilen bir ülke haline gelmiştir. Eskiden 
bizim vatandaşlarımız yurt dışına sağlık 
hizmeti almaya gidiyordu. Şimdi ise yurt 
dışından ülkemize sayıları milyonu bulan 
kişi sağlık hizmeti almak için geliyor. 

Değerli arkadaşlar, 

Bunlarla da yetinmedik, çok daha ileri 
standartlara ulaşmak amacıyla yepyeni 
bir hizmet için kolları sıvadık ve adına da 
Şehir Hastaneleri dedik. Şehir Hastane-
leri, şahsımın sağlık sistemimizin zirvesi 
olarak gördüğüm bir hayalidir. Hedefimiz, 
hangi şikâyetle olursa olsun, Şehir Has-
tanesi alanına giren bir vatandaşımızın, 
başka hiçbir yere gitme ihtiyacı duymadan 
tüm teşhis ve tedavisinin burada yapılma-

sıydı. Böylece, hem hastalarımızın teşhis 
ve tedavi kurumlarında geçirecekleri za-
man azalacak, hem sağlık hizmetleri bir-
birlerini tamamlayacak şekilde sunulacak, 
hem de hizmet kalitesi artacaktı. 

Bu işin sadece kamunun imkânları ve ça-
lışma tarzıyla hayata geçirilmesinin zorlu-
ğunu gördüğümüz için, özel sektörü devre-
ye almaya karar verdik. Bununla ilgili ilk 
adımları 2005 yılından itibaren atmaya 
başladık. Sağlık Bakanlığımız bünyesinde 
2007 yılında kamu-özel ortaklığı çalışma-
larını yürütecek birimi kurduk. Nihayet, 
2013 yılında şehir hastanelerimizle ilgili 
imza törenini gerçekleştirerek, inşa süreci-
ne geçtik. Ankara çevresindeki hastaneler, 
hastalarımız, ekipmanlar daha buraya ta-
şınmış değil. Hepsi taşındığı zaman burası 
çok daha hareketli hale gelir.

Bugüne kadar Yozgat, Mersin, Isparta, 
Adana, Kayseri, Elazığ, Eskişehir, Manisa 
Şehir Hastanelerini kamu-özel ortaklığı 
formülüyle inşa ederek hizmete almıştık. 
Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin de ila-
vesiyle, bu alanda tamamı da nitelikli 12 
bin 100 yatak, 2 bin 831 poliklinik, 1.999 
yoğun bakım yatağı ve 410 ameliyatha-
ne sayısına ulaştık. Ayrıca bir de, Sağlık 
Bakanlığımız tarafından bölge hastanesi 
olarak yapılan ancak hizmet standartları 
itibariyle Şehir Hastanesi sıfatını hak eden 
Balıkesir, Malatya ve Kahramanmaraş has-
tanelerimiz var. Bunların yatak kapasitesi 
de 2 bin 200’dür. Şehir Hastanelerine bun-
lar dahil değildir. 

tacı etsek yeridir. Her meslek önemlidir 
ve hürmeti hak eder, ama sağlık konusu 
herhalde bu listenin en tepesinde yer alır. 
Buna rağmen sağlık çalışanlarımıza yöne-
lik zaman zaman duyduğumuz saldırıların 
asla affedilir, hafife alınır bir tarafı yoktur. 
Sağlık çalışlarımıza saldıranlar, aslında 
doğrudan kendi canlarına, kendi canları 
kadar kıymet verdikleri yakınlarına sal-
dırdıklarının farkına varmalıdır. Biz sağlık 
çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için 
her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. 
Son olarak, polislerimiz ve öğretmenleri-
mizle birlikte hemşirelerimizin de 3.600 
ek gösterge meselesini, söz verdiğimiz şe-
kilde çözeceğimizi tekrar ifade etmek isti-
yorum. İnşallah seçimden sonra ele alaca-
ğımız konulardan biri de budur. Günün 24 
saati kesintisiz verilen sağlık hizmetinde 
emeği, katkısı olan herkese bir kez daha 
buradan şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Kanuni’nin o meşhur beytini, burada bil-
meyen yoktur. 

“Halk içinde muteber bir nesne yok dev-
let gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”

Evet… Dünyadaki en büyük mutluluğu 
sağlık olarak gören bir medeniyetin mi-
rasçısıyız. 

Bu anlayışla, hükümete gelir gelmez ilk 
yaptığımız işlerden biri, sağlık sistemimizi 
baştan sona değiştirmek olmuştur. Çünkü 
eski Türkiye’de içimizi en çok acıtan konu-
lardan biri sağlık sistemimizin eksikleri, 

yanlışları, yetersizlikleri yüzünden ortaya 
çıkan vahim görüntülerdi. Yaşı 35-40’ın 
üzerinde olan her Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşı, bu görüntüleri bizzat yaşamıştır, 
tecrübe etmiştir. Hastanelerimiz adeta dö-
külüyordu. Vatandaşımız doktora ulaşana 
kadar öyle eziyet çekiyordu ki, sağlam bile 
olsa hastalığı tavan yapıyordu. Hadi dok-
tora ulaştı diyelim; tetkikler, tahliller için 
doğru dürüst altyapı yoktu. Diyelim ki onu 
da geçtik, muayenesini oldu, reçetesini al-
dı. Bu defa da ilaç bulamıyordu. Acillerin 
durumu çok daha fenaydı. İster acilden, 
ister poliklinikten gelsin, kendisine çıkar-
tılan faturayı ödeyemediği için hastanede 
rehin kalan veya arka kapılardan kaçmak 
zorunda bırakılan insanlarımız vardı. Am-
bulans denilen araçlar, sadece dört teker 
ve kaportadan oluşan minibüslerdi. Bunu 
yaşadığım için söylüyorum. Böyle bir mi-
nibüsle, 4 arkadaşımla beraber kazadan 
sonra Bolu’dan Düzce’ye getirildim. Orada 
maalesef bize serum takacak hemşire bile 
yoktu. Böyle bir süreci yaşadık. Parası olan 
yurt dışına gidiyordu, olmayan ise çilesini 
burada dolduruyordu. 

Şehir Hastaneleri,    
En Büyük Hayalimdi

Bunun için göreve gelir gelmez hemen sağ-
lıkta dönüşüm programını başlattık ve sis-
temi hızla baştan aşağı değiştirdik. Ülke-
mizdeki her bir vatandaşımızın, yaşadığı 
yere, gelirine, statüsüne bakılmaksızın en 
iyi sağlık hizmetlerini alabileceği bir ya-
pı kurduk. Hastanelerimizi, binalarından 
içindeki teçhizata kadar her şeyiyle mo-
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teknolojiler alanında da ülkemizi dışa ba-
ğımlılıktan kurtarmalı, daha da önemlisi 
büyük bir ihracatçı haline getirmeliyiz. 

Değerli arkadaşlar,

Ülkemizde, yapılan her hizmete, her yatırı-
ma, her projeye karşı çıkmayı hayatlarının 
gayesi haline getirmiş bir kesim vardır. Bu 
kesim, sağlık alanındaki diğer reformları-
mız gibi, Şehir Hastanelerine de şiddetle 
karşı çıkmışlardır. Gerçi bunlar köprülere, 
bölünmüş yollara, otoyollara, tünellere, 
havalimanlarına, hızlı tren hatlarına, has-
tanelere, okullara da karşı çıkarlar, ama 
hepsini de en çok yine kendileri kullanır-
lar. Eminim, Şehir Hastanelerimizden de 
en çok onlar istifade edeceklerdir. Elbette 
bu ülkenin her vatandaşı gibi, bu hizmet-
ler onların da hakkıdır; helali hoş olsun. 
Ancak, her hizmetten sonuna kadar istifa-
de etmeleri, yapılan her yeni işe karşı çık-
malarına engel olmuyor. 

Ankara’da Etlik Şehir Hastanesinin inşası 
da sürüyor. Yıl sonuna kadar bu hastane 
de açılacak.  Böylece Ankara’nın hastane 
noktasındaki sıkıntısını hemen hemen bi-
tirme noktasına getireceğiz. 

Şehir Hastanemiz   
Ankara’mıza Hayırlı Olsun

Bakınız, şimdi sizlere geçmişten bir örnek 
aktaracağım. Merhum Adnan Menderes, 
tek parti döneminde ağır bir şekilde ih-
mal edilmiş İstanbul’a yollar, bulvarlar, 
köprüler, altyapı yatırımları kazandırı-

yordu. Barbaros Bulvarı, Vatan ve Millet 
caddeleri, Maslak Bulvarı gibi bugün dahi 
İstanbul’a nefes aldıran projeler, hep Ad-
nan Menderes’in ürünüdür. Aynı dönem-
de muhalefet bu projeleri ne diyerek eleş-
tiriyordu, biliyor musunuz? “Yollar yağ gi-
bi, ekmeğe sürüp yeriz herhalde” diyerek, 
akıllarınca Merhum Menderes’in yatırım-
larıyla dalga geçiyorlardı. Şimdi eminim, 
Bilkent Şehir Hastanemizi görünce, “Uzay 
üssü gibi hastane, herhalde buradan Ay’a 
gideriz” diyeceklerdir. Gerçi bunlar ülke-
mizin uzay çalışmalarına da karşı çıktılar, 
Türkiye Uzay Ajansının kuruluş kanunu-
nu iptal için Anayasa Mahkemesine götür-
düler. Bunların bir milletvekili de “Yapılan 
yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı ya-
layarak beslenir, dünya liderleriyle övü-
nürler; bunlara her şey müstahak” diye-
rek, kendi kifayetsizliğinin suçunu millete 
yüklüyor. Milletinin geleceği için hayali ol-
mayan, vizyonu olmayan, işte böyle saçma-
lar, işte böyle kin kusar. Ülkesi için hedefi 
olmayan, kendini işte bu duruma düşürür. 

Biz bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da, kimin ne dediğine bakmadan, 
sadece milletimizin neye ihtiyacı varsa, 
ülkemizin nereye ulaşması gerekiyorsa, o 
doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Bu-
güne kadar ülkemize kazandırdıklarımız, 
bundan sonra yapmayı planladıklarımızın 
sadece altyapısıdır. Türkiye’yi 2023 hedef-
lerine ulaştırarak, dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri haline getirdiğimiz-
de, Allah’ın izniyle önümüzde bizi yolu-
muzdan alıkoyacak hiçbir fani güç kalma-
yacaktır.

Temelini ilk attığımız Şehir Hastaneleri-
mizden birisi de burasıydı. Başbakanlığım 
döneminde katıldığım istisnai temel atma 
törenlerinden birini burada gerçekleştir-
miştim. Tabii o zaman burası bomboş bir 
araziydi. Hemen yanıbaşımızdaki Bilkent 
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
artık ihtiyaca cevap veremez hale gelmiş-
ti. Şöyle bir etrafımıza bakıp, burada orta-
ya çıkan eseri gördüğümüzde, Rabbimize 
hamd ediyoruz. 

Sağlık Vadisi ve Yaşam Bilimleri 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
Kuracağız

Şehir Hastanelerimiz, yüzde 90’ları bulan 
doluluk ve yine yüzde 90’ları bulan mem-
nuniyet oranıyla, milletimiz tarafından 
kucaklanmış, benimsenmiş, hüsnü kabul 
görmüştür. Bu hastanelerimizin bir başka 
önemli özelliği de, çağımızın en yaygın ve 
ölümcül hastalığı haline gelen kanser teda-
visinde açtığı çığırdır. Kanser tedavileri bu 
hastanelerimizde, yerli ve milli çözümler 
sayesinde, hem en ileri yöntemlerle, hem 
de en uygun maliyetle gerçekleştiriliyor. 
Yine bu hastanelerimizi işletme modeliyle 
diğerlerinden ayıran bir özellik de, tekno-
lojisini sürekli güncel tutacak olmasıdır. 
Yapım ve işletme süreçlerinde uluslararası 
kalite standartlarının gözetildiği bu hasta-
nelerimizin her biri akıllı bina olarak inşa 
edilmiştir. 

Sadece bunlarla da kalmayacağız. Bili-
yorsunuz şu anda içinde bulunduğumuz 
bölge, ODTÜ, Bilkent, Hacettepe, TOBB 

üniversitelerimiz yanında teknokentleriy-
le, ar-ge merkezleriyle ülkemizin önemli 
teknoloji merkezlerinden biridir. Sağlık 
sektörü, teknolojinin en yoğun kullanıldı-
ğı alanların başında geliyor. Bilkent Şehir 
Hastanemizin merkezinde yer aldığı bu 
bölgede bir sağlık vadisi ve yaşam bilimle-
ri teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız. 

Bu konuda gerekli tüm araç ve gereci 
600 dönümlük bölgede inşa edeceğimiz 
yerlerde üretmeye başlayacağız. Burada 
garbın ilmini de alacağız, onlarla birlikte 
yatırımlara da gireceğiz. Üniversiteleri-
mizde bu tür beyinler var. Amacımız, he-
kimlerimizin ve mühendislerimizin aynı 
endüstri çatısı altında çalışabileceği, sağ-
lık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik 
bir cazibe merkezi oluşturmaktır. Burada 
tesis edeceğimiz bölgede, elektronikten 
makineye, biyomedikal mühendisliğinden 
fiziğe, kimyaya, genetiğe kadar tüm bilim 
dalları birlikte çalışma yapabilecektir. Tıb-
bi ürünlerin fikir aşamasından üretime 
kadar geçecek tüm süreçleri de bu bölgede 
yürütülebilecektir. Ürünlerin geliştirildiği 
ve kullanıldığı yerlerin birbiriyle içiçe ol-
ması, hem yetişmiş personelin verimli kul-
lanımını temin edecek, hem de maliyetleri 
düşürecektir. 

Bu projemizin bir diğer katkısı da yetiş-
miş insan gücümüzü ülkemizde tutmakla 
kalmayıp, dışarıdan beyin göçünü teşvik 
edecek olmasıdır. Buradan Sağlık Bakanlı-
ğımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımı-
za bu önemli görevi veriyor ve bir an önce 
hayata geçirmelerini bekliyorum. Tıpkı sa-
vunma sanayinde olduğu gibi, ilaç ve tıbbi 
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Eski ABD Başkanı Barack Obama döne-
minde, İstanbul’da Sultanahmet Camisin-
de cuma namazı sonrası turistlerle ara-
mızda geçen bir diyaloğu sizlere anlatmak 
istiyorum. Sultanahmet’te cuma namazını 
kıldık. Namazdan sonra bir turist kafilesi 
camiyi geziyor. Çıkarken bunlar önümü-
zü kestiler. Amerika’da da o aralar sağlık 
reformu konuşuluyor. Bu turistler de 
meğerse Amerikalı. Ne deseler beğenirsi-
niz? “Duyduk ki Amerika’ya gidiyorsun” 
dediler. “Evet gidiyorum” dedim. Turist-
ler “Sayın Obama’ya söyle de şu reformu 
muhakkak çıkarsın” dediler. Ben de “Söy-
lerim, ama çıkarabilir mi bilmem” de-
dim. Tabii Sayın Obama bunda başarılı 
olamadı. Sayın Trump da maalesef bu işe 
teşebbüs etmedi.

İşte o zaman evlatlarımıza, huzuru kalp ile 
2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebi-
lecekleri bir ülke teslim etmiş olacağız. Bu 
duygularla bir kez daha Ankara Bilkent Şe-
hir Hastanemizin ülkemize ve Ankara’mı-
za hayırlı olmasını diliyorum. Kendi ala-
nında bir marka olacağına inandığım bu 
eseri şehrimize kazandıran Sağlık Bakan-
lığımızın, firmalarımızın temsilcilerine 
teşekkür ediyorum. Bu güzel hastaneden 
hizmet alan ve alacak vatandaşlarımıza 
Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. 

Hastanemizde görev yapan personelimize 
kolaylıklar ve başarılar diliyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili Ankaralılar, çok değerli kardeşle-

rim, istikbalimizin teminatı sevgili genç-

ler, saygıdeğer hanımefendiler, sizleri en 

kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle 

selamlıyorum.

Şehrimizin farklı köşelerinden açılışımızı 

şereflerinden siz Ankaralı kardeşlerime 

hoş geldiniz diyorum. Bu anlamlı tören 

münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan 

büyük bir memnuniyet duyuyorum.

ANKAPARK,  Sadece 
Başkentimizin Değil, 

Tüm Türkiye’nin Gurur 
Sembollerinden Biridir

ANKAPARK Açılış Töreni | Ankara | 20 Mart 2019
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1994’de İstanbul’un Büyükşehir Belediye 
Başkanlığını devraldığımızda, şehrimize 
bu hassasiyetle yaklaştık. 2002’de mille-
timiz bizi iktidara taşıdığında, kendimize 
yine bu öğütleri rehber kıldık. Hemen her 
fırsatta “Yaratılanı severiz Yaratan’dan ö-
türü” diyerek, “İnsanı yaşat ki devlet yaşa-
sın” diyerek, şahsımıza, partimize ve bize 
görev veren milletimize daima bu tavsiye-
yi hatırlattık. 

Şüphesiz hafıza-ı beşer nisyan ile malul-
dür. Kul unutkandır; fıtratı gereği hata 
yapmaya, hataya düşmeye müsaittir. Ha-
tadan münezzeh olan sadece Âlemlerin 
Rabbi olan Allah’tır. Mükemmellik, kusur-
suzluk yalnızca O’na aittir. Elbette bizim de 
zaman zaman eksiğimiz-noksanımız oldu. 
Tüm belediye başkanlarıma,  bakanlarıma 
söylüyorum; halkımın gönlünü kıran be-
nim de gönlümü kırmış olur. Biz gönüller 
kırmaya değil, gönüller yapmaya geldik. 
Yapmak isteyip de yapamadığımız, daha 
hızlı koşmak isteyip de engellere takıldığı-
mız dönemler de yaşadık. Bürokratik oli-
garşiden darbeci zihniyete kadar pek çok 
zorlukla yüzleştik. Ama bir an olsun isti-
kametimizi hedeflerimizden, yüzümüzü 
milletimizden ayırmadık. Kapımıza ayrım-
cılığı, kavgayı, tekebbürü, millete tepeden 
bakmayı asla yaklaştırmadık. “Oy yoksa 
yol da yok, hizmet de yok, iş-aş da yok” di-
yen kibir kulelerinden asla olmadık. Sade-
ce bize oy veren vatandaşlarımız için değil, 
81 vilayetimizin her biri, 82 milyonun her 
bir ferdi için çalıştık. Kırıkkaleli vatandaşı-
mızın derdini de, Hakkâri’deki kardeşimin 
sorununu da, Ankaralı hemşehrimin sıkın-
tısını da kendi meselemiz olarak gördük. 

Sandıkta verilen görevin hakkını, sahada 
ter dökerek; koşarak, koşturarak ödeme-
ye gayret gösterdik. Sizin güveninizi, sizin 
emanetinizi, sizin teveccühünüzü boşa çı-
karmamak için gece-gündüz demeden mü-
cadele ettik.

Kardeşlerim,

Buradan sizlerin aracılığıyla tüm 
Türkiye’ye bir kez daha şu gerçeği ifade et-
mek istiyorum. Buradan bize oy versin-ver-
mesin her bir kardeşimin şunu çok iyi bil-
mesini arzu ediyorum. Bilhassa diğer par-
tilere gönül vermiş vatandaşlarımın dik-
katini buraya özellikle çekmek istiyorum. 
Siyaset özünde rekabettir, bir hizmet yarı-
şıdır. Siyaset yalan değildir. Yalandan daha 
büyük bir felaket olmaz. Ben Hatay’da 6 ta-
ne baraj yaptığımızı söylüyorum. Ana mu-
halefetin başındaki zat Antalya’da yaptığı 
konuşmada, “Hatay’da baraj yok ki” diyor. 
Eline diline dursun...  Bana diyorsun ki “Ya 
bunun bir danışmanı yok mu?” Bunu sana 
tavsiye ediyorum. Senin kılavuzun karga... 
Televizyonlara talimatı verdim. Dedim ki 
“Hassa’daki, Reyhanlı’daki bütün barajla-
rımızı yayınlayın. Bu adam nerede hangi 
barajlarımız var görsün.” Akşam yalan, sa-
bah yalan. Biz, bunun yalanları sebebiyle 
aldığımız tazminatlardan bıkar hale gel-
dik. Ama o, ödemekten bıkmadı. Çareyi de 
milletvekillerine yardım sandığı kurdur-
makta buldu. Şimdi milletvekilleri 5’er bin 
lira yardım sandığına para atıyorlar.

Bizim siyasetimiz de yıkım değil; yatırım 
siyaseti, proje siyasetidir. Bizim siyaseti-
miz kavga değil; kardeşlik siyasetidir, bir-

Bugünlerde hem illerimizde seçim mi-
tinglerimizi gerçekleştiriyoruz, hem de 
tamamladığımız eserlerin resmi açılışları-
nı yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da 
günlük 1,7 milyon yolcu taşıyacak Geb-
ze-Halkalı Banliyö Tren Hattının açılışını 
gerçekleştirdik. Böylece İstanbul’un 170 
kilometre olan raylı sistem uzunluğuna, 
63 kilometre ilave ederek, 233 kilometre-
ye çıkarmış olduk. Ardından 14 Mart Tıp 
Bayramı’nda Ankara’mıza gerçekten gu-
rur verici bir eser kazandırdık. 3 bin 704 
yatak kapasitesiyle şu ana kadar hizmete 
aldığımız en büyük hastane olan Ankara 
Bilkent Şehir Hastanesini, başkentimizin 
ve tüm milletimizin istifadesine sunduk. 
Önceki gün Kuzey Marmara Otoyolunun 
yaklaşık 16,5 kilometrelik kesimini, dün 
de aynı Otoyolun 44,7 bölümünü devreye 
aldık. Böylece son bir hafta içerisinde va-
tandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran pek 
çok eseri resmen hizmete açtık. 

Hizmet yolculuğumuzu bugün de devam 
ettiriyoruz. Ankaralı kardeşlerimin, özel-
likle gençler ve çocuklarımızın hasretle 
beklediği büyük bir projenin açılışını ger-
çekleştirmek üzere bir aradayız. Toplam 
büyüklüğü 1 milyon 200 bin metrekareye 
varan ANKAPARK,  sadece Başkentimizin 
değil, tüm Türkiye’nin gurur sembollerin-
den biridir. Çocuklar ve yetişkinler için 
her biri ayrı ayrı tasarlanmış 1.217 oyun-
cağın bulunduğu ANKAPARK, ayrıca 120 
metre yüksekliğe ulaşabilen dünyanın en 
büyük ikinci fıskiyesine ev sahipliği yapı-
yor. Binlerce araçlık otoparkı, 5 kilometre 
uzunluğundaki raylı sistemleri, elektrik 
ihtiyacının belli bir kısmını karşılayan 10 

Megavatlık güneş enerjisi sistemiyle ile 
ANKAPARK, aynı zamanda çevre dostu bir 
projedir. Toplam maliyeti 1 milyar 396 mil-
yon lirayı bulan ANKAPARK’tan Ankara 
Büyükşehir Belediyemiz, kira geliri ve di-
ğer kalemlerde yıllık 50 milyon lira kazanç 
elde edecektir. İl dışından gelecek ziyaret-
çiler ve turistlerle birlikte ANKAPARK’ın, 
şehrimize çok ciddi katkıları olacaktır. 
Ankara’nın marka değerini daha da artı-
racağına inandığım bu önemli eserin size 
kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. 
Havaların biraz daha ısınmasıyla beraber 
ANKAPARK’ın da dolup taşacağına ina-
nıyorum. Bu önemli projenin hayata geç-
mesinde katkısı olan başta Melih Gökçek 
kardeşime, diğer görevlilere, mimarlara, 
mühendislere ve işçilere huzurunuzda te-
şekkür ediyorum.

Halkımın Gönlünü Kıran  
Benim de Gönlümü Kırmış Olur

Sevgili Kardeşlerim,

Değerli Ankaralılar,

Fâtih Sultan Mehmet’in vakfiyesinde, “Hü-
ner bir şehr bünyâd etmektir, reâyâ kalbin 
âbâd etmektir” diye yazılıdır. Dikkat edin 
İstanbul’u fethederek çağ açıp-çağ kapatan 
o büyük Sultan; “Bir şehri imar etmekten, 
halkın kalbini kazanmaktan daha büyük 
bir mutluluk, daha büyük bir hüner yok-
tur” diyor. Sultan Fatih’in bu veciz ifadesi 
çağlar ötesi kıymete sahip bir tavsiyedir. 
Biz de 40 yılı aşan siyasi hayatımız boyunca 
hep bu tavsiyenin aydınlığında yürüdük. 
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kemizin istikrarı için sandıklara sahip çık-
malıyız.  Demokrasimizin güçlenmesi için 
sandıklara sahip çıkmalıyız. Ankara’nın 
kalkınma yolculuğunu kesintiye uğrat-
mamak için sandıklara sahip çıkmalıyız. 
On binlerce kilometre öteden Milletimizi 
tehdide yeltenen müstevlilere, hak ettik-
leri cevabı vermek için sandıklara sahip 
çıkmalıyız. Bunun için sizlerden bir söz al-
mak istiyorum.

Hazır mıyız?

Ankara!..

31 Mart’ta bağımsızlığına sahip çıkıyor 
musun?

Ankara!..

31 Mart’ta kardeşliğine sahip çıkıyor 
musun?

Ankara!..

31 Mart’ta sandığa sahip çıkıyor musun?

Ankara!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor musun?

Rabbim hepinizden razı olsun.

Kardeşlerim,

31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. 10 
gün sonra sandığa gidecek, özgür irade-
mizle oylarımızı kullanacağız. Biliyorsu-

nuz bu seçime partiler, ittifak halinde gir-
di. Biz 15 Temmuz darbesinden bu yana 
ortak hareket ettiğimiz Milliyetçi Hareket 
Partisi ile Cumhur İttifakı’nı kurduk. Kar-
şımızda dörtlü çete var. Bunlar Kandil’den 
yönetiliyor. Kandil’den yönetilen bu çete i-
le bir mücadele vereceğiz. İşi sıkı tutmamız 
lazım, ihmale gelmez. 24 Haziran seçim-
lerinden de hamdolsun Cumhur İttifakı 
olarak alnımızın akıyla çıktık. İttifakı nasıl 
kurduğumuzu, hangi şartlar altında parti-
lerimizin bir araya geldiğini, hangi aday-
ları destekleyeceğimizi açıkça milletimize 
ilan ettik. Tüm süreç sizlerin huzurunda, 
gözü önünde gerçekleşti. İttifakın her aşa-
masına sizler şahit oldunuz. Aldığımız ka-
rarları, vardığımız mutabakatı, sizlerle ve 
82 milyonla şeffaf bir şekilde paylaştık. 

Cumhur İttifakı olarak Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Adayımız Mehmet Özha-
seki kardeşimdir. Ankara’yı rastgele ellere 
teslim edemeyiz. Sahte imzalarla senet 
düzenleyenlere teslim edemeyiz. 5 dö-
nem Kayseri’yi idare etmek başka bir şey, 
bir ilçeyi idare etmek başka bir şey. İki 
dönem burada seçim kaybeden birisiyle, 
Mehmet Bey mukayese edilir mi? İstiyo-
ruz ki, Ankara ve ilçelerimiz emin ellerde 
devam desin.

İstanbul adayımız, İzmir adayımız, Adana, 
Manisa, Hatay, Osmaniye adayımız belli-
dir. Nerede ittifak yaptığımız, nerede ken-
di adaylarımızla yarıştığımız gün gibi or-
tadadır. Milletimizden, sizlerden, Ankaralı 
kardeşlerimden gizli-saklı hiçbir işimiz 
yoktur. 

lik, dirlik siyasetidir. Bizim siyasetimizi 
nefret değil, sevgi siyaseti; husumet değil, 
yürekleri fethetme siyasetidir. Bizim siya-
setimiz baskı değil; özgürlük, demokrasi 
siyasetidir. Hepsinden önemlisi bizim si-
yasetimiz gönül siyaseti, gönülleri kazan-
ma siyasetidir. Çünkü “Gönle giren her şey 
göze de hoş gelir.” Çünkü seçim, sandıktan 
önce kalplerde kazanılır.

Yunus Emre’nin dediği gibi;

“Bir gönülü yaptın ise

Er eteğin tuttun ise

Bir kez hayır ettin ise

Binde bir ise az değil”

Evet, bizim insana, milletimize, siyasete 
bakış açımız işte budur. 

Ankara’yı Sahte İmzalarla Senet 
Düzenleyenlere Teslim Edemeyiz

Biz gönül yıkmanın gönül yapmanın, gö-
nüller kazanmanın derdindeyiz. Biz şehir-
lerimizi bünyad etmenin, ayağa kaldırma-
nın gayretindeyiz. Biz ülkemizi 2023 he-
defleriyle buluşturup, dünyanın en güçlü 
10 devletinden birisi yapmanın peşinde-
yiz. Biz insanımızı birleştirmenin, kucak-
laştırmanın, aynı ortak payda etrafında bir 
araya getirmenin çabasındayız. 31 Mart 
sonrasında da milletimize projelerimizin 
dışında en önemli vaadimiz olarak “Gönül 
Belediyeciliğinin” sözünü veriyoruz. 81 vi-
layetimizin, 922 ilçemizin her birine “Te-
vazu, Samimiyet Ve Gayret”le hizmet etme 

sözü veriyoruz. Kim ne derse desin, Türk 
Milleti’nin en büyük güç kaynağı kardeşli-
ğidir, dayanışmasıdır, acılarını paylaşarak 
azaltmasıdır.

Bu milletin en önemli özelliği, yaşadığı on-
ca badireye rağmen her seferinde küllerin-
den yeniden doğmayı başarmasıdır. Açık 
söylüyorum, dünyada bu kadar kısa süre 
içerisinde bizim kadar ağır saldırılara ma-
ruz kalıp da ayakta durabilecek bir başka 
ülke yoktur. Bunun da en yakın şahidi işte 
Ankara’dır. Son 6 yıl içerisinde Gezi’deki 
sokak teröründen kanlı darbe girişimine, 
ekonomik sabotajlardan terör eylemleri-
ne kadar Ankara’nın şahit olmadığı nere-
deyse hiçbir saldırı kalmadı. Ama Ankara 
bütün bunların üstesinden gelerek daima 
daha ileriye, daha iyiye doğru yol aldı. On-
ca provokasyona rağmen Ankaralı kardeş-
liğinden taviz vermedi. Ankaralı sinmedi, 
pusmadı, tehditler karşısında geri adım 
atmadı. Ölüm kusan silahlara rağmen An-
karalı hainlere boyun eğmedi. İnşallah An-
karalı kardeşlerim birliğine, beraberliğine, 
kardeşliğine böyle güçlü bir şekilde sahip 
çıktıkça önümüzü kesebilecek hiçbir güç 
yoktur.

İşte bunun için sizlerden 31 Mart’ta san-
dıklara koşmanızı bekliyoruz. Sizlerden 
bunun için 31 Mart’ta sandıkları patlat-
manızı istiyoruz. Sadece başkentimiz için, 
sadece şehrimiz için değil; aynı zamanda 
ülkemizin geleceği için, milletimizin istik-
bali için, evlatlarımızın huzur içinde yaşa-
ması için bunu yapmalıyız. Çocuklarımız 
için sandıklara sahip çıkmalıyız. Huzuru-
muz için sandıklara sahip çıkmalıyız. Ül-
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işbirliklerinizi, kanlı pazarlıklarınızı artık 
saklayamazsınız. Ankara’da çevirdiğiniz 
dolapları bu milletin gözünden artık ka-
çıramazsınız. Kelime oyunlarıyla benim 
Ankaralı kardeşimi asla kandıramazsınız. 
Milletimizin basiretini, ferasetini hafife a-
lamazsınız, alamayacaksınız. Siz istemese-
niz de, siz gizlemeye çalışsanız da, hakikat-
ler er ya da geç ama mutlaka ortaya çıkar. 

İşte biz de takip ediyoruz. Hem ittifakla il-
gili, hem de Matruşka İttifakı’nın Ankara a-
dayıyla ilgili gerçekler, çarşaf çarşaf ortaya 
dökülüyor. Bugün karaladıkları, kanlı-bı-
çaklı oldukları şahıslarla; daha düne kadar 
ne işler çevirdikleri, nerelere gittikleri, ne 
konuştukları, birbirlerine hangi mesajları 
attıkları tek tek ortaya çıkıyor. Bu skandal, 
provokasyon diyerek, bağırarak, sağa-sola 
çamur atarak kapatılamayacak kadar bü-
yüktür. Sorulara dürüstçe cevap vermek 
yerine kaçmak, gazetecilere saldırmak, 
mızmızlanmak hiç kimseye bir fayda sağ-
lamaz. Elbette Ankaralı kardeşlerim bu-
nun hesabını sandıkta soracaktır. Benim 
milletim bu ittifaka ve ortaklarına dersle-
rini sandıkta verecektir.

Kardeşlerim,

Ne böyle bir ittifaktan, ne de bu ittifakın 
defolu adayından Ankara’ya bir hayır gelir. 
Kendine faydası olmayanın, milletine de 
memleketine de hiçbir faydası olmaz. Biz 
kimseye bühtan etmiyoruz, kimseye haka-
ret etmiyoruz, kimseye iftira atmıyoruz. 
Biz onlar gibi gizli, karanlık işbirliklerine 
de girmiyoruz. Biz sizin için çalışıyor, sizin 
için koşturuyor, işte bugün burada oldu-

ğu gibi Ankara’mız için eserler üretiyoruz. 
Son 25 senede, son 17 yılda, bu şehre ya-
tırımlarımızla, eserlerimizle, yollarımız, 
köprülerimiz, metrolarımızla damgamızı 
vurduk. CHP’nin ve onun zihniyetindeki 
yandaş meslek odalarının engellemesine 
rağmen Başkentimizi Türkiye’ye yakışır 
bir konuma taşıdık. 

Özhaseki Kardeşim Ankara’ya 
Heybesi Projelerle Dolu Olarak 
Geliyor

Ankara, sıradan bir şehir değildir. Ankara, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kalbidir. 
Ankara, 15 Temmuz demokrasi destanı-
nın karargâhıdır. Ankara, karanlık işlere 
bulaşmış ellere teslim edilmeyecek kadar 
mühim bir şehirdir. Biz de bu anlayışla 
Ankara’ya en tecrübeli, en başarılı, geçmişi 
iftihar beratlarıyla dolu arkadaşımızı aday 
olarak gösterdik. Ankara’ya yakışacak bir 
kardeşimizi sizlerin huzuruna çıkardık. 
Mehmet Özhaseki’yi sizler zaten çok ya-
kından tanıyorsunuz. Bu ülkeye yaptığı 
hizmetleri sizler biliyorsunuz. Mehmet 
Özhaseki kardeşim Ankara’ya heybesi pro-
jelerle dolu olarak geliyor. Terörün delik 
deşik ettiği Diyarbakır, Mardin, Şırnak, 
Siirt, Van ve Ağrı’yı yeniden ayağa kaldı-
ran dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki kardeşimiz olmuştur. 
Özhaseki, Başkentimizi 2023 Türkiye’sine 
hazırlamak için göreve geliyor. Özhaseki, 
Ankara’yı ulaşımıyla, yeni metro hatlarıy-
la, millet bahçeleriyle, sosyal alanlarıyla, 
çocuk köyleriyle, müzeleriyle 21’inci yüz-
yıl şehri yapmak için geliyor. İnşallah Cum-

Muhalefettekiler   
Matruşka İttifakı Kurdular

Peki, biz böyle hassas davranırken muha-
lefet ne yaptı? Onlar da gittiler Matruşka 
İttifakı kurdular. Bu ittifak da zahirde 
iki partiden teşekkül ediyor. Ancak itti-
fakın içine daldıkça tıpkı matruşka gibi 
içinden bölücüler çıkıyor, marjinaller 
çıkıyor, Taksim’de ezanı ıslıklayan edep-
sizler çıkıyor. İttifakı deştikçe, içinden 
Pensilvanya’nın ve Kandil’in uzantıları çı-
kıyor. İttifakın önünü arkasını araştırdıkça 
ortaya çıkar ağları, menfaat şebekeleri çıkı-
yor. İttifaka dikkatli bir şekilde bakınca, or-
taya bölücü örgütün uzantılarıyla yapılmış 
kirli-kanlı pazarlıklar çıkıyor. Bu ittifakta 
herkes var; ama sadece millet yok, milletin 
iradesi yok. Bu ittifakta her şey var; ama sa-
mimiyet yok, şeffaflık yok. Bu ittifakta her 
türlü alengirli işlere yer var; ama doğrulu-
ğa, dürüstlüğe yer yok. Bu ittifakta bölücü 
heveslere tahammül var; ama vatanperver-
liğe, milliyetperverliğe tahammül yok.

Bay Kemal ve Hanımefendi ilk günden 
itibaren ittifakın gerçek patronunun, asıl 
ortağının kim olduğunu gizlemeye, sakla-
maya çalıştılar. Bölücü örgüt sempatizanı 
yüzlerce kişiye CHP rozeti, CHP kimliğini, 
CHP üyelik kartı vererek belediyelere sız-
dırma girişimlerini inkâr ettiler. Kafasını 
kuma gömen deve kuşu misali, kendileri 
konuşmayınca, yok sayınca, inkâr edince 
milletin de gerçeği görmeyeceğini zan-
nettiler. Ancak geçen hafta İttifakın gizli 
ortağı, asıl patronu çıktı ve postayı koydu. 
Şimdi görüntüleri bir izleyelim. Bu adam 

ne diyor? “Kürdistan’da biz kazanacağız, 
batıda ise AK Parti’yi ve MHP’yi bitirece-
ğiz.” ‘Kürdistan’ diyorlar. Bizim ülkemizde 
‘Kürdistan’ diye bir bölge var mı? Bizim ül-
kemizde Doğu Anadolu’muz var, Güneydo-
ğu Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz var, 
Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz var, 
Ege’miz var, Marmara’mız var. Biz de ‘Kür-
distan’ diye bir yer yok. Kürdistan Irak’ta, 
sizin bu ülkede yeriniz yok, defolun oraya 
gidin. Benim ülkemi bölemeyeceksiniz, 
böldürmeyeceğiz. 

Eş başkanın bu postasından sonra Bay Ke-
mal ile Hanımefendi’nin elleri ayaklarına 
dolandı. Ne Ankara’daki adayları ne de İs-
tanbul’daki adayları, ne de diğer illerdeki 
adayları meydana çıkıp da, bu nobran di-
le gıklarını bile çıkaramadılar. Bir biriyle 
çelişen, bir birini yalanlayan üç-beş cümle 
dışında eşbaşkana cevap dahi veremediler. 
Ağızlarının paylarını aldılar, eşbaşkan kar-
şısında mum gibi oldular.

Kardeşlerim,

Hazreti Mevlana “Ya olduğun gibi görün, 
ya göründüğün gibi ol” diyor. Maalesef 
bunlar ne oldukları gibi görünüyorlar, ne 
de göründükleri gibi olabiliyorlar. Bize 
saldırarak, bize hakaret ederek, sürekli 
bize iftira atarak, şu 10 günü kurtarabile-
ceklerini düşünüyorlar. Oysa Ankara’da ve 
Türkiye’de Pandoranın Kutusu açılmıştır. 
Bu millet oyununuzu görmüş, tezgâhın 
şifrelerini çözmüştür. Artık olanı olma-
mış sayamazsınız. Hakikati hakaretle ör-
temezsiniz. Gerçeği yalanla kapatamazsı-
nız. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Kirli 
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hurbaşkanlığında şahsım, Büyükşehir’de 
Mehmet Özhaseki kardeşim, ilçelerimizde 
belediye başkan adaylarımız güç birliği 
yapacak, ve Ankara’yı güzelleştirmeye de-
vam edeceğiz. Bunun için sizlerden Cum-
hur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki 
kardeşime sahip çıkmanızı istiyorum.

Sizlerden bir kez daha söz almak 
istiyorum.

Ankara!..

31 Mart’ta seni hafife alanlara dersini veri-
yor musun?

Ankara!..

31 Mart’ta defolu adayları sandığa gömü-
yor musun?

Ankara!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyor 
musun?

Ankara!..

31 Mart’ta mührü gönül belediyeciliğine 
vuruyor musun?

Ankara!..

31 Mart’ta tekrar hizmet siyasetini tercih 
ediyor musun?

Maşallah, barekallah,

Sabrınız, vefanız, muhabbetiniz için her 
birinize teşekkür ediyorum. 

ANKAPARK’ın bir kez daha şehrimize 
ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 
Adaylarımızın tamamını sizlere emanet 
ediyorum.

ANKAPARK 31 Mart akşamına kadar üc-
retsiz olacak. Çocuklarla beraber ailece in-
şallah parkımızı gezeceksiniz.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kıymet-
li mensupları, Özel Harekât Başkanlığımı-
zın sevgili kahramanları, değerli misafir-
ler, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle selamlıyorum. 

Bugün burada, bu gazi mekânda bir kez 
daha sizlerle birlikte olmaktan memnuni-
yet duyuyorum. Memnun olduğum kadar 
da mahzunum. Milletimizin güvenliği-
nin ve huzurunun teminatı olan Emniyet 

Teşkilatımızın 174’üncü kuruluş yıldönü-
münü tebrik ediyorum. Bugüne kadar ül-
kesine ve milletine hizmet etmiş olan tüm 
emniyet mensuplarımızı saygıyla yad edi-
yorum. Açılışını yaptığımız hizmet bina-
larının, özel harekâtçılarımıza ve emniyet 
teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. 

Bilindiği gibi, Özel Harekât Başkanlığımı-
zın buradaki hizmet binaları, 15 Temmuz 
gecesi FETÖ’cü alçaklar tarafından bomba-

Ülkemize Yapılan İhanetin 
Peşini Asla Bırakmayacağız

EGM Özel Harekât Başkanlığı Yeni Hizmet Binaları Açılış Töreni
Ankara | 10 Nisan 2019
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“15 Temmuz gecesi bir darbe oldu.

O hain kahpe pilot sizi de vurdu,

Yaktığı Ankara’yı da vatanı da vurdu.

Ahmet’im Mehmet’im canlarım benim.

Acı haberi verdi Emniyet, 

‘Ahmet ile Mehmet şehit oldu’ diye, 

Evimizde  yaşandı koptu kıyamet.

Ahmet’im Mehmet’im canım benim.

Adana-Ankara-Gölbaşı yolu, 

Kursa gelip giderdiniz bu uzun yolu,  

Sonunda oldu size şehit yolu.

Ahmet’im Mehmet’im canlarım benim.

Şehitlerimiz biri Ahmet’ti biri Mehmet, 

Her ikinize de Mevlam eylesin  rahmet, 

İnşallah mekânınız olmuştur cennet.

Ahmet’im Mehmet’im canlarım benim.

Kapalı kaldı o güzel evleriniz, 

Yollara bakıyor genç eşleriniz,  

Cennettir inşallah o mekânınız.

Ahmet’im Mehmet’im canlarım benim.”

Anneniz ağlıyor ‘kuzularımız’ diye, 

Babanız ağlıyor ‘yavrularım’ diye,  

Doymadılar ki her ikinize.

Ahmet’im Mehmet’im canlarım benim.”

Evet… İşte bu şekilde kalbimizi dağlayan 
hainlere karşı topyekün bir mücadele yü-
rüttük. Yüreği yanık babaların, anaların, 
eşlerin, evlatların, kardeşlerin, arkadaşla-
rın “ah”larını yerde bırakmadık. Darbeci-

lerin başına bir yumruk gibi inen milleti-
miz ve polislerimizle birlikte, daha sonra-
ki günlerde de, bu hainleri bünyemizden 
tümüyle temizlemek için gece gündüz 
çalıştık. 

Şu anda cezaevlerinde 20 bin 226’sı hü-
kümlü, 10 bin 333’ü tutuklu olmak üzere 
30 bin 559 FETÖ’cü bulunuyor. Tutuklu ve 
hükümlülerden 4 bin 446’sı da, maalesef, 
emniyet teşkilatımızın içinden çıkan hain-
lerdir. FETÖ’nün en başından beri en çok 
örgütlendiği, en çok önem verdiği yerlerin, 
emniyet, ordu, yargı ve milli eğitim oldu-
ğunu görüyoruz. Bugüne kadar emniyet 
teşkilatımız içinden ihraç edilenlerin sayı-
sı 31 bini aşmıştır. Ordu içinden ihraç edi-
lenlerin sayısı 15 binin, yargı içinden ihraç 
edilenlerin sayısı da 4 binin üzerindedir. 

Diğer kurumlarımızda da, hukuk devleti 
ilkesinden asla sapmadan, benzer temiz-
likler yapıldı. Açık konuşmak gerekirse, 
FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurum-
larımızdan hala tam olarak temizleyeme-
diğimizi düşünüyorum. Bazıları zaman 
zaman gelip ağlıyorlar. Kusura bakmayın, 
yargımız hukuk içerisinde gereğini yapı-
yor. Ama şunu bir ilke olarak söylüyorum; 
acırsak, acınacak hale geliriz. Kendileri-
ni gizleme becerileri, inkar stratejileri ve 
hücre sistemi faaliyet yöntemleri sebebiy-
le, bunları tespit etmek gerçekten güçtür. 
Yurt dışına kaçan ağababalarının tersine, 
buradakiler bukalemun gibi her ortama 
ayak uydurarak ayakta durmaya çalışıyor. 

Buna rağmen biz, titiz bir çalışmayla, kim-
seyi mağdur etmeden ama tek bir haini de 

lanarak tahrip edilmişti. FETÖ ihanet çete-
since ele geçirilen uçaklarımızdan atılan 
bombalarla, havacılık biriminde 7 arkada-
şımız, nizamiye önünde de 44 arkadaşımız 
şehit olmuştu. 

Fakat az önce saygıdeğer hocamızın da o-
kumuş olduğu ayetlerde Rabbimizin bize 
malum bir müjdesi var. Orada Rabbimiz, 
“Allah yolunda öldürülenlere ölüler deme-
yiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsi-
niz” buyuruyor. Buradaki 51 şehidimiz ile 
birlikte tüm şehitlerimiz bizi şu anda da 
izliyorlar ve görüyorlar. Onlar, sevgililer 
sevgilisi Peygamber efendimize komşu. Te-
mennim odur ki, Rabbim bizleri de sevgili-
ler sevgilisi peygamberimizin liva-ül hamd 
ismiyle müsemma sancağı altında haşrey-
lesin, kendilerine komşu eylesin.

Her insan ayrı bir dünyadır. Bu sebeple, 
her şehidimizin, her gazimizin ayrı bir 
hikâyesi vardır. Mesela, PKK’nın çukur 
eylemleri sırasında Diyarbakır-Sur’da, kar-
nından girip sırtından çıkan bir mermiyle 
gazi olan Halit Gülser, bunlardan biridir. 
Malulen emekli olmayı reddedip ülkesi ve 
milleti için mücadeleye devam eden Halit 
kardeşimiz, FETÖ’cülerin buraya yaptık-
ları saldırıda şehit olmuştur. Yine, doğum 
gününde burada şehit düşen Hakan Yorul-
maz kardeşimiz var. Aynı şekilde yine bu-
rada şehit olan, her biri gururumuz kadın 
polislerimiz bulunuyor. 

Darbe girişiminin yaşandığı her yerde, 
farklı kahramanlık hikâyelerinin yaşandı-
ğını biliyoruz. Polis teşkilatımız, özellikle 
de özel harekâtçılarımız, milletimizle o-

muz omuza FETÖ’cü teröristler tarafından 
işgal edilen yerleri kısa sürede kurtararak, 
darbenin bastırılmasında çok önemli gö-
revler ifa ettiler. Genelkurmay Başkanlığı 
çevresinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü 
binasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
ve Jandarma Genel Komutanlığı çevre-
sinde, Mamak’tan Etimesgut’a kadar her 
yerde milletimizle birlikte destan yazan 
polislerimize şükranlarımı sunuyorum. 
Yine İstanbul’da, Boğaziçi Köprüsünde, 
Çemberlitaş’ta, Çengelköy’de, diğer yerler-
de, ülkemizin dört bir yanında milletimiz-
le birlikte darbecilere dünyayı dar eden 
tüm polislerimize teşekkür ediyorum. 

15 Temmuz gecesi, 63’ü polis, 5’i asker, 
183’ü sivil olmak üzere toplam 251 kar-
deşimizi şehit verdik. Ayrıca 2 bin 193 ga-
zimiz var. Şehitlerimize bir kez daha Rab-
bimden rahmet diliyorum. Gazilerimize 
sıhhat ve afiyet temenni ediyorum.

Emniyet Teşkilatımız İçinden 
İhraç Edilenlerin Sayısı 31 Bini 
Aşmıştır

Değerli arkadaşlar,

15 Temmuz darbesinin birinci yıldönü-
münde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 
bir anma töreni gerçekleştirmiştik. Bu tö-
rende, ikiz evlatları burada şehit olan Ali 
Oruç kardeşimiz okuduğu kendine ait bir 
şiirle hepimizi ağlatmıştı. Bu şiirin bir bö-
lümünü sizlerle paylaşarak, tüm şehitleri-
mizi tekrar yad etmek istiyorum. 
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cezasız bırakmama azmiyle mücadeleyi 
sürdürüyoruz. Aksi takdirde bu 251 şehi-
dimize bunun hesabını nasıl veririz, 2 bin 
193 gazimize bunun hesabını nasıl veririz. 
Onun için de gereğini yapmak durumun-
dayız. Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini 
asla bırakmayacağız. Devletimizi ve mille-
timizi bu melanetten tamamen kurtarana 
kadar bize durmak, dinlenmek haramdır. 
Şehitlerimize ve canı pahasına istiklaline, 
istikbaline, şahsımıza sahip çıkan milleti-
mize, özellikle de polislerimize ancak bu 
şekilde layık olabileceğimize inanıyorum. 

Şehadeti Göze Alan Bir Milleti 
Durdurabilecek Hiçbir Güç Yoktur

Değerli arkadaşlar,

Biz, tarih boyunca hep güçlü devletlere sa-
hip olmuş bir milletiz. Bazıları, tarihimizi 
ısrarla 1919’dan veya 1923’ten başlatma-
ya çalışıyor. Halbuki Türkiye Cumhuriye-
ti, binlerce yıllık tarihimizin ve bin yıldır 
yaşadığımız bu coğrafyadaki son devleti-
mizdir. Malazgirt’ten Çanakkale’ye ve 15 
Temmuz başta olmak üzere son yıllarda 
yaşadığımız hadiselere kadar neredeyse 
her günümüz, vatanımızı savunmakla geç-
miştir. Ecdadımız 3 kıta 7 iklimde hüküm 
sürerken bile, gücünü hep buradan almış-
tır. Bugün, Emniyet Teşkilatımızın 174’ün-
cü yıldönümünü kutluyor olmamız, tarihi-
mizdeki sürekliliğin ifadelerinden biridir. 

Bir milletin büyüklüğü, birlik ve beraber-
liğiyle, bunun yanında devletinin siyasi, 
ekonomik, askeri, diplomatik imkânlarıyla 

orantılıdır. Bölgemizde son dönemde ya-
şanan hadiseler bize, milletin birlik ve 
beraberliği ile devletin gücünün ne kadar 
önemli olduğunu tekrar tekrar hatırlat-
mıştır. Devleti dağılan milletlerin ne tür 
felaketlere maruz kalacağını görmek için 
çevremize şöyle bir bakmamız dahi yeter-
lidir. Güvenliğin ve huzurun kalmadığı 
yerlerde terör örgütlerinin ve güya onlarla 
mücadele için gelen dış güçlerin insanlara 
yaptıkları zulümler, adeta birbiriyle ya-
rışıyor. Bu bakımdan devletimize ve onu 
ayakta tutan güvenlik, adalet, ekonomi gi-
bi değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkmak 
zorundayız. 

Biz işte bunun için her fırsatta Tek Millet 
diyoruz, Tek Bayrak diyoruz, Tek Vatan 
diyoruz, Tek Devlet diyoruz. Son dönem-
de ezanımıza, bayrağımıza, sınırlarımıza, 
ekonomimize yapılan saldırıların amacı, 
istiklalimizi ve istikbalimizi üzerine bi-
na ettiğimiz işte bu temelleri sarsmak ve 
mümkünse yıkmaktır. Milletimizi birbiri-
ne düşürmek isteyenler çıkarmadık fitne, 
çevirmedik oyun bırakmadılar. İşi darbe 
girişimine kadar vardırmalarına rağmen 
sonuç alamadılar. Sınırlarımız boyunca 
oluşturulmaya çalışılan terör koridoruyla 
bizi dize getireceklerini sananlara, attığı-
mız adımlarla, bunun mümkün olmadığı-
nı gösterdik. Buna rağmen hala aynı senar-
yoda ısrar edenlere çok yakında anlayacak-
ları dilden yeni mesajlar vereceğiz. 

Tabii bu arada, ülkemizi farklı cepheler-
den de sıkıştırmanın gayreti içinde olduk-
larını biliyoruz. Türkiye’yi başka ülkelerle 
karıştıranlar, bu ülkenin ve milletin farklı 
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olduğunu öyle veya böyle anlayacaklar. Şe-
hadeti göze alan bir milleti durdurabilecek 
hiçbir güç yoktur. Yeter ki biz kendi içimiz-
de birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliği-
mizi korumayı başarabilelim. Onun için 
Bir olalım, İri olalım, Diri olalım, Kardeş 
olalım, hep birlikte Türkiye olalım.

Hamdolsun bugüne kadar, tüm fitneleri 
bertaraf ederek, tüm saldırıları göğüsleye-
rek, uhuvvetimizi koruduk. İnşallah bun-
dan sonra da aynı şekilde devam edecek 
ve hedeflerimize adım adım yaklaşacağız. 
Emniyet teşkilatımız, milletimizin güven-
liği ve huzuru konusunda yapacağı çalış-
malarla, bu süreçte bize en büyük desteği 
veren kurumlarımızın başında geliyor. 
Önümüzdeki dönemde tüm birimleriyle 
polislerimizden çok daha üstün bir gayret 
bekliyoruz. İnsanlarımız evlerinde, sokak-
ta, işyerlerinde, canlarını ve mallarını ne 
kadar güvende hissederlerse, siyasi, ekono-
mik ve askeri tuzaklara karşı mücadelemi-
zi o denli güçlü bir şekilde sürdürebiliriz. 

Cumhurbaşkanı olarak, daima yanınızda 
olduğumu bilmenizi istiyorum. Bu ülke-
nin her karış toprağını teröristlere, hay-
dutlara, hırsızlara, katillere, uyuşturucu 
tüccarlarına, dolandırıcılara, ahlaksızlara, 
kural tanımazlara karşı korumak için gece-
gündüz yürüttüğünüz mücadelede sizlere 
başarılar diliyorum. O geceden sonra yıkı-
lan, tahrip edilen binaların yerine bu güzel 
eserleri inşa eden Rönesans Holding’e, Yö-
netim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak Bey’e, 
TOKİ’ye, mimarından mühendisine kadar 
tüm emeği geçenlere şahsım ve milletim 
adına teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve 
yardımcınız olsun. 

Emniyet Teşkilatımızın 174’üncü kuru-
luş yıldönümünü bir kez daha tebrik edi-
yorum. Açılışını yaptığımız Özel Harekât 
Başkanlığı yeni hizmet binalarının hayırlı 
olmasını diliyorum. Sizlere sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. Kahraman polisle-
rimizin her birini alınlarından öpüyorum. 

Kalın sağlıcakla.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin kıy-

metli yöneticileri, sevgili İmam Hatipliler, 

değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duy-

gularımla, muhabbetle selamlıyorum. ÖN-

DER İmam Hatipliler Derneği’mizin 57’nci 

Genel Kurulu’nun hayırlara vesile olması-

nı Rabbimden niyaz ediyorum. 

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğimizi, 
medeniyet davamızın lokomotif kuruluş-
larından biri olarak görüyorum. Bu çatı 
altında görev üstlenmek ve sorumluluğu-
nu hakkıyla yerine getirmek, başlı başına 
en büyük payedir. Genel Kurulda görevi 
devreden Halit Bekiroğlu kardeşimize 
hizmetleri için teşekkür ediyorum. Göre-

Amacımız İmam Hatip 
Okullarındaki Niteliği 

Artırmaktır

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği 57. Genel Kurulu
İstanbul | 13 Nisan 2019
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kurtulabilmişse, imam hatipler etrafında 
yürütülen mücadele sayesindedir. Men-
suplarını çatısı altında buluşturan bu ku-
rumun misyonunu ne kadar iyi anlarsak, 
sorumluluğumuzu o derece iyi idrak 
edebiliriz. Sizlerden beklenen, sadece bu 
milletin değil, tüm ümmetin ve daha da 
ötesinde tüm insanlığın önünde bir ışık, 
bir rehber, bir hakikat arayıcısı olmanız-
dır. Üstadın deyimiyle bu, gerçekten çok 
büyük ve aynı zamanda hor ve öksüz bir 
davadır. Üstlendiğimiz bu ağır imtihanı 
başarıyla sonuçlandırmak için sonunda 
herhangi bir rütbe veya mal beklemeden, 
mükâfatı sadece Rabbimizden umarak, 
her an, her gün, durup dinlenmeden ça-
lışacağız.  

Değerli arkadaşlar,

Bu kutlu dava yolunda verilen mücade-
lenin ve yapılan fedakârlıkların değerini 
asla unutmayacağız. Kendi öz evlatları ve-
ya onlardan ayrı tutmadığı gençler imam 
hatiplerde okuyabilsin diye hayatlarını 
bu davaya adamış nice aksakallı büyüğü-
müzün hatıraları gözlerimizin önündedir. 
İmam hatip okullarından ayrılmayı red-
dettikleri için eğitim hayatları zorlaşan, 
hatta biten nice gencimizin, onların ailele-
rinin fedakârlıkları halen hafızalarımızda 
dip diri durmaktadır. Hepsinin ötesinde, 
şahsen kendi hayatımız ortadadır. Şimdi 
sizlere, Pınarhisar Cezaevinde olduğum 
için imam hatipten mezuniyet törenine 
katılamadığım evladım Bilal’e ve arkadaş-
larıma yazdığım mektubu özetle okumak 
istiyorum. 

“Sevgili gençler!

Sizin için bugünün ne kadar önemli oldu-
ğunu biliyorum. Bu bilinçle hepinizi gö-
nülden, yürekten selamlıyorum. Bu onurlu 
gününüzde yanınızda olduğumu özellikle 
bilmenizi istiyorum. Yanınızdayım, çünkü 
ben de sizden birisiyim; imam hatipliyim… 
Bu sıfatı hep onurla taşıdım. Bundan sonra 
da nerede, hangi şartlarda olursam olayım, 
onurla taşımaya devam edeceğim. Yanınız-
dayım, çünkü oğlum sizin aranızda, sizden 
biri. Bu sevinçli ama biraz da hüzünlü gü-
nünüzü bir kez daha kutluyorum. Hüznü-
nüz, imam hatipli olmanız dolayısıyla size 
reva görülen muameleden dolayıdır. Bu be-
nim de bedenimde, ta derinlerde depreşen 
bir acıdır. Şu anda cezaevinde bulunuyor 
olmaktan daha derin bir acıdır bu… Ama 
inanıyorum ki, buraya kadar dayanan sev-
gili oğullarım, kızlarım, siz daha zor olanı-
na da dayanacak yapıdasınız. Değil mi ki, 
yaprak dökümü gibi arkadaşlarınızın her 
biri bir yere savrulurken, siz buradaydınız, 
imam hatip lisesindeydiniz, öyleyse üzül-
meyin… Yarına ilişkin umutsuzluğa düş-
meyin… Kardeşliğinize güveni çoğaltın. 
Sizler birer meşalesiniz bu karanlık günle-
rimize…  Değerinizi bilin ve koruyun. 

Sevgili oğlum, oğullarım, sevgili kızlarım, 
sevgili gençler… Sizi gerçekten çok seviyo-
rum. Tek tek her birinizin ellerinin sıcaklı-
ğını ellerimde hissediyorum. Saçlarınızın 
kokusunu yüreğime çekiyor ve hepinizi 
kucaklıyorum. Bir kez daha gününüz, me-
zuniyetiniz hayırlı olsun derken, geleceği-
nizin aydınlık olmasını diliyorum.”

vi devralacak olan Kamber Çal kardeşime 
de başarılar diliyorum.  Ayrıca, ÖNDER’in 
geçmişi ile geleceğini buluşturan Sabri O-
tağ kardeşime, derneğimizin gelişmesinde 
çok önemli katkısı olan Veysel Başar kar-
deşime ve bugüne kadar ÖNDER’e emeği 
geçmiş herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi 
sunuyorum. Derneğimizin bugün hizmete 
girecek olan yeni yönetim binasının da ha-
yırlı olmasını temenni ediyorum. 

Kardeşlerim, 

Rabbimizin hikmetlerini, Nebiler vahiy 
yoluyla, diğer insanlar ise okuma ve yaz-
ma vasıtasıyla, yani eğitimle keşfederler. 
Eğitimin amacı, işte bu çerçevede ideal in-
san yetiştirmektir. Bizim medeniyetimizde 
ise eğitimin ulvi gayesi, salih insan yetiş-
tirmektir. Milletimizin inancına, değerle-
rine, tarihine, kültürüne uygun bir eğitim 
sistemi inşa etmeden, hiçbir hedefimize 
ulaşamayız. Biz yıllarca milletimizin ihti-
yacı olan işte bu eğitim modelinin en ide-
al yerinin imam hatip okulları olması için 
çalıştık. Kendi hayatımıza, kendi tecrübe-
mize bakarak, bunun mümkün olduğunu 
çok iyi biliyoruz. Meslek öğretmenlerimiz 
dışındaki bazı öğretmenler bize hep “Niye 
buraya geldiniz? İmam mı olacaksınız? Ce-
naze yıkayıcısı mı olacaksınız?..” derlerdi.  
Bize hep bu şekilde yılgınlık vermek iste-
diler. Hamdolsun bu oyunlara gelmedik, 
tam aksine bu oyunlar bozuldu ve bugün-
lere geldik.

Tek tipçi dayatmalarına karşı, imam hatip-
ler, milletimizin kendi öz değerlerine uy-
gun ve gerçek anlamda kuşatıcı insan ye-

tiştirmek için öne çıkmıştır. İmam hatiple-
rin asıl misyonunu, Rabbimizin insanlara 
verdiği okuyarak ve yazarak hikmetlerini 
arama görevini bihakkın yerine getirmek 
olarak görüyorum. Elbette herkes eğitim 
yoluyla bilginin peşinde koşacaktır, ama 
bu en çok da imam hatiplilerin görevidir. 
İşte bu bilinçle, İmam hatiplerde görev ya-
pan öğretmenlerimiz ve bu davaya gönül 
vermiş büyüklerimiz, salih insan yetiştir-
me mücadelesini, sadece sınıflarla sınırlı 
olmayan bir şekilde yürütmüştür. Sonuçta 
ortaya bir imam hatip markası çıkmıştır. 
Yani bunu söylerken, imam hatip okulla-
rı ile diğer okullarımız arasında bir ayrım 
yapmıyoruz. Nasıl Galatasaray Liseli ol-
manın, Kabataş Liseli olmanın bir marka 
değeri varsa, imam hatipli olmanın da bir 
marka değeri vardır. Zaten bulunduğum 
makam, mevki böyle bir ayrımı yapmaya 
beni asla tecviz edemez, böyle bir ayrımı 
yapamam. İmam hatipte okuyan da, Ga-
latasaray Lisesinde okuyan da, Kabataş’ta 
okuyan da, tüm Anadolu-fen liselerinde 
okuyanlar da benim evladımdır. Bu mar-
ka, öğrencilerin ailelerinden başlayıp ders 
aralarına, ders sonrası faaliyetlere, yatılı 
kısımdaki sohbetlere kadar hayatın her 
anında gece-gündüz çalışan dava adamla-
rının eseridir. 

İmam Hatipliler İnsanlığın 
Önünde Bir Işık, Bir Rehber 
Olmalıdır

Türkiye, tek parti devrinin, milletimizi 
topyekûn mankurtlaştırmayı hedef alan 
hastalıklı zihniyetinden kısmen de olsa 
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Evet… Tam 20 yıl önce, oğlum Bilal’e ve 
arkadaşlarına, demir parmaklıklar arka-
sından işte bu satırlarla seslenmiştim. 
Türkiye’nin 20 yılda nereden nereye geldi-
ğini hep birlikte gördük. Bunun için gele-
ceğimize de hep umutla bakmaya devam 
edeceğiz. 

Sevgili öğrenciler, 

Türkiye’de imam hatip okulları meselesi 
hep, basit bir okul, basit bir eğitim siste-
mi tartışmasının çok ötesinde bir anlama 
sahip olmuştur. Milletin inancı, değerleri, 
tarihi ve kültürüyle kavgalı olanların ilk 
önce imam hatipleri hedef almasının geri-
sindeki sebebi biz çok iyi biliyoruz. 

Ana muhalefetin başındaki zat, nasıl ol-
duysa bir kere Külliye’ye geliverdi. Görüş-
mede Sayın Bahçeli de vardı. Bu zat, o gö-
rüşmede hemen konuyu imam hatiplere 
getirdi.  Ne gariptir ki imam hatip okulla-
rında hangi derslerin okutulduğunu dahi 
bilmiyor. İmam hatip okullarında sadece 
Arapça, tefsir, fıkıh, hadis derslerinin ve-
rildiğini zannediyor. Ben de,“İmam hatip 
okullarında tarih, coğrafya, felsefe, mate-
matik, fizik, kimya derslerinin verildiğini 
biliyor musun?” diye sordum. Saf saf duru-
yor. Efendim neymiş, Kadıköy’de 5-6 imam 
hatip okulu fazlaymış. Birisi de çıkmış di-
yor ya, “Çamlıca’ya 60 bin kişilik caminin 
ne gereği var.” Nereden nereye... Bu hesabı 
kalk bir de Kanuni’ye sorsana, bu hesabı 
kalk bir de Fatih’e sorsana?  

İmam Hatiplere Saldıranlar, 
Milletimizin Köklerini Kurutmak 
İstiyordu

Bir ağacı ne kadar budarsanız budayın, 
kökleri sağlam kaldığı sürece gelişmeye, 
büyümeye, yeşermeye devam eder. Ağacı 
yok etmenin en etkili yolu köklerini ku-
rutmaktır. İmam hatiplere saldıranlar, mil-
letimizin köklerini kurutmak istiyordu. 
Çünkü bu okullar, tüm eksiklerine, tüm 
sıkıntılarına, aldığı tüm yaralara rağmen, 
milletimizin kökleriyle gövdesi arasındaki 
bağı temsil ediyordu. 

İmam hatiplerdeki öğrenci sayısı bir dö-
nem 600 bine kadar çıkmıştı.  Ancak daha 
sonra budana budana 60 bine kadar in-
dirildi. Şu anda bu sayı 1 milyon 300 bin 
civarına ulaştı. Şimdi amacımız bu okul-
lardaki niteliği artırmaktır. Ama ne yazık 
ki bu camiadan mezun olduğu halde “Bu 
kadar imam hatibe ne gerek var” diyen za-
vallılar da var. Sen bunu diyeceğine, “Bu 
kadar okula ne gerek var?” desene. Onu 
diyemez. Niye? Bizim ona da ihtiyacımız 
var, buna da ihtiyacımız var. İmam ha-
tipten mezun olduğu halde, bu okulların 
işlevinin farkında değil. Dolayısıyla biz 
burada ispatla mükellefiz ve imam hatip-
lerdeki başarıları bu zavallılara da göster-
memiz lazım.

28 Şubat döneminde imam hatiplerin orta 
bölümlerini tamamen kapatıp, lise bölüm-
lerini de, adeta üniversiteye geçişi imkan-
sız hale getirerek öldürmeye çalışanların 
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Medeniyet Davamızı, İmam 
Hatiplilerin Öncülüğünde Hep 
Birlikte Zirveye Ulaştıracağız

İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin 
meşhur “bal” hikayesini herhalde burada 
bilmeyen yoktur. Yine de hatırlatma babın-
dan bu hikâyeyi şöyle özetle tekrarlamak 
istiyorum. Baldan başka bir şey yemeyen 
çocuğu, son çare olarak, nasihat etmesi için 
imamı azam hazretlerine getirirler. İmamı 
Azam, kendisinden çocuğu için telkin iste-
yen anne-babayı, “Şimdi götürün, 40 gün 
sonra getirin” deyip gönderir. Anne-baba 
40 gün sonra geldiklerinde imamı azam 
hazretleri çocuğu karşısına alır ve “Bun-
dan sonra bal yeme evladım” der. Ailesi 
şaşkın bir şekilde çocuğu alıp giderler. Bir 
süre sonra, babası yeniden İmam-ı Azam 
Hazretlerinin yanına gelip önce, “Allah razı 
olsun, bir çift sözünle çocuğumuzu dertten 
kurtardın” deyip teşekkür eder.  Ardından 
da, “Ama bu sözü niye ilk geldiğimizde de-
ğil de 40 gün sonra söyledin” diye sorar. 
İmam-ı Azam Hazretleri gülümseyerek ce-
vap verir: “Ben her öğünde bal yiyen biri-
siydim, önce 40 gün bal yemeyerek kendi 
nefsimi denedim, baktım oluyor, sonra da 
çocuğa nasihat ettim.”  

Evet… Bizler önce kendi nefislerimizde 
davamızı yaşayacağız ki, çevremize ör-
nek olabilelim, söylediğimize karşılık 
bulabilelim. 

Eğer, 4 yıl imam hatip Ortaokulunda, 4 yıl 
imam hatip lisesinde öğrendiklerimizi, ay-
nı şekilde ÖNDER gibi kuruluşlarımızın 

ikliminde sahip olduğumuz değerleri ya-
şarsak, millete ve ümmete hayırlı insanlar 
haline gelebiliriz. Aksi takdirde, ülkemiz-
de ve dünyada milyonlarca örneğini gör-
düğümüz, söyledikleriyle yaşadıkları bir 
olmayan güruhun içinde kaybolup gideriz. 
Son dönemde, bu konuda kendi içimizde 
de bir takım zafiyetler yaşadığımızı görü-
yorum. Hem okuma ve öğrenme, hem de o-
kuduklarımızla amel etme konusunda çok 
daha sıkı bir uygulamanın içine girmemiz 
gerekiyor. Bu konuda, diğer sivil toplum 
kuruluşlarımızla birlikte ÖNDER’e de çok 
önemli görevler düşüyor. Sizlere güveniyo-
rum. İnşallah elbirliğiyle, medeniyet dava-
mızı, İmam Hatiplilerin öncülüğünde hep 
birlikte zirveye ulaştıracağız. 

Son dönemde, aslında bu büyük mede-
niyet davamızda omuz omuza olmamız 
gerekirken, bambaşka mecralara yönelen-
ler olduğunu üzüntüyle takip ediyoruz. 
Hatta bu kesim öyle bir savrulma yaşamış 
durumda ki, Cumhuriyet döneminde ül-
kemize kazandırdığımız en büyük cami 
olan Çamlıca Camii için dahi “gereksiz” 
diyecek bir yere gelmiştir. Biz hayatımız 
boyunca, siyasi rekabetle kadim davamız 
yolunda verdiğimiz mücadeleyi hep birbi-
rinden ayrı tuttuk. 

Biz bu ülkede kimlerin camilerimizi ahır 
haline dönüştürdüğünü gayet iyi biliriz. 
Sadece şuracıkta, şu Fatih sınırları içinde 
400’e yakın mescit kapatılmıştır. Kim ka-
patmıştır? CHP… Bunların bir kısmını biz 
yeniden inşa ve ihyaya başladık. 

niyeti işte bu kökü kurutmaktı. Bunu bize 
yaptılar. Biz direkt imam hatipten çıkıp 
da üniversiteye gidenlerden olmadık, li-
se fark imtihanları verdik. Hep bu çileleri 
çektik. Tüm engelleri aştık ve bugünlere 
geldik. Belki imam hatip binalarının ka-
pılarına kilit vurdular, ama milletimizin 
gönlündeki ateşi söndüremediler. Bugün, 
“bin yıl sürecek” denilen 28 Şubat zihni-
yetinden geriye pek bir şey kalmadı, ama 
köklerini kurutmaya çalıştıkları medeni-
yet ağacımız, çok daha gür şekilde yaşa-
maya devam ediyor. 

2002 yılında seçimi kazanıp göreve geldi-
ğimizde imam hatiplerin orta bölümleri 
zaten yoktu, liselerin sayısı 536’ya, bura-
lardaki öğrenci sayısı 64 bin 500’e düşmüş-
tü. Bugün, yaklaşık 754 bin öğrencisiyle 3 
bin 444 imam hatip ortaokulu bulunuyor. 
Toplam ortaokul öğrencileri içinde imam 
hatip öğrencilerinin oranı yüzde 7,5’u bile 
bulmuyor. Aynı şekilde, 503 binin üzerin-
de öğrenciye sahip 1.610 imam hatip lise-
miz var.  Tüm lise öğrencileri içerisinde 
de imam hatiplilerin oranı yüzde 11,8’dir. 
Fakat bu rakamlar bile bazılarının gözüne 
batıyor. Halbuki, görüldüğü üzere, imam 
hatiplerin milli eğitim sistemimizdeki pa-
yı hala oldukça mütevazı bir seviyededir. 
Biz skordan ziyade kaliteye, içeriğe önem 
veriyoruz. Mehmet Akif ’in milletimize 
vasiyeti olan Asım’ın Neslini yetiştirebilir-
sek, bu sayılarla dahi çok büyük neticeler 
elde edebilmemiz mümkündür. Merhum 
Akif, Çanakkale şiirinde ne diyor:

“Âsım’ın Nesli... diyordum ya... nesilmiş 
gerçek:

İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...

O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,

Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış 
yatıyor,

Bir hilâl uğruna, Yâ Rab, ne güneşler 
batıyor!”

Evet… 

Bize rükudan başka yerde eğilmeyecek 
başlar, gerektiğinde bir hilal uğruna bata-
cak güneşler gibi bir nesil lazım. 

Kardeşlerim,

İmam hatipli olmak demek, aynı zamanda 
dava adamı olmak veya buna talip olmak 
demektir. Dava adamı, önce davasının ne 
olduğunu bilecek. Öğrendiklerinden hare-
ketle, kendi nefsinden başlayarak, ailesine, 
arkadaş çevresine, şehrine, ülkesine ve ni-
hayet tüm âleme uzanan bir silsile içinde 
nerede durduğunun farkında olacak. Bu-
nun yanında davasını hayatında yaşaya-
cak. Sadece kendisi yaşamakla kalmaya-
cak, evinden başlayarak her yerde davası-
nı anlatacak ve yaşanması için çalışacak. 
Şayet davanızı yaşamıyorsanız, bu yönde-
ki gayretlerin neticeye ulaşması mümkün 
değildir. 
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Günlük siyasette farklı düşünmek, farklı 

davranmak, hatta seçimlerde farklı saflar-

da yer almak, bir yere kadar anlaşılabilir 

bir durumdur. Ama Çamlıca Camii başta 

olmak üzere, doğrudan medeniyet dava-

mızın sembolleriyle ilgili konularda or-

taya konan yanlış tavırların hiçbir izahı 

olamaz. Bu şekilde davrananların, tek par-

ti devrinden beri mücadele ettiğimiz zih-

niyetle tamamen aynı kulvara girdikleri 

anlaşılıyor. Seçimlerde başlayan işbirliği, 

öyle anlaşılıyor ki, hızla hayatın tüm alan-

larına yayılıyor. Rabbimden, bu tür yanlış 
yollara sapanların akıllarını ve gönüllerini 
aydınlatmasını temenni ediyorum.

Bu duygularla, kuruluşundan bugüne ka-
dar ÖNDER çatısı altında hizmet eden tüm 
kardeşlerimize tekraren şükranlarımı su-
nuyorum.

Genel Kurulumuzun bir kez daha hayır-
lara vesile olmasını diliyor, başta Kamber 
kardeşim olmak üzere yeni yönetime başa-
rılar temenni ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Memur-Sen Konfederasyonu’nun değerli 
Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, çok 
kıymetli Memur-Sen camiası, saygıdeğer 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum. Bu güzel program 
münasebetiyle Memur-Sen’in heyecanına, 
gururuna ortak olmaktan büyük mem-

nuniyet duyuyorum. Sayın Başkan’a ve 
Memur-Sen yönetimine bizleri bir araya 
getirdiği için teşekkürlerimi sunuyorum.

Açılışını yaptığımız yeni Genel Merkez 
Binası’nın Memur-Sen ailesine hayırlı ol-
masını diliyorum. Konumuyla, müştemi-
latıyla, içerisindeki imkânlarıyla Memur-

Ülkemizin Bekası İçin, 82 Milyon 
Hep Birlikte “Türkiye İttifakı” 

Olarak Hakaret Etmeliyiz

Memur-Sen Genel Merkez Yeni Hizmet Binası Açılışı ve “İşin Geleceği; 
Tehditler ve Fırsatlar” Konferansı | Ankara | 18 Nisan 2019
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destek için de, şahsım ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. Memur-Sen’in 
her türlü vesayete karşı yürüttüğü müca-
deleyi takdirle karşıladığımızı özellikle 
belirtmek istiyorum. Sendikamızın bu öz-
gür ve özgün tavrının inşallah önümüzde-
ki dönemde güçlenerek devam edeceğine 
inanıyorum.

