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2 007 yılında Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk tarafından se-
çilmesini öngören Anayasa değişikliğinin ilk fiili uygulaması-
nın yapıldığı 10 Ağustos 2014 seçimleri, Cumhurbaşkanı’nın, 
gerçek anlamda Cumhur’un Başkan’ı haline gelmesini sağla-

mıştır. Seçimin hemen ardından, yeni dönemin sembolü olarak görülen 
Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinden Cumhurbaşkan-
lığı makamını itibarsızlaştırmak için çok büyük iftira kampanyaları 
başlatıldı. Milletimizi ve ülkemizi ilgilendiren her meselede inisiyatif 
almamız ve çalışmalara öncülük etmemiz, rahatsızlıkları daha da ar-
tırdı. Ülkemize ve milletimize karşı sorumluluklarımızın gereğini ka-
rarlılıkla yerine getirirken, bu iftira kampanyalarıyla da mücadele 
ettik. 

15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü mensupla-
rının en önemli hedef lerinin 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, Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesini, adeta etrafında etten bir duvar örerek korumaya al-
mıştır. İstiklalimize ve istikbalimize yapılan her saldırıyı, birliğimizi, 
beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlendirerek bertaraf etmeyi 
başardık. İnşallah bundan sonra da aynı anlayış ve inançla yolumuza 
devam edeceğiz. 

Türkiye’nin mevcut yönetim sistemi ile yoluna daha fazla devam ede-
meyeceği, 15 Temmuz darbe girişimiyle, bir kez daha ve tüm açıklığıy-
la görülmüştür. Milletimizin değişim talebine kulak veren siyaset kuru-
mu, 16 Nisan Halkoylaması ile nihayet bulan bir süreci başlatmıştır. 
Milletimizin teveccühüyle yürürlüğe giren Anayasa değişikliğine göre 
Türkiye, yapılacak ilk seçimlerle birlikte yeni yönetim sistemine geçe-
cekti. 24 Haziran 2018 seçimleriyle birlikte yeni yönetim sistemi tüm 
unsurlarıyla devreye girmiştir. Ülkemizin son yıllarda ardı ardına ya-
şadığı saldırılar ve küresel düzeyde yaşanan krizlerin etkileri konu-
sunda gösterdiğimiz güçlü direnç, yeni yönetim sistemimizin önemini 
ortaya koymuştur. 
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Tarihin en önemli kaynağı yazılı birikimdir. Ecdadımızın emaneti olan 
zengin arşiv kayıtlarımız, sadece kendi tarihimize değil, onlarca ül-
keyle birlikte tüm dünyanın geçmişine ışık tutuyor. Biz de, Başbakanlık 
dönemimizden başlayarak tüm konuşmalarımızı kitaplaştırarak tari-
he mal etmeye özel ehemmiyet veriyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın ilk 
dönemindeki konuşmalarımızı 10 cilt halinde yayımlamıştık. Şimdi de, 
yeni yönetim sistemimizdeki Cumhurbaşkanlığı görevimizin ilk 2 yılı-
nı, aynı şekilde kitaplaştırarak tarihe mal ediyoruz. 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. Bi-
rinci kitap, “Milletin Evi” başlığıyla, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesi’ndeki programlarımızda 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 dışında yaptığımız dış politikay-
la ilgili konuşmalarımızı içeriyor. “Yeniden Diriliş Yolunda” başlığını 
taşıyan dördüncü kitap ise, parti faaliyetlerinde yaptığımız konuşma-
lardan oluşuyor. 
Yeni Türkiye Vizyonu – Milletin Evi / 2023’e Doğru / Dünya 5’ten Bü-
yüktür / Yeniden Diriliş Yolunda kitaplarımızın hem siyasetçiler, hem 
de bilim insanları için kalıcı bir kaynak olacağına inanıyorum. 

         Recep Tayyip ERDOĞAN  
                  

Sevgili Bursalılar, değerli kardeşlerim, ha-
nımefendiler, beyefendiler, yaklaşık 5,5 ay-
lık bir aranın ardından sizleri bir kez daha 
en kalbi duygularımla, hasretle, muhab-
betle selamlıyorum. 

Bursa’yı özlemişiz. Maşallah, gördüğüm 
kadarıyla Bursa da bizi özlemiş. Ağustos sı-
cağına rağmen bizleri burada gönül sıcak-
lığıyla karşıladığınız için her birinize ayrı 
ayrı şükranlarımı sunuyorum. 

Geçmişi Utanç Verici Duruşlarla 
Dolu Birisinin Milli Gelir 
Eleştirisi, Arsızlıktan Öte

Bir Sinsiliktir 

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Bursa Şehir Hastanesi Açılış Töreni
Bursa | 4 Ağustos 2019
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Bu yol sayesinde hızlanacak turizm, sana-
yi, ticaret faaliyetlerinin de ülkemize çok 
daha fazla katkı sağlayacağı açıktır. Ayrıca, 
bu otoyolu inşa eden ve sözleşme tarihin-
den itibaren 22 yıl 4 ay süreyle işletecek 
olan ortak girişim grubunun devlete öde-
yeceği tutar da 6,3 milyar liradır. Netice o-
larak bu otoyol, Türkiye için her bakımdan 
kazançlı-kârlı bir projedir. İstanbul ile İz-
mir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşüren 
bu büyük projenin ülkemize, şehirlerimize 
ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.  
Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği 
olan tüm kurumlarımızı, tüm bakanları-
mızı, yüklenici firmayı, taşeron firmaları, 
mühendisinden işçisine kadar herkesi gö-
nülden tebrik ediyorum. Otoyolumuzun 
Balıkesir tarafındaki açılışını da, Binali 
Yıldırım kardeşimiz yapacak. Buradan 
Kocaelili, Yalovalı, Balıkesirli, Manisalı 
ve İzmirli kardeşlerimize de otoyolları-
nın hayırlı olmasını diliyor; selamlarımı 
gönderiyorum. 

Değerli kardeşlerim, 

AK Parti’nin 17 yıllık iktidarının alamet-i 
farikalarından biri de ulaşım hamlesidir. 
Hep ne derdim? “Yol medeniyettir, su me-
deniyettir.” Yolunuz yoksa, suyunuz yok-
sa siz gayri medenisiniz. Ancak CHP’nin 
olduğu yerlerde susuzluk ve çöp var. 6 
bin 100 kilometreden devraldığımız bö-
lünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 
764 kilometreye ulaştırdık. İktidara geldi-
ğimizde 1.714 kilometre olan otoyol uzun-
luğumuzu, bugün 2 bin 875 kilometreye 
çıkardık. Bölünmüş yol ile bağlı il sayısını 
6’dan 77’ye, karayolu tünel sayısını 83’den 

367’ye, karayolu tünel uzunluğunu da 50 
kilometreden 473 kilometreye yükselttik. 
Böylece, vatandaşlarımızın hem mal, hem 
can güvenliğinde çok önemli iyileştirme-
ler gerçekleştirdik.  

Bu vesileyle vatandaşlarımızdan yaz tati-
linde ve önümüzdeki bayram günlerinde 
yapacakları seyahatlerde trafik kurallarına 
uymalarını rica ediyorum. 

Bölünmüş yollar, otoyollar, ilk defa inşa 
ettiğimiz hızlı tren hatları, sayılarını ve se-
ferlerini artırdığımız havalimanları, geliş-
tirdiğimiz denizyolu taşımacılığı ve diğer 
ulaşım alternatifleriyle seyahatleri kolay 
ve güvenli hale getirdik. Ülkemizdeki mo-
torlu araç sayısı 2002 yılında 8 milyon 655 
bin iken, bugün bu sayı 23 milyonu geçmiş-
tir. Buna karşılık hem yolculuk süreleri kı-
salmış, hem yolculuk konforu artmış, hem 
de trafik kazaları ile yaralanma ve ölüm o-
ranları azalmıştır. Altyapıyı güçlendirmek 
ve güvenli trafik anlayışını yerleştirmek 
suretiyle, ülkemizdeki trafik kazalarının 
azaltılması yolunda çok önemli mesafe kat 
ettik. Mesela, bu yılın ilk 7 ayında trafik ka-
zalarında yüzde 12’lik, ölümlü kazalarda 
yüzde 30’luk, yaralanmalı kazalarda yüz-
de 12’lik azalma meydana geldi. Bu güzel 
gelişmeleri sürdürmenin yolu, vatandaş-
larımızın kurallara uymasından geçiyor. 
“Emniyet kemeriniz ses getirsin” ki, huzur 
ve güvenle yolculuk yapabilesiniz. Yolları-
mız zaten gayet rahat, konforlu… Bayram 
sıkışıklığı sebebiyle varsın seyahat süresi 
biraz uzasın, ama geride gözü yaşlı, gönlü 
kırık kimseyi bırakmayalım. 

Sözlerime başlamadan önce 31 Mart se-
çimlerinde yüzde 49,6 oranındaki bir oyla 
Bursa Büyükşehir Belediyesinde Cumhur 
İttifakı adayı olan Alinur Aktaş arkadaşı-
mızı göreve getirdiğiniz için sizlere teşek-
kür ediyorum. Bu oran, 2014’ün üzerinde-
dir, ancak bizim gönlümüz Bursa’da çok 
daha yüksek oy oranlarıyla belediyeyi yö-
netmektir. İnşallah önümüzdeki seçimler-
de hep birlikte bunu da başaracağız.  

Bugün Bursa’ya, hem sizlerle hasret gider-
mek, hem de iki önemli yatırımın açılış 
sevincini paylaşmak üzere geldik. İstan-
bul-Bursa-Balıkesir-Manisa-İzmir Otoyo-
lu, ülkemizin son dönemdeki en önemli 
yatırımlarından biridir. Türkiye’nin ilk 
yap-işlet-devret otoyolu projesini başlattı-
ğımızda, her konu gibi bu işi de eleştiren-
ler, olmayacağını söyleyenler, kendilerince 
dalgasını geçenler oldu. Bunların kim ol-
duğunu biliyorsunuz değil mi? Ama bunla-
rın her zaman işi bu, diyorlar ki “Nasıl ya-
pıyorlar bunu söylesinler...” Ben kasamdan 
para çıkmadan bu projeleri yapıyorum. 
Bunun adı da BOT. Yani yap-işlet-devret… 
Bay Kemal, senin aklın buna ermez, anla-
mazsın bu işlerden. Sana SGK’yı verdiler 
batırdın ve hastaneleri yönetemedin. Biz, 
her işimizde olduğu gibi bu hususta da, 
kimin ne dediğine değil milletimizin neye 
ihtiyacı olduğuna bakarak “BİSMİLLAH” 
deyip yola çıktık ve işte bugün son noktayı 
koyuyoruz. 

Bu projenin, Osmangazi Köprüsü başta ol-
mak üzere, pek çok etabını, tamamlandık-
ça hizmete açmıştık. Bugün de kalan 192 
kilometrelik bölümün açılışını yapıyor, 

Böylece 426 kilometrelik İstanbul-Bur-
sa-İzmir otoyolunun tamamını hizmete 
sunmuş oluyoruz. Bu yol, Anadolu Oto-
yolunun Gebze ayrımından başlayıp Dilo-
vası-Hersekburnu arasındaki Osmangazi 
Köprüsü ile körfezin öteki yakasına geçi-
yor. Bir müddet Yalova-İzmit yoluna para-
lel ilerledikten sonra Orhangazi kavşağı 
ve Gemlik’in güneyinden devam ederek 
Bursa Çevre Yoluna bağlanıyor. Uluabatlı 
Gölü’nün kuzeyinden önce Karacabey’e, 
oradan da Susurluk, Balıkesir, Savaştepe 
güzergâhına yöneliyor. Soma, Akhisar, Sa-
ruhanlı, Turgutlu ilçeleri civarını geçtik-
ten sonra İzmir-Ankara yoluna paralel bir 
şekilde devam edip İzmir Çevre Yolunda 
hedefine varıyor. Çevre yolu üzerinden 
İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme otoyollarına 
ulaşılabiliyor. Böylece, İstanbul ile İzmir 
arasındaki seyahati hızlı, güvenli ve kon-
forlu hale getirmenin yanında, yolu da 
100 kilometre kısaltıyoruz. İleride 1915 
Çanakkale Köprüsünün de içinde yer aldı-
ğı Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otobanını 
da bu yolla birleştireceğiz. 

Bursa’da Ulaştırma Yatırımlarını 
Kesintisiz Sürdürüyoruz

Açılışını yaptığımız otobanın güzergâhındaki 
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa ve 
İzmir, aynı zamanda ülkemizin dünyaya açı-
lan en önemli ihracat kapılarına da ev sahipli-
ği yapıyor. Bu bölgemiz, ülkemizin milli geliri-
nin yüzde 64’ünü üretiyor. Maliyeti 11 milyar 
dolar olan bu projenin ülkemiz ekonomisine 
sadece yakıt ve zaman katkısı yıllık 3,5 milyar 
liradır. Bay Kemal, işte bu işin maliyeti budur. 
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hastanelerinde milleti rezil rüsva eden bir 
kişi yapınca, ister istemez insanın canı sı-
kılıyor. Neymiş? Şehir hastanelerinin ma-
liyetini kimse bilmiyormuş. 

Anlaşılan o ki, bu zatın, her şeyden önce, şe-
hir hastanelerinin nasıl bir modelle yapıl-
dığından haberi yok. Bu hastaneler şayet 
devlet bütçesiyle yapılmış olsaydı, elbette 
ihale rakamı inşaatın dışındaki tabelada 
yazıyor olurdu. Ama bu hastaneleri devlet 
kendisi inşa etmiyor. Zaten bu işi devlet 
bütçesinden yapmaya kalksak, şu ana ka-
dar değil 10 tanesini bitirip 10’unun da in-
şaatını veya hazırlığını bitirme aşamasına 
getirmeyi, belki 2-3 tanesini bile tamamla-
yamazdık. Çünkü, devletin sağlık yatırım-
larına ayırabildiği rakam belli… Bu bütçey-
le yılda ne kadarlık inşaat yapılabileceği de 
ortada… Bu kaynak da ancak klasik devlet 
hastaneleri ve diğer sağlık tesislerinin ya-
pımına yetiyor. Böylesine dev projeler için 
alternatif finansman modelleri geliştirme-
niz gerekiyor. Biz işte bunu yaptık. 

Şehir hastanelerini de, biraz önce açılışını 
yaptığımız otoyolu da, İstanbul’daki yeni 
havalimanımızı da, daha pek çok dev ya-
tırımı da kamu-özel ortaklığı modeliyle 
hayata geçirdik. Dünyada ilk üç içerisinde 
yer alan İstanbul havalimanını da işte bu 
modelle yaptık. Bu modelde, özel sektör yatı-
rımı yapıyor, kamu da belirlenen sürede hem 
hizmet alıcı olarak projede yer alıyor, hem de 
sürenin sonunda malın sahibi oluyor. 

Katıldığımız pek çok uluslararası toplan-
tıda ve yaptığımız dış ziyaretlerde bize en 
çok yöneltilen sorulardan biri de, kamu-

özel ortaklığı modelimizdir. Türkiye, dün-
yada bu modeli en etkin ve başarılı şekilde 
uygulayan ülke durumundadır. Dolayısıy-
la, burada önemli olan Bursa Şehir Hasta-
nesini veya diğer eserleri inşa eden firma-
ların ne harcadığı değil, bizim buradan al-
dığımız hizmet için ne ödediğimizdir. Yine 
de CHP Genel Başkanının merakını gider-
mek için söyleyeyim. Hastanemizin kapalı 
alanı 475 bin metrekare, yatırım bedeli 2 
milyar 286 milyon lira, işletme süresi 25 
yıldır. Hastanemizde 356 hekim, binin ü-
zerinde yardımcı sağlık personeli, 1.288 de 
destek personeli görev yapmaktadır. 

Burada önemli olan, devletin kendi bütçe-
sinden yapmasının çok uzun zaman alaca-
ğı işleri, özel sektörün finans ve organizas-
yon kabiliyetiyle kısa sürede milletimizin 
hizmetine sunuyor olmamızdır. Üstelik 
burada sadece bir inşaat yapılmıyor, aynı 
zamanda teknoloji transferinden bilgi biri-
kimine, yeni finansman modellerinden e-
konomimize can katacak açılımlara kadar 
pek çok kazanç elde ediliyor. Hastanede 
bulunan tıbbi cihazların hepsi yeni model-
dir. Türk halkı bunlara layıktır.  Eskiden 
röntgen çekimi için 7-8 ay sonrasına sıra 
veriliyordu. Şimdi ise bu işler daha hızlı 
bir şekilde yapılıyor. 

Şu ana kadar hizmete giren projelerdeki 
gerçekleşmeler bize, bu eserlerin kullanım 
süreleri bitip kamuya devri yapıldığında, 
herkes için memnuniyet verici bir tabloyla 
karşılaşacağımıza işaret ediyor. Biz düşün-
dük, araştırdık, denedik, başardık ve bu 
yolla ülkemizi pek çok eserin sahibi yaptık.  

Ülkemizin her vilayetinde olduğu gibi, 
Bursa’da da ulaştırma yatırımlarını kesin-
tisiz sürdürüyoruz. Şehrimizde hâlihazırda 
toplamda maliyeti 1,5 milyar lira olan 18 
karayolu projemizin yapımı devam edi-
yor. Bunların tamamını da inşallah iki yıla 
kadar bitiriyoruz. Bursa-Bilecik hızlı tren 
projemizin tamamlanmasının, çeşitli ak-
saklıklar sebebiyle biraz geciktiğini biliyo-
rum. İnşallah sıkıntıları çözüp, hem Anka-
ra-Bursa, hem de Bursa-İstanbul arasını 2 
saat 15 dakikaya düşürecek bu hattı mut-
laka sizlerin hizmetine sunacağız. 

Bursa Şehir Hastanemiz,    
Sağlık Alanında Bir Şaheserdir

Sevgili Bursalılar,

Değerli kardeşlerim,

Ecdat, “Olmaya devlet cihanda bir nefes 
sıhhat gibi” diyor. Dünyadaki en büyük 
mutluluğu sağlık gören bir kültürün tem-
silcileri olarak, hükümetlerimiz dönemin-
de sağlığı önceliklerimizin ilk sıralarına 
yerleştirdik. Milletimize, ülkemizi “Eğitim, 
sağlık, emniyet ve adalet” üzerinde yüksel-
teceğimiz sözünü vermiştik. Hamdolsun 
sözümüzü tuttuk.  Bugün Bursa’mızda hiz-
mete açacağımız 1.355 yataklı şehir has-
tanemiz de bunun emarelerinden biridir. 
Bursa Şehir Hastanemiz,  kendi içindeki 6 
ihtisas hastanesi ve diğer birimleriyle, sağ-
lık alanında yüksek standartlara sahip bir 
şaheserdir. Yaklaşık bir aydır hasta kabulü 
yapan Şehir Hastanemizin bir veya iki ki-
şilik odalarının her biri vatandaşlarımıza, 

içindeki tuvaleti, banyosu, buzdolabı, refa-
katçi kanepesi ile adeta otel standardında 
hizmet veriyor. Şehir içi raylı sistemi 5,5 
kilometre uzatarak hastanemize kadar 
getireceğiz. Bursa’yla birlikte ülkemizdeki 
şehir hastanesi sayısını 10’a ve toplamdaki 
yatak kapasitesini de 13 bin 417’ye çıkar-
mış olduk. Halen, toplamda 17 bin 800 
yatak kapasiteli 10 adet şehir hastanesinin 
inşası sürüyor. İhale ve planlama aşama-
sındakilerle birlikte 44 bin 846 yatak ka-
pasiteli, 31 adet sağlık tesisini milletimizin 
hizmetine sunmayı hedefliyoruz.

Son 17 yılda, sadece Bursa’ya, 27’si hasta-
ne olmak üzere toplam 68 adet sağlık tesisi 
kazandırdık. Ayrıca, 750 yataklı Osmanga-
zi Çekirge Devlet Hastanesiyle birlikte 7 
sağlık tesisimizin yapımına devam ediyo-
ruz. Diğer alanlardaki hizmetlerle birlik-
te, bugüne kadar Bursa’ya yaptığımız ya-
tırım tutarı 50 milyar (katrilyon) liranın 
üzerindedir.  

Tabii biz ülkemize ve tek tek şehirlerimize 
yaptığımız yatırımlarla adeta çağ atlatır-
ken, birileri hala bu işlere çamur atarak 
kendilerine siyasi rant devşirmenin pe-
şinde koşuyor. Hizmet yarışında esamisi 
okunmayanların konu çamur atma, kara-
lama, çarpıtma işine gelince en önde olma-
larının takdirini elbette milletimize bırakı-
yoruz. CHP’nin başındaki zatın geçtiğimiz 
günlerde yine şehir hastanelerimizle uğ-
raştığını duydum. Bu eleştiriyi başkaları 
yapsa belki hoş görür, cehaletine veririz. A-
ma bu işi, ömrü hayatında, bırakınız şehir 
hastaneleri gibi dünya çapında bir projeye 
imza atmayı, kendisine teslim edilen SSK 
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CHP Genel Başkanı, Yaşadığımız 
Tüm Badirelerde Milletimizin 
Yanında Yer Almadı 

Tabii önüne üç koyun verseniz akşama 
ikisini kaybedecek bir kişiye bu incelikleri 
anlatmak zor. Atalarımız, “Görmeye göz ge-
rek, sezmeye öz gerek” diyor. Hazreti Mev-
lana da, “İki parmağınla iki gözünü kapat, 
şu dünyada hiçbir şey görmezsin; sen göre-
miyorsun diye âlem yok değil” diyerek, ay-
nı mesajı veriyor. Evet, CHP Genel Başka-
nı göremiyor diye, bu modelin ülkemizin 
kalkınmasına, büyümesine, gelişmesine 
katkılarını yok sayamayız. Biz bu modeli 
tüm dünyada anlattık ve herkes tarafından 
beğenildiğini, uyarlandığını, uygulanmaya 
başlandığını gördük. CHP Genel Başkanı, 
şayet bizden öğrendiklerinden memnun 
olmadıysa, gidip dünyadaki diğer örnek-
lerine bakabilir. Kendisi Ankara Bilkent’te-
ki Şehir Hastanesine de bir uğrayı versin. 
Oraya uğrarsa nelerin olduğunu görür.

Değerli arkadaşlar,

Bursa, medeniyetimizin gözbebeğidir. 
Burası, sadece Osmanlı hakanlarının de-
ğil, aynı zamanda gönül sultanlarının da 
şehridir. Bu şehir, Orhan Gazi ve Murat 
Hüdavendigar kadar, Emir Sultan’ı, Niya-
zi Mısri’yi, Eşrefoğlu Rumi’yi, Süleyman 
Çelebi’yi, Üftade Hazretlerini ve diğer gö-
nül sultanlarının da mührünü taşır. Vakıf 
şehir sıfatıyla Bursa, bizim dünyaya en bü-
yük katkılarımızdan birinin yaşayan örne-
ğidir. Yeryüzünde sanatın, bilgeliğin, irfa-
nın, aşkın bu kadar inceldiği, bu kadar ta-

biileştiği, bu kadar somutlaştığı pek az yer 
vardır. Bakınız Eşrefoğlu Rumi ne diyor:

Cihanı hiçe saymaktır adı aşk

Döküp varlığı gitmektir adı aşk

Elinde şekeri ayruğa sunup

Ağuyu kendi yutmaktır adı aşk

Bela yağmur gibi gökten yağsa

Başını ana tutmaktır adı aşk

Var Eşrefoğlu Rumi bil hakikat

Vücudu fani etmektir adı aşk

Evet… Aşk için cihanı hiçe sayanların, 
her türlü belaya karşı başını dik tutanla-
rın şehri Bursa, adeta geçmişten gelece-
ğe kurduğumuz köprünün kilit taşıdır. 
Türkiye’nin her alanda yepyeni bir yola 
girmeye hazırlandığı şu süreçte, Bursa’nın 
bizim yanımızda olması, gücümüze güç, 
moralimize moral katıyor. Ülkemizi tökez-
letmek ve hatta becerebilirlerse yüzüstü 
kapaklatmak için çalışanların tüm güçle-
riyle üzerimize yüklendiği bir dönemden 
geçiyoruz. Böyle bir dönemde, Bir olmak, 
İri olmak, Diri olmak, Kardeş olmak, hep 
birlikte Türkiye olmak, her zamankinden 
daha önemlidir. 

Geçtiğimiz 17 yılda yaptığımız hizmetler, 
yatırımlar, gerçekleştirdiğimiz reformlarla 
Türkiye’yi egemenliğini gerçek anlamda 
kullanabilen bir ülke haline getirdik. Bu-
gün maruz kaldığımız onca saldırıya, tuza-
ğa, tehdide, şantaja rağmen dimdik ayak-
taysak, bunu geçtiğimiz 17 yılda ülkemizi 
getirdiğimiz yere borçluyuz. 
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veriyoruz. Teröre karşı leblebi, çekirdek 
mi kullanıyoruz? Ne kullandığımızı an-
lıyorsunuz değil mi? Bunun bir maliyeti 
yok mu? Ama bunu yapmak zorundayız. 
Niye? Milletimizin huzuru için yapmak 
zorundayız. PKK’ya karşı, PYD’ye karşı, 
YPG’ye karşı, DEAŞ’a karşı, FETÖ’ye karşı, 
bütün bunlara karşı bu mücadeleyi veriyo-
ruz, vereceğiz. Ama bütün bunlara karşılık 
CHP Genel Başkanı, kimi zaman terör ör-
gütlerinin, kimi zaman darbecilerin, ki-
mi zaman şu veya bu dış gücün arkasına 
saklanarak bize zehirli oklar yağdırmaya 
devam edecek. 

Milletimiz her şeyi görüyor. Türkiye’nin 
2013’ten bugüne kadar yaşadığı hadisele-
rin tek bir tanesi bile, bırakınız geri kalmış 
olanları, batılı ülkelerden herhangi birinin 
başına gelse, düştüğü yerden kalkamazdı. 
Rabbimizin takdiri, her türlü tuzağın, her 
türlü oyunun üzerindedir. Hamdolsun biz, 
Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiy-
le, tüm bu badirelerin üstesinden birer 
birer geldik. Ülkemizi kuşatmaya çalışan 
terör örgütlerini PKK’sıyla, DEAŞ’ıyla, FE-
TÖ’süyle yerle yeksan ediyoruz. Demok-
rasimizi hedef alan saldırıları birer birer 
etkisiz hale getiriyoruz. 

Ekonomimize kurulan tuzakları tek tek 
bozuyoruz. İşte en son Merkez Bankası fa-
izleri indirdi. Daha da inecek. Müjdeyi ve-
riyorum, enflasyon da düşecek. 

Yatırımcı kardeşlerime buradan sesleni-
yorum. Yatırımcıların şehri Bursa, artık 
mevcut yatırımlarınızı geliştirin, genişle-
tin. Aynı şekilde üretim ile istihdamı artı-

ralım ve rekabete girelim. Bunun yanında 
da inşallah büyümeyi artıralım.

Döviz kuru artık belli bir seviyenin üzeri-
ne çıkamıyor. Enflasyon tek haneli rakam-
lara doğru gidiyor. Bankalar ardı ardına 
faiz indirimi açıklıyor. Turizmde, tüm dö-
nemlerin en başarılı sezonunu yaşıyoruz. 
Sanayi üretiminden istihdama kadar tüm 
göstergelerde olumlu yönde bir yükseliş 
var. İhracatımız yıllık 170 milyar dolar sı-
nırını geçti ve düzenli şekilde yükselmeyi 
sürdürüyor. Cari açığımız, bir yılda 58 mil-
yar dolardan 2,4 milyar dolar düzeyine ge-
riledi. Velhasıl, ülkemizin üzerine atılmak 
istenen ekonomi bombası da, bu tuzakları 
kuranların elinde patladı. 