Bu arada 31 Mart itibarıyla tamamlamış 
olduğumuz seçimlerden sonra bazı be-
lediyelerdeki gelişmelerden rahatsızlık 
duyma gibi veya o bulundukları yerde mü-
cadelelerini kararlı bir şekilde sürdüreme-
yenler sebebiyle Memur-Sen camiasının 
asla rahatsızlık duymaması gerekir. Şunu 
unutmayın, insanoğlu hem cahildir hem 
zalimdir ve bir yere kadar menfaatleriyle 
beraber hep yürür. Ben Memur-Sen cami-
asının bu seçimler sebebiyle ortaya çıkan 
tabloda bulundukları yerlerde dimdik 
duracaklarına inanıyorum. Ne yapacak? 
Seni makamından mı alacak? Alsın. Seni 
memurluktan atabilir mi? Atamaz. Çünkü 
657 denilen bu yasa bir defa sizi güçlü bir 
şekilde koruma altına almıştır. Kaldı ki bu 
yollara tevessül edenler karşısında arka-
nızda kapı gibi bir Memur-Sen camiası var. 
Yine şunu bilmeniz lazım ki, bu ülkede şu 
anda bir hükümet var. Biz hiçbir zaman 
yapılacak bu zulümlere tribünden seyir-
ci olmayız. Yapılması gereken neyse onu 
da yaparız. Onun için de bütün yargı ve 
yürütme mekanizmalarını her halükarda 
başta Memur-Sen olmak üzere yürütmek 
durumundayız. Ben yürütmenin başıyım, 
yasamanın başı ise şu anda yine genel baş-
kanı olduğum partimin bir mensubu olan 
arkadaşım. Eğer bir zulüm varsa, bütün bu 

imkânlarımızla bu zulmün karşısında dur-
mak bizim için en önemli görevdir. Ama 
Memur-Sen camiası mensupları yerlerin-
de dimdik durmalı ve kendilerine “Hadi 
bakalım sendikanı değiştir, şuraya geç” 
diyenlere karşı da o dik duruşuyla, diklen-
meden yerini korumalıdır.

Değerli kardeşlerim,

Saygıdeğer misafirler,

Bugün birçok önemli etkinliği aynı anda 
gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşıyo-
ruz. Malumunuz bu sene Uluslararası Ça-
lışma Konferansı İLO’nun 100’üncü ku-
ruluş yıldönümünü kutluyoruz. Haziran 
ayında Cenevre’de düzenlenecek 100’ün-
cü Yıl Zirvesine, programımız el verirse 
inşallah bizler de katılmayı arzu ediyoruz. 
Bu zirveye hazırlık mahiyetinde gördü-
ğüm “İşin Geleceği; Tehditler ve Fırsatlar” 
Konferansının başarılı geçmesini temen-
ni ediyorum. Teklif, tenkit ve tespitleriyle 
konferansa katkı sunacak tüm katılımcı-
lara şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. 
Konferansa iştirak etmek üzere dünyanın 
107 farklı ülkesinden Türkiye’yi teşrif 
eden misafirlerimize hoş geldiniz demek 
istiyorum. Konferans vesilesiyle burada 
geçireceğiniz süre, fikir teatisinin yanın-
da siz misafirlerimize ülkemizi ilk elden 
tanıma fırsatı da sunacaktır. İnşallah 
Türkiye’yi, Türk milletini, milletimizin 
demokrasi mücadelesini çok daha yakın-
dan görme imkânı bulacaksınız. Bu tec-
rübenin, en az konferansta konuşulacak 
başlıklar kadar değerli ve önemli olduğu-
nu düşünüyorum. Çünkü Türkiye olarak 

Sen’e yakışan bu eserin kazandırılmasında 
emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ayrıca 
iki gün sonra yapılacak Memur-Sen’in 
6’ncı Genel Kurulu’nun da sendikamız ve 
ülkemizdeki tüm kamu görevlileri için ha-
yırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. 
Genel Kurul toplantıları, değişim, yenilen-
me ve muhasebe dönemleri olmalarının 
yanı sıra aynı zamanda güven tazeleme va-
sıtalarıdır. 6’ncı Genel Kurul’da belirlene-
cek hedefler, Memur-Sen için, ülkemizdeki 
sendikal çalışmalar için gelecek 4 yılda yol 
gösterici olacaktır. Memur-Sen’in mevcut 
yönetiminin, inşallah güven tazelemiş ola-
rak, önümüzdeki dönemde çalışmalarını 
çok daha güçlü, koordineli ve etkin bir şe-
kilde sürdüreceğine inanıyorum. Bu vesi-
leyle sendikamızın bugünlere gelmesinde 
emeği geçen herkese gönülden teşekkür 
ediyorum. Dâr-ı bekaya uğurladığımız sen-
dika mensuplarımıza Rabbim’den rahmet 
niyaz ediyorum.

Bilhassa 1995 senesinde Memur-Sen’in 
kuruluşuna liderlik eden merhum Meh-
met Akif İnan’ı burada rahmetle yâd edi-
yorum. Şair, mütefekkir, muallim Akif 
İnan Ağabey sadece şiirleriyle, fikirleriyle 
değil, aynı zamanda aksiyonerliğiyle de 
bizlere hep örnek olmuştur. Sadece kuru 
bir öğretmenlik, yazarlık, şairlik yapma-
mıştır. “İnsanların en hayırlısı insanlara 
faydalı olandır” emrine uygun olarak, son 
nefesine kadar ülkemizin ve milletimizin 
istikbali için mücadele etmiştir. Akif İnan, 
sendikayı, sadece memurların hak ve hu-
kukunu savunan bir çatı olarak değil; milli 
bir diriliş hareketi, evrensel bir özgürlük 
hareketi olarak da tasavvur etmiştir. Onun 

nazarında Memur-Sen ülkemizle beraber, 
dünyanın dört bir yanında hakları elinden 
alınan;  emekleri, alın terleri, kaynakları 
sömürülen; onca zenginliğin ortasında 
fakirliğe mahkûm edilen yüz milyonların 
da sesi, soluğu, nefesi olan bir müessese-
dir. Kuruluşundan itibaren Memur-Sen 
de, Akif İnan’ın tayin ettiği istikamet doğ-
rultusunda misyonunu layıkıyla yerine 
getirmiştir.

Memur-Sen Hep Millî İradenin 
Yanında Saf Tutmuştur

Türkiye’nin son yıllardaki tüm demokrasi 
hamlelerinde Memur-Sen, hep kritik rol 
oynamıştır. Özellikle 28 Şubat’ta olduğu 
gibi demokrasinin askıya alındığı dönem-
lerde darbeleri meşrulaştırıcı görev üstle-
nen sendikal gelenekten ülkemizin kur-
tarılmasında Memur-Sen’in ciddi katkısı 
vardır. Sırtını vesayet odaklarına dayayan 
sendika ağalarının siyasetçilere ayar ver-
diği o kötü günler, hamdolsun sizlerin des-
teğiyle artık geride kalmıştır. Türkiye’de 
ideolojik sendikacılığın yerini, temel he-
defi emekçilerin hak ve imkânlarını güç-
lendirmek olan yeni bir sendikal anlayış 
almıştır. Avrupa Birliği sürecimize destek 
veren, Kudüs’ün hakkını savunan, ihtiyaç 
sahiplerine el uzatan, kritik dönemlerde 
vesayetçiler yerine millî iradenin yanında 
saf tutan Memur-Sen, ülkemiz için önemli 
bir kazanımdır. Ben tüm Memur-Sen ailesi-
ne, çalışanlarımızın haklarını savunmada 
gösterdikleri gayretin yanı sıra Türkiye’de 
milli iradenin, demokrasinin, insan hak 
ve hürriyetlerinin yerleşmesine verdikleri 
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son yıllarda uluslararası boyutu da olan 
çok yönlü bir karalama kampanyasına ma-
ruz kalıyoruz. 

Şu anda ülkemdeki ekonomik durumla a-
lakalı batı dünyasının belli kesimleri, tüm 
medya organlarıyla adeta ekonomimizi 
çökmüş, bitmiş gibi göstermenin gayreti 
içerisine giriyor. Ne yaparsanız yapın, han-
gi başlığı atarsanız atın, Türkiye dimdik 
ayaktadır ve güçlenerek de yoluna devam 
edecektir. Bu medyaya, bu paçavralara 
alıştık, bunları yutmuyoruz. Her zaman 
bunlar, bu başlıkları atacaklardır ama biz 
yolumuza dimdik durarak devam edece-
ğiz. “Financial Times, böyle yazmış...” Sen 
ne yazarsan yaz, benim ülkemin durumu 
ortada. Alışacaklar ve Türkiye’nin gücünü 
kabul edecekler. Bunlar ilk defa bu başlığı 
atmıyor, her zaman bu başlıkları attılar. 
Bundan sonra da atacaklar. Şu anda ülke-
mizdeki durum ortadadır ve güçlü bir şe-
kilde yoluna devam etmektedir.

Ey Financial Times, Senin 
Ülkende Ne Kadar Mülteci Var?

Suriye, Filistin, Yemen, Mısır meselelerin-
deki ilkeli duruşumuz yanında, yükselen 
İslam düşmanlığı konusundaki duyarlılı-
ğımızın, ülkemiz aleyhine yürütülen bu 
kampanyanın asıl sebebi olduğunun far-
kındayız. Küresel adaletsizlikler konusun-
da sesimizi yükselttikçe, saldırıların da do-
zu artıyor. Biz terörle mücadele ve mülte-
ciler meselesindeki çifte standarda dikkat 
çektikçe, aleyhimizdeki haberlerin sayısı 
daha da katlanıyor.

Ey Financial Times, 4 milyon mülteciye ev 
sahipliği yapan Türkiye’yi sen tanıdın mı? 
Senin ülkende şu anda ne kadar mülteci 
var? Hadi bir de onu haber yap bakalım. 
Türkiye 4 milyon mülteciye ev sahipliği 
yaparken dışarıdan doğru dürüst bir des-
tek almıyor. Şu ana kadar mültecilere 35 
milyar dolar harcadık. Söz verdikleri hal-
de Avrupa Birliği’nden bize gelen sadece 1 
milyar 750 milyon avrodur. Verdikleri söz, 
6 milyar avrodur. Bunlar böyle, bunlarda 
dürüstlük yok ama yalan bol. Eğer elimiz-
de bir tas çorbamız varsa onu da mülteci 
kardeşlerimizle paylaşarak yolumuza de-
vam edeceğiz. Her ne kadar Türkiye’nin 
ana muhalefetinin başındaki “Ben Suri-
yelileri tekrar ülkesine göndereceğim” de-
mişse, Bolu’daki seçilmiş olan bir belediye 
başkanı oradaki Suriyelilere “Ben bunlara 
bir tas çorba vermem, buradan gönderi-
rim” demişse de, biz bu kardeşlerimizi on-
ların eline bırakmadan, hükümet olarak 
valiliklerimiz kanalıyla aynen yedirmeye, 
içirmeye, giydirmeye devam edeceğiz

Milletimiz iradesine, bağımsızlığına, hak 
ve özgürlüklerine sahip çıktıkça, eski alış-
kanlıklarını devam ettirmek isteyenlerin 
rahatsızlığı derinleşiyor. Her ikisi de azılı 
birer terör örgütü olan PKK’lı ve FETÖ’cü 
unsurların öncülük ettiği bu iftira furya-
sına, ne yazık ki ülkemiz içindeki kimi 
sendikalar da lojistik destek sağlıyor. Ulus-
lararası kuruluşlara mektuplar yazarak, 
asılsız iddiaları gündeme getirerek ülke-
mize itibar suikastı yapıyorlar. Böylece 
Türkiye’nin, PKK ve FETÖ gibi eli kanlı te-
rör örgütlerine karşı yürüttüğü meşru mü-
cadeleyi engellemeye çalışıyorlar. Elbette 
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ramanca direnişi sayesinde akamete uğrat-
tık. Geçtiğimiz Ağustos ayında ise finans 
sistemimiz üzerinden ülkemizi çökertme-
yi hedef alan ekonomik bir saldırıya ma-
ruz kaldık. 

Dönem, Kızgın Demiri  
Soğutma Dönemidir

Son 5 yılda halkoylaması, Cumhurbaşkan-
lığı, milletvekilliği ve belediye başkanlığı 
için tam 7 kez sandığa gittik. Biz her ne 
kadar hiçbir zaman seçim ekonomisine te-
vessül etmesek de, seçimlerin ülke ekono-
misinde ağır bir yük oluşturduğu vakıadır. 
Seçim atmosferinde yükselen siyasi reka-
bet, toplumumuzun hem sosyolojisinde, 
hem ekonomisinde gerilimlere sebep ol-
maktadır. Hamdolsun milletimiz sandıkla-
rın kapanmasıyla beraber bu dönemi geri-
de bırakmıştır. Seçim döneminde yaşanan 
tartışmalar artık sona ermiş, herkes gün-
lük hayatına yönelmiş; evine, işine, gücüne 
yoğunlaşmıştır. 

Seçim Kanunumuz çerçevesinde yapılan 
hak arama mücadeleleri, demokrasinin bir 
imkânı ve gereğidir. Kimse, hak arama mü-
cadelesi verenlere hakaret edemez, eleşti-
remez. Geçmişimizden bugüne her türlü 
siyasi parti, bu tür yollara başvurmuştur. 
Bu mücadeleyi partim verince niye rahat-
sız oluyorsunuz? Sonuna kadar bu müca-
delemizi vereceğiz. Yüksek Seçim Kurulu, 
noktayı koyduğu zaman bizim için de me-
sele bitmiştir. Ondan sonra yola devam.

Seçim sürecindeki ve sonrasındaki tar-
tışmaların, milli çıkarlarımızın ve hassa-
siyetlerimizin önüne geçmesine asla izin 
vermedik, vermeyeceğiz. Siyaset, milletin 
maslahatını kendi menfaatinin önüne koy-
mayı gerektirir. Türkiye’nin bekası, vatan-
daşlarımızın birlik ve beraberliği her türlü 
politik hesabın üstündedir. Özellikle için-
de bulunduğumuz hassas dönemde siya-
setçilerin sorumluluk duygusuyla hareket 
etmesi önem arz ediyor. İnşallah böyle bir 
döneme girdiğimize inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar.

Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir 
icraat dönemi bulunuyor. 82 milyon ola-
rak bu 4,5 yıllık dönemi en verimli şekilde 
değerlendirmemiz gerekiyor. Seçim tar-
tışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve 
güvenlik başta olmak üzere asıl gündemi-
mize odaklanmamız şarttır. Dönem kızgın 
demiri soğutma, musafahalaşma, kucak-
laşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden 
perçinleme dönemidir. Önümüzdeki 4,5 
yıllık süreçte gayemiz, milletimizin refahı-
nı artırmak, güvenlik ve özgürlük denge-
sini koruyarak devletimizin bekasına yö-
nelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye’yi 
2023 hedeflerine ulaştırmaktır.

Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdü-
rürken, inşallah ülkemizin ihtiyacı olan 
yapısal reformları da hayata geçirmeye de-
vam edeceğiz. Savunma sanayi, ihracat ve 
turizmde yakaladığımız ivmeyi, inşallah 
diğer alanlarda da gerçekleştireceğiz. Şu 
anda turizmde yüzde 50 bandına ulaşmak-
ta olan bir Türkiye bulunuyor. İnşallah 

dünyanın hemen her ülkesinde ideolojik 
bağnazlıkla hareket eden marjinal yapı-
lar bulunur. Bunların mevcut tüm iletişim 
imkânlarını propagandalarına alet etmesi 
de gayet tabiidir. Burada asıl sorgulanması 
gereken, bu iftiraların uluslararası sendi-
kal kuruluşlar nezdinde alıcı bulmasıdır. 
Üzerinde asıl durulması gereken, örgütlü 
yalanın hakikati perdelemesine göz yu-
mulmasıdır.

Bizi birkaç marjinalin iftirası değil; hiçbir 
araştırma yapılmadan, iddialar teyit edil-
meden, işin aslı muhataplarına sorulma-
dan Türkiye karşıtı her türlü habere, her 
türlü propagandaya prim verilmesi rahat-
sız ediyor. Bizi rencide eden, masumiyet 
karinesinin, ülkemiz söz konusu olduğun-
da hemen rafa kaldırılmasıdır. Oysa biz 
kimseden ayrıcalık, iltimas beklemiyoruz. 
Muhataplarımızdan sadece ilkeli, tutarlı 
ve hakkaniyetli davranmalarını istiyoruz. 
Biz ülkemizle ilgili meselelerin önyargıla-
ra kurban edilmek yerine; vicdan, akıl ve 
adalet terazisinde tartılarak karara bağ-
lanmasını arzu ediyoruz. Özellikle bugün 
aramızda bulunan uluslararası kuruluş-
ların temsilcileri olan misafirlerimizden, 
bilgi kaynaklarını çeşitlendirerek, hak-
kaniyeti elden bırakmamalarını rica edi-
yorum. Ülkemizdeki uygulamalarla ilgili 
gündeme gelecek her türlü konuda, soru 
işaretlerini gidermek için elimizden gele-
ni yapmaya hazır olduğumuzun bilinme-
sini istiyorum.

Kıymetli dostlarım,

Türkiye olarak, 31 Mart tarihinde bir se-
çim maratonunu daha hamdolsun başa-
rıyla tamamladık. Demokratik bir hukuk 
devleti olan Türkiye’de, 31 Mart Seçimleri 
demokrasi şöleni havasıyla gerçekleştiril-
miştir. Elbette bir takım tartışmalar, bir 
takım görüş farklılıkları olmuştur. Ama bu 
durum, demokrasimizin bir kez daha ba-
şarıyla işlediği gerçeğinin teslimine engel 
değildir.  Yüzde 85’e varan oldukça yüksek 
bir katılım oranıyla yapılan bu seçimlerin 
bir kez daha tüm milletimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyoruz. Seçim günü san-
dığa giderek iradelerini yansıtan, demok-
rasimize sahip çıkan tüm vatandaşlarımı-
za buradan şükranlarımı sunuyorum.

Gerek katılım oranının yüksekliğinin, ge-
rekse seçim sonuçlarının demokrasimizin 
kalitesini daha da artırdığına inanıyorum. 
Demokrasimize verilen bu güçlü destek, 
Türkiye’nin istikbali, milli iradenin per-
çinlenmesi adına gerçekten tarihi bir ka-
zanımdır. Sizlerin de bildiği gibi Türkiye 
son 6 senede, Gezi Olaylarıyla başlayan, 
17-25 Aralık girişimi ve çukur eylemleriy-
le bir üst aşamaya çıkan pek çok saldırıya, 
provokasyona, anti-demokratik girişime 
muhatap oldu. Bundan 2,5 yıl önce maruz 
kaldığımız 15 Temmuz askeri darbe teşeb-
büsü, tarihimizin en büyük ihanetlerinden 
biridir. 251 insanımızı şehit verdiğimiz, 2 
bin 193 vatandaşımızın yaralandığı bu al-
çak girişimi, milletimizin cesareti ve kah-
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yüzde 50’nin de üzerine çıkılacak. Savun-
ma sanayiinde göreve geldiğimizde yerli 
üretim yüzde 20 civarındaydı. Şimdi bu 
oran yüzde 68’lere ulaştı. Hedef çok daha 
ilerilere sıçramaktır. 

Biz, kurulduğu günden beri hep, gücünü 
milletten alan ve bu gücü de sadece millete 
hizmet yolunda kullanan bir kadro olduk.  
Daima ortak akla, ortak vicdana, milleti-
mizi bir araya getiren ortak değerlere vur-
gu yaptık. Hiç kimseyi dışlamadan, öteki-
leştirmeden siyaset yelpazesindeki herkes-
le  “Türkiye ortak paydasında” buluşmanın 
mücadelesini verdik. Şiddete bulaşmadığı, 
terörü kutsamadığı müddetçe her siyasi 
görüşün başımızın üstünde yeri oldu.

Bölgemizde yaşanan onca çatışmaya rağ-
men halen istikrar ve güven adası olarak 
yükselen bir Türkiye varsa, bunu son 17 
yılda atılan adımlara borçluyuz. Altını çi-
zerek ifade etmek isterim ki; yakaladığı-
mız başarı hepimizin, 82 milyonun her bir 
ferdinin başarısıdır. 2023 Türkiye’sini inşa 
edecek olan da yine milletimizin bizatihi 
kendisidir. Nasıl İstiklal Harbimizi el birli-
ği içinde zafere taşımışsak, nasıl PKK’lı ha-
inlerin tepesine yurt içinde ve yurt dışında 
yumruk gibi inmişsek, nasıl 15 Temmuz 
gecesi FETÖ’cü alçaklara meydanları dar 
etmişsek, bugün de aynı dayanışmayı ser-
gilemeye ihtiyacımız bulunuyor.

Gerek Suriye’nin kuzeyindeki terör batak-
lıklarının kurutulması, gerekse ekonomi-
mizin tekrar büyüme trendine girmesi için 
toplumumuzun tüm kesimlerinin üzerine 
düşen görevler vardır. Ülkemizin bekasını 

ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ay-
rılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon 
hep birlikte “TÜRKİYE İTTİFAKI” olarak 
hakaret etmeliyiz. Takip eden değil takip 
edilen, vatandaşlarına ve kardeşlerine gü-
ven veren bir Türkiye için, hep beraber 
elimizi taşın altına koymalıyız. Gençleri-
mizin, memurlarımızın, çiftçi, sanayici, 
esnaflarımızın sorunlarını çözmek ancak 
bu şekilde mümkün olacaktır. Burada 
bulunan siz dostlarım başta olmak üze-
re, herkesin bu yönde çaba göstereceğine 
inanıyorum.

Özellikle ülkemizin medar-ı iftiharı 
Memur-Sen’den bu süreçte çok büyük gay-
retler ve fedakârlık bekliyorum. Memur-
Sen’in bugüne kadar olduğu gibi yine 
Türkiye’nin demokrasi  sancağını gururla 
yükselteceğine inanıyorum. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha yeni Genel Merkez Hizmet 
Binası’nın hayırlı olmasını diliyorum. 
Bugün başlayan “İşin Geleceği; Tehditler 
ve Fırsatlar” Konferansının verimli ve be-
reketli geçmesini temenni ediyorum. İki 
gün sonra yapılacak Memur-Sen’in 6’ncı 
Olağan Genel Kurulu’nun da başarılı geç-
mesini diliyorum. Memur-Sen yönetimine 
Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

Yurt dışından konferansı teşrif eden misa-
firlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyor, 
sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 
Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun. 

Kalın sağlıcakla.

Devlet Arşivleri Başkanlığımızın ve Türk 
Tarih Kurumumuzun kıymetli mensupla-
rı, değerli misafirler, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. 

Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih 
Araştırmalarına Katkısı Sempozyumunun 
kurumlarımız ve ülkemiz için hayırlara ve-

sile olmasını diliyorum. Arşivciliğimizin 
ve tarih araştırmalarının gelişmesine kat-
kıda bulunan herkesi şükranla yâd ediyo-
rum. Geçmişten bugüne ve geleceğe kuru-
lan köprüler olarak gördüğüm arşivlerimi-
zin korunması, tasnifi, değerlendirilmesi 
sürecinde görev alan tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. 

Ermeni Meselesini Kaşıyan 
Devletler, İddialarını Arşiv 

Belgeleriyle İspat Edemiyorlar

Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı
Sempozyumu | Ankara | 24 Nisan 2019
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açtık. Meclis ve istihbarat dışındaki tüm 
kurumlarımızın arşivleri, artık merkezi 
olarak yönetiliyor. İnşallah bundan sonra 
devlet belgelerimizi, ecdadımızın hassasi-
yetinde koruyacak ve değerlendireceğiz. 

Değerli arkadaşlar, 

Cumhuriyetimiz kurulduktan sonra tek 
parti döneminde, milletimizin geçmişiyle 
bağlarının kopartılmasına yönelik fevka-
lade yanlış bir politika izlenmiştir. Osman-
lıyı reddeden, Selçukluyu görmezden ge-
len, İslam medeniyetine tümden düşman 
kesilen, Türk tarihini daracık bir kovuğa 
hapsetmek isteyen kısır bir anlayış türe-
tilmiştir. Yeni nesillerin kafasında, sanki 
“Milletimizin tarihi 1919’da başlıyor, da-
ha öncesi bize ait değil” gibi bir yaklaşım 
nakşedilmeye çalışılmıştır. Evlatlarımız, 
kendilerine okul kitaplarında anlatılan 
tarih ile babalarından, dedelerinden, çev-
relerindeki arif ve âlim büyüklerinden 
tevarüs ettikleri bilgiler arasında şaşırıp 
kalmışlardır. 

Milletimiz, o engin irfanıyla bu dayatmayı 
reddetmiş ve tarihine sahip çıkmıştır. Bu-
na rağmen yaşanan süreçte ortaya çıkan 
tahribatı küçümsemek de mümkün değil-
dir. Halbuki, sadece toplantımızın konusu 
olan arşivcilik açısından baktığımızda da-
hi, karşımızda eşsiz bir hazine durduğunu 
görüyoruz. Bilhassa Osmanlı arşivi öyle 
bir hazine ki, sadece ülkemizin değil, aynı 
zamanda 40’dan fazla devletin geçmişini 
içinde barındırıyor. Bir başka ifadeyle Tür-
kiye, arşivlerinde, kendisiyle birlikte dev 
bir coğrafyanın hafızasını da saklıyor. Bu-

gün bölgemizdeki pek çok uluslararası so-
runun çözümünün Osmanlı arşivlerinde 
aranması boşuna değildir. Bölgemizdeki 
kimi ülkeler ve örgütler hem haydutlukla, 
zorla, baskıyla, hileyle demografiyi değişti-
riyor, hem de buna hukuki kılıflar uydur-
maya çalışıyor. Bunlara diyoruz ki, bizim 
arşivlerimizdeki kayıtlar, bu bölgelerin 
gerçek sahiplerini tüm açıklığıyla ortaya 
koymaktadır. Coğrafyada adalet yeniden 
tesis edildiğinde, elimizdeki arşiv belgele-
rinin yardımıyla, inşallah hak yerini bu-
lacaktır. 

Tabii bunun için arşiv araştırmacılığına 
özel önem vermemiz gerekiyor. Osmanlı 
arşivlerinde çalışmak için, öncelikle ma-
li kayıtlarda kullanılan siyakat yazısı ve 
rakamları bilmek şarttır. Bunun yanın-
da, Budin’den Yemen’e kadar uzanan ge-
niş coğrafyadaki mahalli kelimelere, yer 
isimlerine, kavramlara hâkim olunmalıdır. 
Bab-ı Ali Evrak Odası’nın muhaberat ve nu-
maralama sistemini bilmeden arşiv belge-
lerinin içinden çıkmak mümkün değildir. 

Osmanlı Türkçesinin başlangıç seviyesin-
den arşiv uzmanlığına kadar her düzeyde 
öğrenilmesini işte bunun için teşvik ediyo-
ruz. Orta öğretimden başlayarak Osmanlı 
Türkçesini yaygınlaştırmamız, tarihimizle 
bağımızı güçlendirmek yanında, kültürel 
zenginlik bakımından da çok büyük fayda 
sağlayacaktır. Osmanlı Türkçesine savaş 
açanların amacı bugünkü alfabemizi ve 
Türkçemizi savunmak asla değildir, bilakis 
asıl gaye milletimizin mazisiyle olan bağ-
larını tümden kesmektir. Sadece Osmanlı 
değil, Cumhuriyet tarihini hakkıyla çalış-

Bilindiği gibi, yeni yönetim sisteminde 
Devlet Arşivleri Başkanlığını, doğrudan 
Cumhurbaşkanlığına bağladık. Bu durum, 
kamunun belge yönetimi ile arşiv biriki-
mine verdiğimiz ehemmiyetin bir işareti-
dir. Arşiv, milletin ve devletin hafızasıdır. 
Hafızası olmayan milletler, nereden gel-
diklerini, bugün nerede durduklarını ve 
nereye gideceklerini bilemezler. Güçlü bir 
arşiv geleneği, aynı zamanda güçlü bir dev-
let geçmişinin ifadesidir. Biz, her fırsatta 2 
bin 200 yılı aşkın devlet geleneğine, coğ-
rafyamızda da bin yıllık bir geçmişe sahip 
olduğumuzu söylüyoruz. İşte bu devlet ge-
leneğimizin ve yaşadığımız topraklardaki 
geçmişimizin en büyük dayanağı tarih ça-
lışmaları ile zengin arşiv birikimimizdir. 
Hep yanarım, Süleymaniye’deki o kütüp-
hanelerimizin ve arşivlerin haline. Oralar 
neydi ve işte bizi Kağıthane’deki bu yeni 
yerin, bu güçlü yerin yapımına da özellikle 
o durum itmiştir.

Özellikle Osmanlı, dünyada en iyi kayıt tu-
tan ve bunu muhafaza eden devletlerin ba-
şında gelir. Başkentteki merkezi yönetimin 
tüm kayıtları zaten muntazaman tutul-
muştur. Bunun yanında, devletin her köşe-
sindeki her bir hanenin ne kadar toprağı, 
hayvanı bulunduğundan mahkeme kayıt-
larına kadar tüm belgeler titiz bir şekilde 
tutulmuş ve arşivlenmiştir. Bugüne kadar 
Osmanlı arşivinde yürütülen çalışmalarla 
31 milyon belge ve 275 bin defter tasnif 
edilmiştir. Cumhuriyet arşivinde bulunan 
40 milyon belgenin dörtte biri ile 117 bin 
defterin dörtte üçü tasnif edilmiş durum-

dadır. Cumhuriyet döneminde, özellikle 
de ilk yıllarda, maalesef bu hazinenin kıy-
meti bilinememiş, önemli bir kısmı heba 
edilmiştir. 

Başbakanlığımız döneminde hayata ge-
çirdiğimiz dijitalleşme projeleriyle, devlet 
belgelerinin önemli bir bölümünü bilgi-
sayar ortamında güvence altına alınabil-
mesini sağladık. Osmanlı arşivindeki 33,5 
milyon belge ve 8 milyon defter görüntüsü, 
Cumhuriyet arşivinde ise 19 milyon belge 
ve 2 milyon defter görüntüsü dijitalleşti-
rilmiştir. Aynı şekilde, belgelerin restoras-
yonu konusunda da çok önemli adımlar 
atılmıştır. Artık bu konu başlı başına bir 
uzmanlık alanı haline gelmiştir. 

Türkiye, Arşivlerinde, Kendisiyle 
Birlikte Dev Bir Coğrafyanın 
Hafızasını da Saklıyor

İnşallah şimdi Rami Kışlası’nı restore 
ediyoruz.  İnşaatı süratle devam ediyor. 
Malum Ankara’da 5 milyon ciltlik bir kü-
tüphanemiz bitmek üzere. Bu kütüphane-
miz 24 saat hizmet verecek. İstanbul’da 
da 6 milyon ciltlik bir kütüphane ile Ra-
mi Kışlası’nı kütüphaneye dönüştürüp 
Türkiye’nin en büyüğü haline getireceğiz.

Mevcut arşivin korunması yanında, dev-
let belgelerinin nasıl muhafaza ve tasnif 
edileceği konusunda da ciddi sıkıntılar 
yaşanıyordu. Devlet Arşivleri Başkanlığını 
Cumhurbaşkanlığına bağlayarak, bu alan-
daki tüm belirsizlikleri ortadan kaldırdık 
ve arşivciliğimizin önünde yeni bir dönem 
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için dünyanın dört bir yanında 50 milyon 
insanın vahşice katledilmesinin sorumlu-
su da Türkler veya Müslümanlar değildir. 
Amerika kıtasındaki kadim medeniyetle-
rin ve halkların yok edilmesinin altında 
bizim ecdadımızın imzası yoktur. 

Yaklaşık 70 milyon insanın ölümüyle, ta-
rihin en büyük kıyımlarının yaşandığı 
Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarını kimle-
rin çıkarttığı da bellidir. Soykırımdan söz 
edenler, daha 80 yıl önce Avrupa’da başlat-
tıkları Yahudi avını, toplama kamplarını 
herhalde hafızalarından silmiş durumda-
lar. Milyonlarca Kırım Tatarını ve Ahıs-
ka Türkünü bir gecede trenlere doldurup 
ölüme gönderenleri de unutmadık. Ma-
sumların Libya ve Cezayir çöllerinde yan-
kılanan feryatlarını bugün bile duyuyor, 
yüreğimizde hissediyoruz. Oralardaki zu-
lüm ve katliamların sorumlusu da Müslü-
manlar değillerdi.  Daha 25 sene önce 800 
bin öldürüldüğü Ruanda’daki soykırımda 
kimlerin dahlinin bulunduğu aşikârdır ve 
failleri Fransızlardır. Bir de Fransızlar kal-
kıp bize ders veriyor. Ne dersi veriyorsun? 
Cezayir’de yüz binlerce insanı katleden, 
soykırıma uğratan yine Fransızlardır. Bun-
lar, çok açık net arşiv belgeleriyle elimizde. 
Ama bunlar, yaptıkları dezenformasyonla 
tüm dünyayı aldatmanın hep gayreti için-
de oldular. Bir keresinde, şu andaki dev-
let başkanına, “Daha bu işlerde yenisin, 
Cezayir’de, Ruanda’da yaptığınız katliam-
ları çok iyi biliyoruz. Afrika’da helikopter-
lerle inip, oradaki elmasları, altınları topla-
mak için nasıl katliamlar yaptığınızı biliyo-
ruz” dedim. Ama öyle bir dezenformasyon 
yapıyorlar ki, insanlık bunları iyi devletler 

olarak görüyorlar. Kimi aldatıyorsunuz. 
Bunları belgeleriyle önce milletimize, son-
ra da tüm dünyaya anlatmalıyız. 

Geçtiğimiz yıllarda, Bosna’da, Karabağ’da, 
Arakan’da toplamda milyonlarca masum 
insanı vahşice katledenlere kimlerin seyir-
ci kaldığını, kimlerin örtülü destek verdi-
ğini de gayet iyi biliyoruz. 

Amacı Hakikati Bulmak Olan 
Herkese Arşivlerimizin Kapıları 
Sonuna Kadar Açıktır

Millet olarak bizim yaşadığımız acıların liste-
sini çıkartmaya kalksak, herhalde kimsenin 
başını kaldıracak yüzü kalmaz. Sadece 1912 
yılından 1919 yılına kadar, Balkanlarda 2 
milyon, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da 
2 milyona yakın sivil kardeşimiz, sırf Türk ve 
Müslüman oldukları için katledilmişlerdir. 
Bugün de Irak’ta, Suriye’de, Afrika’nın çeşit-
li yerlerinde ölen milyonlarca sivilin gerçek 
katilinin kimler olduğunu herhalde söyle-
meye gerek yoktur. 

Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. 
Katliamların, soykırımların, işkencelerin 
ve insanlık dışı muamelelerin tamamının 
da altını kazıdığınızda karşınıza bugün 
bizim karşımızda soykırım, demokrasi 
ve özgürlük diye yaygara koparanları gö-
receksiniz. Ecdadımız gibi biz de Türkiye 
olarak bugün dünyada hep mazlumların 
yanında yer almayı sürdürüyoruz. Nerede 
bir mazlumun ahı duyulursa, onun yara-
sını sarmak, akan gözyaşını silmek bizim 
ahlakımızın gereğidir. 

mak için de Osmanlı Türkçesini bilmek 
elzemdir.  Çünkü, Gazi Mustafa Kemal’den 
İsmet İnönü’ye, Celal Bayar’dan Kenan 
Evren’e kadar Cumhuriyet dönemi devlet 
adamlarının önemli bir bölümü de notları-
nı Osmanlı Türkçesiyle tutmuştur. 

Osmanlı Arşivlerinin Tasnifi, 
Geleceğimize Bırakacağımız En 
Büyük Miras Olacaktır

Arşiv araştırmacılığının yeni nesillerde 
rağbet bulması için bu konuda gereken 
adımları süratle atmalıyız. Şayet ömrünü 
arşivlerde çalışarak geçiren bilim insan-
larımız, araştırmacılarımız, uzmanları-
mız olmasaydı, bugün pek çok konuda ne 
söyleyeceğimizi, ne yapacağımızı bilmez 
durumda kalırdık. Arşiv araştırmacılığını 
hak ettiği yere getirmek ve prestijli bir uğ-
raş haline dönüştürmek için her türlü des-
teği vermeye hazırız. 

Osmanlı arşivlerinin tamamının bir an ön-
ce tasnifi ve dijitalleştirilmesi, geleceğimi-
ze bırakacağımız en büyük miras olacaktır. 
Açık konuşmak gerekirse, elimizdeki arşiv 
hazinesine bir başka ülke sahip olsaydı, 
herhalde tüm dünya bizim arşivlerimizi 
konuşuyor olurdu. Böyle bir durumda, 
herhalde arşivlerimiz üzerine onlarca ro-
man yazıldığını, film çekildiğini, dizilere 
konu olduğunu görürdük. TRT’de yayım-
lanan Diriliş Ertuğrul dizisinin tek başına 
Osmanlı tarihine olan ilgiyi nasıl artırdı-
ğını en iyi sizler biliyorsunuz. Bu örnek 
bize, önümüzdeki dönemde tarihimizle 
ve münhasıran arşivlerimizle ilgili benzer 

çalışmalara ağırlık vermemiz gerektiğine 
işaret ediyor. Siz değerli hocalarımdan ve 
arşiv araştırmacılarımızdan bu konuda da-
ha fazla gayret ortaya koymanızı, yol göste-
rici olmanızı rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Arşivlerimiz sayesinde, tüm dünyaya göğ-
sümüzü gererek gerçekleri haykırdığımız 
tartışmalardan biri de, Ermeni meselesi-
dir. Ermeni meselesi ve terörle mücadele 
üzerinden Türkiye’ye insan hakları ve de-
mokrasi dersi vermeye kalkışanlara baktı-
ğımızda, hepsinin de kanlı bir geçmişe sa-
hip olduğunu görüyoruz. Buna karşılık her 
fırsatta iftira attıkları bizim ecdadımız ise 
kalpleri, gönülleri fethederek hâkimiyet 
alanını genişletmiştir. Batı dünyasının bu-
gün dünyanın hâkim gücü haline gelme-
si, değerlerinin yüceliği yahut fikirlerinin 
mükemmelliği ile gerçekleşmiş değildir. 
Bu hâkimiyetin gerisinde, Batı toplumla-
rının kendi çıkarlarını her türlü değerin 
üstünde tutarak, insana ve tabiata karşı 
yürüttüğü acımasız savaş vardır. 

Son asırlarda insanlığın yaşadığı büyük 
kıyımların ve acıların, sorumlusu veya 
kışkırtıcısı, bugün insan hakları ve özgür-
lükler havarisi maskesi takanlardır. Bu 
vahşetlerin, katliamların, soykırımların 
ve işkencelerin hiçbirisinde bizim dahli-
miz bulunmadığı gibi çoğu defa mağduru 
olduk. Haçlı Seferlerinde, o dönemin dün-
yasında çok büyük bir rakamı ifade eden 
4 milyon insanın ölümünün sorumlusu ne 
Türkler, ne de Müslümanlardır. Sömürge-
cilik yoluyla ekonomik refah tesis etmek 
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Bu tarihi gerçeklere rağmen bizi Ermeni 
meselesi üzerinden köşeye sıkıştırmak 
isteyenlerin yüzlerine, her fırsatta kanlı 
geçmişlerini çarpmak mecburiyetindeyiz. 
Doğu Anadolu bölgemizdeki Müslüman 
ahaliyi kadın, çocuk, ihtiyar demeden kat-
leden Ermeni çetelerini ve onlara destek 
verenlerin tehciri, böyle bir dönemde ya-
pılabilecek en makul davranıştır. Tehcir 
başka bir şey katliam başka bir şeydir, ki-
mi aldatıyorsunuz. Buradan yine haykırı-
yorum: Arşivlerimiz sonuna kadar açıktır. 
Ermeniler, varsa siz de arşivlerinizi açın. 
Tüm dünya, üçüncü ülkeler sizde varsa 
arşivlerinizi açın. Bütün arşiv incelemele-
rinde yetkili olanları çalıştıralım. Ortaya 
çıkan tablolardan sonra siyasiler olarak biz 
konuşalım. Siyasetçinin işi arşivleri incele-
mek değildir. 

Amacı hakikati bulmak olan herkese arşivle-
rimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Bugü-
ne kadar Ermeni meselesini kaşıyan hiçbir 
grup ve devlet, iddialarını arşiv belgeleriyle 
ispat edememiştir. Fransa başta olmak üzere, 
sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ortalığı 
bulandıranların hiçbirinin de hakikat diye 
bir derdi olmadığını biz zaten biliyoruz, tüm 
dünyanın da bilmesini istiyoruz. 

Değerli misafirler,

Konu tarih ve arşivlerimiz olunca, saatler 
boyu konuşsak, anlatsak bitmeyecek me-
sajlarımız olacaktır. Her fırsatta, ömrünü 
bu yola vakfetmiş hocalarımızın birikim-
lerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Genç-
lerimiz arasında tarihin ve arşiv çalışmala-
rının yeniden ilgi görmeye başlamış olma-
sından memnuniyet duyuyorum. 

Bugün açılışını yaptığımız sempozyumda, 
2 gün boyunca, ermeni meselesinden ka-
mu arşivlerine, dijitalleşmeden arşiv eğiti-
mi ve muhafazasına kadar geniş bir alanda 
kıymetli görüşler ortaya konulacak. Değer-
lendirme ve tartışmalarıyla sempozyuma 
katkıda bulunacak olan tüm bilim insan-
larımızı, araştırmacılarımızı tebrik ediyo-
rum. Bu güzel toplantı vesilesiyle bizleri 
bir araya getiren Devlet Arşivleri Başkanlı-
ğımızın ve Türk Tarih Kurumumuzun yö-
neticilerine şükranlarımı sunuyorum. 

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 
kıymetli yöneticileri, ülkemizin 81 ilinden 
gelen odalarımızın ve borsalarımızın de-
ğerli temsilcileri, kıymetli misafirler, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 

75’inci Genel Kurulu’nun ülkemiz ve iş 
dünyamız için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. 

Burası, üretimin, ticaretin, ihracatın, istih-
damın, Türkiye ekonomisinin tamamının 
temsil edildiği bir çatıdır. Ahiliğin ve Lon-

Biz Hiçbir Zaman 
Kucaklaşmadan Kaçmadık, 

İşte Onun İçin ‘Türkiye İttifakı’ 
Dedik

TOBB 75. Genel Kurulu | Ankara | 2 Mayıs 2019
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başarısına birlikte imza attık. Her ne kadar 
döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle do-
lar bazında geçen yıl biraz gerilemiş de ol-
sa, milli gelirimizi 3 kattan fazla artırmayı 
yine birlikte başardık. İhracatımızı 36 mil-
yar dolardan 169 milyar doların üzerine 
beraberce çıkardık. Turizmde 12,8 milyon 
turist sayısından 46 milyon turist sayısına 
birlikte ulaştık. 

Birileri borçlanma rakamları üzerinden 
fırtına koparmaya çalışıyor. Maruz kaldı-
ğımız bunca saldırıya rağmen kamu borç 
stokumuzun milli gelirimize oranı yüzde 
13,7 düzeyindedir. Bu oran 2002 yılında 
yüzde 60’ı buluyordu. Ülkemizi 23,5 mil-
yar dolarlık borcu ödeyip IMF cenderesin-
den kurtaran yine biz olduk.

Aynı şekilde Merkez Bankamızın döviz 
rezervi o zamanlar 27,5 milyar dolarken, 
hamdolsun şu anda onunla mukayese edi-
lemeyecek konuma geldi. Bazı sirk cam-
bazları, döviz rezervine yönelik gayri sa-
mimi açıklamalar yapmak suretiyle olum-
suz bir psikolojik hava yaratmanın gayreti 
içindeler.

Türkiye’yi kur-faiz-enflasyon sarmalına 
hapsetmek isteyenlere karşı zaferi birlikte 
kazanacağız. Ekonomide, özellikle 2015 yı-
lına kadar elde ettiğimiz büyük başarıların 
gerisinde, hep birlikte aynı hedeflere yö-
nelmiş olmamız vardı. Son dönemde ardı 
ardına ülkemize ve milletimize kurulan tu-
zakların sebebi, ülkemize siyasi olduğu ka-
dar ekonomik olarak da diz çöktürmektir. 

Seçim öncesi yaşadığımız patates, soğan 
meselesini neyle izah edeceğiz? Bunların 
hepsi bir siyasi müdahale anlayışı değil 
midir? Depolanan patates ve soğanların 
nasıl çürütüldüğünü hep birlikte gördük. 
Bununla ne adına, nereye, ne mesajlar ve-
rilmek istendiğini de hep birlikte milli bir 
mesele olarak görmeliyiz.

Bir kez daha tekrarlıyorum, son yıllarda 
maruz kaldığımız tüm saldırılar, şahsımı-
zı değil doğrudan doğruya Türkiye’yi, 82 
milyonun tamamını can evinden vurma-
yı amaçlamaktadır. Ülke ve millet olarak 
teslim olmayı reddettiğimiz, istiklalimize 
ve istikbalimize sahip çıkmakta kararlı ol-
duğumuz için bize bedel ödetmeye çalışı-
yorlar. Bir zamanlar toplu iğne bile ürete-
meyen bir ülkenin, şimdi pek çok alanda 
bölgesinde ve dünyada söz sahibi haline 
gelmeye başlamasının birilerini rahatsız 
ettiği çok açıktır. Ne yaparlarsa yapsınlar 
biz bu yoldan geri dönmeyeceğiz. “Kaderin 
üstünde bir kader” olduğunun bilinciyle, 
“Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet” ülkümüze sıkı sıkıya sarılacağız. 
Merhum Aliya İzzetbegoviç’in, “Savaş ö-
lünce değil düşmana benzeyince kaybedi-
lir” sözünü asla aklımızdan çıkarmadan, 
inancımıza, tarihimize ve kültürümüze 
sıkı sıkıya sahip çıkarak mücadeleyi sür-
düreceğiz. 

Türkiye İttifakı diyerek, 82 milyon vatan-
daşımızı işte bu ortak payda altında bir a-
raya gelmesi idealini hayata geçirmeye ça-
lışıyoruz. Son zamanlarda “kucaklaşma za-
manı” ifadesi moda haline geldi. TOBB, bu 
çatının altında kucaklaşmıyorsa, bunun 

ca Teşkilatının günümüzdeki mirasçısı o-
lan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz, 
en başından beri hep birlikte çalıştığımız, 
hep birlikte yol yürüdüğümüz bir kurulu-
şumuz olmuştur.

Ekonomi başta olmak üzere, ülkemizin 
geleceğine ilişkin hemen her konuda, iş 
dünyamızla istişare etmeye özel önem ver-
dik. Aldığımız tüm kararların ortak aklın, 
ortak ihtiyaçların ve ortak vicdanın ürünü 
olması için gayret gösterdik. Ankara’da ve 
tüm şehirlerimizde iş dünyamızın bu en 
büyük çatısının genel kurullarına, ekono-
mi şuralarına, ödül törenlerine ve diğer 
pek çok etkinliğine katılarak, yol arkadaş-
lığımızı güçlendirdik. Her vesileyle ülke-
mizin ve şehirlerimizin sorunlarını, talep-
lerini, beklentilerini konuştuk, tartıştık ve 
birlikte çözüm yolları geliştirdik. 

Ülkemizin 81 şehrinde faaliyet gösteren 
365 oda ve borsamız, büyük ve güçlü Tür-
kiye davamızın ete kemiğe büründürül-
mesinde lokomotif görevi ifa etti. Oda ve 
borsalarımız kendilerini çağın yenilikle-
rine uydurarak, dijitalleşmeyi hızlandıra-
rak, hem verdikleri hizmetlerin kalitesini 
yükselttiler, hem de daha derinlemesine 
analizler yapma imkânına kavuştular. Bi-
raz sonra, en iyi hizmet veren oda ve bor-
salarımıza ödüllerini takdim edeceğiz. 
Türkiye’yi, 2023 hedeflerine, inşallah 
sizlerle birlikte ulaştıracağız. İş dünya-
mız kendini geleceğe ne kadar hızlı ha-
zırlarsa, biz de o hedeflerimize o derece 
çabuk varırız. 

TOBB çatısı altında bir araya gelen 1,5 
milyon girişimcimiz, temsilcisi oldukları 
yatırım, ihracat, istihdam dinamikleriyle, 
geleceğimizin de güvencesidir. Sizlerin az-
mi, çalışkanlığı, dirayeti ve kabiliyetiyle, 
önümüze çıkartılan engelleri birer birer 
aşarak hedeflerimize doğru yürümeye de-
vam ediyoruz. Sizler ürettiğiniz, istihdamı 
artırdığınız, ihracatı yükselttiğiniz, yatı-
rımlarınıza devam ettiğiniz, yeniliklere 
açık olduğunuz sürece, Allah’ın izniyle bu 
ülkenin ve milletin önünde kimse dura-
maz. “Türk Malı” ibaresi artık dünyanın 
dört bir yanında kalitenin sembolü haline 
gelmişse, bu başarının altında sizin imza-
nız vardır. Bugün ülkemizin itibarı iftihar 
verici bir seviyeye ulaşmışsa, bunda adeta 
bir Alperen ruhuyla dünyada ayak bas-
madık yer bırakmayan girişimcilerimizin 
çok büyük emeği ve katkısı vardır. Bir kez 
daha, Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi, 
gelişmesi, kalkınması, zenginleşmesi mü-
cadelemize katkı veren her bir kardeşime 
teşekkür ediyorum. 

Ülkemizi IMF Cenderesinden 
Biz Kurtardık

Değerli arkadaşlar,  

Geçtiğimiz 17 yıldaki istikrar ve güven ik-
liminde gerçekleştirdiğimiz bu başarılar 
bize, önümüzdeki dönemde çok daha bü-
yük başarılara imza atabileceğimize işaret 
ediyor. Türkiye’yi 2003’ten 2018’e kadar 
yılda ortalama yüzde 5,6 büyütme başarı-
sını birlikte gösterdik. Ülkemize 210 mil-
yar dolarlık uluslararası yatırım getirme 
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2,5 milyonluk bir ilave istihdam için “Bu-
rası Türkiye Burada İş var” sloganıyla yola 
çıktık. Öncü veriler, bu yılın ilk çeyreğinde 
istihdamda 100 bin kişilik bir artışa işaret 
ediyor. Bu yeniden yükselişe geçtiğimizi 
göstermesi bakımından önemli bir rakam-
dır, ama yeterli değil. Yaz sezonunun da 
açılmasını fırsat bilerek gaza basmalı ve 
hedefimize doğru süratle yol almalıyız. İs-
tihdam seferberliğimize, gerekiyorsa şart-
larını zorlama pahasına destek vermek, 
burada bulunan her bir iş insanımızın ül-
kesine, milletine ve şehrine olan vefasının 
gereğidir. Sahip bulunduğunuz her şeyi 
borçlu olduğunuz ülkeniz, bugün sizler-
den böyle bir fedakârlık bekliyor. 

Öyle müteahhitlerimiz var ki aldıkları işi 1 
yıl, 2 yıl, 3 yıl geri bırakmak suretiyle adeta 
o yatırımları bir laşe dönüştürmüşlerdir. 
Bunlara gerekli uyarılar yapıldığı halde, 
biz kalkıp da onların hesaplarına herhan-
gi bir blokaj uygulamadık. Böyle bir şey 
yok ama yatırım orada duruyor. Eğer bunu 
yapamayacaksan, böyle bir ihaleye niye 
girdin? Biz çoğu zaman bakanlarımızla, 
şahsım da başta olmak üzere bu insanların 
peşine düştük.

Değerli arkadaşlar,

Diğer yandan limanlarımız dahil olmak 
üzere, bütün bu yüklerin taşınması konu-
sunda şu 17 yıl içinde yapılan alt yapı ya-
tırımlarını görmezlikten gelebilir miyiz? 
Benim ülkemin en doğusundan, en kuze-
yinden bütün limanlara varıncaya kadar 
her türlü taşımacılığı yapmaya şu anda bi-
zim altyapımız müsait değil mi? Bunu bir 

kenara koyalım, raylı sistemde yine aynı 
şekilde birçok yatırımlarla bu işler aşılma-
dı mı? Havacılıkta yine aynı şekilde kargo 
uçuşlarıyla bunları sadece ülke içi değil ül-
ke dışına taşımada yine bu fırsatları bu ül-
kenin yönetimleri 17 yıldır sağlamadı mı?

Turizmde bu yıl 46 milyon rakamına ula-
şacağız. Turizmde bize gelen taleplerin 
hepsine gereken desteği verdik. Kültür ve 
Turizm Bakanımız burada… Aynı şekilde 
OSB’lerde her türlü desteği verdik, veriyo-
ruz. Gerek yerli gerekse küresel sermaye… 
Daha geçen hafta bakanım geldi, önüme 
bir proje koydu. Dedi ki “Memnuniyetle 
burada bu adımı atabiliriz.” Şehir hastane-
leriyle sağlıkta en önemli adımları attık, 
atıyoruz. 

Doğa ve Güneydoğu’ya  
Yatırım Yapmalısınız

Yerli yabancı kim olursa olsun hepsine bu 
kapıları açtık, açmaya devam ediyoruz. 
Yerli ve yabancı yatırımlara ilişkin TOBB 
ve TÜSİAD mensuplarıyla görüştük. On-
lara da söyledim; kim gelirse veya kimle-
ri getirirseniz başımız gözümüz üstünde 
yeriniz vardır. Bunların önünü asla kes-
meliyiz. Biz her zaman, TOBB olsun diğer 
STK’larımız olsun bu tür yatırımlar, giri-
şimlerde hiçbir zaman ön kesmedik, tam 
aksine destek verdik. Eğer böyle olmasaydı 
ihracatımızı 36 milyar dolardan 169 mil-
yar dolara çıkartamazdık. 

Bunun yanında yine aynı şekilde dünya-
nın bizi özellikle kur, enflasyon, faiz sar-

hesabını herhalde ben verecek değilim. 
Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçma-
dık. İşte onun için ‘Türkiye ittifakı’ dedik, 
onun için Cumhur İttifakı dedik. Bazıları 
hemen, söyleme amacımızın ne olduğu 
gayet açık olan Türkiye İttifakı ifademizi, 
Cumhur İttifakının alternatifi gibi göste-
rerek fitne çıkarma peşine düştü. Halbuki 
Cumhur İttifakı, milletimizin tamamını 
aynı idealler etrafında buluşturma çaba-
mızın lokomotifidir, sürükleyici gücüdür. 
Biz Cumhur İttifakını 15 Temmuz gecesi 
kurşunların, bombaların altında kurduk. 
Bu hukuka ayrı en küçük bir davranışımız 
asla söz konusu olamaz.

Terör Örgütüyle El Ele Olanlar 
Bizimle İttifak Halinde Olamazlar

O zaman bu ittifaktan kaçanlar, 7 
Ağustos’ta zorla Yenikapı’ya gelip Yenikapı 
ruhunu güya kabul ettiğini söyleyenler, on-
dan sonra Yenikapı ruhunu reddederek or-
tadan kaçmışlar ve terör örgütleriyle omuz 
omuza kol kola seçimlere girmişlerdir. 
Herhalde bunu da görmemiz lazım. Dağ-
dan gelen talimatlar neydi? “Ankara’da, 
İstanbul’da, İzmir’de, Antalya’da seçime 
girmeyeceksiniz” denildi. Sen parti değil 
misin? Seçime niye girmedin? Kiminle it-
tifak halinde oldun? Nasıl omuz omuza ol-
dun? Terör örgütüyle el ele olanlar bizimle 
ittifak halinde olamazlar. Benim 4 evla-
dımın, 4 Mehmet’imin Berat Gecesi’nde 
şehit edildiği bir olaydan sonra buralara 
el bebek gül bebek gidemeyiz. Biz nereye 
nasıl gidileceğini çok iyi biliriz.

Ülkemizin son dönemde yaşadığı kritik 
süreçte milletimizin hep yanımızda yer alı-
yor olması, bizim en büyük güven ve güç 
kaynağımızdır. İş dünyamız da, bu büyük 
imtihandan alnının akıyla çıkmayı başar-
mıştır. Dünyada işgücünün en hızlı arttığı 
ülkelerden biri olarak, istihdamı yükselt-
meye zaten hep ihtiyacımız bulunuyor. 
Kritik dönemlerde bu durum çok daha 
önemli hale geliyor. Sizlerle 2011 yılında 
bir istihdam seferberliği başlatmış ve 1,5 
milyon hedefine ulaşmıştık. 15 Temmuz 
darbe girişiminin hemen ardından, bu 
ihanetin ekonomik ayağını çökertmek için 
başlattığımız ve 1,5 milyon rakamına yak-
laştığımız istihdam seferberliği de, birlikte 
başardığımız en önemli işlerden biridir. 

Şimdi, geçtiğimiz Ağustos ayından bu ya-
na maruz kaldığımız ekonomik saldırılara 
hep birlikte çok daha güçlü bir cevap ver-
me zamanıdır. Son dönemde bir miktar ir-
tifa kaybı olduğu için bu defa çıtayı daha 
da yukarıya taşıdık. İşte geçenlerde, yine 
bir istihdam seferberliği için Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği çatısı altında bakan 
arkadaşlarımla beraber bir araya geldik. 
Türkiye’deki tüm oda ve borsa başkanları 
bir aradaydı. Neydi bu? Yaklaşık 1,5 mil-
yon üyesi bulunan TOBB’un her bir üyesi  
kalkıp 1-2 istihdam sağlasa 3 milyon raka-
mına ulaşırız. O gün biz bu sözleri aldık. 
Şimdi bu yılsonuna kadar bu istihdamı 
bekliyoruz. O zaman bu milleti çok sevdi-
ğini iddia edenler ne dediler? “TOBB ikti-
darın arka bahçesi midir?” TOBB’un böyle 
milli bir meselede hükümetle dayanışma 
içinde olmasından daha doğal ne olabilir? 
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milerinin kapsamını genişlettik, kimi alan-
larda da yeni programlar başlattık. Finans-
man konusundaki sıkıntıları aşmak için, 
hem kamu bankalarını, hem de özel banka-
ları harekete geçirdik. Vergi indirimleriy-
le beyaz eşya, mobilya, otomotiv ve konut 
sektörlerine ilave destekler sağladık. Zo-
runlu arabuluculukla, ticari anlaşmazlık-
ların hızlı ve etkin şekilde çözülmesini sağ-
layacak yeni bir yol açtık. Cari açığın milli 
gelirimize oranını düşürerek, döviz ihtiya-
cımızı azalttık. Asgari ücreti, enflasyon o-
ranının çok üzerinde artırarak, milletimizi 
ekonomik dalgalanmalara karşı korumaya 
çalıştık. Milletimizin sebze ve meyve fiyat-
larının aşırı yükselişiyle ilgili şikâyetlerine 
kulak vererek, kısa vadeli bir çözüm olarak 
hemen tanzim satış formülünü geliştirdik. 
Bu konuyla ilgili daha köklü çözüm hazır-
lıklarımız da sürüyor. İstanbul Havalima-
nının açılışı dahi tek başına, uluslararası 
yatırımcılar ve ülkemiz işadamları için 
yepyeni imkânların devreye girmesi anla-
mına geliyor. Bunların dışında da, sizlerin 
talebiyle atılan pek çok adım vardır. Asli 
işimiz işte bunlar olduğunu hiçbir zaman 
aklımızdan çıkarmadan çalışmaya devam 
edeceğiz. 

Tarihi Reformları 
Gerçekleştirmek İçin Tüm 
Riskleri Üstlenmeye Hazırız

Değerli arkadaşlar, 

Elbette tüm sorunlar çözülmüş değildir. 
Özellikle kur, faiz ve enflasyonu mutlaka 
hedeflerimize uygun seviyelere indirmek-

te kararlıyız. Seçim dönemini geride bı-
raktık ve tüm vaktimizle, tüm enerjimizle 
yeniden icraata yoğunlaştık. Esasen, tüm 
göstergeler yeniden yükseliş trendine gi-
rildiğine işaret ediyor. Yaptırım tehditleri, 
Türkiye’yle ontolojik sorunu olan çevre-
lerin boş durmayacağını gösteriyor. Ama 
artık biz de onların numaralarını çözdük, 
nasıl tedbir alacağımızı öğrendik. Bundan 
sonra artık öyle çok can yakıcı dalgalanma-
ların ortaya çıkması kolay kolay mümkün 
değildir. Tarihi reformların güçlü siyasi 
iradeler ve bununla birlikte büyük riskleri 
göze almayı gerektirdiğini biliyoruz. Biz iş-
te bu iradeye sahibiz, bu riskleri de üstlen-
meye hazırız. 

Önümüzdeki 4 yılı bu doğrultuda en ve-
rimli şekilde kullanacağız. Orta ve uzun 
vadeli programlarımızın hazırlıklarını bü-
yük ölçüde tamamladık. Sizlerden, ülke-
mizde girişimcilerimizin, iş dünyamızın 
yanında bir Cumhurbaşkanına ve yöneti-
me sahip olduğunuz gerçeğini asla unut-
mamanızı rica ediyorum. 

Bu ülkede ister uluslararası, ister milli ol-
sun herhangi bir yatırımcının önüne en-
gel çıkartan, karşısında bizzat beni bulur. 
Türkiye, serbest piyasa ekonomisi ilkele-
ri çerçevesinde gelişecek ve büyüyecek-
tir. Tekelleşmeye, çalışanın, üreticinin ve 
tüketicinin sömürülmesine elbette rıza 
göstermeyeceğiz, ama her adımımızı da 
serbest piyasa kuralları içinde atacağız. 
Türkiye’nin zenginliğinin, özel sektörün 
güçlenmesinden geçtiği konusunda en kü-
çük bir şüpheye sahip değiliz. Bunun için 
yapısal reformlara odaklanacak ve felaket 

malında tehdide aldığı bir dönemde ki, be-
nim faiz konusundaki hassasiyetimi zaten 
sizler de biliyorsunuz. Bunu biz 4,6’ya ka-
dar düşürdük ve o dönemde enflasyon 6-7 
civarındaydı. Ondan sonra işte Gezi olayla-
rı patlak verdi. Gezi olaylarının faillerinin 
de kimler olduğunu biliyorsunuz. Bunlar 
niye yapıldı? Bunlar Türkiye’ye diz çökert-
mek için atılan adımlardı. Şimdi benzer 
adımları atmak istediler ama başarılı ola-
madılar, olamayacaklar. Biz bu yolumuzda 
gayretle, inanarak devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlar, 

Hükümet ve iş dünyası olarak, milletimiz-
le birlikte geçtiğimiz 17 yılda yazdığımız 
büyük başarısı hikâyesini devam ettirmek, 
bizlerin elindedir. Bu ülkenin yeniden po-
pülist siyasetçiler, hesapsız kitapsız hare-
ket eden yöneticiler, kifayetsiz muhterisler 
elinde istikrarsızlık batağına saplanması-
na göz yumamayız.

Şu anda burada Güneydoğu, Doğu’dan ge-
len arkadaşlarım var. Terör döneminde bu 
bölgelerde neler yaşadığınızı siz benden 
daha iyi biliyorsunuz. Terör olaylarının 
büyük oranda önüne geçtik. Sadece bu ay 
içerisinde 170’i aşkın teröristi etkisiz hale 
getirdik. Yine yapılan operasyonlar çerçe-
vesinde İzmir’de 12 YPG’liyi yakaladık. 

Güvenlik noktasında bunu başarmadan 
tabii ki ekonomide de başarıyı yakalamak 
mümkün değil. İstikrar ve güven olmadan 
ekonomik başarı sağlanamaz. Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu artık eskisi gibi değil, 
şimdi bir huzur iklimi yaşanıyor. Bu huzur 

iklimini daimi kılmak için sizler orada ya-
tırım yapmalısınız. Dün bunu TÜSİAD’ın 
yöneticilerine de aynen söyledik.

Tek vaadleri ülkemizi eskiye döndürmek 
olanların ne milletimize, ne de sizlere ve-
rebileceği hiçbir şey yoktur. Biz ülkemizi 
eskiye döndürmeyi değil, 2023 hedefle-
rine ulaştırmayı vaat ediyoruz. Önümü-
ze kurulan tuzakların, ayağımıza takılan 
çelmelerin tek amacının, bizi bu hedeften 
vazgeçirmek, kazanımlarımızdan mah-
rum etmek olduğunu biliyoruz. Biz mille-
timizin talep ve beklentileri karşısında ne 
kadar hürmetkâr ve esneksek, ona yönelen 
saldırılar karşısında da o derece kararlı ve 
keskin duruş sahibiyiz. Türkiye’nin önün-
de, ülkelerin ancak yüzyılda bir elde ede-
bilecekleri siyasi, jeostratejik ve ekonomik 
fırsatlar bulunduğunu çok iyi biliyoruz. 
Şayet bunları doğru şekilde değerlendire-
mezsek, hem ecdadımıza, hem evlatlarımı-
za mahcup oluruz. Gece gündüz verdiği-
miz mücadelenin asıl sebebi de işte budur. 

Tabii bu büyük vizyonların peşinde gider-
ken, günlük ihtiyaçları da asla ihmal etmi-
yoruz. Milletimizin her bir ferdiyle birlikte 
iş dünyamızın yaşadığı sıkıntılara da ya-
kından vakıfız. Sokakla, pazarla, marketle, 
mutfakla ilişkisini hiçbir zaman kesmemiş 
bir siyasetçi olarak, şikâyetleri ve beklenti-
leri yakinen takip ediyorum. Öncelikli hu-
suslardan başlayarak, sorunların çözümü 
için gereken önlemleri birer birer hayata 
geçiriyoruz. Mesela, 24 Haziran seçimle-
rinden bu yana, KOBİ’lerimiz için pek çok 
destek programı uyguladık. Bu çerçevede, 
kimi programların sürelerini uzattık, ki-
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tellallarının heveslerini kursaklarında bı-
rakmayı sürdüreceğiz. 

Savunma sanayinde, Türkiye’nin Otomo-
bili gibi stratejik projelerde, finansman 
kaynaklarının çeşitlendirilmesinde, ni-
telikli insan kaynağı yetiştirilmesinde ve 
diğer tüm alanlarda hep birlikte hareket 
etmeye devam edeceğiz. G-20’dan İslam İş-
birliği Teşkilatına kadar tüm uluslararası 
platformlarda ülkemizi güçlendirmek için 
beraberce daha çok çalışacağız. Ülkemize 
inanır, milletimize güvenirsek, hep birlik-
te kazanırız. Biz sizlere inanıyoruz, güve-
niyoruz. Sizlerden de ülkenize karşı aynı 
hissiyatla hareket etmenizi bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 

Sözlerimi tarım sektörümüzle ilgili bir 
müjdeyle bitirmek istiyorum. Diğer her şe-
yi bir yana, tarımı, daha doğrusu gıda gü-
venliğini bir yana koymak gerekiyor. Öyle 
dönemler olur ki, ne kadar çok paranız, 
diğer alanlarda ne kadar çok üretiminiz 
olursa olsun, insanlarınızı doyuracak gı-
danız yoksa, hiçbiri işe yaramaz. Daha açık 
bir ifadeyle, gerçek bağımsızlığın yolu gıda 
güvenliğinden geçer. Bunun için tarım sek-
törüne hep ayrı bir önem verdik. Yaptığı-
mız barajlarla, sulama tesisleriyle, tohum 
ve gübre konusunda attığımız adımlarla, 
uyguladığımız destek politikalarıyla, gıda 
güvenliğimizi sağlamaya çalıştık. Böyle-
ce ülkemizi, tarımsal hasıla bakımından 
Avrupa’da ilk sıraya, dünyada ise önemli 
bir noktaya taşıdık. Tarımla uğraşanların 
toprağına ve üretime sahip çıkması için 
gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. 

Malum mevsim itibariyle çiftçimiz topra-
ğını sürdü, tohumunu attı, alın terini akıttı 
ve hasat dönemi için hazırlanmaya başla-
dı. Elhamdülillah yağış bakımından bere-
ketli bir yıl geçiriyoruz. Mevcut durum, ta-
rımda üretimin en az geçen yıl seviyesinde 
olacağını gösteriyor. 

Hububat alım fiyatını, hasat dönemi başla-
madan açıklayarak, üreticimizin emeğine 
göz diken fırsatçıların önüne geçiyoruz. 
Şimdi bu yılın hububat alım fiyatlarını siz-
lerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından geçen 
yıl ton başına 1.050 liradan alınan sert 
ekmeklik buğdayın fiyatı, bu yıl, yüzde 
29 artışla ton başına 1.350 lira olmuştur. 
Kaliteli buğday ise yüzde 4 primli olarak 
alınacak ve böylece ton başına fiyat 1.400 
lirayı geçecektir. Arpa alım fiyatı da yüzde 
33 artışla ton başına 1.100 lira olarak be-
lirlenmiştir. Ayrıca, Çiftçi Kayıt Sistemine 
kayıtlı üreticilerimize, buğday ve arpa için 
yaklaşık 200 lira prim, mazot, gübre des-
teği ödemesi yapılacaktır. Yeni hasat dö-
neminin ülkemize, milletimize hayırlı ve 
bereketli olmasını diliyorum. 

Bu duygularla bir kez daha Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliğimizin 75’inci Genel 
Kurulu’nun hayırlı olmasını temenni edi-
yorum. Ödüle layık görülen oda ve borsa 
başkanlarımızı tebrik ediyorum. Sizlere 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın 
sağlıcakla.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer 
hocalarım, kıymetli misafirler, hanımefen-
diler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygu-
larımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyo-
rum. 7’nci Aile Şurası’nın ülkemiz, mille-
timiz ve tüm ailelerimiz için hayırlara ve-
sile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum. 
Şurayı düzenleyen Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığımızı, Sayın Bakan ve 
ekibini, Şura’nın gerçekleşmesinde emeği 
olan herkesi gönülden kutluyorum.

İlki 1990 yılında düzenlenen Aile Şurası, 
bilim adamlarımızdan uzmanlara, kamu 
kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına 
kadar konunun tüm paydaşlarını bir araya 
getiren son derece önemli bir platformdur. 
Belli periyodlarla gerçekleşen Aile Şura-
ları, geçmişten bugüne uzanan kapsamlı 
bir muhasebe imkânı sunmasının yanı sı-
ra, geleceğe dair hedeflerin belirlenmesi-
ni de katkı sağlamaktadır. Şimdiye kadar 
düzenlenen şuralar, aile kurumumuzun 
karşılaştığı sorunların çözümünde hep be-

Güçlü Milletler, 
Güçlü Ailelerden Oluşur

7. Aile Şurası | Ankara | 2 Mayıs 2019
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nesiller arasındaki değer aktarımının da 
en önemli aracıdır. Kişilik, okuldan ve 
toplumdan önce ailede inşa edilir, ailede 
oluşturulur. Karakter, dışarıdan önce aile 
içinde şekillenir, biçim kazanır. Birey, sos-
yal hayatın kodlarıyla, büyüklerimizin de-
yimiyle adabı muaşeret kurallarıyla ilk kez 
ailede tanışır. Din, inanç, ahlak, edep, say-
gı, sevgi önce ailede öğretilir ve öğrenilir. 
Keza suç ve kötü alışkanlıklarla mücade-
lede ilk siper, yine ailedir. İnancımız aile-
yi iki cihan saadetinin anahtarı, dünyada 
cenneti yaşamanın vasatı olarak tanımlar.  
Bunun için aileyi dışlayan her adım, aileyi 
önemsizleştiren her politika, aile bağları-
nın zayıflamasına sebep olan her davranış, 
aynı zamanda milli ve manevi bünyemize 
vurulmuş ağır bir darbedir. 

Aile kurumunda yaşanan bir sıkıntının, 
siyasetten ticarete, eğitimden ikili ilişki-
lere kadar hayatın her alanına sıçraması 
kaçınılmazdır. Aile bağları çözülmüş, aile 
mefhumu ortadan kalkmış bir toplum, ne 
kadar zengin, ne kadar müreffeh olursa ol-
sun ayakta kalamaz. Modern hayatın örse-
leyici hamleleri karşısında aile kurumuna 
sahip çıkmak, bir milletin kendi geleceği-
ne de sahip çıkması demektir. Bizim aile 
hassasiyetimizin gerisinde işte bu anlayış 
vardır. 

Kıymetli dostlarım,

Son 60 yılda hayatla, çevreyle, kendimizle 
ve toplumla kurduğumuz ilişkiyi kökten 
dönüştüren iki büyük kırılma yaşadık. 
Bunlardan ilki 1960’larda başlayan ve gi-
derek artan köyden kente yönelik kitlesel 

göçlerdir. Göç hadisesinin ülkemize, ge-
cekondulaşmadan beşeri münasebetlere 
kadar çok geniş bir yelpazede ciddi etkile-
ri oldu. Bu süreç, özellikle geleneksel aile 
yapımızda çok büyük değişikliklere yol 
açtı. Asırlar boyunca milletimizin adeta 
alamet-i farikası olan geniş ailenin yerini, 
anne-baba ve çocuklardan oluşan “çekir-
dek aile” yapısı almaya başladı. Bu süreçte 
şehir hayatının tabii bir sonucu olarak ai-
le bağları zayıfladı. Tecrübeleriyle ailenin 
devamına, çocukların yetişmesine katkı 
sunan aile büyükleri ile çekirdek aile ara-
sındaki ilişkilerin periyodu giderek uzadı. 
Özellikle yeni nesiller, hayatın zorluklarını 
göğüslemede en kritik destek noktaların-
dan biri olan aile büyüklerinin birikimle-
rini böylece kaybetmiş oldu. Aksaçlıların 
her biri altın değerindeki tecrübelerinden, 
ne yazık ki gençler yeterince istifade ede-
medi. Bunun menfi yansımalarını pek çok 
alanda bizzat gördük. Geçimsizlik ve bo-
şanma oranlarında yaşanan artışlar, aile 
büyüklerinin sağladığı koruma kalkanının 
ve ağırlığın kaybolmasının bir sonucudur.

Şahit olduğumuz ikinci önemli kırılma ise 
teknoloji devrimiyle yaşandı. İnternetin ve 
modern iletişim araçlarının yaygınlaşma-
sıyla beraber beşeri ve soysal hayatımızda 
ciddi değişikler ortaya çıktı. Dünyamızı 
devasa bir köye dönüştüren, mesafeleri or-
tadan kaldıran bu yeni dönemin etkilerini 
her alana görüyoruz. Üretimden ticarete, 
bireysel münasebetlerden eğitime, siyaset-
ten tüketim alışkanlıklarına kadar hayatı-
mızın tüm safhalarında bu yeni dönemin 
dönüştürücü hamlelerini takip ediyoruz. 
Kullandığımız teknoloji bir taraftan haya-

lirleyici rol üstlenmiştir. Aileye münhasır 
bir Bakanlığın kurulması teklifi ilk kez yi-
ne bu şuralarda gündeme gelmiş, hamdol-
sun 2011 yılında bizim dönemimizde de 
gerçeğe dönüşmüştür. Benzer şekilde son 
17 yılda aile ve sosyal politikalarda hayata 
geçirdiğimiz pek çok reformun arka pla-
nında yine aile şuralarında alınan kararlar 
vardır. Burada ortaya konulan politikalar, 
önümüzdeki dönemde de ehemmiyetini 
muhafaza edecektir. Sizlerin yapacağı öne-
riler, ufuk açıcı eleştiri ve tespitler bizler 
için yol gösterici olacaktır.

Peygamber Efendimiz “İstişare eden piş-
man olmaz” buyuruyor. Hem ebeveynler, 
hem de ülkeyi yönetme sorumluluğunu 
omuzlarında taşıyan devlet adamları ola-
rak bizim, daha sonra keşke dememek için, 
burada samimiyetle dile getirilecek öneri-
lere ihtiyacımız var. Aile Şurasına katılan 
tüm dostlarımdan, yapılacak toplantılara, 
bilhassa yarınki komisyon çalışmalarına 
işte böyle bir hassasiyetle yaklaşmalarını 
istirham ediyorum. 

Şura komisyonlarında aile birliğinin ko-
runmasından toplumdaki çocuk algısına; 
kadınlar, engelliler ve yaşlılar ile aileye 
yönelik destek mekanizmalarına kadar 
5 farklı ana başlıkta meselelerimiz ele 
alınacak. Ayrıca küresel ölçekte yaşanan 
değişimler neticesinde ailelerin karşı kar-
şıya kaldığı “Yeni sosyal riskler” de şura 
boyunca konuşulacak. Şuranın sorunları-
mızın tespitine ve çözüm yolları bulunma-
sına, milli bünyemizin günümüzün sosyal 
hastalıklarına karşı güçlendirilmesine 
yardımcı olmasını diliyorum. “Aile’ye De-

ğer, Türkiye’ye Değer” temasıyla toplanan 
7’nci Aile Şura’sına katkı verecek tüm dost-
larımıza, tüm katılımcılara da şimdiden 
teşekkür ediyorum.