Buradan tüm vatandaşlarıma bir çağrıda 
bulunuyorum. Sanayicisinden esnafına, 
ücretli çalışanından girişimcisine kadar 
herkes, artık ekonomimizle ilgili spekülas-
yonlara kulaklarını tıkayıp işine gücüne 
bakmalıdır. Yeni bir yatırım mı yapacaksı-
nız? Hemen başlayın. İşinizi mi büyütecek-
siniz? Hemen kolları sıvayın. Tezgâhlarınız 
boş mu duruyor, kapasitenizi düşük mü 
kullanıyorsunuz? Hemen start düğmele-
rine basın. Projeniz, planınız, girişim ni-
yetiniz mi var? Hiç durmayın, hemen pa-
zartesi sabahı işe koyulun. Türkiye ancak 
üretmekle, ihracatla, istihdamla büyür, 
gelişir, zenginleşir. Bekleme dönemi sona 
erdi. Artık çalışmak zamanıdır. 

Suriye’den Doğu Akdeniz’e kadar her 
yerde ülkemizin ve milletimizin hakkı-
nı, hukukunu korumak için gece-gündüz 
mücadeleye devam edeceğiz. Meclisimiz 

Yine CHP’nin başındaki zat tutmuş, Kal-
kınma Planını eleştirmek adına, milli ge-
lirin 10 yıldır artmadığını iddia etmiş. 
Türkiye’nin milli geliri, biz iktidara geldi-
ğimizde 236 milyar dolardı. Biz bu raka-
mı, hamdolsun, 2013 yılında 950 milyar 
dolara kadar çıkardık. Peki, 2013 yılından 
sonra ne oldu da, bu yükseliş süreci durdu, 
hatta kurdaki oynaklık sebebiyle kâğıt üze-
rinde de olsa geriledi? Bu ülkede yaşayan 
herkes, Türkiye’nin 2013 yılından bugüne 
kadar hangi badirelerden geçerek geldiği-
ni iyi bilir. 

Anlaşılan o ki sadece CHP Genel Başkanı 
bunun farkında değil. Daha doğrusu, CHP 
Genel Başkanı, tüm bu badirelerde, ülke-
mizin ve milletimizin çıkarlarının değil, 
karşı tarafın safında yer aldığı için mesele-
yi kavrayamıyor. Şöyle bir kısa hafıza taze-
lemesi yaparsak, karşımıza çıkan manzara 
şudur: Bu zat, Gezi Olaylarında, sokakları 
terörize edenlerin yanındaydı. FETÖ’nün 
17-25 Aralık darbe girişiminde, bu ihanet 
çetesinin borazanlığını yapıyordu. Bölücü 
terör örgütü çukur eylemleriyle ülkemizin 
birliğine, milletimizin beraberliğine sal-
dırdığında bu teröristlere “Barikatları ku-
ran arkadaşlar” diye sesleniyordu. Türkiye 
DEAŞ’a ve onun üzerinden ülkemize karşı 
kurulan kumpasa direnirken, bizi ısrarla 
bu oyunun içinde göstermeye çalışıyordu. 
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini 
başlattığı saatlerde, tankların açtığı yoldan 
güvenli bir eve gitmekle kalmayıp, uzunca 
bir süre “tiyatro” diyerek, “mizansen” diye-
rek darbecileri koruyordu. Suriye toprak-
larından ülkemize yönelik tehditleri kay-
nağında engellemek için harekete geçtiği-

mizde, “Sakın ha Afrin şehir merkezine gir-
meyin” diye bize gözdağı vermenin peşin-
deydi. Biz dinlemedik, Afrin’e, Cerablus’a, 
El-Bab’a girdik. Şimdi de Fırat’ın doğusuna 
gireceğiz. Biz, bunu Rusya ile de Amerika 
ile de paylaştık. Çünkü oralardan bize bu 
taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz 
kalmamız mümkün değildir. Biz, bir yere 
kadar sabrederiz. O sabrın bir sonu var.

Ülkemizin Üzerine Atılmak 
İstenen Ekonomi Bombası, Bu 
Tuzakları Kuranların Elinde 
Patladı

CHP Genel Başkanı, ülkemizin S-400 hava 
savunma sistemleri alma sürecinde ma-
ruz kaldığımız onca tehdide karşı sessiz 
kalarak, alenen karşı tarafın yanında yer 
alıyordu. Ekonomimize yönelik tuzakları 
bozmak için yürüttüğümüz hiçbir müca-
delede yanımızda yer almadığı gibi, kur 
ve faiz oyunlarını bize karşı bir silah ola-
rak kullanmaya kalkmıştı. Şimdi, geçmişi 
böylesine utanç verici duruşlarla dolu bi-
risinin, bugün sanki hiçbir şey olmamış 
gibi karşımıza geçip “Milli gelir 10 yıldır 
hep aynı yerde” demesi, arsızlıktan öte bir 
sinsiliktir. 

Kardeşlerim, 

Köroğlu, “Mert dayanır namert kaçar” di-
yor. Biz, ülkemizin ve milletimizin hakkı-
nın, hukukunun, çıkarının, geleceğinin 
söz konusu olduğu her yerde aslanlar gibi 
mücadele ettik, ediyoruz, etmeyi sürdü-
receğiz. Teröre karşı büyük bir mücadele 
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bir yandan, Cumhurbaşkanlığı olarak biz, 
bakanlarımızla, kurumlarımızla diğer 
yandan Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak 
için gereken adımları kararlılıkla atmayı 
sürdüreceğiz. Önümüzdeki bir yılı kazasız-
belasız geride bıraktığımızda, Rabbimin 
inayetiyle, Türkiye yeni ve çok daha büyük 
bir şahlanış dönemine girecektir. 

Bu duygularla bir kez daha açılışını yap-
makta olduğumuz İstanbul-Bursa-Balıke-

sir-Manisa-İzmir Otoyolunun ülkemize, 
bölgemize ve şehirlerimize hayırlı olma-
sını diliyorum. Aynı şekilde Bursa Şehir 
Hastanesi’nin de ülkemize ve şehrimize 
hayırlara vesile olmasını temenni ediyo-
rum. Bu eserlerin ülkemize ve şehrimize 
kazandırılmasında emeği geçen herkesi 
tekraren tebrik ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili Yusufelililer, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. Bugün burada sizlerle bir-
likte olmaktan memnuniyet duyuyorum. 

Öncelikle, 2 Haziran’daki yenileme seçi-
minde Cumhur İttifakı adayı AK Partili ar-
kadaşımız Eyüp Aytekin’e verdiğiniz des-
tek için her birinize teşekkür ediyorum. 

Yusufeli her zaman olduğu gibi yine yanı-
mızda yer aldı. İnanıyorum ki sizin bize 
olan desteğiniz, bizim size olan desteği-
miz Yusufeli’ni çok farklı yerlere tırman-
dıracaktır.

Biraz önce Yusufeli Barajının inşaatını he-
likopterle inceleme imkânı bulduk. Ger-
çekten muhteşem bir eser ortaya çıkıyor. 

Hiçbir Yusufelilinin
Mağduriyet Yaşamasına

Müsaade Etmeyeceğiz

Yusufeli’nde Halka Hitap | Artvin | 24 Ağustos 2019
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Artvin adeta barajlar şehri. Bu noktada 
dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir… 
Kullanma suyundan içme suyuna, elekt-
rik enerjisi üretimine varıncaya kadar her 
yönüyle bir barajlar şehri Artvin. Şimdi ise 
Yusufeli çok farklı bir konuma tırmanıyor. 

Kendi sınıfında ülkemizin en büyük, dün-
yanın en yüksek 3’üncü eseri olacak Yusu-
feli Barajını ülkemize kazandırmak için 
verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi 
sizlersiniz. Baraj inşaatının sürdüğü son 
6 yılda ülkemizde yaşanan Gezi olayların-
dan tutun da 15 Temmuz’a kadar tüm sal-
dırıların hedefindeki yerlerden biri de hep 
bu eser olmuştur. Yurt dışından yurt içine 
kadar pek çok çevre, Yusufeli Barajının in-
şasına engel olmak için her türlü çabayı 
göstermiştir. Çünkü bunların bu ülkede bir 
dikili ağacı yok. Hamdolsun, milletimizle 
ve özellikle de sizlerle el ele vererek, tüm 
bu sıkıntıları aştık, baraj inşaatına devam 
ettik. Barajın yapımında özellikle yükleni-
ci firmanın bu noktadaki kararlılığını da 
huzurlarınızda alkışlıyorum.

Ülkemize yılda 1 milyar 888 milyon kilo-
vatsaat enerji üretecek bu eserin fiziki ger-
çekleşme oranı yüzde 70’i buldu. İnşallah 
2021 yılının Nisan ayında burada elektrik 
üretimi başlayacaktır. Barajda üretilecek 
enerjinin ülkemize katkısı yılda 1 milyar 
250 milyon lira olacaktır. Bu üretim gücüy-
le baraj, 7 yılda kendini amorti edebilme 
kabiliyetine sahiptir. Bu öyle Bay Kemal’in 
dediği gibi değil. Çünkü bunlar hesap kitap 
bilmezler. Bunlar sadece atılan bu adımla-
rı engelleme derdindeler. 

Doğu Akdeniz meselesi konusundaki tar-
tışmaları izliyorsunuz değil mi? Ne diyor-
lar? Doğu Akdeniz’de Amerika varmış, 
Fransa varmış, İngiltere varmış, Katar var-
mış ama tek ülke yokmuş. Hangi ülke? Tür-
kiye... Eline diline dursun. Sen orada bizim 
Yavuz’umuzu, Barbaros Hayrettin’imizi 
görmüyor musun? İki sondaj, iki sismik a-
raştırma gemisiyle o devasa al bayrağımızı 
görmüyor musun? Sondaj ve araştırma ge-
milerimizin yanında fırkateynlerimizi gör-
müyor musun? Uçaklarımız ve tüm gücü-
müzle bölgedeyiz. Tehditler sallamıyorlar 
mı? Batı tehdit sallıyor, biz tehdit mehdit 
dinlemeyiz. Burada Türkiye’nin haklarını 
sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız.

Altyapısı ve Üstyapısıyla 
Muhteşem Bir Yusufeli İnşa 
Ediliyor

Tabii bu eser için Yusufeli çok büyük bir 
fedakârlıkta bulundu. Baraj suları altında 
kalacak Yusufeli ilçesinin yerleşim yerini 
değiştirmek zorunda kaldık. Şimdi heli-
kopterle geçerken baktım ki lebiderya, de-
nize nazır konutlarımız yapılıyor. Her şe-
yiyle muhteşem bir şehir inşa ediliyor. Şu 
süreç içerisinde bazı dedikodular, olumsuz 
kampanyalar yürütülebilir. İnanın oralara 
yerleştiğinizde inanıyorum ki bize çok dua 
edeceksiniz. Bütün devlet binaları, okulla-
rıyla ibadethaneleriyle altyapısı ve üstyapı-
sıyla muhteşem bir Yusufeli inşa ediliyor. 
Bunu da dünyaya örnek göstereceğiz. 

Artvin’deki Cankurtaran Tüneli’ne başla-
dığımızda “yapamazlar” denildi.  Ancak 
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tüneli yapıp yolları kısalttık. Uzağı yakın 
kılıp, Ferhat ile Şirin’i buluşturduk. Çünkü 
aşığa her şeyden önce dertli olmak yaraşır. 
Biz dertli olduk, işte dağları deldik. Bura-
da da aynı şeyleri yapıyoruz. Bu tüneller ve 
viyadükler bunun için yapıldı. İnşallah bir 
yıl sonra su tutmaya başlanacak. Bir yılda 
inşallah bu baraj dolacak. Allah’a şükür 
kentte yağmur bol… Buraya gelirken Sayın 
Bakan’ıma, “Ağaçlandırma çalışmalarını 
hemen başlatalım” dedim. Her taraf yem-
yeşil olmalı. 

Gençlerimizin ve kadınlarımızın yeni 
yerleşim yeri konusundaki beklentilerini 
de biliyoruz. İnşallah, herkesin gönlünü 
hoşnut edecek şekilde bu süreci tamama 
erdireceğiz. Bizler Ankara’dan, milletve-
killerimiz ve belediye başkanımız bura-
dan yapacağımız çalışmalarla yepyeni bir 
Yusufeli’ni beraberce inşa edeceğiz. İlçemi-
zin göl manzaralı yeni yeri, inşası bittiğin-
de, gerçekten güzel bir hayat alanı olacak-
tır. Mimarisiyle, sosyal alanlarıyla, her şe-
yiyle bölgesinin çekim merkezi olacak yeni 
Yusufeli’ni bir an önce sizlere kazandırma-
yı hedefliyoruz. Bütün kurumlarımız, ken-
di görev sahalarıyla ilgili konularda hassas 
bir çalışma yürütüyorlar. Bu sürecin sizler 

için zor olduğunu biliyoruz. Sıkıntılarınızı 
yakinen takip ediyoruz. Sizler bizim için 
değerlisiniz. Hiçbir Yusufelilinin mağdu-
riyet yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. 
Baraj, yol ve yeni yerleşim inşaatlarımızı 
bir an evvel bitirip sizleri evlerinize kavuş-
turacağız. 

Buradan sizlere bir de müjde vermek isti-
yorum: Yeni yerleşim yerinde hak sahibi 
olamayanların mağduriyetini, çıkarmakta 
olduğumuz bir kararnameyle gideriyoruz 
ve bu gece bu kararnameyi imzaladım. Bu 
kardeşlerimize evleri şimdiden hayırlı ol-
sun. Kamulaştırma bedellerinin ödenmesi 
için bakanlığımıza ve Devlet Su İşlerine ge-
reken talimatları veriyoruz. Bu konudaki 
diğer sıkıntıları da biliyoruz, inşallah onla-
rın da adil ve makul bir yoldan hal çaresi-
ne bakacağız. 

Türkiye’yi Yusufeli Barajı gibi bir abide 
esere kavuştururken, Yusufeli’ndeki kar-
deşlerimize de huzurlu, müreffeh, aydınlık 
bir gelecek sağlamak için elimizden gelen 
bütün gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. 

Rabbim hepinizden razı olsun. Sizleri bir 
kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla.

Sevgili hemşehrilerim, değerli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. 

Öncelikle sizlere ve tüm Rizeli kardeşle-
rime, 31 Mart seçimlerinde verdiğiniz sa-
mimi ve rekor destek için şükranlarımı 
sunuyorum. Rize, bu seçimlerde de yine 
Türkiye birincisi olarak AK Parti’yi zirveye 

taşıdı. Hemşehrilerim kendilerine yakışa-
nı yaptılar. Biz de, her zaman olduğu gi-
bi, bundan sonra da Güneysu’muza, diğer 
tüm ilçeleriyle Rize’mize hizmet etmeyi 
sürdüreceğiz. 

Bugün de elimiz boş gelmedik. Yatırım tu-
tarı 1 milyar 103 milyon lira olan 28 adet 
projenin toplu açılış töreni vesilesiyle siz-

Hiçbir Devlet, Belediyelerin 
Terör Örgütlerine Teslim
Edilmesine İzin Vermez

Rize-Güneysu Toplu Açılış | Rize | 24 Ağustos 2019
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Denizi doldurarak inşa ettiğimiz Rize-Art-
vin Havalimanının yapımı sürüyor. İnşal-
lah 1,5 yıl içerisinde burayı hizmetinize 
sunacağız.

Rize’nin 2050 yılına kadar olan içme suyu 
ihtiyacını karşılayacak projede sona yakla-
şıyoruz. 

İnşallah, Rize’yi ve ülkemizin 80 vilayetini 
önümüzdeki dönemde de her alanda yeni 
eserlerle, yatırımlarla buluşturmaya de-
vam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

Sevgili hemşehrilerim,

Türkiye, Doğu Akdeniz’de, hem kendi 
menfaatlerini korumanın, hem de Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki kar-
deşlerimizin haklarını müdafaa etmenin 
mücadelesini veriyor. Soruyorum size: 
Türkiye’de bundan daha milli bir mesele 
olabilir mi? İçerideki tüm tartışmaların 
ötesinde etrafında kenetlenilmesi gereken 
daha önemli bir konu olabilir mi? Ama 
maalesef, biz ülkemizde bunu sağlayamı-
yoruz. Çünkü bizde CHP diye bir parti var, 
onun başındaki zat ve şürekâsı hep başka 
yoldan gidiyor. Bu ekip, terör örgütleriyle 
mücadelemizden Doğu Akdeniz’deki hak-
larımızın korunmasına kadar her konuda, 
ülkemizin ve milletimizin değil, karşımız-
dakilerin yanında saf tutuyor. Son olarak, 
Doğu Akdeniz meselesinde yine tıynetleri-
ni belli ettiler. Biliyorsunuz, daha önce de 
aynı meseleyi, güya sondaj gemilerimizin 
ve faaliyetlerimizin maliyeti üzerinden, 

Rum ağzıyla Meclis’te gündeme getirmiş-
lerdi. Yunan gazetelerine manşet olmak 
için kendi ülkelerine iftira atmaktan çekin-
memişlerdi. 

Tabii biz bunlara aldırmadık. Ülkemizi, da-
ha önce hiç sahip olmadığımız 2 gelişmiş 
sondaj gemisi ve 2 modern sismik araş-
tırma gemisi sahibi yaptık. Bu gemilerle 
Doğu Akdeniz’de araştırma ve sondaj faali-
yetlerimize başlayınca, karşımıza bölgede 
hesabı olan güçler çıktı. Avrupa Birliği de, 
Rumların yanında yer alarak bu husumet 
çemberinde yerini aldı. Ülkemize yönelik 
ithamların ve tehditlerin bini bir para… 
Elbette kuru gürültüye pabuç bırakmadık, 
mücadeleyi bir an bile gevşetmedik. Öyle 
ki, gemilerin bordo bordoya geldiği anlar 
yaşandı. Buna rağmen asla geri adım atma-
dık ve kendi planımızı uygulamaya devam 
ettik. Araştırma ve sondaj gemilerimiz, de-
niz ve hava kuvvetlerimizin unsurları eşli-
ğinde, bölgede belirlediğimiz alanlardaki 
çalışmalarını sürdürüyorlar. 

Bu sırada, CHP’nin başındaki zat çıktı, 
“Doğu Akdeniz’de herkes var, Türkiye yok” 
diye bir açıklama yaptı. Bu zat kendinde 
değil. Bir insanın bunu söyleyebilmesi 
için, ya tüm bu gelişmelerden bihaber şe-
kilde uzayda yaşıyor olması ya da kendi 
ülkesinden nefret etmesi lazımdır. Hadi 
tüm bu mücadeleyi yok saydın, gemileri-
mizin üzerindeki devasa Türk bayrakla-
rını da mı görmedin? Yoksa o bayrakları 
başka ülkelerin bayrağı mı zannettin? Ama 
Bay Kemal, sana Türk bayrağını da öğrete-
ceğiz. Hadi senin gündemin başka olduğu 
için olup bitenden haberin yok, bir telefon 

lerle birlikteyiz. Üniversitemiz tarafından 
inşa edilen Güneysu Konakları, 200 mil-
yon liralık yatırım bedeliyle hayata geçi-
rildi. Bugün resmen hizmete açtığımız bu 
konaklar, şehrimize ve ülkemize yakışan 
bir eser oldu. Üniversitemizde görev yapa-
cak hocalarımızın, bu güzel konut alanın-
da huzurla hayatlarını sürdüreceklerine, 
şehrimize ve ülkemize hayırlı hizmetlere 
imza atacaklarına inanıyorum. Artık hoca-
larımız şunu söyleyemeyecekler, “Rize’ye 
gelelim de, Rize’de doğru dürüst kalabile-
ceğimiz bir yer var mı?” Şimdi işte Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin Vakfı, 
yapmış olduğu hazırlıklarla “Buyurun size 
kalacağınız yer” dedi. Konutuyla, okulla-
rıyla, tüm sosyal donatı alanlarıyla inşal-
lah hocalarımızı burada ağırlayacağız.

Yine üniversitemizin İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Arde-
şen Turizm Fakültesi, Tıp Fakültesi Klinik 
Simülasyon Eğitim Merkezi ve Ali Hazar 
Karaahmetoğlu Camiini de bugün hizmete 
açıyoruz. 

ÇAYKUR, bölgemizin ve elbette Rize’nin 
en önemli kurumudur. Bugün ÇAYKUR’un 
633 milyon liralık bir yatırımla hayata ge-
çirdiği çay paketleme fabrikasının da açılı-
şını yapıyoruz. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz il 
genelinde 103 milyon liralık yatırımla 4 
adet dere ıslahını tamamladı, bunların da 
resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. 

Çeşitli kurumlarımızın yaptıkları hizmet 
binaları ile altyapı, çevre düzenlemesi, 

spor tesisi, okul gibi kamu yatırımlarının 
resmi açılışlarını da bugün burada yapmış 
oluyoruz. Tüm bu eserlerin şehrimize ha-
yırlı olmasını diliyorum. Rize’mizi bu eser-
lere kavuşturan kurumlarımızı ve yöneti-
cilerini tebrik ediyorum. 

CHP, Doğu Akdeniz Meselesinde 
Yine Tıynetini Belli Etti

Tabii bizim ata yurdumuza, ana ocağımıza 
yaptıklarımız bunlardan ibaret değil. Geç-
tiğimiz 17 yılda Rize’de 18 milyar (katril-
yon) liralık yatırım gerçekleştirdik. Eğitim-
de 20 bine ulaşan öğrencisiyle bölgemizin 
parlayan yıldızı olan üniversitemizi kur-
manın yanında, ilk ve orta öğretim öğren-
cilerimiz için 1.800 yeni derslik inşa ettik. 
Yükseköğrenim yurt kapasitemiz 5 bini 
buldu. Önümüzdeki yıllarda 2 bin 750 ki-
şi kapasiteli yeni yurtları da şehrimize ka-
zandırıyoruz. 

Sporun her branşı için pek çok tesisi mer-
kezde ve tüm ilçelerimizde inşa edip faali-
yete geçirdik. 

Sağlıkta 10’u hastane olmak üzere 28 tesi-
si sizlerin hizmetine sunduk. Rize’ye 800 
yataklı bir şehir hastanesi yapmak için 
çalışmalarımız sürüyor. İhale sürecinin ta-
mamlanmasının ardından hızla inşaatına 
başlıyoruz. 

Ulaşımda bölünmüş yol uzunluğunu 20 
kilometreden 162 kilometreye çıkardık. 
Dedelerimizin, babalarımızın hayali olan 
Ovit Tünelini, bağlantı yollarıyla birlikte 
inşa edip hizmetinize sunduk. 
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açıp konuyu bilen herhangi birine, “Doğu 
Akdeniz’de neler oluyor” diye sormakta mı 
aklına gelmedi? Anlaşılan o ki, terör örgüt-
lerinin destekçileriyle düşüp kalkmaktan 
bunların sadece gönülleri kirlenmekle kal-
mamış, gözleri de kör olmuş…

Büyük ve Güçlü Türkiye 
Hedefimizin Silueti Ufukta 
Belirmiştir

CHP’nin başındaki zat istediği kadar çır-
pınsın, istediği kadar Rumların ağzıyla 
konuşsun, biz bu işi sonuna kadar götür-
mekte kararlıyız. Allah’ın izni ve yardımıy-
la Doğu Akdeniz’de petrol veya doğalgaz 
bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ile-
ri geri konuşanların hepsi de kapımızda 
sıraya girecek. Çünkü, enerji demek güç 
demektir. Türkiye jeopolitik, siyasi, askeri 
gücünü, enerji kaynaklarının desteklediği 
ekonomik gücüyle tahkim ettiğinde, Rab-
bimin inayetiyle, önümüzde duracak kim-
se kalmaz. Bunu engellemeye CHP’nin de, 
al takke-ver külah işbirliği içinde olduğu 
bölücü destekçilerinin de güçleri yetmeye-
cektir. Ankara’dan İstanbul’a bunlarla kol 
kola yürümek seni kurtarmaz. 

Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin silue-
ti ufukta belirmiştir. İnşallah çok yakın bir 
zamanda hep birlikte bunun tamamen ger-
çekleştiğini de göreceğiz. Ne diyor Üstad: 

Mehmed’im, sevinin, başlar yüksekte! 

Ölsek de sevinin, eve dönsek de! 

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte! 

Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir! 

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!

Değerli kardeşlerim, 

Sevgili hemşehrilerim, 

Ülke yönetmek, şehir yönetmek öyle baş-
ka bir işe benzemez. Şayet milletinizle, in-
sanlarınızla derin bir gönül bağınız yoksa, 
yönetmeniz için emanetinize verilen güç 
sizi zehirler. Şu anda CHP’nin yönetimine 
geçen pek çok belediyede işte bu zehirlen-
me yaşanıyor. Biz AK Parti olarak, 17 yıllık 
iktidarımızın her anında, görev verdiğimiz 
her bir arkadaşımızı en çok işte bu konuda 
ikaz ettik, takip ettik, gerektiğinde de mü-
dahale ettik. Bakanından milletvekiline, 
teşkilat yöneticisinden belediye başkanına 
kadar tüm arkadaşlarımızı, bu hassasiyet-
le seçtik ve gerektiğinde değişikliğe gittik. 
İdeolojik olarak CHP’ye oy veren kimi ilçe 
ve illeri bir kenara bırakarak söylüyorum, 
çünkü bunlar artık umutsuz vakadır. Mil-
letimizin hizmet beklentisiyle yöneldiği 
CHP’li belediye başkanlarının neredeyse 
tamamı birkaç ay içinde gerçek yüzlerini 
gösterdiler. Dertlerinin hizmet etmek, eser 
kazandırmak, milletin gönlüne dokunmak 
değil, kendi kişisel ve ideolojik iktidarları-
nı inşa etmek olduğu, attıkları her adımla 
ortaya çıktı. 

Biliyorsunuz, İstanbul’u sel bastı, beye-
fendi tatilde. Daha dün bir bugün iki, ben 
başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığım-
da da böyle tatil yapmadım. İşte bakıyor-
sunuz Kandil’de öldürülen bir yavru, öbür 
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durumu var. Milleti değil de teröristleri 
kucaklayan belediye başkanlarından söz 
ediyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. 
Biz, bu ülkenin ve bu milletin tek bir kuru-
şunun dahi terör örgütlerine peşkeş çekil-
mesine göz yumamayız. Diyarbakır, Mar-
din ve Van Büyükşehir Belediye Başkan-
larının görevden alınarak yerlerine il va-
lilerimizin başkan vekili olarak atanması, 
milletimize karşı sorumluluğumuzun bir 
gereğidir. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir 
devlet, belediyelerin terör örgütlerine tes-
lim edilmesine izin vermez. Ne Avrupa’da, 
ne Amerika’da, ne de başka bir yerde böyle 
bir örnek yoktur. 

Türkiye, bu operasyonları evrensel hukuk 
kurallarına, uluslararası kabullere ve uy-
gulamalara göre yapmıştır. Nitekim, ta-
mamen içi boş, ülkemize karşı husumet 
kokan bir takım açıklamaları bir kenara 
bırakacak olursanız, atılan adıma ciddiye 
alınacak hiçbir tepki de gelmemiştir. Çün-
kü herkes, bu konuda Türkiye’nin haklı 
olduğunu biliyor. Önümüzdeki dönemde 
de aynı hassasiyetle takibimizi ve gerek-
tiğinde irademizi ortaya koymaya devam 
edeceğiz. Teröre kim prim verirse karşısın-
da bizi bulacaktır. Belediyeleri, milletimize 
ve şehirlerimize hizmet dışında bir amaçla 
kullanan herkes, aynı akıbete uğramaya 
mahkumdur. 