Aileyi Yaşatmadan, Ne Devleti,  
Ne de Milleti Yaşatabiliriz

Kıymetli arkadaşlar,

Biz aileyi, toplumun nüvesi, kilit taşı, ma-
yası olarak gören bir medeniyetin mirasçı-
larıyız. Öyle ki bizim milletimiz alışverişte, 
sokakta, ticari ve sosyal hayatta tanıma-
dığı insanlara dahi teyze, abi, amca gibi 
aile kavramlarıyla hitap eder. İnancımızda 
devletin 5 temel vazifelerinden birisi de 
neslin korunmasıdır. Anayasamızın 41’in-
ci maddesi “Aileyi Türk toplumunun teme-
li” olarak tanımlayarak, devletin görevleri-
ni ayrıntılı bir şekilde saymıştır. Buna göre 
devlet “Ailenin huzur ve refahı için gerekli 
tedbirleri almak ve teşkilatı kurmakla” 
mükelleftir. Sadece kanunlarımızda değil, 
değerler hiyerarşimizde de ailenin korun-
ması, aile bağlarına ihtimam gösterilmesi 
en üst sıralarda yer alır.

Kadim geleneğimizde aile ile toplumun, 
aile ile devletin kaderi özdeşlemiş, bir ve 
beraber görülmüştür. Güçlü bir ülke, güç-
lü bir millet, huzurlu bir toplum olabilme-
nin öncelikli şartı, güçlü bir aile yapısına 
sahip olmaktır. Şeyh Edebali’nin o meşhur 
sözünden ilhamla söyleyecek olursak “Ai-
leyi yaşatmadan, ne devleti, ne de milleti 
yaşatabiliriz.” Bu açıdan aile, millet varlı-
ğımızın temelidir, asli dayanağıdır. Aile, 
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tımızı kolaylaştırırken, diğer taraftan da 
milli bünyemizde çözülmelere sebebiyet 
veriyor.

Sosyal Medyanın Yaygınlaşması 
Aile Değerlerimizde Erozyonlar 
Yaşattı

Bu yeni dönemin de en büyük mağduru 
ailedir, aile kurumudur. Sosyal medyanın 
yaygınlaşmasıyla beraber bilhassa aile de-
ğerlerimizde çok ciddi erozyonlar yaşanı-
yor. Mahremiyet algımız yozlaşırken, ma-
alesef “mahrem alan” kavramı gün geçtik-
çe anlamını yitiriyor. Önceki dönem nasıl 
geniş aileyi adeta ortadan kaldırmışsa, bu 
yeni dönem de çekirdek aileyi çözüyor, çe-
kirdek aileyi yıkıyor. 

Bu sorun sadece ülkemize mahsus da de-
ğildir. Aile kurumu, kültürlerden ve top-
lumlardan bağımsız olarak, tüm dünyada 
güç kaybetmektedir. Özellikle batılı ülke-
lerde aile kavramının içi boşalırken, anne-
babanın yerini ya tek ebeveynli bir model, 
ya da tek kişilik hayat biçimi alıyor.

İnsan fıtratına aykırı sapkın ilişkilerin belli 
çevreler tarafından kasıtlı şekilde meşrulaş-
tırılmaya çalışılması da, aile kurumuna yö-
nelik ana tehditler arasındadır. Nikâh akdi-
nin değersizleştirildiği, evlilik dışı ilişkilerin 
normal sayıldığı, boşanmanın adeta teşvik 
edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız. 
Sürekli haz peşinde koşan hedonist ve egoist 
bir insan tipinin yüceltildiği bu gayri ahlaki 
hayat tarzı, maalesef etkisini ülkemizde her 
geçen yıl daha fazla gösteriyor. 

Kıymetli dostlarım,

Millet olarak çağın hastalıklarına karşı eli-
mizdeki en büyük imkân, tüm saldırılara 
rağmen halen varlığını güçlü bir şekilde 
devam ettiren aile kurumumuzdur. Bu 
açıdan adına ‘aile’ dediğimiz mukaddes 
ocağın yaşatılması, tehditler karşısında 
korunması son derece önemlidir. Ailede 
çözülme olursa, millet olarak varlığımızın 
tehlikeye girmesi de kaçınılmazdır. 

Nesli muhafaza etmenin yolu da aile ku-
rumuna sahip çıkmaktan geçiyor. Keza 
devleti korumak da, ancak aileyi koru-
makla, kollamakla mümkündür. Bu an-
layışla son 17 yıldır aile kurumunu güç-
lendirecek, ailelerimizin yükünü alacak 
politikalara özel önem veriyoruz. Açık 
söylemek gerekirse Türkiye, tarihinin en 
kapsamlı “sosyal devlet” uygulamalarıyla 
bizim dönemimizde tanışmıştır. Biz baş-
kaları gibi sosyal devletin istismarını yap-
madık, bilakis tüm dünyaya örnek olacak 
sosyal devlet projelerini hayata geçirdik. 
2002 yılında 2 milyar lira olan sosyal yar-
dımları 2018 yılında 43 milyar liraya çı-
kardık. Son 17 yılda ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımıza 290 milyar lira tutarında sos-
yal yardım yaptık. Bu işi insanları rencide 
etmeden yürütmek için, halen 2 milyon 
vatandaşımızın düzenli sosyal yardım al-
dığı Sosyal Yardım Kartı Projesini uygula-
maya koyduk. Her nikâh töreninde tekrar 
ve tekrar ifade ettiğim en az 3 çocuk tav-
siyemize ekonomik destek sağlamak için 
doğum yardımını başlattık.  
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Aileye Sahip Çıkılması  
Elbette Herkesin Görevidir

Değerli arkadaşlar,

Günümüz dünyasında, aile kurumunu 
tehdit eden sınamaların boyutu da değiş-
miştir. Devletin, tek başına bu tehditlerin 
üstesinden gelmesi mümkün değildir. 
Şayet millet olarak varlığımızı korumak 
istiyorsak, aile kurumuna hep birlikte 
sahip çıkmalıyız. Ruhen ve bedenen sağ-
lıklı nesiller yetiştirmek istiyorsak, ebe-
veyneler olarak bizler de bu mücadeleye 
aktif destek vermeliyiz. Hiçbirimizin ke-
narda bekleme, “nemelazım” deme lüksü 
yoktur. Bu öyle önemli bir konudur ki, 
“Karanlıktan şikâyet etmek yerine o ka-
ranlığı delecek bir kandil olabilmeyi” ge-
rektirir. Aile kurumunun güçlenmesi ko-
nusunda medyadan akademiye, polisten 
hâkime, öğretmene kadar herkese çok 
önemli sorumluluklar düşüyor. Şayet 
medya organlarımız kadın programları 
adına mahremiyeti ve ailevi değerleri hi-
çe sayıyorsa, orada çok büyük sorun var 
demektir. Reyting kaygısıyla televizyon 
dizilerinde çarpık ilişkiler özendiriliyor-
sa, şiddet teşvik ediliyorsa, devletin at-
tığı adımlar akim kalmaya mahkûmdur. 
Çocuklarımıza ilham kaynağı olması ge-
reken sanatçılar ve sporcular, başarıla-
rıyla değil de özel hayatlarıyla gündeme 
geliyorsa, aile kurumunu korumamız el-
bette zorlaşacaktır. 

Aileye sahip çıkılması elbette herkesin 
görevidir, ancak asıl mesuliyet, asıl yük 
anne-babalar olarak bizlerin omuzların-
dadır. Biz sılayı rahim yapmazsak, bü-
yüklerimizi sadece bayram günleri değil 
her fırsatta ziyaret etmezsek, ileride ev-
latlarımızın bizleri ziyaret etmesini bek-
leyemeyiz. Hayatta en mutlu olduğum an 
anacığımın ayaklarının altını öptüğüm 
andır. Annenin ayağının altında cenne-
tin kokusu var. Biz kendi anne-babamıza, 
eşimize, kardeşimize, diğer yakınlarımıza 
saygı göstermezsek, çocuklarımızın da bi-
ze hürmetkâr olmasını bekleyemeyiz. Biz 
kendi dünyamızda aile içi şiddetin önü-
ne geçemezsek, ileride çok daha büyük 
sorunların yaşanmasına mani olamayız. 
Biz milli ve manevi değerlerimizi bizzat 
uygulayarak evlatlarımıza aktarmazsak, 
modern dönem hastalıklarına karşı on-
ları koruyamayız. Biz elimizden telefonu, 
tableti, karşımızdaki televizyonu şöyle 
bir yana bırakıp, aile fertleriyle daha 
çok hemhal olmazsak, çocuklarımızın 
iletişim obezi haline dönüşmesini engel-
leyemeyiz. Değişimi önce kendimizden, 
kendi şahsımızdan, kendi hayatımızdan 
başlatmazsak, kimseye sözümüzü geçi-
remeyiz. Biz örnek olmazsak, çocukları-
mızdan örnek davranışlar göstermesini 
de bekleyemeyiz.

Değerler eğitimi kâğıt üzerinden aktarıla-
cak bir haslet değildir; ancak yaşayarak, 
yaşatılarak öğretilen ve öğrenilen bir sü-
reçtir. Uzmanlık sahası aile ve sosyal hiz-

Sadece ekonomik destekle yetinmeyerek 
ailelerimizin psikososyal, sosyokültürel 
olarak da yanlarında oluyoruz. Hayata 
geçirdiğimiz Aile Sosyal Destek Programı 
(ASDEP) ile sosyal politikalarda arz odak-
lı yeni bir dönem başlattık. Bu program 
ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde 
tespit ederek ilgili kurumlarca giderilmesi-
ni ve böylece vatandaşlarımızın hayat şart-
larının iyileştirilmesini sağlıyoruz. 

Biliyoruz ki millet veya milletler aileler-
den oluşur. Güçlü milletler, güçlü aileler-
den oluşur. Onun için yıllarca bu ülkede 
kısırlaştırma adına her şeyi yaptılar. ‘Do-
ğum kontrolü’ dediler, ‘aile planlaması’ 
dediler, değişik isimlerle bize nüfuz et-
meye çalıştılar. Atılan bu adımlarla da 
nüfusumuz azaltıldı. Ben bir kardeşiniz 
olarak, bu milletin bir evladı olarak, bu 
gidişi doğru bulmadım, bulmuyorum. 
Gittiğim her nikâhta da en az 3 çocuk 
derken, bazıları da ‘geçim meselesi’ diyor. 
Her doğan rızkıyla gelir. Bunu ben haya-
tımda yaşadım. Elhamdülillah 4 çocuğu-
mun hepsi rızkıyla geldi. Hiçbir sıkıntı da 
yaşamadık. Hepsi bereketlendirdi. Şimdi 
7 torunum var, Rabbim inşallah daha da 
fazlasını verir. Hele hele nitelikli aileler, 
nitelikli nesiller yetiştirirsek bu milletin 
önünde kimse duramaz. Bunu biz yapaca-
ğız, hep beraber yapacağız. Hiçbir şeyden 
çekinmeye gerek yok. 

Program kapsamında, Ekim 2017’den bu 
yana 1 milyon 357 bin hanedeki 3 milyon 
125 bin vatandaşımızı ziyaret ettik. Va-

tandaşlarımızın sosyal hizmetlere giriş 
kapısı niteliğindeki 325 Sosyal Hizmet 
Merkezini hizmete açtık. Evlilik çağına 
gelmiş gençlerimizi bilinçlendirmek ve 
yeni hayatlarına hazırlamak amacıyla 
“Evlilik Öncesi Eğitim Programı” hazır-
ladık. Bu kapsamda da 2013 yılından bu 
yana 1 milyonun üzerinde gencimize, 
Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, Ai-
le Hukuku, Evlilik ve Sağlık konularında 
eğitimler verdik. Evlilik Danışmanlarımız 
vasıtasıyla da 27 binin üzerinde kişiye 
hizmet sunduk. Dinamik nüfus yapımızın 
korunması ve evliliğin teşvik edilmesi için 
“Çeyiz Hesabı” uygulamasını, ev sahibi 
olmak isteyenlere katkı sağlamak için de 
“Konut Hesabı” uygulamasını başlattık. 
Kimsesiz çocuklarımızı, evlat edindirme, 
koruyucu aile gibi yöntemlerle sıcak aile 
yuvalarıyla buluşturduk. Son 17 yılda, 5 
bin 440 ailenin yanına 6 bin 664 çocuğu-
muzu yerleştirdik. Evlat edindirme kap-
samında da bugüne kadar 17 bine yakın 
çocuğumuzu aileye kavuşturduk. Çocuğa 
yönelik ihmal, istismar ve şiddet vakala-
rında müdahale etmek amacıyla 81 ilde 
Uzman Müdahale Ekipleri oluşturduk. İn-
şallah önümüzdeki dönemde, sizlerin de 
gayretleriyle, bu projelere yenilerini ekle-
yerek devam edeceğiz. Aile kurumumuzu 
korumak, aile değerlerimizi daha güçlü, 
daha sağlıklı bir şekilde sonraki nesillere 
aktarmak için gerek kültürel, gerek mad-
di altyapıya ilişkin çalışmalarımızı karar-
lılıkla sürdüreceğiz.
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metler olan siz kıymetli arkadaşlarımın 
bu meseleye özellikle eğileceğine inanı-
yorum. Yaptığınız işin bir kamu görevinin 
ötesinde, bir sosyal sorumluluk olduğunu 
aklınızdan lütfen çıkarmayınız. Sizlerden 
ülkemizin geleceği, milletimizin istikbali 
için aile kurumuna daha çok sahip çıkma-
nızı rica ediyorum. Bu düşüncelerle söz-
lerime son verirken bir kez daha, gayret-

lerinizden, emeklerinizden dolayı sizlere 
şükranlarımı sunuyorum.

7’nci Aile Şurası’nın başarılı ve verimli 
geçmesini diliyorum. Şuraya katkı suna-
cak tüm hocalarımıza ve uzmanlarımı-
za tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın 
sağlıcakla.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Saygıdeğer cumhurbaşkanları, kıymetli 
başbakanlar, değerler bakanlar, büyükelçi-
ler, sevgili İstanbullular, aziz kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum. 

ESSELAMU ALEYKÜM VE RAHMETUL-
LAHİ VE BEREKATÜH.

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeri-
nize olsun.

Yurt dışından ülkemizi teşrif ederek bu 
sevinçli anımıza ortak olan kıymetli misa-
firlerimize hoş geldiniz diyorum. Bugün 
bizleri bir araya getiren, gönüllerimizi bu-
luşturan Yüce Allah’a hamd-ü senalar edi-
yorum. Resmi açılışını yaptığımız Büyük 
Çamlıca Cami’nin İstanbul’umuz, ülkemiz 
ve Âlemi İslam için hayırlara vesile olması-
nı diliyorum. 

Böylesine muhteşem bir eserin şehrimize 
kazandırılmasında emeği geçen işçisinden 

Çamlıca Camii İstanbul’umuzun 
Sembol Eserlerinden Biri Oldu

Büyük Çamlıca Camii Açılışı | İstanbul | 3 Mayıs 2019
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met etmiş nice isimsiz kahramanlar gibi, 
İstanbul’un güzelliğine güzellik katmaya 
devam edeceğiz.

Kardeşlerim,

Rabbimiz Tevbe Suresi’nde “Allah’ın mes-
citlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe 
iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı 
veren ve Allah’tan başkasından korkmayan 
kimseler imar eder” buyuruyor. Evet, biz-
ler de bugün işte bu ilahi emri yerine geti-
riyoruz. Türkiye’nin en büyük camisi olan 
Büyük Çamlıca Camii’ni, bir “Camii Kebir” 
olarak İstanbul’umuza kazandırmanın 
huzuru içerisindeyiz. Sizlerin de gördüğü 
gibi Büyük Çamlıca Camii, gerek mimari-
si, gerek konumu, gerekse müştemilatıyla 
gerçekten gurur verici bir eserdir.  Bizim 
Sinan’ımız var. Mimar Sinan adına Anado-
lu Yakası’nda bir Mimar Sinan Camii inşa 
ettik. Çünkü o, bizim mimaride idolümüz-
dür. Onun yolunda giden, yürüyen mimar-
larımız var. Bu eser de onun en güzel bir 
örneğidir. Osmanlı, Selçuklu ve modern 
mimarinin özelliklerini bünyesinde başa-
rıyla meczeden bu muazzam eserin, ken-
dine has güzellikleriyle, kendine has özel-
likleriyle şehrimizin sembollerinden biri 
olacağına inanıyorum.

Burada Büyük Çamlıca Camii’nin öne çı-
kan bazı vasıflarını sizlerle ve kıymetli 
misafirlerimizle paylaşmak istiyorum. 
Çamlıca Camii, 57 bin 500 metrekarelik 
bir alana kuruludur. Toplam inşaat alanı 
350 bin metrekaredir. Burası ibadet bölü-
mü yanında, konferans salonu, kütüphane, 
sanat galerisi, müze, atölyeler, otopark gibi 

birimlere sahip bir külliyedir.  Camimiz 6 
minareye sahiptir. Ana kubbe çapı 34 met-
re, yüksekliği ise 72 metredir. Cami ve iç 
avlu toplam ibadethane alanı 18 bin met-
rekareyi buluyor. Bu kısımda 37 bin 500 
kişi, dış avluda ise 37 bin 500 kişi ibadet 
edebiliyor. Böylece aynı anda camimizde 
65 bin mümin ibadetini gerçekleştirebili-
yor. Engelli dostu olarak inşa edilen külliye 
içerisinde geleneksel el sanatlarının icrası 
için de 2 bin 500 metrekare alana sahip 
atölyeler var. 

İnşaatına 19 Mart 2013 senesinde başla-
dığımız Büyük Çamlıca Camii’ni, hamdol-
sun 6 yıllık yoğun bir çalışmanın ardın-
dan hizmete açtık. Türkiye’nin en büyük 
camisi vasfını taşıyan bu eser, İstanbul’un 
her noktasından da rahatça görülebiliyor. 
Camimizin mimarisi, tarihimize, medeni-
yetimize ve inancımıza ait birçok sembolü 
de bünyesinde barındırıyor. İmanın şartını 
temsilen 6 minaresi vardır. Bunlardan üç 
şerefeli 4’ü minare, Malazgirt Zaferi’ne it-
hafen 107,1 metre yüksekliğinde yapılmış-
tır. Caminin 72 metre yükseklikteki ana 
kubbesi İstanbul’da yaşayan 72 milleti, 34 
metre çapındaki kubbesi ise İstanbul’un 
plaka numarasını ifade ediyor. Kubbenin 
iç yüzeyine, 16 Türk devletini temsilen 
Allah’ın isimlerinden 16’sı, Haşr Suresi’nin 
son iki ayetinden istifade edilerek yazıldı. 
Ana kubbenin üzerine 3 metre 12 santi-
metre genişliğinde ve 7 metre 77 santimet-
re yüksekliğinde, ağırlığı 4,5 tonu bulan 
bir âlem yerleştirildi. Nanoteknolojiyle 
renklendirilen ve 3 parçadan oluşan âlem, 
kendi alanında dünyanın en büyüğüdür. 
Bunların yanında Camimizin kubbesine, 

mimarına, mühendisinden sanatçısına, ha-
yırseverinden tezhip ve tezyin ustalarımıza 
kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. 
İstanbul’umuzun güzelliğine güzellik katan 
Büyük Çamlıca Camii’nin “İçinden cemaati, 
minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur’an 
nidalarını” kıyamete kadar eksik etmesin 
diye Rabbime dua ediyorum. Bu vesileyle 
566 yıl önce İstanbul’un kapılarını İslam’a 
açan büyük Sultan Fatih Sultan Mehmet’i, 
yüzlerce eseriyle bu coğrafyaya medeniyeti-
mizin damgasını vuran büyük usta Mimar 
Sinan’ı minnetle yâd ediyorum. İlay-ı Keli-
metullah uğruna asırlardır canlarını seve 
seve feda eden aziz şehitlerimize Cenab-ı 
Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Gazileri-
mizden dar-ı bekaya irtihal edenleri şükran-
la anıyor, hayatta olanlarına hayırlı, sağlıklı, 
uzun ömürler diliyorum.

Müslümanların bayramı olan Cuma gü-
nünüzü, 11 aylık hasretin ardından Pazar 
gecesi kavuşacağımız Ramazan-ı Şerifinizi 
tebrik ediyorum. Rabbim hem bugün, hem 
de Ramazan boyunca yapacağınız duaları, 
eda edeceğiniz ibadetleri dergâhı izzetinde 
kabul buyursun. Rabbim, bizleri Peygam-
ber Efendimizin kutlu yolundan ayırmasın.

İstanbul Sevdalıları İçin 
Koltukların, Makamların Hiçbir 
Kıymeti Yoktur

Değerli kardeşlerim

Kıymetli misafirler,

İstanbul, Âlemlere Rahmet olarak gönde-
rilen Resulü Kibriya Efendimizin övgüsü-

ne, müjdesine mazhar olmuş bir şehirdir. 
İstanbul, bir birinden güzel camileriyle, 
türbeleriyle, gök kubbeyi süsleyen zarif 
minareleriyle görenleri kendine meftun 
eden bir şehirdir. İstanbul, 6 asra yakın 
zamandır semalarından “Allah-ü Ekber” 
nidalarının, “Ezan-ı Muhammedilerin” ek-
sik olmadığı kutlu bir şehirdir. İstanbul, 
bizimle birlikte Timbuktu’tan Semerkant’a 
kadar tüm renkleriyle kadim medeniyeti-
mizin kalbinin attığı ulu bir şehirdir. Bu 
aziz şehre hizmet etmekten daha büyük 
bir şeref, eser kazandırmaktan daha bü-
yük bir gurur yoktur. Rabbimin inayetiyle, 
hem Büyükşehir Belediye Başkanı, hem 
Başbakan, hem de Cumhurbaşkanı olarak 
İstanbul’a hizmet etme şerefine kavuştuk. 
Rabbim bizlere Marmaray, Avrasya Tüneli, 
Yavuz Selim Köprüsü, İstanbul Havalima-
nı gibi birbirinden büyük eserlerle bu şeh-
re damgamızı vurmayı, İstanbul’da silin-
mez izler bırakmayı nasip etti. Hamdolsun 
çeyrek asırdır İstanbul’a hizmet yolunda 
geçirdiğimiz her anın, her günün mutlu-
luğunu yüreğimizde hissettik, hissediyo-
ruz. Emrihak vaki olana kadar da, inşallah, 
hizmetlerimize devam edeceğiz. Gecemizi 
gündüzümüze katarak, “Aşkınan çalışan 
yorulmaz” diyerek İstanbul için mücadele 
etmeyi sürdüreceğiz.

Gönlünü bu şehre kaptıran âşıklar için bu-
lundukları yer önemli değildir. İstanbul 
sevdalıları için koltukların, makamların 
hiçbir kıymeti yoktur. Biz de hangi görev-
de olursak olalım, eserimizle, yatırımları-
mızla, bir birinden önemli projelerimizle 
İstanbul’u ilmek ilmek dokuyacağız. Tıpkı 
atamız Fatih gibi, Sinan gibi, bu şehre hiz-
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herkesin bir “dur”  demesi şarttır. Cami-
lere saldıranlarla, kiliseleri hedef alanlar 
aynı karanlık zihniyete sahiptir. Bunların 
tamamı insanlığın ortak düşmanıdır.

Bizim inancımızda ibadet hakkı kutsal-
dır. Hangi dine mensup olursa olsun her-
kesin ibadetlerini özgürce yerine getirme 
hakkı vardır. Asırlar boyunca Müslüman-
ların yönettiği Kahire, Kudüs, İstanbul, 
Şam, Bağdat gibi kadim şehirlerin hiç 
birinde diğer dinlere mensup insanların 
inancına ve ibadetine karışılmamıştır. 
Hal böyleyken, kimse Kur’an’ın çizdiği 
sınırları keyfine göre değiştiremez, he-
lali haram kılamaz. Allah Resul’ünün, 
Fakihlerin ve Ehl-i Sünnet Büyüklerinin 
cevaz vermediği bir konuda, hiç kimse 
kendi anlayışına göre kural koyamaz. 
Hele hele “cihat yapıyorum” diyerek hiç 
kimse ibadethanelere saldıramaz. Ma-
sumları katletmenin, ibadet mekânlarını 
bombalamanın adı “cihat” değil terördür, 
vahşettir, cinayettir.

Türkiye olarak, bu cinayet şebekeleriyle 
hem ülkemiz içinde, hem de sınırlarımız 
dışında yoğun bir mücadele yürütüyo-
ruz. Ülkemizi ve bölgemizi DEAŞ, EL KA-
İDE, FETÖ, PKK gibi örgütlerin etrafın-
da toplanan sapkınlardan temizlemekte 
kararlıyız. Aynı şekilde Avrupa’da cami-
lerimize saldıran, Müslümanları hedef 
alan neonazi terörüyle de mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Her ne kadar kimi batılı 
güçler çifte standart uygulasa da, biz bu 

konuda tutarlı ve kararlı olacağız. Gele-
ceğimizin, bu insanlık düşmanları tara-
fından esir alınmasına asla müsaade et-
meyeceğiz.

Allah, Bizi Mabetsiz,   
Minaresiz, Ezansız Bırakmasın

Bu noktada başta Müslümanlar olmak ü-
zere herkese önemli sorumluluklar düşü-
yor. İslam’ın barış mesajlarını daha fazla 
dillendirmemiz, daha fazla gündeme ge-
tirmemiz gereken kritik bir dönemin için-
deyiz. Şayet biz tepkimizi ortaya koyar-
sak, biz cesaretle hakikati savunursak, biz 
dinimize sahip çıkarsak, Allah’ın izniyle, 
teröristler hedeflerine ulaşamayacaklar-
dır. Buradaki her bir kardeşimin bu has-
sasiyetle meseleye yaklaşacağına inanı-
yorum. Rabbim bizi Sırat-ı Müstakimden 
ayırmasın diyorum. 

Bu düşüncelerle bir kez daha Büyük Çam-
lıca Camii’nin hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Yurt dışından İstanbul’umuza 
gelen misafirlerimize tekrar hoş geldiniz 
diyor, teşekkür ediyorum. Camimize sa-
hip çıkan, namazlarıyla, dualarıyla, zikir-
leriyle, ders halkalarıyla, ilmi ve ictimai 
çalışmalarıyla bu eseri ihya ve imar eden 
tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. 

Caminin yapımında koordinatörlüğü 
yürüten Ergin Külünk’e teşekkür ediyo-
rum. Mimarından mühendisine ve işçi-

kapısına, minberine, mihrabına işlenmiş 
daha pek çok özelliği vardır. İnşallah tüm 
bu vasıflarıyla Büyük Çamlıca Camii, me-
deniyet mirasımızı daha ileriye taşıyacak 
mimarların, yeni ustaların yetişmesine ve-
sile olacaktır.

İnşallah Çamlıca Camii  
Cemaatsiz Kalmayacaktır

Kardeşlerim,

Camiler, Müslümanların “cem” olduğu, ya-
ni birleştiği, bütünleştiği, aynı safta kalp-
lerini birbirine kenetlediği mekânlardır. 
Adına ümmet dediğimiz sınıf, sınır, mesa-
fe, renk, dil ve ırk tanımayan evrensel kar-
deşliğimiz, evvela camilerimizde vücut 
bulur. Müminler, tüm renkleriyle, bütün 
farklılıklarıyla ümmet olduklarının, kar-
deş olduklarının bilincine öncelikle cami-
lerde varır. Bundan dolayı camiler sadece 
bir ibadethane değil, aynı zamanda gün-
de 5 defa uhuvvetimizin, muhabbetimi-
zin mayalandığı yerlerdir. Camiler, ebedi 
ve ezeli kardeşliğimizin remzi, birlik ve 
beraberliğimizin çimentosudur. Aynı za-
manda camiler, İslam’ın tevhit çağrısının, 
tüm insanlığa verdiği barış mesajlarının 
yankılandığı mübarek mekânlardır.

Bizim ibadet mekânlarımız, yükseldikleri 
beldelere kattıkları mana sebebiyle büyük 
ve ihtişamlı olarak inşa edilmiştir. Nerede 
bir kubbe, bir minare varsa, nerede ezan-
larımız gökyüzüne karışıyorsa, hiç şüp-
hesiz orası bir Müslüman yurdudur.  Bir 

mümine yakışan tavır da, camilere bakın-
ca hata görmek, kusur aramak değil, ona 
sahip çıkmaktır. Allah’a hamdolsun mil-
letimizin Büyük Çamlıca Camiine sahip 
çıktığını, İstanbullu kardeşlerimizin ca-
miyi cemaatsiz bırakmadığını görüyoruz. 
Cumalar ve Kandil Gecelerin yanı sıra sa-
bah namazlarında bile buranın dolup-taş-
ması, vatandaşlarımızın Büyük Çamlıca 
Camii’ni sahiplenişinin göstergesidir. İn-
şallah bundan sonra da Çamlıca Camii ce-
maatsiz kalmayacak, mahzun olmayacak, 
İstanbul’umuzun sembol eserlerinden bi-
ri olarak dolup taşmaya devam edecektir. 
Bilhassa Anadolu yakasının “Camii Kebi-
ri” olarak çok önemli bir ihtiyaca cevap 
verecektir.

Kıymetli misafirler,

Dünyanın farklı köşelerinde terörün in-
sanlık dışı yüzüne maalesef her geçen 
gün daha fazla muhatap oluyoruz. Ye-
ni Zelanda’da yaşanan katliam ile Sri 
Lanka’da meydana gelen terör saldırısı, 
tehdidin boyutlarını bir kez ortaya koy-
muştur. Artık hiç kimsenin terör karşısın-
da “fakat”lı, “ama”lı cümleler kurma lüksü 
yoktur. Bundan sonra hangi saikle olursa 
olsun hiçbir devlet, teröristler arasında 
“iyi-kötü” ayrımına gidemez. Uluslararası 
toplum, terör meselesinde bir yol ayrımı-
na gelmiştir. Terör örgütlerine karşı artık 
daha ilkeli, daha tutarlı, daha net bir tavır 
alınması gerekiyor. İbadethaneleri kan gö-
lüne çeviren vahşi ve ilkel zihniyete, artık 
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sine kadar tüm kardeşlerime, yüklenici 
firma Gürsoy’a teşekkür ediyorum. 5 yıl 
içerisinde bu eserin bitirilmesi gerçekten 
önemliydi ve bu başarıldı.

Burada yapılacak duaların, edilecek iba-
detlerin Hak katında kabul ve karin olma-
sını niyaz ediyorum. Arif Nihat Asya’nın 

dizelerinde ifade ettiği gibi; “Allah, bizi 

sevgisiz, susuz, havasız, vatansız, aynı 

zamanda mabetsiz, minaresiz, ezansız bı-

rakmasın” diyorum. Rabbim yar ver yar-

dımcımız olsun.

Cumanız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.

Estonya Devlet Başkanı Sayın Toomas 
Hendrik İlves, Türkiye İhracatçılar Mecli-
sinin kıymetli üyeleri, İş dünyamızın de-
ğerli temsilcileri, değerli misafirler, Sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle selam-
lıyorum. Türkiye İnovasyon Haftası etkin-
liklerinin ülkemiz ve iş dünyamız için ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. 

İNOVALİG Ödüllerini takdim edeceğimiz 
firmalarımızı ve temsilcilerini tebrik edi-

yorum. Dünyada ve ülkemizde inovasyon 
veya dilimize çevrilebilen ifadesiyle “ye-
nilikçilik” alanında fark ortaya koymuş 
isimleri bir araya getiren bu etkinliğin 
düzenlenmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. İnovasyon konusuna 
değer veren sanayicilerimizi, profesyo-
nelleri, akademisyenleri, araştırmacıları, 
medya mensuplarını buluşturan bu top-
lantının, ülkemizin geleceğine ışık tutaca-
ğına inanıyorum. 

Türkiye, Kimsenin Yutamayacağı 
Kadar Büyük Bir Lokmadır

Türkiye İnovasyon Haftası ve İNOVALİG Ödül Töreni
İstanbul | 3 Mayıs 2019
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katma değerini yükseltmemiz gerekiyor. 
Her konuda olduğu gibi ihracat hususun-
da da bir düğüm noktası vardır. Onu aşana 
kadar adeta iğneyle kuyu kazar gibi çalış-
manız gerekir. Ama bu düğümü çözdüğü-
nüzde bir anda adeta kanatlanıp uçmaya 
başladığınızı görürsünüz. Türkiye, iğneyle 
kuyu kazma noktasını geride bırakmış ve 
kanatlanıp uçma aşamasının eşiğine gel-
miş bir ülkedir. Reel sektörümüzle, finans 
sektörümüzle, ekonomi yönetimimizle, 
hepsinden önemlisi güç kaynağımız olan 
milletimizle el ele verdiğimizde, Allah’ın 
izniyle, bunu başaracağımıza inanıyorum. 

24 Haziran’la birlikte fiilen uygulamaya 
koyduğumuz yeni yönetim sistemimiz, bu 
konudaki en önemli fırsatımızdır. Başba-
kanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız bo-
yunca, gittiğimiz her yerde mal ve hizmet 
ihracatçılarımızın, girişimcilerimizin sesi 
olmaya, onların önlerini açmaya çalıştık. 
Hamdolsun, ülkemizi çok önemli bir yere 
de getirdik. Bundan sonra hep birlikte da-
ha çok çalışacağız. Sanayicimiz daha çok 
üretecek, girişimcilerimiz daha çok yatı-
rım yapacak, ihracatçılarımız yeni pazar-
lar bulacak ve böylece hep birlikte ileriye 
gideceğiz. İhracatımızın katma değerini 
yükseltmek için inovasyona, tasarıma, tek-
nolojiye, araştırma-geliştirmeye daha çok 
önem vereceğiz. 

İki yıl önceki etkinliğin kapanış töreninde, 
ülkemizden ve dünyadan verdiğim örnek-
lerle, bu konuda önümüzün ne kadar açık 
olduğunu ifade etmiştim. Biz, üretkenlik-
te değil, bunu sisteme bağlayıp ticarileş-
tirmede sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah bu tür 

platformlar, en ücra köşedeki marangozu-
muzdan yüksek teknolojiye dayalı üretim 
yapan en modern tesisimize kadar her 
yerde bu anlayışın yerleşmesine katkıda 
bulunacaktır. Bu yaklaşımı yaygınlaştırdı-
ğımızda ne kaynak sıkıntısı, ne pazar sı-
kıntısı yaşarız. Bir de bunun üzerine bizim 
insanımızın çalışma azmini ve becerisini 
eklediğimizde, Allah’ın izniyle ulaşama-
yacağımız hedef yoktur. İşte göreve gel-
diğimizde Türkiye’nin ihracatı 36 milyar 
dolardı ama şimdi 169 milyar dolara ulaş-
tık. Bu yıl inşallah bunu çok daha ilerilere 
taşıyacağız.

Değerli arkadaşlar, 

Giderek sertleşen rekabet ortamının üreti-
cilerimizi maliyetlerini aşağıya, ürün kali-
tesini de yukarıya doğru çekmeye zorladı-
ğını elbette biliyoruz. Bu zor denklemin çö-
züm yolu da inovasyondan, yenilikçilikten 
geçiyor. Yapay zekânın her alanda varlığını 
ve etkinliğini hissettirdiği bir dönemde, 
konvansiyonel yöntemlerle rekabette öne 
çıkamayız. Bugün dünyanın en büyük 10 
şirketine baktığımızda 8’inin teknoloji ve 
iletişim devlerinden oluştuğunu görüyo-
ruz. Bu durum, verinin en az üretim kadar 
değerli olduğu bir dünyaya doğru gittiği-
mizi gösteriyor. 

Dijital dönüşüme, işte bu sebeple kritik bir 
politika olarak sahip çıkıyoruz. Cumhur-
başkanlığında, doğrudan şahsıma bağlı bir 
Dijital Dönüşüm Ofisi kurarak, bu işi lafta 
bırakmadık icraata da döktük. E-Devlet uy-
gulamalarıyla, tüm kamu kurumlarında 
dijital dönüşümü hızlandırdık. Dünyada 

Biz yapı olarak girişimciliğe, yenilikçiliğe, 
üretkenliğe açık bir milletiz. Nitekim, İno-
vasyon Haftası etkinlikleri çerçevesinde 
paylaşılan çalışmalar, hikayeler, ürünler 
milletimizin bu özelliğini açıkça ortaya 
koyuyor. Peki, buna rağmen neden hala he-
deflerimizin uzağındayız? Bizim en büyük 
sorunumuz, sistemli, düzenli ve sabırlı 
çalışmayı öğrenmekte zorlanıyoruz olu-
şumuzdur. Bir an önce neticeye ulaşmak 
istediğimiz için, hep kestirme yollardan 
gidiyor ve bu sebeple pek çok işi yarım bı-
rakıyoruz. Bunun için de maalesef hedefle-
diğimiz şeyleri gerçekleştiremiyoruz. 

Son yıllarda bu doğrultuda olumlu yönde 
ciddi mesafeler kat ettiğimizi görmekten 
memnunum. Geçtiğimiz günlerde açılı-
şını yaptığımız İDEF’19 Savunma Sanayi 
Fuarında, gerçekten çok önemli ürünlerin 
sergilendiğini gördük. Diğer ülkelerin ya-
rım asırlık çalışmayla geldiği yere, bizim 
firmalarımız, bizim girişimcilerimiz 3-5 
yıllık bir gayretle ulaşabiliyor. Aynı şekil-
de diplomasiden finansa kadar her alan-
da benzer birikimlere sahip olduk. Bunun 
için artık Türkiye olarak yaptırım tehdit-
lerini çok daha soğukkanlı olarak karşıla-
yabiliyoruz. Ülkemizi hedef alan operas-
yonlar karşısında giderek çok daha güçlü 
bir duruş sergileyebiliyoruz. Eskiler, “Kötü 
komşu insanı hacet sahibi eder” derler. Biz 
de, maruz kaldığımız haksızlıklar, adalet-
sizlikler, saldırılar, tuzaklar, tezgâhlar kar-
şısında her alanda kendi göbeğimizi ken-
dimiz kesmeyi başardık. “Bir dağ ne kadar 
yüce olsa, dağ kenarı yol olur” türküsünde 
olduğu gibi, önümüzdeki engelleri aşacak 
bir yolu mutlaka buluyoruz. 

İnovasyona, yani yenilikçiliğe uygun ya-
pımız, bu başarının gerisinde yatan en 
önemli sebeptir. Bugün ortaöğretimden 
üniversitelerimize, iş dünyamızdan kül-
tür-sanata kadar her alanda gözle görülür 
bir inavasyon heyecanına şahit oluyoruz. 
Sizler, gerek ihracatımızın artırılması ve 
niteliğinin yükseltilmesi, gerek diğer alan-
larda ortaya koyduğunuz gayretlerle ülke-
mizin beka mücadelesinin en ön saflarında 
yer alıyorsunuz. Bunun için de her birinize 
ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 

Yaptığımız İhracatın Katma 
Değerini Yükseltmeliyiz

Değerli arkadaşlar,

Ülkemiz ihracatının tek çatı kuruluşu olan 
Türkiye İhracatçılar Meclisi, 83 bin üyesiy-
le, Türk Ticaret Diplomasisinin sahadaki 
en büyük gücüdür. Bugün Türkiye, dün-
yadaki 222 ülke ve bölgede ürünleriyle 
bayrak gösteriyor. Geçtiğimiz ay itibariyle 
ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına gö-
re yüzde 5,4 atarak 15 milyar 273 milyon 
dolara ulaşırken, ithalatımız yüzde 14,6 
azalarak 18,1 milyar dolara geriledi. Böy-
lece, dış ticaret açımız yüzde 57,8 azalarak 
2 milyar 831 milyon dolar olarak gerçek-
leşti. İhracatımızın ithalatımızı karşılama 
oranı ise geçen yılın Nisan ayında yüzde 
68,3 iken, bu yıl aynı oran yüzde 84,4’e 
yükseldi. 

Bizim için artık mal ve hizmet ihracatı tek 
başına yeterli değildir. 2023 hedeflerimize 
ulaşabilmemiz için yaptığımız ihracatın 
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larımız ve işadamlarımız başta olmak üze-
re tüm vatandaşlarımız, dünyanın her ye-
rinde göğüslerini gererek ülkelerini temsil 
edebiliyor. Arkasında Türkiye Cumhuriye-
ti devletinin gücünü hisseden her Türk va-
tandaşı, hakkını aramaktan yeni girişimle-
re kadar tüm konularda kendini güvende 
hissediyor. 

Ülkemizin bu yükselişi, tarihi, siyasi ve 
ekonomik olarak rekabet içinde olduğu-
muz kesimleri elbette rahatsız ediyor. Tüm 
sorumluluklarını yerine getirdiği halde, 
Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üye ya-
pılmamasının başka bir izahı olabilir mi? 
Neymiş? Avrupa Birliğine tam üye olmak 
için çok fazla büyükmüşüz. Eee… Ne yapa-
lım yani, sizin paşa keyfiniz öyle istiyor di-
ye küçülelim mi? Herhalde ben boşuna en 
az 3 çocuk demiyorum. Daha büyüyeceğiz. 
Ne kadar büyürsek o kadar güçlü olacağız 
ve en büyük korkuları buradan geliyor.

Bugün Avrupa ülkeleri hala huzur içinde 
yaşıyor olmalarını, Türkiye’nin 4 milyon 
sığınmacıyı kendi topraklarında misafir 
etmesine borçludur. Bizimle görüştükle-
ri zaman “Size çok teşekkür ediyoruz. Bu 
kadar mülteciyi misafir ediyorsunuz. Size 
ne kadar teşekkür etsek azdır” diyorlar. 
Hani mülteciler için 3 artı 3, 6 milyar avro 
verecektiniz, o ne oldu? Bunlar dürüst de-
ğil, hayatları yalan. Bunlar sözlerini yerine 
getirmese de, biz Türkiye olarak şu ana 
kadar 35-36 milyar dolar harcama yaptık. 
Bundan sonra da yapacağız. Bazıları bura-
da rahatsızlık duyabilir. Duyarsa duysun.

Oysa kendileri mülteci krizindeki en temel 
insani yükümlülüklerini bile doğru-dürüst 
yerine getirmediler. Hadi para-pulu bir 
kenara bıraktık, ülkemizin Suriye toprak-
larını yeniden güvenli hale getirme çaba-
larına da destek bulamıyoruz. Geçenlerde 
The Times’te, bir Batılı hanımefendi yazar 
şunları yazdı: “Hala Türkiye’ye niye çamur 
atıyorsunuz? Türkiye hiçbir Batı ülkesinin 
yapamadığını yaptı ve yapmaya devam 
ediyor.”  

Suriye’de Ülkemize Yönelik  
Hiçbir Tehdide İzin Vermeyeceğiz

Hala kafalarında bir “Türk Baharı” özlemi 
var. Hâlbuki onların baharlarının girdiği 
her yer kara kışa dönmüştür. Hatta Avru-
pa şehirleri çayır çayır yanmaya başladı. 
Buna rağmen hala Türkiye’deki sosyal fay 
hatlarını kaşımak isteyenler, önce kendi 
oturdukları zeminin çürüklüğüne bir bak-
sınlar. Daha çok yanacaksınız. Seçim so-
nuçları üzerinden Türkiye’nin geleceğiyle 
ilgili siyaset mühendisliği hesaplarına gi-
rişenlerin bakacağı yer rabiamızdır. Halkı-
mızın Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, 
Tek Devlet şiarımız etrafında sıkı sıkıya 
kenetlenmiş olduğunu görmeyenlere, 
her fırsatta bunu hatırlatmaya devam 
edeceğiz. 

Suriye’yi önce bataklık haline getirip, son-
ra bundan şikâyet edenler, şimdi de ülke-
mizin sınırlarını bir terör koridoruyla ku-
şatmaya çalışıyor. Buradan bir kez daha 
ilan ediyorum. Suriye’de ülkemize yönelik 
hiçbir tehdide izin vermeyeceğiz. Münbiç 

ve ülkemizde dijital dönüşümü gerçek-
leştiren devletlerin prestiji, şirketlerin de 
değerleri hızla artıyor. Buna karşılık hala 
eski düzende devam edenler ise hızla irtifa 
kaybediyor. Geleceğin ekonomisinin eko-
sistemi içinde kalmanın yolu bu sürecin 
anahtar kavramı olan inavasyondan ge-
çiyor. İhracatçılarımız, büyük sanayicile-
rimiz ve KOBİ’lerimiz başta olmak üzere, 
ülkemiz ekonomisinin tüm bileşenlerinin 
yeni dönemin ruhunu kavradığına inanı-
yorum. Cumhurbaşkanı olarak, bugüne 
kadar olduğu gibi, bundan sonra da hep 
yanınızda yer alacağım. 

Artık Her Üflendiğinde, Yere 
Kapaklanan O Eski Ülke Değiliz

Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırana 
kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek 
yoktur. Dünyaya ne kadar açılırsak, hedef-
lerimize o derece yaklaşırız. Her ne kadar 
birileri bizi kendi içimize kapanmaya zor-
luyorsa da, bu tuzağa düşmeyeceğiz. Ken-
dimiz için, evlatlarımızın geleceği ve umu-
dunu bize bağlamış tüm dostlarımız için 
her alanda ülkemizi zirveye çıkartacağız. 
Bu millet, bir asır önce doğudan-batıdan, 
kuzeyden-güneyden ve hatta içeriden sal-
dırıya uğradığı dönemde pes etmedi, mü-
cadeleyi bırakmadı ki, şimdi ümitsizliğe 
düşsün. 

Göreve geldiğimizde savunma sanayinde-
ki yerli üretim yüzde 20’lerdeydi. Bu oranı 
yüzde 68’e çıkardık. Terörle mücadelemiz-
deki başarının sırrı işte buradadır. 

Mesele siyasi ve diplomatik güçse, bugün 
Türkiye bölgesinde ve dünyada sözüne en 
çok kulak verilen ülkelerin başında geliyor. 
Mesele ekonomik güçse, 17 yılda ülkemizi 
3 katından fazla büyütmeyi, ihracatını 4,5 
katından fazla, turizmini 4 kata yakın ar-
tırmayı başarmış bir ülkeyiz. Mesele askeri 
güç ve güvenlikse, dünyanın en tehlikeli, 
en eli kanlı terör örgütlerini yerle yeksan 
etmiş bir ülkeyiz. Mesele birlik ve beraber-
likse, hamdolsun vesayetle mücadeleden 
darbe girişimlerine kadar her konuda tek 
yürek, tek buyruk olarak hareket eden bir 
milletiz. 

Ecdadın çok daha kötü şartlarda 600 yıl-
lık bir cihan devletinin küllerinden yep-
yeni bir Cumhuriyet kurmayı başardığı 
yerde, biz bu genç fidanı yeni bir çınara 
dönüştürmeyi haydi haydi başarırız. İste-
dikleri kadar birliğimize-beraberliğimize, 
ekonomimize, sınırlarımıza saldırsınlar, 
istedikleri kadar tuzaklar kursunlar… Bu 
tür operasyonlar sadece bizim hedefleri-
mize ulaşma azmimizi daha da perçinler, 
bizi mücadelemizde daha da güçlü kılar. 
Çünkü Türkiye, artık her üflendiğinde, her 
çelme takıldığında yere kapaklanan o eski 
Türkiye değildir. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, Cumhuriyetimizin kuruluşun-
dan sonraki en büyük atılımını geçtiğimiz 
17 yılda yapmıştır. Rahmetli Menderes’le 
demokrasinin, rahmetli Özal’la dışarıya 
açılmanın tadına varan ülkemiz, AK Parti 
iktidarlarıyla dünya ile rekabet edecek bir 
özgüvene kavuşmuştur. Bugün diplomat-
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ve Fırat’ın doğusu dâhil tüm Suriye toprak-
larını, buraların gerçek sahiplerine teslim 
edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Ülkemizin savunma ihtiyaçlarına saygı 
duymayıp, yaptırım tehditleriyle bizi köşe-
ye sıkıştıracaklarını sananlara diyoruz ki, 
Türkiye ne Ortadoğu’dur, ne Balkanlardır, 
ne Güney Amerika’dır. Türkiye, binlerce 
yıllık devlet tecrübesi, muhteşem mede-
niyet geçmişi ve coğrafyasındaki bin yıl-
lık hakimiyetiyle, birikimiyle kimsenin 
yutamayacağı kadar büyük bir lokmadır. 
Ülkemizin bağımsızlığına karşı yapılacak 
ekonomik ve siyasi her hamle, başarısız 
kalmaya mahkûmdur. Sonu ölüm de olsa 
mücadeleden korkmayan ve kaçmayan 
bir milleti küçük oyunlarla teslim alabile-
ceklerini sananlara yanıldıkları gösterme-
ye her zaman hazırız. Çanakkale’den 15 
Temmuz’a kadar bunu hep yaptık, yine ya-
parız. Bu milletin istiklaline ve istikbaline 
göz dikip de iflah olan kimse yoktur. 

Biz tüm imkânlarımız ve enerjimizle 2023 
hedeflerimize odaklanmış durumdayız. 
Hiç kimsenin bizi asıl gündemimizden ko-
partarak kısır çekişmelerin, masa başında 
yazılmış senaryoların içine hapsetmesine 
izin vermeyeceğiz. İşte burada olduğu gibi, 
hep üretimi, ihracatı, büyümeyi, gelişmeyi, 
kalkınmayı, inovasyonu, istihdamı, eğiti-
mi, yatırımı, projeyi konuşacak ve hayata 
geçireceğiz. 

Bu duygularla bir kez daha Türkiye İnovas-
yon Haftasının hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Ödül vereceğimiz firmalarımızı 
tekraren tebrik ediyorum. Bu ülkenin ge-
leceği için emek harcayan, alın teri döken, 
çaba gösteren herkese şükranlarımı sunu-
yorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

MÜSİAD ailesinin kıymetli mensupları, 
iş dünyamızın değerli temsilcileri, sevgili 
kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. Yarın akşam ilk teravihini 
kılıp, ilk sahurunu yapacağımız Ramazan-
ı Şerefinizin şimdiden mübarek olmasını 
diliyorum. 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği-
miz MÜSİAD’ın 25’inci Genel Kurulu’nun 
üyeleriniz, ülkemiz, girişimcilerimiz 
için hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum. Resmi açılışını yapacağımız 
MÜSİAD’ın yeni genel merkez binasının 
hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. 
Tabii bu binanın yapımı noktasında baş-

İstanbul Seçimleriyle İlgili 
Şaibenin Ortadan
Kalkması Gerekir

MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu ve Yeni Genel Merkez Binası Açılış 
Töreni | İstanbul | 4 Mayıs 2019
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çabanızı da takdirle izliyorum. Aynı şekil-
de, bu derneğimizi benzer faaliyetler yürü-
ten diğer kuruluşlardan ayıran en önemli 
farklardan biri de, tarihimize, değerlerimi-
ze, kültürümüze, sanatımıza, sporumuza 
verdiği destektir. İnsanlığın ve toplumu-
muzun yarısını oluşturan kadınlarımız, iş 
dünyasında giderek daha çok görünür hale 
geliyorlar. Bu bakımdan MÜSİAD KADIN 
oluşumunu da doğru yönde atılmış bir 
adım olarak değerlendiriyorum. Ayrıca, 
MÜSİAD SANAT çatısı altında yürütülen 
çalışmaları, en az diğerleri kadar önemli 
görüyorum.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması ko-
nusunda MÜSİAD’ın çalışmalarını daha 
da yaygınlaştırmasına ve etkinleştirmesi-
ne ihtiyacımız var. İlk günden bugüne ka-
dar hep biz sizin yanınızda yer aldık, siz 
de bizim yanımızda yer aldınız. İnşallah 
bu gönül ve çalışma birlikteliğimizi önü-
müzdeki dönemde daha da sıkılaştırarak 
sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Dünyanın en kadim, tarih boyunca daima 
önem verilmiş, dolayısıyla gözlerin hep 
üzerinde olduğu bir coğrafyada bin yıldır 
yaşama mücadelesi veriyoruz. Söğüt’te 
diktiğimiz fidanı, 3 kıta 7 iklimi kucakla-
yan ulu bir çınara çevirmeyi, yine bu coğ-
rafyada başardık. Bir asır önce, adeta tüm 
dünyanın üzerimize geldiği bir dönemde, 
gerçekten çok çetin mücadelelerle kendi-
mize yeni bir devlet kurarak, ümitlerimi-
zi tekrar tazeledik. Genç cumhuriyetimiz, 
demokrasiden ekonomiye her alanda, pek 

çok sınamadan geçerek bugünlere ulaştı. 
Özellikle AK Parti iktidarlarının yöneti-
mindeki son 17 yılda ülkemiz, yakın tari-
himizin en büyük atılımlarına şahit oldu. 
Demokrasimizi güçlendirmek için hayata 
geçirdiğimiz yapısal reformlarla Türkiye, 
geçmişte kendisine vakit ve enerji kay-
bettiren tartışmaları geride bıraktı. Eko-
nomide attığımız adımlarla hem milleti-
mizi zenginleştirdik, hem de devletimizi 
güçlendirdik. Dış politikada ülkemizin 
algısını değiştirdik, pasaportumuza itibar 
kazandırdık. Dünyanın en güçlü sosyal ve 
sağlık yardımı sistemlerinden birini ku-
rarak, hiçbir vatandaşımızın aç ve açıkta 
kalmamasını sağlamaya çalıştık. Maziden 
atiye güçlü bir köprü kurarak, yeni nesil-
lerin tarihlerini, kültürlerini, değerlerini 
öğrenmelerini, ve buradan aldıkları güçle 
geleceğe hazırlanmalarını temin etmenin 
gayretinde olduk. 

Türkiye güçlendikçe, kalbini ve umudunu 
bize bağlamış dostlarımızın da yüzü gül-
dü. Sizlerin de yakından şahit olduğu gibi, 
dünyanın neresine gidersek gidelim, sırf 
Türk olduğumuz için, sırf Türkiye’den gel-
diğimiz için bizi el üstünde tutan, bize mu-
habbet besleyen insanlarla karşılaşıyoruz. 
Bu sevginin hiçbir çıkarla, hiçbir maddi 
menfaatle elde edilmesi mümkün değildir. 
Bizlere verilen kıymet, kendimizle birlikte 
tüm mazlumların, mağdurların, tüm üm-
metin ve tüm insanlığın hakkını, hukuku-
nu koruyor, derdiyle dertleniyor, çözümü 
için fedakârlık yapıyor olmamızdan kay-
naklanıyor. Kerameti kendimizde değil, 
millet olarak gösterdiğimiz duruşta, ülke 
olarak yaptığımız işlerde aramalıyız. Tabii 

ta emeği geçen ve bizimle beraber ön gö-
rüşmeleri yürüten DEİK Başkanı Nail Ol-
pak kardeşimize huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar 
MÜSİAD çatısı altında görev üstlenmiş, 
hizmet vermiş tüm kardeşlerime şükranla-
rımı sunuyorum. 

Darı Bekaya irtihal eden MÜSİAD üyeleri-
mize Rabbimden rahmet ve mağfiret niyaz 
ediyorum. 1990 yılında, ülkeye hizmet aş-
kıyla yola çıkan bir grup işadamımız tara-
fından kurulan MÜSİAD, hamdolsun bu-
gün dünyanın en itibarlı sermaye kuruluş-
larından biri haline gelmiştir. Türkiye’nin 
her köşesinde ve dünyanın dört bir yanın-
da faaliyet gösteren MÜSİAD, bu yönüyle 
de benzer kuruluşlardan ayrışmaktadır. 
Milletin bağrından çıkan MÜSİAD’ın, mil-
letle bağını asla koparmadan büyümeye 
devam ediyor olmasını memnuniyetle iz-
liyorum. Bu yönüyle MÜSİAD, hem mak-
ro ekonomik politikaların belirlenmesin-
de, hem de bunların sahadaki uygulama-
larında en etkin sivil toplum kuruluşu o-
larak öne çıkıyor. Daha kucaklayıcı, daha 
toparlayıcı bir kuruluş olması bakımın-
dan da önemsiyorum. Devletle milletimiz 
ve özellikle de sermaye çevreleri arasın-
daki güçlü köprü olan MÜSİAD, verdiği-
miz her mücadelede yanımızda yer alarak 
milli ve yerli duruşunu da göstermiştir. 
Bunun en önemli ispatı da 15 Temmuz 
olayıdır. 15 Temmuz olayında beraberce 
dayanışma içerisinde verilen mücadele 
asla unutulamaz.

Yurt dışında 94 ülkede ve 224 noktada ak-
tif faaliyet gösteren MÜSİAD, ülkemizin 

öncü ticaret ve kültürel diplomasi kuruluş-
larından biri haline gelmiştir. Gerek Türk 
yatırımcılarına ve ihracatçılarına yurt dı-
şındaki fırsatları gösterme, gerekse de u-
luslararası müteşebbisleri ülkemize çekme 
konusunda MÜSİAD çok önemli rol oynu-
yor. Özellikle kendi başlarına böylesine bü-
yük bir ekonomik ilişki ağı kurma imkânı 
olmayan KOBİ’lerimiz için MÜSİAD, tam 
anlamıyla bir amiral gemisi misyonu üst-
leniyor. Bilginin, veri toplamanın, veriyi iş-
lemenin ve bunlardan politika üretmenin 
en büyük avantaj haline dönüştüğü günü-
müzde, MÜSİAD, üyelerine verdiği hiz-
metlerle, gerçekten çok hayırlı işlere imza 
atmaktadır. MÜSİAD GLOBAL ve MÜSİAD 
YEREL yapıları ile bunlar etrafında kuru-
lan Veri ve Kaynak Portalı, yurt içinde ve 
yurt dışında geniş bir alana yayılan bilgi 
edinme ve işleme süreçlerini ekonomimi-
zin hizmetine sunmaktadır. Global ağlar 
ile yerel yapıların ahenk içinde çalışması-
nı sağlayacak modeller geliştiriyor olması, 
derneğimizin bir başka ayırt edici faaliyet 
alanıdır. 

Ekonomide Attığımız Adımlarla 
Devletimizi Güçlendirdik

Milli serveti ne kadar büyütürsek, bundan 
işadamlarımız başta olmak üzere, ülkemi-
zin her bir ferdi o derece fayda elde edecek-
tir. Kaynak ve Sermaye Ofisleri yoluyla fon 
üretmeden şirketleşmeye, ihracatı artır-
madan ekonomik faaliyet alanlarını geniş-
letmeye kadar attığınız hemen her adımı 
yakından takip ediyorum. MÜSİAD AKA-
DEMİ altında nitelikli işgücü yetiştirme 
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üstüne” deriz. Sandıklarda bankadaki söz-
leşmeli işçileri görevlendirdilerse, bunun 
üzerinde hala neyi düşünüyoruz? Maale-
sef 4-5 tane bankanın işçileri sandıklarda 
görevlendiriliyor. Peki, ne diyorlar? “Bunu 
bizden kaymakamlar istedi.” İsteyebilir. 
Eğer kaymakam böyle bir yanlış yapmış-
sa, sen bu yanlışı uygulamak zorunda de-
ğilsin. Çünkü yasa ortada. Ne diyor yasa? 
Memur diyor, yani 657. Bunlar memur 
değil. Şimdi bunları kabul mü edelim? 
Bunların verdikleri kararlara eyvallah mı 
diyelim? Yüksek Seçim Kurulu bu şaibeyi 
ortadan kaldırmalıdır. Şaibenin ortadan 
kaldırılması hem Yüksek Seçim Kurulunu 
aklayacaktır hem de milletimizin gönlünü 
ferah hale getirecektir. Hz. İbrahim’in Tur-i 
Sina’da yaşadığı olayı bir hatırlayalım. Bi-
zim de şu anda kalbimiz mutmain değil, 
ortada bir şaibe ve yolsuzluk var. Dolayı-
sıyla “Bu şaibenin, bu yolsuzluğun ortadan 
kalkması gerekir” diyoruz.

Bizim hayatımız, desteğini ve gücünü mil-
letten almayan vesayetle mücadeleyle geç-
miştir. Böyle bir müktesebata sahip Tayyip 
Erdoğan’ın, hakkı olmayan bir seçimi al-
mak için çalıştığını iddia etmek, bize yapıl-
mış en büyük bühtandır. 

Her şey ortada… İstanbullu, 39 ilçenin 25’i-
ni bize verdi. İş daha buradan kopuyor za-
ten. Büyükşehir Belediye Meclisinin kahir 
ekseriyeti partime verilmiş. Şimdi bütün 
bunlar apaçık ortayken kalkıp da orada 
başkanvekillerinin oda kapılarının kilitle-
rini söken bir anlayışla karşı karşıyayız. Ne 
oldu? Sonunda bütün çalışmalar yapıldı, 

başkanvekillikleri falan hepsi seçimlerle 
ilan edildi, ondan sonra herkes geldi odala-
rına yerleşti. Komisyonlar seçildi. 

Her şeyden önce, beyefendi, genel başkan-
ları 23 Nisan konuşmasında, “Hak, hukuk, 
adalet” diyor. Nerede hak, hukuk, adalet? 
Hak, hukuk, adalet size sunulduğu zaman 
mı olacak? Her şey açık, net ortada... Hak, 
hukuk, adaletten bahsediyorsun. Meclis 
de ortada, bütün komisyon seçimleri or-
tada… Neticede bunlar oldu. Şimdi biz 
burada Yüksek Seçim Kurulunun vereceği 
kararı bekliyoruz. Bütün belgeler, bilgiler, 
evraklar her şey kendilerine teslim edildi. 
Temenni ediyorum ki adil bir karar verilir. 

Biz sadece milletin emanetine sahip çık-
manın çabası içindeyiz. Biz sadece milli 
iradenin gasp edilmesine engel olmaya ça-
lışıyoruz. AK Parti’yi hukuki haklarını kul-
landığı için suçlayanların, geçmişte san-
dıktan çıkan iradenin bizatihi kendisine 
nasıl savaş açtıklarını çok iyi hatırlıyoruz. 
Tarihleri boyunca milletle, milletin değer-
leriyle, milletin iradesiyle kavga edenlerin 
bugün suskunluk içine girmelerinin geri-
sindeki stratejiyi de, o stratejinin sahiple-
rini de çok iyi biliyoruz. Biz milletimizin 
hakkı, hukuku, değerleri, iradesi söz konu-
su olduğunda 7 düvele karşı koymaktan 
çekinmedik ki, bunların karşısında tered-
düte düşelim. Ülkenin hiçbir meselenin 
çözümüyle ilgili en küçük bir tespitleri, 
teklifleri, projeleri olmayanları allayıp pul-
layıp millete umut olarak pazarlayanların 
taktiği çökmeye mahkumdur. CHP’nin ger-

bu büyük imkân, aynı zamanda ülkemize 
yönelik tehditlerin kesintisiz bir şekilde 
sürmesine de yol açıyor. Ülke ve millet 
olarak, sadece son 6 yılda yaşadıklarımızı 
dahi, pek çok toplumun asırlık geçmişiy-
le mukayese etmek mümkün değildir. So-
kakların karıştırılmasından sınırlarımızın 
tacizine, mahallelerimizi çukurlarla böl-
me teşebbüsünden kanlı darbe girişimine 
kadar akla hayale gelmeyecek saldırılara 
maruz kaldık. Balkanlardan Ortadoğu’ya, 
şimdi de Güney Amerika’ya kadar dünya-
nın pek çok yerinde oynanan bir oyun, ül-
kemizde de sahnelenmeye çalışıldı. Ham-
dolsun milletimiz bu tezgâhı gördü ve bir-
liğine, beraberliğine, kardeşliğine sımsıkı 
sahip çıkarak, oyunu bozdu. 

Değerli kardeşlerim, 

Siyaset mühendisliği, toplu mühendisliği, 
diplomasi mühendisliği, hatta terör mü-
hendisliği gayretleri sonuç vermeyince, 
doğrudan milletimizin birliğine, beraber-
liğine saldırmaya başladılar. Türkiye’nin 
ve demokrasimizin en büyük gücü olan 
seçimleri, milletimizin sandıktan çıkan 
iradesini tartışma konusu yaparak, birli-
ğimizin çimentosunu çatlatma, demirle-
rini kırma hesabı yapıyorlar. Buradan bir 
kez daha ilan ediyorum. Biz hiçbir zaman 
milletin iradesinin üzerinde bir irade tanı-
madık, tanımayacağız. Milletin iradesine 
olan saygımız sebebiyle seçim süreçlerini 
yakından takip ediyor, sandıktan çıkan 
her oyun yerini bulması için çalışıyoruz. 
Bütün çabamız, milletin oyunun kıymeti-
ni millete iadedir. Bütün çabamız, milletin 
oyunun usulsüzlüklere, hukuksuzluklara 
kurban edilmemesinin önüne geçmektir.

İstanbul Seçimlerinde  
Yolsuzluk Var

Ana muhalefetin temsilcileri, Yüksek 
Seçim Kurulu üyeleri için ne diyorlar? 
“Kızılay’a çıkamazsınız.” Tehdit ediyorlar. 
Bu beyanatlar Anayasanın 138. maddesine 
tamamen aykırıdır. Bırakın bu şekilde bir 
uyarıyı, imada dahi bulunamazsınız. Bura-
da bir şeye üzülüyorum. Yüksek Seçim Ku-
rulunun Sayın Başkanı bir açıklama yapa-
rak, “Siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz?’ 
demiyor? 

Biz Ankara seçimleriyle ilgili itirazımı-
zı ileri derecelere götürmedik bile. Ama 
İstanbul’da bindelerle oynan bir oyun var, 
yolsuzluklar var. Ben bir genel başkan ola-
rak, bütün bu yolsuzluklar karşısında hal-
kımın iradesini takip etmek zorundayım. 
Tekrar sayımda aradaki oy farkı 27-28 bin-
den 13 bine kadar düşüyorsa, burada bir 
yolsuzluk var demektir.  Bunu takip etme-
yelim mi? Vatandaşım bana şunu söylü-
yor; Başkanım, bu seçim yenilenmeli. Dün-
yanın birçok yerinde aradaki yarım, 1 pu-
an fark nedeniyle seçimlerin yenilendiğini 
görüyoruz.  Niye? Gönüller huzur bulacak. 
YSK 1963’te, 1999’da benzer kararları aldı. 
Hele hele burası İstanbul… Bu bir kasaba 
değil, ilçe, belde değil. 

Bugüne kadar hiç konuşmadım, hep sus-
tum. Ama diğerleri konuştu ve “Vurun 
abalıya” dediler. Ama artık yetti. Burada 
bir şaibe var, bu açık ortada. Yolsuzluk var, 
açık ortada. Gidelim millete, milli irade na-
sıl bir karar veriyorsa “Başımız, gözümüz 
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bizden icraat bekliyor, hizmet bekliyor, 
sorunlarına çözüm bekliyor. Türkiye or-
tak paydası altında birliğimizi, beraberli-
ğimizi güçlendirerek, önümüzdeki dönemi 
her bakımdan en verimli şekilde değerlen-
dirmekte kararlıyız. Cumhur İttifakı, yeni 
dönemin lokomotifi ve istikrarın güvencesi 
olmayı sürdürecektir. Ekonomiden adalete 
kadar her alanda yapısal reformların hazır-
lıklarını hızla yapıyoruz. Bunların bir kısmı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle, bir 
kısmı Meclis’te yasa veya Anayasa değişikli-
ği olarak yürürlüğe girecektir. Özellikle üre-
tim, yatırım, ihracat, istihdam konularında 
hızlı sonuçlar alacak formüller üzerinde 
duruyoruz. Milletimiz, ülkemizin istikrarı 
ve güvenliği için son dönemde gerçekten 
çok büyük bedeller ödedi. Bize düşen, eko-
nomiyi yeniden yükselişe geçirerek, mille-
timize karşı şükranlarımızı ifade etmektir. 

Kur üzerinden ekonomimizi çökertme he-
sapları devam ediyor olmakla birlikte, ar-
tık kontrol bizim elimizdedir. Geçen yılın 
Ağustos ayında yaşananların bir daha tek-
rarlanmamasını sağlayacağız. Küçük inişler 
çıkışlar elbette olacaktır, ama asla yıkıcı pat-
lamalara izin vermeyeceğiz. 

Enflasyonda tüketici fiyatlarında düşüş 
eğilimi sürüyor. Üretici fiyatlarını da diz-
ginlemeye başladık. Çarşıdaki, pazardaki, 
mutfaktaki sıkıntıları çok iyi biliyoruz, bun-
ların çözümünü önceliklerimizin en başına 
aldık. Milletimizin “seçim” değil “geçim” 
derdinde olduğunun şuuruyla gece gündüz 
çalışıyoruz. 

İhracatta 170 milyar dolar sınırındayız. İn-
şallah Mayıs ayıyla birlikte bu sınırın üze-
rine çıkmış olacağız. 

Her MÜSİAD Üyesi 2-3 Kişiyi 
İstihdam Etmelidir

İstihdamda, ilk 3 ayda yavaş seyreden 
yükselişin, Nisan ayıyla birlikte adeta pat-
lama yaptığı anlaşılıyor. İş dünyamızla 2,5 
milyonluk istihdam konusunda anlaştık. 
Biz gereken teşvikleri, destekleri sağlıyo-
ruz. İşverenlerimizin de biraz fedakârlık 
yapmasıyla, istihdamdaki kayıplarımızı 
tamamen kapatıp, 30 milyon hedefine 
doğru ilerleyeceğimize inanıyorum. 

Şimdi MÜSİAD’ın 11 bin üyesi var. Her 
üye iki üç kişiyi istihdam edebilir. Sizin 
de birilerine örnek olmanız lazım. MÜ-
SİAD, bir ekmek kapısı olduğunu sadece 
Türkiye’ye değil tüm dünyaya haykırma-
lıdır. 

Yatırımcılarımızı cesaretle harekete geç-
meye, ellerini taşın altına koymaya çalışı-
yorum. En büyük ve karlı iş fırsatlarının 
bu tür dönemlerde ortaya çıktığının unu-
tulmamasını rica ediyorum. 

İthalatımızdaki düşüş ve ihracatımızda-
ki düzenli yükseliş, ülkemizde üretimin 
cazibesinin arttığına işaret ediyor. Bu 
durum, inşallah, hem kapasite kullanım 
oranlarının yükselmesine, hem de yeni 
yatırımların hızlanmasına yol açacaktır.  

çek yüzünü milletten saklamaya, CHP’yi 
milletten kaçırmaya, CHP’nin faşist zihni-
yetini perdelemeye hiç kimsenin gücü yet-
meyecektir.

Önümüzdeki Dönemi En Verimli 
Şekilde Değerlendirmekte 
Kararlıyız

Bu mesele bir beka meselesidir. Kandil’den 
nasıl talimatların verildiğini gördünüz, 
izlediniz. Nasıl tehditlerin yağdırıldığını 
gördünüz. Daha şimdiden söyledikleri ne? 
“Kürdistan’ı heyetlerimiz kazandı” diyor. 
Diyen kim? Eşbaşkanlardan bir tanesi. Her 
şey bu kadar açık ve ortada... Böyle bir beka 
meselesi ortadayken, buna karşı biz sessiz 
mi kalacağız? Bu kifayetsiz muhterislerin 
ağızları, elleri, kolları daha ne kadar bağlı 
olarak tutulabilecektir? İstiklal Marşımızı 
okumaktan çekinenler, İstiklal Marşımızı 
okutulmasına engel olmaya çalışanlar, bu 
ülkede beka meselesinin taklitçileri değil 
de nedir? HDP’nin böyle olmasına alıştık 
ama CHP de aynı çizgidedir. İşte Adalar’da, 
Bay Kemal’in yanı başında İstiklal Marşı’nı 
okumayan biri belediye başkanı seçildi. 
Adalar sakinleri bunları seçiverdi. İstiklal 
Marşımızın karşısında dahi duruşu olan-
lar Allah’ın izniyle bir bedel ödeyecekler-
dir. Eninde sonunda büyü bozulacak, tak-
ke düşecek, kalplerdekiler ifşa olacaktır.  
Bunların gerçek yüzleri ortaya çıktığı, ger-
çek düşünceleri kelimelere döküldüğü za-
man, milletimiz çevrilen tezgâhı daha iyi 
görecektir. 

Aynı çevreler, Gezi Olaylarını milletimize 
ağaç sevgisi diye yutturmaya kalkmışlar-
dı. Aynı çevreler, PKK’lı teröristleri “çiçek 
çocuk” diye pazarlamaya çalışmıştı. Aynı 
çevreler, çukur eylemlerini hak arayışı kı-
lıfına sokmak için uğraşmışlardı.  Hatırla-
yınız, aynı çevreler, 7 Haziran seçimlerini 
demokrasinin baharı, 1 Kasım seçimleri-
ni demokrasinin kışı hissiyatıyla takdim 
etmişlerdi. Aynı çevreler, Suriye sınırı 
boyunca terör koridoru kurma projesini, 
mazlumların zulümden kurtuluş müca-
delesi diye pazarlamışlardı. Aynı çevreler, 
FETÖ ihanet çetesinin darbe girişimini 
“tiyatro” diyerek ibra etmenin peşine düş-
müşlerdi. Aynı çevreler, 24 Haziran seçim-
lerinde yüzde 30’u yüzde 52’den büyük 
göstermeye kalkarak matematik bilimi-
ne dahi ihanet etmişlerdi. Şimdi de aynı 
çevreler, 31 Mart seçimlerinin sonuçları 
üzerinden yeni hayaller kuruyorlar. Bizi 
tanıdıklarını, çözdüklerini, bundan hare-
ketle de alt edebileceklerini sananlar, el-
lerindeki malzemenin çürüklüğünün far-
kında değiller. Milletimizle gönül ve kafa 
birliğimiz devam ettiği müddetçe, Allah’ın 
izniyle, hiçbir fani güç bizim sırtımızı ye-
re getiremez. Vesayetçilerin, cuntacıların, 
darbecilerin, içerideki ve dışarıdaki envai 
çeşit lobinin nice tuzağını bozduk, bu sin-
si oyunu da inşallah bozacağız. Çünkü biz 
hep Hakkın ve halkın hizmetinde olduk, 
öyle de devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Önümüzde, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis 
olarak yaklaşık 4 yıllık, belediyelerde de 5 
yıllık bir icraat dönemimiz var. Milletimiz 
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Velhasıl bu ülkenin çözüm bekleyen 
hangi meselesi varsa, bunun çaresi yine 
Cumhurbaşkanı olarak şahsımın sorum-
luluğunda olan yönetimdir. Meclisimizle, 
partimizle, iş dünyamızla, sivil toplum 
kuruluşlarımızla, hepsinin üzerinde de 
milletimizle el ele verip ülkemizi 2023 
hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız. MÜ-
SİAD ailesinin bu kritik dönemde yine 
yanımızda yer alacağından şüphe duy-
muyoruz. 

Bu vesileyle Azez’de şehit düşen yüzbaşı-
mıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, 
milletimize başsağlığı diliyorum. 

Bu duygularla bir kez daha MÜSİAD 25’inci 
Genel Kurulu’nun başarılı geçmesini diliyo-
rum. Yeni genel merkez binamızın hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. Sizlerin şah-
sında tüm milletimizin Ramazanı Şerifini 
tebrik ediyorum.

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, 
Allah’a emanet ediyorum.

Ankara Ticaret Odamızın kıymetli men-
supları, iş dünyamızın değerli temsilcile-
ri, çok kıymetli şehit yakınlarımız ve ga-
zilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. Bugün 4’üncü gününü geri-
de bırakmak üzere olduğumuz Ramazan-ı 
Şerefinizi bir kez daha tebrik ediyorum. 

Rabbimden, bu ayın hürmetine ülkemize, 
milletimize, İslam dünyasına ve tüm in-
sanlığa huzur, kardeşlik, refah getirmesini 
niyaz ediyorum. Ankara Ticaret Odası ta-
rafından kurumlar vergisi, istihdam, ihra-
cat ve değer katanlar dalında ödüle layık 
görülen firmalarımız ile kurumlarımızın 
temsilcilerini kutluyorum. 

Şaibeler Ortaya Çıkmamış 
Olsaydı, CHP Adayının Başımızın 

Üzerinde Yeri Vardı

Ankara’nın “EN”leri Ödül Töreni ve İftar Programı
Ankara | 9 Mayıs 2019
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ve sivil toplum insanlarımız dünyada ayak 
basmadık bir yer bırakmadıkça önümüz 
aydınlık demektir.  Bozkırın ortasındaki 
Ankara’da, sadece siyasi bir başkent değil, 
aynı zamanda dev bir sanayi, teknoloji, ti-
caret ve eğitim şehri de inşa etmeyi başa-
ran bir milletin, üstesinden gelemeyeceği 
mesele olamaz. 

Değerli arkadaşlar,

Ankara Ticaret Odamız öncülüğünde 3 bin 
öğrencimizin Sakarya Meydan Savaşının 
yapıldığı Polatlı’daki Duatepe’yi ziyaret 
etmesini de önemli görüyorum. Çanakka-
le başta olmak üzere, tarihimizin sembol 
mekânlarının yeni nesillere bizzat yerinde 
gösterilmesi, oralarda verilen mücadele-
nin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. 
Malazgirt’te her yıl yapılan zafer törenle-
rini, yeni bir heyecana, yeni bir çehreye 
büründürerek sürdürüyoruz. Anadolu’da-
ki ilk önemli yerleşim yerimiz olan, Sul-
tan Alparslan’ın da karargahını kurduğu 
Ahlat’ta bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yap-
tırarak, burasını da tarihi önemine yakışır 
bir değere kavuşturuyoruz. İnşallah bir 
aksilik olmazsa, bu köşkü 26 Ağustos’taki 
zafer törenlerine yetiştireceğiz. 