Değerli kardeşlerim,

Biz kimsenin ne yaptığıyla, ne dediğiyle 
değil, kendi hedeflerimizle ilgiliyiz. Gün-
demimizde ülkemizi 2023 hedeflerimize 
ulaştırmak vardır. Gündemimizde evlat-

larımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını haya-
ta geçirebilmeleri için güçlü ve müreffeh 
bir ülke bırakmak vardır. Gündemimizde 
Türkiye’yi çevresini saran ateş çembe-
rinden sağ salim çıkartıp Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet yolunda 
zafere ulaştırmak vardır. Bunun için 17 
yıldır çalıştık, hamdolsun ülkemizi bu-
günlere getirdik. Önümüzdeki 4-5 yılda 
yapacaklarımız, ülkemizin gelecek yarım 
yüzyılının belirleyicisi olacaktır. Demok-
rasiden ekonomiye, güvenlikten diploma-
siye, altyapıdan yüksek teknolojiye kadar 
her alanda Türkiye’yi çok daha ileriye ta-
şımak için mücadeleyi kesintisiz sürdürü-
yoruz. Rabbim ömür, milletim destek ver-
diği müddetçe bu kutlu yolda çalışmaya 
devam edeceğiz. Şayet bizler Bir olursak, 
Diri olursak, İri olursak, Kardeş olursak, 
hep birlikte Türkiye olursak hedeflerimi-
ze ulaşabiliriz. Birliğimize, beraberliğimi-
ze, kardeşliğimize yönelik tehditler, saldı-
rılar, tuzaklar karşısında, her zamankin-
den daha uyanık, her zamankinden daha 
müteyakkız olmalıyız. 

Rize bugün bizi nasıl bağrına bastıysa, 81 
vilayetimizin tamamında aynı muhabbeti, 
aynı kucaklaşmayı gerçekleştirmekte ka-
rarlıyız. Ülkemize ve milletimize hizmet 
yolunda geçen 40 yılımız, bizim en büyük 
referansımızdır. Elbette eksiğimiz olabilir, 
ihmalimiz olabilir. Ama asla kasıtlı yanlı-
şımız, tembelliğimiz, hele hele ihanetimiz 
olmamıştır, inşallah da olmayacaktır. Rab-
bim yar ve yardımcımız olsun. 

yavruyu da işte belediyenin içinde hapse-
diyorlar. Anne kapıda ne yapıyor? “Evla-
dım verilene kadar buradan ayrılmayaca-
ğım” diyor.

Kimi şehrini sel götürürken güneşli belde-
lerde tatil yaptı. Kimi kimsesiz çocukları 
sokağa attı. Kimi belediyeyi ailesinin mül-
kü sanarak, kaynakları peşkeş çekmeye 
çalıştı. Kimi millete kabadayılığa yeltendi. 
Kimi insanımızın mukaddes değerlerine 
savaş açtı. Kimi milli bünyemizi dinamit-
leyen her türlü ahlaksızlığa sahip çıktı. 
Kimi şimdiden teslim bayrağını çekerek, 
dönem bitene kadar hiçbir iş yapamaya-
cağını ilan etti. 

Böyle bir siyaset anlayışını kabul etmiyo-
ruz. Biz 1994 yılında İstanbul’a Büyükşe-
hir Belediye Başkanı olduğumuzda kar-
şımızda, bir yanda devasa sorunlar, diğer 
yanda devasa bir borç yükü vardı. Hem so-
runları çözdük, hem borçları ödedik. Açtı-
ğımız yolda ilerleyen diğer arkadaşlarımız 
sayesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
sadece ülkemizin değil; dünyanın bütçesi 
ve operasyonel gücü en büyük kurumla-
rından biri haline geldi. Aynı şekilde, ül-
kemizdeki her bir belediyenin, akıllı ve 
çalışkan bir başkanla önünde aşamayacağı 
hiçbir engel olmadığına inanıyorum. 

Şikâyet zayıfların işidir. Şikâyet acizlik 
işaretidir. Önemli olan mevcut şartlarda 
ne yapabildiğiniz, şehrinizi nasıl ileriye 
taşıyabildiğinizdir. Bunu yapamıyorsanız, 
milletin emanetinin hakkını da veremiyor-
sunuz demektir. 

Biz milletimizi bu beceriksizlerin insafı-
na bırakacak değiliz. Bakanlıklarımız ve 
diğer kurumlarımız, kendi görev alanları-
na giren konularda, öncelik sırasına göre 
her türlü çalışmayı yapmaktadır, yapmayı 
sürdürecektir. Pek çok CHP’li belediyenin 
sorumluluk alanındaki içme suyu, arıtma, 
raylı sistem, tünel ve diğer önemli altyapı 
projelerini, görevleri olmadığı halde ba-
kanlıklarımız gerçekleştirdi. Eğer böyle 
yapmasaydık, ülkemizin en batısından en 
doğusuna kadar pek çok şehrinde sular ak-
mıyor, trafik yürümüyor, altyapı çalışmı-
yor olurdu. İşte İzmir Körfezi’nin şimdiki 
hali aynen Haliç’in eski haline benziyor. 

Tüm Şehirleri Yıkım Değil, İnşa 
Belediyeciliği ile Tanıştıracağız

Milletimiz bunların gerçek yüzünü, bece-
riksizliğini, aç gözlülüğünü, yağmacılığı-
nı gördükçe taşlar yerine oturmaya baş-
layacaktır. Bunlar hiçbir zaman yapmak 
için gelmemiştir, hep yıkmanın peşinde 
koşmuştur. Nitekim, CHP’nin Cumhurbaş-
kanı adayı seçim kampanyasında açıkça 
“Yıkmak için geldiğini” söylemiş, milleti-
mizden de ağzının payını almıştır. Halbu-
ki belediyecilik demek, yöneticilik demek, 
öncekinden daha iyisini yapmak, önceki-
nin eksiklerini tamamlamak, şehri daha 
ileriye taşımak demektir. İnşallah bir son-
raki seçimde Türkiye’nin istisnasız tüm şe-
hirlerini yıkım değil inşa belediyeciliği ile 
tanıştıracağız. 

Tabii bir de terör örgütleriyle aralarına 
mesafe koyamayan belediye başkanlarının 
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Kardeşlerim,

Şimdi şu eserleri görüyorsunuz. Ne demiş 
şair: Eşek ölür kalır semeri, insan ölür ka-
lır eseri. İşte eserler burada... Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi, 20 bine yakın öğren-
cisiyle Türkiye’nin sayılı üniversiteleri ara-
sındaki yerini alacaktır.

Sizlere sevginiz, coşkunuz, ahde vefatınız, 
kadirşinaslığınız için bir kez daha şükran-
larımı sunuyorum. Açılışını yaptığımız 
eserlerin ülkemize ve şehrimize tekrar ha-
yırlı olmasını temenni ediyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Sevgili Trabzonlular, kıymetli hemşehri-
lerim, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle, hasretle se-
lamlıyorum. 

Tonya’da turistik eserlerin açılışını yaptık. 
Bu eserleri Trabzon’a kazandıran isimlere 
teşekkür ediyorum. 

Yaklaşık 4,5 aylık bir ayrılığın ardından bu-
gün bir kez daha sizlerle birlikte olmanın 

bahtiyarlığı içindeyim. Sözlerimin hemen 
başında, ülkemizin ve milletimizin bekası 
için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda 
eden Trabzonlu şehidimize ve tüm şehitle-
rimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehit-
lerimizin ailelerine ve silah arkadaşlarına 
başsağlığı diliyorum. Hiçbir şehidimizin 
tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın 
fedakârlığı Allah’ın izniyle boşa gitmemiş-
tir, gitmeyecektir. Sınırlarımız içinde ve sı-
nırlarımız dışında görev yapan tüm güven-

Milletimin Vergilerini Kandil’e 
Gönderenleri Kapıya Koyarız

Trabzon Toplu Açılış | Trabzon | 25 Ağustos 2019
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emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumları-
mızı, belediyelerimizi tebrik ediyorum. 

Bugün ayrıca sizlerle şehrimizin senelerdir 
hasretini çektiği bir haberi de burada pay-
laşmak istiyorum. Trabzon Yatırım Adası 
Endüstri Bölgesi’yle ilgili Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesini önceki gün imzaladık. 
Yüksek teknolojili ürünlerin üretileceği ve 
7 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak 
bu bölgeyle, şehrimizin sanayisine yeni bir 
dinamizm kazandıracağız. Ben, Trabzon’u 
her alanda ileriye taşıyan tüm bu yatırım-
ların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması-
nı diliyorum. 

Geçtiğimiz 17 yılda Trabzon’a toplam 30 
milyar (katrilyon) liralık yatırım yaptık. 
Eğitimden sağlığa her alanda şehrimizin 
çehresini değiştirdik. Trabzon geliştikçe, 
büyüdükçe, güzelleştikçe turizm başta ol-
mak üzere her alanda cazibesi arttı. İnşal-
lah Akçaabat’taki muhteşem stadımızın 
yanına Şehir Hastanemizi yapacağız. Bu 
Şehir Hastanemizle birlikte Trabzon çok 
daha farklı hale gelecek. Rezerv alanlarını 
toplu konutta kullanarak şehirdeki deği-
şim-dönüşümü sağlayacağız.

Sadece havalimanımızın yolcu trafiğindeki 
artış dahi bu gerçeği göstermeye yeterlidir. 
2003 yılında 429 bin kişinin kullandığı ha-
valimanımızdan geçtiğimiz yıl 4 milyonun 
üzerinde yolcu istifade etmiştir. Trabzon 
artık sadece ülkemizde değil, dünyanın 
her yerinde bilinen, tanınan, güzellikle-
riyle özlenen bir şehir haline gelmiştir. 
Zigana Tüneliyle şehrimizi ticarette ve sa-
nayide de çok daha ileri bir yere taşıyoruz. 

Kanuni Bulvarı ve Akyazı sahil bağlantı 
yolu projesi, bünyesindeki 12 köprüsü, 17 
tüneli, 55 köprüsüyle, Trabzon için başlı 
başına bir devrimdir. Bugün bu projenin 
bir parçasını daha hizmete açtık. Kalan kı-
sımlarını da inşallah tamamlandıkça etap 
etap hizmete sunmayı sürdüreceğiz. 

Ayrıca, toplam 64 istasyondan oluşan 52 
kilometre uzunluğundaki raylı sistemle, 
Trabzon’un şehir içi ulaşımında yepyeni 
bir devrim yapmaya hazırlanıyoruz. Görül-
düğü gibi, Trabzon’un ülkemizde ve bölge-
mizde hak ettiği yere gelmesi için her tür-
lü desteği veriyoruz. Sizler de, girdiğimiz 
tüm mücadelelerde yanımızda yer alarak, 
bu çabalarımızın boşa gitmediğini gösteri-
yorsunuz. 

İstanbul’da ve diğer şehirlerimizde attı-
ğımız adımlar değerlidir. Bütün bunlarla 
beraber inşallah daha da ileri seviyelere 
geleceğiz. Lafla peynir gemisinin yürüye-
meyeceği, bu işin her şeyden önce bir aşk, 
bir sevda, bir dava işi olduğu, bununla 
birlikte ekip, proje, fedakârlık, samimiyet 
gerektirdiği görülmüştür. Ancak aşkı ve 
davası olmayanlar, şehir felaketin pençe-
sinde kıvranırken önceliğini tatiline ve-
rebilir. Maalesef İstanbul işte bunu yaşa-
mıştır. Tıpkı Trabzon gibi Fatih’in emaneti 
olan İstanbul’a hep birlikte sahip çıkaca-
ğız. İstanbul’da yaşayan Karadenizli kar-
deşlerim başta olmak üzere tüm hemşeh-
rilerimizle bu aziz şehrin, bölücü örgütün 
destekçilerine peşkeş çekilmesine mani 
olacağız. Unutmayınız Trabzon ne kadar 
güçlü olursa, Türkiye de o kadar güçlü o-
lur. Trabzonlu ülkesine ve milletine ne ka-

lik güçlerimize başarılar diliyor, Rabbim 
hepsini de muhafaza etsin diyorum. 

PKK’ya terör örgütü diyemeyen Meclis’te-
ki uzantılarına sandıkta gereken dersi ve-
relim. Diyarbakır, Mardin, Van belediye 
başkanlarını, idari bir kararla görevden al-
dık mı? Aldık. Zira benim milletimin alın 
terinden ödediği vergileri Kandil’e, terör 
örgütlerine gönderenleri hiçbir zaman gör-
memezlikten gelemeyiz, kapıya koyarız. Şu 
anda koyduk mu? Koyduk. Ama CHP çıkı-
yor, ne diyor? “Görevden almalar hak ve 
özgürlüklere, demokrasiye aykırıdır.” Bay 
Kemal, sen bu terör örgütünün mensupla-
rıyla Ankara’dan İstanbul’a yürüyebilirsin, 
ama bizim bu terör örgütlerinin temsilcile-
riyle en ufak bir dirsek temasımız olamaz. 
Cumhurbaşkanı olarak, bugüne kadar hiç-
bir faaliyetimize bunları davet etmedik, et-
mem de. Çünkü sizler bana bu görevi öyle 
verdiniz.

Bugün sizlerle hasret gidermenin yanın-
da, şehrimize kazandırılan toplam yatırım 
bedeli 1 milyar 365 milyon lira olan 216 
projenin toplu açılışını da yapacağız. Trab-
zon şehir geçiş yolunun, yatırım tutarı 412 
milyon lira olan bir bölümünü daha bugün 
resmen hizmete açıyoruz. 

Bünyesindeki pek çok bulvar, bağlantı 
yolu, köprülü kavşak, alt ve üst geçit ile 
Trabzon’a nefes aldıracak bu projeyi ilk 
gününden beri yakından takip ediyorum. 
Yolun açılan her etabıyla, Trabzon sadece 
trafik bakımından rahatlamakla kalmıyor, 
yeni cazibe alanlarına da kavuşuyor.  Bü-
yükşehir Belediyemizin 326 milyon liralık 

yatırım yaparak şehir genelinde gerçekleş-
tirdiği 958 kilometrelik asfaltlama çalış-
masıyla, Trabzon’un her köşesine ulaşmak 
artık daha kolay. Ayrıca, içme suyundan 
kanalizasyona, bakım onarım faaliyetle-
rinden çevre düzenlemelerine, spor tesisle-
rinden restorasyonlara kadar yine büyük-
şehir belediyemizin hayata geçirdiği çok 
sayıda projenin resmi açılışını da bugün 
gerçekleştiriyoruz. KIRDES kapsamında 
151 milyon liralık yatırımla ilçelerimize 
bağlı köy ve yaylalarımızda yapılan asfalt 
ve beton yolların açılışlarını da buradan 
yapıyoruz. Şehrimizin çeşitli yerlerinde 
112,5 milyon liralık yatırımla yapılan 15 
adet dere ıslahı ve taşkın koruma tesisi ile 
tamamlanan Uzungöl’ün temizlik çalışma-
larının resmi açılışını da bugün gerçekleş-
tiriyoruz. Ortahisar Belediyemizin hizmet 
binası ile Pelitli’de yapılan 301 konutu da 
bugün hizmete açıyoruz. 

Trabzon Yatırım Adası Endüstri 
Bölgesi Kararnamesini İmzaladım

Pek çok kamu kurumumuz, merkezde ve il-
çelerde hizmet binaları, altyapı çalışmaları 
gerçekleştirdi. Bunların resmi açılışlarını 
da buradan yapıyoruz. Milli Eğitim Bakan-
lığımız, çeşitli ilçelerimizde anaokulları, ö-
zel eğitim okulları, ilkokullar, ortaokullar, 
liseler, spor salonları, pansiyon binaları 
yaptı, bunları da hizmete açıyoruz. Böylece 
bugün burada toplam 216 projenin resmi 
açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Yatırım 
bedeli 1 milyar 365 milyon lira olan bu 
yatırımların şehrimize kazandırılmasında 
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dar sıkı sahip çıkarsa, bu azim ve kararlılık 
dalga dalga 82 milyonun tamamına yayılır. 

AEK’yı Yunanistan’da 3-1 yendik. Rövanşı 
da inşallah burada halledip Play-off ’a çıka-
cağız. Şimdiden Trabzonspor’umuza başa-
rılar diliyorum. 

Eyyy CHP!.. Milletimize 
Düşmanlık Edenlerin Yanında 
Ne İşin Var?

Değerli kardeşlerim,

Siyaset, ülkeye ve millete hizmet için tüm 
gücünüz, birikiminiz, kabiliyetinizle ça-
lışmayı gerektirir. Önce Allah’ın rızasını, 
onunla birlikte milletin desteğini kazan-
mayı gaye edinemeyen hiçbir siyasi çaba, 
saygıya layık değildir. Ülkemizin ve mille-
timizin menfaatleri söz konusu olduğun-
da, bizim için günlük siyasetin tüm farklı-
lıkları sona erer.  Sınırlarımızın içinde han-
gi mücadeleyi yürütüyor olursak olalım, 
dışarıya karşı sıkılmış yumruk gibi bir ve 
beraber hareket ederiz. Biz ilk gençlik yıl-
larımızdan beri siyaseti böyle bildik, böyle 
yaptık. AK Parti’yi de işte bu anlayıştaki 
kadrolarla kurduk. Partimizin kuruluşu-
nun 18’inci yıldönümünü geride bıraktığı-
mız şu dönemde, yine aynı anlayışla çalış-
maya devam ediyoruz. 

Bugün Türkiye’nin, hepsi de birbiriyle ya-
kından ilişkili terörle mücadele meselesi 
var. Bugün Türkiye’nin kara, deniz ve hava 
sınırlarına yönelik tehditler, hatta taciz-
ler var. Bugün Türkiye’nin, güvenlikten 

ekonomiye kadar her alanda egemenliğine 
yönelik saldırılar var. Bugün Türkiye’nin, 
Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet olarak ifade ettiğimiz hayati bir 
önceliği var. Dünyada ve bölgemizde her 
alanda yeniden tanzim, yeniden dizayn 
çalışmalarının olduğu bir dönemde, ülke-
mizin Bir olmaya, İri olmaya, Diri olmaya, 
Kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olma-
ya ihtiyacı var. 

Bunlar, ülkemizin havasını soluyan, ek-
meğini yiyen, suyunu için, imkânlarından 
istifade eden hiç kimsenin karşı çıkamaya-
cağı başlıklardır. Ama maalesef, bu ülkede, 
toplu iğne başı kadar bir çıkar için tüm 
bunları çiğneyip geçebilecek bir siyasi an-
layış türemiştir. Bu çarpık siyasi anlayışın 
en başında CHP ile HDP yer alıyor. Hadi 
HDP, kendini terör örgütünün güdümün-
den kurtaramadığı için hiçbir zaman ger-
çek anlamda siyasi parti haline gelememiş 
bir payandadır diyelim. Peki, lafa geldi-
ğinde geçmişini Cumhuriyetle yaşıt tutan 
CHP’ye ne oluyor? Türkiye’ye yönelik her 
tehdit, aynı zamanda Cumhuriyeti hedef 
almıyor mu? Türk Milletinin çıkarlarına 
verilen her zarar, aynı zamanda Cumhu-
riyete adını veren Cumhur’u etkilemiyor 
mu? Öyleyse bu aymazlık, bu gaflet, bu 
riyakârlık niye?

Türkiye, terör örgütleriyle mücadele edi-
yor, bu parti milletvekillerinden genel baş-
kanına kadar tüm kadro terör örgütlerinin 
ağzıyla konuşuyor. Türkiye, FETÖ terör 
örgütünün işgal girişimine maruz kalıyor, 
aynı kadro yine teröristlerle birlikte hain 
darbe girişimini önemsizleştirmeye çalı-
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tiyoruz. Aksi takdirde bu millet de, tarih 
de onları affetmeyecektir. CHP yönetimi-
ne, evlatlarına bir utanç değil şeref mirası 
bırakmaları çağrısında bulunuyoruz. Ka-
zandığınız üç-beş belediye sizi yanıltma-
sın. 1989’u ve ardından 1994’ü hatırlayın. 
1991’i ve ardından 1995’i ve sonrasında 
2002’yi hatırlayın. Bu millet fırsat verir, 
ama değerlendiremediğinizde daha beter 
bir şekilde onu geri almasını da bilir. Ma-
dem Gazi Mustafa Kemal’in mirasına sa-
hip çıktığınızı iddia ediyorsunuz, öyleyse 
onun şu sözünü unutmayın: “Hattı müda-
faa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh 
bütün vatandır.” CHP’den tek isteğimiz 
kendi günübirlik menfaatlerini değil, vata-
nın tamamının çıkarlarını savunmalarıdır. 
Milletimizden, bu partiyi yerli ve milli du-
ruş konusunda yakından takip etmesini, 
daha çok yalpalaması halindeyse hak ettiği 
dersi sandıkta vermesini istiyorum. 

Değerli kardeşlerim, 

AK Parti’nin, geçtiğimiz 17 yılda Türkiye’yi 
nereden nereye getirdiğinin en yakın şa-
hidi, sizlersiniz. Ülkemiz, bu 17 yıllık dö-
nemi, elbette dikensiz gül bahçesi misali 
yaşamamıştır. Her dönemde karşımıza bir 
başka sorun, bir başka engel, bir başka sal-
dırı, bir başka tuzak çıkmıştır. 

Davanız haklıysa, azimle ve dirayetle arka-
sında durursanız, işte böyle eninde sonun-
da emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Bu 
dava, Ermeni iddialarının tarihçiler tara-
fından tartışılması gerektiği tezimizin hak-
lılığını da ortaya koymuştur. Hamdolsun 
bizim tarih önünde alnımız aktır. Bunun 

yanında, diğer tüm hususlarda da, önümü-
ze ne çıkarsa çıksın, hiçbir zaman milleti-
mize hizmet etme, ülkemize eser kazan-
dırma, Türkiye’yi hedeflerine ulaştırma 
yolundan sapmadık. Bir yandan şahsımı-
za, partimize, ülkemize yönelik saldırılarla 
uğraştık, bir yandan da her biri diğerinden 
büyük projeleri hayata geçirdik. Bugün de, 
sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan 
terör koridorlarını paramparça ederken, 
ekonomimize takılan çelmeleri savuştu-
rurken, aleyhimize yazılan senaryoları 
boşa çıkarırken, her alanda hizmet çarkını 
kesintisiz işletiyoruz. 

Dün Yusufeli Barajını ziyaret ettim. Ülke-
mizin en büyük, dünyanın üçüncü büyük 
barajının inşaatında yüzde 70’in üzerine 
çıkıldığını gördüm. Ovit Tüneli ve Zigana 
Tüneli ile Karadeniz’in ülkemizin güneyiy-
le ticari entegrasyonunu sağlıyoruz. Aynı 
şekilde geçtiğimiz yıl resmen, bu yılın Ni-
san ayında tam kapasiteyle hizmete açtığı-
mız yılda 90 milyon yolcu kapasiteli İstan-
bul Havalimanı, dünyanın en büyüklerin-
den biri olarak faaliyet gösteriyor. Havali-
manındaki inşaat çalışmaları daha uzun 
yıllar sürecek ve kapasitesi gerektiğinde 
200 milyona kadar çıkabilecek. İstanbul-
Bursa-Balıkesir-Manisa-İzmir otoyolunun 
tüm etaplarını Kurban Bayramından önce 
hizmete açtık. İstanbul-Bursa-Balıkesir-
Manisa-İzmir Otoyolundan 9 günlük bay-
ram tatilinde 1 milyon 745 bin araç geçti. 
Bölünmüş yollarla, otoyollarla, havaliman-
larıyla, hızlı tren hatlarıyla donattığımız 
ülkemizde trafik kazalarındaki can ve mal 
kayıplarımız her geçen yıl azalıyor. 

şıyor. Türkiye, DEAŞ’a karşı hiç kimsenin 
vermediği kadar kararlı ve etkin bir müca-
dele yürütüyor, bu kadro ülkemizi DEAŞ’la 
aynı çizgide göstermek için kampanya yü-
rütüyor. Türkiye, PKK’nın Suriye’deki u-
zantılarına karşı adım atıyor, yine bu kadro 
koro halinde PYD’yi savunmaya başlıyor. 
Bay Kemal ne diyor? “Ortadoğu’da ne işi-
miz var, Suriye’de ne işimiz var?” Peki, bu 
insanlar Trabzon’a geldiği zaman benim 
hemşehrilerim bunlara ne diyecek? Türki-
ye, ekonomik tuzaklarla boğuşurken, bun-
lar ülkemiz ekonomisi çöksün, bitsin, her 
şey yerle yeksan olsun diye ellerini ovuştu-
ruyor. Türkiye, Doğu Akdeniz’de siyasi ve 
ekonomik çıkarları için savaşı göze alarak 
tarihi bir duruş sergiliyor, bunlar koskoca 
gemileri, yapılan onca işi yok sayarak, deli 
saçması laflarla ortada dolaşıyor. 

Değerli kardeşlerim,

Şimdi buradan, Trabzon’dan soruyorum: 
EYYY CHP!.. Sen kimin yanındasın, ki-
min tarafındasın? Eğer Türkiye’nin yanın-
da olduğunu söylüyorsan, o zaman terör 
örgütleri başta olmak üzere milletimize 
düşmanlık edenlerin yanında ne işin var? 
Doğu Akdeniz’de Fatih Gemimiz var mı? 
Yavuz Gemimiz var mı? Barbaros Hayret-
tin Gemimiz var mı? İki tane sismik araş-
tırma gemimiz var, iki tane sondaj gemi-
miz var, firkateynlerimiz var, SİHA’larımız 
var. Fakat bunların gözleri var görmüyor, 
kulakları var duymuyor. Bu zat ne diyor? 
Doğu Akdeniz’de Amerika varmış, Fransa 
varmış, İngiltere varmış, Katar varmış ama 
tek ülke yokmuş. Hangi ülke? Türkiye... 

Eline diline dursun. Demek ki Bay Ke-
mal bizim bayrağımızı, ay-yıldızımızı da 
tanımıyor. 

Türkiye’nin Irak’ta, Suriye’de, tüm Akde-
niz hattında, Karadeniz’de, Balkanlarda, 
Avrupa’da ve dünyanın dört bir yanında 
yürüttüğü mücadelelerle ilgili ağzından 
niçin hayırlı bir laf çıkmıyor? Ya sessiz 
kalarak, ya da karşımızdakilerin ağzıyla 
konuşarak bu ülkenin ve milletin partisi 
olduğunu nasıl iddia edebiliyorsun? Mil-
letimiz sizden istiklalimizi ve istikbalimizi 
ilgilendiren konularda, yasak savma kabi-
linden yuvarlak laflar değil, delikanlıca ta-
vır göstermenizi bekliyor. Cumhur İttifakı, 
kendi siyasi çıkarlarının üstüne çıkmayı 
başarıp işte bu tavrı gösterenlerin buluştu-
ğu yerdir. 

CHP, Vatanın Tamamının 
Çıkarlarını Savunmalıdır

Yarın Malazgirt’te, büyük zaferin 948’in-
ci yıldönümünü kutlayacağız. Sayın 
Bahçeli’yle beraber orada olacağız. Gönül 
ister ki, bu kutlamayı, CHP başta olmak 
üzere tüm partilerimizle birlikte yapa-
lım. Ama onlar böyle yerlerde olmazlar. 
Yenikapı’da zemini oluşan yerli ve milli 
ittifaktan adeta koşarak kaçmaları, gerçek 
niyetlerini zaten ortaya koymuştu. Buna 
rağmen kendilerinden, bölücü terör ör-
gütünü destekleyenlerle girdikleri yanlış 
yoldan geri dönmelerini bekliyoruz. Hiç 
değilse partilerinin adına layık olmak için 
milletimizin yürüttüğü büyük beka mü-
cadelesinde yanımızda yer almalarını is-
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Biliyorum, idam istiyorsunuz. Tabii idam 
kararını Cumhurbaşkanı olarak tek başı-
ma verme yetkim yok. Bu, Parlamentodan 
gelecek. Parlamentodan geldiği zaman be-
nim onaylama yetkim var. Parlamentodan 
çıkıp geldiğinde ben onaylayacağımı daha 
önce size söyledim. Emine Bulut Hanıme-
fendiyle ilgili olay yenilir, yutulur bir olay 
değildir. Bu ciddi bir vahşettir. Bu alçak-
lıktır, bu adiliktir. Ben babasıyla da görüş-
tüm. Bunu vicdanımızın da kabul etmesi 
mümkün değil, hukukun da bunu kabul 
etmesi mümkün değil.

Sağlıkta, devlet hastanelerimizin her biri-
ni modernleştirmenin yanında, tüm dün-
yaya örnek olan Şehir Hastanelerimizi bi-
rer birer hizmete açıyoruz. Dünyanın en 
kapsamlı, vatandaşına en az yük getiren ve 
en yüksek standartta hizmet sunan genel 
sağlık sigortası ülkemizdedir. Çalışan veya 
parası olan genel sağlık sigortası primini 
kendisi ödüyor. Ödeme gücü olmayanların 
primlerini de devletimiz üstleniyor. Devlet 
hastanelerimizin her biri, özel hastaneleri 
aratmayacak imkânlara ve hizmet kalitesi-
ne sahiptir. Bunun yanında dileyen herkes, 
farkını ödemek suretiyle özel sağlık kuru-
luşlarından hizmet alabilir. Bırakınız diğer 
yerleri Avrupa’nın ve Amerika’nın dahi 
başaramadığı genel sağlık sigortası uygu-
laması, ülkemizde tıkır tıkır işliyor. 

Eğitimde, anasınıfından ilkokuluna, or-
taokuluna, lisesine, üniversitesine kadar 

her alanda gerçekten çok güçlü bir altyapı 
kurduk. Bizim neslimiz 70-80 kişilik, hatta 
daha kalabalık sınıflarda eğitim almak zo-
runda kalmıştır. Çocuklarımız ancak 40-50 
kişilik sınıflara kavuşabilmişti. Şimdi bu 
rakam Türkiye genelinde 20’lere indi. Bu-
gün olduğu gibi her gittiğimiz yerde yeni 
dersliklerimizin, okullarımızın açılışlarını 
yaparak, bu sayıyı daha da düşürüyoruz. 

Her alanda benzer örnekler verebiliriz. 
Ekonomide her gün müjdeli haberler alı-
yoruz. Kurun nispeten stabil hale gelmesi, 
faiz indirimi ve enflasyonun düşmeye de-
vam etmesiyle, piyasalar yeniden hareket-
lenmeye başladı. Yatırımların, ticaretin, 
sanayi üretiminin, inşaatın ve tüm sektör-
lerin fark edilir şekilde yükselişe geçtiğini 
görüyoruz. Milletimizin istiklal ve istikbal 
davası yanında iş ve aş meselesi de her za-
man önceliklerimizin en başında yer al-
mıştır, aynı şekilde de devam edecektir. U-
nutmayınız, AK Parti varsa hizmet vardır. 
AK Parti var olduğu sürece de hizmetler 
kesintisiz sürecektir. Bugün açılışını yaptı-
ğımız eserler, bunun en basit örneğidir. 

Bu duygularla bir kez daha açılışını yap-
tığımız projelerin şehrimize hayırlı olma-
sını diliyor, emeği geçenleri tekrar tebrik 
ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim, Sayın Meclis Başkanı, Mil-
liyetçi Hareket Partisi’nin Kıymetli Genel 
Başkanı, sevgili gençler, aziz kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Malazgirt Zaferimizin 948’inci yıldönümü 
vesilesiyle, Sultan Alparslan’ı ve ordusun-
daki tüm kahramanları hürmetle, saygıyla, 
rahmetle yad ediyorum. Bin yıldır bu top-
rakların vatanımız olması için gözlerini 

kırpmadan canını veren tüm şehitlerimize, 
gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 

Anadolu’nun en doğusundaki Malazgirt’te 
açtığımız bu coğrafyanın kapılarını, sade-
ce 3-4 yıl sonra en batıdaki İznik’te yeni bir 
devlet kurarak inşallah ebediyen mühür-
ledik. İznik’in hemen dibindeki Söğüt’te 
diktiğimiz Osmanlı çınarının dallarını, 
batıda Adriyatik kıyılarından Viyana ön-
lerine, Akdeniz’de Cebelitarık boğazına, 

Anadolu Bizim İçin 
Büyük Davamızın Kıtasıdır

Malazgirt Zaferinin 948. Yıldönümü Kutlaması | Muş | 26 Ağustos 2019
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yetli alçakları da unutmadık. Herkesin bir 
hesabı olabilir, ama en büyük hesap sahibi 
Allah’tır. Rabbimizin yardımıyla, milleti-
mizin duası ve dirayetiyle tüm bu badirele-
ri geride bırakarak bugünlere geldik. 

Daha düne kadar evlerimizin kapısına ka-
dar getirmek istedikleri mücadeleyi, bu-
gün sınırlarımız ötesine taşımış durum-
dayız. İnşallah Irak’tan Suriye’ye, Doğu 
Akdeniz’den diğer bölgelere kadar uzanan 
bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağız.

Anadolu bizim için büyük davamızın kıta-
sıdır. Bizim davamız da hep inşa davası ol-
muştur. Bin yıldır kanla ve terle yoğurarak 
vatan kıldığımız bu topraklar, inşallah ye-
niden dirilişimize, yeniden yükselişimize, 
medeniyetimizin ihyasına, büyük ve güçlü 
Türkiye davasının inşasına şahitlik ede-
cek. Malazgirt’te her yıl tekrarladığımız 
buluşma, işte bu büyük vizyonu kafamıza 
ve kalbimize daha büyük bir inançla nak-
şetmemize vesile olmayı sürdürecektir. 

Gençler!..

2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkı-
yor muyuz?

Gençler!..

2053 vizyonumuzla Fatih’e layık evlatlar 
oluyor muyuz?

Gençler!..

2071’de Sultan Alparslan’ın manevi mira-
sını zirveye taşıyor muyuz?

Gençler!..

Hazreti Ömer’in adaleti ve Hazreti Ali’nin 
cesaretiyle yolumuzda kararlılıkla yürü-
yor muyuz?

Sizlerde gördüğümüz işte bu azim ve ka-
rarlılık, bizim geleceğimize güvenle bak-
mamızı sağlayan en büyük teminattır. Rab-
bim hepinizden razı olsun.

Kardeşlerim,

Bugün Türkiye, tarihinden aldığı güçle her 
alanda büyük bir mücadele içindedir. Bu 
mücadele öyle kutludur ki, her türlü hesa-
bın üzerindedir, öyle olmak durumunda-
dır. FETÖ’cü hainler bir darbe girişimiyle 
ülkemizi işgale yeltendiklerinde, karşıla-
rında tüm farklılıklarını bir kenara bırak-
mış, hayatları dahil her şeylerinden vazge-
çerek oraya gelmiş bir milleti ve onun tem-
silcilerini buldular. İşte aynı kadro bugün 
de buradadır. 

Buradan 15 Temmuz darbe girişimindeki 
dik duruşu başta olmak üzere, ülkemizin 
menfaatine olan her konudaki samimi des-
teği için Sayın Bahçeli’ye ve arkadaşlarına 
teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, bu müca-
delede bizimle birlikte olan diğer partiler-
den ve toplumun her kesiminden kardeşle-
rimize şükranlarımı sunuyorum. 

Darbe gecesi bir araya gelen bu kadro, ül-
kemize ve milletimize yönelik her tehdide, 
her saldırıya karşı tek bir yürek, tek bir 
beden olarak hep birlikte yol yürümeye 
devam ediyor. Tabii bir de bu kutlu müca-

güneyde Afrika’nın içlerine kadar uzattık. 
Bundan bir asır önce Osmanlı’yı “hasta 
adam” ilan edip, milletimizi yeniden Orta 
Asya’ya sürmeyi planlayanların hevesle-
rini, Çanakkale’yle, Kut’ül Amare’yle, İs-
tiklal Harbimizle kursaklarında bıraktık. 
Uzunca bir süre milletimizi kendi iç mese-
leleriyle uğraştırarak medeniyetinden, ta-
rihinden, kültüründen koparmaya çalışan-
ların da senaryolarını boşa çıkardık. Eğer 
bugün millet olarak, bilhassa da gençleri-
mizle birlikte Malazgirt Zaferini böylesine 
bir coşkuyla kutluyorsak, işte bu proje de 
çökmüş demektir. Sadece bununla kalma-
dık, yeni nesillere 2071 vizyonunu miras 
bırakarak, çıtayı daha da yukarıya taşıdık. 

Yaklaşık yarım asır sonra, bizler göreme-
sek de, inanıyorum ki Türkiye, her alanda 
dünyanın en güçlü ülkelerinden biri ola-
rak, çok daha büyük hedeflere yelken aç-
mış olacaktır. Zaferlerimize ne kadar güçlü 
sahip çıkarsak, bu vizyonu hayata geçirme 
irademizi de o kadar diri tutarız. Hep söy-
lediğim gibi, bizim medeniyetimiz bir fetih 
medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların, 
sadece coğrafyanın fethi değildir. Asıl fetih 
gönüllerin fethidir, zihinlerin fethidir. 

Ecdadımızın asırlar boyunca huzurla, gü-
venle, müreffeh bir şekilde yönettiği coğ-
rafyalar, bugün maalesef zulüm ve sefalet 
içinde kıvranıyor. Bölgemizde, “İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın” diyen bir medeni-
yetin yerini; önüne çıkan herkesi çocuk, 
kadın, yaşlı demeden katleden örgütler ve 
haydut devletler almıştır. Hiçbir siyasi veya 
ekonomik çıkar bizi, Hakk’ı söylemekten, 

Hakk’ın yanında yer almaktan, mazluma 
ve mağdura destek vermekten alıkoyamaz. 

Diyarbakır’da, dağ kaçırılan oğlu için ey-
lem yapan annenin dramını gördünüz 
değil mi? Öyleyse biz dik duracağız ve bu 
insanların yavrularımızı istismarına fırsat 
vermeyeceğiz.

Bugün Pek Çok Yerde 
Müslümanlar Zulüm Altındadır

Bugün Suriye’de yıkım var, katliam var. 
Rejim bir yandan, terör örgütleri bir yan-
dan, kendilerini destekleyenlerle birlik-
te her gün masum kanı döküyor, her gün 
masum gözyaşı akıtıyor. Bugün Kudüs’te, 
Filistin’de zulüm var. Haydut devlet, üç di-
nin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudüs’ü 
hoyratça gaspa, Filistin’i adım adım işgale 
çalışıyor. Bugün pek çok yerde Müslüman-
lar zulüm altındadır. Bugün Arakan’dan 
Keşmir’e, Türkistan’dan Avrupa’ya kadar 
her yerde Müslümanlara yönelik tehditler 
ve saldırılar tırmanıyor.  

Daha dün denilebilecek yakın bir tarih-
te Balkanlar’dan Karabağ’a uzanan farklı 
coğrafyalarda yaşanan katliamları unut-
madık. Kimi yerde mezhebi, kimi yerde et-
nik fay hatları tahrip ve tahrik edilerek mil-
yonlarca insanın nasıl birbirine kırdırıldı-
ğını unutmadık. Irak’ta 2 milyon, Suriye’de 
1 milyon, Afrika’nın, Güney Amerika’nın 
farklı yerlerinde yine milyonlarca insanın, 
çıkar uğruna nasıl katledildiklerini unut-
madık. Ellerinden gelse ülkemizde de aynı 
şeyleri yapmak isteyen kara kalpli, kara ni-
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delenin içinde yer almayanlar var. Siyaset-
te, kültürde, sanatta, sporda ve daha pek 
çok alanda farklı tercihler elbette saygıyla 
karşılanır. Ancak, konu ülkemizin ve mil-
letimizin bekası olduğunda başka saflarda 
yer almanın saygıya layık bir tarafı yoktur. 
Türkiye terör örgütleriyle mücadele eder-
ken, siz söyleminiz ve davranışınızla on-
ların değirmenlerine su taşırsanız, bunun 
adı başka bir şey olur. Türkiye, Suriye sını-
rı boyunca kurulmaya çalışılan terör kori-
dorunu parçalamak için var gücüyle çalı-
şırken, siz bu tuzağı kuranların arkasından 
giderseniz, bunun adı başka bir şey olur. 

Ana Muhalefetin Başı,   
Misak-ı Millîyi Bilmiyor

Ana muhalefetin başı ne diyor? 
“Türkiye’nin Ortadoğu’da ne işi var?” Biz-
lere ülkemizin güneyinden taciz atışları 
yapılacak, saldırılacak, “Bizim orada ne işi-
miz var?” Sen bu işleri anlamıyorsun, an-
lamayacaksın. Biz oradayız, orada olmaya 
devam edeceğiz. Bir taraftan “Atatürk’ün 
partisiyiz” diyeceksin, öbür taraftan 
Misak-ı Millîyi bilmeyeceksin. Önce aç da 
tarihi bir oku.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de siyasi, ekono-
mik ve askeri olarak yakın tarihinin en 
çetin mücadelesini verirken, siz karşı ta-
rafın ağzıyla konuşursanız, bunun adı da 
başka bir şey olur. Biz Adana Mutabakatı-
nın gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam 
edeceğiz. Bugün ülkemizde CHP ve onun 
artık “eş kuruluşu” haline gelen bölücü 
örgütün destekçisi partinin yaptıkları işte 

tam olarak budur. Dağda teröristin, deniz-
de Rum’un, havada rakiplerimizin ve diğer 
tüm platformlarda karşımızda her kim 
varsa onun yanında yer alarak, bu ülkenin 
partisi olunamaz. 

Bakınız dün Trabzon’da CHP yönetimine 
samimi bir çağrı yaptık. Bu partiyi yöne-
tenlerin yerli ve milli çizgiye gelmesini zor 
görüyoruz. Ama bu partiye oy veren va-
tandaşlarımızın mesajlarımızı aldıklarına 
inanıyorum.

“İşte Ege’de, Akdeniz’de Amerika var, İngi-
lizler var, Fransızlar var, şu var bu var. Ama 
orada tek ülke yok” diyor. Kim diyor? Bay 
Kemal… Olmayan ülke kimmiş? Türkiye... 
Herhalde bu zat bakar kör. Bizim orada 
sondaj gemilerimiz var, bizim orada sis-
mik araştırma gemilerimiz var. Dört gemi 
şu anda bu çalışmayı yapıyor. Bizim orada 
fırkateynlerimiz var. Bizim orada silahlı 
hava araçlarımız her an hazır vaziyette. De-
nizden, karadan her şeyimizle hazırız. Bu-
nu görmüyor. Ama bir şeye daha üzülüyo-
rum. Nedir o? Fatih ve Yavuz’da devasa ay 
yıldızlı bayrağımız var. Bay Kemal, bunları 
da görmüyor, bilmiyor. Öğreteceğiz, bunu 
da öğrenecek. İşte lafla “Biz Atatürk’ün 
partisiyiz” demek olmaz. Sen bitmişsin, 
tükenmişsin. Üç dört tane belediye almak-
la bir yere varılmaz. İnşallah Milletim, 
Türkiye’nin Akdeniz’de olmadığını iddia 
edenlere hesap soracaktır. 

Yaşadığımız kritik süreçte, milletimizin 
her bir ferdinin desteğine ihtiyacımız var. 
Herkes biliyor ki, ülkemizin gelecek ya-
rım asrının, bir asrının belirleyicisi ola-
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İHA’larımız ve helikopterlerimiz bölgeye 
girdi. Sınırlarımıza yakın yerlerdeki tah-
kimatlar imha ediliyor. Çok yakında kara 
birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını 
bekliyoruz. Hava ve kara unsurlarımızla sı-
nırlarımızın ötesine geçtiğimizde, durumu 
çok daha yakından görme ve sürecin gele-
ceğini belirleme imkânına kavuşacağız. 

Suriye sınırlarımızı teröristlerden temiz-
leme konusundaki kararlılığımızı artık 
hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını 
ümit ediyoruz. 

İdlib tarafında, rejimin ihlallerinden kay-
naklanan sıkıntılar var. Rusya ile bu me-
seleyi yakından istişare ediyoruz. İnşallah 
bu sıkıntıları da kısa sürede ortadan kal-
dırmış olacağız. 

Irak tarafında da çok önemli adımlar atıyo-
ruz. 35 yıldır ülkemize yönelik saldırıların 
merkezi olarak kullanılan bölgeleri kalı-
cı şekilde güvenli hale getiriyoruz. Pençe 
operasyonlarının üçüncü aşamasını da 
başlattık. 

Irak merkezi hükümeti ve kuzeydeki yö-
netim yanında İran’la da işbirliği halinde 
yürüttüğümüz bu operasyonlar, herkes 
açısından olumlu neticeler doğuracaktır. 

Doğu Akdeniz’deki sondaj ve sismik araş-
tırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 
Kimse bizi oralarda engelleyemez, engelle-
yemeyecektir. 

Kendimize ait gemilerle yürütülen bu ça-
lışmalara, deniz ve hava kuvvetlerimiz 
gereken güvenlik desteğini sağlıyor. Ülke-
mizin bölgedeki çıkarları ile Kıbrıs Türk-
lerinin haklarını korumak için yürüttü-
ğümüz bu faaliyetleri, netice alana kadar 
sürdüreceğiz. 

Bunların yanında ekonomiden altyapı-
ya kadar her alanda ülkemizin ihtiyaç 
duyduğu yatırımları kesintisiz devam 
ettiriyoruz. 

Sultan Alparslan’ın kapısını açtığı bu 
vatana layıkıyla hizmet etmek şerefini 
bizlere bahşeden milletimizin her bir 
ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bun-
dan 948 yıl önce Malazgirt’te kendisin-
den katbekat fazla sayıdaki düşmanın 
üzerine imanından aldığı güçle yürüyen 
ecdadı, bir de şairin diliyle selamlamak 
istiyorum:

Tekbirlerle yürüdü kalbi Yasin bir ordu

Ordu secdeye varmış, toprak şükrediyordu.

Ezan, bayrak uğruna şehadet bugün hutbe

Peygamberin ağuşuna varmak en büyük 
rütbe.

Gökle yer sarsılırken Allahuekber’lerle

Bizans’ın kalkanları delindi tekbirlerle.

Vatan bir seccadedir ve secdedir şehadet!

cak gelişmelerin yaşandığı bir dönemden 
geçiyoruz. Böyle bir dönemde, hangi saik-
le olursa olsun hiç kimsenin milletimizin 
birliğini, beraberliğini bozacak davranışlar 
sergilemeye hakkı yoktur. Biz işte bunun 
için sürekli rabiamızı tekrarlıyoruz: Tek 
Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet… 
Biz işte bunun için hep Bir olalım, İri ola-
lım, Diri olalım, Kardeş olalım, hep birlikte 
Türkiye olalım diyoruz.

Siyaset de, makamlar da, mevkiler de, un-
vanlar da gelip geçicidir. Kalıcı olan geri-
de hangi izlerin, hangi eserlerin, hangi 
başarıların, hangi fedakârlıkların bırakıl-
dığıdır. Ecdat yeri geldiğinde canını, yeri 
geldiğinde canından aziz bildiği evladını 
feda etmiştir. Bugün güvenlik güçlerimiz 
her gün, her an hayatları pahasına bir mü-
cadele içindedir. Şu anda ne yapıyoruz? 
Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3 harekâtlarını ic-
ra ediyoruz. İçeride ve dışarıda teröristleri 
inlerine kadar kovaladık. Şehitlerimiz için 
Allah’dan rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanından başlayarak ülkenin 
tüm yöneticileri, günün 24 saati ülkemi-
ze hizmet için çalışıyoruz. Bu mücadeleye 
destek veren herkesin, çok ciddi fedakârlık 
yaptığının da farkındayız. Hep birlikte bu 
gök kubbede bir hoş seda bırakabilirsek, 
bizden sonra gelenlere “Allah razı olsun” 
dedirtebilirsek, ne mutlu bize… Gerisi la-
fügüzaftır. 

Kardeşlerim,

Malazgirt’in hemen aşağısı Van Gölü’dür. 
Van Gölü’nden bir tarafa doğru giderseniz 

nice sarp dağları aşarak Irak’a, diğer tara-
fa doğru giderseniz önce dağları, ardından 
uçsuz bucaksız ovaları aşarak Suriye’ye 
ulaşırsınız. Sultan Alparslan’dan sonra ni-
ce kumandan bu güzergâhları takip ede-
rek zaferlere yürümüştür. Bugün de, terör 
örgütleriyle ve onların arkasındaki güç-
lerle mücadelemizin zaferlerini, inşallah 
Malazgirt’te hep birlikte kutlamaya devam 
edeceğiz. 

Çok Yakında Kara Birliklerimizin 
Bölgeye Giriş Yapmasını 
Bekliyoruz

Suriye’de, Fırat’ın doğusundan Irak sınırı-
mıza kadar olan hat boyunca güvenli bölge 
oluşturma çabalarımızda, yavaş yavaş me-
safe alıyoruz. 

Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tu-
zakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alı-
koyamamıştır. Birilerinin dokunulamaz, 
girilemez, çözülemez olarak gördüğü pek 
çok sorun gibi, Fırat’ın doğusundaki mese-
leyi de, ülkemizin ve milletimizin hassasi-
yetlerine uygun şekilde hal yoluna koyuyo-
ruz. Her konuda ve her zaman olduğu gibi, 
bu hususta da önceliğimiz diplomasidir, 
diyalogdur, uzlaşmadır, işbirliğidir. Şayet 
bu zeminde bir netice alabilirsek, ne ala… 
Böylesi, herkes için daha kazançlı bir yol o-
lur. Ama isteğimiz dışında bir yola zorlanır 
veya oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlık-
larımız tamam; kendi planlarımızı hayata 
geçiririz. 
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Şehitlerin secdesi seccadeye emanet.

Biz buna vatan deriz, secde sahibi Rahman

Emanet Asım’larda rahat uyu Alparslan.

Bitmedi, bitmeyecek o gün başlayan 
bu cenk

Ezanların kesilmeyecek kıyamete dek.

Bu duygularla bir kez daha tüm şehitleri-
mizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyo-
rum. Karada, denizde ve havada, dağ başla-
rında, dere yataklarında, ovalarda, orman-
larda görev yapan tüm güvenlik güçleri-
mize başarılar diliyorum. Programımızı 
teşrif eden herkese bir kez daha teşekkür 
ediyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Radyo ve Televizyon Gazetecileri 
Derneği’nin kıymetli yöneticileri, med-
yamızın saygıdeğer mensupları, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum. Medya Oscarları 
Ödül Töreni münasebetiyle, bir yıl aradan 
sonra, tekrar sizlerle beraber olmaktan 

büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Radyo 
Televizyon Gazetecileri Derneğine, derne-
ğimizin kıymetli yöneticilerine, bu güzel 
buluşmaya vesile oldukları için teşekkür 
ediyorum.

Sözlerimin hemen başında görevini ye-
rine getirmeye çalışırken hayatını kay-

Türkiye, Ne Basın 
Hürriyetinden, Ne de Milli 

Güvenliğinden Taviz Verebilir

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2018 Yılı Medya Oscarları Ödül 
Töreni | Ankara | 29 Ağustos 2019
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Elbette bu yeni medya araçları fırsatların 
yanında çok ciddi riskleri, tehlikeleri de 
beraberinde getiriyor. Hayatımızın hiçbir 
döneminde olmadığı kadar dezenformas-
yona maruz kalıyoruz. Bugün hiçbir de-
netimin, hiçbir düzenlemenin olmadığı 
sosyal medyada, yalan ve provakatif haber-
lerin hâkimiyeti, doğrulara göre katbekat 
fazladır. İnternetin kendisi medyasıyla, 
sosyal ağlarıyla adeta dev bir “malumat 
çöplüğü” oluşturdu. Delile dayanan doğ-
ru bilginin, haberin yerini; giderek zanna, 
vehme, çarpıtma ve manipülasyona dayalı 
“malumat” alıyor. Bilgiye erişim kolayla-
şırken, insanla hakikat arasındaki perde 
kalınlaşıyor. Siber saldırılar şirketlerden 
devlet kurumlarına, hatta seçimlere kadar 
hemen her şeyin güvenliğini tehdit eder 
boyuta geldi.

Terör örgütlerinin propagandalarını yay-
mak, yeni militanlar devşirmek için en sık 
istismar ettikleri alanların başında yine in-
ternet bulunuyor. Bireyin mahremiyetini 
ihlal, gün geçtikçe ürkütücü boyutlara ula-
şıyor. Linç kültürü ve itibar suikastı sosyal 
medya ortamında çok büyük yaygınlık ka-
zanıyor. İşin vahim tarafı ise çoğu zaman 
bu manipülasyonları kimlerin yaptığını, 
bilgi kirliliğine kimlerin neden olduğunu 
bilemiyoruz. Provokatörleler ve itibar su-
ikastçıları internetin dehlizlerinde izleri-
ni rahatça kaybettiriyor. Hayatı bir anda 
altüst olan mağdurlar, çoğu zaman hesap 
soracak muhatap dahi bulamıyor. 

Yalan haber, sadece insanı değil, günümüz 
demokrasilerini de tehdit eden unsurlar-
dan biridir. Dünyanın birçok ülkesi gibi 

Türkiye ve Türk demokrasisi de bu tehdit-
ten azade değildir. Son 6 yılda meydana ge-
len hadiseler bize bu acı gerçeği maalesef 
pek çok kez göstermiştir.

Kıymetli dostlarım,

Sizlerden son yıllarda yaşadıklarımızı şöy-
le bir gözünüzün önünden geçirmenizi is-
tiyorum. Türkiye’nin ekonomide rekorlar 
kırdığı, faizlerin en düşük seviyelere ulaş-
tığı, IMF’ye borcumuzun sıfırlandığı bir 
dönemde önce ağaç bahanesiyle Gezi olay-
larının fitili ateşlendi. Kimi sözde sanatçı-
ların da merkezinde olduğu bu olaylarla 
ülkemizin sokakları karıştırılmak istendi. 
Bilhassa sosyal medya, Gezi olaylarında 
adeta bir “provokasyon üssü” olarak kul-
lanıldı. Ülkemizle hiçbir alakası olmayan 
nice yalan haberle, milletimiz, özellikle de 
gençlerimiz galeyana getirilmeye çalışıl-
dı. Sokaklarımız ateşe verildi, esnafımızın 
malı yağmalandı, içinde yolcuların olduğu 
belediye otobüsleri yakıldı, insanımız hu-
zursuz edildi. Bunda başarı elde edemeyin-
ce, 17-25 Aralık’ta bu sefer farklı bir yol de-
nediler. Yargı ve emniyet içindeki FETÖ’cü-
ler eliyle hükümete yönelik bir darbe te-
şebbüsünde bulundular. Bu süreçte FETÖ, 
hem kontrolü altında tuttuğu basın-yayın 
organlarından, hem de sosyal medyadan 
demokrasimizi hedef alan yoğun bir iftira 
kampanyası yürüttü. 

Maalesef dönemin anamuhalefet partisi 
de FETÖ’nün bu yalan furyasına sahip çık-
tı. Biz tüm gücümüzle milli iradeye sahip 
çıkarken, muhalefet grup toplantıları ve 
miting meydanlarını, FETÖ’nün propa-

beden medya mensuplarımıza Allah’tan 
rahmet diliyorum.