Bugün aramızda şehit yakınlarımız ile ga-
zilerimiz de bulunuyor. Her karışını kanı-
mızla ve terimizle sulayarak vatan yaptığı-
mız bu topraklardaki bin yıllık varlığımızı, 
şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. 
Tıpkı 1071’de Anadolu kapılarını ilelebet 
bize açan Sultan Alparslan gibi, bugün de 
milletimizin tüm fertlerinin, mukaddes 
değerlerimiz için gerektiğinde şehadete 

hazır olduğunu biliyorum. Bunu son bir 
asırda Çanakkale’den İstiklal Harbine, 
Kıbrıs’tan terörle mücadeleye ve son ola-
rak 15 Temmuz’a kadar her fırsatta göster-
dik. Milletimizin kalbinde şehitlerimizin 
aziz hatıralarının, şehit yakınlarımızın 
ve gazilerimizin ayrı bir yeri olmasının 
sebebi işte budur. Çünkü biz bu dünyada 
yaşadığımız, bu vatanın havasını soluyup 
suyunu içtiğimiz müddetçe şehidimiz ve 
gazimiz eksik olmayacaktır. 

Geçmişte ecdadın semalarında bayrağı-
mızı dalgalandırdığı, minarelerinde eza-
nımızı eksik etmediği nice coğrafyalarda 
bugün hüzünlü bir sükut hâkimdir. İşte 
bunun için biz her fırsatta Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet diyoruz. Şa-
yet rabiamıza sıkı sıkıya sahip çıkmazsak, 
bizi bu topraklardan geride en küçük bir iz 
bırakmamacasına jiletle kazır gibi kazırlar. 
Dünyanın dört bir yanında mazlumların 
ve mağdurların yaşadıkları sıkıntıların te-
melinde, birlik ve beraberliklerini koruya-
mamaları, kendi içlerinde ihtilafa ve kav-
gaya düşmeleri vardır. Aynı akıbete duçar 
olmamak için 82 milyon hep beraber Bir 
olacağız, İri olacağız, Diri olacağız, Kardeş 
olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Son 
yıllarda ülkemizi kendi senaryoları doğ-
rultusunda siyasi, ekonomik, askeri olarak 
çökertmeyi amaçlayanlara, bugüne kadar 
aradıkları fırsatı, hamdolsun vermedik. 
İnşallah bundan sonra da vermeyeceğiz. 

Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimi-
ze Allah’tan rahmet, gazilerimize sıhhat 
ve afiyet diliyorum. Şehitlerimizin aziz 
hatıraları, onların yakınları ve gazilerimiz 

Cumhuriyetle yaşıt olan Ankara Ticaret 
Odamız, bugün 157 bin üyesiyle, ülke-
mizin ekonomideki en önemli temsilci-
leri arasında yer alıyor. Gerek yürütülen 
faaliyetler, gerekse bugün verdiğimiz 
ödüller, Ankara’nın bürokrasi yanında 
bir ticaret, üretim, teknoloji, eğitim şehri 
olduğunu da ortaya koymaktadır. Bugün 
de odamız, “Sen kazan ülken kazansın” 
anlayışıyla girişimcilerimize öncülük et-
meyi sürdürüyor. 

Biliyorsunuz iş dünyamızla birlikte bir is-
tihdam seferberliği başlattık. Hedefimiz, 
bu yıl içinde 2,5 milyon ilave istihdamla, 
hem kayıplarımızı telafi etmek, hem de he-
deflerimize uygun bir seviyeye ulaşmaktır. 
Ankara Ticaret Odasının bize sözü yıl so-
nuna kadar 220 bin istihdam... Şu an iti-
barıyla 60 bin istihdamı sağlamış durum-
da. Temennim odur ki, yıl sonu itibarıyla 
Ankara Ticaret Odası 220 bin istihdamı 
sağlamış olsun. Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliğimiz, 365 odası ve borsasıyla bu 
konuda yoğun bir hazırlık içindedir. Yılın 
ilk 3 ayında olumlu yönde ama yetersiz 
bir istihdam artışı yakalamayı başardık. 
İlerleyen süreçte istihdamda çok ciddi bir 
yükseliş bekliyoruz. Şimdiden bunun işa-
retlerini almaya başladık. Devlet olarak is-
tihdam konusunda, geçmişte hiç olmadığı 
kadar çok, çeşitli ve geniş kapsamlı teşvik-
ler veriyoruz. Tüm işadamlarımızı bu teş-
viklerden faydalanmaya davet ediyorum. 
Ankara Ticaret Odamız, bu konuda tüm gi-
rişimcilerimize rehberlik etmeye, yardım-
cı olmaya, yön göstermeye hazırdır. 

Ülkemizin üzerinde toplanmaya çalışılan 
kara bulutları birer birer dağıtıyoruz. İşve-
renlerimiz, esnafımız, sanatkârımız artık 
tamamen kendi gündemine, kendi işine, 
kendi çalışmalarına odaklanmış durumda-
dır. Sanayide çarkların daha hızlı döndü-
ğü, ticarette sirkülasyonun genişlediği, ü-
retimin ve kazancın bereketinin arttığı bir 
döneme giriyoruz. Türkiye’yi başka türlü 
durduramayacaklarını görenler, umudu-
muza, moralimize, hedeflerimize ulaşma 
inancımıza saldırıyorlar. Faizi ve enflasyo-
nu tetikleyen kur operasyonlarının geri-
sindeki en büyük amaç budur. İlgili ilgisiz 
her gelişmeyi bahane ederek döviz kurunu 
harekete geçirenler, istikrar ve güven ikli-
mimizi zedeleyerek, milletimizi atalete sü-
rükleme peşindeler. Bu oyunu bozmakta 
kararlıyız. 

Rabiamıza Sıkı Sıkıya Sahip 
Çıkmazsak, Bizi Jiletle Kazır Gibi 
Kazırlar

Türkiye’nin potansiyeli ve imkânları, tüm 
bunların üstesinden gelmeye yetecek dü-
zeydedir. Kendimize güvendiğimiz takdir-
de, hiçbir yaptırım tehdidi, hiçbir ek vergi 
uygulaması, hiçbir açık-gizli ambargo bizi 
durduramaz. Girişimcilerimiz ve işadam-
larımız için, ülkemizin ve dünyanın her 
köşesinde ayrı fırsatlar vardır. Önemli olan 
gidip bunları keşfetmek ve harekete geçir-
mektir. Bugün Türkiye dünyanın 222 ayrı 
ülke ve bölgesine ihracat yapabilen bir ülke 
haline gelmişse, Allah’ın izniyle, elimizden 
kaçacak hiçbir şey kalmamış demektir. Gü-
nümüzün Alperenleri olarak gördüğüm iş 
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gibi ortada bir şaibe var. Avusturya’da iki 
yıl sonra Cumhurbaşkanlığı seçimini iptal 
ediyorlar. İşte bu da hukuk… Amerika’da 
Trump, rakibinden 3 milyon daha az oy 
aldığı halde seçimi kazandı. Ama sistem 
böyle…

İstanbul gibi yaklaşık 10,5 milyon seçme-
nin ve 31 binin üzerinde sandığın bulun-
duğu bir yerde, rakamların böylesine de-
ğişmiş olması bizi meselenin üzerine daha 
fazla eğilmeye yöneltti. Biz bu süreci takip 
ederken, sadece adayımıza verildiği halde 
alenen çalınmış olan oyların en azından 
bir kısmını bulmakla kalmadık, başka u-
sulsüzlükler, başka hukuksuzluklar da tes-
pit ettik. Seçim kanunumuzda her konuyla 
ilgili süreler ve tahditler bulunduğu için 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
ile birkaç ilçeye yoğunlaşma imkanı bula-
bildik. Bunlarla ilgili itirazlarımızı, huku-
ka uygun şekilde adım adım ilçe ve il se-
çim kurullarına, oradan da Yüksek Seçim 
Kuruluna taşıdık. Sonuçta Yüksek Seçim 
Kurulu değerlendirmesini yaptı ve 23 
Haziran’da seçimin yenilenmesine karar 
verdi. 

Dikkat ederseniz, burada yapılan iş bir 
başka adayın kazandığı seçimi götürüp bir 
başka adaya teslim etmek değildir. Yapılan 
iş, tespit edilen hukuksuzluklar ve usul-
süzlükler sebebiyle şaibeli hale gelen bir 
seçimin yenilenmesidir. Şayet bu şaibeler 
ortaya çıkmamış olsaydı, CHP adayı tek 
bir oy farkla dahi seçimi kazanmış olsa, 
başımızın üzerinde yeri vardı. Ama sandı-
ğın başındaki görevliden sandıktan çıkan 
oyun kayıtlara geçirilmesine kadar her a-

şaması tartışılır hale gelmiş bir seçim için 
en doğru karar verilmiştir. 

İstanbul’da 123 Sandıktaki   
42 Bin Oy Sorunludur

Değerli arkadaşlar,

Seçimin yenilenmesi kararına gerekçe 
teşkil eden konulardan biri sandık kuru-
lu memur üyeleriyle ilgili usulsüzlükler, 
diğeri de oy sayım ve döküm cetvelleriyle 
ilgili eksiklerdir. Sandık kurulu üyeleriyle 
ilgili hukuka aykırı işlemleri yapan ilçe se-
çim kurulu sorumluları için, Yüksek Seçim 
Kurulu suç duyurusunda da bulunmuştur. 
Zira bu usulsüzlükleri yapanların yanına 
bunlar kâr kalmayacak. Tespitlere göre, İs-
tanbul seçimlerinde görevlendirilen 6 bin 
644 sandık kurulu başkanı ile 13 bin 98 
sandık kurulu üyesinin kanuni olarak bu 
görevi yapması mümkün değildir. 

Bilindiği gibi, 2018 seçimlerine kadar san-
dık kurullarında memur olmayan kişiler 
görev alabiliyordu. Geçtiğimiz yılın Mart a-
yında yapılan bir kanun değişikliğiyle, ilçe 
seçim kurulu tarafından belirlenen sandık 
kurulu başkanı ile üyelerden en az birinin 
memur olması şartı getirildi. Şayet 24 Ha-
ziran seçimlerinde aynı tespitleri yapmış 
olsaydık, orada da itirazlarımızı gerçekleş-
tirir, hukuki haklarımızı kullanırdık. Bu 
konuyla ilgili usulsüzlükleri, Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili araştır-
malarımız sırasında tespit ettiğimiz için, 
itirazlarımızı şimdi yaptık. Kaymakamlık-
lar, sandık kurullarında görev yapmak ü-

sadece saygıyı, hürmeti hak eder. Şehit 
yakınlarımızın acılarına ortak olmak ye-
rine onları “teröristlik”le, “PKK’lılar gibi 
davranmakla” suçlayanları milletimizin 
vicdanına havale ediyoruz. Biz şehit ya-
kınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmaya, 
onları desteklemeye, onlara hürmetkâr ve 
hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. 

İstanbul Seçimlerinde  
Ortada Şaibe Var

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, demokratik bir hukuk devletidir. 
Milletimiz, 1950 yılında geçilen çok parti-
li demokratik hayata, darbelere ve vesayet 
güçlerinin tüm oyunlarına rağmen, daima 
sahip çıkmıştır. Biz 40 yıllık siyasi hayatı-
mızın her anını milli iradenin, hukukun, 
adaletin üstünlüğünü savunmakla, bunun 
mücadelesini vermekle geçirdik. İstanbul 
halkı bize Büyükşehir Belediye Başkanı o-
larak şehri yönetme sorumluluğunu verdi-
ğinde, bu anlayışla kısa sürede eşi benzeri 
görülmemiş hizmetlere imza attık. Haksız 
bir şekilde görevden alınıp cezaevinin yo-
lunu tuttuğumuzda yanımızda milletimi-
zin olması, yaptığımız işin doğruluğunu 
gösteriyordu. Kurduğumuz partiyi girdiği 
ilk seçimde iktidara getiren, bize Başba-
kanlık görevini veren milletimize layık 
olabilmek için gece gündüz çalıştık. Ar-
dından milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı 
makamına layık gördü. Vesayetle yaptığı-
mız mücadelede olduğu gibi, 15 Temmuz 
darbe girişiminde de milletimiz yüreğiyle 
ve duasıyla yanımızda oldu. Ülkemizin yö-

netim sistemini değiştirirken de, ardından 
yeni sisteme göre yapılan ilk seçimde Cum-
hurbaşkanlığı görevine yeniden gelirken 
de hep milletimizle birlikte yol yürüdük. 
Çareyi hep milli iradede, sandıkta, seçim-
de, demokraside aradık. Son 17 yılda 15 
defa milletimizin hakemliğine gitmemizin 
sebebi budur. 

31 Mart mahalli idareler seçimleri, esasın-
da belediye yönetimleri ve muhtarlıklar-
la ilgidir. Ama ülkemizin içinden geçtiği 
kritik dönem, bu seçimleri farklı bir yere 
taşıdı. Hamdolsun bu seçimlerde de mille-
timiz bir kez daha yüzde 51,7 gibi bir oran-
la bizim yanımızda, Cumhur İttifakı’nın 
yanında yer aldı. Bu genel tablonun yanın-
da, her seçim gibi, 31 Mart’ta da kazanılan, 
kaybedilen yerler oldu. Nitekim AK Parti 
olarak biz de, daha önce başka partilerde 
olan illerden, ilçelerden, beldelerden ba-
zılarında belediye başkanlıklarını almayı 
başardık. Aynı şekilde partimiz tarafından 
yönetilen belediyelerden bazıları da başka 
partilerin adayları tarafından kazanıldı. 

Bizim demokrasi anlayışımız, milli ira-
deye saygımız, bu sonuçları kabul etmeyi 
gerektirir. Nitekim öyle de yaptık. Ancak, 
İstanbul’da farklı bir durumla karşı kar-
şıya kaldık. Seçimin ertesi günü netleşen 
gayrı resmi sonuçlar, Cumhur İttifakı ola-
rak 39 ilçeden 25’ini almış olmamıza rağ-
men, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığını ilk etapta 28 bin civarında bir 
oyla kaybettiğimizi gösteriyordu. Yapılan 
itirazlarla bu rakam 25 bine indi, ardından 
21 bine indi, sonra daha da indi ve en son 
14 binin altına kadar geriledi. Görüldüğü 
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31 Mart Seçimleri CHP  
Yönetiminin Sandıktaki Son 
Sabıkasıdır

Hayatı yalan, iftira, tehdit, hakaret üzerine 
kurulu böyle bir siyasetçinin bizatihi ken-
disi, Türk demokrasisinin en büyük soru-
nu haline gelmiştir. Bir yandan “hak, hu-
kuk, adalet” sloganı atarken, diğer milletin 
hakkını ve hukukunu korumak, adaleti 
sağlamak için alınan bir karara böylesine 
bayağı bir şekilde saldırmak, faşizmin en 
sefil halidir. CHP yönetimi, bu meselede-
ki tavrıyla bir kez daha, tek parti dönemi 
özleminden kurtulamadığını göstermiştir. 
Kendi istedikleri gibi davranan, karar alan, 
çalışan kurumları ve kişileri el üstünde tu-
tup, başka türlü hareket eden herkesi haka-
rete ve tehdide boğmak, ancak bu zihniye-
tin ürünü olabilir. Bunların demokrasiye 
inançları olmadığını görmek için kendi 
tarihlerine bakmak yeterlidir. 

AK Parti geçmişte anayasayı değiştirebile-
cek güce sahipken kapatılmamız gündeme 
gelmişti. O dönem CHP’liler “Ankara’da 
yargıçlar vardır” diye meydanlarda dolaş-
mışlardı. O zaman, şimdi bunların yaptığı 
gibi kimseye hakaret etmedik. Tam aksi-
ne “Hak tecelli edecektir’ dedik. Anayasa 
Mahkemesi partimizle ilgili lehte sayılabi-
lecek bir karar verdi, iş bitti.

Hepimiz de bilmiyoruz ki, CHP’nin tarihi 
sandık yolsuzluğuyla, hırsızlığıyla dolu-
dur. CHP’nin 1946 seçimlerinde uygula-
dığı gizli oy-açık tasnif seçimi, demokrasi 
tarihimizin yüz karasıdır. 1947 seçimle-

rinde Toroslardaki Arslanköy’de CHP’nin 
tüm baskılarına ve hatta uyguladığı şid-
dete rağmen sandığa sahip çıkan kadın-
larımızın hikâyesini defalarca anlattım. 
CHP’li darbeciler tarafından 1961 yılın-
daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 
silahla tehdit edilerek adaylıktan çekilmek 
zorunda bırakılan Ali Fuat Başgil olayını 
da hatırlıyoruz. Yine 1963 İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı seçimlerini ka-
zanan Adalet Partisi adayının mazbatası, 
memuriyet görevinden zamanında istifa 
etmediği gerekçesiyle alınıp, seçimin yeni-
lenmesine dahi gerek duyulmadan ikinci 
olan CHP adayına verilmiştir. Bunlar gibi 
daha pek çok örnek bulunuyor. 31 Mart 
seçimleri CHP yönetiminin sandıktaki son 
sabıkasıdır. 

Değerli arkadaşlar,

Demokrasilerde, herkes gibi hâkimlerin 
kararlarını eleştiri hakkı daima vardır. Biz 
de geçmişte pek çok yargı kararını tenkit 
ettik. Hakimlerin kararlarına katılmamak, 
eleştirmek başka bir şeydir, can güvenlik-
lerini tehlikeye atacak şekilde hakimlerin 
şahıslarına hakaret etmek, onları hedef 
göstermek, çete suçlaması yapmak başka 
şeydir. CHP yönetimi, doğrudan hakimleri 
hedef alan bu tavırlarıyla, ülkemiz demok-
rasi ve hukuk tarihindeki çirkinliklerine 
bir yenisi daha eklemiştir. 

Kılıçdaroğlu, sadece bununla kalmamış, 
Belediye Başkan adaylarının İstanbul’daki 
19 günlük döneminde yaptığını iddia ettiği 
ve tamamı yalan olan bir dizi icraat saymış-
tır. CHP’nin başındaki zat da, İstanbul’daki 

zere, istenen sayıda memurun listesini ilçe 
seçim kurullarına iletmişlerdir. Buna rağ-
men nasıl olup da bankalar başta olmak 
üzere özel sektör çalışanlarının sandık ku-
rulu başkanı ve üyesi yapıldıkları, açılan 
soruşturmalar sonunda ortaya çıkacaktır. 
İmzasız, mühürsüz, yazıları eksik olarak 
Yüksek Seçim Kurulu Sistemine girilen 
veya kayıp olan sayım-döküm cetvelleri ile 
sandık kurulu üyeleriyle ilgili usulsüzlük-
ler birlikte değerlendirildiğinde 123 san-
dıktaki 42 bin oy sorunlu hale gelmiştir. 
Bu rakam, en son 13 bin 729’a kadar düşen 
oy farkının üzerinde olduğu için, seçimin 
yenilenmesi hukuki bir zorunluluğa dö-
nüşmüştür. 

Diyorlar ki, aynı zarftan çıkan ilçe beledi-
ye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve 
muhtarlık seçimleri niye yenilenmiyor 
da, sadece büyükşehir için böyle bir karar 
alınıyor? Çünkü bu 123 sandığın bulundu-
ğu 26 ilçe tek tek ele alındığında, oralarda 
Yüksek Seçim Kurulu’nun tespit ettiği so-
runlu sandıkların toplamının ilçe belediye 
başkanlıkları seçiminin yenilenmesini ge-
rektirecek düzeyde olmadığı görülmekte-
dir. Şayet bu ilçelerden herhangi birindeki 
oy farkı, söz konusu sandıklardan çıkacak 
oylarla değişebilecek bir rakamı bulsaydı, 
hiç şüphesiz, orada da seçimin yenilenme-
si kararı verilecekti. Ama böyle bir durum 
ortaya çıkmamıştır. 

Diğer yandan, Maltepe ve Büyükçekmece 
ilçe belediye başkanlıkları için farklı ge-
rekçelerle yapılan itirazlarla ilgili süreç de 
Yüksek Seçim Kuruluna kadar getirilmiş-
tir. Büyükşehirle ilgili seçimin yenilenme-

si kararını veren Yüksek Seçim Kurulu, her 
ikisi de CHP tarafından kazanılmış olan bu 
ilçelerle ilgili itirazları reddetmiştir. Biz 
bu kararı da saygıyla karşıladık ve Yüksek 
Seçim Kurulunu eleştirmek aklımızdan 
geçmedi. 

Değerli arkadaşlar, 

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararına, de-
mokrasiye ve hukuka inanan, kendine gü-
venen herkesin saygı göstermesi gerekir. 
Şayet seçimi 31 Mart’ta kazandığınıza ina-
nıyorsanız, 23 Haziran’da da kazanabilirsi-
niz. Seçimin yenilenmesi kararına bu de-
rece şiddetle karşı çıkanların kendilerinin 
de, 31 Mart’taki sonuçla ilgili şüpheleri ol-
duğunu anlıyoruz. 

Asıl vahimi ise, CHP’nin başındaki zatın 
bu karar karşısında ortaya koyduğu ta-
vır ve üsluptur. Bu kişi, partisinin grup 
toplantısında eşi benzeri görülmemiş bir 
skandala imza atmıştır. Yüksek Seçim Ku-
rulunda seçimin yenilenmesi yönünde oy 
kullanan üyeleri teker teker ismen okuyan 
Kılıçdaroğlu, bunları partililerine yuhalat-
mış ve açıkça hedef göstermiştir. Böylesine 
aleni bir suçu pervasızca işleyen bir zihni-
yetin seçimlerde ne yollara başvurduğunu 
kim bilebilir? Sen dokunulmazlığına mı 
sığınıyorsun? Dokunulmazlığın var diye 
mi Yüksek Seçim Kurulu’nun üyelerine bu 
denli hakaret edebiliyorsun? O zaman se-
nin yapman gereken bir şey var; dokunul-
mazlığının kaldırılmasını iste. O zaman 
bakalım bu ifadeleri aynen kullanabilecek 
misin?
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aday da, bu işlerin öyle lafla olmadığını, 
usullere uygun bir şekilde yürütülmesi ge-
rektiğini bilmeyecek kadar gerçeklerden 
kopuk bir dünyada yaşıyorlar. Bu kişinin 
tek icraatı, mahkeme kararıyla durdurulan 
ve nereye götürüleceği belli olmayan bele-
diye veritabanının kopyalanması teşebbü-
südür. Yıllardır CHP tarafından yönetilen 
hiçbir belediyenin tabelasının başına TC 
ifadesi eklenmezken, İstanbul’da ve diğer 
bir takım şehirlerde bu yönde adımlar atıl-
masını da riyakârlık olarak gördüğümüzü 
belirtmek isterim. 

Yüksek Seçim Kurulu kararının ardından 
İstanbul’da yıllar sonra yeniden duyduğu-
muz tencere-tava sesleri de bize vesayet 
dönemlerindeki toplum ve siyaset mühen-
disliği oyunlarını hatırlatmıştır. 

Ayrıca iki siyasi ittifakın yarıştığı bir se-
çimin yenilenmesi kararını adeta medya 
şovuna çevirenleri de unutmadık. Lafa 

geldiğinde demokratlığı kimseye bırakma-
yanların, milli iradenin sağlıklı bir şekilde 
tezahürü için atılan adıma tahammülsüz-
lükleri, gerçek yüzlerinin ifadesidir. Bu se-
çimler bir kez daha, ülkemizde demokrasi-
ye gönülden inananlar ile siyasi ve ideolo-
jik fanatizmle hareket edenleri ayıran bir 
turnusol kâğıdı işlevi görmüştür. Bizim sa-
fımız her zaman olduğu gibi milletimizin 
yanıdır. Milli iradenin üzerinde en küçük 
bir şüphe olmadan tezahürü için mücade-
le etmeyi sürdüreceğiz. 

Bu duygularla Ankara Ticaret Odamızın 
yönetimine, bizleri bu güzel iftar sofrasın-
da buluşturduğu için bir kez daha teşek-
kür ediyorum. Ankara’nın “EN”leri Ödül-
lerini takdim edeceğimiz firmalarımızın 
ve kurumlarımızın temsilcilerini tekraren 
tebrik ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili İstanbullular, değerli misafirler, 
kıymetli kardeşlerim, hanımefendiler, be-
yefendiler,  sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. 

Sözlerimin hemen başında başta burada 
bulunan annelerimiz olmak üzere ülke-
mizdeki tüm annelerin Anneler Günü’nü 
tebrik ediyorum. Vatanımızın bekası için 

ciğerparelerini kara toprağa veren tüm 
fedakâr şehitlerimizin annelerine buradan 
bir kez daha ülkem ve milletim adına min-
nettarlığımızı ifade ediyorum. Bu anlamlı 
günün, Türkiye’nin ve dünyanın tüm ka-
dınları, bütün anneleri için hayırlara vesile 
olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum. Baş-
ta sevgili annem olmak üzere, ebedi âleme 
irtihal etmiş, Hakk’ın rahmetine kavuşmuş 

Sanatçı, Sanatıyla Konuşur, 
Birilerinin Dalkavukluğunu 

Yapmaz

Geleneksel Beyoğlu İftarı | İstanbul | 12 Mayıs 2019
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Dünya yıkıldı mı? Bir yerler ayağa kalktı 
mı? Var mı böyle bir şey? Yok. Ama bizde 
görüyorsunuz; ana muhalefetin başındaki 
zat, nasıl tehditler sallıyor ve Anayasanın 
138. maddesini ayaklar altına alıyor. Ama 
buna karşı hiçbir ses yok. Sandıktan kor-
kan siyasetçilerin olduğu tek yer burasıdır. 

Hâlbuki bir yerde seçim yapılıyorsa, ge-
rektiğinde yenileniyorsa, orada demokrasi 
işliyor demektir. Şayet seçimlerin yapıl-
ması ve gerektiğinde yenilenmesiyle ilgili 
bir tıkanıklık varsa, orada demokrasinin 
tehlikede olduğu anlamı çıkar. Demokra-
sinin işlemesine katkıda bulunduğumuz, 
bu yönde alınan kararı da saygıyla karşı-
ladığımız için suçlanıyorsak, bu bizim için 
ancak şeref payesi olabilir. Milli iradeyi, 
demokrat postu altındaki faşist ruhlu tek 
parti özlemcilerinin hezeyanlarına kurban 
vermeyeceğiz. Vesayet heveslilerinin “ka-
zanı kaynatarak” birilerine kullanışlı or-
tam hazırlamasına asla müsaade etmeye-
ceğiz. Bu demokrasi nasipsizleri ne yapar-
sa yapsın, ne derse desin umursamayacak 
ve sonuna kadar milli iradenin, milletin, 
sandığın yanında yer almayı sürdüreceğiz.  
Türkiye Ortak Paydası diyerek, milletimizi 
ortak değerlerimiz ve hedeflerimiz altında 
toplamak için çalışmaya devam edeceğiz. 

Bunlar o kadar şirazeden çıktı ki, şimdi 
statların tribünlerine pankartlar asıyorlar. 
FETÖ’nün uşağı durumunda olan kişile-
rin sloganlarını tribünlere pankart olarak 
asıyorlar. Bunlara asla geçit vermeyeceğiz. 
Yanlış yoldalar ama bunu biz düzelteceğiz. 
Statlara bu tür ayrımcılığı getirenlere, 23 
Haziran’da milletim gereken dersi vere-

cektir. Pankart astığınız statları biz yaptık. 
Bunların hepsi kayda giriyor. Gereğini biz 
de yapacağız. Bunlara eyvallah diyemeyiz. 

Aynı şekilde yine bu süreç içerisinde sa-
natçılarımızın arasına da bunlar nifak to-
humları ektiler ve onları tehdit ettiler. Biz 
sanatçılarımızla birlikte Afrin kahraman-
larını ziyarete gittiğimizde, Bay Kemal ne 
diyordu? Sanatçılarımıza her türlü haka-
reti yapmıştı. Ama bunların hepsine aklıse-
lim ile sadece sabrettik. İnanıyorum ki sa-
natçı sanatıyla zaten bunlara gereken ceva-
bı verdi, veriyor. Ama benim de söyleyecek 
bir lafım var, kusura bakmasınlar. İktida-
rımız dönemine kadar sinema dünyası ile 
ilgili hiçbir yasal düzenleme yapılmamıştı. 
Bu düzenlemeyi yaptık. Ancak bir taraftan 
bize teşekküre geleceksiniz, arkadan da 
bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. 
Bunu ne ile ifade edeceğiz, ne ile izah ede-
ceğiz? Sanatçı, sanatıyla konuşur, bu tür 
insanlara dalkavukluk yapmaz. Sanatıyla 
konuşan sanatçıları da elimizden gelen 
desteği veririz. 

Önümüzdeki 6 hafta boyunca milletimize 
hakikatleri anlatacak ve inşallah tercihlerin 
en doğru, seçimlerin de en sağlıklı şekilde 
yapılmasını sağlayacağız. Seçimin yenilen-
me kararının tamamını okuma, anlama, de-
ğerlendirme zahmetine bile girmeden, bu 
konuda büyük büyük laflar edenlerin söz-
lerini sandıkta yutturmak da boynumuzun 
borcudur. Geçmişte bu konuda çok mahcup 
olan oldu. Taksim’de anırmaktan koltuğu-
nu bırakmaya kadar nice büyük laflar eden-
lerin hepsi de sözlerinin üzerine yattı. İnşal-
lah bu defa da öyle olacaktır. 

tüm anneleri hayırla, şükranla yâd ediyor, 
mekânları inşallah cennet olsun diyorum.

Siz kardeşlerimle beraber tüm İstanbul 
halkının bugün ilk haftasını geride bırak-
tığımız Ramazan-ı Şerifinizi kutluyorum. 
Beyoğlu Belediye Başkanımıza ve ekibine, 
bizleri bu muhabbet sofrası etrafında bu-
luşturduğu için teşekkür ediyorum. Başı 
rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azap-
tan kurtuluş olan bu mübarek ayda tuttu-
ğunuz oruçların, eda ettiğiniz ibadetlerin, 
yaptığınız hayırların Hak katında kabul 
olmasını diliyorum. İstanbul’un adeta 
sembolü haline gelmiş Taksim’deki bu if-
tar sofrasında bir araya geldiğimiz tüm 
kardeşlerimin ve misafirlerimizin, bayra-
ma da aynı ağız tadıyla, gönül hoşluğuyla 
ulaşmasını temenni ediyorum. 

Beyoğlu, İstanbul’un tüm renklerini, tüm 
güzelliklerini, tüm zenginliklerini bünye-
sinde barındıran, bizim de doğup büyüdü-
ğümüz, gönlümüzde müstesna yeri olan 
bir ilçemizdir. Türkiye’nin ve İstanbul’un 
ihtiyacı, kendi dünya görüşlerine uyma-
yan herkesi ötekileştiren, hor ve hakir 
gören zihniyet değil, işte buradaki man-
zaranın ifade ettiği anlayıştır. Milletimi-
zin ve İstanbul’un ihtiyacı, geçmişte bu 
Taksim’de sergilenen vandallık, şiddet, te-
rör, provakatif eylemler değil; işte burada 
olduğu gibi, her inançtan, her meşrepten, 
kökenden insanın aynı sofra etrafında bu-
luşabilmesini sağlayan hoşgörü ve dostluk 
iklimidir. İstanbul’un ve diğer 80 vilaye-
tiyle tüm Türkiye’nin ihtiyacı, darbe çı-
ğırtkanlığı yapanlar değil, 15 Temmuz’da 
işte burada olduğu gibi canı pahasına is-

tiklaline ve istikbaline sahip çıkan mille-
tin bizatihi kendisidir. “Kazanı kaynatıp” 
sandıklardan oyu çalanların üste bir de 
darbe tehdidinde bulunmalarına, İstanbul 
halkı 23 Haziran’da gereken cevabı vere-
cektir. Dağdan talimatlar geliyor. Terörist 
başlarının CHP adayıyla beraber olunması 
gerektiğiyle ilgili görüntülerini televizyon-
lardan izliyorsunuz.

Sandıklardan oyları çalanlarla milletimin 
bir arada olacağına zerre kadar ihtimal 
vermiyorum. Yüksek Seçim Kurulu da iş-
te bunların hepsini tek tek tespit etmek 
suretiyle belirlemiş ve böylece iptale gi-
dip, 23 Haziran’ı da seçim tarihi olarak 
belirlemiştir.

Milli İradeyi, Tek Parti 
Özlemcilerinin Hezeyanlarına 
Kurban Vermeyeceğiz

Dünyanın neresinde demokrasinin en 
önemli işlerlik aracı olan seçimlerin, şa-
ibeden arındırılmak üzere yenilenmesi-
ne karşı çıkıldığı görülmüştür? İşte dün 
Belçika’nın bir şehrinde de yerel seçim 
için yenilenme kararı verildi. Bakalım 
Belçika’da bu karara karşı kampanyalar 
başlatılacak mı? Bu kararı veren yargı 
mensupları isim isim sayılıp tehdit edile-
cek, “çete”  yaftası vurularak itibar suikas-
tine maruz bırakılacak mı? Belçika parla-
mentosunda bu sebepten darbe çığırtkan-
lığı yapan çıkacak mı? Ülkemizden başka 
hiçbir yerde böyle manzaralar göremez-
siniz. İşte Avusturya’da iki yıl sonra Cum-
hurbaşkanlığı seçimini iptal ediyorlar. 
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Siyaset Meydanı Er Meydanıdır, 
Kendine Güvenenlere Bu Meydan 
Hep Açıktır

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin demokrasi tarihinin en be-
lirgin özelliği, küçük ama sesi çok çıkan, 
eli çok uzun, köşe başlarını tutmuş bir 
kesime karşı milletimizin kahir ekseriye-
tinin hak arama mücadelesidir. Kendileri-
ni halkın üzerinde gören bu kesim, diğer 
alanlarla birlikte siyasette de hep hak et-
mediği bir gücü kullanmanın peşinde ol-
muştur. Darbelerin ve cuntaların gerisin-
de, işte bu anlayış vardır. Milletten alama-
dıkları yetkiye tehditle, baskıyla, zulümle, 
gerektiğinde doğrudan can alarak sahip 
olmaya çalışan bu zihniyetin kalıntılarına 
hala rastlıyoruz. Üstelik bunların sadece 
darbe çığırtkanlığı ve teşebbüsüyle kal-
mayıp, milletimizin büyük mücadeleler 
sonunda elde ettiği hak ve özgürlüklerini 
de ellerinden almaya çalıştıklarını görü-
yoruz. Çünkü bunların demokrasi yaldı-
zını kazıdığınız zaman altından katıksız 
bir despotizm, katıksız bir medeniyet düş-
manlığı çıkar. Ülkemizi işte bu zihniyetin 
elinden tamamen kurtarmakta kararlıyız. 

İstanbul Büyükşehir seçiminin yenilenme 
kararı, bize yaptığımız işin ne kadar doğ-
ru olduğunu göstermesinin yanı sıra önü-
müzde kat etmemiz gereken daha çok yol 
bulunduğunu da göstermiştir. Türkiye’nin 
demokrasiyle yönetilen bir hukuk devleti 

olduğu gerçeğini eninde sonunda herkes 
kabul edecek. Siyaset meydanı er meyda-
nıdır. Kendine güvenenlere bu meydan 
hep açıktır. Kendine güvenemeyenler ise, 
tıpkı geçmişteki Gezi olaylarında, tence-
re-tava çalma hadiselerinde olduğu gibi, 
kendileri çalar, kendileri oynarlar. Ama 
sonuçta sağda-solda taşkınlık yapanların 
değil, milletin dediği olur.  Atatürk Kültür 
Merkezi’ne bize yakışmayan pankartlar 
astılar. O pankartların hepsi sökülüp atıl-
dı. Şimdi oraya Türkiye’nin en büyük ope-
ra salonunu yapıyoruz. Bakın, biz iş üre-
tiyoruz. Onlar ise cam-çerçeve indirmekle 
meşguller.

Biz, 23 Haziran’da bir kez daha mille-
timizin hakemliğine gidecek olmaktan 
memnunuz. İstanbul için çok büyük ha-
yallerimiz, projelerimiz var. Bugüne ka-
dar ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırma 
kararlılığımızdan en küçük bir taviz ver-
medik. İnşallah ülkemizi, bölgemizde ve 
dünyada yaşanan sıkıntılı süreçten de 
en güçlü şekilde çıkartmakta kararlıyız. 
Türkiye’nin sadece, 82 milyon vatandaşın-
dan ibaret olmadığını, aynı zamanda yüz 
milyonlarca insanın da umudu olduğunu 
biliyoruz. Eski Türkiye bakiyesi bir avuç 
seçkinin kendi ihtirasları adına, bu umu-
du söndürmesine asla göz yumamayız. 
Büyük Türkiye davasına sahip çıkmak, 
milletimizin birlik ve beraberliğini gözet-
mek hepimizin görevidir. Bu sebeple biz 
her fırsatta Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’den 
ilhamla;  “Bir olalım, İri olalım, Diri ola-
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lım, Kardeş olalım, hep birlikte Türkiye 
olalım” diyoruz. Her fırsatta milletimize 
birlik çağrısı, asgari müştereklerimiz etra-
fında buluşma çağrısı yapıyoruz. İnşallah 
önümüzdeki dönemde de 82 milyonun 
kardeşliğini savunmaya devam edeceğiz. 
Hiç kimseyi dışlamadan, kuşatıcı bir an-

layışla İstanbul’umuz ve ülkemiz için ge-
ce gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Rabbim 
yar ve yardımcımız olsun diyorum.

Bu düşüncellerle bir kez daha Ramazan-ı 
Şerifinizi tebrik ediyorum. Hepinize sev-
gilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın 
sağlıcakla.

Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik teş-
kilatlarımızın çok değerli mensupları, 
kıymetli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle selamlıyorum.

Bu güzel Ramazan akşamında gönülleri-
mizi buluşturdukları için, İçişleri Bakan-
lığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, 

Jandarma Genel Komutanlığımıza, Sahil 
Güvenlik Komutanlığımıza teşekkür edi-
yorum. İftarınızı bizimle paylaştığınız için 
her birinize şükranlarımı sunuyorum. 
Ramazan-ı Şerif ’in, milletimizle birlikte 
tüm polislerimiz, jandarmalarımız, bekçi-
lerimiz, güvenlik korucularımız, sahil gü-
venlik personelimiz için hayırlar getirme-
sini Rabbim’den niyaz ediyorum.

Hiç Kimsenin Siyasi Hesaplarla, 
Demokraside Gedik Açmaya 

Hakkı Yoktur

İç Güvenlik Birimleriyle İftar | İstanbul | 16 Mayıs 2019
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde 
uzun yıllardan sonra tekrar sükûnet ve 
barış ortamı tesis edildi. Terör örgütünün 
yuvasına dönüşmüş dağlarımıza sizlerin 
gayretleri, fedakârlıkları neticesinde ham-
dolsun yeniden bahar geldi.

Suriye’nin Kuzeyinde Terör 
Koridoruna İzin Vermeyeceğiz

Terör örgütüne lojistik ve mühimmat sağ-
layan tüm unsurları kaynağında kurutmak 
için Suriye ve Irak’taki harekâtlarımıza hız 
verdik. Suriye sahasındaki operasyonlarla 
DEAŞ ve bölücü örgütün bu ülkedeki uzan-
tılarına çok ağır darbeler indirdik. 4 bin 
kilometrekareden fazla bir alanı terörden 
arındırarak, bu bölgeleri Suriye’nin ku-
zeyinde adeta bir “huzur adasına” dönüş-
türdük. Daha birkaç yıl öncesine kadar zu-
lüm, baskı ve etnik temizlikle anılan yerler, 
Türkiye’nin çabaları sayesinde Suriye’nin 
en güvenli şehirleri haline geldi. Suriye’de-
ki savaştan kaçıp da ülkemize sığınan 3,6 
milyon mülteciden 320 bini, tekrar vatan-
larına dönme imkânı buldu. İnşallah çok 
yakında terör örgütünün tasallutu altında 
bulunan diğer bölgelere de “Bir gece ansı-
zın girecek” ve gereken temizliği yapaca-
ğız. Suriye’nin kuzeyinde, ülkemize komşu 
bir terör koridorunun oluşmasına kesin-
likle izin vermeyeceğiz. Suriyeli Kürt, Arap 
ve Türkmen kardeşlerimizin geleceğini, 
yeni sömürge heveslilerinin insafına tes-
lim etmeyeceğiz. Ege Denizi’nde aldığımız 
tedbirlerle, insan kaçakçılığının ve Aylan 
bebek gibi yüreklerimizi dağlayan acı gö-
rüntülerin önüne geçtik.

Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi aralarında 
63 polisimizin de olduğu 251 vatandaşımı-
zı katleden FETÖ’cü alçaklardan işledikleri 
cinayetlerin hesabını hukuk önünde soru-
yoruz. Elde edilen yeni belgeler ve bilgiler 
ışığında, örgütün kripto yapılanmasına yö-
nelik soruşturmalar derinleşerek devam e-
diyor. Mahkemelerimiz, darbeciler hakkın-
da mahkûmiyet kararlarını vermeyi sür-
dürüyor. Yurtdışında ise elimizdeki tüm 
diplomatik, hukuki ve istihbari imkânları 
kullanarak, FETÖ’cülere dünyayı dar edi-
yoruz. Son FETÖ’cü hain de yargıya hesap 
verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. 
Nereye saklanırsa saklansınlar, sırtlarını 
kime dayarlarsa dayasınlar, vatan-millet 
düşmanları asla huzur bulamayacaklar. 
Nasıl ülkemizde inlerine girmişsek, yurt-
dışında da bu şebekenin ipliğini pazara çı-
karacağız.

Ben sizlerin aracılığıyla şu anda, ülkemi-
zin 81 vilayetinde ve yurtdışındaki tem-
silciliklerinde görev yapan, insanımızın 
emniyeti için fedakârca çalışan tüm polis, 
bekçi ve jandarmalarımıza selamlarımı 
gönderiyorum. Rabbim sizlerin yar ve 
yardımcısı olsun, Rabbim sizleri her türlü 
tehditten, gizli-açık her türlü tehlikeden 
korusun diyorum.

Değerli kardeşlerim,

Her milletin hayatında ikbâl dönemlerinin 
yanı sıra zorluk günleri, imtihan günleri 
de olur. Biz bin yıl önce ebedi vatanımız 
olarak seçtiğimiz bu coğrafyada bu gerçe-
ği pek çok defa yaşayarak tecrübe ettik. 
İçerden ve dışarıdan gelen onca saldırıya 

Ramazan, kalplerimizi arındırdığımız, 
oruçla sabrı öğrendiğimiz, 11 ayın sultanı 
kutlu bir aydır. Ramazan, insani vasıfları-
mızın tekrar farkına ve fevkine vardığımız 
mübarek bir aydır. İdrak ettiğimiz bu be-
reketli günlerin, ülkemiz ve milletimizle 
beraber tüm insanlık için barışa, huzura, 
refaha vesile olmasını diliyorum.

Sözlerimin hemen başında tüm şehitleri-
mizi kemali edeple yâd ediyorum. Vatanı-
mızın bekası için ölümü göze alan gazile-
rimize ülkem ve milletim adına minnet-
tarlığımızı ifade ediyorum. Şehitlerimizin 
geride bıraktıklarına Allah’tan sabr-ı ce-
mil niyaz ediyorum. Rabbim şehitlerimizi 
cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın, on-
ları Peygamber Efendimize cennette kom-
şu eylesin diyorum.

Kardeşlerim,

Biz şehitleriyle yaşayan, şühedanın ölme-
diğine inanan, iman eden bir dinin men-
suplarıyız. Biz, Macaristan’dan Japonya’ya, 
İngiltere’den Ürdün’e ve Yemen’e kadar 
dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği 
olan bir milletiz. Biz İstiklal Marşında bi-
le şehitliği arzulayan, şehitliği taltif eden, 
şühedanın emanetini evlatlarına hatırla-
tan bir toplumuz. Bunun için “Türkiye, 
dünyanın en büyük şehitliğidir” diyoruz. 
Merhum Mehmet Akif, o yüreklerimizi 
coşturan ifadesiyle bu durumu şöyle tarif 
ediyor:

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, 
tanı,

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki 
feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda”

Evet, biz işte böyle yüksek bir şuura, işte 
böyle müstesna bir şehadet bilincine sa-
hip bir medeniyetin müntesipleriyiz. Şe-
hitlerimizin, uğruna canlarını verdikleri 
kutlu emanete halel getirmemek bizim en 
önemli görevimizdir. Hamdolsun bugüne 
kadar da şehitlerimizin ruhlarını muazzep 
etmedik. Son olarak geçtiğimiz günlerde 
annesiyle beraber 11 aylık Bedirhan bebe-
ği vahşice şehit eden teröristleri yakalayıp 
adalete teslim ettik. Bölücü terör örgütü 
başta olmak üzere bu milletin birliğine, 
beraberliğine, canından aziz bildiği değer-
lerine kast eden katil sürülerinden dök-
tükleri her damla kanın hesabını misliyle 
sorduk. Kesintisiz operasyon politikasını 
başlattığımız günden itibaren teröristle-
re çok büyük zayiatlar verdirdik. Sadece 
son 2,5 yıl içerisinde 16’sı kırmızı listeden 
420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale 
getirdik. Bir dönem 2 binlere çıkan sınır-
larımız içindeki terörist rakamını 700’lere 
kadar düşürdük. Hem örgüte katılanların 
sayısında hem de terör örgütünün eylem 
kapasitesinde önemli gerilemeler yaşandı. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

485484

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-5

Bu süreçte bizlere düşen milletin emane-
tine sahip çıkmaktır. Türkiye, 14 Mayıs 
1950’den beri seçimlerini tüm dünyaya 
örnek olacak bir olgunlukta ve şeffaflıkta 
gerçekleştirmiş bir ülkedir. Seçim güven-
liğinin temini noktasında bugüne kadar 
takdire şayan bir başarı yakalayan emniyet 
teşkilatımızı, yalan-yanlış bilgilerle töhmet 
altında bırakmak doğru değildir. 23 Hazi-
ran öncesinde herkesi, bulunduğu maka-
mın ağırlığına uygun şekilde davranmaya 
davet ediyorum. 

Dün TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Baş-
kanı Tuncay Özilhan’ın, buram buram 
demokrasi hazımsızlığı kokan, üstüne bir 
de Türkiye’yi karalamak için istatistik cin-
liğine başvuran konuşmasını üzüntüyle 
dinledik.  Bu tür istatistikler çoğunlukla, 
ülkemize karşı yaklaşımlarının asla adil 
olmadığını bildiğimiz çevrelerin ürünü-
dür. Buna rağmen benzer istatistiklerde 
Türkiye’nin gerçekten çok iyi olduğu ni-
ce alanlar var. Mesela, iş yapma kolaylı-
ğı bakımından 17 sıra birden yükselerek 
43’üncülüğe yükseldik. Ekonomik öz-
gürlükler endeksinde de 180 ülke içinde 
68’nci sıradayız. 

Halbuki bu kişi, bizi hep ülkemizi 110’lu, 
120’li sıralarda gösteren istatistikler üze-
rinden vurmaya çalışıyor. Beyefendi; 17 
yıl önce Türkiye’nin kişi başına milli geliri 
neydi, bugün Türkiye’nin kişi başına milli 
geliri ne? Sen o gün neredeydin, ekonomik 
olarak bugün neredesin? O günden bugü-
ne sadece firman ne kadar büyüdü, arka-
daşların ne kadar güçlendi, onu hiç masaya 
yatırmıyor musun? Ben sizin 17 yıl önceki 

durumunuzu da, bugünkü durumunuzu 
da biliyorum. Yeri gelirse bunları da teşhir 
ederim. Türkiye’yi dışarıdan vuranlar vur-
maya çalışıyor ama içeriden vuranlara bu-
nun hesabını sormasını da bilirim.

Biz TÜSİAD’ın, kasıtlı olarak Türkiye’yi alt 
sıralarda gösteren istatistiklerin illüzyonu-
na sığınmak yerine, mesela, başlattığımız 
2,5 milyonluk istihdam seferberliğine ver-
diği destekle gündem olmasını isterdik.  
Size burada iş düşmüyor mu? Dev fabrika-
larınız var, holdingsiniz. Ne olur 5-10 işsizi 
çalıştırsan. Neyini kaybedersin? Bunları 
dert edinmiyorsunuz? TÜSİAD’ı politik ta-
rafgirlikten daha ziyade, Türkiye’nin eko-
nomik bağımsızlık mücadelesine yaptığı 
katkılarla gündeme gelmesini arzuluyo-
ruz. Daha bir hafta önce ziyaretime geldi-
niz. Sizlerle biz neleri konuştuk? Bir hafta 
geçmeden yaptıkları açıklamalara bak…

Unutmayalım ki bu ülke, hepimizin ortak 
vatanıdır. Bu dolarlar, eurolar sizleri kur-
tarmaz. Bu millet sizi kurtarırsa kurtarır. 
Bayrak, hepimizin ortak bayrağıdır. Anaya-
sa, devletimizi bir arada tutan kilit taşıdır. 
Demokrasi, bedelini canla ödeyerek elde 
ettiğimiz en büyük kazanımdır. Hiç kimse-
nin siyasi hesaplarla Türk demokrasisinde 
gedik açmaya, 70 yıllık kazanımlarımızı 
dinamitlemeye hakkı yoktur. Önümüzde-
ki günlerde, sürecin hassasiyetine binaen, 
her kesimin ama özellikle de sizlerin so-
ğukkanlılığınızı koruyarak, vazifenizi en 
güzel şekilde yapmanız gerekiyor.

Ne milletin hakkına gireceğiz, ne de mil-
letimizin hakkının gasp edilmesine izin 

ve ihanete rağmen, hamdolsun, yüz mil-
yonların umudu olan bu ülkeyi sırtlanla-
ra bırakmadık. Gerektiğinde can verdik, 
gerektiğinde ciğerparelerimizi kara topra-
ğın bağrına emanet ettik, ama vatanımızın 
üzerine namahrem elini asla değdirmedik. 
Ezanlarımızın minarelerimizden eksilme-
sine, bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı 
al bayrağımızın gönderden indirilmesine 
müsaade etmedik. Bir dönem sağ-sol kav-
gasıyla, bir dönem mezhepçilik fitnesiyle, 
son 34 yıldır da bölücü emellerle milli bir-
liğimizi parçalamak isteyenlere bekledik-
leri fırsatı tanımadık. Yaşadığımız her acı 
tecrübeden gerekli dersleri çıkarmasını 
bildik. Üstesinden geldiğimiz her badirey-
le irademizi daha da perçinledik. Bizi bir-
birimize düşürmeye çalışanlara inat, mil-
let olarak birbirimize daha sıkı kenetledik.

Operasyonlara karşı bugünün Türkiye’si, 
dünün Türkiye’sine göre tıpkı su verilen 
çelik gibi artık daha dayanıklı, daha di-
rençli hale gelmiştir. Birlik ve beraberli-
ğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe de, 
Allah’ın izniyle, hiç kimse Türk milletine 
bir daha geçmişteki acılarını yaşatamaya-
caktır. 82 milyon kardeşliğine titrediği sü-
rece, Türkiye’ye yönelik saldırılar, milleti-
mizin çelikten iradesi karşısında hezimete 
uğrayacaktır.

Bunun için sadece devlet adamlarına değil, 
siyasetçisinden iş dünyasına, çiftçisinden 
emekçisine kadar herkese önemli görevler 
düşüyor. Bilhassa insanımızın can ve mal 
güvenliğini koruyan siz emniyet teşkilatı-
mızın sorumluluğu çok büyüktür. Şahsen 
her birinizin görevini layıkıyla yerine ge-

tirme konusunda titizlendiğini yakinen 
biliyorum. Uykunuzdan, ailenizden, sev-
diklerinizden, hatta kimi zaman sağlığınız-
dan fedakârlık yaparak bu ülkeye minnet 
borcunuzu ödemeye çalışıyorsunuz. Va-
tandaşlarımız huzur-u kalple hayatlarını 
sürdürebilsin diye sizler canınızı ortaya 
koyuyorsunuz. Türkiye Cumhurbaşkanı 
olarak, ülkem ve milletim adına sizlerin 
nezdinde tüm emniyet birimlerimize te-
şekkür ediyorum. Ancak ülkemizin içinde 
bulunduğu hassas süreç, yükünüzü biraz 
daha ağırlaştırıyor.

TÜSİAD Türkiye’nin Ekonomik 
Bağımsızlık Mücadelesine Yaptığı 
Katkılarla Gündeme Gelmeli

Kardeşlerim,

Burada, siyasi kaygılardan bağımsız ola-
rak, çok önemli bir hususa dikkat çekmek 
istiyorum. Biliyorsunuz 23 Haziran’da 
İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı seçimleri tekrarlanacak. Sadece mil-
letimizin değil, tüm dünyanın gözleri bu 
seçimlere dikilmiş vaziyette. Kendi ülke-
lerinde her türlü hukuksuzluğa imza atan-
lar, 15 Temmuz gecesi darbecilerin kazan-
masını umutla bekleyenler, bakıyorsunuz, 
son günlerde farklı kollardan ülkemizi he-
def almaya başladılar. Bu çevrelerin, Türk 
demokrasisine gölge düşürebilmek için 
ellerinden geleni ardına koymayacakları-
nı hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yalan-yanlış 
haberlerle, sosyal-medya manipülasyon-
larıyla toplumsal gerilimi tırmandırmak 
için yoğun bir çaba harcanıyor. 
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vereceğiz. Suça ve suçlulara karşı amansız, 
vatandaşlarımıza karşı ise daima müşfik 
ve saygılı davranacağız. Sorumluğumuzun 
bilinciyle görevimizi hakkıyla, nizamna-
melere uygun biçimde yapmanın gayretin-
de olacağız. İnşallah sizlerin yanında olma-
ya, ekonomimizin imkânları dahilinde, öz-
lük haklarınız başta olmak üzere çalışma 
şartlarınızı iyileştirmeyi sürdüreceğiz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha, ülkenize ve milletinize yaptı-
ğınız hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür 
ediyorum. Emniyet Teşkilatımızın tüm 
şehitlerini tekrar rahmetle, minnetle yâd 
ediyor, gazilerimize milletçe şükranlarımı-
zı ifade ediyorum.

Allah yardımcınız olsun diyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın 
sağlıcakla.

Değerli muhtarlarımız, kıymetli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle selamlıyorum. 

Bugün burada, İstanbul’umuzun 39 ilçesi-
nin tamamından muhtarlarımızla birlikte-
yiz. 31 Mart seçimlerinde tekrar seçilen ve 
ilk defa göreve gelen tüm muhtarlarımızı 
tebrik ediyorum. Rabbimden her birinize 

mahallelerinize, ilçelerinize, şehrimize en 
güzel hizmetleri vermeyi nasip etmesini 
diliyorum. 

Muhtarlar toplantımızın 50’ncisini, sadece 
İstanbul muhtarlarımızla yapmak istedik. 
Öncelikle, artık ortasına ulaşmak üzere 
olduğumuz Ramazan-ı Şerifinizi kutluyo-
rum. Bu mübarek günlerde tutulan oruçla-

Şaibeli Sandık Kurulu Üyeleri, 
22 Sandığın Oyunu Yok Etmiştir

50. Muhtarlar Toplantısı - İstanbul Muhtarları ile İftar
İstanbul | 17 Mayıs 2019
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üyelerinin atanması, hem de oy sayım ve 
döküm cetvelleri konusunda çok ciddi ha-
talı işlemlerin olduğunu belgeleriyle Yük-
sek Seçim Kuruluna bildirdik. 

Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek 
istiyorum: İstanbul’daki yaklaşık 62 bin 
sandık kurulu üyesinden 20 bine yakı-
nı kanuna aykırı atanmıştır. Oy sayım ve 
döküm cetvellerinden ise; 5 bin 388’i mü-
hürsüzdür, 694’ü imzasızdır, 214’ü tama-
men boştur, 498’i eksik doldurulmuştur, 
919’unda rakam belirtilmemiştir, 1.135’in-
de de sayı eksikliği bulunmaktadır. Üstelik 
bunlar sadece bizim tespit edebildiğimiz 
usulsüzlüklerdir. 

Yüksek Seçim Kurulu, partimizin yaptığı 
itiraz üzerine kanuna aykırı sandık kurulu 
üyesi atanan 22 sandıktaki oy sayım-dö-
küm cetvellerinin kayıp olduğunu ve sis-
teme boş olarak işlendiğini tespit etmiştir. 
Bir başka ifadeyle, şaibeli sandık kurulu 
üyeleri, 22 sandığın oyunu yok etmiştir. 
Yine Yüksek Seçim Kurulu, kanuna aykı-
rı sandık kurulu üyelerinin görev yaptığı 
101 sandıktaki oy sayım-döküm cetvelleri-
nin imzasız, mühürsüz ve yazıları eksik o-
larak sisteme işlendiğini belirlemiştir. Böy-
lece kanuna aykırı her iki işlemin birden 
gerçekleştiği, toplamda 42 bin oya tekabül 
eden 123 sandık ortaya çıkartılmıştır. 

Şimdi diyorlar ki “Ne oldu?” Oyları çaldı-
lar, bu kadar açık, net. Bugün itibariyle ar-
tık bu 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbeti-
nin tespiti mümkün değildir. Çünkü oylar 
çalındı. Aradaki farkın 13 binlere düşmüş 
olmasını da kendileri itiraf ediyor. Peki, 

aradaki fark 29 binden 13 bine iniyorsa 
burada bir şaibe yok mu? Bir şeyler çalın-
madı mı? 16 bin oy çalındı.

Aradaki farkın 13 binlere düşmüş olması-
nı da göz önüne alan Yüksek Seçim Kurulu, 
haklı olarak seçimin yenilenmesi kararını 
vermiştir. Görüldüğü gibi Yüksek Seçim 
Kurulunun kararı sadece sandık kurulu ü-
yelerinin usulüne uygun atanmamış olma-
sına dayanmıyor. Kurul kararını verirken, 
hem bu durumu, hem de oy sayım-döküm 
cetvellerindeki usulsüzlükleri gözeterek, 
her ikisinin birden çakıştığı sandıkları 
dikkate almıştır. Buna karşılık aynı ku-
rul, AK Parti olarak bizim Büyükçekmece, 
MHP’nin de Maltepe ilçe belediye başkan-
lığı seçimleriyle ilgili itirazlarımızı red-
detmiştir. Her iki belediye başkanlığını da 
CHP’nin kazanmış olmasına rağmen, biz 
bu kararı saygıyla karşıladık.

‘Türkiye Ortak Paydası’ 
Anlayışından Başka Bir Çözüm 
Yolu Görmüyoruz

Değerli arkadaşlar,

Seçimin yenilenmesi kararını itibarsızlaş-
tırmak isteyenler, ısrarla şunu söylüyor. 
Aynı zarfa 4 farklı oy konduğu halde, na-
sıl olur da sadece büyükşehir seçimleri 
yenilenir? Aslında Yüksek Seçim Kurulu, 
bunun da cevabını veriyor. Tabii bu cevabı 
sadece konuyu gerçekten anlamak isteyen-
ler duyuyor. Kendi kurdukları dünyanın 
dışındaki her şeye gözlerini ve gönüllerini 
kapatmış olanlar, bu gerçekleri duymuyor.

rın, eda edilen ibadetlerin, yapılan hayırla-
rın Hakk katında kabul olmasını temenni 
ediyorum. 

Bizim gözümüzde muhtar, mahallesindeki 
her bir hanenin sevincini de, hüznünü de, 
eksiğini de en iyi şekilde bilmesi gereken 
kişidir. Muhtarlıklarımızın büyüklükleri 
çok farklı olduğu için, büyükşehirlerimiz 
başta olmak üzere, bazı yerlerde bir kişi-
nin tüm mahalleyi kucaklaması mümkün 
olamayabiliyor. Aynı şekilde 5-10 hane-
den ibaret mahallelere de rastlayabiliyo-
ruz. Esasen, kırsal için ayrı, büyükşehirler 
için ayrı olacak şekilde mahallelerin fiziki 
büyüklük ve nüfus esasına göre gözden 
geçirilmesinde fayda görüyorum. Etkin 
şekilde yönetilebilir mahalle birimleri, 
muhtarlarımız vasıtasıyla milletimize ve-
receğimiz hizmetlerin hızını ve kalitesini 
yükseltecektir. 

Aynı şekilde muhtarlık seçimlerinin de, 
belediye başkanlığı ve belediye meclis üye-
liği seçimlerinden ayrılmasında yarar var. 
Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlı-
ğı seçimlerinden önce veya sonra yapılma-
sının, her iki seçimin de daha sağlıklı yürü-
mesini temin edecektir. 

Biliyorsunuz, muhtarlıklarımızı hem yö-
netim sistemi içindeki yerine, hem de 
özlük hakları itibariyle bugünkü konum-
larına biz getirdik. İçişleri Bakanlığımız 
bünyesinde bir Muhtarlar Daire Başkanlı-
ğı ve Muhtarlık Bilgi Sistemi kurduk. Va-
lilerimize, kaymakamlarımıza ve belediye 
başkanlarımıza muhtarlarımızla yakından 
ilgilenmeleri konusunda kesin talimatla-

rımız var. İnşallah önümüzdeki dönemde 
sizlerle el birliği, gönül birliği, fikir birliği 
içinde mahallelerimize ve ülkemize çok 
daha büyük hizmetlere beraberce imza 
atacağız. 

İstanbul’da 20 Bin Sandık Kurulu 
Üyesi Kanuna Aykırı Atanmıştır

Kardeşlerim, 

Yüksek Seçim Kurulu’nun, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 
yenilenmesine karar vermesi, hiç şüphe-
siz, sizlerin de en önemli gündem madde-
sidir. Bu konuda kafaların hala net olma-
dığını görüyorum.  Bunun için, seçimlerin 
yenilenmesi kararının niçin verildiğini, bir 
kez de sizlerle paylaşmak istiyorum. Seçim 
kanununda geçtiğimiz yılın Mart ayında 
yapılan bir değişiklikle, sandık kurulu baş-
kanı ve bir üyesinin kamu görevlisi olması 
şartı getirilmiştir. Bu hüküm ilk olarak 24 
Haziran 2018 seçimlerinde uygulandı. İl-
çe seçim kurulları, sandık kurulu memur 
üyelerinin listelerini partilere vermediği 
için, 24 Haziran 2018’de seçimlerinde bu 
kuralın ne derece uygulandığını bilmi-
yoruz.  Biz bu konudaki sorunu, 31 Mart 
seçimlerinde, büyükşehir seçimlerinde 
aradaki farkın sürekli azalması sebebiyle, 
seçimin tüm aşamalarını mercek altına 
alınca tespit ettik. İnceleme ve araştırma-
larımız sırasında sadece sandık kurulu 
üyeleriyle ilgili usulsüzlüğü belirlemek-
le kalmadık, kasıtlı veya sehven yapılmış 
daha pek çok yanlışı da ortaya çıkardık. 
31 Mart seçimlerinde, hem sandık kurulu 
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le işine geldiğinde hep dirsek temasında 
olmak da bunların demokrasi anlayışına 
aykırı değildir. Bölücü terör örgütünden 
aleni destek almaktan, FETÖ ihanet çete-
sinin taşeronluğuna soyunmaktan asla çe-
kinmezler.

Millet olarak maruz kaldığımız tüm saldı-
rıların üstesinden gelmeyi, birliğimize, be-
raberliğimize, bayrağımıza, ezanımıza, va-
tanımıza, devletimize ve geleceğimize olan 
güçlü bağlılığımız sayesinde başardık.

Bugün de Türkiye için demokrasiden, 
hukuk devletinden, sosyal devletten, 82 
milyonun tamamını kucaklayan Türkiye 
Ortak Paydası anlayışından başka bir çö-
züm yolu görmüyoruz, düşünmüyoruz.  
Türkiye kalkınacaksa, büyüyecekse, sana-
yisini, teknolojisini, ticaretini, tarımını, 
ihracatını geliştirecekse, 2023 hedeflerine 
ulaşacaksa, hepsini de işte bu anlayışla ba-
şaracaktır.

İstanbul’umuzu Emin    
Ellere Teslim Edelim

Dikkat ederseniz, birileri sürekli ülkemi-
zin başına kara bulutlar toplamaya, içeri-
deki dinamiklerin moralini bozmaya, dı-
şarıya karşı da olumsuz bir tablo çizmeye 
çalışıyor. Türkiye yarın, demokrasisi ve 
ekonomisiyle yerle yeksan olsa, adeta zil 
çalıp oynayacaklar. Bunların hepsi de ülke-
mizle ve milletimizle gönül bağı kopmuş, 
bir asır önceki mandacı zihniyet artığı, 
geleceklerini dünyanın başka yerlerinde 
gören tuzu kuru tiplerdir. Eğitimlerinden 

kazançlarına kadar her şeylerini bu ülkeye 
borçlu olan bu kompradorlar, buldukları 
ilk fırsatta milletimizi sırtından hançerle-
mekten asla çekinmezler. Hâlbuki ne bi-
zim, ne bu salondaki hiçbir kardeşimin, ne 
de inanıyorum ki 82 milyon vatandaşımı-
zın hiçbirinin de, bu ülkeden, bu devletten 
başka gidecek hiçbir yeri yoktur. Biz, tıpkı 
ecdadımızın yaptığı gibi, ezanlarımızın 
dinmemesi, bayrağımızın inmemesi için 
tüm gücümüzle bu vatanı savunacağız. 
Dün Çanakkale’de ve İstiklal Harbinde, bu-
gün 15 Temmuz’da, yarın tehdit her nere-
de karşımıza çıkarsa orada kanımızın son 
damlasına kadar savaşacak ama boynumu-
za tasma taktırmayacağız. Ne diyor Akif:

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım!

-Boğamazsın ki! 

-Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık 
yapamam;

Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale; 

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal ko-
yunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez bo-
yunum!

Evet… Gerekirse bu boyunlar kopar, fakat 
asla çekilmeye, eğilmeye, horlanmaya gel-

Şimdi sizlere, niçin sadece büyükşehir 
seçimlerinin yenilendiğini, ilçe belediye 
başkanlığı seçimlerinde böyle bir karar 
alınmadığını söyleyeyim: Sandık kurulu 
üyeleri ve oy sayım-döküm cetvelindeki 
hataların birlikte yaşandığı 123 sandık, 
İstanbul’un 26 ayrı ilçesine aittir. Bu san-
dıklardaki sorunlu oyların ilçe belediye 
başkanlığına dağılımına bakıldığında, bü-
yükşehirde olduğu gibi seçim sonucunu 
değiştirecek bir tablo ortaya çıkmıyor. Bir 
başka ifadeyle, 26 ilçenin her birinde ilçe 
belediye başkanlığında sonucu değiştir-
meyen oylar, büyükşehirde toplandığında 
seçimin neticesini tersine çevirebiliyor. 
Mesele işte bu kadar basittir.

AK Parti olarak biz de tüm itiraz sürecini 
büyükşehir oylarındaki gördüğümüz so-
runlar üzerinden devam ettirdik ve netice-
ye ulaştık. Benzer bir yol takip ettiğimiz Bü-
yükçekmece’deki mücadelemiz ise olum-
suz sonuçlandı. Büyükşehirde seçimin ye-
nilenmesini gerektirecek delillere ulaşan 
Yüksek Seçim Kurulu, Büyükçekmece’de 
böyle bir sonuç çıkarmadı. Hukuka saygı-
nın gereği olarak biz, bu kararı gerekirse 
eleştiririz, ama sonucuna da teslim oluruz. 
Nitekim öyle de yaptık. Herkesi de bu yola 
davet ediyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimlerinin yenilenmesi kararını, ülke-
mizi karalamak, demokrasimizi lekelemek 
için bir fırsata dönüştürmeye çalışanla-
ra cevabı hep birlikte sandıkta vereceğiz. 
Muhtarlarımız, sandığın ne anlama gel-
diğini, sandıkta tecelli eden iradeye sahip 
çıkmanın ne denli önemli olduğunu çok 

iyi bilir. Biz, CHP adayının mazbatasının 
alınıp AK Parti adayına verilmesini isteme-
dik, böyle bir şeye asla rıza da göstermez-
dik. Burada yapılan iş, farkı 28 binlerden 
13 binlere düşen, uygulamada pek çok 
kanunsuzluk ve usulsüzlük tespit edilen 
bir seçimin, milli iradenin tercihlerini en 
doğru şekilde yansıtmak üzere tekrarlan-
masından ibarettir. Sizlerden bu gerçekleri 
kendi mahallelerinizdeki her bir vatanda-
şımıza tane tane anlatmanızı istiyorum.

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, tek parti baskısından terör örgüt-
lerinin katliamlarına, siyasi ve ekonomik 
krizlerden toplumsal buhranlara kadar 
pek çok badireyi atlatarak bugünlere gel-
miştir. En büyük mücadeleyi de milli ira-
denin üstünlüğü, yani demokrasi yolunda 
verdik. 1946 seçimlerine kadar zaten tek 
parti yönetimi olduğu için, zaten demokra-
siden söz edemeyiz. Türkiye’ye demokrasi 
getirdiğini söyleyenlerin kafasındaki mo-
del ise, 1946 seçimlerindeki “Açık oy-gizli 
tasnif ” yöntemidir. O zaman işbaşında kim 
vardı? CHP vardı. Açık oy, gizli tasnif ne 
demek? Yani “Nereye oy attığını biz göre-
ceğiz” diyordu o zamanın CHP’lileri… “Sa-
yımı da gizli yapacağız” diyorlardı.

Yine, 1960 darbesinde seçilmiş Başbakanı 
darağacında sallandırmak da bunların de-
mokrasi anlayışının bir tezahürüdür. Tüm 
darbelere, darbe teşebbüslerine, muhtıra-
lara, cunta faaliyetlerine en büyük destek 
bunlardan gelir. Bu konuda, 28 Şubat’tan 
27 Nisan bildirisine, hatta 15 Temmuz’a 
kadar sayısız sabıkaları vardır. Teröristler-
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mez. Kimlerle? İşte benim bu muhtarla-
rımla beraber.

Türkiye’yi ve Türk Milletini tehditlerle yo-
la getireceklerini sananlar, ne bizim, ne de 
kendi tarihlerinden haberi olmayanlardır. 
Bugünkü nesiller hatırlayamayabilir, ama 
Türk milletinin kim olduğunu dedelerine 
sorarlarsa, onlar kendilerine anlatır. Biz de 
kendi çocuklarımıza ve daha sonraki ne-
sillere, işte bu şanlı tarihi en güzel şekil-
de anlatmalıyız. Ülke olarak gücümüzün 
asıl kaynağı olan milletimizin asil duru-
şunu evlatlarımıza aktarmak, her birimi-
zin görevidir.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde şu ana 
kadar 25 bine yakın muhtarı ağırladık. Bu 
devam edecek, 50 bini aşkın muhtarla da 
buluşmayı istiyoruz.

Yol arkadaşım, dava arkadaşım Binali Bey’i 
Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nın 
ardından İstanbul’a layık gördüysek, bu-
nun bir sebebi var. İstanbul, dünyada se-
çilmiş bir kent ve sevgili Peygamberimizin 
de övgüsüne mazhar olmuş bir şehirdir. 
Bu şehre, belediyeciliği bilmeyenler hiz-

met edemez. Boğaz’ın altından Marmaray 
ve Avrasya geçiyor değil mi? Bunları Bi-
nali Bey’in Ulaştırma Bakanlığı, benim de 
Başbakanlığım döneminde yaptık. Üçüncü 
köprüyü yaptık değil mi?  Yavuz Sultan Se-
lim Köprüsü… CHP bunlara karşı çıktı.

İstanbul’da susuzluk kimin döneminde 
vardı? Hatırlayın. Çöp dağları kimin dö-
neminde vardı? Hatırlayın. Belediyecilik 
bizim işimiz. Bunu da sizlerle beraber, İs-
tanbul’umuzda biz başarırız. Bu yolda be-
raber olalım, bizi yalnız bırakmayın. 23 
Haziran’daki bu seçimlerden zaferle çıka-
lım ve İstanbul’umuzu da emin ellere tes-
lim edelim.

Bu duygularla bir kez daha Ramazan-ı 
Şerifinizi tebrik ediyorum. Bu güzel iftar 
sofrasında bir araya gelmemize vesilen 
olanlara teşekkür ediyorum. 23 Haziran 
seçimlerinin, İstanbul’umuz ve tüm ilçele-
rimiz, mahallelerimiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Sizlerden mahallelerinize döndüğü-
nüzde tüm vatandaşlarımıza selamlarımı 
iletmenizi rica ediyorum. Kalın sağlıcakla.

Aziz milletim, değerli Samsunlular, sevgili 
gençler, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 
Sizlerin ve tüm milletimizin 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı-
nı tebrik ediyorum.

Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cum-
huriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşlarını tazimle yad 

ediyorum. Anadolu’ya ayak bastığımız 
günden bugüne kadar ülkemizin ve mil-
letimizin bekası için gözlerini kırpmadan 
hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize, 
gazilerimize, kahramanlarımıza Allah’tan 
rahmet diliyorum. Bir asırdır, ülkemizin 
kalkınması, milletimizin güçlenmesi için 
emek veren, çalışan, üreten herkesi şük-
ranla anıyorum.

2023 Hedeflerimize Bağlıyız ve
Takibini Her Alanda Yapıyoruz

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Töreni
Samsun | 19 Mayıs 2019
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man “düşmanına benzeme” gibi bir yanlı-
şın içine düşmemiştir. İhanetlerin en bü-
yüğüne verdiğimiz cevap sadece tehcirden 
ibarettir.

Tarihin ve arşivlerin ortaya koyduğu ger-
çeklere rağmen bir asırdan fazladır bizi 
suçlayanlar, insanımızın yaşadığı zulüm-
leri ısrarla görmezden geliyorlar. Esasen, 
son 6 yılda yaşadıklarımız ülkemiz ve 
milletimizle ilgili niyetlerde en küçük bir 
değişiklik olmadığını gösteriyor. Fırsat 
bulduklarında bizi içimizden bölmeye, 
fırsat bulduklarında dışarıdan kuşatmaya 
çalışıyorlar. Her ne olursa olsun, biz kim 
olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nere-
de durduğumuz ve nereye gittiğimizi çok 
iyi biliyoruz. 26 Ağustos’lar, 29 Mayıs’lar, 
18 Mart’lar, 19 Mayıs’lar, 23 Nisan’lar, 29 
Ekim’ler, 15 Temmuz’lar bize işte bunu ha-
tırlatan tarihler olarak, nesiller boyunca 
hafızalarımızdan silinmeyecektir.

Değerli kardeşlerim,

Bugün 19 Mayıs’ta Samsun’dan başlaya-
rak, Cumhuriyetimizin kuruluş yılı olan 
29 Ekim 2023’e kadar sürecek bir dizi 
100’üncü yıl etkinliğine başlıyoruz. Daha 
önce Çanakkale Zaferimizin 100’üncü yılı-
nı, gerçekten görkemli bir şekilde kutladık. 
Bu tür yıldönümleri, ülkeler ve toplumlar 
için, hem köklü bir muhasebe, hem de ge-
lecek hedeflerini gözden geçirme vesilesi-
dir. Biz de bu yıl içinde, 19 Mayıs Samsun’a 
çıkışla başlayıp, 22 Haziran Amasya Tami-
mini, 23 Temmuz Erzurum Kongresini, 4 
Eylül Sivas Kongresini coşkulu bir şekilde 
anacak, muhasebemizi yapacak, hedefleri-
mizi tazeleyeceğiz.

Tabii önümüzdeki yılın 23 Nisan’ı, sadece 
milli mücadelenin değil, aynı zamanda bu 
sürecin milli irade eliyle yürütülmesi kara-
rının da 100’üncü yıldönümü olması sebe-
biyle ayrı bir öneme sahiptir. Büyük Millet 
Meclisi’yle ilgili muhasebemizi yaparken, 
bu çatı altında kabul edilen bazı kararları 
enine boyuna konuşacak, tartışacağız. Ay-
nı şekilde ülkemizin uzunca bir süre de-
mokraside ve ekonomide yaptığı patinajla-
rın sebepleri üzerinde de uzun uzun dura-
cağız. Türkiye’yi yıllarca darbeler, krizler, 
kutuplaşmalar, boş işler peşinde koşturup, 
tarihinden ve medeniyetinden uzaklaştır-
mak için çalışanların yöntemlerini, amaç-
larını kritik edeceğiz.

Biz kendi hesabımıza bu muhasebeyi uzun 
yıllar önce yaptık ve 2011 yılında mille-
timizin önüne 2023 hedefleriyle çıktık. 
Cumhuriyet tarihinin en iddialı demokra-
si ve kalkınma hedeflerini ifade eden 2023 
vizyonu, bugüne kadar hep kılavuzumuz 
oldu. Türkiye’nin özgürlüklerde ve ekono-
mide geldiği seviye, 2023 hedeflerimize 
adım adım yaklaştığımızın ifadesidir. Bu-
nunla birlikte son 6 yılda üst üste yaşadığı-
mız badirelerin, enerjimizi ve kaynakları-
mızı mecburen krizleri çözmeye yöneltme-
miz sebebiyle, bizi biraz yavaşlattığı da bir 
gerçektir. Her şeye rağmen 2023 hedefle-
rimize bağlıyız ve takibini her alanda sıkı 
bir şekilde yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı 
bünyesinde, bunun için özel bir ekip kur-
duk. Bakanlıklarımızdan belediyelere ka-
dar tüm kamu kurumlarının performans-
larını, çeyrek dilimler halinde izliyor ve 
raporluyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Biz, kökü tarihin binlerce yıllık derinlikle-
rine uzanan bir millet ve devletiz. Sadece 
Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edi-
len 16 devletimizin 2 bin 200 yılı aşkın bir 
geçmişi vardır. Bugünkü isimleriyle ifade 
edecek olursak Avrupa’dan Rusya’ya ve 
Orta Asya’ya, oradan Moğolistan’a, Çin’e, 
Hindistan’a, Pakistan’a, Afganistan’a, 
İran’a, Orta Doğu’ya, Kuzey Afrika’ya ka-
dar geniş bir coğrafyada ecdadımız dev-
let kurmuş, hüküm sürmüştür. Bu süreç 
içerisinde elbette pek çok kritik dönüm 
noktası vardır. Her dönüm noktasının ö-
nümüzde açtığı yollar da farklıdır. Mesela 
yaklaşık bin yıl önce, Sultan Alparslan’ın 
Malazgirt’te kazandığı zafer, sadece iki or-
dunun çarpışmasının sonucundan ibaret 
değildi. Bu zafer aynı zamanda, milleti-
miz için geleceğini kuracağı yeni bir coğ-
rafyanın kapılarının açılışının müjdesidir. 
Coğrafyamızdaki ilk devletimiz Anadolu 
Selçuklu’nun İznik’ten Konya’ya uzanan 
ve asırlar boyunca süren serencamı, çok 
daha büyük bir doğumla neticelenmiştir. 
Söğüt’te toprağa dikilen Osmanlı çınarı, 
600 yılı aşkın süre boyunca 3 kıta 7 iklim-
de şanla, şerefle, gururla bayrağımızı dal-
galandırmıştır.

Osmanlı’nın takati kesildiğinde de, yerini 
taze bir nefes olarak Cumhuriyetimiz al-
mıştır. Gazi Mustafa Kemal, bir asır önce 
bugün Samsun’a, herhangi bir kişi olarak 
değil, Osmanlının en parlak, en gelecek 
vaad eden subaylarından biri olarak a-
yak basmıştır. Beraberindeki arkadaşla-
rının da her biri aynı payeyi taşıyordu. 

Ankara’ya kadar süren uzun yolculuğu bo-
yunca kendisiyle birlikte hareket eden her 
komutanın, her kamu görevlisinin de sıfatı 
aynıydı. Çünkü bizim geleneğimizde, dev-
letin ismi ve yöneticileri değişir, ama ona 
ebed-müddetlik vasfı veren anlayış hep ba-
ki kalır. Devlet-i ebed müddet, milletin bi-
zatihi kendisidir. Dolayısıyla aslında ismi, 
bayrağı, coğrafyası değişmiş olsa da bizim 
devletimiz hep tektir. Cumhurbaşkanlığı 
forsu, işte bu kadim tek devlet anlayışının 
remzidir.

2023 Vizyonu, Bugüne   
Kadar Hep Kılavuzumuz Oldu

Şöyle bir geriye dönüp sadece son bin yı-
lımıza baktığımızda dahi şunu görüyoruz: 
Avrupa’nın ortalarından Afrika’nın derin-
liklerine kadar uzanan geniş bir coğrafya-
da hüküm süren ecdattan geriye, sadece 
sevgiye, saygıya, muhabbete ve adalete da-
yalı hatıralar kalmıştır. Ne sömürgeciliğin, 
ne soykırımın, ne zulmün, ne de başka her-
hangi bir utancın, hamdolsun bu milletin 
sicilinde yeri yoktur.

Son 2 asrımız çok büyük acılarla, çok bü-
yük kayıplarla geçmiş olmasına rağmen, 
bu duruşumuzdan en küçük bir taviz ver-
medik. Osmanlı Balkanlardan çekilirken, 
tarihin en büyük soykırımı bizim milleti-
mize uygulanmıştır. Osmanlı Birinci Dün-
ya Savaşında dört bir yandaki cephelerde 
canını dişine takıp savaşırken, arkadan 
vurulup kadın, yaşlı, çocuk milyonlarca 
vatandaşını kaybeden yine bizdik. Onca 
derin acıya rağmen milletimiz hiçbir za-
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19 Mayıs Ruhu Ülkemizin  
Her Köşesinde Yaşıyor

Güvenlikte ve ekonomide saldırı dalgası 
halen bitmiş değildir. Her gün içeride ve 
dışarıda ülkemize kurulan bir tuzağı bozu-
yor, daha güçlü bir gelecek için azmimizi 
yeniliyoruz. Her ne kadar birileri hala Su-
riye meselesini Suriyelilerin, Irak mesele-
sini Iraklıların, Bosna meselesinin Boşnak-
ların, Doğu Akdeniz meselesini Kıbrıslıla-
rın, Kuzey Afrika meselesini Libyalıların, 
Tunusluların, Cezayirlilerin meselesi sanı-
yor olsa da, biz işin esasının öyle olmadığı-
nı biliyoruz.

Birileri hala döviz kurunu, faizi, enflasyo-
nu, uluslararası piyasalarda aleyhimizde 
oluşturulan havayı, gizli-açık ambargola-
rı, yaptırım tehditlerini, hukuksuz nice 
işlemleri kendi mecrasında yürüyen işler 
gibi görüyor olabilir, ama biz arkasındaki 
tezgahı çok iyi biliyoruz. Eğer bugün ulus-
lararası alanda karalama kampanyalarına 
maruz kalıyorsak sebebi, milletimizin bu 
coğrafyadaki bin yıllık varlığını sürdürme 
konusundaki kararlılığını temsil ediyor 
olmamızdır. Ama işte bugün burada görü-
yorum ki, gençlerimiz bu büyük oyunu gö-
rüyor ve ezanlarına, bayraklarına, vatanla-
rına, devletlerine dört elle sahip çıkıyorlar. 
Ne zaman Tek Millet dediysek, en güçlü 
cevabı geçlerimizden aldık. Ne zaman Tek 
Bayrak dediysek, en güçlü cevabı gençleri-
mizden aldık.  Ne zaman Tek Vatan dediy-
sek, en güçlü cevabı gençlerimizden aldık. 
Ne zaman Tek Devlet dediysek, en güçlü 

cevabı gençlerimizden aldık. Gençlerimiz-
le her bir araya gelişimde, geleceğimize 
olan güvenim daha da pekişiyor. 19 Mayıs 
ruhu, 23 Nisan ruhu, 29 Ekim ruhu, 81 vi-
layeti ve 82 milyon nüfusuyla ülkemizin 
her köşesinde yaşıyor. Rabbim hepinizden 
razı olsun.

Değerli gençler,

Gazi Mustafa Kemal, beraberindeki bir 
avuç arkadaşıyla birlikte Samsun’a ayak 
bastığında, başlattığı mücadeleye inan-
mayanlar vardı. Rahmetli Menderes, de-
mokrasi bayrağını açtığında, ülkemizde 
böyle bir şeyin mümkün olmayacağını 
düşünenler bulunuyordu. Merhum Özal, 
Türkiye’yi kendine güvenen ve dünyada 
söz sahibi bir ülke haline dönüştürmek 
için yola çıktığında, ona kin besleyenlerin 
sesi daha çok çıkıyordu. Biz de, 17 yıldır 
ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin ü-
zerine çıkarmak için attığımız her adımı, 
Türkiye’ye inanmayan, güvenmeyen, da-
ha kötüsü içten içe husumet duyan kesim-
lere rağmen gerçekleştirdik. Nasıl ki Gazi 
Mustafa Kemal, 19 Mayıs’ta işgale boyun 
eğenlere, çareyi mandada arayanlara iti-
bar etmeden, sadece Hakka ve halka ina-
narak mücadelesini yürüttüyse, biz de ay-
nı şekilde hareket ediyoruz. Kendi ülkesi-
nin tökezlemesinden medet uman “dahili 
bedbahtlara” rağmen Türkiye’yi dimdik 
ayakta tutuyor, hedeflerimize doğru ilerli-
yoruz. Şimdi buradan gençlerimizden bir 
söz istiyorum.
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Gençler!..

19 Mayıs ruhunu, tıpkı ilk günkü yaşatma-
ya var mısınız?

Gençler!..

23 Nisan ruhunu, tıpkı o günkü heyecan 
ve coşkuyla sürdürmeye var mısınız?

Gençler!..

29 Ekim’de ilan ettiğimiz Cumhuriyetimi-
ze, ilk değil son devletimizin olduğu bilin-
ciyle sahip çıkmaya var mısınız?

Gençler!..

Uğrunda büyük acılar çektiğimiz, büyük 
mücadeleler verdiğimiz demokrasimize 
gözümüz gibi bakmaya var mısınız?

Gençler!..

15 Temmuz’da olduğu gibi, istiklalimiz ve 
istikbalimiz uğrunda, gerektiğinde canı-
mız pahasına mücadeleye var mısınız?

Gençler!..

2023 hedeflerimizi, ne pahasına olursa ol-
sun gerçekleştirmeye var mısınız?

Gençler!..

Türkiye’ye çelme takmaya, önüne engeller 
koyarak durdurmaya çalışanlara dersleri-
ni vermeye var mısınız?

Gençler!..

Sultan Alparslan’ın, Selahattin-i 
Eyyubi’nin, Ertuğrul Gazi’nin, Fatih’in, 
Yavuz’un, Abdülhamit Han’ın, Gazi Mus-
tafa Kemal’in izinden giderek maziden ati-
ye kurduğumuz köprüyü ebediyete kadar 
ayakta tutmaya var mısınız?

İşte geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlik 
bu… İşte Asım’ın Nesli bu… İşte dosta gü-
ven, düşmana korku veren gençlik bu…

Bir kez daha 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik edi-
yorum. Samsun’da tüm gün sürecek prog-
ramlarımıza katkı veren herkese, özellikle 
de sporcularımıza şükranlarımı sunuyo-
rum.  İstiklal Harbimizin kahramanları 
başta olmak üzere bu toprakları bizlere 
vatan kılmak için terleriyle ve kanlarıyla 
sulayan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, 
kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle 
yad ediyorum. 

Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.  
Kalın sağlıcakla. 

Aziz Samsunlular, sevgili gençler, çok de-
ğerli genç kardeşlerim, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şah-
sında istikbalimizin teminatı tüm genç-
lerimize buradan selamlarımı gönderiyo-
rum. Gönül coğrafyamızın genç yürekle-
rine; Türkistan’dan Suriye’ye, Arakan’dan 
Bosna’ya, Orta Asya’dan Afrika’ya kadar 
dünyanın dört bir ucundaki kardeşlerinize 
buradan sevgilerimi iletiyorum.

Bugün aramızda uluslararası başarılarıy-

la bayrağımızı dalgalandıran milletimizin 

gurur abidesi genç sporcularımız var. Bu-

gün burada Türkiye’nin 81 vilayetinden 

“19 Mayıs coşkusunu” paylaşmak için bir 

araya gelen gençlerimiz var. Ben bu salon-

daki kardeşlerim başta olmak üzere tüm 

gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor 

Bayramını gönülden tebrik ediyorum. 

Gençler, 2023 Türkiye’sini 
Birlikte İnşa Edeceğiz

Sporcular ve Gençlerle İftar | Samsun | 19 Mayıs 2019
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başta olmak üzere, Balkan Harbi’nde, Bi-
rinci Dünya Savaşı’nda, Trablusgarp’ta, 
Çanakkale’de, Kûtü’l Amare’de, Yemen’de, 
Şanlı Medine Müdafaası’nda, Galiçya’da 
şehit olan her bir askerimizi minnetle yad 
ediyorum. Aynı şekilde Kore’de, Kıbrıs’ta 
ve 34 yıllık terörle mücadele sürecinde gül 
bahçesine girercesine kara toprağın bağrı-
na giren şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 
Vatanımızın bekası uğrunda şehadeti göze 
alan gazilerimize ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan ga-
zilerimize Mevla’dan hayırlı, sağlıklı, uzun 
ömürler temenni ediyorum. Rabbim hep-
sinden razı olsun; kabirlerini bir nur bah-
çesi, mekânlarını inşallah cennet eylesin 
diyorum. Ramazan ayı ve bu ayın içinde 
bulunan bin aydan hayırlı Kadir Gecesi 
hürmetine, Alemlerin Rabbinden duaları-
mızı kabul buyurmasını niyaz ediyorum. 

Değerli genç kardeşlerim,

Tarih, milletler için zaferlerinden ve hezi-
metlerinden ders çıkardıkları bir ibret ve-
sikasıdır. Tarih, aynı zamanda toplumlar 
için geleceğin pusulasıdır. Biz, 2 bin 200 
seneyi aşan mazimize baktığımızda sade-
ce ibret almayız, daha büyük mücadeleler 
için cesaret de alırız. Tarih bilinci, tarih şu-
uru olmayan milletlerin geleceği de karan-
lıktır, meçhuldür. Kendi mazisine bigâne 
kalanlar, geçmişlerini ihmal ve inkâr eden-
ler, tıpkı kuru yaprak misali esen rüzgârın 
yönüne göre sağa-sola savrulmaktan kur-
tulamazlar. Bizler ulu bir çınar gibi, kökü 
derinlerde tarihi bir mirasın büyüttüğü, 
beslediği, bu günlere getirdiği bir milletiz; 
öyle olmak zorundayız. Bunun için her 

fırsatta “Kökü mâzîde bir âtî” diyoruz. Ma-
zimizden ilham alarak daha kararlı, daha 
sağlam bir şekilde geleceğimizi inşa et-
mekten bahsediyoruz. 

Siz sporcu gençlerden önümüzdeki olimpi-
yatlarda madalyalar bekliyoruz. Artık dün-
ya şampiyonlukları bize yetmiyor, olimpi-
yat madalyaları bekliyoruz. 

Bir dönem unutturulan, insanımızın hafı-
zasından silinmek istenen şanlı tarihimi-
zin önemli günlerini yeniden diriltmeye 
çalışıyoruz. Anadolu kapılarını milletimize 
açan Malazgirt Destanını, işte bunun için 
manasına uygun bir şekilde yeniden kutlu-
yoruz. Tarih kitaplarının tozlu sayfalarına 
mahkum edilen Kutü’l Amare Zaferimizi, 
bunun için tekrar yad ettik. Sarıkamış Fe-
laketinde ecdadımızın verdiği mücadeleyi, 
bunun için her sene siz gençlerimizle hatır-
lıyor, hatırlatıyoruz. Asrın en büyük zafer-
lerinin birinin yazıldığı Çanakkale Şehit-
liklerimizi bu hassasiyetle bakımsızlıktan 
kurtardık, yeniden imar ve ihya ettik. 15 
Temmuz demokrasi mücadelemize yine 
bu anlayışla millet olarak sahip çıkıyoruz. 
Bugün de tarih şuurumuzun bir sembolü 
olarak buradayız, Samsun’dayız. Milletimi-
zin makus talihinin değiştiği bu müstesna 
günü, siz gençlerimizin heyecanıyla, sizle-
rin iştirakiyle taçlandırmamızın sebebi de 
yine aynıdır. Buradaki her bir kardeşimin, 
kutlu bir emanet gibi, 19 Mayıs’ta verilen 
mesajı son nefesine kadar taşıyıp, gelecek 
kuşaklara teslim edeceğine inanıyorum.

İstikbalimiz olan siz gençlerimizle, bu mil-
li günümüz vesilesiyle beraber olmaktan 
duyduğum bahtiyarlığı özellikle ifade et-
mek istiyorum. Karşımdaki şu güzel toplu-
luğa bakarken, ülkemizin aydınlık yarınla-
rını görüyor ve ümitvar oluyorum. Sizlerin 
heyecanı, enerjisi, sizlerin dinamizmi ve 
coşkusu bize hep mutluluk verdi; her alan-
da daha güzel, daha büyük hizmetler için 
çalışma azmi aşıladı. Sizlerin geleceğe dair 
umutları, beklentileri, 82 milyonun ema-
netini taşıyan şahsıma, vatanımızın bekası 
için daha fazla mücadele etme gücü verdi. 

40 yıllık siyasi hayatımızın her safhasın-
da daima sizlere daha güzel, müreffeh ve 
huzurlu bir Türkiye bırakmak için gayret 
ettik. Zorluklar karşısında yılmadık, sal-
dırılar karşısında asla geri adım atmadık. 
Belediye Başkanlığında, Başbakanlıkta, 
Cumhurbaşkanlığında, üstlendiğimiz her 
görevde, sizi, kimliğini taşımaktan, vatan-
daşı olmaktan iftihar duyacağınız bir ül-
kede yaşatmak için ter döktük. Bize ecda-
dımızın ve şehitlerimizin emaneti olan bu 
vatana, gerektiğinde canını ortaya koyarak 
sahip çıkan milletimizi, hak ettiği konuma 
getirmek için gecemizi gündüzümüze kat-
tık. Milli iradeye kast eden elleri, işte bu 
salondaki gibi, ümitlerini bize bağlamış 
gençlerimizden aldığımız özgüvenle hezi-
mete uğrattık.

Son 17 yılda sadece Türkiye’yi büyütme-
dik, aynı zamanda 82 milyonun kardeşliği-
ni de, 82 milyonunun muhabbetini de bü-
yüttük. Milletimizin üzerine serpilmiş ölü 
toprağını sizlerden aldığımız heyecanla 
temizledik. Uzun yıllar Fetret Dönemi ya-

şayan bu ülkeyi, Cumhuriyet tarihimizin 
en büyük yatırımlarıyla bu sayede tanış-
tırdık. İnşallah bu anlayışla da yolumuza 
devam edeceğiz. Milletin emanetini asla 
yere düşürmeyecek, büyük ve güçlü Tür-
kiye davamıza sadakatle hizmet etmeyi 
sürdüreceğiz.

Tarih Şuuru Olmayan   
Milletlerin Geleceği Karanlıktır

Sevgili gençler,

Bugün gururluyuz, coşkuluyuz. Bugün 
milletçe tarihimizin en önemli yıldönüm-
lerinden birine hep beraber şahitlik ediyo-
ruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’nı, 82 milyon vatandaşımız-
la birlikte coşkuyla, büyük bir sevinçle kut-
luyoruz. İstiklal Harbimizin meşalesinin 
yakılışının, tüm ülke sathında mücadele 
sancağının açılışının 100’üncü seneyi dev-
riyesini idrak ediyoruz. Tüm yokluk ve sı-
kıntılara rağmen, milletimizin nasıl 7’den 
70’e bir özgürlük mücadelesi verdiğini, bu-
gün çok daha iyi anlayabiliyoruz. 

Bu tarihi günde, tam bir asır önce, 19 Mayıs 
1919’da, Samsun’da Kurtuluş Savaşı’nın 
ilk adımını atan, milletimize mücadele 
azmi aşılayan, Cumhuriyetimizin banisi 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Bandırma 
Vapuru’ndaki yol arkadaşlarını rahmetle 
yâd ediyorum. İstiklal Harbimizin öncü-
lerini evvela Samsun’da, ardından Havza, 
Amasya, Erzurum, Sivas’ta muhabbetle ku-
caklayan tüm kahramanlara Rabbim’den 
rahmet diliyorum. Kurtuluş Savaşımız 
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Türkiye Bugünkü Seviyelere 
Akrebin Kıskacından Geçerek 
Gelmiştir

Sevgili genç kardeşlerim,

Unutmayın her milletin bir hedefi, davası, 
uğruna ölümü göze aldığı bir Kızıl Elma-
sı vardır. Bizim Kızıl Elmamız da, muasır 
medeniyetler seviyesinin üstünde büyük 
ve güçlü Türkiye’nin inşasıdır. Tarih ya-
zan, çağ açıp çağ kapatan, tüm insanlığın 
umudu bu milleti tekrar liderliğe taşımak-
tır. Biz son 17 yılda milletimizin kollarına 
vurulan prangaları tek tek parçaladık. Öz 
yurdunda yıllarca parya muamelesi gö-
ren insanımıza yeniden özgüven aşıladık. 
Saldırılar ne kadar büyük olursa olsun, 
hasımlarımız ne kadar güçlü olursa olsun, 
her türlü zorluğun üstesinden gelinebile-
ceğine dair inancı, hamdolsun 82 milyo-
nun tüm fertlerine kazandırdık.

Şayet bugün pasaportu itibarlı, bölgesinde 
ve dünyada kendinden söz ettiren bir Tür-
kiye varsa, bu son 17 yılda atılan adımların 
neticesindedir. Şayet bugün “Dünya Beş-
ten Büyüktür” gerçeğini cesaretle dillen-
diren bir Türkiye varsa, bu son 17 senede 
sağlanan özgüvenin eseridir. Şayet bugün 
dünyanın neresinde olursa olsun haksız-
lık, hukuksuzluk, adaletsizlik karşısında 

sesini yükseltebilen bir Türkiye varsa, bu 
hepimizin ortak başarısıdır. Şayet bugün 
Filistin davasını sahiplenen, Afrika’ya el 
uzatan, Orta Asya ve Balkanlar’daki kar-
deşlerine sahip çıkan bir Türkiye varsa, bu 
ekonomiyle beraber diplomaside de imza 
attığımız zaferlerin meyvesidir. Türkiye 
bugünkü seviyelere akrebin kıskacından 
geçerek gelmiş, tüm kazanımlarını bedel 
ödeyerek elde etmiştir. Ülkemizin bu ka-
zanımlarının tamamı sizlere emanettir. 
Allah ömür ve imkân verirse, 2023 Tür-
kiye’sini biz inşa edeceğiz. 2053 ve 2071 
Türkiye’sinin mimarları ise sizler ola-
caksınız. 1071’de Malazgirt’te, 19 Mayıs 
1919’da Samsun’da yükseltilen mücadele 
sancağını istikbale sizler taşıyacaksınız. 
Türkiye’ye hizmet bayrağını sizler devrala-
cak ve 19 Mayıs Ruhu ile inşallah daha ile-
ri götüreceksiniz. Şairin o güzel ifadesiyle 
söyleyecek olursak;

“Sahipsiz olan memleketin batması haktır;

Sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır.”

Evet, siz sahip çıktığınız sürece bu vatan 
batmayacak, bu milletin fertleri arasına ni-
fak girmeyecektir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ramazan-
ı Şerifiniz mübarek olsun, şimdiden bayra-
mınız kutlu olsun.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin değerli 
Başkanı, çok kıymetli milletvekilleri, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle se-
lamlıyorum. Artık yarısını geride bıraktığı-
mız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. 
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi 
azaptan kurtuluş olan bu mübarek ayda 
tuttuğunuz oruçların, eda ettiğiniz ibadet-
lerin, yaptığınız hayır-hasenatın Hakk ka-
tında makbul olmasını diliyorum.

Bu gazi mekânda bir araya gelmemize ve-
sile olan Sayın Meclis Başkanımıza teşek-
kür ediyorum. Meclisimiz, İstiklal Harbini 
yönetmiş ve düşman kapısına kadar da-
yanmasına rağmen, mücadele azminden 
en küçük bir taviz vermemiştir. Yine bu 
Meclisimiz, 15 Temmuz gecesi, FETÖ’cü 
teröristlerin uçaklarla, tanklarla, bomba-
larla yaptıkları saldırılar karşısında dim-

82 Milyon Vatandaşımız
Türkiye Ortak Paydası Altında

Bir Araya Gelmelidir

TBMM Tüm Milletvekilleri İftarı | Ankara | 21 Mayıs 2019
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günü ve geleceğiyle ilgili sorumluluğu da, 
yetkiyi de, görevi de kendi adına yasamada 
işte bu Meclis’e, yürütmede Cumhurbaş-
kanı olarak şahsıma, yargıda da yargı ku-
rumlarına vermiştir. Güçler ayrımı denen 
bu sistemi ne derece sağlıklı işletebilirsek, 
milletimizin umutlarına ve beklentilerine 
o denli iyi cevap verebiliriz. 

Yeni yönetim sistemimiz, demokrasinin 
temelini oluşturan bu güçler arasındaki 
görev paylaşımını çok daha belirgin hale 
getirmiştir. Her birimiz kendi alanlarımız-
da ülkemize ve milletimize yapacağımız 
hizmetlerle Türkiye’yi hedeflerine ulaştır-
makla mükellefiz. Yasamanın da, yürütme-
nin de, yargının da güç ve yetki kaynağı 
bizatihi milletimizin kendisi olduğu için, 
hesap vereceğimiz yer de orasıdır. Millet-
vekilleri ve Cumhurbaşkanı olarak bizler 
seçimlerde bu hesabı veriyoruz. Yargı da 
anayasa ve kanunlar çerçevesinde yürüt-
tüğü faaliyetleriyle, hesabını milletin vic-
danına sunuyor. Demokrasinin bu üç saç 
ayağı ne kadar sağlıklı işlerse, Türkiye de 
içeride ve dışarıda o derece güçlü olur.

Coğrafyamızda milli birliğini ve devlet 
bütünlüğünü kaybeden ülkelere baktığı-
mızda, en büyük eksiklerinin demokrasi 
eksiği, milli iradenin tecellisindeki kopuk-
luklar olduğunu görürüz. Maalesef, bu ül-
kelerin halkları çok büyük acılar çekmiş, 
vatanları tarumar olmuştur. Bin yıllık 
vatanımız olan bu toprakları elimizden 
almak için her şeyi yaptılar. Son dönem-
de, özellikle de son 6 yıldır, diğer ülkeler 
ve toplumlar için oynanan oyunların çok 
daha fazlası bize de uygulanmaya çalışıldı. 

Bunun için terör örgütlerinden ekonomik 
tetikçilere kadar ellerindeki tüm imkânları 
kullandılar. Hamdolsun, milletimizle, mil-
li iradenin temsilcisi olan Meclisimizle, ku-
rumlarımızla birlikte yekvücut olduk, bir-
likte hareket ettik ve bu oyunları bozduk. 
Bugün buradaki şu güzel manzarayı, birli-
ğimizin, beraberliğimizin, uhuvvetimizin 
bir nişanesi olarak görüyorum. 

Değerli milletvekilleri,

Ülkemizdeki siyaset kültürü, zaman za-
man çok sert tartışmaları, çekişmeleri, re-
kabeti beraberinde getirebiliyor. Şayet si-
yaseti, ülkemize ve milletimize hizmet için 
yapıyorsak, bu durum elbette mazur görü-
lebilir, elbette demokrasinin bir cilvesi ola-
rak kabul edilebilir. Ama başarı için her yo-
lu mubah görenleri asla mazur göremeyiz. 
Kendi siyasi veya şahsi çıkarları için gerek-
tiğinde darbecilerle, gerektiğinde küresel 
güçlerle, gerektiğinde terör örgütleriyle 
birlikte hareket etme yoluna gidenlere mil-
letimiz hiçbir zaman itibar etmemiştir.

Bugün Türkiye, güvenlikten ekonomiye 
her alanda kritik bir dönemden geçiyor. 
Dolayısıyla birliğe, beraberliğe, kardeşli-
ğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız 
bulunuyor. Milletimizin 15 Temmuz’da 
darbeciler karşısında gösterdiği cesareti, 
dirayeti, ülkeyi yönetenler olarak bizim de 
kendi tercihlerimizle ortaya koymamız ge-
rekiyor. İşte bunun için 82 milyon vatan-
daşımızın her birini Türkiye Ortak Paydası 
altında bir araya gelmeye davet ediyoruz. 
Demokrasinin ve hukukun kuralları için-
de yürüttüğümüz siyasi rekabet, bu büyük 

dik ayakta durmuş, milletimizin kendisine 
verdiği emanete sıkı sıkıya sahip çıkmıştır. 
Dolayısıyla bu Meclis, dünyada, çifte gazi-
lik unvanına sahip belki de tek Meclis’tir. 
Gazilik, öyle sıradan bir unvan değildir. Bu 
unvana sahip olabilmek için, inandığınız 
değerler uğrunda ölümü göze alacak bir 
mücadele yürütmeniz gerekiyor. Şehitle-
rimiz ve gazilerimiz, bizim istiklalimizin 
ve istikbalimizin sembolleridir. Milli ira-
denin tecelligâhı olan Gazi Meclisimiz de, 
maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin en 
önemli sembollerinden biridir.

Önceki gün, İstiklal Harbimizin başlangıcı 
olarak kabul ettiğimiz, Gazi Mustafa Ke-
mal ve arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 
100’üncü yılı törenlerine katıldık. Davete 
icabet eden siyasi parti genel başkanla-
rımızla, gençlerimizle, sporcularımızla, 
Samsun halkıyla gerçekten görkemli bir 
tören yaptık. Samsun’dan Ankara’ya kadar 
süren yaklaşık 11 aylık yolculuk, milleti-
mizin müstevlilere karşı kıyamının tüm 
Anadolu’ya ve Rumeli’ye yayılışına vesile 
olmuştur. 23 Nisan 1920’den bugüne Mec-
lis’imizin serencamı, ülkemizin demokrasi 
ve ekonomi yolunda kat ettiği mesafenin 
bir özeti gibidir.

Bu Meclis, Cumhuriyeti kuran Meclistir. 
Bu Meclis, çok partili siyasi hayata geçişin 
mimarı olan Meclistir. Bu Meclis, darbele-
re, cuntalara, vesayete karşı cesaretle dim-
dik duran Meclistir. Bu Meclis, ülkemizin 
kalkınması, gelişmesi, büyümesi yolunda 
atılan tüm adımların öncüsü olan, önünü 
açan Meclistir. Bu Meclis, milli iradenin 
üstünlüğü ilkesinden aldığı güçle, ülkemi-

ze ve milletimize yönelik tüm saldırıların 
önünü kesen Meclistir. Bu Meclis, tarihi-
mizin en önemli yönetim sistemi değişik-
liğini, demokratik sistem içinde başarıyla 
gerçekleştiren Meclistir. Bu Meclis, terör 
örgütleriyle, ihanet çeteleriyle, beşinci 
kol unsurlarıyla ülkemize diz çöktürme-
ye çalışanların heveslerini kursaklarında 
bırakan Meclistir. İşte bunun için, bu çatı 
altında görev yapan her bir arkadaşımız, 
her türlü teşekkürü, her türlü takdiri hak 
etmektedir. Sizlerin şahsında, 1920’den 
bugüne kadar görev yapmış tüm milletve-
killerimize, şahsım, ülkem ve milletim adı-
na şükranlarımı sunuyorum.

Bugün Türkiye, Güvenlikten 
Ekonomiye Her Alanda Kritik Bir 
Dönemden Geçiyor

Değerli milletvekilleri,

Türkiye’nin gücü, meselelerini demokrasi 
ve hukuk içinde çözme iradesine, şartlar ne 
olursa olsun, sahip çıkma kararlılığından 
gelmektedir. Cumhuriyet tarihini şöyle bir 
gözden geçirdiğimizde, milli birliğimizi, 
beraberliğimizi, kardeşliğimizi ön planda 
tuttuğumuz her dönemde çok büyük atı-
lımlar gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Yi-
ne ne zaman kendi içimizdeki ihtilafların 
girdabına kapıldıysak, kazanımlarımızı 
tehlikeye attık, hatta kaybettik. Milletimi-
zin en büyük özelliği, zor zamanlarda, o eş-
siz irfanıyla en doğru, en sağlıklı, en ideal 
yolu bulmayı hep başarmasıdır. Yaşadığı-
mız sıkıntıları, krizleri, kaosları, saldırıları 
hep bu şekilde atlatabildik. Milletimiz bu-
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birlikteliğin engeli değil, tam tersi zengin-
liği olmalıdır. Seçimler yapılır, kanunlar 
görüşülür, kararlar alınır, söylemler ifade 
edilir; sonuçta hepsi gelir geçer, geriye sa-
dece Türkiye kalır. Hepimizin de yapması 
gereken iş, ezanımızın, bayrağımızın, va-
tanımızın, özgürlüğümüzün, geleceğimi-
zin ifadesi olarak Türkiye’ye gözümüz gibi 
bakmaktır. O meşhur benzetmeyle, evet, 
hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin 
yolcularıyız. İçeride ne yaşanırsa yaşansın, 
geminin gövdesinin sağlam kalmasına, 
motorlarının işlemeye devam etmesine, 
rotasından sapmamasına katkıda bulun-
mak hepimizin görevidir.

Demokraside ve Ekonomide 
Ülkemize Sınıf Atlattık

Kendi adımıza, büyük ve güçlü Türkiye da-
vasına hizmet etmek için tüm gayretimiz-
le çalıştık. 40 yıllık siyasi hayatımızın her 
anı, bu anlayışla geçmiştir. Özellikle son 17 
yıldır, önce milletvekili ve Başbakan ola-
rak, ardından Cumhurbaşkanı sıfatıyla, bu 
yolda ter döktük, mücadele verdik. Elbette 
eksiklerimiz, hatta hatalarımız olmuştur. 

Ama Türkiye’ye kazandırdıklarımızı kimse 
inkâr edemez. Demokraside ve ekonomide 
ülkemize sınıf atlattık. Şimdi dünyanın ilk 
10 ülkesi arasına girme fırsatı önümüzde 
duruyor. Şayet bugün yaşadığımız güven-
lik tehditlerini, ekonomik saldırıları, milli 
birliğimizi bozmaya yönelik tuzakları aşa-
bilirsek, inşallah 2023 yılında bambaşka 
bir Türkiye’de yaşıyor olacağız.

Bunun için en önemli görevlerden biri 
Meclisimize ve burada temsil edilen siya-
si partilerimize düşüyor. Gelin, ülkemiz 
ve milletimiz üzerinde oynanan bu büyük 
oyunu birlikte bozalım. Gelin, Türkiye’yi 
2023 hedeflerine birlikte ulaştıralım. Ge-
lin, büyük ve güçlü Türkiye’yi birlikte inşa 
edelim. Biz buna hazırız. Meclisimizin de, 
tüm milletvekilleri ve siyasi partileriyle 
buna hazır olduğuna inanıyorum. Rabbim-
den, şu mübarek günler vesilesiyle birlik 
ve beraberlik iklimimizi güçlendirmesini, 
bereketlendirmesini diliyorum.

Bu duygularla bir kez daha Ramazan-ı Şeri-
finizi tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.

Yasama ve yargı organlarımızın kıymetli 
temsilcileri, adalet teşkilatımızın kıymetli 
mensupları, değerli hâkim ve savcılar, de-
ğerli misafirler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle selamlıyorum.

Bugün kura çekerek görevlerine başlaya-
cak olan 1.446 adli yargı hâkimi ve cum-

huriyet savcısını tebrik ediyorum. Halen 
ülkemizde 19 bin 349 hâkim ve savcı gö-
rev yapıyor.  Adalet teşkilatımızın gücüne 
güç katacak sizlerin vazife üstlenmenizle 
birlikte bu rakam, 20 bin 795’e yükselecek. 
Kurayla atandıkları yerlerde göreve başla-
yacak buradaki her bir arkadaşıma meslek 
hayatlarında başarılar diliyorum. 

Hakimlerimizi ‘Çete’ Diye 
Yaftalayarak Hedef Göstermek 

Densizliktir, Ahlaksızlıktır

22. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni
Ankara | 22 Mayıs 2019
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ması mümkün değildir. Bu meslek sadece 
Hakka, hakkaniyete, hukuka adanmışlığa 
izin verir. 

Adalet yolundan sapanların akıbeti, yine 
hukuk içinde hesap vermektir. “Biz olmaz-
sak bu sistem çöker” edasıyla milletimizin 
ve devletimizin başına musallat olanlar, 
karşılarında her biri birer adalet savaşçısı 
olan hâkim ve savcılarımızı bulmuşlardır. 
Nitekim, kendilerine, demokrasimize ve 
milli iradeye yönelik saldırıları meşrulaş-
tırma, hatta bizzat yönlendirip yönetme 
misyonu biçenler, bu kutlu çatı altından 
birer birer temizlendi. Bu işi yapan da yine 
yargı kurumlarımızdır. Türkiye’nin hukuk 
devleti niteliği başka bir yola ve yönteme 
izin vermez. Bugün göreve başlayan siz 
kıymetli hâkim ve savcılarımızın da hu-
kuktan, hakkaniyetten, adaletten taviz ver-
meden çalışacaklarına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Hâkimin ve savcının en büyük murakıbı, 
kendi vicdanıdır. Kanunlar, ne kadar dik-
katli ve ayrıntılı yazılırsa yazılsın, sonuçta 
bunun uygulamadaki karşılığını ortaya 
koyacak olan sizlersiniz. Bana göre, önce-
likli olan kanun değildir, hukuktur. Kanun 
yazılır geçer, kâğıt üzerinde kalır. Ancak 
hukuk, hak ve halk arasındaki bütünlüğün 
ta kendisidir. Milletine karşı sorumlulu-
ğunu ve vicdanını önde tutan bir hâkim 
ve savcı, vasat bir kanunu en ideal şekilde 
uygulayabilir. Buna karşılık kendine başka 
ölçüler edinen bir hakim ve savcı, en iyi, 
en detaylı kanunu bile vicdanları kanata-
cak kararların aracı haline getirebilir. Bir 

doktor işini kötü yaptığında sadece kendi 
hastaları bundan olumsuz etkilenir. Bir 
mühendis işini kötü yaptığında sadece yü-
rüttüğü projede sorun çıkar. Bir işletmeci 
işini kötü yaptığında, sadece kendi işini 
batırır.  Ama bir hakim veya savcı işini kö-
tü yaptığında, toplum vicdanında öyle bir 
yara açılır ki, bunun telafisi gerçekten hem 
çok zordur, hem de çok uzun zaman alır. 

Adalet öyle bir kavram ki, kimi durumda 
zulümle arasındaki fark, bir soğan kabuğu 
kadar ince hale gelebilir. Mevlana Hazret-
leri bu konuda bize çok çarpıcı misaller ve-
riyor. Şöyle diyor Mevlana Hazretleri:

“Adalet nedir? Bir şeyi yerli yerine koy-
maktır. Adaletsizlik nedir? Bir şeyi layık 
olmadığı yere koymaktır. Adalet nedir? 
Ağaçlara su vermektir. Adaletsizlik nedir? 
Dikene su vermektir. Adalet, bir nimeti ye-
rine koymaktır, her su emen kökü sulamak 
değildir.”

Şimdi sizlere, Mevlana Hazretlerinin çok 
daha çarpıcı bir tanımını nakletmek isti-
yorum. Mevlana Hazretleri zalimi, “Üzeri-
ne düşenleri, görevli ve yükümlü olduğu 
işleri yapmayan kişi” olarak tarif ediyor. 
Bu anlayışa göre Allah devleti, iktidarı, 
gücü, halk bunalıp da göklere el açmasın, 
şikâyetçi olmasın diye vermiştir. Ülkeler-
deki yasalar, semaya bir tek “Ya Rabbi” çığ-
lığı yükselmesin diye tesis edilmiştir. İhsan 
ve adalet bayrağı yükseldiğinde, dünyada 
tek bir yoksul, tek bir mazlum kalmaz. 
Adaletin kadim tartışmalarda hep denize 
ve dağa benzetilmesi, onun dışarıdan etki 
edilemezliğini ifade etmek içindir. Yel dağı 

Adliye binalarımızın dışında ve mahke-
me salonlarımızdaki kürsünün arkasında 
yazan “Adalet mülkün temelidir” sözü-
nün, tüm hayatınız boyunca rehberiniz 
olmasını temenni ediyorum. Devlet; adalet 
üzerinde yükselir, gelişir, güçlenir, büyür. 
Adaletin olmadığı bir devlet, tıpkı temelsiz 
bir bina gibi, eninde sonuna yıkılıp gitme-
ye mahkûmdur. İlk insandan beri devam 
eden adalet arayışı, kıyamete kadar da 
sürecektir. İnsanlık tarihinin tüm önemli 
dönüm noktalarının gerisinde, öyle veya 
böyle, adalet arayışından kaynaklanan kı-
yamlar, mücadeleler, başkaldırılar vardır. 
Bugün de dünyada en çok ihtiyaç duyulan, 
en çok beklenen adalettir, adaleti tesis için 
ihtiyaç duyulan siyasi, ekonomik, sosyal 
taleplerdir. 

Biliyorsunuz bizim uluslararası tüm plat-
formlarda dile getirdiğimiz “Dünya 5’ten 
büyüktür” çağrımız var. Aslında bu bir 
adalet arayışının tezahürüdür, gereğidir. 
Dünyayı bir ülkenin iki dudağı arasına 
mahkum eden bir anlayış, yapı adil ola-
maz. Birleşmiş Milletler’de 196 üye temsil 
ediliyor. Ancak  Güvenlik Konseyi, 5 dai-
mi, 15 geçici üyeyle dünyaya güya adalet 
dağıtıyor. Böyle bir yapı adil olabilir mi? 
Şu anda Arakan’da, Libya’da, Filistin’de, 
Kudüs’te adalet mi var? Adalet dağıttığını 
söyleyenler sadece  nasihat çekip insanlığı 
aldatıyor. Bu çağrıyı, yaşanan nice zulüm-
lerin sebebi olan uluslararası sistemdeki 
adaletsizliğe karşı dünyadaki tüm maz-
lumların sesi olarak dile getiriyoruz. 

Aynı şekilde, bölgemizdeki katliamlardan, 
çatışmalardan, saldırılardan kaçan mil-

yonlarca insana kucak açmamızın gerisin-
de de adalete, merhamete, bizi insan yapan 
tüm değerlere olan saygımız, bağlılığımız 
vardır. Devlet ve millet tarihimiz baştan 
sona kadar, bu asil duruşun tezahürleriyle 
örülmüştür. Bize her vesileyle adaleti, ada-
letli olmayı, adaletle davranmayı emreden 
Allah’ın ipine sıkı sıkıya sarıldığımız dö-
nemler hep altın çağlarımız olmuştur. Bu-
na karşılık adalet konusundaki hassasiye-
timizi kaybettiğimiz dönemlerde felaketler 
ardı ardına kapımıza dayanmıştır. 

Zihinlerini ve Kalplerini 
Kiralayanlar Adalet Dağıtamaz

İşte bu anlayışla, son 17 yıldır, fiziki 
imkânlarından insan kaynağına, mevzu-
atından infazına kadar her alanda adalet 
teşkilatımızı geliştirmeye, güçlendirmeye 
çalıştık. Bunun için de adalet saraylarını 
kurduk. Daha önce merdiven altı adalet 
dağıtılıyordu. Bunların hepsini kaldırdık, 
şimdi adalet saraylarına gelen huzur bu-
luyor. Açık konuşmak gerekirse, bazen bu 
konuda çok ciddi zorluklar yaşadığımız 
da oldu. Adalet teşkilatımız, bir dönem 
vesayet güçlerinin, bir dönem FETÖ iha-
net çetesinin, hatta avukatlar boyutunda 
baktığımızda diğer bazı terör örgütleri-
nin ağır saldırılarına maruz kaldı. Yargı 
kurumlarımızı, hakiki manada millet adı-
na karar veren ve devleti için çalışan bir 
yapı haline getirmek için gerçekten çok 
büyük mücadele verdik. Zihinlerini ve 
kalplerini sapkın inançlara, ideolojilere, 
çıkarlara kiralamış olanların adalet dağıt-



Recep Tayyip ERDOĞAN

511510

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-5

yerinden kıpırdatabilir mi? Hangi fırtına 
denizi yerinden söküp götürebilir?

Bütün bunları anlatmaktan gayem, siz ha-
kim ve savcılarımızın görevlerinin bir yö-
nüyle ne kadar önemli ve ağır, bir yönüyle 
de ne kadar ulvi ve hassas olduğunu ifade 
etmektir. Bu öyle bir vazife ki, en küçük 
bir ihmali, en küçük bir boş vermişliği, en 
küçük bir rehaveti kaldırmaz. Önünüze ge-
len dosyalardan, bilgilerden bir tekini bile 
gözden kaçırmanız, dikkatli incelemeyip 
yanlış değerlendirmeniz, Allah gösterme-
sin, gerçekten vahim sonuçlara yol aça-
bilir. Her birinizin, görev yerlerinizde bu 
anlayışla, unvanlarınızın, kürsülerinizin 
hakkını vereceğine inanıyorum. 

Yargı Mensuplarına Hakaret 
Edemezsin, Küfredemezsin

Değerli arkadaşlar,

Ülkemizin siyaset pratiği, zaman zaman, en 
basit nezaket sınırlarını dahi zorlayan bir 
hal alabiliyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçiminin yenilenmesi kararının ardın-
dan, bazı siyasetçilerin, yine bu şekilde 
sınırları zorladığını görüyoruz. Dün yine, 
bir siyasi partinin genel başkanı Meclis’te-
ki grup toplantısında, yargı mensupları-
mızla ilgili ahlak, edep, insaf, hepsinden 
önemlisi insanlık dışı sözler sarf etti. Bu 
kişiler, hiç anayasayı gözden geçirmediler 
mi? Anayasanın 138. maddesi çok açık ve 
net. Yargı mensuplarına yönelik bırakın 
bazı ilişkiler kurmayı, “İma dahi edemez-

siniz” diyor. Bunlar öyle ileri gittiler ki, bir 
küfretmedikleri kaldı. Her türlü hakareti 
yaptılar. Eleştiri hakkındır. Zaman zaman 
ben de eleştiri yapıyorum. Ama hakaret 
edemezsin, küfredemezsin. Buna hakkın, 
yetkin yok. Hukuk ve hukukçuları, sadece 
kendi işlerine gelen kararlar verdiğinde 
yücelten, aksi durumda ise yerden yere vu-
ran bu zihniyeti, huzurlarınızda şiddetle 
kınıyorum. 

Hukukun verdiği kararlar eleştirilmez mi? 
Elbette eleştirilir. Ama bu eleştiri, içerik 
eleştirisi olur. Nitekim biz de geçmişte, 
pek çok mahkeme kararını eleştirdik. Be-
nim partim neredeyse anayasa değiştire-
bilecek güce sahip olduğu dönemde bile 
kapatılmakla karşı karşıya kaldı. Böyle bir 
dönemde partimin kapatılmasını savunan 
siyasetçiler oldu. Bunlar “Ankara’da yargıç-
lar var” diye meydanlara döküldüler. Tabii 
neticede partimiz kapatılmadı ve bugünle-
re geldi. Biz yargıya hiçbir zaman hakaret 
etmedik. 

Kararları değil de hâkimlerin şahıslarını 
hedef alarak, hatta onları çete yaftası vu-
rup hedef göstererek, hele hele hakaret 
ederek yapılan eleştirinin adı densizliktir, 
had bilmezliktir, hatta ahlaksızlıktır. 40 
yıldır siyasetin içinde olan birisi olarak, bu 
tür kişileri politikanın yüz karaları olarak 
değerlendiriyorum. Siyaseti, ülkeye ve mil-
lete hizmet aracı değil de, marjinal çevrele-
re yaranma, ideolojik saplantılarını hayata 
geçirme, kuru gürültüyle üste çıkma vası-
tası olarak görenlere en güzel dersi, yine 
yargımızın vereceğine inanıyorum. Yargı 
mensuplarımızdan, bu tür densizliklere 
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gözlerini, kulaklarını ve kalplerini kapalı 
tutmalarını rica ediyorum. Ama yine yargı 
içerisinde haklarını aramalarının gereğini 
de hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu ülke 
yolgeçen hanı değildir. 

Sizlere bu hakaretleri yapanların da bir 
gün adalete ihtiyacı olacaktır ve önünüze 
geleceklerdir. İşte o zaman, yapılan densiz-
likler sizin adaletle hükmetmenize engel 
olmasın. Korkutma gayretleri sizi asla et-
kilemesin. Şunu bilelim ki, bir Selim Kiraz 
kardeşimiz şehit olur ama arkasından da 
binlerce Selim kardeşlerimiz gelir. Allah 
rahmet eylesin. O, kararlarını adil verdiği 
için şehit oldu. Yoksa onlara yaranma gay-
reti içerisinde olan bir yargıç olsaydı her-
halde başına bunlar gelmezdi. Bunlar bizi 
hiçbir zaman yıldırmamalıdır. 

Türkiye geçmişte, adamına göre, meşrebi-
ne göre adalet uygulayan çetelerden çok 
çekti. Ülkemizin bir daha o kötü günlere 
dönmesine izin vermeyeceğiz. “Şeriatın 
kestiği parmak acımaz” sözündeki adale-
te mutlak teslimiyeti muhafaza etmenin 

yolu, işimizi hakkıyla yapmaktan geçiyor. 
Şeriata, yani hukuka olan bağlılığı ne de-
rece güçlü tutarsak, geleceğimize o derece 
güvenle bakabiliriz. Hiç bir yargı kurumu 
ve mensubu, herhangi bir partinin, siya-
setçinin, şahsın çıkarına göre karar ver-
mekle mükellef değildir. Buna şahsım da 
dâhildir. Sizlerin tek görevi, demokratik 
bir hukuk devleti olan Türkiye’de adaletin 
işlemesini temin etmektir. Bu doğrultuda 
yürüteceğiniz mücadelede, Türkiye Cum-
hurbaşkanı olarak daima yanınızda olaca-
ğımı bilmenizi istiyorum. 

Bu duygularla bir kez daha 22. Dönem Ad-
li Yargı Hakimi ve Cumhuriyet Savcısı ola-
rak göreve başlayacak her bir arkadaşıma 
başarılar diliyorum. 22. Dönem Adli Yargı 
Hâkimi ve adayı olarak birinci Seha Demi-
rel kızımızı bu özet, kısa, veciz konuşması 
sebebiyle de ayrıca tebrik ediyorum.

Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Siz-
lere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Kalın sağlıcakla.

Değerli misafirler, kıymetli hocalarım, sev-
gili öğrenciler, hanımefendiler beyefendi-
ler, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle selamlıyorum. Öncelikle Ramazan-ı 
Şerifinizi tebrik ediyorum. Prof. Dr. Fuat 
Sezgin Yılı vesilesiyle düzenlenen toplantı-
mızı teşrifleriniz için sizlere şükranlarımı 
sunuyorum. 

Geçtiğimiz yılın 1 Temmuz’unda dârı be-
kaya uğurladığımız Prof. Dr. Fuat Sezgin 
hocamızı bir kez daha rahmetle ve saygıyla 
yad ediyoruz. 

İlim adamlığı konusundaki kararlı duru-
şuna yakından şahit olduğum hocamız, 
aynı zamanda ülkesine ve milletine derin 

Hocamızı, Yürüttüğü 
Çalışmaların Başında “İslam” 
İfadesi Olduğu İçin Bu Ülkede 

Barındırmadılar

Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı | Ankara | 23 Mayıs 2019
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ifadesidir. Şayet Fuat Hoca, İslam değil de, 
mesela Roma veya Bizans tarihi çalışmış 
olsaydı, emin olun hayatının sonuna kadar 
İstanbul Üniversitesinde kalmaya devam 
ederdi. İlim insanına sahip çıkmadığınız 
zaman, işte ona Alman sahip çıkar. Alman 
sahip çıktığı zaman da bu eserler Almanca 
olarak dünyada yerini bulur. Halbuki, İs-
lam âlimlerinin çalışmaları incelenmeden 
dünya bilim tarihinin incelenebilmesi de, 
yazılabilmesi de mümkün değildir. Sadece 
ve sadece yürüttüğü çalışmaların başın-
da İslam ifadesi geçiyor diye hocamızı bir 
kalemde silip atanlar, ortaya çıkan dünya 
çapındaki eserlerin şerefini, kendi elleriyle 
Almanya’ya bağışlamışlardır. 

“İlim Çin’de bile olsa arayınız” diyen bir 
medeniyetin mensupları olarak, kendi 
ilim erbabımıza, ilmi birikimimize sahip 
çıkamamış olmamızın sebeplerini çok iyi 
tefekkür etmeliyiz. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığımdan başlayarak, Baş-
bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döne-
minde yürüttüğüm çalışmalarda, bu an-
layışı kendime düstur edinmeye çalıştım. 
İstanbul’u dünyanın en gözde ilim ve kül-
tür merkezlerinden biri haline getirmek 
için her türlü gayreti gösterdim. 

Üniversiteleri, ülkemizin 81 vilayetinin ta-
mamına yayarak, hem evlatlarımızın yük-
seköğrenime erişimini kolaylaştırdık, hem 
de bilim insanlarımızın önünde geniş bir 
çalışma alanı oluşturduk. 

Bitlis’teki, Iğdır’daki, Hakkâri’deki bir genç 
İstanbul’a gelebilme imkânına sahip olma-

dığı için okuyamıyordu. Tüm ilmi mües-
seseleri öğrencilerin ayağına götürdük. 
Üniversite sayısını 76’dan 206’ya çıkardık. 
Bugün 81 vilayetimizde de üniversite bu-
lunuyor. Iğdırlı, Karslı, Ardahanlı gençler 
artık şehirlerindeki üniversitelerde oku-
yabiliyor. Eğer ilme sahipseniz, sevdalıy-
sanız, ilmin ve ilim adamlarımın önünü 
açacaksınız. Biz bunu yaptık.

Bütün bunları yaparken, bir yandan da es-
ki dönemin bakiyesi bağnazlıklarla, kendi 
medeniyetine ve kültürüne husumeti çağ-
daşlık zanneden “sömürge aydınlarıyla” 
mücadele ettik. Bu zihniyeti tümüyle orta-
dan kaldıramamış olsak da, bilimsel çalış-
maların yelpazesini olabildiği kadar geniş-
lettiğimiz bir gerçektir. Ülkemizde tarih, 
kültür, sanat, edebiyat başta olmak üzere 
sosyal bilimler alanları yeniden cazibe 
kazanmışsa, işte bu çabalar sayesindedir. 
İnşallah önümüzdeki yıllarda bu gayretle-
rimizi devam ettireceğiz. 

Türkiye büyük bir kütüphaneye sahip 
değildi. Ancak şimdi Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde 5 milyon ciltlik bir kütüpha-
ne yapılıyor. Bu kütüphanenin 3-4 ay içe-
risinde açılışını gerçekleştirileceğiz. Aynı 
şekilde İstanbul’daki eski Rami Kışlası’nı 
da 6 milyon ciltlik bir büyük kütüphaneye 
dönüştürdük. Bu kütüphaneler sayesinde 
gençlerimiz ilim ehli olacaklar. Bu kütüp-
haneler dev mi? Değil. Dünyada 150 mil-
yon ciltlik kitaba sahip olan kütüphaneler 
var. Ancak önemli olan başlamaktı, biz de 
başladık. 

bir muhabbetle bağlıydı. Bu sebeple, ömrü-
nün son yıllarında eserlerini, kitaplarını, 
tüm birikimini ülkemize kazandırmanın, 
milletimizin istifadesine sunmanın gayreti 
içinde olmuştur. Eserlerinin büyük bir kıs-
mını ülkemize kazandırdı. Bir diğer kısmı 
da şu anda mahkemelik. İnşallah o mahke-
me de kazanılmak suretiyle onları da ülke-
mize getireceğiz.

Gülhane Parkı içindeki eski Has Ahırlar Bi-
nasında açılan İslam Bilim ve Teknoloji Ta-
rihi Müzesi’nin yerini de bizzat kendisi be-
lirlemiştir. Başbakanlığım döneminde, bu 
müzenin hazırlıklarını merhum hocamız-
la birlikte bizzat yürütme şerefine nail ol-
dum. Vefatından sonra hocamız, müzenin 
hemen karşısındaki ebedi istirahatgâhına 
defnedilmiştir. 

Hocamızın eserleri yanında şahsi kütüpha-
nesi, başlı başına bir hazine değerindedir. 
İnşallah bunları da vakıf ve müze bünye-
sinde en güzel şekilde koruyacak, değer-
lendirecek, gelecek nesillere aktaracağız. 
Hocamızın eserlerinden bir set de, Cum-
hurbaşkanlığı Kütüphanemizin en kıymet-
li bölümü olarak araştırmacılarımızın ve 
gençlerimizin hizmetine sunulacaktır. 

Bilindiği gibi, geçtiğimiz yılın Eylül ayında 
yayımladığımız bir genelgeyle, 2019 yılını 
Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı olarak ilan ettik. 
Yıl boyunca yapılacak etkinliklerin koordi-
nasyonuyla da, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam 
Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile Kırık-
kale Üniversitemiz görevlendirildi. Bu yıl 
vesilesiyle, ülkemizin yanısıra Avrupa ve 
Türk Cumhuriyetlerini de kapsayan ge-

niş bir coğrafyada yaklaşık 800 etkinlik 
gerçekleştirilecek. Halen devam eden bu 
etkinlikler yıl sonuna kadar kesintisiz 
sürecektir. 

Biz, İlmin ve İlim  
Adamlarının Önünü Açtık

Değerli arkadaşlar,

Fuat Sezgin hocamızın Bitlis’te başlayıp 
İstanbul’da süren, ardından Almanya’ya 
uzanan ve yeniden İstanbul’da nihaye-
te eren 94 yıllık hayatının her safhası, 
paha biçilmez derslerle doludur. Dünya 
çapında böyle bir bilim adamının, 1960 
darbesinin ardından İstanbul Üniversi-
tesinden uzaklaştırılması, tarihimizin en 
büyük ayıplarından biridir. Peki, İstanbul 
Üniversitesi’nden uzaklaştırılan Fuat Sez-
gin, çalışmalarını nerede devam ettirdi? 
Almanya’da devam ettirdi. Önce Frankfurt 
Üniversitesi, ardından Goethe Üniversitesi 
Fuat hocamızın ilmi çalışmalarına zemin 
oluşturdu, destek verdi. Bizim kıymetini 
bilemediğimiz hocamıza Almanya’nın sa-
hip çıkması, boşuna değildir. Hocamız, İs-
lam bilim ve teknoloji tarihi bakımından 
eşi bulanmaz eserlerinin önemli bir bölü-
münü, tabii olarak çalışmalarını yürüttü-
ğü ülkenin diliyle, yani Almanca olarak 
yayınlamıştır. Bunun anlamı, bu eserlerin 
bilim tarihine Alman patentli olarak geç-
miş olmasıdır. 

Açık konuşmak gerekirse, hocamızın ül-
kemizde barındırılmamasının sebebi, yü-
rüttüğü çalışmaların başındaki “İslam” 
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Bilimi ve Teknolojiyi, Sadece 
İnsanlığın Hayrına Kullanmalıyız

Değerli arkadaşlar,

Medeniyet inşa etmek, her topluma nasip 
olan bir haslet değildir. Biz, bu konuda 
şanslı bir milletiz. Her şeyden önce dini-
miz olan İslam’ın kadim ve çok zengin bir 
medeniyet birikimi var. İslam ilim adam-
larının tıptan astronomiye, matematikten 
kimyaya, fizikten siyaset bilimine kadar 
dünyaya kazandırdıkları birikim, bugün 
dahi insanlığın yolunu aydınlatmayı sür-
dürüyor. Geniş bir coğrafyada süren bu 
çalışmaların kıymetini, Fuat Hocamız gibi 
ilim erbabımızın çalışmalarıyla adeta yeni-
den keşfediyoruz. Bunun yanında, millet 
olarak medeniyet geçmişimiz 5-6 bin yıl 
öncesine kadar götürülüyor. İslam öncesi 
dönemden başlayan bu büyük medeniyet 
yürüyüşü, ecdadın Müslümanlıkla şeref-
lenmesinin ardından çok daha zengin bir 
şekilde günümüze kadar gelmiştir. 

Bugün ülkemizde ve dünyanın pek çok ye-
rinde, Müslüman bilim adamlarının orta-
ya koydukları eserleri, başarılarını iftihar-
la takip ediyoruz. Tabii burada üzerinde a-
sıl uzun uzun düşünmemiz gereken husus, 
bu çalışmaları kendi medeniyet coğrafya-
mızda yürütecek iklimi niçin oluşturama-
dığımızdır. Türkiye olarak, yavaş yavaş bu 
konuda kendimizi müspet yönde ayrıştır-
dığımıza inanıyorum. Bilim insanlarımıza 
birikimlerini ülkemizde değerlendirebile-
cekleri zemini hazırlamaya başladık. İnşal-
lah önümüzdeki dönemde ülkemizi, tüm 

bilim insanları için çok daha önemli bir ca-
zibe merkezi haline getireceğiz. Bu gelişme 
aynı zamanda, medeniyetimizin üzerinde-
ki küllerin dağılmaya, ateşin yeniden har-
lanmaya başladığı anlamına geliyor. 

Bilimin ve teknolojinin insanlığa sağlaya-
cağı faydalar veya zararlar, onun gerisin-
deki felsefeyle, inançla, amaçla ilgilidir. 
İnsanı, herhangi bir meta olarak gören 
anlayışla üretilen bilim ve teknoloji, ancak 
dünyadaki adaletsizliği artırmaya, zulmü 
çoğaltmaya yarar. Buna karşılık, insanın 
yaradılmışların en şereflisi olduğu anla-
yışıyla yürütülen bilim ve teknoloji faali-
yetleri, dünyadaki herkes için mutluluk, 
huzur, refah kaynağı haline dönüşür. Nasıl 
aynı malzemeyle, sadece doz farkıyla zehir 
de, ilaç da yapılabilirse, bilim ve teknoloji-
nin sonuçlarıyla da benzer neticeler elde 
etmek mümkündür. Atomu parçalayarak 
insanlık için en ucuz enerji kaynağını ü-
reten de, insanları toplu şekilde katleden 
de, aynı bilim, aynı teknoloji değil midir? 
Öyleyse biz, bilimi ve teknolojiyi, sadece 
insanlığın hayrına kullanacağız. Bıçak 
katilin elinde insanı öldürür, cerrahın 
elinde ise hayat kurtarır. Bu dengeyi sağ-
lamak lazımdır. 

Türkiye olarak, savunma sanayine verdi-
ğimiz önemin gerisinde, işte bu anlayış 
vardır. Güçlerin dengesiz olduğu bir yer-
de, idealleri hayata geçirecek imkân oluş-
turmak mümkün değildir. Biz, milletimiz, 
mensubu olduğumuz ümmet ve tüm in-
sanlık için barış, huzur, güven, refah, ada-
let, esenlik dolu bir gelecek inşa etmeyi 
hedefliyoruz. Fuat Sezgin hocamızın açtığı 
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yol, bize işte böyle bir gelecek için neler 
yapmamız gerektiğinin ipuçlarını veriyor. 

Onun için ben özellikle gençlerimize tavsi-
ye ediyorum; Gülhane Parkı’na muhakkak 
uğrayın, müzeyi muhakkak gezin. Fuat 
Hocamızın kütüphanesini muhakkak gö-
rün. Ufkunuz açılacak ve geleceğe yönelik 
bakışınız değişecektir. 

Bu duygularla bir kez daha Prof. Dr. Fuat 
Sezgin Yılı’nın ülkemiz, İslam dünyası ve 

tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı prog-
ramlarının düzenlenmesinde emeği geçen 
herkesi tebrik ediyorum. Fuat hocamızın 
izinden giden öğrenci kardeşlerimize, eği-
timlerinde ve ilmi çalışmalarında başarı-
lar diliyorum. 

Hocamızı bir kez daha rahmetle yad edi-
yorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Aziz İstanbullular, değerli esnaf ve 
sanatkâr kardeşlerim, kıymetli misafirler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. Bugün 19’uncu gününü de 
geride bıraktığımız Ramazan-ı Şerifini-
zi tebrik ediyorum. Rabbim bu mübarek 
günlerde tutuğunuz oruçları, eda ettiği-
niz ibadetleri, yaptığınız hayırları kabul 
eylesin diyorum. 

Ramazan vesilesiyle, dünyanın dört bir 
yanında kendilerine uzanacak bir şefkat 
eli bekleyen tüm mazlumlara, tüm Müs-
lümanlara Rabbimizin kolaylık sağlama-
sını diliyorum. Şimdiden 10 gün sonra 
idrak edeceğimiz Ramazan Bayramınızı 
kutluyorum. 

Üye sayısı 200 binin üzerinde olan İstanbul 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğimiz, 

Uber Konusu 
Bizim İçin Bitmiştir 

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği İftarı
İstanbul | 24 Mayıs 2019
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10’luk ilave bir artış sağladık. Ayrıca, si-
gorta primlerinde de indirim yaptık. Sağ-
lık hizmetlerinden yararlanma şartlarını 
kolaylaştırdık. İstihdam desteğiyle, düşük 
faizli kredi desteğiyle, pek çok farklı ka-
lemdeki destek ve teşviklerle sizlerin hep 
yanında olduk. Gençler, kadınlar, engelli-
ler için ilave destekler getirdik. Ticari ola-
rak kullanılan araçların yenilenebilmesi 
için ÖTV’yi sıfırlamıştık. Gerekirse, önü-
müzdeki ay sonunda biten bu uygulama-
nın süresini uzatabiliriz. 

Sizlerden sosyal güvenlik kurumu ödeme-
leriniz konusunda hassasiyet göstermenizi 
rica ediyorum. Türkiye bu konuda, dünya-
nın en makul tarifelerini uyguluyor. Devlet 
olarak, sosyal güvenlik kurumunu zaten 
yeterince destekliyoruz. Sizlerin de prim 
ödemelerinizi aksatmayarak, bu kurumu-
muza sahip çıkacağınıza inanıyorum. 

Taksiler konusunda hala şikâyetler geli-
yor. Dijitalleşmenin kaçınılmaz bir sonucu 
olarak geliştirilen ve milli bir yazılım olan 
İTAKSİ uygulaması, şehir içi ulaşımda ö-
nemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. 

Diğer taraftan, hizmet kalitesinin önemli 
bir unsuru olan araç kalitesi, ÖTV indiri-
mine rağmen hala yeterince yükseltilebil-
miş değildir. Turkuaz ve siyah taksi alter-
natifleri, bu yüzden revaç buluyor. Araç 
kalitesinin yükseltilmesi yanında taksi 
şoförlerimizin de çağın gereklerine uygun 
iletişim becerileriyle donanmış olması ge-
rekiyor. Esnaf demek, milletin taleplerine 
uygun hizmet veren kişi demektir. Bu ko-
nuda geçenlerde Dolmabahçe Sarayı’nda 

gençlerle bir sohbetim oldu. Dışarıdan ge-
len bir grup “Uber’in hali ne olacak?” de-
diler. Ben de “Bizim literatürümüzde Uber 
diye bir şey yok. Uber olayının korsan tak-
sicilikten bir farkı yok. Sizler hangi yasaya 
göre çalışıyorsunuz. Sonra da sokaklara 
döküldünüz. Mevcut taksilerin hakkını 
size devredemeyiz” dedim. Keza Uber’in 
başındaki şahsa randevu vermedim. Uber 
konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
olarak bizim için bitmiştir. 

Madem insanımız taksiler konusunda da-
ha yüksek standartlar istiyor, öyleyse hep 
birlikte bunları karşılamanın yollarını 
aramalıyız. Geçenlerde İstanbul Taksici-
ler Odası ile havalimanında bir araya gel-
dik ve onlara da bunları aktardık. Taksiler 
gerekirse yenilenecek. Bu hususta gerekli 
destek verilecek. Taksicilerimiz de taksi 
içerisinde sigara içmeyecek, içirtmeyecek. 
Araçlar pırıl pırıl olmalıdır. 

Unutmayınız, milletle inatlaşılmaz, mille-
te tabi olunur, millete hizmet edilir. Siz iyi 
hizmet verirseniz, millet de size karşılığını 
ödemekten imtina etmez. Bunun için taksi 
tarifeleri, her yıl Haziran ayı sonunda peri-
yodik olarak düzenlenecektir. Diğer esnaf 
ve sanatkâr kardeşlerimizle ilgili de, kendi 
ihtiyaçlarına ve taleplerine uygun pek çok 
düzenlemeyi hayata geçirdik, geçirmeye 
devam edeceğiz. 

Kardeşlerim,

Türkiye, 31 Mart’ta bir seçim yaşadı. Bu 
seçimde, büyükşehir, il, ilçe, belde bele-
diye başkanlarımızı, belediye meclis üye-

bağlı 148 meslek kuruluşuyla, başlı başına 
bir ekonomi devidir. Bizleri bu güzel iftar 
sofrası etrafında buluşturan birlik yöneti-
mimize teşekkür ediyorum. Şu anda, İstan-
bul halkına hizmet için tezgâhının, direk-
siyonunun, ekmek teknesinin başında ter 
döken tüm esnaf-sanatkâr kardeşlerimize 
hassaten selamlarımı gönderiyorum. Ev-
latlarına bırakacağı en büyük mirası “hela-
linden kazanmak” olarak gören; yüreğiyle, 
bileğiyle, emeğiyle çalışan; üreten, hizmet 
veren tüm kardeşlerimize Allah kolaylık 
versin, bereket versin, sağlık-afiyet versin 
diyorum. 

Kendileri, aileleri, şehirleri ve ülkeleri için 
emekleri yanında gerektiğinde canlarını 
ortaya koyan, gerektiğinde fisebilillah mü-
cadele veren siz esnaf ve sanatkârlarımıza 
şükran borcumuzu asla ödeyemeyiz.  Bir-
kaç çürük elmanın, birkaç kendini bilme-
zin bu nezih ve büyük ailenin adını leke-
lemesine izin vermeden, sizleri ekonomik 
ve sosyal olarak hak ettiğiniz konuma ge-
tirmek için hep birlikte çalışmayı sürdüre-
ceğiz. Geçmişte esnaflık yapmış, hayatı bo-
yunca hep sizlerle birlikte olmuş, sizlerle 
birlikte yol yürümüş bir kardeşiniz olarak, 
her meselenizi kendi meselem olarak gör-
düğümü bilmenizi istiyorum. İstanbul’a 
yaptığımız yatırımların, getirdiğimiz hiz-
metlerin pek çoğunun ilhamını yine siz-
lerden aldık. Trafik sorunundan turizmin 
geliştirilmesine kadar hemen her alanda 
önce sizleri dinledik, teşhislerinizi, tenkit-
lerinizi, taleplerinizi, tavsiyelerinizi aldık, 
sonra çözüm için kolları sıvadık. Hamdol-
sun elbirliğiyle İstanbul’u bir dünya şehri 
haline getirdik. Eksiklerimiz yok mu? El-

bette var. Bunları birlikte çözeceğiz. Yeter 
ki gönül bağımız güçlü olsun, yeter ki kalp-
ten kalbe giden o yol hep açık kalsın. 

Biz sizleri seviyoruz. Sizin de bizi sevdiği-
nizi biliyoruz. Öyleyse aramıza kimsenin 
girmesine izin vermeyelim. 15 milyonu 
aşkın nüfusuyla İstanbul için ve 82 milyo-
nu aşkın nüfusuyla Türkiye için ne yapıla-
caksa, birlikte yapalım. Ecdadın bin yıllık 
tecrübesinden süzülüp gelen Ahilik duası, 
bizim en önemli kılavuzumuz olmalıdır. 
Biliyorsunuz Ahi demek, kardeş demektir. 
Ne diyor bu kardeşlik duasında: İnanç-
ta sebat… Doğru yolda olgunluk… Dilde 
açıklık… Sözde düzgünlük… İşte kuvvet… 
Çalışmada dikkat… Mal ve rızıkta bolluk… 
Dostlara sevgi… Akrabalara şefkat… Evet… 
İşte bunlara sıkı sıkıya sarıldığımızda, 
Allah’ın izniyle önümüzde çözülemeyecek 
hiçbir mesele, aşılamayacak hiçbir engel 
kalmaz. 

Ticari Araçlar İçin Uygulanan 
ÖTV Muafiyetini Uzatabiliriz

Kardeşlerim.

Esnaf ve sanatkârlarımız için bugüne ka-
dar yaptıklarımızın en yakın şahidi sizler-
siniz. Günümüz şartlarına uygun yeni bir 
esnaf ve sanatkârlar kanununu biz çıkar-
dık. Sıkıntıya düşen kardeşlerimizin borç-
larını defalarca yeniden yapılandırarak, 
işlerini sürdürebilmelerini temin ettik. 
Emeklilik sonrası işine devam eden esnaf 
ve sanatkârımızın destek primi ödemele-
rini kaldırarak, emekli maaşlarında yüzde 
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lerimizi, mahallelerimizin muhtarlarını 
belirledik. Yüksek Seçim Kurulu, yapılan 
itirazları değerlendirerek, diğer bazı ilçe 
ve beldelerle birlikte, İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı seçimleriyle de il-
gili yenileme kararı verdi. Önceki gün bu 
kararın gerekçeleri de, 250 sayfalık bir 
metin halinde yayımlandı. Yüksek Seçim 
Kurulu’nun tespitlerine göre, İstanbul’da-
ki 31 bin 186 sandığın, 754’ünün başkan-
ları, açıkça kanuna aykırı şekilde atan-
mıştır. Sandık kurulu başkanları, seçim 
sonucuna etki edebilecek yetki ve hareket 
imkânına sahip kişilerdir. Bu sandıklarda 
oy kullanan kişi sayısı 212 binin üzerinde-
dir. Dolayısıyla, kanuna aykırı atanmış bu 
sandıklarda kullanılan 212 binden fazla oy 
şüpheli duruma düşmüştür. Peki, seçimi 
kazandığı ilan edilen adayla ikinci sıradaki 
aday arasındaki fark ne kadardır? Bu fark 
28 binden başlamış, en son 13 bin 729’a ka-
dar inmiştir. Bu ne demektir? Burada şaibe 
var, şüphe var. 1963’te Türkiye’de şüpheye 
dayalı olarak seçimler iptal edilmiştir. 

Oyların Şaibeli Hale Gelmesine 
Yol Açanlara Tek Kelime 
Edilmiyor

Üstelik Yüksek Seçim Kurulunun resmen 
tespitini yaptığı tek sorun bu da değildir. 
Gerekçeli karara göre, İstanbul genelinde 
18 sandığın sayım döküm cetveli buluna-
mamıştır. 90 sandığın sayım döküm cet-
velleri de, sandık kurulu üyelerinin hiçbi-
ri tarafından imzalanmamış olduğu için, 
güvenilirliğini yitirmiştir. Böylece toplam 
108 sandığın ve bu sandıklardaki 30 binin 

üzerindeki oy yok hükmünde sayılmış-
tır. Bir kez daha tekrarlıyorum, iki adayın 
arasındaki oy farkı 13 bin 729’dur. Sandık 
kurulu üyeleriyle ve sandıklarla ilgili bu 
iki mesele birlikte değerlendirildiğinde, 
birinde 212 bin, diğerinde 30 bin oy şüp-
heli hale gelmektedir. Böyle bir durumda, 
seçimin yenilenmesi kararı verilmesinden 
daha tabii ne olabilir? 

Birileri, bu karar sebebiyle, hem Yüksek Se-
çim Kuruluna, hem de AK Parti’ye yükle-
niyor, saldırıyor, hakaret ediyor. Acaba bu 
kesimler, ortaya çıkan tablo karşısında bi-
zim ne yapmamızı bekliyorlardı? İstanbul 
halkının bir yanda 212 bin, diğer yanda 30 
bin oyuna halel gelmesine göz mü yumma-
lıydık? Hadi diyelim ki, bu durumun orta-
ya çıkmasında, sandıkları yeteri kadar sa-
hip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, 
hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı 
var. Peki, hırsızın hiç mi suçu yok? Mille-
tin AK Partiye verdiği oyları gasp edenle-
rin hiç mi kabahati yok? Çünkü Yüksek Se-
çim Kuruluna ve AK Parti’ye saydıranların 
hiçbirinin dönüp de sandıklardaki oyların 
şaibeli hale gelmesine yol açanlara tek ke-
lime ettiklerini duymadık. Üstelik, Yük-
sek Seçim Kurulu, mazbatayı bir adaydan 
alıp ötekine vermemiş, çözümün yeniden 
sandıkta aranmasına hükmetmiştir. De-
mokrasiye inanan, milli iradeye güvenen, 
sandığı sağlam gören herkesin bu karara 
saygı duyması gerekir. Eğer 31 Mart’ta ger-
çekten hakkıyla seçimi kazanmışsanız, 23 
Haziran’da yine kazanırsınız. 

Ortada, yargı kararıyla da kesinleşmiş olan 
vahim şüpheler varken, seçimin yenilen-



525

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-5Recep Tayyip ERDOĞAN

524

mesine böylesine şiddetli bir şekilde karşı 
çıkılmasını manidar görüyoruz. Hani meş-
hur bir mesel vardır. Bir baba, yan odadan 
gelen tıkırtılara bakmak için oğlunu gön-
derir. Biraz sonra da arkasından “ne oldu” 
diye seslenir. Oğlu, “Baba bir hırsız tuttum” 
diye cevap verir. Baba, “Tut kolundan ge-
tir” der, oğlu “gelmiyor” diye mukabele 
eder. Bunun üzerine baba, “Öyleyse bırak 
gitsin” der, oğlu bu defa da “gitmiyor” di-
ye karşılık verir. Şimdi bunlarınki de aynı 
hesap. Ne milletin karşısına çıkıyorlar, ne 
de kabahatlerinin mahcubiyetiyle dönüp 
gidiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz mil-
letimizin hakkını, hukukunu savunmayı 
sürdüreceğiz. 

Bizim için tüm siyasi hayatımız boyunca 
en büyük hakem daima milletimiz olmuş-
tur. Her seferinde olduğu gibi, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 
konusundaki meselenin çözümü için de 
milletimizin hakemliğine başvuruyoruz. 
Sandıktan, kanuna ve hakkaniyete uygun 
bir seçimle, sayım-dökümle çıkacak kara-
rın başımızın üzerinde yeri vardır. Yeter ki 
alavere dalavere yapmasınlar, çalmasınlar, 
hesabı-kitabı düzgün tutsunlar. 