Az sonra 19 farklı kategoride ödüllerimizi 
takdim edeceğiz. Bu seneki Medya Oscar-
larına layık görülen televizyoncularımızı, 
radyocularımızı, muhabir ve sanatçıla-
rımızı gönülden tebrik ediyorum. Atala-
rımız “Marifet iltifata tabiidir, iltifatsız 
emek zayidir” diyor. Hayatta başarı kadar; 
bu başarının takdir edilmesi de önemlidir. 
Ödüllendirilen her başarı, daha nitelikli 
çalışmalara ilham kaynağı olur. Türkiye 
Cumhurbaşkanı olarak emeğin hak etti-
ği ilgiyi görmesine özel önem veriyorum. 
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğimi-
zin de kendi alanında gerçekten büyük bir 
boşluğu doldurduğuna inanıyorum.

Derneğimiz, spordan belgesele, ekonomi-
den haber programlarına, dizilerden ku-
rumlara uzanan geniş bir yelpazede, her 
sene titiz bir çalışma yürütüyor. Geçmişi 
41 yılı bulan derneğimiz, bu köklü biriki-
minin de katkısıyla, radyo ve televizyon 
alanında başarılarıyla temayüz eden mes-
lektaşlarını tespit ediyor. 1979’tan beri 
ekranların ve radyoların en iyilerini ödül-
lendiren Radyo Televizyon Gazetecileri 
Derneği’ni gönülden kutluyorum. Derne-
ğimizin bağımlılıkla mücadele ve gençle-
rimize sporun sevdirilmesi gibi alanlarda 
düzenlediği sosyal sorumluluk faaliyet-
lerini de memnuniyetle takip ediyorum. 
“Siyah beyaz yıllardan geleceğe uzanan bir 
çınar” olarak gördüğüm derneğimize ça-
lışmalarında başarılar diliyorum. Bugüne 
kadar ülkemizin ve milletimizin faydasına 
olan konularda daima sizlerin yanında ol-

dum. Bundan sonra da faaliyetlerinize ge-
reken desteği vermeyi sürdüreceğiz.

İnternet, Sosyal Ağlarıyla Dev Bir 
“Malumat Çöplüğü” Oluşturdu

Kıymetli dostlarım,

Değerli misafirler,

Değişim ve yenilik hayatın temel dinami-
ğidir. Dünyada sabit kalan yegâne unsur 
bizatihi değişimin kendisidir. Basın-yayın 
sektörümüzü doğrudan ilgilendiren ile-
tişim teknolojilerinde baş döndürücü bir 
ilerlemenin yaşandığını görüyoruz. Tekno-
lojiye bağlı olarak yepyeni medya araçları 
ortaya çıkıyor. 10-15 sene önce hayal dahi 
edilemeyen birçok yenilik, bugün hayatı-
mızın vazgeçilmezleri haline geldi. Sosyal 
medya gibi; hala isimlerini dahi telaffuz et-
mekte zorlandığımız bloglar, vîloglar, watt-
pad gibi yeni araçlarla tanıştık. Matbu ga-
zetelerle beraber internet gazeteciliğinin, 
hatta vatandaş gazeteciliğinin yaygınlaştı-
ğını gördük. Her meslek dalı gibi gazeteci-
lik de bu süreçte büyük bir dönüşüm ya-
şadı. İnternetin yaygınlaşmasıyla beraber, 
bilginin kitleselleşmesinin önü açıldı. Bu-
gün dünyanın en ücra köşesinde meyda-
na gelen bir hadiseyi, saniyeler içinde cep 
telefonumuzun ekranından takip edebili-
yoruz. Farklı dillerde on binlerce yayına, 
kitaba, dergiye tabletinize indireceğiniz 
bir uygulamayla ulaşabiliyorsunuz. Sanal 
ortamda insanlar, mekân sınırı olmaksızın 
birbirleriyle rahatça iletişim kurabiliyor.
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Radyo ve televizyon camiamızın mensup-
larıyla neredeyse 40 yıldır iç içeyiz. İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanlığından 
başlayarak Pınarhisar’a, Başbakanlığa ve 
Cumhurbaşkanlığına kadar siyasi haya-
tımıza damga vuran olayların çoğunu be-
raber yaşadık. Türkiye’nin son 25 yılda 
yüzleştiği krizlere, vesayet girişimlerine, 
ekonomik sıkıntılara ve elbette 3 Kasım 
2002’den itibaren başlayan o büyük dönü-
şüme hep birlikte şahitlik ettik. 40 seneyi 
aşan siyasi hayatımız boyunca, şartlar ne 
olursa olsun, milletimize daima doğrula-
rı konuştuk, doğruları anlattık. “Derviş’in 
fikri neyse zikri de odur” inancıyla kalbi-
mizde ne varsa, zihnimizden ne geçiyorsa, 
dilimizle onu söyledik. Bugün de aynı has-
sasiyeti muhafaza etmeye çalışıyoruz.

2023 hedeflerimiz, 2053 ve 2071 vizyon-
larımız sadece ekonomik büyümeyi kapsa-
mıyor. Bu hedef ve vizyonlar, medya dâhil 
hayatımızın her alanında yeni bir inşa sü-
recini ifade ediyor. Biz sadece ekonomisi, 
savunması, ticareti, altyapısı, diplomasisi 
sağlam bir Türkiye istemiyoruz. Aynı za-
manda demokrasisi çok daha güçlü bir 
ülke de istiyoruz. Biz basını daha özgür, 
daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz. Biz 
şiddete bulaşmadığı, hakarete varmadığı 
sürece, ne kadar aykırı olursa olsun, tüm 
fikirlerin temsil edildiği bir basın arzu 
ediyoruz. Biz kendi halkına tepeden ba-
kan değil, halk adına gözcülük yapan bir 
medya düzenini savunuyoruz. Şüphesiz 
bunun yolu da medyanın, demokrasilerde-
ki rolünü layıkıyla oynamasından geçiyor. 
İnsanı, ahlakı, basın etik ilkelerini merke-
ze alan bir bakış açısıyla bu süreci yönet-

mek zorundayız. Türkiye, ne basın hürri-
yetinden, ne de milli güvenliğinden taviz 
verebilir. Bunun için özgürlük-güvenlik 
dengesini sağlayarak yolumuza devam et-
mek mecburiyetindeyiz. Uzun yıllar med-
yamıza hâkim olan “vesayetçi tonun” artık 
değişmesi gerekiyor. Türk medyasının mil-
letiyle daha barışık bir düzlemi yakalama-
sı önemlidir. İnşallah medya kendi bakış 
açısını genişlettikçe, dilini düzelttikçe, se-
viyesini yükselttikçe, toplumdaki itibarını 
da güçlendirecektir. Biz de bu amaçla yeni 
medya düzeninin ihtiyaçlarına uygun ka-
mu politikalarını İletişim Başkanlığımız 
ve diğer ilgili kurumlarımız vasıtasıyla ha-
yata geçirmeye çalışıyoruz.

Vefat Eden Meslektaşlarını Linç 
Eden Karakter Fukaraları Var

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye olarak gerçekten köklü bir basın-
yayın geleneğine sahibiz. Ülkemizin gaze-
teyle ilk tanışması 1831 yılına kadar uzanı-
yor. 1927 senesinden beri radyo, 1952’den 
beri de televizyon yayını var. Şu an radyo-
su, televizyonu, internet medyasıyla dün-
yanın en dinamik basın-yayın sektörlerin-
den birisi ülkemizde bulunuyor. Keza ge-
niş bant abone sayımız 75 milyona ulaşmış 
durumda… 

Ancak iki asra yaklaşan bu tecrübemizde 
meslek adına pek çok gurur tablolarının 
yanı sıra medyamız açısından sorunlu sah-
neler de yaşandı. Demokrasiye sahip çık-
mak yerine darbeleri alkışlayan; gerçeğin 

ganda kürsüsüne çevirdi. Türk demokra-
sisinin en çetin mücadelelerinden birinde 
kimi muhalefet partileri, demokrasiyi ko-
rumak, milli iradeyi savunmak yerine, ne 
yazık ki FETÖ’ün “siyasi uzantısı” gibi dav-
ranmayı tercih etti. MİT tırları ihanetinde 
olduğu gibi kimi medya mensupları da 
bu dönemde örgütün ajanlığını yapmakta 
hiçbir beis görmedi. On binlerce Suriye-
liyi katleden PKK’lı teröristler “özgürlük 
savaşçısı” olarak sunulurken, milyonlarca 
Suriyeli sığınmacıya kapısını açan Türkiye 
terörle ilişkilendirilmeye çalışıldı. 

Biz Basını Daha Özgür, Daha 
Çoğulcu Bir Türkiye Arzuluyoruz

FETÖ’cüler eliyle kotarılan “DEAŞ’a yar-
dım yalanının” en büyük alıcısı, ne yazık 
ki, uluslararası basın olmuştur. Uluslarara-
sı medya organlarının, Türkiye’ye yönelik 
tavırları objektiflikten uzaktır. Bunun arka 
planında da ülkemizin bölgesel konularda 
aldığı tutum vardır. Filistin davası başta 
olmak üzere Suriye, Mısır, Libya, Yemen 
meselelerinde sergilediğimiz ilkeli duruş, 
belli güçleri rahatız etmektedir. Kendile-
rini özgür ve tarafsız diye tanımlayan ya-
bancı medya organlarının, mesele Türkiye 
olunca, gazetecilik yapmak yerine nasıl bi-
rer propaganda makinesine dönüştüğünü 
hep birlikte gördük. Özellikle 15 Temmuz 
gecesi yapılan haberleri bir utanç belgesi 
olarak halen hatırlıyoruz. Darbenin başa-
rısız olmasının getirdiği hayal kırıklığına, 
ertesi gün atılan manşetlerde bizzat şahit-
lik ettik. “Türk hükümeti aleyhine konu-
şacak insan bulamamaktan” şikâyet eden 

uluslararası basın kuruluşları oldu. Birçok 
medya kuruluşu darbecileri aklamaya ça-
lışırken, Türk milletinin dünya demokrasi 
tarihine geçecek şanlı direnişi ısrarla gör-
mezden gelindi. Bu tarafgirliğin varlığını 
güçlü bir şekilde devam ettirdiği de bir ha-
kikattir.

Ekonomide, demokraside, terörle müca-
delede, bölgesel barış ve istikrarı koruma 
yönünde attığımız adımlar, bugün de hak 
ettiği karşılığı bulmuyor. Dünyanın he-
men her ülkesinde yaşanabilecek sıkın-
tılar abartılarak manşetlere taşınırken, 
Türkiye’nin başarıları kasıtlı bir şekilde 
görülmüyor. Söz konusu milletimiz olunca 
“bağımsızlığın” yerini “yandaşlık”; “doğru-
nun” yerini “çarpıtma”; “tarafsızlığın” yeri-
ni ise “önyargılar” alıyor. Ülkemizdeki ki-
mi medya kuruluşları da manşetleriyle bu 
değirmene su taşıyor.

Kıymetli dostlarım,

Burada şu hususun altını özellikle çizmek 
istiyorum. Gerçeği bilmek, doğru bilgiye 
ulaşmak her insanın en tabii hakkıdır. Ga-
zetecilik hakikati ortaya çıkarma mücade-
lesi ise, siyasetçinin görevi de gerçekleri 
söylemektir. Siz gazeteciler gibi, siyaset-
çinin de en büyük sermayesi doğruluk ve 
dürüstlüktür. İtibarını ve inandırıcılığını 
yitirmiş bir medyanın, ne topluma ne ta-
kipçilerine ne de insanlığa bir katkısı ola-
bilir. Aynı şekilde milletiyle samimi bağ 
kuramayan bir siyasetçinin de millete ve 
memlekete hayrı dokunmaz.
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peşinde koşmak yerine hakikati katleden 
gazetelere de şahit olduk. Terör örgütle-
rine tetikçilik yapan, kalemini ve klavye-
sini şiddeti övmek için kullanan gazeteci 
kılıklı şahıslar vardı. Ama aynı zamanda 
Foto Muhabiri Şehit Mustafa Cambaz gi-
bi gerektiğinde vatanımızın istiklal ve is-
tikbali uğruna canını feda eden cesaret 
abidelerini de gördük. Bu ülkede bir yerel 
radyoyu veya televizyonu yaşatmak için 
malını-mülkünü feda eden pek çok karde-
şimiz var. Anadolu’nun ücra bir köşesinde 
yayınlarıyla insanımızın gönlünde taht 
kuran meslektaşlarınız var. Kimi zaman 
bir haber için ölüm dâhil her türlü riski 
göze alan mesleğine âşık gazetecilerimiz 
var. Haber peşinde koşarken uçurumdan 
yuvarlanan bir gazeteci kardeşimizin ar-
dından sosyal medyada dolaşıma sokulan 
utanç verici yazıları da unutmadık.  Vefat 
eden meslektaşlarını, köşe yazarlarını linç 
eden karakter fukaralarının olduğunu da 
biliyoruz.

Türk medyasının temsilcileri; darbe ve te-
rör şakşakçıları, çıkarcı düzenbazlar, cahil 
fırsatçılar asla değildir. Bizim medyamı-
zın gerçek temsilcileri; Mustafa Cambaz 

gibi gözünü kırpmadan şehadete yürü-
yen kahramanlardır. Bizim medyamızın 
sembolleri, kışın soğuğuna yazın sıcağına 
aldırmadan hakikat peşinde koşanlardır. 
Hakikatin hatırını yere düşürmeyen tüm 
gazetecilerimize, muhabirlerimize de bu-
radan teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin 
gayretleri ve çabalarıyla Türkiye’yi diğer 
alanlarda olduğu gibi basın-yayın sektö-
ründe de çok daha yukarılara taşıyacağız.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
başta Mustafa Cambaz kardeşim olmak 
tüm şehitlerimizi hürmetle yâd ediyorum. 
Bayburt’ta görevi sırasında uçurumdan 
düşerek hayatını kaybeden Anadolu Ajansı 
muhabiri Abdülkadir Nişancı’ya Allah’tan 
rahmet diliyorum.

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin 
2018 Yılı Medya Oscarlarına layık görülen 
medya mensuplarımızı ve kuruluşlarımızı 
tekrar tebrik ediyorum. Programın icrasın-
da destek veren kurumlarımızı kutluyor; 
her birinize çalışmalarınızda başarılar di-
liyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla.

Sayın Rektör, Türk Silahlı Kuvvetlerimi-
zin, Milli Savunma Üniversitemizin ve 
Harp Okullarımızın kıymetli yöneticileri, 
Harp Okullarımızdan mezun olan sevgili 
öğrencilerimiz ve onların kıymetli aileleri, 
değerli misafirler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarımız-
da eğitimlerini başarıyla tamamlayarak 
2018-2019 yılı mezunu olan 325 askeri öğ-
rencimizin her birini tebrik ediyorum. Bu 
325 askeri öğrencinin 224’ü Türk vatanda-
şıyken, kalan 101’i de 16 ayrı ülkeden ge-
len misafir öğrencilerden oluşuyor. Sadece 
bu tablo dahi, her fırsatta ifade ettiğimiz, 

Fırat’ın Doğusunda Kurulacak 
Güvenli Bölgeyle İlgili Çok Fazla 
Zamanımız ve Sabrımız Yoktur

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet ve Sancak Devir 
Teslim Töreni | İstanbul | 31 Ağustos 2019
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nin pençesinden kurtardığımız Türk Silah-
lı Kuvvetlerimiz, milletimizle çok daha sı-
kı bütünleşerek, bugün her zamankinden 
daha güçlü ve etkin bir şekilde faaliyetle-
rine devam ediyor. Bugünkü mezuniyet tö-
renimizi, işte bu güzel fotoğrafın bir örneği 
olarak görüyorum. 

Değerli misafirler, 

Dünyanın her alanda adeta yeniden yapı-
landığı bir dönemde, bizim de savunma 
stratejilerimizi ve taktiklerimizi yeniden 
gözden geçirmemiz kaçınılmaz hale gel-
miştir. Son dönemde NATO, Türkiye’nin 
güvenliği başta olmak üzere, pek çok ko-
nuda kelimenin tam anlamıyla çuvallamış 
olsa da, hala bizim ve müttefiklerimiz için 
en önemli savunma işbirliği zemini olma-
yı sürdürüyor. Yine müttefiklik ilişkisine 
sahip olduğumuz kimi devletler, ülkemize 
karşı asla bu kavramın lafzına ve ruhuna 
yakışmayacak tutumlar içinde bulunsa da, 
müttefiklerimizle dayanışmayı hala de-
ğerli görüyoruz. Ne NATO üyeliğinden, ne 
de müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir 
niyetimiz yoktur. Tam tersine, bu yapılar 
içinde daha güçlü bir yer edinmek istiyo-
ruz. Bununla birlikte NATO’nun ve mütte-
fiklerimizin karşılayamadığı güvenlik ihti-
yaçlarımızın gereklerini yeni yöntemlerle 
yerine getirmek de milletimize karşı en 
başta gelen sorumluluğumuzdur. 

Suriye ve Irak’ta üstlenen DEAŞ ve PKK-
YPG/PYD örgütlerine mensup teröristle-
rin ülkemizi tehdit ve sınırlarımızı taciz 
ettikleri bir dönemde, maalesef kimsenin 
samimi desteğini yanımızda bulamadık. 

Tamamen kendi gücümüz ve mücadele-
mizle hem DEAŞ’ı, hem de bölücü terör 
örgütünü bozguna uğrattık. Bizim bozgu-
na uğrattığımız bölücü terör örgütünün, 
müttefikimiz olan bir ülkenin eteklerinin 
altına sığınarak faaliyetlerini sürdürmesi 
ise, bugün ayrı bir sorun olarak karşımızda 
duruyor. Artık hiç kimse, karanlık eller ta-
rafından bir proje olarak sahaya sürüldü-
ğü açıkça görülmüş olan DEAŞ bahanesiy-
le kimseyi kandırmaya çalışmasın. Bölge-
deki sorun DEAŞ değil, bir takım güçlerin 
çıkar paylaşımı savaşıdır. Ne Türkiye’nin, 
ne de bölgemizdeki kardeşlerimizin bu 
çirkin oyunun malzemesi haline dönüştü-
rülmesine izin verebiliriz. Fırat Kalkanı ve 
Zeytin Dalı Harekâtlarımızla, bu yönde ilk 
adımları attık. İdlip’te, rejimin tüm taşkın-
lıklarına rağmen, Rusya ile işbirliği için-
de yeni katliamların ve göç dalgalarının 
önüne geçmek için tüm gücümüzle çalışı-
yoruz. Münbiç’te bize verilen sözlerin tu-
tulmaması sebebiyle ortaya çıkan demog-
rafik yapıya ve güvenliğe ilişkin kaygılar 
giderek artıyor. Rakka, Deyrizor, Haseki gi-
bi yerlerde de benzer huzursuzluklar had 
safhaya çıkmış durumdadır. 

Fırat’ın doğusunda da, terör örgütünün 
bölge halkı üzerindeki zulmü artık gizle-
nemez, saklanamaz bir hale gelmiştir. Tür-
kiye olarak, Fırat’ın doğusundan başlayıp 
Irak sınırına kadar olan 450 kilometrelik 
hat boyunca en az 30 kilometre derinliği-
ne sahip bir güvenli bölge oluşturma tek-
lifimizi, 2015 yılında Antalya’da gerçekleş-
tirdiğimiz G-20 Zirvesinde tüm liderlere 
aktarmıştık. Her ne kadar herkes bu teklifi 
olumlu karşılamış olsa da, maalesef kimse 

Türkiye’nin fiziki sınırlarının çok ötesin-
de bir ülke olduğu gerçeğini bizlere gös-
teriyor. Kara Harp Okulumuzun 170’inci 
dönem, Deniz Harp Okulumuzun 246’ncı 
dönem, Hava Harp Okulumuzun da 65’in-
ci dönem öğrencilerini mezun etmesi de 
çok önemlidir. Üstelik bu tarihler, Kara ve 
Deniz Harp Okullarımızın Osmanlı döne-
minde yeniden yapılandırılmasıyla başla-
yan tarihlerdir. 

Geçtiğimiz aylarda, Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığımızın kuruluşunun 2 bin 228’in-
ci yıldönümünü kutladık. Deniz Kuvvetle-
rimiz de, Çaka Bey’in İzmir’de ilk donan-
mamızı inşa ettiği 1081 yılından beri, bay-
rağımızı Ege’de, Akdeniz’de, Karadeniz’de 
ve diğer denizlerde gururla taşıyor. Hava 
Kuvvetleri Komutanlığımız da 1911 yılın-
da ilk pilotlarımızın eğitime gönderilme-
sinden beri şanlı bayrağımızı semalarımız-
da dalgalandırıyor. En zor dönemlerinde 
dahi tüm dünyaya parmak ısırtan zaferlere 
imza atmayı başaran kahraman askerleri-
mizi rahmetle ve hayırla yâd ediyoruz. 

Birinci Dünya Savaşında Kafkas, Irak, Fi-
listin, Suriye, Çanakkale ve Galiçya, Ma-
kedonya, Romanya cephelerinde savaşan 
Osmanlı ordusu, tüm olumsuz şartlara rağ-
men büyük başarılara imza attı. Özellikle 
Çanakkale cephesine tüm gücüyle yükle-
nen düşmanın, hem denizde, hem kara-
da geri çekilmek zorunda kalması, dünya 
harp tarihine altın harflerle yazılan bir 
kahramanlık hikâyesidir. Savaş sonunda 
yapılan anlaşmalarla adeta tüm mevcudi-
yeti yok edilen bir devlet ve anavatanında 
esir hale getirilmek istenen bir millet ola-

rak, İstiklal Harbimizi başlattık. Adana’dan 
Gaziantep’e, Kahramanmaraş’tan Ege’ye 
kadar pek çok yerde bizatihi milletimizin 
kendi iradesi ve imkânlarıyla başlattığı Ku-
vayı Milliye hareketi, kısa sürede düzenli 
orduya dönüşmüştür. Milli mücadele, Gazi 
Mustafa Kemal başta olmak üzere, Osman-
lı ordusunun kurmay kadrolarının liderli-
ği ve Anadolu’daki askeri unsurların katı-
lımıyla, dün kutladığımız 30 Ağustos Za-
feriyle başarıya ulaşmıştır. Binlerce yıllık 
devlet geleneğimizin coğrafyamızdaki 600 
yıllık çınarı Osmanlı tarih sahnesinden çe-
kilirken, yerini genç Türkiye Cumhuriyeti-
ne bırakmıştır. Cumhuriyet döneminde de 
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dünyanın en 
modern savunma taktikleri ve araçlarıyla 
teçhiz edilerek, ülkemizin bağımsızlığının 
teminatı olmuştur. 

Ne NATO üyeliğinden, Ne de 
Müttefiklerimizden Vazgeçmeye 
Niyetimiz Yok 

İkinci Dünya Savaşı sonrası tercihimizi 
batı demokrasisinden ve savunma kon-
septinden yana kullanarak, yeni bir döne-
me girdik.  NATO savunma konsepti bize, 
tıpkı Avrupa Birliği’nin ülkemizi tam üye 
yapmayıp sadece Gümrük Birliği içinde 
tutmasıyla ekonomimize küresel rekabet 
gücü kazandırması gibi, önemli katkılarda 
bulundu. Bu süreçte, her ne kadar darbe, 
cunta ve vesayet dönemlerinde örselenmiş 
olsa da, milletimizin bağrından çıkan Türk 
Silahlı Kuvvetleri, istiklalimizin ve istik-
balimizin en büyük güvencesi olmaya hep 
devam etti. Son olarak FETÖ ihanet çetesi-
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reği neyse onu yapacağız. Bir yandan yerli 
5’inci nesil savaş uçağı projemizin geliş-
tirme ve üretim sürecini hızlandırıyor, bir 
yandan da alternatif tedarik yollarına ba-
kıyoruz. İşte geçenlerde Rusya’da bir fuara 
katıldık. Birileri rahatsız oldular. O fuara 
niye gitmişiz? Gideceğiz tabii… Nerede ne 
var, arayacağız, bakacağız. Bu baktıkları-
mız uçak da olur, helikopter de olur. Zira 
yarının Türkiye’sini, arayarak, görüşmeler 
yaparak ve savunma sanayiindeki beyinle-
rimizle daha güçlü hale getireceğiz. 

Hiç kimsenin Türkiye’yi, kendi şartlarını 
dayatarak köşeye sıkıştırma ve dilediğini 
yaptırma hakkına sahip olmadığını tekrar 
ifade etmek istiyorum. Hem müttefik, hem 
müşteri konumundan, terör örgütlerinin 
ve yaptırım tehditlerinin muhatabı konu-
muna gelmeyi kabul etmedik, etmeyece-
ğiz. Bu milletin şanlı tarihinin ve mücade-
le azminin sadakası dahi, önüne konulan 
dayatmaları parçalayıp kendine yeni yol-
lar açmaya yeter. Türkiye’yi üçüncü dünya-
nın şamar oğlanı ülkeleriyle karıştıranlar, 
şayet bugüne kadar yanıldıklarını anlama-
dılarsa, bundan sonra onlara bunu göster-
mek boynumuzun borcudur. 

Türk Milleti, 15 Temmuz’da bir kez daha 
ispatlamıştır ki; ülkesinin ve kendisinin 
özgürlüğü, değerleri, geleceği söz konusu 
olduğunda şehadeti en büyük mertebe ola-
rak kabul eder. Şu anda buradaki gençleri 
şehadete yürüyen birer er olarak görüyo-
rum. İstiklal Marşımız ne diyor:

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda 

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda

Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğruldukça 
vatandır. Eğer şehit kanlarıyla yoğrulmaz-
sa zaten vatanın tanımı olmaz. 

Terörle mücadelede, sınır ötesi operasyon-
larımızda verdiğimiz şehitlerimizin her 
biri, bizim binlerce yıllık şüheda kerva-
nımızın şerefli birer yıldızıdır. 82 milyon 
milletin her biri ve onların bağrından çı-
kan vazife başındaki yüzbinlerce güvenlik 
görevlimiz, gerekirse Fırat’ın doğusunda, 
gerekirse başka yerlerde şüheda kervanı-
na katılmak için hazır bekliyor. Açık ve net 
söylüyorum; biz kuzularımızı bunlara asla 
yedirtmeyeceğiz. Çünkü bu millet, bayrağı-
nın indirilmesini, ezanlarının susturulma-
sını, kutsallarına dokunulmasını, hele hele 
egemenliğine el uzatılmasını ölümden da-
ha beter bir zillet olarak görür. 

Türkiye, Kendisini Kurduğu 
Tuzaklara Yuvarlamak İsteyen 
Sahte Müttefiklere Eyvallah Etmez

Dostluk, Türk Milletinin işte bu hassasiyet-
lerine saygı göstermekle olur. Müttefiklik, 
Türkiye’nin kendisi ve kardeşleri için orta-
ya koyduğu güvenlik kaygılarının gerekleri-
ni yerine getirmesine destek vermekle olur. 
Aynı ittifak içinde olmak, Türkiye Cumhu-
riyeti devletinin savunma ihtiyaçlarını kar-
şılamasını sağlayacak işbirliklerinin önünü 
açmakla olur. Hem bu milletin hassasiyet-
lerini, bu ülkenin güvenlik kaygılarını, bu 

uygulama yönünde bir gayret ortaya koy-
madı. Şimdi, aynı projeyi Amerika ile bir-
likte gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şu ana 
kadar yaşanan gelişmeler, güvenli bölge 
kavramı konusunda bizim söyledikleri-
mizle Amerika’nın ifade ettiği arasındaki 
makasın, maalesef çok açık olduğuna işa-
ret ediyor. Gerçi, müşterek harekât merke-
zinin kurulması, İHA ve helikopter uçuş-
ları gibi bir takım müspet gelişmeler var. 
Ancak biz doğrudan kendi askerlerimizin 
güvenli bölgeyi kontrol etmesi dışında bir 
çözüme rıza gösteremeyiz. 