Bu duygularla her birinize bereketli, bol 
kazançlı, huzurlu çalışmalar diliyorum.

Değerli sanatçı ve sporcu kardeşlerim, kıy-
metli misafirler, sizleri en kalbi duygularım-
la selamlıyorum. Bugün 20’nci gününü geri-
de bıraktığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik 
ediyorum. İftar soframızı bizlerle paylaştığı-
nız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum. Sizlere, ülkemizin kültürüne, sanatına, 
sporuna yaptığınız katkılar için, milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum. 

Kültür, sanat ve spor, milletlerin ortak de-
ğeridir. Dolayısıyla, kültür-sanat insanları 
ile sporcular da, ortaya koydukları eser-
ler ve başarılarla tüm millete mal olmuş 
kişilerdir. Bunun için biz sanatçı ve spor-
cularımızı daima el üstünde tutmanın, 
itibarlarını yükseltmenin, imkânlarını 
genişletmenin gayreti içinde olduk. Kül-
türel etkinliklere aktarılan devlet deste-

Sanatçı ve Sporcuların Siyasi 
Polemiklerde Yer Almaları, 

Onları Yıpratır

Sanatçı ve Sporcularla İftar | İstanbul | 25 Mayıs 2019
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hayatınızda oturmanızla, kalkmanızla, 
konuşmanızla, tercihlerinizle büyük kit-
leleri etkileyebiliyorsunuz. Öyle ki, kimi 
durumlarda devletin milli eğitim, kültür, 
aile bakanlıklarıyla yapamadığı işleri siz-
ler bir tavrınızla, bir hamlenizle gerçek-
leştirebiliyorsunuz. Az önce Orhan baba i-
le konuşuyorduk. “Sigara içmedim” diyor. 
Ben de hayatımda hiç sigara içmedim. 
Mesela, sigara, alkol, uyuşturucu gibi ba-
ğımlılık yapan maddelere karşı toplumda 
bilinç uyandırmak için sizin göstereceği-
niz bir duruş, kamunun yıllar süren kam-
panyalarından daha etkili olabiliyor. Aynı 
şekilde, kadınlara, çocuklara, engellilere 
yönelik farkındalık oluşturma çalışmala-
rında sizlerin öncülük etmesi, sonucu çok 
farklı yerlere taşıyabiliyor. Yine hayvanla-
ra yönelik şiddetle ilgili gösterdiğiniz du-
yarlılıkla, bu yönde hızlı ve etkin adımlar 
atılmasını sağlayabiliyorsunuz. 

Tüm bunlar, sizlerin sorumluluğunun 
ağırlığını gösteriyor. Sanatçı ve sporcu 
olarak, toplumu etkileme ve yönlendir-
me gücünüzü hayırlı işlerde kullandığı-
nız her durumda daima yanınızda yer 
alacağım. 

Önünü-arkasını tam olarak bilmeden si-
yasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve 
sporcularımızın durumu bizi daha da çok 
üzüyor. Hep söylediğim gibi, sanatçı sana-
tıyla, sporcu sporuyla konuşur, buradan 
hâsıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için 
kullanır. Türkiye’nin iftihar verici eser-

lerinin açılışında hazır bulunmak, milli 
bayramlarda yer almak, kritik dönemler-
de destek amacıyla kamuoyu önüne çık-
mak başkadır, günlük siyasi polemiklerde 
taraf olmak başkadır. Sanatçı ve sporcu-
nun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette 
var. Bizim partimizde çeşitli kademelerde 
vazife üstlenen pek çok sanatçı, kültür 
insanı, sporcu arkadaşımız bulunuyor. 
Başka partilerde de aynı kimlikte kişiler 
mevcut. Bir siyasi partiye üye olmak sure-
tiyle, yani siyasetçi kimliğiyle bu faaliyet 
yürütülebilir. Ama sadece sanatçı ve spor-
cu kimliğine sahip kişilerin, siyasi pole-
miklerde yer almaları, onları yıpratır, mil-
letimizin de yüreğinde kırgınlıklara yol 
açar. Bugün burada bulunan tüm sporcu 
ve sanatçılarımızın, sorumluluklarının 
bilincinde olduklarını biliyorum. Bunun 
için sizleri ayrıca tebrik ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Biz, Allah ömür ve imkân verdiği müddet-
çe, kültürü, sanatı, sporu desteklemeye, 
teşvik etmeye devam edeceğiz. Sanatçı ve 
sporcu dostu olarak anılmak bizim için en 
büyük mutluluktur. Çünkü biz medeniyet 
iddiası olan bir geleneğin temsilcisiyiz. 
Dünyanın en kadim medeniyetini yeni-
den yükseltmek, yeniden üretken hale ge-
tirmek, yeniden cazibe merkezi yapmak 
için çalışıyoruz. Bunu da sizlerle birlikte 
yapacağız. 

Sanat ve spor boyutu güçlü olmayan bir 
medeniyet eksik kalır. Ecdadımızın bu 

ğini, 2002’ye göre 50 kat artırdık. Sadece 
sinema sektörüne verilen destek miktarını 
40 kattan fazla yükselttik. Geçmişte yılda 
sadece 9 filmi vizyona sokabilen sinema 
sektörümüz, bugün 180 filme ulaşmıştır. 
Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve 
Sınıflandırılması Kanunuyla, bilet satışı 
ve hasılat paylaşımı başta olmak üzere bu 
alandaki sıkıntıları büyük ölçüde çözdü-
ğümüze inanıyorum. Daha önce de müzik 
eserleriyle ilgili sıkıntıları çözmüştük. Ay-
nı şekilde edebiyat eserlerinin telifi konu-
sunda da çok sıkı düzenlemelerimiz var. 

Dizi sektöründe de dünyada marka haline 
geldik. Bugün Türk dizileri 156 ülkede 500 
milyon kişi tarafından izleniyor. Gittiğimiz 
ülkelerde bize ilk sorulan sorulardan biri, 
dizilerimiz ve onlarla özdeşleşen sanatçıla-
rımız oluyor. Amerika’nın ardından ikinci 
sırada yer aldığımız dizi film ihracatında 
350 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. 

Desteklenen özel tiyatro sayısını 4 katına 
çıkardık. Ülkemizin en modern opera stan-
dartlarındaki binası, Cumhurbaşkanlığı 
Kongre ve Kültür Merkezidir. Taksim’de 
de, İstanbul’un şanına yakışır bir opera ve 
kültür merkezi inşa ediyoruz. Fevkalade 
bir durum olmazsa 2021 yılında Atatürk 
Kültür Merkezi’ni, inşallah opera binası 
olarak yetiştirmiş olacağız.

Somut olmayan kültürel miras listelerin-
de temsil edilmeyen ülkemiz, bugün 17 
başlıkla bu listelerde yer alıyor. Bu listede 
dünyada 5’nci sırada bulunuyoruz. Dünya 
kültür mirası geçici listesindeki varlık ve 
alan sayımızı 18’den 77’ye, asıl listedeki 

temsil sayımızı da 9’dan 18’e çıkardık. Kül-
tür merkezlerimizin sayısını yaklaşık 3 kat 
artırdık. Yılda ISBN verilen yayın sayısı 4 
katına yükseldi. Ankara’da Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi içinde, İstanbul’da da Ra-
mi Kışlasında ülkemizin en büyük kütüp-
hanelerini kuruyoruz. Sporcularımız için 
de çok önemli destek ve altyapı hizmetle-
rini hayata geçirdik. Bugün Türkiye, spor 
tesisi sayısı bakımından gerçekten iftihar 
verici bir seviyeye yükseldi. Lisanslı spor-
cu sayımız 278 binden 9 milyonun üzerine 
çıktı. Türkiye genelinde 863 büyük spor sa-
lonumuz var. Ülkemizin 34 şehrinde, ulus-
lararası standartlarda, toplamda 750 bin 
seyirci kapasiteli 37 stadyum yapmak için 
kolları sıvadık. Bunlardan 16’sı tamamlan-
dı, 13’ünün inşası sürüyor, 8’i de proje aşa-
masındadır. Hem sporcu yetiştirme, hem 
de başarılı sporcularımızı destekleme ko-
nusunda pek çok programı devreye aldık. 
Uluslararası alanda ülkemizi temsil eden 
ve başarı kazanan sporcularımıza özellikle 
sahip çıkıyoruz. Bir kez daha tüm sanatçı 
ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarıları-
nın devamını diliyorum. 

Sanatçı Sanatıyla,   
Sporcu Sporuyla Konuşur

Değerli arkadaşlar,

Bir ülkenin ve milletin sembol değerle-
rinden birisi haline gelmek, sizlere ilave 
sorumluluklar yüklüyor. Her şeyden önce, 
çocuklar, gençler ve hatta büyükler için bi-
rer rol model haline dönüştüğünüzü unut-
mamalısınız. Yaptığınız iş yanında, özel 
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alanlarda ortaya koyduğu eserler ve başa-
rılarla, geride bıraktığı mirasla iftihar edi-
yoruz. Bizim de sonraki nesillere, onların 
iftiharla yâd edecekleri eserler ve başarı-
lar bırakmamız gerekiyor. 

Bir kez daha ülkemize ve milletimize yap-
tığınız katkılar için sizlere teşekkür edi-

yorum. Geleceğe bırakacağınız eserler ve 
başarılar için yürüttüğünüz çalışmalarda 
sizlere kolaylıklar diliyorum. Şimdiden 
mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik 
ediyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Adalet camiamızın değerli mensupları, 
kıymetli misafirler, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesine, milletin evine, bu gazi 
mekâna hoş geldiniz. 

Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantı-
sının ülkemize, milletimize, adalet teşkila-

tımıza ve yargının tüm taraflarına hayırlı 
olmasını diliyorum. Uzun ve emek iste-
yen bir hazırlık döneminin ardından bu 
strateji belgesini kamuoyunun huzuruna 
getiren Sayın Adalet Bakanımıza ve ekibi-
ne gönülden teşekkür ediyorum. Hazırlık 
sürecinde kıymetli değerlendirmeleriyle, 
tenkitleriyle, teklifleriyle Yargı Reformu 

Bu Reform Belgesiyle, AB Tam 
Üyelik Sürecine Bağlılığımızı 

İfade Ediyoruz

Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı
Ankara | 30 Mayıs 2019
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değerlidir, kıymetlidir, önemlidir. Yeni ne-
sillere bırakacağımız en büyük miras da, 
işte bu anlayış olacaktır. Merhum Aliya 
İzzetbegoviç’in, “Biz savaşı öldüğümüzde 
değil, düşmanlarımıza benzediğimizde 
kaybederiz” sözünü asla unutmayacağız. 
İster ekonomik zenginlik, ister askeri güç, 
ister toplumsal düzen olsun, her alanda 
kendi medeniyetimizin kodlarına, özel-
likle de adalet anlayışına göre hareket et-
meyi bıraktığımız gün, kaybettiğimiz gün 
olacaktır. 

Bugün Türkiye, maruz kaldığı onca saldı-
rıya, önüne kurulan onca tuzağa rağmen 
dimdik ayakta ise, bunu değerlerine, özel-
likle de ekonomik ve sosyal adaleti sağla-
ma konusundaki hassasiyetine borçludur. 
Elbette eksiklerimiz var. Elbette bozulma-
lar yaşadığımız alanlar var. Elbette sıkıntı-
ya düştüğümüz konular var. Ama her şeye 
rağmen, kendi medeniyetimize, kültürü-
müze, tarihimize olan bağlarımızı muha-
faza ediyoruz. “Yitik kaybedildiği yerde 
aranır” derler. Biz de kaybettiğimiz değer-
lerimizi yine kendi coğrafyamızda, kendi 
içimizde bulacağız. Bugün tanıtım toplan-
tısını yaptığımız türden reformlar da, bu 
arayışta bize ışık tutacak, yol gösterecektir. 

Değerli arkadaşlar, 

Yargı Reformu Stratejisi Belgesi, eskiden 
beri devam eden reformların güncellen-
mesiyle ortaya çıkmıştır. Bu belge, “Güven 
Veren ve Erişilebilir Bir Adalet” vizyonuyla 
hazırlanmıştır. Amacımız, tüm kurumları-
mızın, mülkiyet hakkına, seyahat hürriye-
tine, hukuki güvenliğe, ifade özgürlüğüne 

ve özgürlükleri kısıtlayan diğer tüm uy-
gulamalara karşı duyarlı olmalarını sağla-
maktır. Özellikle mevzuattan kaynaklanan 
sıkıntıları ve uygulamadaki aksaklıkları 
süratle çözmekte kararlıyız. Bunun için 
her alanda ayrı ayrı çalışmalar yürütüyo-
ruz. Yargı Reformu Belgesi, içerdiği birçok 
amaç ve hedefle hem vatandaşlarımızın 
sisteme duydukları güveni artıracak, hem 
de daha öngörülebilir bir yatırım ortamı-
nın oluşmasına yardımcı olacaktır. 

Bu reform belgesiyle, her ne kadar bize 
verilen sözler tutulmuyorsa da, Avrupa 
Birliği tam üyelik sürecine bağlılığımızı 
da ifade etmiş oluyoruz. Her şeye rağmen, 
2005 yılından bu yana süren müzakere sü-
recinin bir an önce tamamlanmasının, en 
az bizim kadar Avrupa için de önem taşıdı-
ğına inanıyoruz. Bugüne kadar gerçekleş-
tirdiğimiz reformlar ve uyum çalışmaları, 
daha özgürlükçü ve katılımcı demokrasiye 
ulaşma konusundaki irademizin eseridir. 

Yargı Reformu Strateji Belgesini de, insan 
odaklı hizmet, hak ve özgürlüklerin daha 
etkin korunması, yargı bağımsızlığı ve ta-
rafsızlığının geliştirilmesi, hukuki güven-
liğin güçlendirilmesi, adalete erişimin ko-
laylaştırılması, makul sürede yargılanma 
hakkının gözetilmesi ve yargıya güvenin 
artırılması ilkeleri çerçevesinde hazırla-
dık. Yargı Reformu Stratejisinde 2 temel 
perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faali-
yet bulunuyor. Her bir başlık uzun çalış-
maların, emeklerin ve hazırlıkların ürünü-
dür. Belgenin tam metni, hem kitap olarak, 
hem de internet mecrasında ilgilenenlerin 
erişimine açılmıştır. Şimdi burada, belge-

Strateji Belgesine katkı sağlayan herkese 
şükranlarımı sunuyorum. 

“Adalet mülkün temelidir” diyerek, dev-
leti adalet üzerinde inşa eden ve yaşatan 
bir medeniyetin temsilcileri olarak, bu 
mesele bizim önceliklerimiz arasında hep 
ilk sıralarda yer almıştır. Milletimiz, 2002 
yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu 
bize tevdi ettiğinde, Türkiye’yi eğitim, 
sağlık, adalet ve emniyet üzerinde yüksel-
teceğimizin sözünü vermiştik. Geçtiğimiz 
17 yıla baktığımızda, en büyük yatırımla-
rı bu alanlarda yaptığımızı, en büyük re-
formları yine bu alanlarda gerçekleştirdi-
ğimizi görüyoruz. Hayatın bizatihi kendi-
sinin kesintisiz bir değişim süreci olduğu 
gerçeği bize, bu alanlardaki reformları da 
sürekli devam ettirmemiz gerektiğine işa-
ret ediyor. Bu sebeple, şimdi milletimizle 
paylaşacağımız Yargı Reformu Strateji 
Belgesini, aynı zamanda sonraki reform 
hazırlıklarının da başlangıcı olarak göre-
biliriz. 

Adalet Bakanımız, reform belgesinin ha-
zırlık sürecini anlattı. Reform belgesinde 
yer alan kimi uygulamaları, açıklamayı 
beklemeden hayata geçirmeye başladık. 
Türkiye Adalet Akademisinin kuruluşu, 
nöbetçi noterlik uygulaması, hâkim ve 
savcıların uyacakları etik kuralların belir-
lenmesi gibi hususlar bunlardan bir kıs-
mıdır. Reform belgesinde yer alan diğer 
başlıkların uygulamaya geçirilmesi süre-
cini de bizzat yakından takip edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’nin, Avrupa Birliği üyeliği süre-
cindeki en büyük kazanımlarından biri, 
reform çalışmalarını sistematik şekilde ha-
zırlama, tartışma ve hayata geçirme kabi-
liyetini geliştirmiş olmasıdır. Bunun için, 
Birliğe tam üyeliğimiz haksız bir şekilde 
engellendiğinde, reformlar konusundaki 
kararlılığımızı, “Kopenhag Kriterlerinin a-
dını Ankara Kriterleri yapar, yolumuza de-
vam ederiz” diye ifade etmiştik. Çünkü biz 
bu reformlara, Avrupa Birliği istediği, da-
yattığı, takip ettiği için değil, milletimizin 
ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyor ve hayata 
geçiriyoruz. Yargı Reformu Strateji Belge-
sinin hazırlığında da, Avrupa Birliği Kri-
terleri elbette gözetilmiş olmakla birlikte, 
asıl milletimizin demokrasi, insan hakları 
ve adalet talepleri göz önüne alınmıştır. 

Adaletin Küçüldüğü    
Yerde Zulüm Büyür

Tarih bize gösteriyor ki, adaletin güçlü, 
güçlülerin de adaletli olduğu toplumlar 
hızla büyür, kalkınır, zenginleşir. Buna kar-
şılık, adalet temeli çürük olan hiçbir toplu-
mun ve devletin, uzun süre ayakta kalma 
şansı yoktur. Ecdadımız, yüreğinin ve bi-
leğinin gücüyle ele geçirdiği coğrafyaları, 
adaleti sayesinde asırlar boyunca yönet-
meyi başarabilmiştir. Bunun için Kanuni 
Sultan Süleyman Han, “Kılıcın yapamadı-
ğını adalet yapar” diyor. Adaletin küçüldü-
ğü yerde zulüm büyüyor demektir. Bunun 
için adaleti, insan haklarını, özgürlükleri 
geliştirmek için atılan her adım, bizim için 
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geçirmeye devam ediyoruz. Avrupa Birliği, 
Avrupa Konseyi, Venedik Komisyonu ve 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu 
konuda çeşitli değerlendirmeleri var.  Bun-
ları da gözetmek suretiyle, hak ve özgür-
lüklere ilişkin standartların yükseltilme-
sine yönelik mevzuat paketleri hazırlıyo-
ruz. İfade özgürlüğüne ilişkin mevzuatta 
yapacağımız düzenlemelerle, bu konudaki 
davalarda kanun yolu güvencesinin artırıl-
masını sağlayacağız.  

Daha önce, ifade özgürlüğünün en önemli 
kriterlerinden biri olan “Eleştiri amacıyla 
yapılan düşünce açıklamaları suç oluştur-
maz” düzenlemesini zaten mevzuatımıza 
derç etmiştik. Şimdi de, ifade özgürlüğüne 
ilişkin kararların istinaf aşamasından son-
ra bir de Yargıtay tarafından incelenmesini 
sağlayacağız.

Tutuklamayı istisnai tedbir, tutuksuz yar-
gılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz. 
Bu anlayışla, tutukluluk tedbirine ancak 
zorunlu hallerde başvurulmasını sağla-
yacak değişiklikler yapacağız. Mevzuatı-
mızda tutukluluğun azami süresi belirlen-
miş olmakla birlikte bu süre tüm safahatı 
kapsamaktadır. Bu kapsamda tutukluluk 
sürelerinin, soruşturma ve kovuşturma 
aşamaları için ayrı ayrı düzenlenmesini 
planlıyoruz. 

İnternet erişim engelleme usullerini göz-
den geçiriyoruz. Bu çerçevede, bir internet 
sitesinin tamamına değil, sadece engellen-
mesine karar verilen kısmına erişimin sı-
nırlanmasına imkân verecek bir düzenle-
me yapılacaktır. Böylece uluslararası stan-

dartlara uygun bir mevzuat altyapısına da 
kavuşmuş olacağız. İnsan Hakları Eylem 
Planının ilkini 2014 yılında hazırlamış-
tık. İçerisinde ayrıntılı düzenlemelerin 
yer alacağı yeni İnsan Hakları Eylem Pla-
nı hazırlıkları kısa süre içerisinde tamam-
lanacaktır. 

Hâkim ve Savcı Yardımcılığı 
Müessesesini Getiriyoruz

Değerli arkadaşlar, 

Yargı Reformu Strateji Belgemizin ikinci 
amaç başlığı yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı 
ve şeffaflığının geliştirilmesidir. Hâkim ve 
savcılar için coğrafi teminat getiriyoruz. 
Mevcut tayin sistemi, mesleki verimliliği 
olumsuz etkiliyor. Coğrafi teminat, hâkim 
ve savcıların isteği olmaksızın çalıştığı 
yerden başka bir yere tayin edilememesi 
anlamına geliyor. Bu düzenlemeyle hâkim 
ve savcıların mesleki teminatlarının daha 
da güçlendirilmesini hedefliyoruz.  Hâkim 
ve savcılığa girişteki mülakat heyetini ge-
nişletiyoruz. Hâlihazırda mülâkat kurulu, 
Adalet Bakanı’nın görevlendireceği ba-
kan yardımcısı başkanlığında, Teftiş Ku-
rulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve 
Personel Genel Müdürlerinden oluşuyor. 
Mülakat kurulunda, Hakimler ve Savcılar 
Kurulu ile yüksek mahkemelerden de tem-
silciler bulundurulmasını planlıyoruz. 

Belirli görevler için, mesleki liyakati ve 
tecrübeyi artırmak gayesiyle, mesleki kı-
dem şartlarını yeniden belirliyoruz. Özel-
likle Yargıtay ve Danıştay üyelikleri, istinaf 

deki perspektif, amaç, hedef ve faaliyetleri 
ana hatlarıyla ifade etmek istiyorum. 

Sistematik İşkence İddiaları  
Artık Geride Kalmıştır

Değerli arkadaşlar, 

Yargı Reformu Strateji Belgemiz iki te-
mel anlayış, iki temel perspektif üzerine 
oturuyor. Bunlardan birincisi “Hak ve 
Özgürlükler”dir. Bu perspektifin özünde, 
demokrasinin güçlendirilmesi, hak ve öz-
gürlüklerin daha da geliştirilmesi hedefi 
vardır. Hükümete geldiğimiz 2002 yılın-
dan itibaren Türkiye’nin önceliklerini bu 
başlıklar etrafında şekillendirmeye gayret 
ettik. Her alanda özgürlüklerin genişletil-
mesi için yaptığımız mevzuat değişiklikle-
ri ve yapısal reformlar, burada tek tek saya-
mayacağımız kadar çoktur. İfade özgürlü-
ğünü, demokrasinin en önemli şartı olarak 
görüyoruz. Bilhassa son 6 yıllık süreçte 
ifade ve medya özgürlüğünün geliştirilme-
sine yönelik önemli adımlar attık. Anayasa 
başta olmak üzere mevzuatımızda köklü 
değişiklikler yaptık. Bu belgeyle, ifade öz-
gürlüğünün güçlendirilmesi ve daha ileri-
ye taşınması konusunda yeni yaklaşımlar 
ortaya koyuyoruz. 

Türkiye, “İşkence ve kötü muameleye sıfır 
tolerans” anlayışını benimsemiş bir ülke-
dir. Geçmişte hep tartışılan sistematik iş-
kence ya da kötü muamele iddiaları artık 
geride kalmıştır. Bu alandaki kazanımları-
mızı korumakta kararlıyız. Tutuklama ted-
birinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni 

adımlar atıyoruz. İnternet üzerinden ifade 
özgürlüğü konusu, günümüzün önemli 
tartışma alanlarından biri haline gelmiştir. 
Bu konuda da yeni yaklaşımlar geliştirdik. 
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının 
güvence altına alınması, adil yargılanma 
hakkının temini gibi birçok konuda önem-
li yenilikler getiriyoruz. 

Belgenin üzerinde yükseldiği ikinci temel 
perspektif, ”Adalet Sisteminin İşleyişi”dir. 
Önümüzdeki dönemde, adil yargılanma 
hakkının daha etkin şekilde korunmasını 
hedefliyoruz. Aynı şekilde, vatandaşları-
mızın adalet hizmetlerine erişiminin ko-
laylaştırılması da önceliklerimiz arasında 
olacaktır. Bu kapsamda, adliyelerde va-
tandaşların işlerinin kolaylaştırılmasına 
yönelik bir takım hedefler ve faaliyetler 
belirledik. 

Ayrıca mevzuatın sadeleştirilmesi, adli 
yardım sisteminin ve savunma hakkının 
güçlendirilmesi hususlarında da atacağı-
mız adımlar bulunuyor. Yargıda sadeleşti-
rilmiş süreçlerin oluşturulması, uyuşmaz-
lıkların mümkün olduğunca ve öncelikle 
alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriy-
le çözülmesi, önleyici ve koruyucu hukuk 
uygulamalarının sisteme kazandırılması 
da önceliklerimiz arasındadır. 

Değerli arkadaşlar, 

Yargı Reformu Stratejisinde yer alan 9 a-
maçtan ilki “Hak ve Özgürlüklerin Korun-
ması ve Geliştirilmesi” başlığını taşıyor. 
Hak ve özgürlüklere ilişkin standartları 
yükseltmek üzere mevzuatımızı gözden 
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mahkemesi başkanlığı ve üyelikleri, cum-
huriyet başsavcılığı, adalet komisyonu baş-
kanlığı, mahkeme başkanlığı atamalarında 
bu çok önemlidir. 

Aynı şekilde, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve 
Savcılar Kurulu tetkik hâkimliği ile müfet-
tişlikleri, yüksek mahkemelerin savcılık ve 
tetkik hâkimliklerine atanma kriterlerini 
de yeniden belirliyoruz. Hâkimler ve savcı-
lar hakkındaki disiplin prosedürlerini ye-
niden yapılandırıyor, kurulun disiplin ka-
rarlarına karşı yargı yolunu genişletiyoruz. 
Böylece, Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 
uyarma, aylıktan kesme, kınama, kademe 
ilerlemesini durdurma, derece yükselme-
sini durdurma, yer değiştirme, meslekten 
çıkarma cezalarıyla ilgili tartışmaları orta-
dan kaldırıyoruz. Ayrıca, disiplin işlemle-
rinin etkinliğinin artırılması için disiplin 
cezalarını da yeniden belirliyor, disiplin 
prosedüründeki güvenceleri artırıyoruz. 
2010 yılında gerçekleştirilen Anayasa de-
ğişikliği ile meslekten ihraç kararlarına 
karşı yargı yolu zaten açılmıştı. Bu düzen-
lemeyle, diğer disiplin kararlarına karşı da 
itiraz ve yeniden değerlendirme yollarına 
başvurmak mümkün hale gelecektir. 

Değerli arkadaşlar, 

Reform belgemizin üçüncü amaç başlığı 
insan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin 
artırılmasıdır. Hukuk fakültelerinin eğitim 
süresi ve kontenjanları ile fakülteye girişte 
aranan başarı sıralaması ölçütünü yeniden 
belirliyoruz. Eğitim süresinin 5 yıla çıkar-

tılması, kontenjanların azaltılması, başarı 
sıralamasının 190 binden 100 bine yüksel-
tilmesi gibi düzenlemeler planlıyoruz. 

“Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı”, önü-
müzdeki dönemin en önemli yeniliklerin-
den biri olacaktır. ÖSYM tarafından yapı-
lacak bu sınavda belli puan alanlar avukat-
lık stajına başlayabilecek. Hâkim, savcı ve 
noter olabilmek için ise, bunun yanında 
ayrıca özel meslek sınavlarına girilmesi 
gerekecek. Bu sınavla, devlet ve vakıf üni-
versitelerini kalite ekseninde bir rekabete 
ve otokontrole sevk etmeyi hedefliyoruz. 
Ayrıca bu yöntemin, yargıdaki hizmetlerin 
nitelikli verilmesine ve mesleki yetkinlik-
lerin artırılmasına da katkı sağlayacağına 
inanıyoruz. 

Reform belgemizde yer alan bir başka yeni-
lik de, hâkim ve savcı yardımcılığı müesse-
sesinin getiriliyor olmasıdır. Hakim ve sav-
cılar eğitimin ardından doğrudan kürsüye 
çıkmayacak, önce yardımcı olarak göreve 
başlayacaklar. Bu sürenin sonunda ikinci 
bir sınavla hâkimlik ve savcılık mesleğine 
geçecekler. Mesleğe kabuller, sadece yar-
dımcı kadroları arasından yapılacak. Bu 
uygulamanın gayesi, bir yandan mesleğe 
hazırlık döneminin daha etkin geçirilmesi-
ni temin etmek, diğer yandan da hâkim ve 
savcılara çalışmalarında daha fazla destek 
sağlayabilmektir. Strateji belgesinde yer 
alan Türkiye Adalet Akademisi’ni, belgeyle 
ilgili hazırlık süreçlerinin tamamlanması-
nı beklemeden, bu ayın başı itibariyle ye-
niden kurduk. 
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likle yabancı ülke makamları tarafından 
verilen vasilik kararlarının tanınmasıyla 
ilgili önemli sorunlar yaşayabiliyor. Bu re-
form belgesiyle, yurt dışındaki vatandaşla-
rımızın bu sıkıntılarını da çözüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 

Yargı Reformu Strateji Belgemizin beşinci 
amaç başlığı savunma hakkının etkin kul-
lanımının sağlanmasıdır. Bu strateji belge-
siyle savunma hakkı ilk defa ayrı bir amaç 
başlığı altında düzenlenmiş bulunmakta-
dır. Ülkemizde 2002 yılı itibariyle 46 bin 
552 olan avukat sayısı, bugün itibariyle 
135 bine yaklaşmıştır. Bunun için avukat-
lık stajına başlamak için “Hukuk Meslek-
lerine Giriş Sınavı”nda başarılı olma şartı 
getireceğimizi daha önce ifade etmiştik. 

Ayrıca, savunmanın yargılamalara etkin 
katılımını sağlayacak düzenlemeler yapı-
yoruz. Bu çerçevede, avukatların bilgi ve 
belge temin etmelerine ilişkin yasal yet-
kilerini genişletiyoruz. Koruyucu hukuk 
anlayışı kapsamında, vatandaşlarımızın 
mağduriyetlerini önlemek için bazı iş ve 
işlemlerin avukat aracılığıyla yapılmasını 
sağlıyoruz. Kira ve eser başta olmak üze-
re belirli değerin üzerindeki bazı sözleş-
melerin, bağış ve ölüme bağlı işlem gibi 
tek taraflı tasarrufların avukat yardımıyla 
hazırlanması zorunlu olacaktır. Avukatlık 
hizmetlerinin vergilendirilmesi konusun-
da da iyileştirici düzenlemeler yapıyoruz. 
Çocuk mahkemelerinde görülen uyuşmaz-
lıklarda olduğu gibi, aile hukuku ve tüketi-
ci uyuşmazlıklarında da vekâlet ücretinin 
KDV oranını indirmeyi planlıyoruz. 

Avukatlara Belli Kriterlere   
Göre Yeşil Pasaport Verilecek

Kamuda görev yapan avukatların farklı 
statülerde çalışmaları, denetimleri, mali 
ve özlük hakları ile ilgili konuların yeni-
den düzenlenmesi gerekiyor. Maaş ve öz-
lük haklarının yetersiz olması sebebiyle 
kamuda nitelikli avukat çalıştırabilmek 
güç oluyor. Statülerini ve özlük haklarını 
yeniden düzenleyerek kamuda görev ya-
pan avukatlarla ilgili sorunları çözüyoruz.

Türk avukatlık camiası, uluslararası alan-
da da mesleki faaliyet gösterecek şekilde 
hızlı bir gelişim içindedir. Avukatlarımızın 
uluslararası davalarla ilgili mesleki kapasi-
teleri hızla gelişiyor. Bunun bir gereği ola-
rak, belli kriterler dahilinde, bunu Barolar 
Birliği Başkanımızla da arkadaşlarımız 
görüştüler, avukatlara da yeşil pasaport 
hakkı vererek, uluslararası faaliyetlerini 
kolaylaştırmayı planlıyoruz. 

Değerli arkadaşlar,

Yargı Reformu Strateji Belgemizin altıncı 
amaç başlığı adalete erişimin kolaylaştı-
rılması ve adalet hizmetlerinden memnu-
niyetin artırılmasıdır. Usul kanunlarında 
dava açma ve kanun yoluna başvuruda 1 
hafta, 2 hafta, 7 gün, 10 gün, 15 gün, 30 
gün, 60 gün gibi farklı süreler bulunuyor. 
Sürelerin farklı olması sadece karışıklık-
lara neden olmakla kalmıyor, mağduri-
yetlere de yol açıyor.  Bu sorunu, sürelerin 
yeknesaklaştırılması suretiyle çözüyoruz. 
2018 yılı istatistiki verilerine göre Cumhu-
riyet Savcılıklarında yüzde 13.5, ceza mah-

Yargıda Performans Ölçüm ve 
Takip Merkezi kuruyoruz

Değerli arkadaşlar, 

Yargı Reformu Stratejimizin dördüncü a-
maç başlığı performans ve verimliliğin ar-
tırılmasıdır. Bunun için Hakimler ve Savcı-
lar Kurulu bünyesinde Yargıda Performans 
Ölçüm ve Takip Merkezi kuruyoruz. Uzun 
süren soruşturma ve davalar, bu merkezde 
oluşturulacak bir sistem vasıtasıyla takip 
edilecek. Gerekiyorsa, yargı bağımsızlı-
ğı ilkesine halel getirilmeden, davaların 
uzamasına sebebiyet veren sorunların çö-
zümü sağlanacak.   “Yargıda Hedef Süre” 
uygulamasını daha da geliştiriyoruz. Bu 
uygulamaya, özellikle uzun süren soruş-
turma ve davaları takip etmek için, 2019 
yılı başı itibariyle zaten başlamıştık. 

Bunun dışında makul sürede yargılanma 
hakkının sağlanması gayesiyle, mahkeme-
ler ve savcılıklar için farklı performans kri-
terleri oluşturmayı planlıyoruz. Hâkimleri 
ceza ve hukuk hâkimi olarak ihtisaslaştırı-
yoruz. Hâlihazırda 6 bin 52 faal mahkeme-
nin 3 bin 67’si hukuk, 2 bin 985’i ise ceza 
mahkemeleridir. Reform düzenlemesiyle 
birlikte, mesleğin başında hâkimleri ceza 
ve hukuk hâkimi olarak ayıracak ve alanla-
rında uzmanlaşmalarını sağlayacağız. 

Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda dava-
ların daha hızlı ve etkin yürütülmesini 
sağlamak için özel mahkemeler kuruyo-
ruz. Bu tür davaların uzaması, hem vatan-
daşlarımızın, hem de devletin çok büyük 
zararlara uğramasına yol açıyor. İstinaf 

mahkemelerini güçlendiriyoruz. Halen 
ülkemizde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, 
Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sam-
sun, Sakarya ve Konya illerimizde olmak 
üzere 11 istinaf mahkemesi bulunuyor. 
Önümüzdeki dönemde Diyarbakır, Kayse-
ri, Trabzon ve Van illerinde 4 bölge adliye 
mahkemesi daha faaliyete geçirilecektir. 

Adalet teşkilatımızın bilişim sisteminin 
yurt dışı temsilciliklerimiz ile entegrasyo-
nunu sağlıyoruz. Böylece, yurt dışında ya-
şayan vatandaşlarımızın hukuk davaların-
da bilişim sistemi üzerinden beyanlarının 
alınabilmesini ve dilekçe sunabilmelerini 
temin edeceğiz. 

Adliye bulunmayan ilçelerde ve büyük ha-
valimanlarında uzaktan görüntülü olarak 
ifade alınabilmesine imkân sağlayan SEG-
BİS sistemi kuruyoruz. 

Mahkeme nöbet sistemini geliştirerek, ce-
za mahkemelerinin 24 saat esasıyla hizmet 
vermesini planlıyoruz. Mahkeme yazı işle-
ri müdürlüklerini güçlendirerek, yazı işle-
ri müdürlüğünü “kariyer meslek” olarak 
yeniden yapılandırıyoruz. Yazı işleri mü-
dürlüğünü, görevde yükselme usulü ile ge-
linen değil, hukuk eğitimi almış olanların 
en başta sınavla girebilecekleri bir kariyer 
mesleği haline dönüştürüyoruz. Bu uygu-
lama, yargılamaların daha etkili ve eksik-
siz yürütülmesine katkıda bulunacaktır. 

Vasilik kararları başta olmak üzere yaban-
cı mahkemelerce verilen kararların tanıma 
ve tenfizinin basitleştirilmesini sağlıyoruz. 
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız özel-
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uygulama örnekleri yurt dışında zaten var. 
Önceden belirlenecek belli suçlarda suçu-
nu ikrar eden şüphelinin hemen mahke-
meye sevk edilmesi ve kanunda yer alan 
indirimden faydalanarak cezalandırılması 
sistemi rahatlatacaktır. Bu uygulama, ce-
zada pazarlık yönteminin bir modelidir. 
Türkiye’de bu yöntemi, kanunda yüksek 
ceza öngörülmeyen suçlar için getirmeyi 
planlıyoruz. Ayrıca bu süreçte mağdurun 
rızası ve mahkemenin onayı da mutlaka 
aranacaktır.

Hukuk Fakültesi Mezunları Adli 
Kollukta İstihdam Edilecek

Nitelikli yargılama, ancak yeterli bir soruş-
turma ile mümkündür. Bunun sağlanması 
için mevzuatımızda “iddianamenin iadesi” 
usulü düzenlenmiştir. Soruşturması eksik 
yürütülmüş bir iddianame ise savcılığa 
iade ediliyor. Aksi takdirde mahkemele-
rin, soruşturma sırasında tamamlanması 
gereken işlemleri yapması ya da yapılmış 
işlemleri tekrar etmesi gerekiyor. Sonuçta 
ortaya hem önemli bir verimlilik sorunu 
çıkıyor, hem de taraflar örseleniyor.  Cum-
huriyet savcılıklarının ve adli kolluğun 
güçlendirilmesine, aynı zamanda iddiana-
menin iadesi müessesesine de işlerlik ka-
zandırılmasına ihtiyaç vardır. Hâlihazırda 
iade edilen iddianamelerin oranı yüzde 
2,6’dır. Bunun için iade kapsamı yeniden 
belirlenecektir. 

Soruşturmaların kalitesinin artırılması 
için hukuk fakültesi mezunlarının adli kol-
lukta istihdam edilmesi sağlanacaktır. Em-

niyet hizmetleri sınıfında görev yapacak 
hukukçuların çoğalması, ceza mevzuatı ile 
kolluğa verilen görev ve yetkilerin daha ni-
telikli yürütülmesine katkı sağlayacaktır. 
Birçok ülkede bu doğrultuda uygulama 
bulunmaktadır. Ülkemizde, Kabahatler 
Kanunu’nda yer alması ve kabahat olarak 
tanımlanması gereken bazı fiiller, halen 
suç olarak ceza mevzuatında yer almak-
tadır. Mevzuatın bu açıdan taranarak bazı 
fiillerin idari yaptırıma dönüştürülmesi, 
mahkemelerin iş yükünü azaltacaktır. Şah-
sa karşı işlenen, özellikle basit yaralama 
ve tehdit gibi suçların nitelikli hallerinin 
şikâyete bağlı hale getirilmesi planlanıyor. 
Bu kapsama giren suçların türlerinin artı-
rılması, bir yandan mahkemelerin iş yükü-
nün azaltılmasını sağlarken, diğer yandan 
uyuşmazlıkların derinleşip çoğalmasını 
önleyecektir. 

Konusu suç teşkil eden bazı basit fiille-
re ilişkin süreçlerin kısaltılması için yeni 
usuller getirilecektir. Basitleştirilmiş ve 
hızlı bir yargılama usulünün birçok ülke-
de farklı uygulamaları bulunmaktadır. Suç 
teşkil eden bazı fiillerde daha hızlı ve basit 
bir usulle sanıkların doğrudan mahkeme 
önüne getirilmesi, bir an önce yargılama-
nın başlamasını sağlayacaktır. 

Ülkemizde, 12-15 yaş arası çocuklar hak-
kında, önceki yıl itibariyle yaklaşık 40 bin 
dava açılmıştır. Bazı ağır suçlar hariç ol-
mak üzere 15 yaşından küçük çocukların 
ilk defa işledikleri fiiller, soruşturma ve 
kovuşturmaya konu edilmeden çocuklara 
özgü koruma mekanizmaları içerisinde 
değerlendirilecektir. Bu tür çocukların du-

kemelerinde yüzde 7 ve hukuk mahkeme-
lerinde ise yüzde 4.2 oranında görevsizlik 
ve yetkisizlik kararı verilmiştir. Ayrıca, 
görevsizlik ve yetkisizlik sebebiyle bozma 
kararı verilme oranı da oldukça yüksektir. 
Bu durum yargılama sürecini uzatıyor. Ye-
ni bir sistem kurarak, bu tür olumsuzlukla-
rın önüne geçmeyi planlıyoruz. 

Tanıklık uygulaması, maddi gerçeğin or-
taya çıkarılmasına ve adaletin tecellisine 
doğrudan etki eden bir yöntemdir. Yargı 
süreçlerinde tanığa özgü uygulamaların 
geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bunun için 
tanıklığı zorlaştıran uygulama ve yakla-
şımların ortadan kaldırılmasına yönelik 
çalışmalar yapılacaktır. Mesela bazı ülke-
lerde tanıklar için özel bekleme odaları 
oluşturularak, davaların tarafları ile yüz 
yüze gelmeleri ve psikolojik olarak yıpran-
maları engelleniyor. Benzer uygulamala-
rın yapılmasına olanak sağlayacak önemli 
değişiklikler yapılacaktır. Ayrıca mevzu-
atta yer alan tanıklık ücretinin yeniden 
belirlenmesi gerekiyor. Reform çalışmala-
rı kapsamında tanıklara yaklaşımla ilgili 
standartların yükseltilmesi için gereken 
adımlar atılacaktır. 

Değerli arkadaşlar, 

Strateji belgemizin yedinci amaç başlığı 
ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artı-
rılmasıdır. Bu kapsamda Cumhuriyet Sav-
cılarının takdir yetkileri genişletilecektir. 
Mevzuatımıza göre yeterli şüphenin var-
lığı halinde kamu davası açılması zorun-
ludur. Buradaki “yeterli şüphe” kavramı, 
uygulamada “basit şüphe” olarak tatbik 

edilmekte, bu durum da açılan dava sa-
yısını artırmaktadır. Şüpheli hakkında 
mahkûmiyet kararı verilmesi ihtimali çok 
düşük olan soruşturmalarda dahi Cumhu-
riyet Savcılarınca dava açılmaktadır. Neti-
ceye baktığımızda, 2018 yılında şüpheli-
lerin yüzde 52.6’sı hakkında kovuşturma-
ya yer olmadığına dair karar verilmiştir. 
Açılan davalardaki mahkûmiyet oranı ise 
yüzde 48,1’dir. Sistemi, mahkûmiyet ihti-
mali az olan davaların açılmaması yönün-
de geliştirmemiz gerekiyor. Bunun yolu da 
Cumhuriyet Savcılarına takdir hakkını ge-
nişletmekten geçiyor.

Dünya genelinde adalet sistemleri, uyuş-
mazlıkların öncelikle soruşturma aşama-
sında çözülmesi ve önemli konularda dava 
açılması yönünde reformlara yönelmek-
tedir. Ülkemizde de, ön ödeme ve kamu 
davasının açılmasının ertelenmesi uygu-
lamalarının genişletilmesine ihtiyaç bulu-
nuyor. Savcılık aşamasında ne kadar çok 
sorun çözebilirsek, mahkemelerdeki yargı-
lamaları o derece sağlıklı hale getiririz. 

Halen ön ödeme müessesesi, sadece adli 
para cezasını gerektiren veya üst sınırı 6 a-
yı aşmayan suçlar için uygulanıyor. Kamu 
davasının açılmasının ertelenmesi, ancak 
şikâyete bağlı ve üst sınırı 1 yıl veya daha 
az hapis cezasını gerektiren suçlarda dev-
reye giriyor. Uzlaşma ise şikâyete bağlı suç-
lar ve kanunda öngörülen diğer bazı suçlar 
için düzenlenmiştir. Her üç konuda da bu 
sınırlı uygulamayı genişletmeyi hedefliyo-
ruz. Bazı fiillere yönelik soruşturmaların, 
fail ile savcı arasında anlaşmayla sonlan-
dırılabilmesini sağlayacağız.  Bu hususun 
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edilerek, noterliğin asli bir meslek haline 
gelmesi sağlanacaktır. Sınavla noter yar-
dımcılığına girileceği için, noterlik kariyer 
mesleği haline dönüşecektir. Noterliklerin 
sayısı da artırılacaktır. 

Hâlihazırda ülkemizde 1.931 noterlik bu-
lunmaktadır. Geçtiğimiz 17 yılda noter-
liklerin sayısı yüzde 56 oranında artmış-
tır. Sayının artması, vatandaşların işlerini 
kolaylaştırmıştır. Yeni noterlikler, Türkiye 
Noterler Birliği’nin görüşü alınarak Adalet 
Bakanlığı tarafından açılıyor. Her asliye 
hukuk mahkemesinin yargı çevresinde bir 
noterlik kurulması zorunludur. Bazı çekiş-
mesiz yargı işlerinin noterlikler tarafından 
da yapılabilmesine imkân sağlanarak, bu 
kurumun daha işlevsel hale gelmesi temin 
edilecektir. 

Yargının iş yükünü azaltacak şekilde, tev-
di mahalli tayini, iddet müddetinin kaldı-
rılması, vasiyetnamenin açılması, mirasçı 
atama belgesinin verilmesi, mirasın reddi 
beyanının tespit edilmesi, delil tespiti ta-
lepleri gibi işlerin noterlikler tarafından 
yürütülmesini hedefliyoruz. Daha önce 
veraset ilamlarının noterlikler tarafından 
verilmesi sağlanmıştı. Hâlihazırda toplam 
veraset ilamlarının yüzde 50’si noterlikler 
tarafından yürütülüyor. Bu başarılı uygu-
lamayı, diğer alanlara da yaygınlaştıraca-
ğız. Noterliklerin resmi çalışma saatleri 
dışında ve tatil günlerinde de hizmet sun-
maları uygulamasını ise, Nisan ayı başı iti-
bariyle zaten başlattık. 

Değerli arkadaşlar, 

Yargı Reformu Stratejimizin dokuzuncu 
amaç başlığı alternatif uyuşmazlık çözüm 
yöntemlerinin yaygınlaştırılmasıdır. Bu-
nun için cezada uzlaştırmanın kapsamı 
genişletilecektir. Bilindiği gibi uzlaşma, 
şikâyete bağlı suçlar ve kanunda öngörü-
len diğer bazı suçlar için düzenlenmiştir. 
Geçtiğimiz yıl uzlaşma bürolarına gönde-
rilen dosya sayısı 380 bin, uzlaşma ile so-
nuçlanan dosya sayısı ise 150 bin olmuş-
tur. Mahkeme temelli aile arabuluculuğu 
uygulaması getirilecektir. Şiddet içerme-
yen uyuşmazlıklarda aile arabuluculuğu 
getirilmesi, uyuşmazlıkların derinleş-
meden çözülmesine imkân tanıyacaktır. 
Uygulama, mahkeme temelli olarak ya-
pılandırılacaktır. Yani açılan dava, hâkim 
tarafından arabuluculara havale edilecek-
tir. Hâlihazırda zorunlu arabuluculuk, iş 
uyuşmazlıklarında ve ticari uyuşmazlık-
larda uygulanıyor. Tüketici uyuşmazlıkları 
gibi alanlarda da arabulucuya başvurunun 
dava şartı hâline getirilmesi planlanıyor. 
Kamunun taraf olduğu davalarda ihtiyari 
sulh yönteminin kapsamı genişletilecektir. 

Evet… İşte böylece, 9 amaç başlığı altında 
toplamda 63 hedef ve 256 faaliyeti kap-
sayan Yargı Reformu Strateji Belgemizi 
özetlemiş olduk. Tabii bu belge, bakanlı-
ğımızın, barolardan hukuk fakültelerine, 
akademisyenlerden medya mensuplarına 
kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği 
istişareler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu 

rumlarının sosyal tedbirlerle takip edilme-
si, kendilerine daha iyi bir gelecek kurma 
şanslarını da güçlendirecektir. Mevcut 
uygulamada kamu davasının açılmasının 
ertelenmesi, yetişkinler ve çocuklar için 
aynı hükümlere tabidir. Bu uygulamanın 
çocuklara yönelik kısmı genişletilecektir. 

Ayrıca, çocuklar hakkındaki davaların ilk 
derece yargılamaları ile istinaf ve temyiz 
incelemeleri öncelikli olarak yapılacaktır. 
Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü 
olan yaşlı, hamile ve çocukların cezaları-
nın, elektronik izleme merkezi aracılığıyla 
evde infazına imkân tanınacaktır. Bu du-
rum, bir yandan sosyal fayda sağlarken, 
diğer yandan ceza infaz kurumlarının 
maliyetlerinde tasarruf yapılmasını temin 
edecektir. 

Değerli arkadaşlar, 

Yargı Reformu Stratejimizin sekizinci 
amaç başlığı hukuk yargılaması ile idari 
yargılamanın sadeleştirilmesi ve etkinliği-
nin artırılmasıdır. Özellikle küçük miktarlı 
talep ve davaların, basitleştirilmiş ve hızlı 
bir yargılama usulü ile çözülmesi yoluna 
gidilecektir. Avrupa Konseyi’nin de tavsi-
ye kararının bulunduğu bu konuda, diğer 
ülkelerdeki uygulamalar da incelenerek 
yeni bir usul ihdas edilecektir. Malvarlı-
ğı haklarına ilişkin küçük miktarlı talep 
ve davalarda, yazılı ya da sözlü yargılama 
usullerine benzer yöntemler kullanılacak-
tır. Bunun için, uyuşmazlığın basitleştiril-
miş ve hızlı bir yargılama usulü içerisinde 
çözümlenebilmesine yönelik bir yargılama 
usulü ihdas edilecektir. Örneğin 5 bin lira-

nın altındaki uyuşmazlık konularının teb-
ligatlar, yargılama, itiraz, istinaf, temyiz gi-
bi yıllara sâri bir süreç işletilmeksizin hızlı 
bir şekilde çözümü sağlanacaktır. 

Yargı harçlarının hesaplanması son derece 
karışıktır ve mahkemelerin iş yükünü cid-
di şekilde artırmaktadır. Verimliliğin artı-
rılması ve yargılamaların hızlandırılması 
için yargı harçlarında da basitlik ve sadelik 
sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. 

Noterlik Kariyer Mesleği  
Haline Dönüşecek

Çocukla kişisel ilişki kurulması yönündeki 
mahkeme kararlarının icra müdürlükleri 
vasıtasıyla infaz edilmesi ciddi sorunlara 
yol açıyor. Bu yöntem, çocuğun sosyal ve 
psikolojik yapısını bozmanın yanında, ma-
şeri vicdanı sızlatan görüntülere de sebe-
biyet verebiliyor. Çocukla şahsi münasebet 
kurulmasına yönelik kararların infazında, 
daha insani ve çocuğa uygun yöntemler 
geliştirilecektir. Bu kapsamda Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ada-
let Bakanlığı ortak bir birim kuracaktır. Bu 
birim vasıtasıyla çocukla ilgili kararların 
icra edilmesi hem masrafları azaltacak, 
hem de çocuğun menfaatlerini gözetecek 
bir yöntem olacaktır. 

Hâlihazırda noterlik belgesi, Adalet Bakan-
lığı tarafından başvuru yapan hukukçula-
ra veriliyor. Boşalan noterliklere yapılan 
başvurular sıraya göre değerlendiriliyor ve 
atama yapılıyor. Noter yardımcılığı ihdası 
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çalışmanın yasal düzenleme gerektiren ko-
nularının muhatabı Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir. İdari tasarruf gerektiren konu-
larının muhatabı da Cumhurbaşkanlığı, 
Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar-
dır. Amacımız milletimizin adalet duygu-
sunu güçlendirecek, beklentilerine cevap 
verecek, vicdanları mutmain ve hukuka 
güveni tahkim edecek bir yargı uygula-
masını hayata geçirmektir. Bunu da, hem 
kendi medeniyetimize olan bağlılığımızı 
koruyacak, hem de günümüz dünyasının 
uygulamalarıyla uyumlu olacak bir yak-
laşımla gerçekleştirmemiz gerekiyor.  Siz-

lerle paylaştığımız Yargı Reformu Strateji 
Belgesinin, bu doğrultuda atılmış önemli 
bir adım olduğuna inanıyorum. 

Bu belgede yer alan hususların kanun veya 
diğer düzenlemeler vasıtasıyla hayata geçi-
rilmesi aşamalarında da sizlerin katkıları-
nı almayı sürdüreceğiz. Bir kez daha emeği 
geçenleri tebrik ediyorum.

İnşallah iftarda tekrar bir arada olacağız. 
Şimdiden mübarek Kadir Gecenizi ve Ra-
mazan Bayramınızı kutluyorum. Sizlere 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

Cihannüma Derneği’nin saygıdeğer men-
supları, sivil toplum kuruluşlarımızın 
kıymetli temsilcileri, aziz kardeşlerim, 
kıymetli dava arkadaşlarım, sizleri selam-
ların en güzeliyle, muhabbetle, hürmetle 
selamlıyorum.

Sözlerimin hemen başında, az önce aldığı-
mız acı bir haberle ilgili üzüntülerimi ifade 

etmek istiyorum. Kendisi aslen, doçentlik 
seviyesine kadar yükselmiş bir mühendis 
olan Muhammed Mursi, İhvan-ı Müslim’in 
Hareketi içinde yürüttüğü demokratik 
mücadeleyle öne çıkmıştı. Halkın deste-
ğiyle Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine 
gelen merhum Mursi, 2013 Temmuz’unda 
kanlı bir darbeyle devrilmiş ve cuntacılar 
tarafından hapse atılmıştır. Kendisiyle, 

İstanbul’u, 1994 Öncesi
Karanlık Günlerine Tekrar

Geri Döndüremeyiz

94 Ruhuyla Büyük Buluşma Toplantısı | İstanbul | 17 Haziran 2019
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Evet, bugün burada ömrünü insanlığın 
kurtuluşuna adamış, büyük ve güçlü Tür-
kiye davasına gönül vermiş, on yıllardır 
ülkemizde milli iradenin neferliğini üst-
lenmiş birçok dostumuz bulunuyor. Bu-
gün aramızda karşılığını sadece Mevla’dan 
bekleyerek, Hakk’ın ve halkın rızası için 
ter dökmüş, çile çekmiş ağabeylerimiz yer 
alıyor. Bugün bu salonda Anadolu’nun bağ-
rından çıkıp her türlü engeli aşarak ekono-
mide, siyasette, ticarette, bürokraside, sivil 
toplum ve sosyal hayatta yer tutmuş, da-
vamıza ve insanımıza hizmetkârlık yapan 
pek çok kardeşimiz var. Merhum Erbakan 
Hocamızın o kendine has ifadesiyle “Hay-
ra motor, şerre fren” misyonuyla hareket 
eden tüm arkadaşlarımıza ülkem ve mille-
tim adına teşekkür ediyorum. Dar-ı Bekaya 
uğurladığımız büyüklerimizin, ağabeyleri-
mizin, dostlarımızın hepsine de Mevla’dan 
rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Allah 
bizi Sırat-ı Müstakim’den, devlete, mille-
te, ümmete ve insanlığa hizmet yolundan 
ayırmasın diyorum. Rabbim sevgimizi, da-
yanışmamızı, kardeşliğimizi daim eylesin 
diye dua ediyorum.

Kardeşlerim,

Bugünkü toplantımızın temasının “94 Ru-
huyla Büyük Buluşma” olarak belirlenme-
si son derece manidardır. Zira 1994 senesi 
siyasi tarihimizin en önemli dönüm nok-
talarından biridir. 1994 yılı sadece bizim 
hareketimiz için değil aynı zamanda Türk 
siyasi hayatı için de bir kırılmadır, yeni bir 
milattır. Ülkemizdeki hukuk, adalet, öz-
gürlük ve demokrasi mücadelesi açısından 
1950 seçimleri ne kadar önemlisiyle, 1994 

seçimlerinde yakalanan başarı da aynı şe-
kilde önemlidir. 1994 Mahalli İdareler Se-
çimlerinde ilk defa İstanbul ve Ankara’nın 
yanı sıra 6’sı büyükşehir toplam 28 ilin 
belediye başkanlığını kazandık. Rabbimi-
zin inayeti ve necip milletimizin desteğiyle 
her iki seçimde de tarihi bir seçim zaferine 
imza attık.

Fakat adaylık sürecimizden seçim kam-
panyamıza kadar bu dönem boyunca pek 
çok zorlukla, pek çok sıkıntıyla karşılaştık. 
Medya kuruluşlarından iş dünyasının çatı 
örgütlerine, vesayet güçlerinden mafyatik 
yapılara kadar farklı odakların tehditleri-
ne maruz kaldık. Tüm saldırılar karşısında 
“İman varsa imkân da vardır” diyerek, her 
türlü zorluğa, yokluğa, imkânsızlığa rağ-
men yolumuzdan geri dönmedik. Basın-
yayın organlarının iftiralarına, yönelik ka-
rakter suikastlerine, şahsımız ve partimiz 
hakkında yaptıkları karalama kampanya-
larına prim vermedik. Devletin içine çö-
reklenmiş çetelerden gelen tehditlere asla 
boyun eğmedik. Hiç kimseyi dışlamadık, 
hiç kimseyi ötekileştirmedik. Dış görü-
nüşü, siyasi görüşü, etnik kökeni, inancı, 
mezhebi, meşrebi ne olursa olsun hiç kim-
seye ön yargılı bakmadık. Fatih’teki insa-
nımıza nasıl ulaşmaya çalışıyorsak, Kadı-
köy’deki, Beyoğlu’nun arka sokaklarındaki 
kardeşlerimize de mesajlarımızı ulaştır-
maya,  projelerimizi anlatmaya çalıştık. 
İstanbul’un dışlanmış semtlerinden başla-
yarak girilmedik hane, kapısı çalınmadık 
ev, eli sıkılmadık esnaf bırakmadık. Bu 
süreçte bilhassa kadınlarımızın ve genç-
lerimizin dinamizminden azami derecede 
istifade ettik. Yapılan eleştirilere, önümüze 

hem Cumhurbaşkanı seçilmeden önce, 
hem de seçildikten sonra yakın dostluğu-
muz oldu. Darbe mahkemelerinde yargıla-
nan ve idam cezasına çarptırılan merhum 
Mursi’nin, yine bir mahkeme salonunda 
son nefesini vermiş olması, adeta kendisi-
ne ve halkına yıllardır yapılan zulmün bir 
sembolüdür. Zalimler mazlumların canla-
rına kast edebilir, hatta onları öldürebilir-
ler; ama verdikleri mücadelenin izzetine 
asla halel getiremezler. Biz ve tüm Müs-
lümanlar merhum Musri’yi son nefesine 
kadar yürüttüğü onurlu mücadeleyle ha-
tırlayacağız. 

Mursi, binlerce kardeşi ile beraber Mısır 
cezaevlerinde bu süreci yaşıyordu. Ama 
onlar asla pes etmediler, direndiler. Bana 
da Sisi ile görüşmem yönünde çok teklif-
ler geldi ve bu tekliflerin hiçbirini asla ka-
bul etmedim. Onun oturduğu masada asla 
oturmam.

Bizim gözümüzde Mursi, inandığı dava uğ-
runda verdiği mücadele sırasında hayatını 
kaybeden bir şehittir. Tarih, onu cezaevine 
atıp idamla tehdit edenleri ve ölümüne yol 
açan zalimleri asla unutmayacaktır. Bu ve-
sileyle bir kez daha Muhammed Mursi’ye 
Allah’tan rahmet, ailesine, Mısır halkına ve 
tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Bugün sizlerle buluşmamıza böyle hüzünle 
bir haberle başladığımız için üzgünüm. A-
ma bize düşen görev, mensubu olduğumuz 
kadim medeniyetimizi yükseltme davası-
na sıkı sıkıya sahip çıkmaktır. Bu yolda, ge-

rekirse canımız pahasına mücadele etmek, 
bizden sonraki nesillere bırakacağımız en 
büyük miras olacaktır. Bunun için, bugün 
burada, medeniyet davamızın kuruluşla-
rından biri olarak gördüğüm Cihannüma 
ailesiyle beraber olmaktan bahtiyarlık du-
yuyorum. Bu güzel İstanbul akşamında Ci-
hannüma ailesiyle beraber olmaktan duy-
duğum bahtiyarlığı öncelikle ifade etmek 
istiyorum. Ülkemizin farklı köşelerinden 
toplantımızı teşrif eden kardeşlerime, me-
deniyetlerin başkenti, İslam dünyasının 
gözbebeği, Fatih Sultan Mehmet’in rüyası, 
Eyüp Sultan Hazretlerinin şehri İstanbul’a 
hoş geldiniz diyorum. Bizleri böylesine 
güzide bir toplulukla bir araya getiren Ci-
hannüma ile İstanbul Dostluk Derneğimi-
zin muhterem üyelerine, yöneticilerine ve 
gönüldaşlarına bu anlamlı toplantı için en 
kalbi şükranlarımı sunuyorum. 

Milletimiz 1994’te Hareketimizi 
Sahiplenmiş, Bizi Bağrına 
Basmıştır

Rahmetli Cahit Zarifoğlu ne güzel söylemiş;

“Bir duruşu olmalı insanın;

Bir bakışı,

Bir anlayışı,

Bir aşkı,

Bir davası olmalı…”
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Allah’a hamdolsun, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı olarak 4,5 yıl görev yaptık. Bu 
süre boyunca milletimizin emanetini yere 
düşürmedik. Gözünü rant bürümüş men-
faatperestlerin garip-gurebanın, tüyü bit-
memiş yetimin, öksüzün hakkına el uzat-
masına asla müsaade etmedik. Peygam-
ber Efendimizin övgüsüyle şereflenmiş, 
Fatih’in ve şehitlerimizin emaneti olan bu 
aziz şehre, olması gerektiği gibi sahip çık-
manın, layık olduğu şekilde hizmet etme-
nin çabasını güttük. Bahanelerin ardına 
saklanma kolaycılığına kaçmadan, milleti-
mize olan taahhütlerimizi tek tek gerçeğe 
dönüştürdük. Gerek seçim sürecindeki ça-
lışmalarımızla, gerekse belediyecilikte or-
taya koyduğumuz başarılarla İstanbul’da 
sessiz bir devrime imza attık.

1994 senesiyle beraber hem belediyelerin 
iradesinde, hem de belediyecilik hizmetle-
rinde, hamdolsun ülkemizde yepyeni bir 
dönemi başlattık. Böylece İstanbul, sene-
lerdir ufkunu karartan, üzerine adeta kara-
basan gibi çöken faşist CHP zihniyetinden 
kurtuldu. Milletimiz, ilk kez 24 saat kapısı-
nı kendine açık tutan, derdiyle dertlenen, 
sevincine ortak olan, sıkıntılarına çözüm 
üreten, halka hizmeti Hakka hizmet olarak 
gören farklı bir zihniyete kavuştu. İnsanla-
rımız, belediyelerde çözüm yerine bahane 
üreten beceriksiz kadrolar yerine her türlü 
meselesiyle ilgilenen dinamik, vizyoner, 
gayretli bir kadroyla tanıştı. Millete tepe-
den bakan, milleti hor-hakir gören, gerici-
yobaz-takunyalı diyerek sürekli insanımızı 
aşağılayan ideolojik belediyeciliğin yerini, 
hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucakla-
yan kuşatıcı bir anlayış aldı.

Şimdi “Herkesi kucaklamak için geliyo-
rum” diyen kişi, Ordu’da bu milletin, bu 
devletin valisine ne diyor? İt diyor. Bu 
nasıl kucaklama. Sen her şeyden önce bu 
devletin valisine tahammül edemiyorsun. 
O’na kalkıp bu ifadeyi kullanıyorsun. Sen 
İstanbul gibi bir şehre belediye başkanı ol-
mak için yola çıkıyorsun. Şimdi milletime 
ve tüm İstanbullu kardeşlerime sesleniyo-
rum. Böyle bir kişi, milletimden, Ordu Va-
limizden özür dilemediği sürece bırakın a-
day olmayı, böyle bir makama gelemez. Bu 
milletin polisine “şerefsizler” diyorlar. Şu 
anda seçim sathı mailindeyiz. Ancak daha 
sonra Valimiz davasını açmak suretiyle sü-
reci devam ettirecektir. 

Değerli kardeşlerim,

“24 sene İstanbul’a ne yaptınız ki” diyor. 
Gözleri vardır görmez, kulakları vardır 
duymaz, dili vardır hakkı hakikati söyle-
mez. Susuz bir İstanbul’u suya kavuştur-
duk. Dağları delerek Istranca Dağları’ndan, 
230 kilometre uzaklıktaki Melen’den 
İstanbul’a su getirdik. Bu Haliç’i biz temiz-
ledik. Marmaray’ı, Avrasya Tünelini, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsünü, Osmangazi Köp-
rüsünü ve üçüncü havalimanını İstanbul’a 
biz kazandırdık. İstanbul’u metro hatlarıy-
la donattık. Şehrin bir ucundan öbür ucu-
na kadar Metrobüs hatları yaptık. 

Şimdi yatıyor, kalkıyor ‘bütçe’ diyor. Göre-
ve geldim, 2,5 milyar dolar borcumuz var-
dı. Devraldık, teslim ederken 1 milyar 250 
milyon dolar borçla ben devrettim. İstan-
bul bir taraftan büyüyor, yatırımlar sürekli 

çıkartılan engellere aldırmadan İstanbullu 
kardeşlerimizin her birine, İstanbul’un her 
bir köşesine ulaşmanın gayretinde olduk. 
“İnanıyorsanız üstünsünüz” ilahi müjde-
sini kendimize rehber kılarak, gece-gün-
düz demeden çalıştık, ter döktük, müca-
dele ettik. 

Bakınız burada milletimizin verilen mü-
cadeleyi nasıl sahiplendiğini göstermesi 
bakımından, daha önce de anlattığım bir 
anekdotu hatırlatmakta fayda görüyorum. 
Özellikle gençlerimizin bu hadiseden ibret 
almasını, çok önemli dersler çıkarmasını 
istiyorum. Sene 1994…Seçim çalışmaları-
mız için semt semt-sokak sokak İstanbul’u 
dolaşıyoruz. İnsanlarımızla kucaklaşıyor, 
dertleşiyor, onlarla ruberu hasbihal ediyo-
ruz. İstanbul’un bir ilçesinde esnaf ziyare-
ti yaptığımız sırada 7-8 yaşlarında bir kız 
çocuğu yanımıza geldi. Annesinin eline tu-
tuşturduğu iki bileziği ve kendi küçük bi-
leziğini avuçlarıma bıraktıktan sonra şöyle 
söyledi: “Bunları annem size gönderdi, se-
çildikten sonra sakın bizi unutmasın” dedi. 
Sözünü bitirince de, bizim tepki vermemi-
ze fırsat bırakmadan yanımızdan hızlıca 
uzaklaştı.

Evet, bu asla sıradan bir vakıa değildir. 
Bilakis “1994 Ruhu”nu en iyi anlatan, bu 
hareketi 1994’de İstanbul’da zafere taşı-
yan manevi atmosferi en güzel şekilde 
resmeden olaylardan birisi budur. Parti 
teşkilatlarımızın kuruluşundan seçim ça-
lışmalarımıza kadar bunun gibi, gözlerimi-
zi yaşartan, bize sorumluluğumuzu anım-
satan, insanımızın alicenaplığını gösteren 
onlarca hadise yaşanmıştır. Milletimiz 

tıpkı 1950’de merhum Menderes’i, 1983’te 
merhum Özal’ı sahiplendiği gibi, 1994’te 
de hareketimizi sahiplenmiş, bizi bağrına 
basmıştır. Anneler, avuçlarımıza sadece 
kolundan çıkardığı bileziğini değil, aynı 
zamanda canından aziz bildiği 7-8 yaşın-
daki o kız çocuğunun da istikbalini, hayal-
lerini, umutlarını koymuştur.

İstanbul’da Sessiz    
Bir Devrime İmza Attık

Kardeşlerim,

Şunu hiçbir zaman unutmayın… Bu 
mücadele nice isimsiz kahramanın 
fedakârlıklarıyla bugünlere ulaşmıştır. 
Yine unutmayın ki, bu aziz dava, milletin 
hayır duasıyla bugünlere erişmiştir. Ba-
şardığımız her şeyi, önce Allah’ın yardı-
mına, sonra davamıza olan bağlılığımıza 
ve elbette bu kutlu yolda yaptığımız öz-
verilere borçluyuz. 1994 senesinde işte 
böyle çetin bir mücadelenin ardından gö-
reve geldik. Büyükşehir Belediye Başkanı 
seçildiğimizde, sadece başkanlık yetkisini 
değil, aynı zamanda bize oy veren, güve-
nen, tıpkı minik yavrumuz gibi geleceğini 
bize emanet eden kardeşlerimizle beraber 
tüm İstanbul’un umudunu da üstlendik. 
Başarısız olmak gibi bir seçeneğimiz yok-
tu. Milletimizi hayal kırıklığına uğratmak, 
milletimizin güvenini zedelemek gibi bir 
ihtimali aklımıza dahi getirmedik. Başar-
mak, insanımıza verdiğimiz sözleri yerine 
getirmek, annelerin-babaların itimadına 
layık olmak zorundaydık.
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olarak artıyor ve şimdi rakam çok daha ile-
rilerde. Ama önce bunu bir gör. Bak nere-
den nereye geldi.

Önümüzdeki İmtihanları 
Alnımızın Akıyla Vermek 
Zorundayız 

Bizden önce havasını dahi solumanın 
mümkün olmadığı İstanbul vardı; bugün 
suyuyla, havasıyla, çevre düzenlemeleriy-
le göz dolduran bir İstanbul var. 1994’den 
önce “Yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla” 
anılan bir İstanbul vardı;  hamdolsun bu-
gün geleceğine güvenle bakan bir İstanbul 
var. 1994’den önce “çöple, çamurla, çu-
kurla” gündeme gelen bir İstanbul vardı; 
bugün Marmaray’la, Avrasya Tüneliyle, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsüyle, dünyanın 
en büyüklerinden olan İstanbul Havalima-
nıyla gündeme gelen bir İstanbul var. İn-
şallah bu kalkınma hamlesini, Binali Bey 
kardeşimin “şehreminliğinde”  23 Haziran 
seçimlerinden sonra da devam ettireceğiz.

Kardeşlerim,

Büyük ve güçlü Türkiye davasını hedefle-
rine ulaştırabilmemiz için, önümüzdeki 
imtihanları alnımızın akıyla vermek zo-
rundayız. Son 6 yıldır, özellikle de 31 Mart 
tarihinden bu yana şahit olduğumuz hadi-
seler, hoyratlıklar, pervasızlıklar, ülkemizi 
ve İstanbul’u ne tür bir felaketin beklediği-
ni ortaya koymuştur.

Ne diyor? “18 günde neler yaptım.” Ben 
söyleyeyim neler yaptığını; 18 günde baş-

kan vekillerinin ofislerinin, odalarının ki-
litlerini sökmekle meşgul oldu. Veri kopya-
lama diye bir olayın içerisine girdi. Madem 
seçildin bu işlerle niye uğraşıyorsun? Bu 
FETÖ sanatıdır.

Her şeyden önce 31 Mart seçimlerinde ya-
şananlar, CHP zihniyetinin, İstanbul’u geri 
almak için neler yapabileceğini çok açık-
net göstermiştir. İstanbul’daki rövanşın 
geçmişini 1453’e kadar götürdüklerini du-
varlara yazmaktan, medyada açıkça ifade 
etmekten dahi çekinmiyorlar.  CHP’nin a-
dayı ve onu parlatan lobiler, 18 gün süreyle 
işgal ettikleri koltuğu, İstanbul’un 25 yıllık 
kazanımları yanında tüm geçmişiyle he-
saplaşmanın aracı haline dönüştürmenin 
gayreti içine düşmüşlerdir. Belediyenin ve-
rilerinin nereye aktarılacağı belli olmayan 
bir şekilde kopyalanmaya çalışılmasından, 
gönüllü kuruluşlarımıza yapılan yardımla-
ra kadar her konuda bir hesaplaşma, adeta 
bir öç alma siyaseti güdülmüştür. 

Belediyeler vakıflarla iş birliğine girmez 
mi? Girer. Nakdi para verme gibi bir du-
rum tabii ki olmaz. Ancak birçok hizmeti 
onlarla birlikte yapmak hem belediyele-
rin hem de devletin olmazsa olmazlarıdır. 
Devletin Vakıflar Genel Müdürlüğü vardır. 
Ne iş yapar bu Vakıflar Genel Müdürlüğü? 
İşte bu tür vakıflarla iş birliğine girer. Bu 
beylerin malum STK’ları vasıtasıyla yıllar-
ca bu ülkede yaptıklarını biz bilmiyor mu-
yuz? Hepsini biliyoruz ama baktık ki dün 
akşam bu tür şeylerden bahsediyor, bir de 
isim veriyor. Ben de mi isim vereyim yani? 
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hiçbir zaman kapımıza yaklaştırmadık. 
Zorluklar karşısında yılmadık, saldırılar 
karşısında sinmedik; 12 Eylül darbesinin 
ve 28 Şubat müdahalesinin üzerimize 
abandığı o meş’um günlerde dahi bir an 
olsun ye’se düşmedik. Sırtını vesayet odak-
larına dayamış bir avuç millet ve memle-
ket düşmanının mazlumların umudu olan 
bu ülkenin geleceğini çalmasına müsaa-
de etmedik. Bugün de aynısını yapacağız. 
İstanbul’un anahtarını, bu şehrin kıymeti-
ni bilecek, bu şehre hizmet etmeyi en bü-
yük şeref addedecek emin ve ehil ellere 
teslim edeceğiz. 23 Haziran seçimlerinde 
sırt sırta verecek, inşallah İstanbul’un ve 
Türkiye’nin önünde yeni bir yol açacağız. 
“94 ruhu” ile çalışacak, koşturacak, yalan 
siyasetinin milletimizin kafasını karıştır-
masına müsaade etmeyeceğiz. 

Unutmayın hakikat güneşinin eritemeye-
ceği hiçbir yalan yoktur. Karanlık ne kadar 
koyu olursa olsun, bir mumun aydınlığı 
onu delmeye yeter. İnşallah 23 Haziran, 
CHP adayının bühtan ve iftira siyasetinin 
milletimiz tarafından çöpe atıldığı gün 
olacaktır. 23 Haziran, siyaset mühendis-
lerinin parlatmaya çalıştığı küfürbazların 
sandığa gömüldüğü gün olacaktır. İnşallah 
23 Haziran, İstanbul’un özünde “Tevazu, 
samimiyet ve gayretin” olduğu gönül bele-
diyeciliğiyle yoluna devam etme kararını 
verdiği gün olacaktır. 23 Haziranda takiy-
ye siyaseti kaybedecek, bir kez daha sami-
miyet kazanacaktır. 

Buradan sizlerin aracılığıyla tüm İstanbul-
lu kardeşlerime, tüm dava arkadaşlarımı-
za şu önemli çağrıyı yapmak istiyorum. 

Dönem İstanbul’un maslahatını, milletin 
menfaatini, ülkenin bekasını her türlü küs-
künlüğün-kızgınlığın önüne koyma döne-
midir. Gün fitneyi büyütme, kırgınlıkları 
derinleştirme günü değil; bir olma, bera-
ber olma, kenetlenme, safları sıklaştırma 
günüdür. İstanbul’un istikbali karşımdaki 
bu kadronun omuzlarındadır. Türkiye’nin 
aydınlık geleceği her birinizin vereceği 
mücadeleye bağlıdır. Unutmayalım ki son 
pişmanlık fayda vermez. Keşke dememek, 
eyvah dememek, ömür boyu yüreğimizi 
yakacak bir nedamet duygusu yaşamamak 
için önümüzde sadece 5 günümüz var. Bu-
radaki her bir dava arkadaşımızın sorum-
luluğunun bilinciyle hareket edeceğine 
inanıyorum. Sizlerden 23 Haziran seçim-
lerinde, hem oyunuza, hem sandığınıza, 
hem de sonrasındaki süreçlere sıkı sıkıya 
sahip çıkmanızı istiyorum. Bu yolda rehbe-
rimiz, pirimiz Yunus Emre’dir. 

Ne diyor Aşık Yunus: 

“Bir kez gönül yıktın ise

Bu kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi

Elin yüzün yumaz değil

Bir gönül yaptın ise

Er eteğin tuttun ise

Bir kez hayır ettin ise

Binde bir ise az değil”

Ben o seviyeye düşmem. Ama biz yaptığı-
mız işleri hukuk içerisinde nasıl yürütül-
düğünü bilerek, dikkatli bir şekilde bu gü-
ne kadar yaptık, yapmaya da devam ederiz.