Çünkü biz bu bölgeyi sadece güvenli hale 
getirmekle kalmayacağız. Projemize des-
tek verecek dostlarımızla birlikte burada 
inşa edeceğimiz yerleşim alanlarıyla, ülke-
mizdeki ve Avrupa’daki Suriyeli kardeşle-
rimizden önemli bir bölümünün de kendi 
vatanlarına dönmesini sağlayacağız. Aksi 
takdirde ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Su-
riyeli sığınmacıyı daha ne kadar yerlerin-
de tutabileceğimizi bilmiyoruz. 

F-35’ler Konusunda Elimiz 
Kolumuz Bağlı Duramayız

Açık konuşuyorum, Fırat’ın doğusundaki 
tüm sınırlarımız boyunca kurulacak gü-
venli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız 
ve sabrımız yoktur. Birkaç hafta içinde 
askerlerimiz fiilen bu bölgeyi kontrol et-
meye başlamazlar ise, kendi harekât plan-
larımızı devreye almaktan başka çaremiz 
kalmayacaktır. Üç hafta sonra Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu vesilesiyle gidece-
ğimiz Amerika’da yapacağımız temaslar, 

bu bakımdan son fırsattır. Şayet bu tarihe 
kadar bizim arzu ettiğimiz güvenli bölge 
oluşumuna dair tatmin edici adımlar atıl-
mazsa, artık orada kendi işimize bakmak-
tan başka bir yol görünmüyor.

Değerli arkadaşlar, 

Tabii konu savunma olduğunda tek me-
selemiz Suriye sınırlarımızdaki can sıkıcı 
durum değildir. Bu konuda, maalesef bir 
dizi önemli sorunla daha karşı karşıyayız. 
Bunlardan biri hava savunma sistemi te-
darikimiz konusunda yaşanan tartışma-
lardır.  Samimiyetle ifade etmek gerekirse, 
hava savunma sistemi ihtiyaçlarımız için 
bizim açımızdan S-400 ile Patriot arasında 
bir fark yoktur. Ama Patriot satışı bize karşı 
bir baskı aracı haline getirilir ve bu şekilde 
güvenlik ihtiyaçlarımız zaafa uğratılmaya 
kalkılırsa, tercihimizi diğer sistemden ya-
na kullanmaktan da çekinmeyiz. Nitekim 
öyle de yaptık. Tabii asıl ideal olan, bu tür 
sistemleri, kimseye ihtiyacımız olmadan 
kendimizin geliştirip üretmesi ve dostları-
mızla da paylaşmasıdır. Göreve geldiğimiz-
de ne Amerika’dan ne de Batı’dan insansız 
hava aracı alamıyorduk.  Şimdi çok daha 
ileri seviyede olanları üretir hale geldik. 

Şimdi gündemde F-35 meselesi var. Tür-
kiye bu projenin ortaklarından ve üre-
ticilerinden biri olduğu halde, parasını 
ödediğimiz uçaklar bize teslim edilmiyor, 
pilotlarımızın eğitimi sona erdiriliyor. Pe-
ki, bu durumda biz ne yapacağız? Elimiz 
kolumuz bağlı şekilde başımıza gelecekleri 
bekleyecek halimiz yok. Şunu unutmayın, 
biz Türk Milletinin birer aziz evladıyız, ge-
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devletin savunma ihtiyaçlarını hiçe saya-
caksınız, hem de bizden bölgesel ve küresel 
güvenliğiniz için destek isteyeceksiniz… 
Rahmetli Necip Fazıl üstadın, “Bu taksimi 
kurt yapmaz kuzulara şah olsa” diye tarif 
ettiği böyle bir hesap, adil olmadığı gibi, 
ahlaklı da değildir. Türkiye, kendisine bir 
adım gelene 3 adım, 5 adım yaklaşmaktan 
asla geri durmaz. Ama kendisini kurduğu 
tuzaklara yuvarlamak için sahte bir mütte-
fiklik maskesiyle oyalayanlara da eyvallah 
etmez. Bir kez daha tekrarlıyorum, Fırat’ın 
doğusunda 2-3 hafta içinde kendi belirledi-
ğimiz şartlar dahilinde kendi askerlerimiz-
le fiilen güvenli bölgeyi oluşturmaya baş-
lamazsak, varsın gerisini karşımızdakiler 
düşünsün. 

Değerli kardeşlerim,

Ülkemizin en kıymetli varlığı, en büyük da-
yanağı, en temel güç kaynağı insanımızdır. 
İyi yetişmiş insan gücüne sahip olan ülke-
ler, her alanda önde ve önder olma başarı-
sını yakalamaktadır. Aynı şekilde, iyi yetiş-
miş, aklı ve yüreği ile bu vatan için çalışan 
komutanlara sahip bir ordu da dünyanın en 
güçlü orduları arasındadır. İşte Türk ordu-
sunu güçlü kılan iyi yetişmiş, binlerce yıllık 
değerlerinin ve birikiminin farkında, inanç-
lı ve yürekli komutanlara sahip olmasıdır. 
Peygamber Ocağı dediğimiz, Peygamber 
efendimizin rumuzlu ismi olan Mehmet-
çik ismini taşıyan kahramanlardan oluşan 
Türk Ordusu, dosta güven, düşmana korku 
veren bir güce sahiptir. Tarihin her döne-
minde masumun kalkanı, mazlumun ha-
misi, mağdurun destekçisi olan kahraman 
ordumuz, ülkemize yönelik her türlü saldı-
rıya karşı koymaya hazırdır. 

Kahramanlar ocağı, gözbebeğimiz ve gu-
rurumuz Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı 
açıktan düşmanlığını gösteremeyenlerin 
oyunlarını da büyük ölçüde bozduk. Bu 
mukaddes ocağa sızma, içeriden çürütme 
ve çökertme yollarını birer birer tıkıyoruz. 
15 Temmuz’dan sonra eğitiminden başla-
yarak yeniden yapılandırma sürecine sok-
tuğumuz ordumuz, her zamankinden daha 
güçlü ve kararlı bir şekilde göreve hazırdır. 
Nitekim, son yıllarda yaptığımız her operas-
yon ve her hazırlık, bu gerçeği tekrar tekrar 
ortaya koymuştur. Akıllarınca Türkiye’ye 
mezar yeri hazırlayanların sonu, tarihin her 
döneminde zillet çukuruna yuvarlanmak 
olmuştur, bugün de öyle olacaktır. Türk mil-
letine ve onun en büyük sancaktarı olduğu 
İslam davasına ihanet edip de gün yüzü 
gören yoktur.  Bölgemizdeki kaosun, terö-
rün, istikrarsızlığın ve yoksulluğun yegâne 
sorumluları, aldıkları ahın altında ezilme-
ye mahkûmdur. İşte bu büyük davayı cesa-
retle omuzlamamızı sağlayan Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin komutanlarını yetiştiren 
Harp Okullarımızı ve onların bağlı oldu-
ğu Milli Savunma Üniversitemizi, adeta 
gözbebeğimiz gibi korumak ve geliştirmek 
kararındayız. 

Bu duygularla bir kez daha mezun öğren-
cilerimize ve misafir öğrencilerimize, bun-
dan sonraki hayatlarında başarılar diliyo-
rum. Rabbim yaptığınız görevlerde daima 
yardımcınız olsun ve sizleri daima muhafa-
za etsin. 

Rektörümüz başta olmak üzere, üniversite-
mizin ve harp okullarımızın hocalarına, ko-
mutanlarımıza teşekkür ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Kalın sağlıcakla.

Sevgili İstanbullular, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbet-
le, hürmetle selamlıyorum. 2019-2020 Su 
Ürünleri Avcılık Sezonunun açılışı vesile-
siyle bir aradayız. İnşallah bu geceden iti-
baren balıkçılarımız “VİRA BİSMİLLAH’ 
diyerek denizlere açılacak, önümüzdeki 
7,5 ay boyunca rızıklarını arayacak. Sizle-

rin şahsında tüm balıkçı kardeşlerimize 
Mevla’dan bereketli ve başarılı bir sezon 
diliyorum. Ağlarınızın hep dolu olmasını, 
dolu gelmesini temenni ediyorum.

Biz üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. 
İklim ve coğrafi olarak dünyanın en güzel 
konumlarından birine sahibiz. Deniz, do-

Kaçak-Kuralsız Avlananlara 
Yönelik Yaptırımları Daha da 

Ağırlaştıracağız

2019-2020 Su Ürünleri Avcılık Sezonu Açılışı
İstanbul | 31 Ağustos 2019
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ğal göl,  baraj gölü ve gölet olmak üzere 
toplam 26 milyon hektar su yüzey alanı-
mız var. Denizlerimizde 500, iç sularımız-
da 370 balık türü bulunuyor. Bu türlerden 
yaklaşık 100’nün de ticari avcılığı yapılı-
yor. Su ürünleri sektörü 53 bin kişiye doğ-
rudan, 250 bin kişiye dolaylı istihdam sağ-
lıyor. Allah’a hamdolsun her sene 600-700 
bin ton civarında su ürünü istihsal ediyo-
ruz. 2018 yılında; 314 bin tonu avcılıktan, 
314 bin 600 tonu yetiştiricilikten olmak 
üzere toplam 628 bin 600 ton su ürünü 
ürettik. İnşallah Mevla’nın yardımı, sizle-
ri de çabalarıyla bu rakamın yeni sezonda 
daha da artacağına inanıyorum. Siz balık-
çılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri 
Kanunu’ndaki değişikliği teknik düzeyde 
tamamlandık. Meclisimizin açılmasıyla 
beraber milletvekillerimiz gerekli yasa 
teklifini Parlamentomuza sunacaklardır. 
Tarım ve Orman Bakanlığımız soğuk hava 
depolarına, balık işleme ve muhafaza tesis-
lerine yönelik hibeler veriyor. 12 metreden 
küçük boyda gemisi olan 10 bin kıyı balık-
çımızı 2017’den itibaren destek kapsamı-
na aldık ve 21 milyon lira ödeme yaptık.

Kardeşlerim,

Bu vesileyle çok önemli bir hususa değin-
mekte fayda görüyorum. Denizlerimiz, göl-
lerimiz, ormanlarımız, hâsılı yeryüzünde 
insanın istifadesine sunulmuş her şey, biz-
lere verilmiş bir emanettir. Tabiatla müna-
sebetlerimizle sadece bugünü değil, yarın-
ları; sadece kendimizi değil, çocuklarımızı 
da düşünmeliyiz. Emaneti sahibine teslim 
edinceye kadar da onu en iyi şekilde koru-
mak, kollamak, muhafaza etmek zorunda-

yız. Milyonlarca insanın rızık kapısı olan 
denizlerimiz, göllerimiz ve okyanuslar 
maalesef çok ciddi tehdit altında… Her yıl 
onbinlerce ton plastik atık denizlerimize 
boca ediliyor. Suyumuz, toprağımız, hava-
mızla beraber denizlerimiz de kirleniyor. 

Kirlilik sadece insanlara değil, denizde 
yaşayan canlılara, balıklara da çok ciddi 
zararlar veriyor. Düşüncesizce denize atı-
lan bir plastik şişenin çözülmesi 600 yılı, 
naylon kumaşınki 40 yılı, misinanın çözül-
mesi ise yaklaşık 600 yılı buluyor. İşin çok 
daha vahimi bu atıkların deniz canlıları ta-
rafından yenilmesidir. Son dönemde balık 
türlerinin azalmasının ana sebeplerinden 
biri işte artan kirliliktir. Bir diğer önemli 
sebep ise av yasağına ve kurallarına dikkat 
edilmemesidir. Kaçak ve bilinçsiz avcılık 
gelecek nesillerin hakkını gasp etmek de-
mektir. Ben hiçbir balıkçımızın böyle bir 
yanlışa düşmeyeceğine inanıyorum. De-
nizlerimizi korumak, herkesten önce ba-
lıkçılarımızın görevidir. Biz devlet olarak 
sene başında attığımız adımla ülkemizde-
ki plastik poşet kullanım oranını yüzde 
300 oranında geriletmeyi başardık. Kaçak-
kuralsız avlananlara yönelik yaptırımları 
da ağırlaştıracağız. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
sizlere bereketli, bol kazançlı bir sezon di-
liyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, 
rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun di-
yor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 

Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kalın 
sağlıcakla. 

Sevgili Konyalılar, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. Yaklaşık 5 aylık bir 
ayrılığın ardından bugün burada tekrar 
sizlerle birlikte olmanın, kucaklaşmanın, 
hasbihal etmenin bahtiyarlığı içindeyim. 
Tarih boyunca nice büyük medeniyetlerin 

zirve şehri Konya, bugün de ülkemizin ifti-
har kaynaklarından biri olarak kalbimizin 
en müstesna köşesinde yer alıyor. 

Öncelikle size 31 Mart seçimlerinde Bü-
yükşehir Belediyesinde verdiğiniz yüzde 
70,5 oranındaki rekor destek için şükran-

15 Temmuz’a FETÖ Ağzıyla 
“Tiyatro” Diyenler, Asıl 

Tiyatroyu Seçim Meydanlarında 
Kendileri Sergilediler

Konya Toplu Açılış Töreni | Konya | 1 Eylül 2019
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köprülü kavşaklar, üst geçitler, göletler, 
sulama tesisleri, kanallar, mezbaha, pazar 
yerleri, parklar, çarşı gibi hizmetlerin açı-
lışını da bugün burada yapıyoruz. Karatay, 
Selçuklu, Akşehir, Cihanbeyli, Seydişehir 
Belediyelerimizin tamamladıkları yatı-
rımları da bugün burada resmen hizmete 
açıyoruz. Hepsinin de şehrimize hayırlı ol-
masını diliyorum. Tüm bu eser ve hizmet-
lerin Konya’mıza kazandırılmasında eme-
ği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, 
büyükşehir ve ilçe belediyelerimizi tebrik 
ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Konya’ya kazandırdıklarımız elbette 
bunlardan ibaret değildir. Son 17 yılda 
Konya’ya 51 milyar (katrilyon) lira yatı-
rım yaptık. Şehir genelinde 8 bin 100 bi-
nin üzerinde derslik inşa ederek, 2 yeni 
devlet üniversitesi kazandırarak, 20 bine 
yakın yurt yatağı kapasitesi oluşturarak, 
Konya’nın eğitim altyapısını adeta yeni 
baştan kurduk. Hem spor karşılaşmaları, 
hem de önemli etkinlikler için Konya’ya 
42 bin kişilik stadyum, ayrıca gençlik mer-
kezleri, yüzme havuzları, spor kompleksle-
ri inşa ettik. Şimdi de hem merkezde, hem 
de ilçelerimizde çok sayıda millet bahçesi 
yaparak, Konyalılara huzurla vakit geçire-
bilecekleri yerler kazandırıyoruz. İnşaatı 
devam eden ve inşallah seneye açacağı-
mız şehir hastanemiz, 1.250 yatağı ile 
ülkemizin en büyük sağlık tesislerinden 
biri olacaktır. 

Konya’nın bölünmüş yol uzunluğunu 
167 kilometreden, 974 kilometre ilavey-
le 1.141 kilometreye çıkardık. Hızlı tren 
hatlarıyla Konya’yı Ankara’ya, İstanbul’a, 
Eskişehir’e bağladık. Karaman hızlı 
tren hattı bitti, sinyalizasyon çalışmala-
rı tamamlanınca işletmeye açılacak. Bu 
hattın devamı da Mersin’e, Adana’ya, 
Osmaniye’ye, Gaziantep’e kadar uzanıyor.  
Bir başka hızlı tren projesi de, bir taraf-
tan Antalya’ya, diğer taraftan Kayseri’ye 
kadar uzanacak olan ve Konya’nın mer-
kezinde yer alacağı hattır. Etüt çalışma-
ları süren bu hattın inşasına da inşallah 
en kısa sürede başlıyoruz.

Eski sanayiyi ve Karatay sanayisini yeni 
yerlerine taşıdıktan sonra, mevcut yer-
lerinde büyük bir kentsel dönüşüm baş-
lattık. 

Mavi Tünel, Konya Ovasının bereketini 
artıracak, şehrin geleceğini şekillendire-
cek önemli bir yatırımdır. Tüneli ve baraj-
larının önemli bir kısmını tamamladık, 
sulama tesisleriyle ilgili hazırlıklarımız 
sürüyor. Bu yatırımlarla yaklaşık 600 bin 
dekar araziyi sulamaya açmayı hedefli-
yoruz. Tarıma elverişsiz bir bölge olan 
Karapınar’da da enerji ihtisas endüstri 
bölgesi kuruyoruz. 

Yapılanlar elbette önemlidir. Ama asıl yeni 
eserlerin, yeni hizmetlerin, yeni yatırım-
ların müjdesini vermek istiyorum. Şimdi 
hepinizin merakla beklediğini bildiğim 
ilk müjdemi paylaşıyorum. Konya Metro-
sunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk 

larımı sunuyorum. Bu neticeyle Konya, 
büyükşehirler arasında Türkiye’de birin-
ci sıraya yerleşmiştir. Yine bu oran, AK 
Parti’nin 15 yıldır mahalli idareler seçimle-
rinde Konya’da elde ettiği en yüksek destek 
oranıdır. Seçim öncesi buraya geldiğimde, 
Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı siz-
lere emanet etmiştim, Rabbim hepinizden 
razı olsun, sizler de bu emaneti en yükseğe 
taşıdınız. Genç, çalışkan, azimli ve derviş 
gönüllü bu kardeşimizin, Konya’ya çok 
büyük hizmetleri olacağına; sizi de, bizi 
de mahcup etmeyeceğine inanıyorum. Yi-
ne çok yüksek oy oranlarıyla yüzümüzü 
ağırtan Karatay, Meram ve Selçuklu başta 
olmak üzere, ilçe belediye başkanlarımızı 
da tebrik ediyorum. 

Biz de seçimlerdeki rekor desteğiniz için 
size teşekkür etmek amacıyla ilk fırsatta 
huzurlarınıza geldik. Bu tarihi başarının 
kazanılmasında emeği geçen, katkısı olan 
herkese teşekkür ediyorum. Tabii en bü-
yük teşekkürü de sizlere, Konya halkına 
ediyorum. 

Konya, büyük medeniyet davamıza, tari-
hin her döneminde olduğu gibi bugün de 
en büyük desteği veriyor. Bu şehir, âlemi 
aşkla bilen Mevlana Hazretlerinin, âlemi 
ilimle bulan Konevi Hazretlerinin, kılıcı 
adaletli Sultan Keykubat’ın şehridir. Bu 
şehir, hem tarımda, hem sanayide, hem 
kültürde, hem ilimde, hem de gönüllerin 
nuruyla beslenen tasavvufta zirveyi hiç 
bırakmamış bir şehirdir. Şairin dediği gibi, 
“Zemin-i Konya acep genc-i pür maarifdir”, 
yani Konya’nın altı da üstü de âlimlerle do-
ludur. İnşallah bu âlimlerin, gönül sultan-

larının mirasına en iyi şekilde sahip çıka-
rak, çok daha büyük başarılara hep birlikte 
imza atacağız. Bunun yolu da kendimiz ol-
maktan, kendi fiziki ve manevi mirasımıza 
sıkı sıkıya sahip çıkmaktan geçiyor. Mev-
lana Hazretlerinin emanetini, her şeyiyle 
aslına uygun şekilde koruyamazsak, ona 
layık olamayız. Selçukludan bize kalan 
her bir eseri gözümüz gibi koruyamazsak, 
tarihimize layık olamayız. Sanayide bu 
şehri sadece ülkemizin değil, tüm dünya-
nın en gözde tasarım, geliştirme, üretim, 
ihracat merkezlerinin ilk sıralarına çıkar-
tamazsak, ecdada layık olamayız. Tarımda 
Konya’yı bir dünya markası haline getir-
meden gidersek, yarım iş yapmış oluruz. 

Konya’ya 51 Milyar    
Lira Yatırım Yaptık

İşte bunun için, nerede ne yapıyor olur-
sak olalım, bir gözümüz hep Konya’dadır. 
Bunun için Konya’nın yatırıma ihtiyacı ol-
duğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıl Haziran 
ayında Mavi Tünel İçme suyu ve Arıtma 
Tesisinin açılışını yapmıştık. Aralık ayında 
Şeb-i Arus için geldiğimizde de toplam ya-
tırım bedeli 1 milyar 464 milyon lira olan 
99 kalem projenin toplu açılışını gerçek-
leştirmiştik. Bugün de burada toplam yatı-
rım tutarı 645 milyon lira olan 88 kalem 
eser ve hizmetin açılışını yapmak üzere bir 
aradayız. Bu eserler arasında çok sayıda 
eğitim yatırımı, sağlık tesisi, enerji altya-
pı inşaatı, spor sahası, öğrenci yurdu, yol, 
çeşitli kurumlarımızın hizmet binaları yer 
alıyor. Aynı şekilde büyükşehir belediye-
mizin şehir genelinde tamamladığı yollar, 
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etabının ihalesini Eylül ayında gerçekleş-
tiriyoruz. Metro hattı, Konya’nın bugünün-
den ziyade geleceğine yapılan bir yatırım-
dır. Bugün Konya şehircilik bakımından 
ülkemizin örnek yerlerinden biriyse, bunu 
bir asır, ayrım asır önce şehrin geleceğine 
yapılan yatırımlara borçludur. 

Bir başka müjdemiz çiftçilerimizedir. Pan-
car üretimi, Konya’nın en önemli gelir 
kaynaklarından biridir. Şeker kotalarını 
yeniden düzenleyerek, nişasta bazlı şeker 
oranını yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürmüş-
tük, bu yılın sonunda oranı yüzde 2,5’e ka-
dar indiriyoruz. Böylece çiftçilerimize 1,5 
milyon ton ilave pancar kotası sağladık. 
Bu yıl pancar üretiminde yüzde 11 artış 
bekliyoruz. Pancar alım fiyatını da bu 
yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya 
yükseltiyoruz. 

Konya’ya bir müjdemiz daha var. 2021 İs-
lami Dayanışma Oyunlarının 5’ncisinin 
ev sahibi olarak Konya’yı belirledik. İslam 
İşbirliği Teşkilatı’nın bu büyük organizas-
yonunun sonuncusu 2017 yılında Bakü’de 
yapılmıştı. Ülkemiz adına, Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay in-
şallah Kasım ayında ev sahibi şehir sözleş-
mesini imzalayacaktır. Tüm bu müjdelerin 
Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. 
Konya’nın da her alanda daha çok ürete-
rek, daha büyük başarılar ortaya koyarak, 
bu yatırımların karşılığını vereceğine yü-
rekten inanıyorum. 

CHP, Seçimden Önce Verdiği 
“Namus Sözü”nde Durmadı

Değerli kardeşlerim,

Belediyecilik, sıradan bir faaliyet olmanın 
çok ötesinde, tam manasıyla bir gönül işi-
dir. Bizler, 25 yıldır bu ülkede yepyeni bir 
belediyecilik modeli, belediyecilik anlayı-
şı inşa ediyoruz. Şehirlerimizi, gecemizi 
gündüzümüze katarak, sadece mesaimizin 
tamamını değil, aynı zamanda gönlümüzü 
de adayarak dönüştürüyoruz. Sokağıyla, 
caddesiyle, binasıyla, parkıyla, havasıyla, 
suyuyla, en önemlisi de insanıyla şehirle-
rimize hizmet ediyor, eserler ortaya koyu-
yoruz. Her şey gibi hizmet de nasip işidir, 
aynı zamanda niyet işidir. Nasibinizde bu-
lunmuyorsa, hele hele niyetiniz de yoksa, 
seçim de kazansanız, makam-mevki sahibi 
de olsanız hizmet yapamazsınız. 

Belediyeleri kazanmayı sadece bir siyasi pro-
je olarak görenlerin, seçimlerin ardından ne 
hale düştüklerini hep birlikte izliyoruz. Bi-
liyorsunuz, son seçim kampanyası dönemi 
boyunca CHP’li belediye başkan adayları ve 
başlarındaki genel başkanları her konuda 
attılar, tuttular. Ulaşımdan süte, servisten 
internete her şeyi bedava yapmaktan, beledi-
yelerden ve iştiraklerinden hiçbir işçi çıkar-
tılmayacağına kadar vermedik söz bırakma-
dılar. Bay Kemal, “Kazandığımız belediyeler-
de kimseyi işten çıkartmayacağız” demiyor 
muydu, ne oldu? Şu anda çıkartıyorlar. Tabii 
ki bütün bu olaylar karşısında bizim de ya-
pacaklarımız var. Üstelik “namus sözü” diye-
rek, bir de bunu katmerlediler. 
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Siyaset Mühendisliği   
Oyunlarının Hiçbiri Tutmadı

Kardeşlerim,

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak şahsı-
mın, en büyük partisi olarak AK Parti’nin 
ve kutlu davamızın çatısı altında toplanmış 
herkesin öncelikli vazifesi, büyük ve güçlü 
Türkiye davasını hedefine ulaştırmaktır. 
Bunun için kimin ne yaptığına, ne dediği-
ne değil, kendimizin ne yaptığına, nereye 
gittiğine bakacağız. Biz, 15 Temmuz’dan 
beri Cumhur İttifakı içinde birlikte hare-
ket ettiğimiz MHP ve diğer partilerle ta-
rihi bir mücadele veriyoruz. Bu süreçte, 
Cumhurbaşkanı olarak, bakanlıklarımızı, 
kurumlarımızı, partimizi en iyi şekilde ça-
lıştırmanın gayreti içindeyim. Milletvekil-
lerimiz Meclis’te, ülkemizin ihtiyacı olan 
kanunları en ideal şekilde hazırlamaya ve 
çıkarmaya çalışıyor. Belediye başkanları-
mız, kendi şehirlerine en güzel hizmetleri 
kazandırmanın peşinde koşuyor. 

Tüm bu faaliyetleri belirli bir noktaya ge-
tirmek için önümüzde 4 yıllık kesintisiz 
bir süre var. İyi bir planlamayla ve sıkı bir 
çalışmayla, 2023 yılında Türkiye’yi iftihar-
la anlatabileceğimiz bir yere getirebiliriz. 
Allah’ın izni, milletimizin desteğiyle, ne 
sınırlarımızda kurulan terör tuzakları, ne 
ekonomimize yapılan saldırılar, ne de önü-
müze çıkartılan diğer engeller bizi hedef-
lerimize ulaşmaktan alıkoyabilir. Tabii bu-
nun için bir konuda sağlam durmamız ge-

rekiyor. Hep söylediğim gibi, Bir olacağız, 
İri olacağız, Diri olacağız, Kardeş olacağız, 
hep birlikte Türkiye olacağız. 

Diğer konularda ülkemize ve ülkemizin 
nezdinde bize diş geçiremeyenler, şimdi 
tüm güçleriyle birliğimize, beraberliğimi-
ze saldırıyorlar. “AK Parti’den ne kopar-
tırsak kardır” anlayışıyla, birileri sürekli 
şişiriliyor, pohpohlanıyor. Halbuki biz bu 
oyunları geçmişte çok gördük. Hatırlarsa-
nız, vesayetle mücadelemiz sırasında da 
benzer teşebbüslere maruz kalmıştık. Aynı 
şekilde 17-25 Aralık sürecinin ardından 
büyük gürültülerle birileri sahaya sürül-
meye çalışılmıştı. Hamdolsun, bu siyaset 
mühendisliği oyunlarının hiçbiri de tut-
madı. Millete söyleyecek sözü olmayan-
ların, içeride ve dışarıda belli mahfillerin 
desteğiyle gidebilecekleri tek yer, bir son-
raki seçimde sandığın en dibi olacaktır. 

Siyaset, kapalı kapılar ardında kriz bekleye-
rek yapılacak bir iş değildir. Siyaset, hiçbir 
somut temeli olmayan imalarla, ithamlarla 
veya tehditlerle yapılacak bir iş de değildir. 
Eğer siyaset yapacaksanız, çıkacaksınız 
milletin huzuruna, bu ülkenin ve milletin 
geleceği için ne düşündüğünüzü, ne hayal 
ettiğinizi, bunları nasıl yapacağınızı anla-
tırsınız. Millete söyleyecek sözünüz yoksa, 
sadece kendi nefsiniz için konuşuyor, ken-
di nefsiniz için koşturuyorsunuz demektir. 
Kendi kalbinize ve milletin yüreğine değil 
de, başkalarının ağzına bakılarak yapılan 
işin adı siyaset değil, nefsaniyettir. 

Gurur, kibir, bunlarla yol yürüyenler bir 
yere varamazlar. Zira, Rabbim gururla ha-

Bu adaylardan bazıları seçimi kazandığın-
da da, ahali, haklı olarak bu vaatlerin ye-
rine getirilmesini bekledi. Peki, CHP’liler 
ne yaptı dersiniz? Önce, “Bizim böyle bir 
sözümüz yok” diyerek inkâr yoluna gitti-
ler. Önlerine, verdikleri sözlerin belgeleri 
konduğunda ise, “Bunları CHP’nin kam-
panyasını yapan ajansa sorun” diyerek işin 
içinden sıyrılmaya çalıştılar. Korkarız bu 
işin ihalesi sonunda genel merkezde veya 
kampanya karargâhında ücreti mukabili 
çalışan bir garibanın üzerinde kalacak. 

İstanbul’u sel götürüyor, başkan ortada 
yok. Ankara’da kimsesiz çocuklar soka-
ğa atılıyor, başkandan ses yok. Antalya’da, 
Mersin’de, Adana’da yaşanan rezaletleri en 
iyi oralarda yaşayan kardeşlerim biliyor. 
İzmir’de, Aydın’da, Muğla’da ve daha pek 
çok yerde olup bitenleri anlatmıyorum bile…  

Evet, karşımızda hiçbir konuda verdiği sö-
zün arkasında duramayan, birkaç ay için-
de her tarafı lime lime dökülen bir parti 
ve ekibi bulunuyor. Böylece, ne sözün, ne 
belgenin, hatta ne de namus üzerine edilen 
yeminlerin bunların meşrebinde bir hük-
mü olmadığını da görmüş olduk. Demek ki 
seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar. 
15 Temmuz gecesi yaşananlara FETÖ ağ-
zıyla “tiyatro” diyenler, asıl tiyatroyu seçim 
meydanlarında kendileri sergilemişler. Bu 
tiyatronun senaryosu şu şekilde: Kemal Kı-
lıçdaroğlu ve CHP’nin ajansı bol keseden 
vaat edecek, adaylar seçimi kazanınca da 
“Bunların bizimle ilgisi yok” diyecek. Evet, 
CHP 31 Mart gecesinden beri, işte bu se-
naryoyu adım adım hayata geçirdiği bir ti-
yatro sergiliyor. Bunun adı milleti kandır-

maktır. Bunun adı alenen sahtekârlıktır, 
riyakârlıktır, düzenbazlıktır. 

Ha, sözlerini tuttukları konular yok mu? 
Elbette var. Mesela bölücü örgütün güdü-
mündeki partiye verdikleri ve kamuoyun-
dan gizlemek için köşe-bucak kaçırdıkları 
sözleri harfiyen yerine getiriyorlar. İşte 
İstanbul Belediye Başkanı, Diyarbakır’da 
kimlerle neyi konuşuyor. Teröre bulaşmış 
olanlarla maalesef elele, dirsek temasın-
da. Ne diyor, “Biz sizlerle beraberiz.” Her 
fırsatta bir araya geliyor, kazandıkları şe-
hirleri, özellikle de İstanbul’u nasıl birlikte 
yönetebileceklerinin hesabını yapıyorlar. 
Hatta bununla da kalmayıp, bölücü terör 
örgütüyle ilişkileri yüzünden görevden alı-
nan belediye başkanlarının yanına koşup, 
onlara destek veriyorlar. Ülkelerinin ve 
milletlerinin yanında olacaklarına, terör 
örgütünün güdümündeki partinin bora-
zanlığına soyunuyorlar. Terör örgütüne 
tavır koyamayandan, 15 Temmuz darbe gi-
rişiminin faillerini lanetlemeyenden, her 
zeminde ve her zaman ülkesinin yanında 
yer alamayandan belediye başkanı olmaz, 
siyasetçi hiç olmaz. 

Bunların ikiyüzlülüğü, nobranlığı, küstah-
lığı sadece millete karşıdır. Onun dışında 
herkesin, özellikle de seçimler için kol ko-
la girdikleri tüm çevreler karşısında gayet 
mülayimdirler. Bugün oynadıkları rolle 
milleti kandırdıklarını sananlar, inşallah 
en kısa sürede gerçek yüzleri ortaya çık-
tığında, milletten hak ettikleri cevabı ala-
caklardır. 
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reket edenlere en büyük tokadı her zaman 
atar. Şahsımızın da, AK Parti’nin kimi ko-
nularda eksiği, kusuru olabilir, hatta hata-
sı bulunabilir. Kusursuzluk, inancımızda 
sadece âlemlerin Rabbi olan Allah’a mah-
sustur. Biz hiçbir zaman kendi muhasebe-
mizi yapmaktan ve gerekiyorsa bir takım 
adımlar atmaktan çekinmedik. Hesaba 
çekilmeden önce kendinizi hesaba çeki-
niz; ferman bu. Bugün de böyle bir ihtiyaç 
varsa, gereken adımları atmayı zül değil, 
milletimize karşı vazifemizin gereği adde-
deriz. Nitekim, yeni yönetim sistemimizin 
bir yıllık uygulamaları ışığında, bakanlık-
larımızla, kurumlarımızla, iş ve işlemlerle 
ilgili değerlendirmeleri yaptık ve raporla-
rımızı hazırladık. Aynı şekilde, partimizin 
olağan kongre takvimini 7 Ekim itibariyle 
başlatarak, orada da bir değişim sürecinin 
önünü açtık. 

AK Parti, milletin kurduğu, milletin iktida-
ra getirdiği, bugüne kadar da milletin ikti-
darda tuttuğu bir partidir. Böyle bir parti-
nin millete rağmen siyaset yapması, kadro 
kurması düşünülemez. İnşallah önümüz-
deki dönem her şeyin yerli yerine oturdu-

ğu, her işin tıkır tıkır yürüdüğü, hedefle-
rimize birer birer ulaştığımız bir dönem 
olacaktır. Bunun için sizlerin sadece des-
teğine değil, aynı zamanda tespitlerine ve 
tekliflerine de ihtiyacımız var. Konya’nın, 
her konuda olduğu gibi, bu hususta da en 
önlerde yer alacağına inanıyorum. Büyük 
ve güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edecek, 
evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını 
birlikte miras bırakacağız. Rabbim yar ve 
yardımcımız olsun. 

Cumhur İttifakı’nı asla ihmal etmeyeceğiz. 
Sayın Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifa-
kı’ndaki attığımız kararlı adımları, aynen 
bundan sonra da Parlamento içi ve dışında 
devam ettireceğiz.

Sevginiz, coşkunuz, muhabbetiniz, ahde 
vefanız, kadirşinaslığınız, misafirperverli-
ğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranları-
mı sunuyorum. Açılışını yaptığımız eser ve 
hizmetlerin bir kez daha şehrimize hayır-
lı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik 
ediyorum. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sayın Meclis Başkanı, yüksek yargı organ-
larımızın değerli başkanları, adalet teşki-
latımızın saygıdeğer mensupları, kıymetli 
misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum.

2019-2020 Adli Yılı’nın, yargı camiamız 
başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Yeni adli yılda hakimlerimize, savcılarımı-
za, avukatlarımıza, adalet teşkilatımızın 
tamamına başarılar diliyorum. Bu vesiley-
le, vazifeleri başında son nefeslerini veren 
hakimlerimiz ve savcılarımız başta olmak 
üzere, ülkemize ve milletimize hizmet e-
derken hayatlarını kaybeden tüm şehitleri-
mize Allah’tan rahmet diliyorum. 

Cumhurbaşkanına Kuvvetler 
Ayrılığı Konusunda Yöneltilen 

İthamlar Temelsizdir

2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni | Ankara | 2 Eylül 2019
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içinde yaşayan, daha da önemlisi bu hayat 
tarzını korumayı her şeyin üzerinde tutan 
bir kesimin cenderesi altındadır. Karşımız-
da, kendi konforu için dünyanın kalanının 
ekonomik kaynaklarını sömüren, zengin-
liklerini iç eden, kendi özgürlüğünü koru-
ma adına dünyanın kalanını gözyaşına ve 
ateşe boğmaktan çekinmeyen bir anlayış 
bulunuyor. Üstelik bu zalimliklerin, de-
mokrasi, insan hakları, terörle mücadele, 
hukuk, kanun ve hatta adalet adına ya-
pılıyor olması, zulmün ağırlığını daha da 
artırıyor.

Refahlarına ve özgürlüklerine yönelik her 
saldırıyı terör olarak niteleyen, ama diğer 
toplumların en temel insani taleplerine 
karşı duyarsız kalan çarpık anlayış, bize 
göre dünyanın şu andaki en büyük soru-
nudur. Tarihin hiçbir döneminde zalimler 
eksik olmamıştır. Ama aynı şekilde zulüm 
de payidar olamamıştır. Günümüzün za-
limlerinin yol açtığı adaletsizler elbet 
bir gün sona erecektir. Bize düşen, işte o 
güne kadar adalet mücadelesini sürdür-
mek, mazlum ve mağdurların yanında 
yer almaktır. 

Hiç şüphesiz, dünyada adaleti sağlamak 
için herkesin üzerinde ittifak edeceği bir 
uygulama biçimi bulmak imkânsızdır. A-
ma tüm insanlığın ortak özlemi ve hedefi 
olan adalet meşalesini hep yukarıda tuta-
rak,  hak ve eşitlik temelinde mümkün o-
lan en geniş mutabakatı sağlamanın müm-
kün olduğuna inanıyoruz. Türkiye, tarih 
boyunca işte bu mücadeleyi vermiş bir me-
deniyet anlayışının mirasçısıdır. Bu mirasa 
layık olabilmek için de, önce kendi devlet 

ve toplum yapımızda, insanlarımızın zihin 
ve gönül dünyalarında adalet kavramını 
hak ettiği yere oturtmamız gerekiyor.

Değerli arkadaşlar,

Her şey gibi, devletlerin yönetim sistem-
leri de zaman içinde gelişmekte ve dönüş-
mektedir. Türk toplum ve yönetim yapısı, 
son 2 asırdır, dünyada yaşanan gelişme-
leri, çok yakından takip etmiştir. Yasama, 
yürütme ve yargı organlarının, kendi içle-
rinde bağımsız bir şekilde çalışması esası 
üzerine kurulu kuvvetler ayrılığı, işte bu 
sürecin eseridir. Kuvvetler ayrılığı pren-
sibi, demokrasinin ve cumhuriyetin te-
melidir. Her toplum ve devlet, kuvvetler 
ayrılığı ilkesini, kendi serencamına uygun 
şekilde hayata geçirmektedir. Dolayısıyla, 
dünyada  tek ve değişmez  bir kuvvetler ay-
rılığı, demokrasi, cumhuriyet, hukuk dev-
leti uygulamasından bahsedilemez. Esasen 
böyle bir yaklaşım hayatın olağan akışına 
uygun da değildir. Örneğin, Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde seçimle gelen Başkan 
Yardımcısı, aynı zamanda Senato’nun ve 
Kongre’nin de Başkanıdır. Yine bu ülke-
de, Anayasa Mahkemesi’nin tüm üyeleri, 
Başkan tarafından atanmaktadır. Görül-
düğü gibi, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
bu durum, yürütmenin yasama organı 
üzerindeki tahakkümü, bir başka ifadeyle 
kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bir durum 
olarak anlaşılmamaktadır.

Bu çerçevedeki en son ve en çarpıcı örnek-
lerden biri de şu an İngiltere’de yaşanıyor. 
Kraliçe, halkın iradesi olan halkoylama-
sı sonuçlarının uygulanmasını sağlamak 

Adaletin tecellisi için fedakârca çalışan 
yargı mensuplarımıza ülkem ve mille-
tim adına teşekkür ediyorum. Zaferler 
ayı Ağustos’ta bin yıldır süren başarıları-
nı tazimle yad ettiğimiz kahraman ordu-
muza halen icra ettiği kritik görevlerinde 
Rabbim’den muvaffakiyetler niyaz ediyo-
rum. Bu yıl beşinci ve son defadır Adli Yıl 
açılışını yapan Yargıtay Başkanımıza, hiz-
metleri ve yapıcı desteği için şükranlarımı 
sunuyorum.

Değerli arkadaşlar,

Bilindiği gibi, Arapçadaki ADL, Türkçede-
ki törü kelimeleri, adalet kavramının kök-
lerini oluşturur. Adalet, tarihin her döne-
minde üzerinde kafa yorulan, tartışılan, 
uygulama biçimleriyle gündemde olan bir 
konudur. Biz de her fırsatta, gerek bu çatı 
altında, gerek diğer platformlarda, adalet 
kavramı üzerinde uzun uzun durmaya ça-
lışıyoruz. Görevimiz gereği üstlendiğimiz 
sorumlulukların yanı sıra, ferdi hayatımız-
da maruz kaldığımız çok sayıdaki hadise 
sebebiyle de, bu kavram üzerinde sık sık 
durmak, konuşmak, tartışmak zorunda 
kaldık. Bugün de yeni adli yılın açılışı ve-
silesiyle, sizlerle adalet kavramına ve ülke-
mizdeki işleyişine dair görüşlerimi paylaş-
mak istiyorum. 

İnancımıza göre insanın hayrı ve şerri, 
doğruyu ve yanlışı, iyiyi ve kötüyü seçme 
iradesine sahip bir varlık sıfatıyla diğer 
canlılardan ayrılması, adaletin de esasını 
oluşturur. Çünkü, zulüm ve haksızlık ile 
adaletsizlik eş anlamlıdır. Şayet insan ada-
let yerine zulüm yolunu seçiyorsa, bunu 

kendi iradesiyle yapıyor demektir. Dola-
yısıyla, bu iradeyi kontrol altında tutacak 
zihnî ve fiilî bir düzene ihtiyaç vardır. Ni-
tekim, toplumsal ilişkiler ve devlet uygula-
malarıyla ilgili tartışmaların temelinde de 
hep adalet kavramının yattığını görüyoruz. 
Eflatun’dan Kant’a, Farabi’den Gazali’ye 
kadar batının ve doğunun tüm önemli mü-
tefekkirleri, tartışmalarını bu kavram etra-
fında yürütmüşlerdir. İnancımızın temel 
kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i 
Şeriflerde; düzen, denge, denklik, eşitlik 
gibi pek çok anlamlarıyla adalet kavramı-
na sıkça atıfta bulunulmuştur. Tarihte hep  
hayırla  yad  edilen,  tüm insanlığa örnek 
gösterilen şahsiyetler, Peygamberler başta 
olmak üzere, adalet konusuna büyük has-
sasiyet göstermiştir. Günümüzde dahi Haz-
reti Ömer deyince aklımıza hemen “adalet” 
geliyorsa, onun adaletle ilgili sözünü tüm 
adliyelerimizin ve mahkemelerimizin du-
varlarına kazımışsak, sebebi işte budur. 

Kanun Başkadır, Hukuk  
Başkadır, Adalet Başkadır

Kadim dönemlerden beri insan hayatının 
ve toplumsal düzenin temeli olarak gös-
terilen adalet kavramı üzerinde, daha çok 
düşünmemiz gereken bir dönemden geçti-
ğimize inanıyorum. Sıkça ifade edildiği gi-
bi kanun başkadır, hukuk başkadır, adalet 
başkadır. Biz kendimiz ve tüm insanlık için 
daima adaletin peşinde koşmalıyız. Çün-
kü bugün, yakın coğrafyamız başta olmak 
üzere, dünyanın pek çok yerinden zulüm 
altında inleyen insanların feryatları adeta 
arşı inletiyor. Dünya sistemi, refah ve lüks 
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üzere, Başbakan’ın teklifi üzerine, parla-
mentoyu bir ay süreyle askıya aldı. İngiliz 
demokrasisi, halkoylaması sonuçlarını ha-
yata geçirmek üzere kendi içinde kuvvet-
ler ayrılığı ilkesini bu şekilde yorumlaya-
rak, tıkanan sistemi açma yoluna gitti.

Baroların Seçim Yöntemleri 
Temsili Demokrasiye Uygun Hale 
Getirilmelidir

Türkiye, darbelerden vesayete kadar pek 
çok sıkıntılı süreç yaşamış olsa da; halkın 
iradesini en üstte tutan kuvvetler ayrılığı 
fikrine ve bunun üzerine bina ettiği de-
mokrasi anlayışına hep bağlı kalmıştır. 
Geçtiğimiz yıl 24 Haziran seçimleriyle bir-
likte, tüm unsurlarıyla fiilen hayata geçir-
diğimiz yeni yönetim sistemimiz de, kuv-
vetler ayrılığı ilkesinin daha belirgin ve 
keskin bir şekilde işletilmesine dayalıdır. 
Bilindiği gibi Anayasamızın amir hüküm-
leri gereğince, Cumhurbaşkanı sadece yü-
rütmenin değil, aynı zamanda devletin de 
başıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk 
Milletinin birliğini, beraberliğini, tüm ku-
rumlarıyla etkin şekilde işlemesini temin, 
Cumhurbaşkanının en öncelikli görevidir. 
Anayasamızın lafzında ve ruhunda açıkça 
yer alan bu yaklaşımı, kuvvetler ayrılığı 
için bir tehdit değil, tam tersine birleşti-
rici bir güç olarak görüyoruz. Yasamanın, 
yürütmenin ve yargının kendi içlerinde 
bağımsız bir şekilde çalışması, hepsinin 
de, Anayasada Cumhurbaşkanına verilen 
“devletin başı”misyonu etrafında birlikte 
hareket etmelerine mani değildir. 

Devlete ait yetki ve görevlerin, herhangi bir 
üstünlük sıralaması olmadan kullanılması 
olan kuvvetler ayrılığı prensinin, denge 
yerine çatışma anlayışıyla yorumlanması, 
ülkeye ve millete fayda değil zarar getirir. 
Çünkü, kuvvetlerin kendi içlerindeki faa-
liyetlerini yürütürken sahip oldukları ba-
ğımsızlık, başlı başına bir egemenlik hak-
kı değildir. Devlet sisteminde illa bir üs-
tünlük aranacaksa, bu ancak Anayasa’nın 
ve orada tezahür eden milli egemenliğin 
üstünlüğü olabilir. Milli egemenliği, ya-
sama ve yürütme kurumları demokratik 
seçimlerle doğrudan milletten aldıkları 
güçle kullanır. Yargı ise Anayasa’yı ve ka-
nunları yapan yasama organından aldığı 
yetkiyle görevini yürütür. Kuvvetler ay-
rılığı sistemindeki yargı bağımsızlığı, bu 
erkin kendisine yargı yetkisi veren hukuk 
kurallarını eksiksiz bir şekilde uygulama-
sı sorumluluğu ve gücünden kaynaklanır. 
Hakimler Savcılar Kurulu üyelerinin Mec-
lis ve yürütme tarafından seçilmesi de ay-
nı mantığa dayanıyor. Türkiye’nin örnek 
aldığı Batı demokrasilerinde yargı organla-
rının kararlarını kanun adına vermesi de, 
yine bu anlayışın sonucudur. Ülkemizdeki 
tartışmalarda, kuvvetler ayrılığına yönelik 
ithamların daha ziyade yürütme-yargı ge-
rilimi üzerine bina edilmesinin sebebi, bu 
önemli gerçeği örtmeye yöneliktir.

Yeni yönetim sistemimizde yürütmenin 
de temsilcisi olan Cumhurbaşkanına kuv-
vetler ayrılığı konusunda yöneltilen it-
hamların çoğu temelsizdir. Ülkemizdeki 
demokratik sistemde Cumhurbaşkanına 
açılan alan, üstünlük bağlamında değil, 
tüm kurumların ahenk içinde çalışmasını 
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kim etmek amacıyla yeni reform hazırlık-
ları içindeyiz. Yaklaşık 3 ay önce, yine bu 
salonda Yargı Reformu Strateji Belgemizi, 
hukukçularımız ve milletimizle paylaş-
tık. Tutukluluktan ifade özgürlüğüne, sa-
vunma hakkından adalete erişime kadar 
birçok alandaki reform vizyonumuzu, bu 
belgeyle ortaya koyduk. “Güven veren ve 
erişilebilir bir adalet” anlayışıyla oluştur-
duğumuz yargı reformu strateji belgemi-
zin, hukuk camiasında ve kamuoyunda 
memnuniyetle karşılandığını görüyoruz. 

Reform belgesindeki hedeflerimizi haya-
ta geçirmek için hem mevzuat değişikliği, 
hem de idari düzenlemeler konusundaki 
hazırlıklarımız son aşamasına geldi. Tabii 
asıl önemli olan uygulamadır. Ülkemizde 
kâğıt üzerinde mükemmel duran nice dü-
zenlemenin, uygulamadaki çarpıklıklar 
sebebiyle nasıl sıkıntılara ve adaletsizlik-
lere yol açtığını hepimiz çok iyi biliyoruz. 
Bunun için mevzuat değişiklikleri ve ida-
ri düzenlemeler kadar zihniyet değişimi-
ne de önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın 
adalet sistemine duydukları güveni ancak 
bu şekilde arzu ettiğimiz seviyeye getirebi-
leceğimize inanıyoruz. Avrupa Birliği or-
ganları her ne kadar ülkemize karşı açıkça 
ayrımcı bir tutum  içindeyse  de, biz 
bu reform belgesiyle aynı zamanda tam 
üyelik yükümlülüklerimize olan bağlılığı-
mızı da göstermiş oluyoruz. Önümüzdeki 
dönemde devam ettireceğimiz dinamik 
reform süreciyle, inşallah demokrasimizi 
güçlendirecek, milli iradenin üstünlüğü-
nü inşallah daha da pekiştireceğiz. Yargı 
süreçlerini sadeleştirerek, uyuşmazlıklar 
için alternatif çözüm yolları geliştirerek, 

önleyici hukuk uygulamalarını sistemimi-
ze kazandırarak, bu reformu kısa sürede 
hayata geçirmekte kararlıyız.

Hak ve özgürlüklerin korunması, geliştiril-
mesi, güvence altına alınması için kapsam-
lı bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlıyo-
ruz. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının 
güçlendirilmesini, hukukun üstünlüğü-
nün, bununla birlikte bireylerin hak ve öz-
gürlüklerinin güvence altına alınmasının 
temel şartı olarak görüyoruz.

Kaliteli insan kaynağı, her alan gibi, adalet 
sisteminin iyi bir şekilde işleyişinin de te-
mel şartıdır. Hukuk eğitiminin niteliğinin 
yükseltilmesi, yargı reformu stratejimizin 
en önemli unsurlarından biridir. Hakim ve 
savcı yardımcılıklarının ihdası, bu bakım-
dan gerçekten çığır açıcı bir yenilik ola-
caktır. Meslek öncesi ve meslek içi eğitimi 
de daha etkin hale getireceğiz. Bilirkişilik, 
yazı işleri hizmetleri, bilişim sistemi, tebli-
gat, uzmanlaşma gibi yargı faaliyetlerinin 
destek unsurlarıyla ilgili reformları da ih-
mal etmiyoruz.

Savunma hakkı ve bunun en önemli unsu-
ru olan avukatlar konusu da, yargı refor-
mu stratejimizin en önemli başlıklarından 
biridir. Avukatlık mesleğine girişten staj-
lara kadar, bu konuda sorun yaşanan pek 
çok uygulamayı önümüzdeki dönemde 
değiştiriyoruz. Sistemi mümkün olduğun-
ca sadeleştirerek, görevsizlik ve yetkisizlik 
kararlarına yol açan problemleri ortadan 
kaldırmayı hedefliyoruz. 

gözetme noktasındadır. Yargı üzerinden, 
milletten ve hukuktan aldığı yetkiyle göre-
vini yapan yürütme erki ile onun temsilci-
si olan Cumhurbaşkanına saldırmak, aslın-
da doğrudan siyasal alanı hedef almaktır. 
Kuvvetler ayrımındaki yerinin ötesinde, 
tamamen ideolojik ve bağnaz bir tahayyül-
le yargı bağımsızlığı sözünü gündemde tu-
tanlar, en çok demokrasiye, cumhuriyete, 
milli iradeye zarar veriyor. Bilindiği gibi, 
son Anayasa değişikliği ile yargı bağım-
sızlığı kavramı, yargının tarafsızlığı ilkesi 
ile tahkim edilmiştir. Buna rağmen, de-
mokrasiyi ve onun kurucu unsuru olarak 
siyaseti mesnetsiz saldırılarla yaralamaya 
çalışmak, en başta yargı kurumuna saygı-
sızlıktır. 

Bunun en güncel örneği de, idare içerisin-
de kamu kurumu niteliğindeki meslek te-
şekkülleri olan bir takım baroların Adli Yıl 
açılışını, sırf mekanından dolayı provoke 
etmeleridir. Üstelik bu meslek  teşek-
küllerinin seçim yöntemlerinin “çoğul-
cu demokrasiyle” bağdaşmadığı kabul edi-
len bir gerçek olduğu halde böyle bir tartış-
ma yaşanıyor. Halbuki Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi,    bu gazi mekan, konferans salo-
nu, sergi salonu, camisi, 15 Temmuz anıtı, 
tamamlanmak üzere olan kütüphanesi ve 
inşası süren müzesiyle, milletimizin, do-
layısıyla da tüm kurumlarımızın evidir. 
Önümüzdeki dönemde ilk çözmemiz ge-
reken meselelerden birinin, barolar başta 
olmak üzere tüm meslek teşekküllerinin 
seçim yöntemlerinin temsili demokrasiye 
uygun hale getirilmesi olduğuna inanıyo-
rum. Yargıtay ve Türkiye Barolar Birliği 
Başkanlarımızı, bu bağnaz ve provakatif 

dayatmalara karşı gösterdikleri dirayetli 
ve demokratik duruş sebebiyle tebrik edi-
yorum. Yargı kurumunun nefasetine zarar 
veren, ülkemizdeki avukatların kahir ekse-
riyetinin hissiyatını ve tercihini de temsil 
etmediğine inandığım bu tür yanlışların 
ileride tekrarlanmayacağını umuyorum.

Adliye Kurumlarını 
Merdivenlerin Altından Çıkardık

Değerli  arkadaşlar,

Bundan 18 yıl önce kurucu genel başkanı 
olduğum partinin adının başına “adalet” 
kelimesini getirmemiz, sıradan bir tercih 
değildir. İktidara geldiğimiz günden beri 
hep bu ideal uğrunda mücadele ettik, pek 
çok reform hayata geçirdik. Anayasamız-
da ve kanunlarımızda yaptığımız değişik-
liklerin tek amacı, adaletin daha güçlü bir 
şekilde tesisini sağlamaktır. Temel  
kanunların yenilenmesinden yargı men-
suplarının özlük haklarının iyileştirilmesi-
ne… Adliye binalarının modernleştirilme-
sinden istinaf mahkemelerinin kuruluşu-
na… Yargıda hedef süreden e-devlet uy-
gulamalarına…  Adli tıptan bilirkişiliğe…  
Lekelenmeme hakkından arabulucuk 
müessesine kadar… Her alanda adalet sis-
temini geliştirecek tarihi reformlara imza 
attık. Adliye kurumlarını merdivenlerin 
altından çıkardık. 