Bolu’da, Yalova’da, Antalya’da, İzmir’de 
ve daha birçok yerde olduğu gibi İstanbul 
Büyükşehirde de gözler, evine helal rızık 
götürmeye çalışan emekçi kardeşlerimize 
dikilmiştir. Şu anda buralardaki işçileri dı-
şarı atıyorlar mı? Atıyorlar. Hani sen diyor-
dun ki “Şu partili, bu partili, kimseyi ben 
dışarı attırmam, atmam.” Bolulu işçiler, 
CHP Genel Merkezine kadar yürüyecekler. 
Daha önce söylediklerini haydi bir daha 
tekrar et. Bakalım ne diyeceksin? 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
CHP zihniyetine geçtiğinde, asıl değişecek 
olan İstanbul’a bakış ve dolayısıyla mede-
niyet, tarih, kültür anlayışındaki savrulma 
olacaktır.  İstanbul’a yapılacak en büyük 
kötülük, Gezi Olaylarında ve daha pek çok 
örnekte tezahürlerini gördüğümüz CHP 
faşizminin, bu şehrin üzerine tekrar bir 
karabasan gibi çökmesi olacaktır. Mille-
tin inancıyla, İstanbul’un tarihiyle kavgalı 
azgın azınlığın, bu şehrin dokusunu, bu 
şehrin kadim karakterini bozmasına izin 
veremeyiz. Tüm umutlarını bizlerin tökez-
lemesine bağlayan Türkiye düşmanlarına 
bekledikleri fırsatı veremeyiz. İstanbul’u, 
1994 öncesi karanlık günlerine tekrar geri 
döndüremeyiz. Buradaki hiçbir kardeşi-
min böylesi ağır bir vebalin altına girme-
yeceğine inanıyorum.

Bu Davada “Kırgınlık”   
Diye Bir Şey Asla Olamaz

Kardeşlerim,

Aziz dostlarım,

Bizler, tesadüflerin, çıkarların bir araya 
getirdiği değil; ortak hayallerin, ortak he-
deflerin, ortak ideallerin buluşturduğu 
insanlarız. Bizler, “birlik” olmadan “dirlik” 
olamayacağına inanan, aynı davaya, aynı 
sevdaya gönül vermiş insanlarız. Bizler “La 
galibe İllallah” diyen, “Zaferin sahibinin 
sadece Allah” olduğuna iman eden bir gele-
neğin temsilcileriyiz. Bizler, “Toplu vuran 
yürekleri sindirecek hiçbir gücün olmadı-
ğını” bilen, mücadeleye böyle yaklaşan bir 
hareketiz. Bizler, “Hesaba çekilmeden ön-
ce nefsinizi hesaba çekin” ilahi emrine ram 
olan bir kadroyuz. Elbette eleştirilerimizi 
yapacak, hatalarımızı, yanlışlarımızı bir 
birimizin yüzüne cesaretle söylemekten 
çekinmeyeceğiz. Ama mücadelemizi yürü-
türken de tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi de 
birbirimize kenetlenecek, yekvücut olarak 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Şunu da üzülerek söylüyorum, “kırgınlar 
var” deniliyor. Kişinin kişiye kırgınlığı 
olabilir ama davaya kırgınlık asla olamaz. 
Hepimiz bir hizmetin içindeyiz, öyleyse bu 
davada kırgınlık diye bir şey asla olamaz.

İlk gençlik yıllarımızdan itibaren biz işte 
böyle bir hassasiyetle, böylesi bir teşkilat 
terbiyesiyle yetiştik; 40 yıldır aralıksız sür-
dürdüğümüz demokrasi mücadelesini de 
yine bu anlayışla verdik. Kibri, tekebbürü 
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Evet… Bir gönül yapmayı bize az gör-
meyecek, önümüzdeki 5 gün boyunca 
İstanbul’da mesajımızı ulaştırmadık tek 
bir kardeşimizi bırakmayacağız.  İnşallah 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da Hakkın hatırını yere düşürmeyecek, 
millete hizmet yolundan asla geri adım at-
mayacağız. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha ahde vefanız için her birinize 
teşekkür ediyorum. Cihannüma Derneği-
mize çalışmalarında Rabbim’den muvaf-
fakiyetler diliyorum. Başta Merhum Prof. 
Dr. Necmeddin Erbakan Hocamız olmak 
üzere davamızın bugünlere ulaşmasında 

emeği, katkısı, alın teri olan herkesi hür-
metle yâd ediyorum. 20 sene önce elim 
bir trafik kazasında Hakka uğurladığımız 
Milli Gençliğin önderlerinden Adnan De-
mirtürk kardeşimiz ile yine bir trafik kaza-
sında kaybettiğimiz Ali Soylu kardeşimize 
bir kez daha rahmet diliyorum. Mevla’m 
onlardan razı olsun. Rabbim, onları 
fedakârlıklarının karşılığı olarak Peygam-
ber Efendimize komşu eylesin. Rabbim 
bizi de şehitlerimizin yolundan, insanlığa 
hizmet davasından ayırmasın diyorum. 
Mevla’m yolumuzu-bahtımızı açık etsin.

Sağ olun, var olun Allah’a emanet olun. Ka-
lın sağlıcakla.

Aziz İstanbullular, saygıdeğer misafirler, 
mahallelerimizin kıymetli kanaat önderle-
ri, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle 
selamlıyorum.

Toplantımızı teşrifleriniz için her birinize 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. “Biz Birlikte 
Türkiye’yiz” şiarıyla bu akşam aynı çatı al-

tında buluşmamıza vesile olan FİKRİ ASIM 
Derneğimizin kıymetli yöneticilerine, top-
lantımıza katkı sunan tüm arkadaşlarımıza 
şükranlarımı sunuyorum. “Ülkemizin ma-
nevi ve milli birliğinin teminatı olan vatan 
sevdalılarının yetişmesi, farklı toplum ke-
simlerinin ortak idealler etrafında bir ara-
ya gelmesi hedefiyle” hareket eden FİKRİ 
ASIM Derneğimize başarılar diliyorum.

Cumhur İttifakı ve AK Parti, 
Türkiye’nin Milli Bekasının 

Teminatıdır

 “Biz Birlikte Türkiye’yiz” Buluşması | İstanbul | 19 Haziran 2019
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ve medeniyeti birlikte inşa etmiş, ortak bir 
inancın, ortak bir akidenin, ortak bir tari-
hin çocuklarıyız.  Asırlardır aynı gökyüzü-
nün altında yaşıyor, aynı kaderi paylaşıyor, 
her gün aynı istikamete yöneliyor, birlikte 
saf tutuyoruz. İstanbul’u semalarını süs-
leyen Ezan-ı Muhammedilerin huzurunu 
günde 5 kez hep birlikte yüreklerimizde 
hissediyoruz. Her karış toprağında bir yiği-
din uzandığı bu vatana öyle kuru sözlerle 
değil; hepimiz imanla, aşkla, büyük bir tut-
kuyla bağlıyız. Bayrağımız bellidir, ezanı-
mız bellidir, milletimiz bellidir, inancımız 
bellidir. Hiç kimse bizi bölemez. Hiç kimse 
gönüllerimizin arasına duvarlar öremez. 
Hiç kimse bizim ebedi ve ezeli kardeşliği-
mize gölge düşüremez. 

Biz Kandil’den talimat almıyoruz, terörist-
lerden talimat almıyoruz, dolayısıyla bu 
ülkeyi bölemeyecekler. Birileri Kandil’le 
beraber adım atabilir ve kalkıp da “Benim 
PKK ile işim yok” diyemiyorsa, burada dü-
şünmemiz lazım. “DHKP/C ile benim bağ-
lantım yok, onlarla ilişkim yok” diyemiyor-
sa, burada soru işaretlerini koyalım. İşte 
bu pazar, böyle bir sınavla karşı karşıyayız.

780 bin kilometrekarelik vatan toprağı ü-
zerinde ameliyat yapılmasına göz yumma-
yız. Şehirlerimiz, bölgelerimiz arasına fitne 
sokulmasına asla izin vermeyiz. 81 vilaye-
timizin, 82 milyon vatandaşımızın her biri 
bizim gözümüzde aynı derece kıymetlidir, 
aynı derecede hürmete ve hizmete layıktır. 
Bizi ayakta tutan, her türlü saldırıya, her 
türlü operasyona karşı bize direnme gücü 
veren de, işte bu ortak değerlerimize olan 
bağlılığımızdır. 

Biz gücümüzü vesayet odaklarından değil, 
işte bugün burada olduğu gibi milletimizin 
birliğinden, beraberliğinden alıyoruz. Biz 
gücümüzü Türk’le Kürt’ün, Arap’la Laz’ın, 
Çerkez’le Boşnak’ın, Tatar’la Zaza’nın kar-
deşliğinden alıyoruz. Biz gücümüzü 40 
yıldır duasıyla, desteğiyle yanımızda dağ 
gibi duran Türk milletinin dayanışmasın-
dan alıyoruz. Biz gücümüzü gecenin zifiri 
karanlığında uykusunu bölerek ellerini se-
maya açan mazlum ve mağdurların sami-
miyetinden alıyoruz. İşte bunun için tam 
40 yıldır “Yaradılanı severiz yaratandan ö-
türü” diyoruz. İşte bunun için siyaseti “Gö-
nül yapmanın, insanımızın gönül sarayını 
mamur etmenin” aracı olarak görüyoruz. 
İşte bunun için 82 milyonun her bir ferdi-
ni Türkiye Ortak Paydasında buluşturma-
nın mücadelesini veriyoruz. Bizim dava-
mız birlik, beraberlik, kardeşlik davasıdır. 
Bizim siyasetimiz, “Gönülden yaparsan gö-
nüller kazanırsın” siyasetidir. 

Hamdolsun bugüne kadar bölge siyaseti, 
kimlik siyaseti, istismar siyaseti yapma-
dık. Türkiye haritasını farklı renklere bö-
lenlerden, insanımızın arasına nifak to-
humları ekenlerden olmadık. Sadece belli 
illere, sadece sahil kenarlarına hapsolan 
değil; ülkemizin tüm illerinden, tüm top-
lum kesimlerinden oy alan, çok güçlü des-
tek gören bir hareket olduk. Son 17 yıldır 
bize oy versin-vermesin vatandaşlarımı-
zın tamamını kucakladık, tamamını bağ-
rımıza bastık. Kuzey’de ne varsa Doğu’da 
da o olsun; Batı’daki vatandaşım hangi 
imkânlara sahipse Güney’deki kardeşim 
de aynı imkânlara, aynı hayat standardına 
sahip olsun diye ter döktük.

Burada öncelikle bir hususu ifade etmek 
istiyorum. Biliyorsunuz son günlerde gö-
nüllü kuruluşlarımızı hedef alan son dere-
ce haksız, son derece çirkin bir kampanya 
yürütülüyor. İnsan yetiştiren, gençlerimi-
ze sahip çıkan, burslarla, yurtlarla, fikri, 
akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarla 
evlatlarımızın eğitimlerine destek veren 
vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya 
çalışılıyor. Bir siyasetçiye, bir idareciye 
düşen görev iyi işlere engel olmak değil, 
kötüyü, zararlıyı, faydasız olanı bertaraf et-
mektir. Bir belediye başkanının sorumlu-
luğu, kimseyi dışlamadan, milli ve manevi 
değerlerimize sahip çıkan herkese yardım 
etmektir. İnsanımıza hizmet eden hayır 
çeşmelerini kurutmak, ancak PKK, DEAŞ, 
DHKP-C gibi terör örgütlerinin işine yarar. 
Vakıf ve derneklere savaş açmak, ancak 
FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuştu-
rucu baronlarının işine gelir. Gönüllü ku-
ruluşlarımız, daha aydınlık ve daha güçlü 
bir Türkiye davamızın akıncılarıdır. Bizim 
geleneğimizin taşıyıcı sütunları, tarihte ol-
duğu gibi bugün de, millet-memleket sev-
dalısı vakıflardır, derneklerdir.

Bu anlayışla biz Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığımızdan itibaren hiç kimseyi öteki-
leştirmeden, hiçbir ayrım yapmadan gö-
nüllü teşekküllerimizin yanında olmaya 
çalıştık. Hukukun çizdiği sınırlar içerisin-
de ülkemizin ve milletimizin hayrına olan 
faaliyetlerinde bu kuruluşlarımıza hep des-
tek olduk. Milletin bize verdiği imkânları, 
yine milletimizin faydasına olan işlerde, 
şehrimize ve insanımıza katkı sunacak 
projelerde kullanmaya gayret ettik. İnşal-
lah bu şekilde de yolumuza devam edece-

ğiz. Bugün buradaki şu güzel birlikteliği-
mize vesile olan FİKRİ ASIM Derneği gibi, 
millet-memleket sevdalısı kuruluşlarımızı 
desteklemeyi sürdüreceğiz.

Hiç Kimse Gönüllerimizin 
Arasına Duvarlar Öremez

Saygıdeğer misafirler,

Bugün burada, mahallelerindeki çalışma-
larıyla, gayretleriyle, başarılarıyla Türk 
demokrasisinin gücüne güç katmış milli 
irade neferleri var. Bugün burada, İstan-
bul’umuzun farklı ilçelerinden, semtlerin-
den hemşehrilerimiz var. Bugün burada, 
farklı siyasi görüşlerden, farklı kökenler-
den, farklı meşreplerden kardeşlerimiz 
var. Bugün burada, 82 milyonluk büyük 
Türkiye ailesinin nüvesi diyebileceğim 
dostlarımız, arkadaşlarımız var. Bu salon, 
sadece İstanbul’un değil, tüm Türkiye’nin 
özüdür-özetidir. Bu salon, bizim muhabbe-
timizin, bin yıldır vatanımız olan Anadolu 
coğrafyasında maziden atiye kurduğumuz 
kardeşlik köprüsünün en güzel timsalidir.

Evet, “Biz birlikte Türkiye’yiz.” Bu ülkeyi 
hep birlikte kurduk. Çanakkale’de 7 düveli 
beraber beraberce durdurduk. Dünyanın 
en güçlü ordularına Anadolu’yu biz kabris-
tan yaptık. İstiklal Savaşımızı birlikte za-
fere taşıdık. Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, 
Çerkez’iyle, Arap’ıyla, Boşnak’ıyla; Sün-
nisi, Alevisiyle 82 milyon biz bir aileyiz. 
Erzurum’u, Maraş’ı, Edirne’si; Trabzon’u, 
Rize’si, Samsun’u, İzmir’i, Diyarbakır’ıyla 
hepimiz aynı iklimin evlatlarıyız. Biz tarihi 
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Türkiye, Ayağına Vurulan 
Prangalardan Bizim 
Dönemimizde Kurtuldu

“İzmir susuz, varsın susuz kalsınlar” de-
medik. Gördes Barajını inşa ederek ken-
te su sağlandık. İzmir Belediyesi İZBAN’ı 
yapamadı, biz yaptık. Dönemin Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım’ın katkılarıyla İZ-
BAN bitirildi. İstanbul-İzmir arası 3,5 sa-
ate inecek. 25 yıl önce İzmir’de nasıl bir 
havalimanı vardı? Geldik, şimdiki Adnan 
Menderes Havalimanı’nı yaptık. İşte CHP 
zihniyeti bunları yapamaz.  

Türkiye, ayağına vurulan prangalardan 
bizim dönemimizde kurtuldu. Milletimiz, 
yıllardır hasretini çektiği hizmet ve eser si-
yasetine yine bizim dönemimizde kavuştu. 
Son 17 yılda demokrasimiz güçlendi, vesa-
yet geriledi, milletimizin birlik ve beraber-
liği hiç olmadığı kadar perçinlendi.

Kardeşlerim,

17 yılın hasılası olarak burada bir hakikati 
açıkça ifade etmek istiyorum. Bugün AK 
Parti, ülkemizdeki her kesimin, herkesin 
partisidir.  Biz hep, dindarının da, seküleri-
nin de, gencinin-yaşlısının da temsilcisi ol-
duk. Bugün doğudan da batıdan da; kuzey-
den de güneyden de oy alan, destek gören, 
82 milyon tüm renkleriyle kucaklaşabi-
len yegâne hareket, bizim hareketimizdir. 
Cumhur İttifakı ve AK Parti, Türkiye’nin iç 
barışının, huzurunun, istikrarının, hepsin-
den önemlisi milli bekasının teminatıdır. 
Fakat bu beka kavramından rahatsız olan-

lar var. Ak Parti varsa, Cumhur İttifakı a-
yaktaysa, asgari müştereklerde buluşabili-
yorsak, Allah’ın izniyle Türkiye’nin gelece-
ği de aydınlıktır. Mesele vatan olduğunda, 
mesele milli bekamız ve bağımsızlığımız 
olduğunda bir araya gelebiliyorsak, ülke-
mizin yolu ve ufku da açıktır. 

Terör örgütüne darbe üstüne darbe indir-
dik. Kırmızı, gri gibi listelerde olan terö-
ristler temizlendi. İnlerine gireceğiz, hal-
kın huzurunu temin edene kadar dağ taş 
demeden Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, 
Kandil’e varıncaya kadar bu temizlik 
harekâtını sürdüreceğiz. En son Pençe 
Harekâtı ile Irak’ta da operasyon yapıl-
dı. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. An-
cak bu süreçte şehitler de verildi. İstiklal 
Marşı’nın şu dizelerini unutmayalım:

“Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda” 

Bu milletin en büyük gücü tankı, silahı, 
uçağı değildir. Bu milletin en büyük gücü 
birliğidir, beraberliğidir; bin yıldır sevinç 
ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir. 
82 milyon olarak bir birimize sarıldığımız 
sürece bizi yıkabilecek, kutlu yolculuğu-
muza engel olabilecek hiçbir güç yoktur. 
Aynı ideal etrafında kenetlenen, aynı he-
defe yürüyen milletlerin önünde hiçbir 
engel duramaz. İstiklal Şairimiz Merhum 
Mehmet Akif ’in o veciz ifadesiyle söyleye-
cek olursak;
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deşliğimize sahip çıkacağız. Demokrasimi-
ze sahip çıkacağız. İnsanımızın birlik ve 
beraberliğine sahip çıkacağız. Kınalı kuzu-
ların kanlarıyla sulanan bu aziz vatana sa-
hip çıkacağız. “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek 
Vatan, Tek Devlet” diyerek sembolleştirdi-
ğimiz, milli bekamızın garantisi Rabiamı-
za sahip çıkacağız. “Bir” olacak, “beraber” 
olacak, “kardeş” olacak, “hep birlikte Tür-
kiye” olup, istikbalimizi hep birlikte inşa 
edeceğiz.

Kardeşlerim,

23 Haziran günü İstanbullular olarak bir 
kez daha sandığa gidecek, gelecek 5 sene 
boyunca Fatih’in emaneti olan bu güzel 
şehri yönetecek Büyükşehir Belediye Baş-
kanını seçeceğiz. Benim size İstanbul’a 
neler yaptığımızı herhalde anlatmama 
gerek yok, bunları en iyi bilen sizlersiniz. 
İstanbul’a 24-25 yılda neler yaptıysak, bi-
lesiniz ki bundan sonra bunu çok daha 
üst düzeyde inşallah tecrübesiyle, dina-
mizmiyle Binali Yıldırım kardeşimizle 
beraber devam ettireceğiz. Şimdiden bu 
seçimlerin ülkemiz, milletimiz ve İstan-
bullu kardeşlerimiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

Bugüne kadar milli iradenin üstünde bir 
güç tanımadık. Demokrasimizin namusu 
olarak gördüğümüz sandığa canımız paha-
sına sahip çıktık. Gezi Olayları ve Mısır’da-
ki darbe sırasında CHP’li vekiller “Demok-
rasi sandıktan ibaret değildir” derken, biz 
milletin emanetini yere düşürmedik. En 
son 15 Temmuz gecesi, birileri bankama-
tiklere koşarken, biz insanımızla omuz 

omuza vererek, Türk demokrasisini tari-
hinin en büyük, en kalleş saldırısından be-
raberce koruduk. Şimdi bakıyorsunuz, 15 
Temmuz gecesi tankların arasından kaçan 
korkaklar, bize ve millete demokrasi dersi 
vermeye yelteniyor. Mısır’daki darbeye al-
kış tutanlar, “Erdoğan’ın akıbeti Mursi’den 
daha kötü olacak” dediler. Biz kefenimizi 
giyerek bu yola çıktık. Mısır’daki darbe-
ye alkış tutanlar, Adeviyye Meydanındaki 
katliama sesini çıkarmayanlar, şimdi kür-
sülerden ahkâm kesiyor. Oysaki biz bunla-
rın cemaziyelevvelini biliyoruz.

İşte, bakın Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili Bir-
leşmiş Milletler raporunu açıklıyor. Rapor-
da, cinayette kesinlikle Suudilerin bilgisi 
olduğu, Türkiye’ye karşı takınılan tavrın 
yanlış olduğu ifade ediliyor. Şimdi bun-
lar bu işin bedelini ödeyecekler, hesabını 
verecekler. Muhammed Mursi’nin de ölü-
mü normal bir ölüm değildir. Muhammed 
Mursi’nin ölümü kesinlikle şaibelidir ve 
biz bunun da takipçisi olacağız.

15 Temmuz destanını nasıl “Kontrollü dar-
be yaftasıyla” itibarsızlaştırmaya çalıştıkla-
rını gayet iyi hatırlıyoruz. Cumhuriyet mi-
tinglerinde “ordu göreve” diyenlere, Gezi 
Olaylarında esnafın dükkânını yakanlara, 
çukur eylemlerinde sokakları ateşe veren 
bölücülere nasıl kol-kanat gerdiklerini de 
daha dün gibi hatırlıyoruz. Dün en zor 
zamanında demokrasiye ve milli iradeye 
sahip çıkmayanların, bugün haktan, hu-
kuktan, adaletten bahsetmesinin hiçbir 
kıymeti yoktur. Zaten artık ne biz ne aziz 
milletimiz bunların söylediklerini nazarı 
dikkate almıyor. Biz de onları tutarsızlıkla-

“Girmeden tefrika bir millete, düşman 
giremez; 

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez”

Evet, işte bunun için Türkiye Cumhurbaş-
kanı olarak, milletin emanetini sırtında 
taşıyan birisi olarak her fırsatta şu uyarı-
yı yapıyorum. Siyaset asla “Sıfır toplamlı 
bir oyun” değildir. Siyaset, insanları ortak 
değerler, ortak idealler etrafında bir araya 
getirme sanatıdır. Siyaset ayrıştırmak için 
değil birleştirmek; kutuplaştırmak için 
değil gönülleri buluşturmak için yapılır. 
Ekonomik kalkınmanın da, soysal kalkın-
manın da anahtarı birlik siyasetidir.

Her kim siyaseti “Sıfır toplamlı bir oyun” 
olarak görüyorsa, hata yapıyor demek-
tir. Her kim siyaseti insanımızı birbirine 
kırdırmanın aracı haline getiriyorsa, açık 
söylüyorum, o, bu millete ihanet içindedir. 
Her kim çıkarı için, menfaati için 82 milyo-
nun içinde bulunduğu Türkiye Gemisinin 
altını oyuyorsa, bu millet onu asla affet-
mez. Her kim Meclis kürsüsünü iftira kür-
süsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarı-
nı değil; siyasetin itibarını da yok ediyor 
demektir. Her kim yalanı bir siyaset yap-
ma yöntemi haline dönüştürüyorsa, Türk 
demokrasisinin altını oyuyor demektir.

Bu milletin valisine “it” diyen bir insandan 
siyasetçi olmaz. Ardından söylediklerini 
inkâr ediyor.  Bu devletin valisi, Cumhur-
başkanının o ildeki temsilcisidir. Sayın 
Yıldırım ile televizyon programına çıka-
cakları zaman, programdan önce mode-
ratörle Marmara Etap Oteli’nde bir araya 

geliyorlar. Bu görüşmede moderatörden 
soruları alıyor, hazırlıklarını yapıyor ve o 
gece programa çıkıyor.  Sayın Yıldırım’a 
böyle bir bilgi verilmiyor, bu şahsa verili-
yor. Bunların belgeleri bizde var. Bu ahlaki 
değildir, gayri ahlakidir. Bu ahlaksızlıktır. 
Böyle bir şey olamaz. Siyasi rekabeti ahlak-
sızlık üzerine istifleyenler er veya geç mil-
letimin ferasetiyle kaybedeceklerdir.

Muhammed Mursi’nin  
Ölümü Kesinlikle Şaibelidir

Siyasi rekabeti husumete, siyasi yarışı kav-
gaya dönüştürmenin; hele hele Türk siya-
setine nefret söylemi bulaştırmanın hiç 
kimseye bir faydası yoktur. Ülkemiz geç-
mişte bu tarz provokasyonların bedelini 
çok ağır ödemiş bir ülkedir. 1960 Darbesi-
ne giden yolun taşlarının, çok öncesinden 
Kayseri ve Uşak’taki olaylarla döşendiğini 
hepimiz biliyoruz. 12 Eylül darbesi önce-
sinde cuntacıların, ellerinde imkân var-
ken, nasıl ortamın olgunlaşması için bek-
lediklerini gayet iyi hatırlıyoruz. 28 Şubat 
müdahalesinden evvel nasıl bazı garip tip-
lerin piyasaya sürüldüğünü, bu şahısların 
medya tarafından nasıl sürekli gündemde 
tutulduğunu biliyoruz. Aynı şekilde Gezi 
Olaylarından çukur ve DEAŞ terörüne ka-
dar devletin içine sızmış FETÖ’cü alçak-
ların milleti galeyana getirmek için neler 
yaptıklarını, teröre nasıl güz yumdukla-
rını da hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bu 
noktada hepimiz çok dikkatli olacak, ma-
hallelerimizde, çevremizde, oturduğumuz 
apartman ve semtlerde birilerinin ortamı 
germesine asla müsaade etmeyeceğiz. Kar-
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rıyla başbaşa bırakıyor, ülkemiz ve gelece-
ğimiz için verdiğimiz demokrasi mücade-
lesine dört elle sarılıyoruz.

Anadolu İrfanı Bir Kez Daha 
Yalan ve İftira Siyasetine Galebe 
Çalacaktır

31 Mart gecesi sandıkta yaşanan usulsüz-
lükler, hukuksuzlar, milli iradeye yönelik 
kumpaslar,  kararlılığımızı daha da perçin-
lemiştir. Sadece geçersiz oyların sayılma-
sıyla iki aday arasındaki fark 29 binlerden 
13 binlere düşmüş, 16’bine yakın oy gasp 
edilmekten kurtarılmıştır. Şimdi diyor ki 
rakip aday, hırsız kim? Bu ifadelerin iki tü-
rü var. Bir, oyların çalınması, hırsızlar var. 
İki, usulsüzlükler var. Usulsüzlük hukuki 
ifadedir, ama çalınması olayı o siyasi ifade-
dir. Aradaki oy farkı 29 binden 13 bine ini-
yorsa, bunu siyasetçi olarak bir şeyle ifade 
edeceğiz. Demek ki 16 bin oy çalınmıştır, 
bunu görmemiz lazım.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine güvendik-
lerini, inandıklarını söyleyenler daha son-
ra “YSK’da çete var” dediler. Çünkü bunlar 
için menfaat her şeyin üzerindedir ama 
hak inşallah tecelli etti, tecelli edecek. Ama 
bu sayenizde olacak. Eğer biz şurada 4 gün 
gayet başarılı bir şekilde çalışırsak, İstan-
bul’umuz layık olduğu idareye kavuşur.

31 Mart akşamından bu yana meydana 
gelen hadiseler ise Binali Bey kardeşim ile 
CHP’nin adayı arasındaki kalibre, kalite 
ve karakter farkını açıkça ortaya koymuş-
tur. Kimin meselesinin İstanbul’a hizmet 

olduğu, kimin de yangından mal kaçırır-
casına hareket ettiği alenen görülmüştür. 
Siyaset mühendislerinin parlattığı adayın 
Anıtkabir’den Ordu Havalimanında ya-
şanan skandala kadar her yerde maskesi 
düşmüştür. İnşallah 23 Haziran günü mil-
letimiz en doğru kararı verecek, Anadolu 
İrfanı bir kez daha yalan ve iftira siyaseti-
ne galebe çalacaktır. 25 yıldır emin eller-
de yönetilen İstanbul;  birikimiyle, sami-
miyetiyle, vizyonuyla, devlet tecrübesiyle 
kendisine yakışır bir Başkan’ın idaresinde, 
inşallah Binali Bey kardeşimin yönetimin-
de 2023’e yürüyecektir. Demokrasi mü-
cadelesinin yereldeki serdarları olan siz 
kardeşlerimin bu noktada en doğru tercihi 
yapacağına inanıyorum. Binali Bey karde-
şimi sizlerin nezdinde tüm İstanbul’a ema-
net ediyorum.

Bu vesileyle bir kez daha Mısır’ın son se-
çilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mur-
si kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm Mısır halkına 
başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim, 
birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi 
daim eylesin. Rabbim, mazlum ve mağdur-
ların umudu olan Türkiye’nin sendeleme-
sine fırsat vermesin. Rabbim, 23 Haziran 
seçimlerini demokrasimiz için hayırlara 
vesile kılsın.

Her birinize tekrar teşekkür ediyor, sizleri 
Allah’a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.

Çok değerli Dünyagöz Hastaneler Grubu 
ailesi, saygıdeğer hocalarımız, kıymetli 
işadamları, sanatçılar, sporcular, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri en kal-
bi duygularımla, muhabbetle, hürmetle 
selamlıyorum. 

Bugün bizleri bu güzel sofra etrafında 
buluşturan Dünyagöz Hastaneler Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Eray Kapıcıoğlu 
kardeşimize teşekkür ediyorum. Çeyrek 
asra yakındır sürdürdüğü faaliyetleriy-
le göz hastalıkları konusunda ülkemizde 

Türkiye’yi Ortadoğulaştırmak, 
Balkanlaştırmak, 

İsteyenlere Karşı Mücadele 
Etmeyi Sürdüreceğiz

Dünyagöz Hasteneler Grubu “Biz Birlikte Türkiye’yiz” Buluşması
İstanbul | 21 Haziran 2019
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en iyi eğitimi vermenin çabası içinde ola-
cağız. Sağlıkçı mıyız? Milletimize ve tüm 
insanlığa en ileri sağlık hizmetlerini sun-
manın gayretinde olacağız. Sanayici miyiz, 
işadamı mıyız, esnaf mıyız? En iyi üretimi 
yapmanın, en iyi hizmet kalitesine ulaşma-
nın mücadelesini vereceğiz. Sanatçı mıyız, 
sporcu muyuz? Kendimizi en güzel şekilde 
geliştirerek, alanımızda bir numara haline 
gelmek için çalışacağız. 

Dünyagöz Grubu, işini iyi yapmanın en 
güzel örneklerinden biridir. Aramızda her 
alanda daha pek çok başarılı örnek oldu-
ğunu biliyorum. İnşallah bu anlayışı en 
tepeden en aşağıya kadar milletimizin ta-
mamına yayacağız. Bilhassa gençlerimizin 
kendilerini bu yaklaşımla hayata hazırla-
malarını sağlayacağız. Bunun adı büyük ve 
güçlü Türkiye mücadelesidir. Bu mücade-
lemizde bize verdiğiniz destek için her bi-
rinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Nasıl herkesin bir işi varsa, ülkeyi yönet-
mek, bunun için gereken vizyonu ortaya 
koymak, icraatları yapmak da siyasetçile-
rin işidir. Siyaset bir meslek değil, kendini 
ülkeye ve millete hizmete adamanın adıdır. 
Her kim siyaseti başka amaçlarla yapıyor-
sa, her şeyden önce, ülkesine ve milletine 
haksızlık ediyordur. Biz 40 yılı aşan siya-
si mücadelemizde, mensubu olduğumuz 
medeniyetten ve tarihten aldığımız güçle, 
hep ülkemizi ve milletimizi daha ileriye ta-
şımanın çabası içinde olduk. İnsanımızın 
tamamına daha iyi hizmet edebilmek için 
gecemizi gündüzüme kattık. Siyasetçiye 

yürüttüğü mücadele için gereken gücü ve 
imkânı sağlayan da, murakabesini yapan 
da, gerektiğinde onu tasfiye eden de mil-
lettir. Biz bunun için hep vesayete, siyaset 
mühendisliğine, kendini milli iradenin ü-
zerinde gören nobran anlayışa karşı çıktık. 
Yardımı Allah’tan, desteği milletten bekle-
yerek yürüttüğümüz siyasi mücadelemizle 
bugünlere geldik. Seçime, sandığa, sandık-
tan çıkan iradeye daima ram olduk. Mille-
tin emanetine de asla halel getirmedik.

Hamdolsun milletimiz de bizi 1994 yı-
lından beri hiç yalnız bırakmadı. Önce 
İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak hizmet etme görevini bize tevdi etti. 
Ardından Başbakan olarak 81 vilayetimize 
hizmet etme şerefine ulaştık. Cumhurbaş-
kanı olarak, ardından da yeni yönetim sis-
temiyle, bu hizmet yolculuğunu en zirveye 
çıkardık. En son 31 Mart seçimlerinden 
de, Türkiye genelinde İl Genel Meclisi’nde 
yaklaşık yüzde 60’lık, büyükşehir belediye 
başkanlıklarında yüzde 52’lik, il belediye 
başkanlıklarında yüzde 55’lik bir oranla 
zaferle çıktık. İstanbul’da da Cumhur İtti-
fakı olarak, 39 ilçenin 25’ini, 312 belediye 
meclis üyesinin 180’ini kazanarak, tartış-
masız bir şekilde galip geldik. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
tüm komisyonları Cumhur İttifakı’ndadır. 
Pazar günü yapılacak seçimin dışında her 
şey aslında Cumhur İttifakı olarak bitmiş-
tir. Sadece vitrinde bir başkanlık olayı var. 
Önümüzdeki Pazar yapacağımız seçimle 
birlikte bu da tamamlanacaktır. 

ve dünyada önemli bir marka haline ge-
len Dünyagöz Grubuna bundan sonraki 
çalışmalarında da başarılar diliyorum. 
Vatandaşlarımızın yanı sıra her yıl orta-
lama 60 bin yabancı hastaya da hizmet 
veren Dünyagöz Grubu, ülkemizin en bü-
yük 500 hizmet ihracatçısı arasında yer 
alıyor. Türk insanının azimle çalıştığında, 
mücadeleden vazgeçmediğinde neleri ba-
şarabileceğinin örneklerinden biri de işte 
bu hastaneler grubumuzdur. Eray Beye ve 
tüm ekibine, ülkemize katkıları için şük-
ranlarımı sunuyorum. 

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması ko-
nusunda, sanayicilerimiz ve üreticilerimiz 
yanında, sağlık alanı başta olmak üzere, 
hizmet sektörüne de çok büyük görevler 
düşüyor. Ülkemizin potansiyeli, altyapısı, 
yetişmiş insan kaynağı ve iş yapma pratik-
liği; odaklandığımız her alanda işadamla-
rımızı bir değil, üç-beş adım öne çıkarmak-
tadır. Bu büyük avantajı, hizmet sektörün-
den savunma sanayiine, tekstilden turizme 
kadar her alanda değerlendirmeye gayret 
ediyoruz. Hamdolsun, destek verdiğimiz, 
arkasında durduğumuz iş dünyamız da bi-
zi mahcup etmiyor, başarılarıyla hepimizi 
gururlandırıyor. Aynı şekilde sanatçıları-
mız ve sporcularımız da ülkemizin yüzünü 
ağartan başarılara imza atıyor. Uzunca bir 
süre bu ülke insanının üretkenlik, beceri, 
yenilikçilik, tasarım yönleri adeta törpü-
lenmeye çalışılmıştır. Kendi içimizdeki si-
yasi, sosyal, kültürel, ekonomik kavgalarla 
heba ettiğimiz onca yılın ardından, nihayet 
gerçek gücümüzü, gerçek potansiyelimizi 
ortaya koyabileceğimiz bir döneme girdi-
ğimize inanıyorum. 

Sadece son 6 yılda yaşadıklarımız dahi, bu 
milletin birliğine, beraberliğine, kardeş-
liğine sahip çıkması halinde üstesinden 
gelemeyeceği hiçbir zorluk olmadığını 
göstermeye yeterlidir. Terör örgütlerinin 
saldırılarından darbe teşebbüslerine ve 
ekonomik tuzaklara kadar uzanan bu badi-
relerden herhangi biri, mesela bir Avrupa 
ülkesinin başına gelseydi, emin olun yerle 
yeksan olurdu. Ama Türkiye, hamdolsun, 
girdiği her sınamadan gücünü artırarak 
çıktı. Üstesinden geldiğimiz her badire, 
akamet uğrattığımız her operasyon, devle-
timizin gücüne güç kattı.

Hep Vesayete, Siyaset 
Mühendisliğine Karşı Çıktık

Elbette, terörle mücadelede can kayıpla-
rıyla, ekonomide bir takım sıkıntılarla 
karşılaşabiliyoruz. Ülkemizin düşürülmek 
istendiği durumla ödediğimiz bedeller ara-
sında doğrudan bir ilişki vardır. Türkiye’yi 
Ortadoğulaştırmak, Balkanlaştırmak, hat-
ta belki Afrikalaştırmak isteyenlere karşı, 
82 milyon hep birlikte dimdik mücadele 
etmeyi sürdüreceğiz. Belki bedel ödemeye 
devam edeceğiz, ama hiç şüpheniz olmasın 
evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını 
hayata geçirebilecekleri çok daha güçlü, 
çok daha bağımsız bir Türkiye bırakmayı 
da başaracağız. 

Bunun yolu, her birimizin kendi işimizi 
en iyi şekilde yapmasından geçiyor. Aka-
demisyen miyiz? Eserlerimizle,  araştır-
malarımızla ülkemizin önüne yeni ufuklar 
açacağız. Eğitimci miyiz? Yeni nesillere 
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“25 yıldır belediye sizde. Ne yaptınız?” di-
yorlar. Bu sözü söyleyebilmek için bir insa-
nın “bakar kör” olması gerekir. Her şeyden 
önce belediye başkanlığına seçildiğimizde 
İstanbul’un nasıl pislikler içerisinde oldu-
ğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Kısa bir 
zamanda İstanbul’u bu çöp dağlarından 
temizledik. Birinci yılın sonunda, Cemal 
Reşit Rey Salonu’nda Habitat 2 Zirvesi 
yapıldı. O zirvenin sonuç bildirgesinde, İs-
tanbul dünyanın en temiz şehri seçildi. 

Seçim Yenilemesi, Sadece İstanbul 
Büyükşehir’e Mahsus Değildir

İstanbul’u çöp dağlarından biz kurtar-
dık. Ta Istranca dağlarından su getirdik. 
Haliç’in nasıl koktuğunu biliyorsunuz. 
Ben bu semtin çocuğuyum. Bu Haliç’i biz 
temizledik. Marmaray’ı, Avrasya Tünelini, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, Osman-
gazi Köprüsünü ve üçüncü havalimanını 
İstanbul’a biz kazandırdık. İstanbul’u met-
ro hatlarıyla donattık. Şehrin bir ucundan 
öbür ucuna kadar Metrobüs hatları yaptık. 
İstanbul’a yaptığımız çok hizmetler var 
ama yapacağımız çok şeyler de var. İnşal-
lah Boğaz’ın altından üç katlı bir tüp ya-
pacağız. Hem oradan otomobiller geçecek 
hem de raylı sistem geçmek suretiyle yine 
Asya’yı Avrupa’ya bağlayacağız.

Büyükşehir seçimlerinde bir tarafta bakı-
yorsunuz Binali Bey, diğer tarafta CHP’nin 
adayı var. Binali Bey’le bu kişi mukayese 
edilebilir mi? Binali Bey, benimle beraber 
İDO Genel Müdürü olarak göreve başladı. 
Başbakan oldum, milletvekili olarak be-

nimle beraber Ankara’ya geldi. Ulaştırma 
Bakanlığı görevinde bulundu. Cumhuriyet 
tarihi boyunca 79 senede 6 bin 100 kilo-
metre bölünmüş yolun yapıldığı bu ülkede 
bunun üzerine biz 17 bin kilometre bö-
lünmüş yol ilave ettik. Bunu da sağ olsun 
yöneten Binali Yıldırım Bey oldu. 25 olan 
havalimanı sayısını 56’ya çıkardık. Kimin 
aklına gelirdi Hakkari’ye havalimanı ya-
pılacak? Kürt kardeşlerimi yanlış söylem-
lerle aldatıyorlar. Hakkari’ye havalimanını 
getiren biz olmadık mı? Iğdır’a, Kars’a ha-
valimanını getiren biz olmadık mı? Ağrı’ya 
havalimanını getiren biz olmadık mı? Biz a-
yırıcı değiliz, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, 
Gürcü’sü, Abaza’sı, Boşnak’ı, Roman’ı kim 
olursa olsun yaratılanı Yaradan’dan ötürü 
sevdik ve hepsine bu hizmeti götürdük.

Güneydoğu’ya gitmeyenler bir  
Güneydoğu’ya gitsinler. Bölücü örgüt PKK 
evleri delik deşik etmişti. Şu anda onun 
siyasi temsilcisinin hangi parti olduğunu 
biliyorsunuz. İşte biz bu Diyarbakır’ı ye-
niden inşa ettik ve kalkındırdık. Bunları 
yaptık. Niye? Benim Kürt kardeşlerim bu 
hizmetlere layık olduğu için yaptık. 

Büyükşehir seçimlerinde, birleştirme tu-
tanaklarında 30 bini, hukuksuz sandık ku-
rulu başkanlarında 212 bini bulan şüpheli 
bir durum ortaya çıktı. Bilindiği gibi, iki a-
day arasındaki fark 29 binlerden en son 13 
binlere inmişti. Yüksek Seçim Kurulu, bu 
durum karşısında seçimlerin yenilenme-
sine karar verdi. Seçim yenilemesi, sadece 
İstanbul Büyükşehir’e mahsus değildir. 
Daha pek çok ilçe ve belde de benzer karar-
lar verildi. Pazar günü İstanbul halkı, önü-
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müzdeki 5 yıl boyunca kendisini yönetecek 
büyükşehir belediye başkanını seçecek. Bu 
ülkenin akademisyenleri, işadamları, sa-
natçıları, sporcuları, kanaat önderleri ola-
rak sizler, İstanbul’u yönetmek için kimin 
gerçekten hazırlığı, projesi, birikimi oldu-
ğunu gayet iyi biliyorsunuz. Bu şehrin so-
rumluluğunu, İstanbullunun emanetini 
layıkıyla taşıyabilecek aday bellidir. Bu 
noktadan ben sizlerin basiretine ve fera-
setine güveniyorum. İstanbul’un geleceği 
en isabetli kararı vereceğinize yürekten 
inanıyorum.

Sizlerden ricam, çevrenizde şayet CHP’ye, 
HDP’ye, İyi Parti’ye, Saadet Partisine, diğer 
partilere oy veren vatandaşlarımız varsa, 
İstanbul’un istikbaliyle ilgili kanaatlerini-
zi onlarla da paylaşmanızdır. Buradaki bir-
çok dostum gibi biz de İstanbul’u 1994 yı-
lında hangi şartlarda teslim aldığımızı ve 
hangi zorluklarla bugünlere getirdiğimizi 

unutmadık. CHP adayının, bizim 1994 yı-
lında teslim aldığımız zihniyetin, çok daha 
geri, çok daha ilkesiz, çok daha beceriksiz 
bir modeli olduğunu, bu kişiyi yakından 
tanıyan, en azından sözlerindeki tutar-
sızlıkları tespit eden herkes biliyor. Cum-
hurbaşkanı olarak bizim şahıslarla işimiz 
olmaz. Bizim tüm mücadelemiz, bu Şehr-
i İstanbul’un bir daha benzer bir felakete 
maruz kalmaması içindir. Bizim bütün 
çabamız, dünyanın gözbebeği bu şehrin 
emin ve ehil ellerde yolunda devam etmesi 
içindir. 23 Haziran’ın bu noktada hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. İstanbullu hem-
şerilerime sandığa muhakkak giderek, 
demokratik haklarına sahip çıkma çağrısı 
yapıyorum.

Bu duygularla bir kez daha hepinize sev-
gilerimi, saygılarımı sunuyorum. Eray be-
yefendiye, bu güzel buluşma için bir kez 
daha teşekkür ediyorum.  Kalın sağlıcakla.

Milli Savunma Üniversitemizin değer-
li hocaları, değerli komutanlar, kıymetli 
mezunlar,  kıymetli misafirler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, saygıyla 
selamlıyorum. 

Öncelikle, Milli Savunma Üniversitemizin 
bu mezuniyet programı vesilesiyle sizler-

le birlikte olmaktan duyduğum bahtiyar-
lığı ifade etmek istiyorum. Eğitimlerini 
başarıyla tamamlayarak bugün mezun 
olan 227 subayımızı ve misafir subayımızı 
tebrik ediyorum. Kara, deniz ve hava kuv-
vetlerimizde görev yapacak subaylarımı-
za başarılar diliyorum. 11 farklı ülkeden 
gelerek enstitümüzde eğitimlerini bitiren 

Milletimizle Ordumuz
Arasına Kimsenin Girmesine 

İzin Vermeyeceğiz

MSÜ Müşterek Harp Enstitüsü ile Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay 
Eğitimi Mezuniyet Töreni | İstanbul | 5 Temmuz 2019
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yorum. Bugün biz de, merhum Mehmet 
Akif Ersoy’un, son nefesini vermeye yakın 
günlerde söylediği gibi, “Allah bu millete 
bir daha istiklal marşı yazdırmasın” diyo-
ruz. Şimdi, İstiklal Marşımızdan iki kıtayı 
okuyarak, hem Kurtuluş Savaşımızın kah-
ramanlarını, hem de Mehmet Akif ’i yâd et-
mek istiyorum. 

“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki 
feda?

Şuheda fışkıracak toprağı sıksan şuheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin madebimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.”

Evet… Bize düşen İstiklal Marşımızın me-
sajlarını zihniyle, gönlüyle, kalbiyle anla-
mış, hayatını buna göre tanzim etmiş nesil-
ler yetiştirmek, kurumlarımızı bu anlayış-
la geliştirmektir. Bunu da sizlerle birlikte 
yapacağız. 

Değerli arkadaşlar, 

Türk Silahlı Kuvvetleri milletimiz tarafın-
dan “Peygamber Ocağı” olarak tarif edilir. 
Bunun için askerimize de, milletimizin 
Peygamberimize olan muhabbeti sebebiy-
le Mehmet rumuzuna dönüştürdüğü ismi-
ne hürmeten “Mehmetçik” denir. Peygam-
ber Ocağındaki Mehmetçik’ten beklenen 

de, medeniyetimizin, tarihimizin, ecdadı-
mızın bize bıraktığı mukaddes mirasa sa-
hip çıkmak, hak ve hakikat mücadelesini 
son nefese kadar sürdürmektir. İşte bu se-
beple, içindeki ayrık otları, dikenler, aslan 
postuna bürünmüş çakallar titizlikle ayık-
lanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine hep sa-
hip çıkılır, bu ocak hep el üstünde tutulur. 
Türkiye’nin gücünün, milleti ile ordusu 
arasındaki bu sarsılmaz bağdan kaynak-
landığını görenler, gayet bilinçli bir şekil-
de saldırılarını aynı noktaya yoğunlaştır-
mışlardır. Evladını teslim ettiği Peygamber 
Ocağına yapılan tüm saldırıları göğsünde 
söndüren de, kanla suladıkları kin ve nef-
ret tohumlarını yeşertmek isteyenleri hüs-
rana uğratan da yine milletimizin bizatihi 
kendisi olmuştur. 

Dikkat ederseniz, ne zaman bölgemizde 
kritik gelişmeler yaşansa, ülkemiz içinde 
hem milletimizi kendi arasında bölmeye, 
hem de ordumuzu yıpratmaya yönelik ha-
diselere şahit oluruz. Mesela, yaklaşık çey-
rek asır önce ülkemizde, çoğu da Temmuz 
ayında yoğunlaşan, gerçekten çok ibret 
verici nice olaya şahit olduk. Bölücü örgüt, 
doğu ve güneydoğu bölgemizdeki karakol-
larımıza, ilçe ve il merkezlerimize kalaba-
lık gruplarla saldırmaya başladı. Bingöl’de, 
otobüsle intikal sırasında 33 silahsız aske-
rimiz şehit edildi. Sivas’ta 33 misafir ve 2 
otel görevlisinin yanarak öldüğü olaylar 
yaşandı. Hemen ardından Başbağlar’da yi-
ne 33 vatandaşımız teröristler tarafından 
alçakça şehit edildi. 

İçeride istediklerini alamayanlar, bundan 
10 yıl sonra Kuzey Irak’ta Süleymaniye’de 

misafir subaylarımızdan da, şahsımızın ve 
milletimizin selamlarını kendi halklarına 
iletmelerini rica ediyorum. 

Askerlik, neredeyse insanlık tarihi kadar 
eski bir meslektir. Savaş ve yol açtığı acılar, 
kayıplar, yıkımlar asla istenmeyen, ama 
kaçınılmaz hale geldiğinde de mutlaka ha-
zır olunması gereken bir gerçektir. Şairin 
diliyle ifade edecek olursak;

“Bu mesel ile bulur cümle düvel fevz-ü felah

Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salah”

Evet… Biz, dünyanın en güçlü ordularını, 
en büyük devletlerini kurmuş bir milletiz. 
Bunun için de tarihimizin her dönemin-
de savaşa hazır olmanın önemini çok iyi 
biliyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Yurtta sulh 
cihanda sulh” ifadesi de, bu bakımdan çok 
önemlidir. Kendi vatanımızda ve tüm dün-
yada barışı sağlamanın yolu,  caydırıcılık-
tan, yani bu hedefi gerçekleştirebilecek 
güce sahip olmaktan geçiyor. Bu gücün en 
önemli unsuru da, iyi yetişmiş, disiplinli, 
donanımlı, cesur, hareket kabiliyeti yük-
sek bir ordunun mevcudiyetidir. Teknik, 
taktik ve stratejik üstünlüğü sağlamadan 
barıştan söz etmek, suya veya havaya yazı 
yazmak gibidir; yani beyhude bir uğraştır. 

Buradaki hocalarımızın ve komutanları-
mızın çok daha yakından bildikleri gibi, ta-
rih boyunca bizim milletimize “asker mil-
let” veya “ordu millet” denmiştir. Bunun 
sebebi, savaşa çok meraklı oluşumuzdan 
değil, tüm fertleriyle bedenen ve manen 

mücadeleye daima hazır bulunmamızdan 
kaynaklanır. Bilhassa uğrunda gözünü 
kırpmadan hayatını feda edebileceği de-
ğerleri, yani ezanı, bayrağı, vatanı, devleti 
söz konusu olduğunda bu milletin her bir 
bireyi, “Ölürsem şehit, kalırsam gazi” şi-
arıyla cepheye koşar.  Çanakkale başta ol-
mak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız 
örnekleriyle doludur. Hele 15 Temmuz, 
tam bir milli irade şahlanışıdır. Şahsımızın 
çağrısı üzerine milletimizin her bir ferdi, 
hiçbir zorlama, hiçbir mecburiyet olma-
dan, hiçbir karşılık beklemeden sokaklara 
dökülmüş ve ülkesini işgale kalkışan dar-
becilerin karşısına dikilmiştir. Bir sonraki 
pazartesi günü 3’üncü yıldönümüne ula-
şacağımız bu kutlu kıyama fiilen katılan 
ve kalbiyle orada olan milletimizin her bir 
ferdine, dualarıyla bize destek veren tüm 
dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 

Türk Silahlı Kuvvetleri 
“Peygamber Ocağıdır” 

15 Temmuz, ister siyasetçi, ister asker, is-
ter hoca, hangi kılığa girerse girsin milleti-
mizin dostunu-düşmanını hiç tereddütsüz 
ayırt edebilme ferasetine sahip olduğu-
nu bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle 
Malazgirt’ten bugüne kadar vatanımızın 
bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimi-
zin bekası, değerlerimizin ayakta kalması 
için hayatını feda eden tüm şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Özel-
likle son dönemde terörle mücadelede ve 
15 Temmuz’da toprağa düşen şehitleri-
mizin yakınları ile bu uğurda ölümü gö-
ze alan gazilerimize şükranlarımı sunu-
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kendi vatandaşlarına karşı sorumlu değil-
dir. Tarihin her döneminde olduğu gibi bu-
gün de, kendimizle birlikte umudunu bize 
bağlamış tüm dost ve kardeş topluluklar, 
mazlumlar, mağdurlar için de güçlü olmak 
ve güçlü kalmak zorundayız. 

Nitekim bugün Türkiye, içerisinde yer al-
dığı ikili ve çok taraflı tüm askeri ittifaklar-
da, başarısıyla ve taahhütlerine bağlılığıy-
la öne çıkan, takdirle takip edilen bir ülke 
durumundadır. Mesela NATO’daki faali-
yetlerimiz, bunun en köklü ve en çarpıcı 
örneğidir. Türkiye, NATO üyesi olduğu 
günden beri, üstlendiği tüm görevleri al-
nının akıyla yerine getirmiştir. Halen de 
Afganistan’dan Kosova’ya kadar pekçok 
yerde NATO şemsiyesi altında barışın ko-
runmasına hizmet etmeyi sürdürüyoruz. 
Ülkemizi temsil eden askerlerimiz, bay-
rağımızı dalgalandırdığımız her yerde, 
askeri kabiliyetleri yanında ahlakları, vic-
danları, insani faaliyetleri, sosyal ilişkile-
riyle, etraflarında bir sevgi halesi oluştur-
maktadır. Srebrenitsa soykırımı gibi diğer 
ülke askerlerinin utanç verici sicillerinin 
hiçbiri, bizim askerimize yaklaşamamış-
tır bile... İnşallah bundan sonra da, gerek 
BM ve NATO bünyesinde, gerek diğer ini-
siyatifler çerçevesinde üstlendiğimiz gö-
revleri layıkıyla yerine getirmeye devam 
edeceğiz. Türkiye, bulunduğu her yer gi-
bi, NATO’ya da değer katan, güç katan, ha-
reket alanını ve vizyonunu genişleten bir 
ülke olmuştur. Muhataplarımızdan aynı 
anlayışı gördüğümüz sürece de, taahhüt-
lerimize bağlı kalacağız. 

Savunma Sanayii Projelerinde 
Yerliliği ve Milliliği Yükseltiyoruz

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’nin son dönemde gündeminde 
olan konuların önemli bir kısmının sa-
vunma ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Me-
sela S-400 tartışması, F-35’lerin teslimatı 
hususu, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri-
mize yönelik tehditler ile Libya’daki son 
gelişmeler bunlar arasındadır. PKK’sı ve 
DEAŞ’ıyla, Kuzey Irak’tan ve Suriye’den 
ülkemize yönelik terör tehditleri zaten ana 
gündemimizdir. FETÖ ve benzeri paralel 
yapılanmaları da yakından takip ediyoruz. 

Uluslararası alanda ülkemizin ve dostları-
mızın haklarını kararlılıkla savundukça, 
savunma sanayinde maruz kaldığımız am-
bargoların arttığını görüyoruz. Bilindiği 
gibi 17 yıl önce savunma sanayinde ülke-
mizin dışa bağımlılık oranı yüzde 80 düze-
yindeydi. Yani, ihtiyacımız olan savunma 
sanayi ürünlerinin sadece yüzde 20’sini 
kendimiz üretebiliyorduk. Biz, gerçekten 
çok büyük engellerle, zorluklarla, sabotaj-
larla mücadele ederek savunma sanayiin-
de yerlilik oranını yüzde 70’lere çıkardık. 

Şimdi geriye dönüp baktığımızda, şayet 
bunu başaramamış olsaydık, bugün ne 
halde olacağımızı düşünmek bile istemi-
yorum. Terörle mücadelede eğer bu gücü-
müz olmamış olsaydı Cudi’de, Gabar’da, 
Tendürek’te, Kandil’de Türk uçaklarını, 
İHA’ları, SİHA’ları göremezdik. Ama şim-
di orada bunların inlerine girdik. İnlerine 
girdikçe kaçacak delik arıyorlar. Savunma 

farklı bir provokasyona yöneldiler. Bölücü 
terör örgütünün 35 yıldır ülkemizi hedef a-
lan saldırılarına gizli-açık destek verenler, 
Suriye’de daha büyük bir tezgâh kurmanın 
peşine düştüler.  Esasen, Gezi’den çukur 
eylemlerine, FETÖ’nün geniş bir alana ya-
yılan ihanet girişimlerine kadar son dö-
nemde yaşadığımız hadiseler de bu büyük 
fotoğrafın bir parçasıdır. Dikkat ediniz, bu 
tuzakların hepsi de hem milletimizi sindir-
meyi, hem devletimizi çökertmeyi, hem de 
özellikle ordumuzu etkisiz hale getirmeyi 
amaçlıyordu. Hamdolsun, hepsinin de üs-
tesinden gelmeyi başardık. 

Doğu Akdeniz’deki Oyunun 
İstikametini Değiştirdik

Bugün artık Türkiye, varlığına ve birliği-
ne yönelik saldırıları kendi topraklarında 
değil doğrudan kaynağında karşılayabil-
me gücüne ulaşmış bir ülkedir. Ülkemizi 
terör örgütleri vasıtasıyla kendi içine hap-
setme hamlelerinin önünü bu şekilde kes-
tik. Milletimizle ordumuzun arasını açma 
gayretlerini bu şekilde boşa çıkardık. Suri-
ye’deki oyunu bu şekilde bozduk. Doğu Ak-
deniz’deki oyunun istikametini bu şekilde 
değiştirdik. Savunma sanayimizi geliştir-
me yönündeki çabalarımızı, hiçbir mantık-
lı ve haklı gerekçesi olmadan baltalamaya 
yönelik adımların gerisindeki endişeyi ga-
yet iyi biliyoruz. Amerika başkanları bize 
kiralık İHA, SİHA dahi vermedi. Kötü kom-
şu insanı ev sahibi yaparmış. Türkiye de 
kendi İHA’sını, SİHA’sını üretti. Bunların 
daha ileri seviyelerindekilerini de bir kaç 
ay içerisinde üretir hale geleceğiz. 

Ülkemize, savunma sanayiyle ilgili nere-
deyse her alanda örtülü veya açık ambargo 
uygulayanlar, bu işin aslında yürek işi, ce-
saret işi, azim işi, çaba işi olduğunu elbette 
bir gün anlayacaklar. Ama o gün geldiğin-
de, biz artık kimseye ihtiyaç duymayaca-
ğımız noktaya gelmiş olacağımız için, ne 
yaptıklarının, ne dediklerinin bir önemi 
kalmayacak. 

Değerli arkadaşlar,

Güçlü ordu, sadece cesur değil, aynı za-
manda iyi eğitimli ve doğru yönetilen as-
ker demektir. Bu bakımdan, ordumuzun 
her kademedeki personel ihtiyacının kar-
şılanmasına büyük önem veriyoruz. Özel-
likle, bugün mezuniyet törenleri vesilesiy-
le bir arada olduğumuz komuta ve kurmay 
subaylarımızın eğitimini çok daha kritik 
görüyoruz. FETÖ’nün en çok hedef aldığı 
ve en büyük zararı verdiği subay eğitim 
kaynaklarımızı, 15 Temmuz’un ardından 
süratle yeniden yapılandırdık. Milli Sa-
vunma Üniversitemizin bünyesinde top-
ladığımız bu eğitim birimleri, gerçekten 
takdire şayan bir hızla toparlandı ve ayağa 
kalktı. Çok kısa bir kesintinin ardından or-
dumuzun her seviyedeki personel ihtiyacı, 
bu eğitim kurumlarımız tarafından karşı-
lanmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri-
mize bir daha, ne FETÖ’nün, ne de başka 
herhangi bir cuntacı-darbeci zihniyetin 
sirayet etmemesi için, bu yeni eğitim siste-
mini geliştirerek sürdürmekte kararlıyız. 

Milletimizle ordumuz arasına kimsenin 
girmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü bu or-
du ve gücünü ondan alan Türkiye, sadece 
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sanayii konusunda halen önümüzde aş-
mamız gereken pek çok sorun bulundu-
ğunun elbette farkındayız. Ancak, tıpkı 
milli muharip uçak gibi, tıpkı kimi kritik 
mühimmatların üretimi gibi, tıpkı motor 
gibi, o anda karşılaştığımız zorluklar sebe-
biyle erteleme yoluna gittiğimiz her işin, 
sonradan önümüze çıkardığı maliyetleri 
de biliyoruz. Bunun için, savunma sanayi 
projelerinde yerliliği ve milliliği yükselte-
cek projelere daha sıkı sarılacak, daha faz-
la kaynak ayıracağız. 

Geçtiğimiz haftalarda Meclis’te kabul edi-
len yeni askerlik sistemi, aynı zamanda, 
ordumuzun yetişmiş ve uzman insan gücü 
ihtiyacını geliştirmesine de vesile olacak-
tır. Milli Savunma Üniversitemiz bünye-

sinde başarılı bir şekilde devam ettiğini 
gördüğüm astsubay, subay, komuta ve kur-
may subayı eğitim faaliyetleriyle ordumuz, 
her geçen yıl gücüne güç katmaktadır. Bü-
tün bu sevindirici gelişmelerde katkısı ve 
emeği olan herkese huzurlarınızda teşek-
kür ediyorum. 

Bugün mezun olan subaylarımızı ve misa-
firlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. 
Halen sınırlarımız içinde ve dışında görev 
yapan tüm askerlerimize görevlerinde ba-
şarılar diliyorum. Rabbim hepsini de her 
türlü beladan, felaketten, husumetten, sal-
dırıdan korusun diyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Sayın Divan, HAK-İŞ Konfederasyonu-
muzun değerli yöneticileri, HAK-İŞ aile-
sinin kıymetli mensupları, sevgili emek-
çi kardeşlerim, kıymetli misafirler, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Bu vesileyle, Genel Başkanlarının “Hiç 
kimse işinden dışarıya atılmayacak” dediği 
halde, Bolu Belediyesinde Hak-İş mensubu 
işçi kardeşlerimin seçimden hemen sonra 
kapıya konmasını kınıyorum. Yalan söyle-

yenleri de milletime şikâyet ediyorum. U-
nutmayın ki Rezzak-u Alem olan Allah’tır, 
CHP değil. Bir kapı kapanır binlerce kapı 
açılır. Hukuk yoluyla haklarımızı sonuna 
kadar savunacağız. Hak-İş, Konfederasyon 
olarak bu işin arkasındadır, bizler de ya-
nındayız.

Bu yıl 43’üncü kuruluş yıldönümünü geri-
de bırakan Hak-İş Konfederasyonumuza, 
ilk günden bu yana sürdürdüğü emek, de-
mokrasi, özgürlük, adalet mücadelesi için 

Faiz ve Enflasyonu Tek Haneli 
Rakamlara İndireceğiz

HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulu | Ankara | 10 Temmuz 2019
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pastayı büyüterek ve herkesin buradan 
hakkı olanı almasını sağlayarak milletimi-
zin tamamına mal ettik. Her ne kadar son 
dönemdeki döviz dalgalanmaları sebebiy-
le uluslararası hesaplarda bir miktar geri-
leme yaşanmış olsa da, fiilen milletimizin, 
17 yıl öncesinin çok üzerinde bir refah se-
viyesinde bulunduğunu vicdan sahibi her-
kes kabul edecektir. Ülkemizi yıllık bazda, 
2009 hariç hep büyüttük. Milli gelirimizi 
3 kattan fazla artırdık. Ücretlilerin gayri 
safi katma değerden aldıkları payı, yüzde 
28’den yüzde 39’a çıkartarak, zenginliğin 
tabanını genişlettik. Satın alma gücü pa-
ritesine göre ülkemizi dünyanın 13’üncü 
büyük ekonomisi haline getirdik. Otomo-
tivden beyaz eşyaya ve inşaata kadar her 
alanda üretim ve satış rekorları kıran bir 
ekonomik hareketlilik ortaya çıkardık. İh-
racatımız, her ay tüm zamanların rekoru-
nu kırarak artmaya devam ediyor. Şu an-
da 170 milyar dolar civarındayız. En kısa 
zamanda bu rakamı 200’ün üzerine çıka-
racağız. Cari açığı, hem yıllık bazda, hem 
dönemsel olarak hedeflerimize yakın bir 
seviyeye çekmeyi başardık. 

İşgücü arzımız, yani işgücüne katılım ora-
nı, geçmişte hiç olmadığı kadar yüksek bir 
seviyeye çıktı. Buna rağmen biz, 9 milyon 
kişiye ilave istihdam sağlayarak, kırılması 
güç bir başarıya imza attık. Son dönemde-
ki dalgalanmalar sebebiyle işsiz oranının 
bir parça yükseldiğinin farkındayız. İnşal-
lah, iş dünyamızla birlikte 2,5 milyon yeni 
istihdam hedefimize ulaştığımızda işsizli-
ği yeniden tek haneli rakamlara düşürece-
ğimize inanıyorum. 

Dövizdeki dalgalanma ve faizlerdeki yük-
seliş sebebiyle borçlanma oranımız bir 
parça yukarıya çıkmış olsa da, dünyada, 
özellikle de AB ve OECD ülkeleri arasında 
gerçekten çok iyi bir yerde bulunuyoruz. 
Şimdi bize IMF’yi tavsiye edenler var. IMF 
defterini kapattık ve kim ne derse desin bir 
daha açmayacağız. Merkez Bankamızın dö-
viz rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi brüt 
olarak 100 miyar dolara yeniden yaklaştık. 
Hem kendi içimizdeki yapısal reformla-
rı hızlandırarak, hem de dış şoklara karşı 
daha güçlü hale gelerek, bu süreci geride 
bırakacağız. İşte o zaman borçlanma poli-
tikalarımızı daha adil ve sürdürülebilir bir 
zeminde yürütme imkânına kavuşacağız. 
Bu dengeyi kurma yolunda önemli mesa-
fe kat ettik. İnşallah uzak olmayan bir ge-
lecekte, her alanda yeniden hedeflerimize 
uygun bir seviyeye çıkacağız. Milletimiz 
madem bu görevi bize vermiştir, öyley-
se gereken her durumda ihtiyaç duyulan 
adımları atmak, kararları almak, iradeyi 
ortaya koymak mecburiyetindeyiz. 

Bu vesileyle ormancılık faaliyetleri ve or-
man yangınları ile mücadeleden dolayı 
işçi ihtiyacının had safhada olması gerek-
çesiyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre 
uzatımı talebi yenilendi. Bu talebi Hazine 
ve Maliye Bakanımız bana iletti. Bu 4 aylık 
uzatma sürecini böylece gerçekleştirmiş 
oluyoruz. Hayırlı olsun.

Merkez Bankası Başkanlığında yapılan 
görev değişikliğinden dolayı özellikle bi-
rilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz 
mümkün değildir. Davul birilerinde tok-
mak birilerinde… Yanlış bir anlayış, bedeli-

teşekkür ediyorum. Kuruluşundan bugü-
ne kadar Hak-İş’in çalışmalarına emeği ge-
çen, katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. 
Bugün gerçekleştirilmekte olan 14’üncü 
Olağan Genel Kurul toplantısının, Hak-İş 
camiası, çalışma dünyamız ve milletimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

İnancımızda ve kültürümüzde çalışmak, 
alınteriyle üretmek, hakkını aramak ve 
almak gerçekten çok değerli görülmüş, öv-
güyle karşılanmıştır. Rabbimizin, “İnsan i-
çin ancak çalıştığının karşılığı vardır” emri 
bize, hem ahiretimizi, hem dünyamızı kur-
tarmak için yönelmemiz gereken istika-
meti göstermektedir. Başkası için çalışan 
insanın bunun karşılığında hak ettiği ücre-
ti veya bedeli alma mücadelesi, neredeyse 
insanlık tarihi kadar eskidir. Diğer dinler 
gibi İslam’da da emeğin karşılığının tam 
ve zamanında ödenmesi konusuna çok bü-
yük önem verilmiştir. 

Sendikalar, işte bu mücadeleye öncülük 
eden kuruluşlar olarak, gerçekten takdire 
şayan bir konumda bulunuyorlar. Hak-
İş, kurulduğu günden beri sadece işçinin, 
emekçinin hakkını aramakla kalmamış, 
aynı zamanda bağrından çıktığı toplumun 
tüm meseleleriyle de yakından ilgilen-
miş bir sendikadır. Aynı alanda faaliyet 
gösteren, kendi milletinin değerlerine ve 
ülkesinin çıkarlarına duyarsız kimi yapı-
ların tersine Hak-İş, hep yerli ve milli bir 
anlayışla çalışmalarını yürütmüştür. 1980 
darbesinden 28 Şubat müdahalesine ve 15 
Temmuz’a kadar, bu ülkenin zor zaman-
larında hep Hakkın ve hakikatin yanında 
yer alan Hak-İş Konfederasyonumuza, bu 

onurlu duruşu için şükranlarımı sunuyo-
rum. Her mücadelesinde yanında oldu-
ğum, her mücadelemizde de yanımızda 
bulduğumuz Hak-İş’in, gelecekte de aynı 
ilkeli ve kararlı tavrını sürdüreceğine yü-
rekten inanıyorum. 

Türkiye’yi birlikte bugünlere getirdik, in-
şallah yine birlikte geleceğe taşıyacağız. 
2023 hedeflerimize beraberce ulaşacağız, 
bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 viz-
yonlarımızı beraberce emanet edeceğiz. 
Çünkü biz bu milletin bağrından doğmuş 
kadrolarız. Çünkü biz her şeyimizi borçlu 
olduğumuz bu ülkeye aşkla bağlı, bu mil-
lete hizmet etmeyi ibadet sayan, yüreğini 
ve bedenini bu yola adamış gönül erleriyiz. 
Çünkü biz Türkiye’yiz. 

İşsizlik Yeniden Tek Haneli 
Rakamlara Düşecektir

Değerli kardeşlerim,

Milletin, özellikle de emekçinin yanında 
yer almak, öyle lafla olmaz. Biz, gerek İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız 
döneminde, gerek 11 yılı aşkın Başbakan-
lığımız süresince, gerekse de Cumhurbaş-
kanlığımız boyunca işte bu mücadeleyi 
verdik. Büyük büyük laflarla, yalanlarla, 
sloganlarla, ideolojik illüzyonlarla, hele 
hele içi boş vaatlerle milletimizi ve emek-
çilerimizi kandırmaya asla çalışmadık. Bu-
nun yerine bu ülkenin 82 milyon vatanda-
şının her birinin hayat seviyesini yüksel-
tecek icraatlar ortaya koyduk. Zenginliği, 
mevcut pastanın dağıtımını yaparak değil, 
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ideolojik sapkınlıklara, insani duyarsız-
lıklara, zulümlere karşı mücadele ederek 
bugünlere gelmişti. İnşallah, 31 Mart’ın 
ardından belediyelerde yaşanan tehlikeli 
gidişin önünü de, hep birlikte mücadele 
ederek keseceğiz. Milletimizi yalan-yanlış 
vaatlerle, riyakârlıklarını gizlememek için 
kullandıkları tatlı sözlerle kandıranların 
gerçek yüzlerini ortaya dökeceğiz. Siz ken-
di mecranızda ve kendi yöntemlerinizle, 
biz de kendi yetkilerimizle bu mücadeleyi 
sonuna kadar sürdüreceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, geçtiğimiz yıl bu günlerde yeni 
hükümet sistemine fiilen geçişin aşamala-
rını yaşıyordu. 24 Haziran seçimlerinin ar-
dından, önce biz yemin ederek görevimize 
başladık. Ardından kabinemizi kamuoyuy-
la paylaştık. Daha sonra da yeni yönetim 
sistemini adım adım inşa ederek bugünle-
re geldik. Geriye doğru dönüp bir yıllık ne-
ticelere baktığımızda, ülkemizin döviz-fa-
iz-enflasyon tuzağı başta olmak üzere, pek 
çok kritik sınamaya maruz kaldığını görü-
yoruz. Suriye ve Irak’tan Doğu Akdeniz’e 
kadar, ülkemiz açısından hayati önem 
taşıyan nice uluslararası krizle mücadele 
ettik. Amerika’nın ve Avrupa ülkelerinin 
ülkemize yönelik pek çok haksız eleştiri-
sine ve hatta uygulamasına göğüs gerdik. 
Sayıları 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 
4,5 milyonu bulan sığınmacıların getirdiği 
ekonomik, siyasi ve insani yükleri omuzla-
dık. Mahalli idareler seçimleri öncesinde 
ve sonrasında siyasi iklimi zehirlemeye yö-
nelik nice oyunu bozduk. 

Tamamını yeniden yapılandırdığımız ba-
kanlıklarımız ve kurumlarımızın bu bir 
yıllık dönemdeki çalışmaları bize, hem 
başarılı yönlerimizi, hem de eksiklerimizi 
ve aksaklıklarımızı gösterdi. Yönetim deği-
şikliğinin büyüklüğünü düşündüğümüz-
de, ortaya çıkan sorunların tamamının da 
üstesinden gelinebilir ve çözülebilir olma-
sı sevindiricidir. Reform ve değişim, insan-
ların kendi hayatları gibi kurumlar için de 
kesintisiz bir süreci ifade eder. Bakanlıkla-
rımızın ve kurumlarımızın güçlü yönlerini 
destekleyecek, zafiyet ortaya çıkan yönle-
rini de süratle değiştireceğiz. Cumhurbaş-
kanlığı bünyesinde bu değerlendirmeyi 
başlattık. Zaten bizim de kendi gözlemle-
rimiz, tespitlerimiz, teşhislerimiz ve çö-
züm yöntemlerimiz bu süre içinde oluştu. 
Meclis’e düşen görevleri grubumuzdaki 
arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanlığı bünye-
sinde yapılması gerekenleri de Külliyedeki 
ekibimiz vasıtasıyla çalışıyoruz. 

Türkiye’nin Cumhuriyet tarihindeki bu 
en önemli yönetim reformunu baltalama 
peşinde olanlara aradıkları fırsatı verme-
yeceğiz. Milletimizin, 16 Nisan halkoyla-
ması ile kabul ederek bize teslim ettiği bu 
emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. 
Demokrasiye, milli iradenin üstünlüğü-
ne, milletin tercihlerine saygı duyan her-
kesin de, artık yeni yönetim sistemi tar-
tışmalarından uzak durması gerektiğine 
inanıyorum. 

Bu nasıl bir mantıktır, nasıl bir anlayıştır. 
Bir yönetim sistemi kuruyorsunuz ve bu-
nu millete götürüyorsunuz. Millet yüzde 
52 ile buna ‘evet’ diyor. Şimdi çıkıyorsun, 

ni kim ödeyecek? Siyasetçi ödeyecek. Mut-
luluğunu kim yaşayacak? Banka başındaki 
yaşayacak. Yok böyle bir şey. Bu noktada 
istişare neticesinde alınan karara uyacak-
sın. Yeni yönetim sisteminde Başkan, bu 
konuda müdahale yetkisini kullanmıştır. 
Böylece faiz denilen, her türlü kötülüğün 
anası olan, hele hele para politikalarında 
bu konuyla ilgili verilen talimatlara uyma-
yan bu arkadaşımızın bir değişikliğe tabi 
tutulmasının gerektiğine inandık. Şimdi 
kimler savunuyor bunu? Hep faizciler sa-
vunuyor. Bundan sonraki süreçte faiz poli-
tikamızın nasıl, hangi türde şekillendiğini 
de en kısa zamanda göreceksiniz. 

Faiz enflasyonun anasıdır. Faizi yüzde 
63’ten alıp, yüzde 4,6’ya indirdik. Keza enf-
lasyonu da yüzde 30’lardan, yüzde 7’lere 
çektik. Bunu gören Batı, süratle bize Gezi 
olaylarıyla müdahale etmiştir. Gezi olay-
larıyla birlikte faiz ve enflasyon çift hane-
li rakamlara çıkmıştır. Şimdi tekrar bunu 
tek haneli rakamlara indirmek durumun-
dayız. Bunu da başaracağız. Bunun başka 
çıkışı, izahı yoktur. Ama Türkiye’deki bazı 
faizciler ve birileri bundan rahatsız olabi-
lir. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar. Ka-
rarlıyız ve bu işi de bitireceğiz.

Bundan Sonra Merkez Bankası 
Ekonomi Programımıza Çok Daha 
Güçlü Destek Verecektir

Yeni yönetim sisteminde, Merkez Bankası 
Başkanını atama görevi, ülkenin diğer po-
litikalarıyla birlikte ekonomi politikasın-
dan da sorumlu olan Cumhurbaşkanına bı-

rakılmıştır. Eğer ekonomi politikalarında 
Merkez Bankası kendisinden beklediğimiz 
rolü hakkıyla oynayabilmiş olsaydı, böyle 
bir değişikliğe zaten ihtiyaç olmazdı. Ama 
orada bir tıkanıklık var ve bunun bedelini 
tüm ülke, tüm millet hep birlikte ödüyo-
ruz. Göz göre göre ülkemizin sırtına böyle 
bir yükün bindirilmesine rıza göstermek, 
Cumhurbaşkanı olarak bizim görevimizi 
ihmal etmemiz anlamına gelirdi. Bunun 
için gereken istişareleri yaptık, kararımızı 
aldık ve uyguladık. İnşallah bundan sonra 
Merkez Bankası ekonomi programımıza 
çok daha güçlü destek verecektir. Türkiye, 
demokraside ve ekonomide gerçekleştir-
diği atılımlardaki başarılarıyla, geçmişten 
beri hep dünyayı şaşırtmış bir ülkedir. 
Önümüzdeki dönemde de herkesi bir kez 
daha şaşırtmakta kararlıyız. 

Bu vesileyle, Hak-İş’in, 31 Mart seçimle-
rinin ardından, özellikle CHP ve HDP’ye 
mensup belediyelerde sendikalardan is-
tifa ettirilen 17 bine yakın üyesi ve işten 
atılan 800’e yakın kişiyle ilgili verdiği mü-
cadeleyi desteklediğimi özellikle belirt-
mek istiyorum. Seçimlerden önce “Hak, 
hukuk, özgürlük” laflarını ağızlarından 
eksik etmeyenlerin, seçimlerin ardından 
haksızlık, hukuksuzluk ve faşizm abideleri 
haline dönüşmesini üzüntüyle takip edi-
yoruz. Sendika değiştirme baskısı, işçinin 
hak arama mücadelesine yönelik aleni bir 
saldırıdır. Hele hele sırf siyasi düşünce-
sinden dolayı insanları işten atarak ekme-
ğinden-aşından, çoluğunun-çocuğunun 
nafakasından mahrum etmek, şehit yakın-
larını istiskale yeltenmek, partizanlığın 
en sefil, en aşağılık halidir. Hak-İş, işte bu 
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gitmeyi kabul eder. Giderken de yanına 
bir deve, bir keçi ve bir horoz alır. Hülagu, 
genç âlimi görünce, “Bula bula seni mi bul-
dular” diye sorar. Bunun üzerine Kadıhan, 
“Karşında iri birini istiyorsan dışarıda bir 
deve var, sakallı birini istiyorsan dışarıda 
bir keçi var, sesi gür birini istiyorsan da 
dışarıda bir horoz var, istediğini çağırtıp 
istediğinle görüşebilirsin” der. Karşısında-
kinin hikmet sahibi biri olduğunu anlayan 
Hülagu, “Söyle bakalım, beni buraya geti-
ren sebep nedir?” diye sorar. Genç alim bu 
soruya, “Seni buraya bizim amellerimiz 
getirdi. Allah’ın verdiği nimetlerin kıyme-
tini bilemedik. Makam, mevki, mal, zevk-
sefa peşine düştük. Allah da nimetlerini 
geri almak üzere seni gönderdi” diye cevap 
verir. Bunun üzerine Hülagu, “Peki beni 
buradan kim gönderebilir” diye devam e-
der.  Alimin bu soruya cevabı da, “Şayet biz 
özümüze döner, birbirimizle uğraşmaktan 
vazgeçersek, işte o zaman sen buralarda 
bir gün bile duramazsın” şeklinde olur. 

Bizi bugünlere medeniyetimize, tarihi-
mize, kültürümüze sahip çıkmamız, yani 
özümüze yönelmemiz getirmiştir. Şayet 
bugün bir takım sıkıntılar yaşıyorsak, bu-
nun sebebini de yine burada arayacağız. 
Milletimizle olan gönül bağımızı güçlen-
dirmek için çalışacağız. Hakka, hakikate, 
özellikle adalete, emanete, ehliyete, liya-
kate, istişareye daha çok önem vereceğiz. 
Kibre, büyüklenmeye, böbürlenmeye, dar 
kadroculuğa, özellikle de milletten kopuşa 
sebep olan her türlü hastalığı bünyemiz-
den söküp atacağız. Bu şekilde birliğimizi, 
beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendir-
diğimizde, Allah’ın izniyle önümüzde du-

racak hiçbir güç yoktur. Ne sınırlarımıza 
yığılan teröristler, ne onları üzerimize kış-
kırtan güçler, ne yüzümüze dost gözüküp 
arkamızdan kuyumuzu kazan riyakârlar 
hedeflerimize ulaşmamıza engel olama-
yacaklar. 

Değerli kardeşlerim,

Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, ülke ve 
millet olarak doğru adımlar atarsak, bir 
anda çeyrek asır, hatta yarım asır öne geç-
memiz mümkündür. Tam tersine, yanlış 
adımlar atarsak da, aynı şekilde çeyrek 
asır, yarım asır geriye düşmemiz kaçınıl-
mazdır. AK Parti’nin ülkemize son 17 yılda 
kazandırdığı hizmetlerin gerisinde istikrar 
ve güven iklimini, gerektiğinde kendinden 
fedakârlık yapma pahasına koruma irade-
sini gösterebilmesi yatıyor. Ama istikrar 
ve güvene en çok ihtiyaç duyduğumuz za-
man, içinden geçtiğimiz işte bu dönemdir. 
Sadece 2014’ten bugüne kadar tekrarlama 
seçimiyle birlikte 9 seçim yaşayan mille-
timizin adeta seçim yorgunu haline geldi-
ğini biliyoruz. Artık önümüzde, Cumhur-
başkanlığı ve Meclis bakımından 4 yıllık, 
belediyelerde de 5 yıllık kesintisiz bir icra-
at dönemi vardır. Bu süreyi en iyi şekilde 
değerlendirmekte kararlıyız. 

Demokrasimizi daha ileriye taşıyacak, eko-
nomimizi sıkıntılarından kurtarıp daha 
da güçlendirecek, bizi hedeflerimize yak-
laştıracak reformları kararlılıkla hayata 
geçireceğiz. Birileri istediği veya birileri 
sürekli gündeme getirdiği için değil, mille-
timizin beklentilerini karşılamak ve kendi 
programlarımızı hayata geçirmek için de-

“Bunu tekrar oylamaya, referanduma gö-
türelim” diyorsun. Bu boyacı küpü mü? 
Bu nasıl bir siyaset anlayışıdır, nasıl bir 
yaklaşımdır? İşte alışkanlıkları hep budur. 
Geçmişten bu yana diyorlar ki ‘tek adam-
cılık.’ ‘Tek adamcılık’ eğer buysa, bunu biz 
sizden öğrendik. Niye? CHP zihniyeti ‘tek 
adamcılık’ demektir. İl başkanlarının vali 
olmasını biz bunlardan öğrendik. Ülkemiz 
bunu yaşadı. Ama bunu genç kuşaklar şu 
anda bilmiyor. Bunların yaşandığı ülke-
mizde şu anda hak, hukuk, adalet, milli 
irade dersi vermeye kalkıyorlar. Önce bu 
dersi siz alacaksınız.

Türkiye bu tartışmayı çok uzunca bir süre 
yapmış, reformunu gerçekleştirmiş, ter-
cihini ortaya koymuştur. Bundan sonra 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini da-
ha ileriye nasıl taşırız, eksiklerini, aksak-
lıklarını nasıl düzeltiriz, onun yollarını a-
ramalıyız. Bu konuda Hak-İş’ten de destek 
ve katkı beklediğimi özellikle ifade etmek 
istiyorum. Türkiye’nin demokrasi ve kal-
kınma mücadelesinde hep önde yer alan 
Hak-İş’in, bu hususta da üzerine düşenleri 
layıkıyla yerine getireceğinden şüphe duy-
muyorum.

Meydanı, Bu Ülkeyi Esir Almaya 
Çalışanlara Terk Etmeyeceğiz

Değerli arkadaşlar,

Hayatımızın hiçbir döneminde eksikleri 
başkalarının sırtına yükleme, başarılara 
da tek başımıza sahip çıkma kolaycılığına 
kaçmadık. Bugün de, önümüzde duran 

zorlukları ve fırsatları, önce kendi nefsi-
mizde, kendi vicdanımızda, kendi aklımız-
da muhasebeye çekiyoruz. Tabii bununla 
yetinmiyor, parti kademelerimizden bü-
rokratlarımıza, iş ve çalışma dünyamızdan 
kanaat önderlerine kadar her alanda isti-
şareler yürütüyoruz. Gittiğimiz her yerde 
milletimizin sesine kulak veriyor, göster-
diği istikamete dikkatle bakıyor, verdiği 
mesajları nakkaş titizliğiyle kaydediyoruz. 
Samimi değerlendirmelerle fitne ve fesat 
girişimlerini hassasiyetle ayırt ediyor, gö-
nülden gelen her sesi hazine değerinde gö-
rüyoruz. Tayyip Erdoğan siyasetteki 40 yıl-
lık varlığını da, elde ettiği tüm başarıları da 
buna borçludur. Milletimizle irtibatımızın 
kesildiği, tabanımızla bağımızın koptuğu, 
kanaat önderlerimizle muhabbetimizin za-
yıfladığı gün, zaten bizim de bittiğimiz gün 
demektir. Hâlbuki bizim daha milletimize 
yapacak çok hizmetimiz, ülkemizde icra e-
decek çok işimiz, umudunu bize bağlamış 
insanlara verecek çok mesajımız var. 

Şimdi sizlere, geçtiğimiz yıl anlattığım tari-
hi bir rivayeti tekrar nakletmek istiyorum. 
Meşhur Cengiz Han’ın torunu Hülagu, 
Bağdat’ı ele geçiriyor ve şehri baştan sona 
yağmalıyor. Bu yağma sırasında kimi kay-
naklara göre 200 bin, kimi kaynaklara göre 
400 bin kişi katlediliyor. Her biri asırların 
emeği olan camiler, saraylar, kütüphane-
ler yerle bir ediliyor. Bu zalim hükümdar 
şehrin dışındaki karargâhından bölgenin 
en büyük âlimiyle görüşmek istediği habe-
rini gönderir. Tabii hiç kimse, Hülagu’nun 
karşısına çıkmaya cesaret edemez. Sonun-
da daha sakalı bile terlememiş bir med-
rese hocası olan Kadıhan, bu görüşmeye 
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ğişimi kesintisiz sürdüreceğiz. Türkiye’nin 
tökezlemesini ve hatta mümkünse yere 
kapaklanmasını bekleyenlerin heveslerini 
yine, 17 yıldır hep yaptığımız gibi kursak-
larında bırakacağız. Meydanı, dışarıdan 
ve içeriden bu millete diz çöktürmeye, bu 
ülkeyi esir almaya çalışanlara terk etme-
yeceğiz. Yeni 15 Temmuzlara olduğu gibi, 
yeni 28 Şubatlara da fırsat vermeyeceğiz. 
Siyaset mühendisliği hesaplarının milli 
iradeye galebe çalamayacağını bir kez da-
ha göstereceğiz. Bunun için de, beşer oldu-
ğumuzun bilinciyle sigaya, sorgulamaya, 

derlenip toparlanmaya kendimizden baş-
layacağız. Allah şahittir ki, niyetimiz halis-
tir. Rabbim inşallah yar ve yardımcımızdır. 

Bu duygularla bir kez daha Hak-İş Konfe-
derasyonumuzun 14’üncü Olağan Genel 
Kurulu’nun sizlere ve ülkemize hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Buradan tüm iş-
çi, emekçi kardeşlerimize, tüm çalışanları-
mıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Dayanışmanız, uhuvvetiniz, inancınız, 
mücadeleniz kaim ve daim olsun diyorum. 
Kalın sağlıcakla.

Yurt dışından gelen saygıdeğer misafirler, 
emniyet teşkilatımızın kıymetli mensupla-
rı, siyasi partilerimizin değerli başkanları, 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Değer-
li Başkanı, tüm yargı mensuplarımız, mil-
letvekillerimiz, aziz kardeşlerim, sizleri 
en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.

Açılışını yaptığımız Ankara Emniyet Mü-
dürlüğü yeni hizmet binamızın hayırlı ol-
masını diliyorum. 

Polis teşkilatımız, 15 Temmuz gecesi va-
tandaşlarımızla sırt sırta vererek adeta ta-
rih yazdılar. Kimi zaman 3-5 gözü pek po-
lisimiz, FETÖ’cü alçaklar tarafından işgal 

Emniyet Teşkilatımız, 15 
Temmuz Öncesinden Daha 

Güçlü Bir Konuma Geldi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Açılışı
Ankara | 15 Temmuz 2019
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Biz Şehitleriyle Yaşayan, 
Şehitleriyle Var Olan Bir Milletiz

Kardeşlerim,

15 Temmuz gecesi, 63’ü polis, 5’i asker, 
183’ü sivil olmak üzere toplam 251 vatan-
daşımızı şehit verdik. Sadece Ankara Em-
niyet Müdürlüğümüz çevresinde 10 karde-
şimiz şehadete yürüdü. O gece ayrıca 2 bin 
193 insanımız da gazilik payesiyle şeref-
lendi. Milleti, bayrağı, vatanı, devleti için 
hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize bir 
kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. 
Yüce Mevla şehitlerimizi cennetiyle-cema-
liyle müşerref kılsın, onları Peygamber 
Efendimize cennette komşu eylesin diyo-
rum. Rabbimiz Bakara Suresinde şehitler-
le ilgili şu müjdeyi veriyor. “Allah yolunda 
öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin, onlar diri-
dirler, ancak siz bunu bilemezsiniz.” Evet, 
bizler, şehitlerinin hayy, yani canlı olduk-
larına inanan bir dinin mensuplarıyız. Biz 
şehitleriyle yaşayan, şehitleriyle var olan 
bir milletiz. Dünyanın 34 farklı ülkesinde 
78 şehitliğe sahip bir milletin ferdi olmak-
tan daima gurur duyduk, gurur duyuyo-
ruz. Şairin dediği gibi:

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır 

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”

Anadolu, bize aziz şehitlerimizin müba-
rek kanlarıyla vatan kılınmıştır. Üzerinde 
özgürce nefes aldığımız, yaşadığımız, ha-
yatımızı sürdürdüğümüz bu topraklar, bi-
ze şehit ve gazilerimizin emanetidir. Her 
karışında bir aslanın yattığı bu topraklar, 

evet, aynı zamanda dünyanın en büyük 
şehitliğidir. Türkiye, dün olduğu gibi bu-
gün de, şehit ve gazilerinin fedakârlıkları 
sayesinde dimdik ayaktadır. Bunun için 82 
milyonun tamamının şehit ve gazilerimize 
can borcu, minnet borcu, vefa borcu vardır. 
Bu borcu maddiyatla ödemenin mümkün 
olmadığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. 
Hiçbir maddi imkân şehit ve gazilerimizin 
fedakârlıklarının karşılığı olmaz. Bu borcu 
ancak, bir nebze de olsa, şehitlerimizin uğ-
runa canlarını feda ettikleri mukaddes de-
ğerlere sahip çıkarak ödeyebiliriz. Onların 
çarpıştıkları, hatta ölümü göze aldıkları 
vatan, millet, bayrak, ezan gibi ortak has-
letlerimizi yücelterek, ruhlarını şad edebi-
liriz.

Biz de çalışmalarımızı işte bu hassasiyetle 
yürütüyoruz. Ülkemizi ekonomide, güven-
likte, savunma sanayinde, dış politikada 
çok daha ileriye taşıyacak adımları atıyo-
ruz.  S-400’lerimizi almaya başladık. “Ala-
mazlar” dediler, “Onları bir yerlere yerleş-
tiremez” dediler, “Almanız doğru olmaz” 
dediler. Bugün itibarıyla sekizinci uçak da 
geldi ve şimdi yükünü boşaltıyor. İnşallah 
Nisan 2020’de son noktayı koyuyoruz. Bu-
nunla birlikte hava savunma sistemlerin-
de dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline 
geliyoruz. Şimdi hedef, Rusya ile beraber 
ortak üretim yapmaktır. Bunu yapacağız, 
daha ileri gideceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi gibi 
tarihi nitelikle reformlarla milli iradenin 
önündeki engelleri kaldırarak, Türkiye’yi 
demokrasi liginde zirveye taşımanın mü-
cadelesini veriyoruz. Bunun yanında bir 

edilen bazı yerleri kısa sürede kurtararak, 
darbenin bastırılmasında büyük başarı 
elde ettiler. Özel harekâtçılarımız, yetişe-
bildikleri her yerde darbecilere kök sök-
türdüler. Ankara’nın dört bir yanında dar-
becilere karşı aslanlar gibi mücadele eden 
polislerimize bir kez daha yürekten teşek-
kür ediyorum. Aynı şeklide İstanbul’da 
da, Boğaziçi Köprüsünde, Çemberlitaş’ta, 
Çengelköy’de, diğer yerlerde canlarını hi-
çe sayan emniyet güçlerimizi tebrik edi-
yorum. Özellikle o gece burada, Ankara 
Emniyet Müdürlüğünde, FETÖ’cülerin 
her türlü ihanetine, saldırısına direnen 
tüm yiğitlere, ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. 

Biliyorsunuz 15 Temmuz gecesi darbe-
cilerin hedef tahtasına koyduğu kurum-
lardan ilki emniyet teşkilatımızdı. Göl-
başı’ndaki Özel Hareket Başkanlığımızla 
beraber Ankara Emniyet Müdürlüğümüz 
de, gece boyunca FETÖ’cü alçaklar tara-
fından ağır saldırıya maruz kaldı. Ortaya 
çıkan her görüntü, darbecilerin yok ettik-
lerini sandıkları her kayıt, o gece burada 
yaşanan vahşetin boyutlarını bizlere tek-
rar hatırlatıyor. Bu hainlerin gözlerini, 
kendi insanına, kendi meslektaşlarına 
karşı “Vurun, öldürün, acımayın, üzeri-
ne sıkın” diyecek kadar kin bürümüştü. 
Acımasızca şehit ettikleri sivilleri yerde 
sürükleyecek, bir de utanmadan onların 
fotoğraflarını çekecek kadar insanlıktan 
çıkmışlardı. 

FETÖ’cülerin bu kin ve nefretinden Anka-
ra Emniyetimiz de nasibini aldı. Tanklar-
la kuşatılan, helikopterle taranan, uçakla 
bombalanan bu bina, oluşan tahribat se-
bebiyle artık kullanılamaz hale gelmişti. 
Ne yaptılar? Sakalımızı kestiler. Şimdi 
kesilen sakal çok daha gür bitti. Biz ise 
onların kollarını kestik ve bir daha kolay 
kolay ayağa kalkamayacaklar. Biz de eski 
binanın yerine daha modern, daha dona-
nımlı, sizlere daha iyi hizmet verecek yeni 
bir binayı teşkilatımıza kazandırmak için 
hemen çalışmalara başladık. Yaklaşık 1,5 
yıllık yoğun bir çalışmanın ardından, top-
lam kullanım alanı 32 bin metrekare olan 
yeni binamızı tamamladık. 

Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu gü-
zel bina, öncelikle sizlerin fedakârlığının 
bir timsalidir. Bu bina aynı zamanda poli-
siyle, istihbaratçısıyla, askeriyle, siviliyle 
15 Temmuz gecesi FETÖ’cülere karşı ver-
diğimiz destansı mücadelenin de sembo-
lüdür. Ankara Emniyet Müdürlüğümüz, 
inşallah bu eserin ruhuna ve temsil ettiği 
değerlere uygun şekilde insanımıza hiz-
met etmeyi sürdürecektir. Türk demok-
rasisinin kazanımlarına gerektiğinde 
canı pahasına sahip çıkan kurumlarımız 
olduğu müddetçe, Allah’ın izniyle, hiç 
kimse bu millete diz çöktüremeyecektir. 
Milletine ve devletine bağlı askerlerimiz, 
polislerimiz, istihbaratçılarımız olduğu 
sürece, hiçbir güç bir daha asla 15 Tem-
muz benzeri işgal girişimlerine teşebbüs 
edemeyecektir.
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daha milletimize 15 Temmuz benzeri iha-
netler yaşatmamak için gereken her türlü 
tedbiri alıyoruz. Liyakat, ehliyet ve adalet 
ilkelerine göre, millete ve memlekete sada-
kat çerçevesinde devletimizin kurumlarını 
yeniden yapılandırıyoruz. 

Devletimizi ve milletimizi, bünyesine sız-
mış FETÖ’cü teröristlerden arındırma sü-
recini, 15 Temmuz ihanetinden çok daha 
önce, 17-25 Aralık girişiminin hemen ar-
dından zaten başlatmıştık. Birileri o gün-
lerde FETÖ’nün paçavraları önünde nöbet 
tutarken, grup kürsülerini FETÖ’nün pro-
paganda aracı haline getirirken, biz, mey-
dan meydan FETÖ’nün ipliğini pazara çı-
karıyorduk. 15 Temmuz darbesinden önce 
bilhassa emniyet ve yargı teşkilatımız için-
de FETÖ ile mücadele noktasında önemli 
adımlar attık. Polis Akademisi gibi bir dö-
nem adeta FETÖ’nün militan yuvası haline 
dönüşmüş kurumları aslına uygun şekilde 
yeniden yapılandırdık. Milletin emaneti 
silahları millete karşı kullanmaktan çekin-
meyen, örgütün gizli haberleşme araçla-
rını kullanan şahısları titiz bir çalışmayla 
tespit ettik ve bunların Emniyet Teşkilatı-
mızla ilişiğini kestik. Bu kapsamda 30 bin 
714 FETÖ’cü teşkilattan ihraç edilirken, 
1.801 kişi de görevden uzaklaştırılmıştır. 

FETÖ’cülerin temizlenmesiyle ortaya bir 
boşluk çıkmaması için gereken tedbirle-
ri de süratle aldık. Bu çerçevede 2017 yı-
lında 2 bin 854 komiser yardımcısı ve 21 
bin 846 polis memuru; 2018 yılında 3 bin 
26 komiser yardımcısı ve 25 bin 373 polis 
memuru; 2019 yılında ise 2 bin 500 polis 
memuru göreve başladı. Ayrıca 19 bin 538 

çarşı ve mahalle bekçisi vazife başı yaptı. 
Böylece emniyet teşkilatımız sadece iç di-
siplin ve görev bilinci bakımından değil, 
personel sayısı itibariyle de 15 Temmuz 
öncesinden daha güçlü bir konuma geldi.

FETÖ’yü Doğuran ve Besleyen 
Ekosistemi Yok Etmeyiz

Kardeşlerim,

Bir Müslüman bir kez ısırıldığı delikten 
ikinci defa ısırılmaz. Şunu samimiyetle 
söylüyorum; birileri bunu istismar edebi-
lir. Bizim de geçmiş itibarıyla bunlara kar-
şı eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir 
ama o delikten bir kez daha sokulmamayı 
2010 itibarıyla ortaya koyduk ve gereğini 
de yaptık, yapıyoruz. Basiret ve feraset sa-
hibi olmak, aynı hataları tekrarlamamayı 
gerektirir. Kamu kurumlarını FETÖ’den 
ve diğer terör örgütü sempatizanlarından 
arındırmak kadar, devletin içinde bir daha 
böyle yapılar oluşmasının önüne geçmek 
de önemlidir. Bizim asıl sorumluluğumuz 
FETÖ’yü doğuran ve besleyen ekosistemi 
yok etmektir. Şüphesiz bunun yolu da şef-
faflıktan, ehliyet ve liyakate dayalı bir sis-
temi inşa etmekten geçiyor. 

Maalesef ülkemiz geçmişte ayrımcılığın 
hüküm sürdüğü, bazı kurumların kapıla-
rının toplumumuzun ekseriyetine kapa-
tıldığı dönemler yaşamıştır. Belli bir hayat 
tarzına, belli bir ideolojiye, dış görünüşe 
sahip olmayan vatandaşlarımız, sırf bu 
farklılıklarından dolayı ötelenmiş, dışlan-
mıştır. Kimi yerlerde adeta kurumsal bir 
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kimlik kazanan bu ayrımcılık, FETÖ’ye de 
istismar edeceği mümbit bir zemin sun-
muştur. FETÖ, 1970’lerden beri devletle 
millet arasında oluşan fay hatlarını kulla-
narak, buralardan sızarak toplumumuza 
sirayet etmiştir. Bu ihanet çetesiyle mü-
cadele sürerken, FETÖ’yü besleyen ve bü-
yüten hataların tamamen ortadan kaldı-
rılması da şarttır. Bugün atılan adımların 
kalıcılığı, işte bu alanlarda elde edilecek 
başarıya bağlıdır. Adalet, liyakat, hukuk 
ve demokrasi sütunları üzerinde yükselen 
bir yapıyı, çökertebilecek hiçbir sinsi güç 
yoktur. Biz de, bu anlayışla devletle millet 
arasındaki bağları yeniden tahkim ediyo-
ruz. Türkiye Cumhuriyetini, sadece belli 
kesimlerin değil; 82 milyonun her bir fer-
dinin sahipleneceği bir devlet haline getir-
meye çalışıyoruz. Hiçbir vatandaşımızın 
kendini dışlanmış, ötekileştirilmiş hisset-
meyeceği kuşatıcı-kucaklayıcı bir sistemi 
ülkemize kazandırmanın gayretindeyiz. 
Milli iradeyi esas alan Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi, bu bakımdan siyasi tari-
himiz boyunca bu yönde atılmış en büyük 
adımdır.

Hizipçilik, ekipçilik, dar kadroculuk gibi 
bürokratik oligarşiye yol açan tüm hasta-
lıkları, inşallah bu milletin gündeminden 
kalıcı olarak çıkartacağız. Polis teşkilatı-
mızın en altından en tepesine kadar tüm 
kademelerindeki terfileri de yine böyle 
bir hassasiyetle şekillendiriyoruz. Hangi 
görünüm, hangi iddia, hangi kisve altında 
olursa olsun, kendini devletin ve milletin 

menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anla-
yışın, bir daha buralarda hâkim olmasına 
izin vermeyeceğiz. 

Sizler Türk Milleti’nin, Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti’nin polislerisiniz. Sizler, ge-
rektiğinde canlarınız pahasına bu ülkenin 
birliğini, beraberliğini, bağımsızlığını, hu-
zurunu korumakla mükellefsiniz. Sizler-
den Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet prensiplerimize sıkı sıkıya sahip 
çıkmanızı bekliyorum. Görevinizi yapar-
ken, arkanızda devletin ve milletin ve el-
bette bunların temsilcisi olan Cumhurbaş-
kanının bulunduğunu lütfen unutmayınız. 
Rabbim sizleri her türlü ihanetten, her tür-
lü şer niyetten korusun diyorum.

Bir kez daha, 15 Temmuz gecesi şehade-
te yürüyenler başta olmak üzere Emniyet 
Teşkilatımızın şehitlerini ve tüm şehitle-
rimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.  
Gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, ken-
dilerine Allah’tan hayırlı, sağlıklı ve uzun 
ömürler diliyorum. Şu anda, ülkemizin 81 
vilayetinde ve yurtdışındaki temsilcilikle-
rinde görev yapan, nöbet tutan, insanımı-
zın emniyeti için fedakârca çalışan tüm 
polislerimize ülkem ve milletim adına te-
şekkür ediyorum.

Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün yeni 
hizmet binasının hayırlı olmasını temenni 
ediyor, sizlere sevgi ve saygılarımı sunu-
yorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet 
olun. Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim, sevgili İstanbullular, değerli 
şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, kıymetli 
kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum.  2016 yılının 
15 Temmuz gecesi, milletimizin istiklalini 

ve ülkemizin istikbalini korumak için u-
çakların, tankların, kurşunların karşısına 
dikilen kahraman milletimizin her bir fer-
dini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 
O gece şehit verdiğimiz 251 vatan evladı-

Doğu Akdeniz, Kıbrıs,
Ege Konularında Karşı
Tarafı Haklı Bulanların

Zihinleri İğfal Edilmiştir 

Yeşilköy Atatürk Havalimanı 15 Temmuz Programı
İstanbul | 15 Temmuz 2019
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el uzatmayı aklının ucundan bile geçire-
meyecektir. Bizler milletçe, vatanımıza,  
bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize, 
devletimize sahip çıktıkça, hiçbir gücün 
eli oralara ulaşamayacaktır. Hiçbir ihanet 
şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, 
beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamaya-
caktır. Ruhlarını iblise satan müptezeller 
Türkiye’yi ele geçiremeyecektir. O karanlık 
gecede okunan ezanlar ve salalar kalpleri-
mizi nasıl bütünleştirdiyse, inşallah bun-
dan sonra da aynı inançla, aynı heyecanla, 
aynı kararlılıkla yolumuza devam edece-
ğiz. Şehitlerimizin hiçbirini unutmayaca-
ğız. 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım’ı, 
16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok’u, 
63 yaşındaki Ümit Güder’i unutmayaca-
ğız. Darbecilerin başındaki haini gözü-
nü kırpmadan vuran Ömer Halisdemir’i, 
darbecilerle son nefesine kadar çarpışan 
Albay Sait Ertürk’ü unutmayacağız. Her bi-
rini şahsen tanıma şerefine eriştiğim Erol 
Olçok’u, İlhan Varank’ı, Halil Kantarcı’yı u-
nutmayacağız. Emniyet teşkilatımızın her 
biri diğerinden kıymetli 63 mensubunu u-
nutmayacağız. Her yaştan, her meslekten, 
her meşrepten, çoğunun salaları son nefes-
lerini vermeden önce okunan 251 şehidi-
mizin hiçbirini unutmayacağız. Şehitlerini 
unutanların yürekleri kurur. Şairin diliyle 
ifade edecek olursak:

Hıyabandan geçip semt-i canana vardı onlar

Cennet vatandan fidevs-i alaya erdi onlar

Kimi onbeşlik fidan, kimi asırlık çınardı

Sela-yı Şerifle Kur’an’ı öptü onlar

Bezm-i Elest’te kesişmişti yolları

Bir takdir-i ilahiyle yollara düştü onlar

Dediler “Altı da bir üstü de birdir yerin”

Şerbet-i şehadeti bir lahzada içti onlar

O gül yüzlerinde güller açmıştı

Ola ki bu-ı nebiye mazhar oldu onlar

Evet… Bizim milletimiz yıllarca yeni şe-
hitlerle, yeni gazilerle yüreğini hep sıcak 
tutmuş, canlı tutmuştur, bundan sonra 
da öyle yapacaktır. Biz de, yeni nesillerin 
15 Temmuz şehitlerini hatırlamaları, yad 
etmeleri için bu tarihi Demokrasi ve Mil-
li Birlik Günü adıyla resmi bayram olarak 
ilan ettik. Her anımızda ama özellikle de 
15 Temmuz’da şehitlerimizi, gazilerimi-
zi, meydanları, sokakları dolduran kahra-
manlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız. 
Biz bugün nasıl ecdadı rahmetle ve min-
netle yad ediyorsak, inşallah sonraki ne-
siller de 15 Temmuz kahramanlarını aynı 
şekilde anacaklar, hatırlayacaklardır. 

Bu vesile ile sizlerle bir müjdeyi paylaş-
mak istiyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlık-
ları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve 
Gaziler Dayanışma Vakfı’nın kuruluşu res-
men tamamlanmıştır. Çünkü bunun çok 
istismarı yapılıyor. İlgili tüm bakanlık ve 
kurumlarımızın mütevellisinde yer aldığı 
bu vakfımız aracılığıyla, şehit yakınlarımı-
za, gazilerimize verdiğimiz hizmetleri da-
ha iyi ve daha derli toplu bir şekilde yürü-
teceğimize inanıyorum. Vakfımızın hayırlı 
olmasını diyorum.

nın her birine Rabbim’den rahmet niyaz 
ediyorum. Gazilerimize Cenabı Allah’tan 
sıhhat ve afiyet diliyorum. Bizler inanı-
yoruz ki şehitler, peygamberlerden başka 
hiçbir kula nasip olmayacak en yüce maka-
mın sahibidirler. Kabirleri nur, mekânları 
Cennet olsun inşallah...

Emniyet teşkilatımızın bütün kahraman 
mensuplarını, şanlı polislerimizi bir kez 
daha muhabbetle kucaklıyorum. Peygam-
ber ocağı Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin 
ülkesine gönülden bağlı her bir subayını, 
astsubayını, uzman personelini ve erlerini 
alınlarından öpüyorum. Darbenin ilk anla-
rından itibaren cesaretle ihanetin üzerine 
giden yargı mensuplarımıza buradan şük-
ranlarımı sunuyorum.

Burası anlamlı bir mekân… Niye anlamlı 
biliyor musunuz? O gece burası iki anı tes-
pit etti. Bunlardan bir tanesi, saat 23.15 ci-
varı, tankların arasından Sayın Bay Kemal 
gelip Bakırköy’e geçti. Kendisi, “Bir otel 
bulamadığım için oraya gittim” dedi. Biz 
de Saat 01.15’te, eşim, kızım, torunlarım 
ve damadımla beraber buraya indik. Bu-
rada kim vardı? Millet vardı. Uçağımızın 
üzerinde F-16’lar, helikopterler uçuyor ve 
mermiler yağdırıyorlardı. 15 Temmuz’da 
16 saat süren o süreçte basın toplantısı 
yaptım. Valimiz aynı şekilde… Birinci Or-
du Komutanımız aynı şekilde... Basın top-
lantıları yapıldı, mesaj verildi. Bu mesaj 
verildikten sonra her şey elhamdülillah 
yerli yerine oturdu. 

O gece dünyaya örnek teşkil edecek bir 
dik duruş sergileyen medyamıza, sivil 

toplum kuruluşlarımıza, aydınlarımıza 
buradan özellikle teşekkür ediyorum. Sa-
baha kadar kesintisiz ezan ve sala okuyan 
imamlarımıza, seccadelerinin başında dua 
eden kardeşlerimize şükranlarımı sunuyo-
rum. Ceptown’dan İslamabat’a, Kudüs’ten 
Mogadişu’ya kadar dünyanın dört bir kö-
şesinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan 
vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza, bütün 
dost ve kardeş halklara buradan selamları-
mı gönderiyorum. 

O gece barikatları aşarak, tankları geçerek, 
kurşunları savuşturarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne gelen, tepelerine bırakı-
lan bombalara rağmen vakur duruşlarını 
bozmayan milletvekillerimizi selamlıyo-
rum. Millet sokakta istiklalini korurken, 
milletin vekilleri de orada demokrasi-
ye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır. 
Milli Mücadele sürerken işgal kuvvetleri 
Polatlı’ya kadar geldiler, ama Meclis’e sal-
dıramadılar. Daha önceki darbelerde mil-
li iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile 
Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 
Temmuz’daki darbeye teşebbüs eden ca-
niler bunu bile yaptılar.  Hamdolsun, mil-
letin iradesine de, evine de uzanan eller, 
bizzat millet tarafından kırıldı. 

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler 
Dayanışma Vakfı Kuruluşunu 
Tamamladı 

Hiç bir darbe, hiç bir darbe girişimi yapan-
ların yanına kar kalmadı, bundan sonra da 
kalmayacaktır. İnşallah, 15 Temmuz’dan 
sonra artık hiç kimse milletin iradesine 
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Değerli kardeşlerim,

15 Temmuz gecesi Türkiye’yi karanlığa 
gömmek istediler, ama başaramadılar. Al-
lah kurdukları tuzakları sahiplerinin baş-
larına geçirdi. Bir üstadımız, “Geceye ye-
nilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, 
bir gündüz ve bir güneş vardır” diyor. O ka-
ranlık geceye teslim olmadıkları için mille-
timin her bir ferdine minnettarız. Siz bam-
başkasınız. Kadınıyla, erkeğiyle bambaşka-
sınız. Siz kurşunların üzerine gittiniz. Siz 
mermilerin üzerine gittiniz. Yılmadınız ve 
bazı gençlerimiz kendilerini tankların altı-
na attı. Bazıları da gazi oldu. Bu yürektir 
yürek, kürek değil ve bunu ancak bu millet 
yapar ve siz yaptınız.

Bu Ülkenin Asli Sahibi  
Şehitler ve Gazilerimizdir 

O karanlık geceyi aydınlatan herkese min-
nettarız.  Geceye yenilmeyenler, uçaklara, 
helikopterlere, tanklara, namlulara karşı 
duranlar, vakit sabaha döndüğünde, istik-
lallerini ve istikballerini kurtarmış olma-
nın gururuyla ödüllerini aldılar. Bu ülke-
nin asli sahibi şehitler ve gazilerin başını 
çektiği kahramanlardır. Biz bugün burada 
özgürce sözümüzü söyleyebiliyor, nefesi-
mizi alabiliyor, işimize-gücümüze bakabi-
liyorsak, şehitlerimizin, gazilerimizin ve 
tüm kahramanlarımızın sayesindedir. Ede-
biyatımızın en güzel eserlerinden biri ola-
rak gördüğüm “Bu vatan kimin” şiirinden 
ilhamla şu dizeleri burada sizlerle paylaş-
mak istiyorum. 

Bu vatan tankların tam karşısında

Sıradağlar gibi duranlarındır

Şeytanın yoldaşı olmuş hainleri

Alnının çatından vuranlarındır.

Şahlanmış yiğitler kır at misali

Köpürmüş caddeler fırat misali

Kıyama kalkmış nice erkek-kadın misali

Namussuza hesap soranlarındır.

İsmini yazarak mezar taşına

Cemreler taşıdın yurdun kışına

Bakmadan yaşına, başına, ardına

Bedenini sevdaya sürenlerindir.

Tepeden tırnağa tek vücut olup

Sokağa, caddeye, meydana dolup

Bayrağı uğruna gül gibi solup

Asım şuuruna erenlerindir.

Vatana sevgiyi ibadet bilip

Bayrağı kendine emanet bilip

En büyük rütbeyi şehadet bilip

Bu aşkla toprağa girenlerindir.

Evet… Rabbim bu ülkenin gelecekteki tüm 
nesillerini de Asım şuuruna erenlerden ey-
lesin diyorum. Biz imanımıza, tarihimize, 
kültürümüze ve elbette en önemlisi nesli-
mize sahip çıktıkça, Allah’ın izniyle bu ül-
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15 Temmuz milletimize esaret boyundu-
ruğu vurma çabalarının farklı bir yönte-
miydi. Ülkemizin içine yerleştirdikleri 
ihanet çetesiyle milletimizi esir alacakla-
rını sananlar, tıpkı asırlar boyunca hep ol-
duğu gibi, bir kez daha derslerini aldılar. 
Nasıl biz istiklalimizi ve istikbalimizi ko-
rumaktan vazgeçmiyorsak, bizim önümü-
ze tuzaklar kuranlar da emellerinden asla 
vazgeçmeyecektir. Bugün ülkemizin önün-
deki engeller, yaşadığı sıkıntılar, maruz 
kaldığı saldırılar, hep işte bu kadim kavga-
nın tezahürleridir. Suriye meselesini böyle 
okumayan, müstevlilerin emellerine hiz-
met eder. Irak meselesini böyle okumayan, 
bu oyuna figüranlık yapar. Doğu Akdeniz, 
Kıbrıs, Ege konularında karşı tarafı haklı 
bulanların zihinleri iğfal edilmiş demektir. 
Ülkemizin diplomatik, askeri, ekonomik a-
landa verdiği mücadeleyi sıradan bir siyasi 
çekişme parantezine hapseden, zaten iflah 
olmaz bir mankurta dönüşmüştür. İçinden 
geçtiğimiz dönemin, gelecek çeyrek asrı-
mızı, yarım asrımızı biçimlendirecek öne-
me sahip olduğunu görmeyene, diyecek 
bir sözümüz kalmaz. 

S-400’leri aldık mı? S-400’ler artık ülke-
mize gelmeye başladı mı? 8 uçak geldi ve 
diğerleri de geliyor. Ne dediler? “Alamaz-
lar, yapamazlar, nereye koyacaklar, yerleş-
tiremezler...” Ne oldu? Aldık mı, şu anda 
montajlar başladı mı, şu anda takvim işli-
yor mu? Ve Allah’ın izniyle Nisan 2020’de 
tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak. Biz 
dik durduk, dikleşmedik. Biz Türk’üz, ver-
diğimiz sözün arkasında dururuz. Bu bir 
taarruz sistemi değildir, bu bir savunma 
sistemidir. Ülkemize saldırmak isteyenlere 

karşı S-400’ler en güçlü savunma sistemi-
dir. Bunu inşallah Rusya ile birlikte ortak 
yatırım olarak yapıyoruz, yapmaya devam 
edeceğiz.  

Türkiye’nin, son 17 yılda demokraside ve 
ekonomide gerçekleştirdiği hamlelerle 
çağ atladığını inkâr edenin gözü görmü-
yor, kulağı duymuyor, dili lal olmuş de-
mektir. Aynı şekilde milletimizin, son 6 
yıldır ardı ardına uğradığı saldırılara kar-
şı verdiği mücadeleyle destan yazdığını 
kabul etmeyenin aklı da, vicdanı da kuru-
muş demektir. 

Ne diyorlar? “Ekonomi battı, ekonomi bit-
ti...” Buradan tüm milletime sesleniyorum. 
Bunlarda insaf yok. Bunlar nankör. Şu an-
da Türkiye’nin dört bir yanında, içeride-dı-
şarıda terörle mücadele ediyoruz. Bu mü-
cadelede kalkan uçaklar, helikopterler, fıs-
tık, leblebi mi dağıtıyorlar? Bunların hepsi 
para değil mi, bunların hepsi ekonomi de-
ğil mi? Terörün belini Allah’ın izniyle kır-
dık, kırıyoruz. Pençe-1 Harekâtını yaptık, 
şimdi de Pençe-2 Harekâtını yapıyoruz. 
Milletimin başına bela olan bu teröristleri 
yerle yeksan ediyoruz. YPG/PYD gibi bü-
tün terör örgütlerine karşı mücadele yü-
rütüyoruz. Bunlar bedava olmuyor. Bunun 
bir bedeli, karşılığı var. Ancak terörizmi 
arkasına alan siyasi partiler, onlara destek 
verenler ne diyor? “Madem ki böyle yap-
mayın.” Yapmayalım da canımızdan daha 
mı kıymetli? Milletimin refahını düşün-
mekle mükellefiz. Milletimin  huzurunu 
düşünmekle mükellefiz. Onun için de bu 
süreci devam ettiriyoruz.

keyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse 
köle yapamaz. İşte bunun için gençlerimi-
ze 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet edi-
yoruz. Şayet geleceğimize bu şuurla bak-
mazsak, Rabbim muhafaza etsin, 15 Tem-
muz darbe girişimi işte o zaman başarıya 
ulaşmış olur. 

Eyy Milletim!..

Ecdadın emanetine sıkı sıkıya sahip çık-
maya hazır mısınız?

Hanımlar!..

Alparslan’ın, Fatih’in, Yavuz’un, cümle şe-
hitlerimizin, gazilerimizin mirasına layık 
Asım’ın Nesillerini yetiştirmeye hazır mı-
sınız?

Gençler!..

Atanızdan işaret aldığınızda, arkanız-
da tüm milletle birlikte yürümeye hazır 
mısınız?

Eyy İstanbul!...

566 yıldır olduğu gibi, ilelebet İslam’ın ve 
Türk Milletinin sembol şehri olarak dün-
yaya meydan okumaya hazır mısın? 

Bunun için her gün kalbimizi ve zihnimizi 
yeniden fethetmeliyiz. Bunun için her bi-
rimiz kendi alanımızdaki gayretlerimiz ve 
başarılarımızla Ulubatlı Hasan gibi burçla-
ra sancağımızı yeniden dikmeliyiz. Bunun 
için Akşemsettin gibi her gün yüreğimizi 
pirüpak etmeli, Rabbimize ram olmalıyız. 

Bunun için Fatih gibi hedefimize ulaşana 
kadar durmadan, dinlenmeden, fitneye 
kulak vermeden, çağımızın ötesine geçe-
cek adımlarla yolumuza devam etmeliyiz. 
Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizden ancak, 
işte bunları başardığımızda razı olacaklar-
dır. Onların aziz ruhlarını muazzep etme-
mek için daha çok çalışacağız, daha çok 
mücadele edeceğiz, kendimizi daha çok 
muhasebeye ve murakabeye çekeceğiz. U-
nutmayınız, “Zafer denen kahraman peri, 
susandan kaçar da coşana gider.” Öyleyse, 
“Dirileri şerefli, ölüleri şanlı” bu yolda so-
nuna kadar yürümeye var mıyız? Rabbim 
hepinizden razı olsun. 

Biz Türk’üz, Verdiğimiz   
Sözün Arkasında Dururuz

Değerli kardeşlerim,

Özgürlüğü olmayanın iradesi de olmaz. 
Bunun için Rabbimiz özgür insanları mu-
hatap alıyor. Tabii özgürlüğü elde etmek, 
kullanmak ve korumak öyle kolay değildir. 
Bizim milletimiz, binlerce yıllık tarihi bo-
yunca hep bu mücadeleyi vermiştir. Kur-
duğumuz devletler, inşa ettiğimiz medeni-
yetler, geliştirdiğimiz kültür ile hep özgür 
bir topluluk olarak hayatımızı sürdürmeye 
çalıştık. Hamdolsun, bunca yıldır milleti-
mize esaret boyunduruğu vurabilen de çık-
madı. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi, buna 
niyetlenenler hiç eksilmedi. Çanakkale’de, 
Kut’ül Amare’de, İstiklal Harbinde bu ni-
yetleri toprağa gömdük. 
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Bu Kutlu Yolculuğu Menziline 
Ulaştırana Kadar Durmayacağız

15 Temmuz bize, sadece o karanlık geceyi 
değil, onunla birlikte ülkemizin ve milleti-
mizin yaşadığı tüm bu hadiseleri hatırlat-
ması gereken bir semboldür. Şair ne diyor:

“Yürüyeceksin! Millet yürüyecek arkandan!

Sana selâm getirdim Ulubatlı Hasan’dan!

Elde sensin, dilde sen; gönüldesin, baştasın

Fâtih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!”

Milletimizle birlikte çıktığımız bu kutlu 
yolculuğu menziline ulaştırana kadar dur-
mayacağız. Sözlerime, üstad Necip Fazıl’la 
son vermek istiyorum.

Kırılır da bir gün bütün dişliler,

Döner şanlı şanlı çarkımız bizim.

Gökten bir el yaşlı gözleri siler.

Şenlenir evimiz barkımız bizim.

Yokuşlar kaybolur çıkarız düze.

Kavuşuruz sonu gelmez gündüze.

Sapan taşlarının yanında füze,

Başka âlemlerle farkımız bizim.

Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman.

Görürler nasılmış neymiş kahraman.

Yer ve gök su vermem dediği zaman,

Her tarlayı sular arkımız bizim.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha 15 Temmuz şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, 
gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. 
Vatanımızın bağımsızlığı için can veren 
tüm kahramanları şükranla yâd ediyorum. 
Rabbimden bu millete bir daha böyle iha-
netler, böyle acılar yaşatmasın diye niyaz-
da bulunuyorum. Sizlere sevginiz, coşku-
nuz, ahde vefanız, kadirşinaslığınız için 
şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili İstanbullular, değerli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, say-
gıyla selamlıyorum. Hafıza 15 Temmuz 
Müzesi’nin İstanbul’umuz ve tüm ülkemiz 
için hayırlı olmasını diliyorum. Bu müze-
nin şehrimize kazandırılmasında emeği 
geçenleri gönülden tebrik ediyorum.

Bu vesileyle bir kez daha, bu köprüde şehit 
olanlar başta olmak üzere, tüm şehitleri-

mize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ga-
zilerimizin her birine Rabbimden sağlıklı-
uzun ömürler diliyorum.

Tarih yazmak kadar yazılan tarihi yeni 
nesillere doğru bir şekilde aktarmak da 
önemlidir. Bizler mazisi çağ açıp çağ kapa-
tan fetihlerle, zaferlerle; Çanakkale, Kut’ül 
Amere gibi destansı mücadelelerle dolu bir 
milletiz. Tarih yazan bir millet olarak, tari-

15 Temmuz’u Unutmamak ve 
Unutturmamak Hepimizin

Ortak Görevidir

Hafıza 15 Temmuz Müzesi Açılışı | İstanbul | 15 Temmuz 2019
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sahibinin kendisi olduğunu, hür iradesine 
asla zincir vurdurmayacağını o gece tüm 
dünyaya ilan etti. Siyasi tarihimizin en 
büyük ihanetlerinden biri milletimizin 
fedakârlığı, cesareti ve mücadelesi sayesin-
de demokrasi zaferine dönüştü. Karanlığın 
ülkemizin üzerine bir kâbus gibi çöktüğü o 
meş’um gecede, minarelerden yükselen sa-
lalar, aydınlığın ve zaferin müjdecisi oldu.

O tarihi gece boyunca gözlerimizi yaşar-
tan, göğsümüzü kabartan birçok kahra-
manlık hikâyesine de şahitlik ettik. Füze 
rampalarının gidişini engellemek için tırın 
lastiklerini kesen Polatlılı vatandaşlarımı, 
yıl boyunca hasadını bekledikleri ürünleri 
yakarak jetlerin uçuşlarına engel olan Kah-
ramankazan halkını nasıl unutabiliriz? 
Elinde bayrağı ile tek başına darbecilere 
kök söktüren hanım kardeşlerimizi, “Gün, 
vatan müdafaası günüdür” diyerek tank-
ların üzerine yürüyen gençlerimizi nasıl 
unutabiliriz? Alnı secdede sabaha kadar 
gözyaşı döken, dua eden piri fanilerimi-
zi, 81 vilayetimizin tamamındaki istiklal 
kahramanlarını nasıl unutabiliriz? Gece-
nin koyu karanlığını delen salaları, tekbir 
seslerini nasıl unutabiliriz? Şehit edilece-
ğini bile bile darbecileri engelleyen şeref 
timsali askerlerimizi, polislerimizi nasıl 
unutabiliriz? Henüz 17 yaşında körpe bir 
fidanken babasıyla beraber şehadete yü-
rüyen Abdullah Tayyip Olçok’u nasıl unu-
tabiliriz? O gece FETÖ’cü alçakların şehit 
ettiği 251 vatandaşımızın her birinin ayrı 
bir hikâyesi var. Sadece bu köprü üzerinde 

şehit düşen 35 kardeşimizin mücadeleleri, 
o gece tüm Türkiye sathında yaşanan kah-
ramanlıkların bir özeti gibidir.

15 Temmuz ihaneti ve milletimizin bu iha-
nete verdiği cevap, bizim için nesilden ne-
sile aktarılması gereken kutlu bir emanet-
tir. Bu emanete sahip çıkmak ise hepimi-
zin boynunun borcudur. Merhum Aliya 
İzzetbegoviç’in vefatından önce Srebre-
nitsa Katliamı için söylediği şu acı sözler, 
15 Temmuz konusunda bize de örnek ol-
malıdır. “Savaşta büyük zulme uğradınız. 
Zalimleri affedip affetmemekte serbestsi-
niz. Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı 
unutmayın. Çünkü unutulan soykırım 
tekrarlanır.”

Evet, 15 Temmuz’u unutursak, daha bü-
yük acıların, daha büyük kalleşliklerin ya-
şanmasına engel olamayız. 

Bugün sabah Ankara’da başladığımız 15 
Temmuz anma programlarını, bu müze-
mizin açılışıyla nihayete erdiriyoruz. Bu 
müzeyi bize, milletimize ve tüm insanlığa, 
diğer darbelerle beraber 15 Temmuz’u ha-
tırlatan sembol eserlerden biri olarak görü-
yorum. Buranın ayrıca FETÖ gibi yapıların 
gençlerimizi mankurtlaştırma siyasetine 
karşı panzehir görevi göreceğine inanıyo-
rum. Benzer bir müzeyi, Ankara’da, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesinin hemen yanı ba-
şında inşa ediyoruz. 

Öte yandan yazarlarımızın, sanatçıları-
mızın, kalem ve kelam erbabımızın da 15 

himizi kayda geçirme, yaşatma ve gelecek 
kuşaklara aktarma konusunda maalesef 
aynı başarıyı gösteremiyoruz. Bu toprak-
lardaki bin yıllık varlığımızın sembollerini 
dahi olması gerektiği şekilde koruyamıyo-
ruz. Dünyanın en büyük şehitliği olan Ça-
nakkale, daha 10-15 yıl öncesine kadar, ba-
kımsızlığa terk edilmişti. Dünyanın birçok 
ülkesindeki şehitlerimiz de aynı şekilde 
ihmallerin kurbanı olmuştu. Bu millet, Os-
manlı arşivlerindeki milyonlarca belgeyi 
kilosu 3-5 kuruştan hurda kâğıt diye satan 
şuursuz idareciler gördü. Milletimize şanlı 
tarihini hatırlatacak pek çok eser, belge ve 
olay, maalesef bilinçli bir şekilde geri pla-
na itildi. 

Oysa kökleri kuruyan bir ağaç nasıl ayak-
ta duramazsa, mazisiyle bağları zayıflayan 
milletler de yaşayamaz. Çünkü tarih bir 
milletin sadece mazisi değil, istikbalinin 
de pusulasıdır. Biz geçmişimize bakınca 
sadece ibret almayız, aynı zamanda kuvvet 
alırız, cesaret ve ilham alırız. Bunun için 
devlet olarak her fırsatta tarihimizle bağ-
larımızı güçlendirecek insanımıza tarih 
bilinci aşılayacak projeleri hayata geçir-
meye çalışıyoruz. Bilhassa da birilerinin 
unutturmaya çalıştığı zaferlere, kahra-
manlıklara, hatta dramlara özel önem veri-
yoruz. 3 sene önce Kut’ül Amare Zaferimi-
zin 100’üncü yıl dönümünü bu anlayışla 
ilk kez kutladık. Malazgirt Zaferimizi, Ça-
nakkale Destanımızı yine bu bilinçle her 
sene büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Son 
dönem siyasi tarihimize damga vurmuş 27 

Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat gibi utanç sahne-
lerini de, ibret vesikası olarak yine bu anla-
yışla yeniden hatırlıyor, hatırlatıyoruz. 27 
Mayıs’tan beri adeta merhum Menderes’in, 
Polatkan’ın, Fatin Rüştü Zorlu’nun yasını 
tutan Yassıada’yı, “Demokrasi ve Özgür-
lük Adası” olarak geleceğe taşıyacak bir 
proje başlattık. Milletimiz bir daha benzer 
acılar yaşamasın, Türk siyasetinin üstü-
ne bir daha darbe gölgesi düşmesin diye, 
Yassıada’yı 27 Mayıs’ın canlı bir şahidine 
dönüştürüyoruz. Bu önemli projeyi de, na-
sipse yıl sonuna kadar tamamlayacağız.

15 Temmuz, Tıpkı İstiklal 
Harbimiz Gibi Türk Milleti’nin 
Topyekûn Kıyamıdır

Kardeşlerim,

Bugün burada beraberce açılışını yaptı-
ğımız “Hafıza 15 Temmuz Müzesi” de yi-
ne bu hassasiyetimizin bir ürünüdür. 15 
Temmuz, demokrasi mücadelemizin en 
önemli kırılma anlarından biridir. O gece 
milletimiz kadını erkeği, genci yaşlısıyla 
nesiller boyu hatırlanacak büyük bir zafe-
re imza atmıştır. 15 Temmuz tıpkı İstiklal 
Harbimiz gibi Türk Milleti’nin topyekûn 
kıyamıdır, dirilişidir, şahlanışıdır. Açık ve 
net söylüyorum, Anadolu toprakları o gece 
bir kez daha bize vatan kılınmıştır. Allah’ın 
inayeti, milletin direnişi, yüz milyonlarca 
kardeşimizin duası ile Türkiye yeniden fe-
laha kavuşmuştur. Milletimiz, kanı paha-
sına, bu devletin de, bu ülkenin de yegâne 
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Temmuzu yaşatma konusunda gerekeni 
yapacağını düşünüyorum. Sinemadan ro-
mana, belgesellerden marşlara kadar 15 
Temmuz destanını gelecek kuşaklara taşı-
yacak nitelikli eserlere imza atmalıyız. 15 
Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak 
sanatçısıyla, sinemacısıyla, öğretmeni, öğ-
rencisi, akademisyeniyle hepimizin ortak 
görevidir. Bu noktada milletimizin tüm ke-

simlerden özel gayret bekliyorum. Bu dü-
şüncelerle sözlerime son verirken bir kez 
daha “Hafıza 15 Temmuz Müzesini” şehri-
mize kazandıranlara teşekkür ediyorum.

Başta Hilmi Beye, tüm ekibine teşekkür e-
diyorum. Hepinize, mühendisine, işçisine 
varıncaya kadar sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. Kalın sağlıcakla. 

Sevgili çiftçiler, değerli üreticiler, kıymetli 
kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle selamlıyorum. Bu anlamlı 
tören münasebetiyle sizlerle beraber ol-
maktan, hasret gidermekten büyük bir 
bahtiyarlık duyuyorum. Hasat Bayramı ve-
silesiyle bizleri biraraya getiren Tarım ve 
Orman Bakanlığımıza,  Sayın Bakan ve eki-
bine, TİGEM’in değerli mensuplarına şük-
ranlarımı sunuyorum. Bu sene 69’uncusu 

düzenlenen Hasat Bayramı’nın, Polatlılı ve 
Ankaralı çiftçilerimizle beraber ülkemiz-
deki tüm üreticilerimiz için hayırlara ve-
sile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Hasat; çiftçimizin bir yıllık emeğinin, alın 
teri ve bekleyişinin semeresini topladığı 
bir bayramdır. Sizler bugün sadece tarla-
nızdaki ürünün hasadını yapmıyorsunuz, 
aynı zamanda her anı sabırla, tevekkülle 

Benim Çiftçim, Benim 
Yatırımcım Faiz Belası

Altında Ezilmeyecek

TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı | Ankara | 26 Temmuz 2019
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caktır. Ayrıca felaketin yaşandığı bölgeyle 
ilgili “Genel Hayata Etkililik” kararı aldık. 
Böylece bürokratik engellere takılmadan 
hem zarar tespit çalışmalarının kısa sü-
rede yapılmasını, hem de bölgeye yönelik 
yardımların etkili bir şekilde ihtiyaç sahip-
lerine ulaşmasını sağlıyoruz.

Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde de ilgili 
birimlerimiz sahada yürütülen çalışmaları 
çok yakından takip ediyor. İnşallah devlet 
olarak Düzceli kardeşlerimizin ihtiyaçla-
rının giderilmesi için bugüne kadar oldu-
ğu gibi bundan sonra gerekeni yapacağız. 
Ben buradan bir kez daha Düzce halkına 
geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını 
kaybeden vatandaşlarımızı tekrar rahmet-
le anıyorum.

Değerli kardeşlerim,

Kıymetli çiftçilerimiz,

Bizler topraktan gelip yine toprağa dönece-
ğine inanan bir medeniyetin varisleriyiz. 
Milletimizin de tarih boyunca ana uğraş 
alanları hep tarım ve askerlik olmuştur. 
Şayet bin yıldır bu toprakları vatanımız 
olarak koruyabiliyorsak, bunun gerisinde 
ecdadımızın cenk meydanlarında sergile-
diği kahramanlıklar ile çiftçilerimizin alın-
teri ve fedakârlıkları vardır. Günümüzde 
tarımın önemi ve ülkemizin bekasında oy-
nadığı rol daha da artmıştır. Bugün birçok 
ülke gıda güvenliği ile milli güvenlikleri 
arasında doğrudan bir bağ kuruyor. Artık 
devletler tarımı, tıpkı savunma, haberleş-
me, üretim, ileri teknoloji ve enerji gibi 
milli güvenliklerinin yapı taşlarından biri 

olarak görüyor. Türkiye olarak bizim için 
de durum farklı değildir. Gıda güvenliğini 
garanti altına almak, altını çizerek söylü-
yorum, ülkemiz için aynı zamanda bir mil-
li güvenlik meselesidir. Bizim  nazarımız-
da iç tüketimimiz için buğdayı dışarıdan 
satın almakla, silahı satın almak arasında 
temelde bir farklılık yoktur. Temel tarım ü-
rünlerinde dışa bağımlılık, en az savunma 
sanayinde dışa bağımlılık kadar tehlikeli 
ve riskli bir durumdur.

Tarımsal üretimi ekonomik boyutunun 
ötesinde “stratejik” bir sektör olarak de-
ğerlendiriyoruz. Bu anlayışla son 17 yıldır 
özel önem ve öncelik verdiğimiz alanla-
rın başına tarım ve hayvancılığı koyduk. 
Çiftçilerimize bugüne kadar toplamda 
120 milyar lira tutarında tarımsal destek 
verdik. Türkiye’nin, üretim kapasitesini 
artırmak, tarım alanındaki potansiyelini 
layıkıyla harekete geçirmek için çok bü-
yük emek sarf ettik. Hamdolsun emekleri-
mizin karşılığını da pek çok alanda almayı 
başardık. İşte artık traktörlerimiz ve biçer-
döverlerimiz var. Balya otumuzu da tekno-
lojiyle hallediyoruz. 

Tarım sektörümüzü yılların ihmalinden 
kurtararak, dünyanın en gelişmiş ülke-
leriyle yarışır hale getirdik. Bugün tarım 
sektörümüz, 82 milyonluk nüfusumuzun, 
4,5 milyonluk sığınmacı kardeşimizin, her 
sene ülkemizi ziyaret eden 46 milyonluk 
turistin ihtiyaçlarını karşılarken, 5 mil-
yondan fazla vatandaşımıza da istihdam 
imkânı sunuyor.

geçirilen bir senelik çalışmanın netice-
sini de alıyorsunuz. Sizler bugün Rabbi-
mizin insanın istifadesine sunduğu top-
rağın, güneşin, suyun bereketine bir kez 
daha şahitlik ediyorsunuz. İşte böyle bir 
günde buradaki çiftçilerimizin nezdinde 
Türkiye’nin dört bir yanındaki üreticile-
rimizin Hasat Bayramını gönülden tebrik 
ediyorum. Sizlerle beraber ülkemizdeki 
tüm çiftçi kardeşlerime emekleri, gayret-
leri, fedakârlıkları için şahsım ve milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum. 

Bugün açıkladığımız fındık alım fiyatla-
rıyla da, Hasat Bayramında siz üreticileri-
mize güzel bir haber verdiğimize inanıyo-
rum. Ben bu müjdemizi bir kez de burada 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüzde 50 
randıman esasına göre, Giresun Kaliteli 
kabuklu fındık için taban fiyat kilogram-
da 17 lira, Levant Kaliteli kabuklu fındık 
için de taban fiyat kilogramda 16,5 liradır.  
Buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan 
mazot-gübre desteği ve alan bazlı desteği 
de eklediğimizde, kilogram fiyatları fiilen 
19 lira ile 18,5 lira arasına gelmiş oluyor. 
Hazırlıklarını tamamlayan Toprak Mah-
sulleri Ofisi, hasat başlangıcına denk gelen 
Kurban Bayramının hemen akabinde in-
şallah alıma geçiyor. Hayırlı-uğurlu olsun 
diyorum.

Bugün ayrıca Türk tarımı adına gurur ve-
rici bir adım daha atmanın bahtiyarlığını 
yaşadık. Az önce Türkiye’nin ilk yerli üre-
tim elektrikli traktörünün tanıtımını ve 
deneme sürüşünü yaptık. 45 dakika şarj 
süresiyle 7 saat aralıksız çalışabilen ve 105 
beygir gücüne sahip bu traktörümüz seri 

üretime hazırdır. Yüzde 95’e varan yakıt 
tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün, 
bu özelliğiyle çiftçilerimizin maliyetlerini 
çok ciddi düşüreceğine inanıyorum. Bu ö-
nemli projenin hayata geçmesinde emeği 
olan herkesi buradan bir kez daha tebrik 
ediyorum.

Bu arada sizlere bir müjdeyi daha veriyo-
rum. Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 
milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bay-
ramından önce ödeyeceğiz.

Düzce’deki Sel Felâketinin 
Yaraları Sarılacak

Bu vesileyle geçtiğimiz hafta Düzce’de ya-
şanan sel felaketi sebebiyle hayatını kay-
beden kardeşlerimize de Allah’tan rahmet 
diliyorum. Felâketin ardından resmi ku-
rumlarımız ve sivil toplum kuruluşları-
mızla Düzceli vatandaşlarımızın yaralarını 
sarmak için süratle harekete geçtik. AFAD 
ve Düzce Valiliğimizin koordinasyonunda 
bir taraftan sel felaketinin geride bıraktığı 
enkazı kaldırırken, diğer taraftan da zarar 
tespit çalışmalarımıza başladık. Şu ana ka-
darki tespitlerimize göre 51 köy ve mahal-
lede, bin 899 üreticimize ait 96 dekar kapa-
lı alan ile 8 bin 686 dekar açık alanda çok 
ciddi hasar oluştu. Bilhassa Düzce Merkez, 
Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka ve 
Gümüşova ilçelerindeki üreticilerimiz sel 
felaketinden olumsuz etkilendi. Heyelan 
ve sel-su baskını sebebiyle yaşanan afetler, 
Tarım Sigortaları Kanunu kapsamındadır. 
Tarım sigortası bulunan üreticilerimizin 
zararları inşallah bu kapsamda karşılana-
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karşılar duruma geldik. Tohum ihracatı-
mız 2002 yılına göre 2018 yılında 11 kat 
artarak 102 bin tona ulaştı. ATA Tohumu 
Projesiyle, ülkemiz gen kaynaklarını oluş-
turan bitki çeşitlerinin koruma altına alın-
masını sağlıyoruz. Şimdiye kadar milleti-
mizden toplanan binin üzerinde cins ve 
çeşitlere ait tohumlar çoğaltılarak, tescile 
hazır hale getirildi.

Öte yandan diğer tüm alanlarda olduğu 
gibi tarımda da gençlerin sahiplenmedi-
ği bir sürecin hedefine varması zordur. 
Günümüzde genç kuşakların tarımdan zi-
yade kendilerince daha garantili gördük-
leri mesleklere ilgi duyduğu bir gerçektir. 
“Sabah 8 akşam 5” çalışılan masa başı bir 
işe sahip olmak, gençlerimize ticaretten, 
tarımdan, müteşebbislikten maalesef da-
ha cazip geliyor. Oysa kışın toprağa atılan 
tohumun, baharla beraber serpilip büyü-
mesini görmenin verdiği mutluluğu başka 
hiçbir şeyde bulamazsınız. Hayatta konfor-
dan ziyade üretmenin, yetiştirmenin; top-
rakla, tabiatla hemhal olmanın sevincini 
aramak gerekir. Gençlerimizin tarıma olan 
ilgisini artırmak bu açıdan çok önemlidir. 
Genç nüfusun köyde yatırım yapmasını ve 
tarımsal nüfusun gençleşmesini sağlamak 
için köye dönüş projelerini başlattık. Genç 
çiftçilerimize kişi başı 30 bin lira tutarında 
hibe desteğini 2016 yılında uygulamaya al-
dık. Hayvancılıktan bitkisel üretime, yerel 
ürünlerden tıbbi-aromatik bitkilere kadar 
bir çok alanda gençlere imkânlar sunduk. 
Sadece son 3 yılda genç çiftçilerimize dev-
letimiz tarafından sağlanan hibe tutarı 1,5 
milyar liraya ulaştı. Halep oradaysa, arşın 
Polatlı’da...

2019 senesinde IPARD kapsamında top-
lam 310 milyon Euro, yani 2 milyar lira 
hibe bütçeli kırsal kalkınma proje başvu-
ru çağrısına çıktık. 60 milyon Euro, yani 
400 milyon liralık çağrı şu anda devam 
ediyor.  2023 yılına kadar desteklediğimiz 
proje sayısını 20 bine, toplam hibe mikta-
rını 8 milyar liranın üzerine ulaştırmayı 
hedefliyoruz.

Bu Yıl Pancar Üretiminde  
Yüzde 11’lik Bir Artış Bekliyoruz

Buğday ve arpada prim ve gübre desteği-
ni yüzde 100 artırıyoruz. Cumhurbaşkan-
lığı Kararı ile Nişasta Bazlı Şeker Kotasını 
2018 yılında yüzde 10’dan yüzde 5’e, 2019 
yılında ise yüzde 2,5’e düşürdük. Böylelik-
le çiftçimizin ilave 1,5 milyon ton pancarı 
kota kapsamında üretmesini sağladık. Şe-
ker kotalarında yapılan bu düzenlemeyle 
2019 yılında bir önceki yıla göre pancar ü-
retiminde yüzde 11’lik bir artış bekliyoruz.

Kıymetli dostlarım,

Kısa zaman önce gelecek 5 yıllık dönemde 
kamuya ve özel sektöre rehberlik edecek 
11’inci Kalkınma Planını açıkladık. Kal-
kınma Planımızda tarım sektörümüz için 
de çok önemli hedefler ve teşvikler yer 
alıyor. Tarım sektörünü, savunma sanayii 
ve turizmle aynı kategoriye aldık. Dijital-
leşme, yapay zekâ, veri madenciliği gibi et-
kin, veriye dayalı iş modelleri ile tarımsal 
bilgi sistemleri geliştirmeyi hedefliyoruz. 
Bu sayede tarım ve hayvancılıktaki bütün 
faaliyetler anında izlenecek, stratejiler ge-

Tarımsal Hasılada Dünyada 7’nci, 
Avrupa’da ise Birinci Sıradayız

Biliyorsunuz biz muhalefet gibi afaki ko-
nuşmak yerine; rakamlarla, oranlarla, kar-
şılaştırmalarla konuşmayı severiz. Bura-
da sizlerle, bilhassa da ihracatçılarımızın 
mevsim şartları dolayısıyla satın aldığı 
bir-iki tarım ürünü üzerinden Türk tarı-
mını eleştirenlerle, bazı rakamları paylaş-
mak istiyorum. 2002 yılında 36,9 milyar 
lira olan tarımsal gayrisafi yurtiçi hasıla-
mız, 2018 yılında 213,4 milyar liraya ulaş-
tı.  Bay Kemal, tarımsal hasılada dünyada 
7’nci, Avrupa’da ise birinci sıradayız. 2018 
yılında sebze ürünlerinde üretimin, tale-
bi karşılama oranı yüzde 106,6’ya çıktı. 
Meyve ürünlerinin tamamına yakınında 
kendimize yeter durumdayız. CHP Genel 
Başkanı Kılıçdaroğlu’nun sürekli diline 
doladığı buğday meselesinde 2002 yılın-
da üretimimiz iç talebi karşılayamazken, 
şimdi yüzde 112 gibi bir oranı yakaladık. 
2002 senesinde sadece 3,7 milyar dolar 
olan tarımsal ürün ihracatımızı, yaklaşık 4 
kat artarak 2018 yılında 17,7 milyar dolara 
çıkardık. Ah Bay Kemal ah, bu işler öyle ya-
lanla dolanla olmaz. 2018 yılında tarımda 
dış ticaret fazlası 4,8 milyar dolar gibi çok 
önemli bir rakama ulaştı. Topraksız tarım 
yapılan teknolojik sera sayımızı 1.413’e 
taşıdık. Modern seralarımızda üretilen 
ürünlerimizin yüzde 90’ını ihraç ediyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Dünyada yükselen trendleri takip etme-
den kalıcı başarının yakalanması da zor-

dur. Tarım alanında gelişmiş ülkelerle re-
kabet eden bir Türkiye, ancak yenilikçi ve 
bütüncül bir anlayışla geleceğe damgasını 
vurabilir. Son dönemde ülkemizle bera-
ber tüm dünyada organik tarıma yönelik 
ilginin arttığını görüyoruz. İnsanlar artık 
sadece tükettikleri ürünlerin fiyatlarına 
değil; aynı zamanda ne yediklerine, bunla-
rın nerede-nasıl üretildiğine de çok dikkat 
ediyor. Tarım ürünleriyle ilgili bilinç dün-
ya genelinde daha fazla artış kaydediyor. 
Küresel düzeyde gastronomi bilimi ve gıda 
turizminin popülaritesi de günden güne 
yükseliyor. Bizler de bu anlayışla göreve 
geldiğimiz andan itibaren organik tarım 
ve tohum üretimine öncelik verdik. 2002 
yılında sadece 150 organik ürünümüz 
varken 2018 yılı itibariyle bu sayıyı 213’e 
ulaştırdık. Üretim miktarı açısından baktı-
ğımızda ise organik üretim, 2002’den gü-
nümüze yüzde 665 artarak 2 milyon 372 
bin tona yükseldi. Bu ürünleri aynı zaman-
da yurt dışına pazarlayarak 2018 yılında 
361 milyon dolar gelir elde ettik.

Diğer önemli bir konu ise sertifikalı tohum 
üretimidir. Buradaki çiftçilerimizin de ya-
kından bildiği gibi tarımda ana girdiler-
den birisi tohumdur. Tohum aynı zaman-
da gıda kalitesinin başlangıç noktasıdır. 
Ne kadar güvenilir ve kaliteli tohumunuz 
varsa, gıdanız da o derece sağlıklı olur. Hü-
kümetlerimiz dönemlerinde bu konuya da 
çok ciddi destekler verdik ve hamdolsun 
olumlu sonuçlar elde ettik. 2002 yılında 
145 bin ton olan tohum üretim miktarı 
2018 yılında 1 milyon tonu aştı. Sertifi-
kalı tohumda en fazla ekiliş alanına sahip 
türlerde, yerli üretimle ülkemiz ihtiyacını 
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sayılarını geçmez. Biçerdöver zaten hak 
getire. Ancak şimdi bakın biçerdöverler de 
var, traktörler de var. Daha güçlüyüz, daha 
inançlıyız ve bundan sonra inşallah top-
raklardan bu bereket daha fazlasıyla arta-
rak yükselecek. 

Ülkemizdeki tüm üreticilerimize 
Rabbim’den bereketli, huzurlu ve bol ka-
zançlar niyaz ediyorum. Tarım ve Orman 
Bakanlığımıza bizleri bir araya getirdik-
leri için teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.

liştirilerek çiftçilerimizin mağduriyetleri 
giderilecektir. Yani 780 bin kilometreka-
re vatan toprağımızda ne ekiliyor, nere-
de ekiliyor, ne kadar ekiliyor, ne kadar 
hayvan yetiştiriliyor hepsini bileceğiz ve 
planlayacağız.  Tohumdan sofraya tüm sü-
reç analizi yapılarak kayıt altına alınacak. 
Sulama alanlarının genişletilmesi amacıy-
la 2 milyon hektar alanı daha sulamaya 
açacağız. GAP Bölgesi başta olmak üzere, 
ülkemiz genelindeki sulama barajlarının 
ve kanallarının bir an önce hizmete girme-
si önceliklerimiz arasındadır.  Böylece 1,7 
milyon kişiye istihdam, ekonomiye de 15 
milyar liralık yıllık gelir artışıyla çok ciddi 
katkı sağlayacağız. Küçük aile işletmeleri-
nin büyükbaş hayvancılıkta 10, küçükbaş 
hayvancılıkta 300 başa kadar ulaştırılması 
hedefiyle, alet ve ekipman alımını destek-
leyeceğiz. Küçükbaş hayvan yetiştiricili-
ğinde anaç hayvan sayısının artırılması ile 
kırmızı et üretimindeki küçükbaş payını 
yükselteceğiz. 2023 yılı için 30 milyon baş 
ilave anaç koyun artışı hedefliyoruz. Ay-
rıca ülkemizdeki sığır miktarını attırmak 
için suni dölleme uygulamalarına ağırlık 
vereceğiz. İnşallah tüm çalışmalarla ülke-
mizi 2023 senesinde tarım ve hayvancı-
lıkta dünyanın en güçlü ülkelerinden biri 
haline getireceğiz.

Bu noktada sizlerin gayretleri, emekleri 
çok büyük önem arz ediyor. Çiftçimiz, üre-
ticimiz bize destek olmazsa, Türkiye he-
deflerine varamaz. Üniversiteler kamu ku-
rumlarıyla el ele vermezse, tarım ve hay-
vancılıkta arzu ettiğimiz hamle yaşanmaz. 
Hepimizin aynı gemide olduğunun bilin-
ciyle hareket etmesi, eleştirirken aynı za-

manda ortaya daha iyisi için öneri de koy-
ması gerekiyor. Muhalefetin yaptığı gibi 
yalanlara, çarpıtmalara sarılmak hiç kim-
seye bir fayda sağlamaz. Bakınız biz her za-
man yeni tekliflere, yeni yöntemlere, yeni 
projelere açık bir kadro olduk. Ülkenin ve 
milletin menfaatine olduğu müddetçe tek-
lifi getirenin kimliğiyle, siyasi görüşüyle 
de asla ilgilenmedik. Bugün de, özellikle 
Tarım Şuramızın hazırlık çalışmalarında, 
ülkemiz tarımını ilerletecek, üretimi ar-
tıracak, Türkiye’nin gıda güvenliğini tah-
kim edecek her türlü öneriye açığız. Açık 
söylüyorum biz kavganın, gerilimin değil; 
Türkiye’ye hizmet etmenin, milletimizi ha-
yalleriyle buluşturmanın peşindeyiz. Biz, 
çiftçilerimize en güzel imkânları sunma-
nın mücadelesini veriyoruz.

Ne oldu? Merkez Bankası faizde 425 baz 
puan indirim yaptı. Faiz yüzde 24’ten 
19,75’e düştü. Yıl sonuna kadar daha da 
düşecek. Benim çiftçim, benim yatırım-
cım, girişimcim inşallah bu faiz belası al-
tında ezilmeyecek. Yatırım, istihdam, üre-
tim, rekabet gücü artacak ve böylece Tür-
kiye büyümeye devam edecek.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir 
kez daha 69’uncu Hasat Bayramı’nın çift-
çilerimiz için hayırlara vesile olmasını di-
liyorum. Lansmanını gerçekleştirdiğimiz 
elektrikli traktörümüzün projesinde eme-
ği geçenlere tekraren teşekkür ediyorum. 
Artık, “Mazot var mı yok mu” demeyecek-
siniz. Elektrikli traktör ve biçerdöveri kul-
landım. Bayağıda iyi oluyor. Bir zamanlar 
Polatlı’da acaba traktör var mıydı? Benim 
kuşak bilir, var mıydı, yok muydu? Parmak 