Bugün de, demokrasimizi güçlendirmek, 
vatandaşlarımızın adalet beklentisine en 
yüksek cevabı vermek, uluslararası alanda 
Türkiye’nin hukuk devleti niteliğini tah-
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Soruşturma, kovuşturma ve cezaların in-
fazı aşamalarını kapsayan ceza adaletinde; 
adil, etkin, rasyonel bir işleyişi temin et-
mek zorundayız. Cumhuriyet Savcılarının 
takdir yetkilerinin genişletilmesinden so-
ruşturma aşamasının etkinleştirilmesine 
kadar, bu çerçevede pek çok yeniliği haya-
ta geçireceğiz. Özellikle ekonomik hayata 
doğrudan etkisi olan hukuk yargılamala-
rında da, sade ve etkin bir işleyişi temin 
etmekte kararlıyız. Yargı mensuplarımızın, 
mesai mefhumu gözetmeksizin, işlerini la-
yıkıyla yerine getirmek için gösterdikleri 
gayrete yakinen şahidim. Yeni reformlarla 

sistemi geliştirerek, güçlendirerek, ileriye 
taşıyarak, adaletin en etkin ve hızlı şekilde 
tecellisini sağlamak için sizlerle birlikte ça-
lışmaya devam edeceğiz.

2019-2020 Adli Yılında, yürüttükleri ada-
leti sağlama, hukuku tesis etme, yargıyı 
işler kılma mücadelelerinde tüm hakimle-
rimize, savcılarımıza, avukatlarımıza, yar-
dımcı personelimize başarılar diliyorum. 
Rabbim yar ve yardımcınız olsun.

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim, kıymetli misafirler, değerli 
Sivaslılar, sevgili gençler, hanımefendiler, 
beyefendiler; sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle selamlıyorum. 

İstiklal Harbimizin en kritik dönemeçle-
rinden olan Sivas Kongresi’nin 100’üncü 

yıldönümünün ülkemiz, milletimiz ve 
geleceğimiz için hayırlara vesile olması-
nı Rabbim’den niyaz ediyorum. Kurtuluş 
Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriye-
timizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve si-
lah arkadaşlarını tazimle yâd ediyorum. 
Anadolu’ya ayak bastığımız günden bu-

Türkiye, Manda Tartışmalarını 
Sivas’ta Kapattı Ama

Bazı Zihinlerde Bu Özlem
Hep Devam Etti

Sivas Kongresi 100. Yıldönümü Töreni | Sivas | 4 Eylül 2019
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muştur. Hititler zamanından itibaren dai-
ma devrinin en önde gelen merkezleri ara-
sında yer alan Sivas; Danişment, Eretna ve 
Selçuklu Devletlerine başkentlik yapmış-
tır.  İşte bu Sivas, 4 Eylül 1919 tarihinden i-
tibaren 108 gün boyunca da Milli Mücade-
lemizin başkentliğini yürüttü. Gazi Musta-
fa Kemal ve Amasya Genelgesi’nde imzası 
bulunan paşalar, “Anadolu’nun bil-vücuh 
en emin mahalli olan Sivas’ta milli bir 
kongrenin toplanması” kararını vermişler-
di. Sivas, o günün şartlarında sadece jeopo-
litik konumu itibariyle değil aynı zamanda 
Sivaslıların sağlam duruşuyla da en emin 
belde olarak tercih edilmişti. Çünkü Sivas 
her zaman, vatan sathında milli refleksi 
kuvvetli insanların yaşadığı şehir olarak 
öne çıkmıştır. Sivas’ın “Vilayet-i Anadolu” 
olarak anılmasına sebep olan özelliği, mil-
letimizin bekasını tehdit altında gördüğü 
an şahlanmasıdır. Sivas, Anadolu’nun bir-
lik ve dirlik yurdudur. 

Bu topraklar, kadim tarihi boyunca kimle-
ri bir ana gibi bağrına basmamış ki? Gün 
olmuş, Akkoyunlular üzerine sefere çı-
kan Fatih Sultan Mehmet misafiri olmuş 
Sivas’ın… Gün olmuş, İran üzerine sefere 
çıkan Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan 
Süleyman, 4’üncü Murat burada nefeslen-
miş… Gün olmuş, İ‘LÂYI KELİMETULLÂH 
uğruna yurdundan ayrı düşen Abdul-
vehhab Hazretleri gibi bir gaziyi bağrına 
basmış… Gün olmuş, İzzettin Keykavus 
gibi bir sultanı kucaklamış…  Gün olmuş, 
Anadolu’yu düşman işgalinden kurtarmak 
niyetiyle Sivas Kongresi’ni tertipleyenler 
için “En emin belde!” olmuş… Gün olmuş, 
Balkanlar’dan-Kafkaslar’dan göçüp gelen 

muhacirlere gönlünün kapılarını açmış…  
Gün olmuş, Âşık Veysel gibi bir halk ozanı-
nı, gün olmuş Muhsin Yazıcıoğlu gibi yiğit 
bir dava adamını doğurmuş… 

Sivas işte tüm bu özelliklerini her daim 
korumuştur ve halen de korumaktadır. 
Sivas’ın gönlünde nifak değil; birlik, bera-
berlik duyguları yer bulur. Sivas’ın yiğit 
evlatları her şartta sadece ve sadece hakkı 
tutup kaldırır. Bu şehirde karşılık bulama-
yan bir siyasi hareketin ülkenin tamamın-
da başarıya ulaşması mümkün değildir. 
Biz de işte bunun için Sivas’a hep ayrı bir 
önem verdik, hep gönlümüzün en mutena 
yerinde misafir ettik. Sivas’ı bir de şairin 
diliyle ifade etmek istiyorum: 

Ne güzel seni sevmek böyle uzaktan

Ve seni düşünmek bir çocuk hevesiyle

Her sabah yeniden ezan sesiyle

Müslüman Müslüman uyanan şehir…

Bir ‘Selçuklu nakışı’nda seni bulmak ne 
güzel

Ne güzel seni duymak bir ney sesinde

‘Şems-i Sivasî’nin mübarek türbesinde

Kandil kandil yanan şehir…

Halayların, türkülerin çağırır beni uzaktan

Yüreğim hep ‘Mısmıl Irmak’ gibi tertemiz

Nerde ‘Çifte Minare’miz, Gök Medrese’miz

Ey sımsıcak dualarla maziyi anan şehir…

güne kadar, ülkemizin ve milletimizin be-
kası için canını esirgemeyen bütün şehit-
lerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza 
Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin 
kalkınması, milletimizin güçlenmesi için 
emek veren, çalışan, üreten herkesi şük-
ranla anıyorum.

Sevgili Sivaslılar, 

Yiğidolar,

Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Si-
vas Kongresi’nin yıldönümlerini her sene 
büyük bir coşkuyla kutlayan siz değerli 
hemşerilerimi canı gönülden tebrik edi-
yorum. Bugün burada, sizlerle birlikte, Si-
vas Kongresinin 100’üncü yıldönümünü 
kutluyor olmaktan büyük bir mutluluk 
duyuyorum. 

Bizler; vatanını, bayrağını ve istiklalini ko-
ruyabilmek için nice kereler çetin imtihan-
lardan geçmiş ve çok zor şartlar altında 
bile inandığı değerlerden taviz vermemiş 
bir milletin mensuplarıyız. Tarihimizin en 
derin izlerini hafızalarımıza kazıyan dö-
nemlerden biri de şüphesiz Milli Mücadele 
yıllarıdır. İstiklal Harbimizin dönüm nok-
talarından biri olan Sivas Kongresi ve 4 
Eylül 1919 tarihi, aziz milletimizin hafıza-
sında çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü 
Milli Mücadele’nin işaret fişeği buradan 
atılmış, dönemin şartlarında daha emni-
yetli bir yer tespit edilemediğinden Kurtu-
luş Savaşının hazırlıkları burada yapılmış-
tır. Dolayısıyla Sivas, Milli Mücadelenin ve 
Cumhuriyetin ilk merkezidir. Tam bir asır 
önce bugün, yurdun dört bir tarafından 

gelerek Sivas Kongresi’ne iştirak eden de-
legeler, burada milli bir duruş sergilemiş-
lerdir. Milletimizin işgalci güçlere asla bo-
yun eğmeyeceğini, birbirine sımsıkı kenet-
lenerek mücadeleye hazır olduğunu bütün 
dünyaya yine buradan ilan etmişlerdir.

Hatırlayınız, Sivas Kongresi deyince he-
men gözümüzün önüne gelen tarihi bir 
fotoğraf vardır. O fotoğrafta, Gazi Mus-
tafa Kemal’le birlikte kimler var? Sivas 
Kongresi’ne kimler iştirak etmişti? O 
gün İstanbul, temsilcisiyle burada mıy-
dı? Evet, buradaydı. Bursa, temsilcisiyle 
burada mıydı? Evet, buradaydı. Aydın, 
Manisa, Denizli, Afyonkarahisar bura-
da mıydı? Evet, buradaydı. Çorum’dan, 
Yozgat’tan, Kastamonu’dan, Eskişehir’den, 
Erzincan’dan, Niğde’den, Nevşehir’den, 
Kayseri’den, Diyarbakır’dan, Antep’ten, 
Hakkâri’den, Samsun’dan, Erzurum’dan 
gelen delegelerin hepsi burada mıydı? E-
vet, buradaydı. Sivas’taki tarihi toplantıda 
doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün 
vatan temsil ediliyordu. Bir asır sonra aynı 
mekânda milli mücadelemizin bu ilk tem-
silcilerini saygıyla yâd ederken, Sivas’taki 
heyecanı ve kararlılığı asla kaybetmediği-
mizi de tekrarlamak istiyorum. 

Sivas’ın Gönlünde Nifak Değil; 
Birlik, Beraberlik Duyguları  
Yer Bulur

Değerli kardeşlerim,

Tarihe “Sultan Şehir” olarak geçen Sivas, 
her zaman önemli bir yönetim merkezi ol-
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devam ettiği sürece; hürriyetimize, değer-
lerimize ve kardeşliğimize yönelebilecek 
her türlü tehdit bertaraf olacaktır. 

Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıldönümün-
de, Sivas Mekteb-i Sultani binasından bir 
kez daha haykırıyoruz: Milli sınırlar içinde 
vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, 
devletimiz, milletimiz, istiklalimiz, bizim 
namusumuzdur, şerefimizdir. Vatanımıza, 
bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli 
kırdık, kıracağız. İçerden ya da dışardan, 
Türkiye üzerinde operasyon yapmak iste-
yenlere, göğsümüzü siper etme pahasına, 
gereken cevabı vermeye devam edeceğiz. 
Türkiye’nin kazanımlarına ve hedeflerine 
karşı kurulan her tuzağı bozacağız. Evet, 
“Ya olacağız, ya öleceğiz” diyerek girdiği-
miz bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz.  

Değerli kardeşlerim,

Sivas Kongresi’nden bahsedip de Milli Mü-
cadele yıllarında bu şehirde kurulan bir 
dernekten bahsetmezsek, kadınlarımıza 
haksızlık etmiş oluruz. Evet, Anadolu Ka-
dınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’nden söz 
ediyorum. Bu derneği, Vali Reşit Paşa’nın 
hanımı Melek Hanım’ın başkanlığında Si-
vaslı kadınlar kurmuştur. Kadınlarımız, 
kara günler için bir kenarda sakladıkları 
ne varsa bu cemiyete vererek, “Milli mü-
cadelede biz de varız” demişlerdi. Bu cemi-
yet, milli mücadele boyunca Temsil Heyeti 
ve Ankara Hükümeti ile irtibatını sürdür-
müş, Gazi Paşa’nın da büyük takdirlerini 
kazanmıştır. 

Yine Sivas Kongresi vesilesiyle üzerin-
de tekrar tekrar durmamız gereken bir 
mesele de, manda tartışmalarıdır. Kong-
rede delegelerin bir kısmı eldeki mevcut 
imkânlarla, silah ve cephaneyle kurtuluş 
savaşı vermenin güç olacağını düşünüyor-
du. Bu sebeple, az da olsa, Amerikan man-
dasına girmenin en mantıklı yol olacağını 
dile getirenler vardı. Sivas Kongresi sürer-
ken, Ermeni meselesi üzerinde inceleme-
ler yapmak üzere Anadolu’da bulunan bir 
Amerikan General de, beraberindekilerle 
Sivas’a gelmiştir. Bu Amerikalı subay, man-
da fikrine destek olmak için Sivas’ta kulis 
yapar. Yapılan uzun tartışmaların sonun-
da, “Ya İstiklal Ya Ölüm” kararı alınarak, 
manda fikri bir daha açılmamak üzere ta-
rihe gömülür. Buna rağmen Amerikalı Ge-
neral, Türklerin işgaller karşısında param-
parça olduğunda, bir araya gelmelerinin ve 
bir kurtuluş savaşı yapmalarının mümkün 
olmadığında ısrar eder. Bu görüşme esna-
sında Harbord’un ısrarlı tutumu Mustafa 
Kemal’i öyle sinirlendirmişti ki, elindeki 
tespihin ipi kopar ve taneleri dağılır. Yer-
den tespih tanelerini alan ve bunları ipe 
dizen Gazi Paşa, “Görüyorsunuz General, 
tespih dağıldı, fakat onu bir araya getire-
cek sizler değilsiniz, bu millettir” diyerek 
konuyu kapatır. Onun için tespihin ima-
mesi çok önemlidir. O imame koptuğu za-
man o tespih dağılır. Onun için imameleri 
kopartmayacağız, tespihi dağıtmayacağız 
ki bu millet Bir olsun, İri olsun, Diri olsun, 
Kardeş olsun ve hep birlikte Türkiye olsun

Tozunla, toprağınla, yoksul kağnılarınla

Sekiz ay erimeden yerde kalan karınla

Ve soğuk sularınla, serin rüzgârlarınla

Gözümde tütüyorsun ‘can şehir’…

Bir gün bir derviş gibi çıkıp gelirsem eğer

Görürsem bir daha gönül gözüyle seni

Anla bir rüzgâr gibi yüreğimden geçeni

Ve sonra anam gibi sar beni ‘sultan şehir’…

Sivas’ta, Cumhuriyetimize ve 

Demokrasimize Giden Yolun Taşları 
Döşendi

Değerli kardeşlerim, 

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının 
Erzurum’dan yola çıktığını haber alan Si-
vaslılar, büyük bir heyecanla karşılama 
hazırlıklarına başladılar. Vatan için, bay-
rak için, istiklal için yollara çıkan Sivaslı-
lar; Refahiye - Suşehri üzerinden Sivas’a 
gelen Gazi Paşa ve arkadaşlarını, 2 Eylül 
1919 sabahı Kılavuz Tepesinde büyük bir 
coşkuyla karşıladılar. Kongre binasının ve 
delegelerin emniyeti için her türlü tedbiri 
alarak, ev sahipliğinin gereklerini bihak-
kın ifa ettiler. Kongrenin başlamadan sona 
ermesi için yürütülen tüm sinsi teşebbüs-
ler, hem delegelerin, hem de Sivaslıların 
sağlam duruşuyla boşa çıkartıldı. Mustafa 
Kemal ve Temsil Heyeti’nin 18 Aralık 1919 
tarihinde Ankara’ya hareket ettiği güne ka-
dar, tam 108 gün boyunca ülke Sivas’tan 
idare edildi. Türkiye’nin başkenti ve milli 
iradenin tecelligahı bu şehir oldu. 

Sivas’ta toplanan heyetin çalışmalarıyla 
başlayan süreç sonunda hem yurdumuzu 
işgalden kurtardık, hem de yeni devletimi-
zi kurduk. Nitekim Gazi Mustafa Kemal de 
hatıralarında, “Cumhuriyetin temellerini 
burada attık” diyor. Milletimizin esarete 
karşı direnişinin sembolü olan Sivas’ta, 
Cumhuriyetimize ve demokrasimize giden 
yolun taşları döşendi. Burada “Manda ve 
himaye asla kabul olunamaz” kararının 
alınmasıyla, milli mücadelemizin gayesi 
bütün dünyaya ilan edildi. Sivas Kongresi 
kararları, milletimizin en zor zamanların-
da bütün dünyaya haykırdığı bir bağım-
sızlık manifestosudur. Bir asır sonra bir 
kez daha tekrarlıyoruz ki, evet, manda ve 
himaye asla kabul edilemez; milli sınırlar 
içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz…

Kurtuluş Savaşını büyük bir zaferle netice-
lendiren milletimiz, 15 Temmuz 2016 ta-
rihinde benzer bir imtihandan da alnının 
akıyla çıkmasını bilmiştir. Milli iradeye 
darbe vurmak ve ülkemizi işgal etmek ni-
yetiyle girişilen hain darbe teşebbüsü, 97 
yıl aradan sonra bir kez daha milletimizin 
azmi ve kararıyla boşa çıkartıldı. 15 Tem-
muz gecesi, darbeciler karşısında kenet-
lenen Türk Milleti, bir kez daha “Kuva-yı 
Milliyeyi âmil ve İrade-i Milliyeyi hâkim 
kılarak” hainleri bozguna uğrattı. Sizler de 
o gece bu meydana akın ederek milli irade-
ye, istiklalinize ve istikbalinize sahip çıktı-
nız. Darbecilerin karşısında dimdik dura-
rak, Meclisinize, Cumhurbaşkanınıza ve 
hükümetinize sahip çıktınız. Gösterdiğiniz 
şanlı direnişle hainlere diz çöktürdünüz, 
Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlere fır-
sat vermediniz. Bu birlik ve beraberliğimiz 
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Hızlı Tren İnşallah Ramazan 
Bayramına Kadar Bitecek

Evet, Türkiye, manda tartışmalarını 
Sivas’ta kapattı ama bazı zihinlerde ve gö-
nüllerde bu özlem hep devam etti. Hatta 
bugün de ülkemizde bir kesimin, kendi 
milletinin istiklali ve istikbali davası yeri-
ne, başka davaların sözcülüğüne soyundu-
ğunu üzüntüyle görüyoruz. Siyaset başka-
dır, politik çıkar başkadır, ülkenin ve mil-
letin ali menfaatleri başkadır. Bunları bir-
birine karıştırdığınızda, kendinizi rengini 
şehitlerimizin kanlarından alan bayrağı-
mız yerine, başka paçavralar altında bula-
bilirsiniz. Kendi medeniyetinize ve tarihi-
nize yabancılaştığınızda, istiklal marşımız-
da “Şehadetleri dinin temeli” olarak ifade 
edilen ezanımızdan rahatsız olabilirsiniz. 
Hatta kendinizi doğrudan milletimizin ira-
desine kast eden darbecilerle aynı çizgiye 
gelmiş olarak dahi görebilirsiniz. Misak-ı 
Milli’nin ne olduğunu bilmeyen, biliyor 
olsa da kendisine biçilen misyon gereği bu 
gerçeğin üzerini örtmek için çalışanları da 
aynı kervana dahil etmemiz gerekiyor. 

İşte bunun için biz, her fırsatta rabiamızı di-
le getiriyoruz.  Tek Millet diyoruz. Tek Bay-
rak diyoruz. Tek Vatan diyoruz. Tek Devlet 
diyoruz. Tıpkı, 100 yıl önce Sivas Kongre-
sinde bir araya gelen büyüklerimiz gibi, “Ya 
İstiklal Ya Ölüm” diyoruz. Bu yolda bizimle 
yürüyen herkesle birlikte olmaktan şeref 
duyarız. Bu yolu tıkamaya, kapatmaya, çö-
kertmeye çalışanları da, tıpkı bir asır önce 

olduğu gibi, milletimizle birlikte tarihe ha-
vale etmek boynumuzun borcudur. 

Kardeşlerim,

Ramazan Bayramı’na kadar yüksek hızlı 
trenimizi inşallah Sivas’ımıza vardıraca-
ğız. Gerçi bazıları, “Sivas’a ne gerek var 
trene” dediler. Ama biz ülkemizin muasır 
medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması 
için nereye ne gerektiğinin planlarını iyi 
yaptık. George hızlı trene biniyorsa, benim 
Ahmet’im, Mehmet’im, Ayşe’m, Fatma’m 
da bu hızlı trene binecektir.

Bir kez daha Sivas Kongresi’nin 100’üncü 
yıldönümünün ülkemiz ve milletimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir 
asır önce bugün Sivas’ta toplanarak istik-
lal mücadelesini yeni bir safhaya geçiren 
büyüklerimiz başta olmak üzere, bin yıldır 
bu toprakların vatanımız olması için çalı-
şan, ter döken, gerektiğinde canını veren 
ecdadın her birini şükranla yad ediyorum. 
İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100’üncü yıldönümü olan 2023’te hedef-
lerimize ulaşarak, ecdada layık bir millet 
olduğumuzu göstereceğiz. Bizden sonraki 
nesillere miras olarak bıraktığımız 2053 
ve 2071 vizyonlarıyla, tarihteki binlerce 
yıllık yürüyüşümüzü daha da ileriye taşı-
mış olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız 
olsun. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Değerli misafirler, ekonomi dünyamızın 
ve akademimizin kıymetli mensupları, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Dün başlayan ve bugün bu toplantıyla sona 
eren Orta Anadolu Ekonomi Forumunun 
ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve Sivas’ımız 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıldönümü 
münasebetiyle bu önemli forumun düzen-

lenmesinde emeği ve katkısı olan herkese 
şükranlarımı sunuyorum. Sunumları, ko-
nuşmaları ve tartışmalarıyla forumun ül-
kemiz ekonomisinin mevcut durumuna ve 
geleceğine ışık tutulan zengin bir tartışma 
platformu haline dönüşmesini sağlayan 
herkese teşekkür ediyorum.

Bundan 100 yıl önce bugün Sivas Kong-
resinde bir araya gelen heyet, ülkemizin 
sadece siyasi bağımsızlığını değil, aynı za-

Benim Elimde Nükleer 
Başlıklı Füze Neden Olmasın!

Orta Anadolu Ekonomi Forumu | Sivas | 4 Eylül 2019
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gerçekten çok büyük gayret göstermiştir. 
Maalesef onun siyasi ve insani ömrü de, bu 
hamleyi tamamlamaya yetmemiştir. Tabii 
çok farklı bir ölüm, üzerinde şaibelerin ol-
duğu bir ölüm… Allah rahmet eylesin. 

Türkiye, üçüncü büyük demokrasi ve kal-
kınma hamlesini, 2003 yılından itibaren 
AK Parti ile birlikte yaşamıştır. Yaklaşık 17 
yıldır devam eden bu süreç, elbette diken-
siz gül bahçesi misali sorunsuz, sıkıntısız 
geçmemiştir. Ancak, her ne olursa olsun, 
Türkiye’nin demokraside ve ekonomide 
belirlediğimiz hedeflere yürüme iradesi, 
hamdolsun kırılamamıştır. 

Bu dönemde, kişi başına milli geliri 3 bin 
400 dolardan 11 bin dolara çıkardık. İh-
racatımız 36 milyar dolardan 170 milyara 
çıktı. Bunlar bu dönemin sıçrayışıdır. Sa-
vunma sanayinde Türkiye, bugün yerli ve 
milli olarak ihtiyacının yüzde 70’ini karşı-
lar hale geldi. Savunma sanayinde ihracatı-
mızı 2,5 milyar dolara yükselttik. Yani dün 
elini açan bir orduya sahiptik, şimdi ken-
dimiz üretiyoruz. Şimdi göğsümüzü gere 
gere adımları atıyoruz.

Türkiye, alternatifleri çoğaltan ve alter-
natifleri çoğaltırken de dünya ile masada 
oturan, ‘Kimden daha uygun şartlarda alı-
yorsa ondan alırım anlayışını geliştiren’ 
bir ülke konumuna gelmiştir. Bugüne ka-
dar Amerika ile masada otururken şimdi 
Rusya ile oturuyoruz, belki yarın Çin ile 
de otururuz. Derdimiz alternatifleri ço-
ğaltmak, alternatifleri çoğaltacağız ki bir-
birimize yetelim. 

Sadece pazar değil, ortak üretime geçmeli-
yiz. Benim bu dostlara sürdüğüm ilk şart, 
ortak üretim modelidir. Eğer ortak üretim 
yapamayacaksak, o zaman kusura bakma-
yın. Çünkü biz yıllarca pazar olduk, onlar 
ise üretici oldu. Ancak şimdi onları istedi-
ğimiz noktaya getirdik. 

Alt yapıda Cumhuriyet tarihinde görül-
memiş adımlar atıldı. 6 bin 100 kilomet-
re olan bölünmüş yol uzunluğuna, 20 bin 
kilometrenin üzerinde bir yol daha ilave 
ettik. Yüksek hızlı treni Ramazan ayında 
inşallah Sivas’a ulaştıracağız.  

Muasır medeniyetler seviyesinin üstü-
ne çıkmak lafla olmuyor, icraatla oluyor. 
Onun için Sivas Kongresi’nin ruhunu iyi 
okuyabilirsek, Erzurum Kongresi’nin ru-
hunu iyi okuyabilirsek, bu adımları at-
makta ne kadar geç kaldığımızı daha iyi 
anlarız. Bunlar bize yeterli mi? Yetmez, 
daha ileri gideceğiz. 

İtalyanlarla birlikte Atak helikopterleri-
ni Türkiye’de ürettik. Bu helikopter her 
yönüyle çok güçlüdür. Çekya Başbakanı 
Andrej Babis’i dün konuk ettim. Babis, 
Çekya’nın eski bir başbakanının “Ben ba-
rıştan yanayım” diyerek benzer yatırım-
lara engel olduğunu aktardı. Babis, “Bu 
ne biçim anlayış, adam elinde bombayla 
saldıracak, sen de ben ‘barıştan yanayım’ 
diyeceksin ve bütün savunma sanayini 
kapatacaksın” diye serzenişte bulundu.   

manda ekonomik özgürlüğünü de hayal e-
diyordu. Nitekim, savaşın kazanılmasının 
hemen ardından, daha cumhuriyet dahi 
kurulmadan İzmir’de Birinci Türkiye İkti-
sat Kongresi’nin toplanmış olması, bunun 
işaretidir. Esasen, Türkiye’nin daha Os-
manlı döneminde temelleri atılmış ve he-
defleri belirlenmiş bir milli iktisat politika-
sı vardı. Ancak, ardı ardına girilen savaşlar, 
ardından çok zor şartlarda kurduğumuz 
ve yaşatmak için büyük fedakârlıklarda 
bulunduğumuz cumhuriyet döneminde, 
bu politika tam manasıyla hayata geçiri-
lemedi. Kapitülasyonların kaldırılması, 
devlet eliyle sanayileşme hamlesi başlatıl-
ması, ticaretin ve üretimin desteklenmesi 
gibi önemli adımlar, gerçek bir milli iktisat 
hamlesi haline dönüştürülemedi. 

Cumhuriyeti kuran kadro, ekonominin en 
az siyasi ve askeri başarılar kadar hayati 
bir konu olduğunu gayet iyi biliyordu.  Dö-
nemin şartlarında hem özel sektörün des-
teklendiği, hem de doğrudan devlet eliyle 
büyük yatırımların yapıldığı karma model, 
bizi arzu ettiğimiz yerlere taşıyamadı. İkin-
ci Dünya Savaşında, fiilen savaşın dışında 
kalmamız, savaş sonrası yeniden yapılan-
ma çalışmalarında da aynı muameleyi gör-
memize yol açtı. Hem savaşın yol açtığı ağır 
yıkımlar, hem de yetersiz altyapı sebebiyle 
neredeyse bizimle aynı şartlarda kalkınma 
hamlesine başlayan ülkelerin, zamanla bi-
zi fersah fersah geçmelerine seyirci kaldık. 
Çok çok önünde olmamıza rağmen Güney 
Kore, bizi maalesef solladı geçti. Darbeler, 

cuntalar, muhtıralar, koalisyonlar, siyasi 
ve diplomatik gerilimler gibi pek çok se-
bep, ekonominin üzerine, gerektiği kadar 
güçlü bir şekilde eğilmemize mani oldu. 

Demokraside ve Ekonomide 
Belirlediğimiz Hedeflere Emin 
Adımlarla Yürüyoruz

İşin doğrusu, bu süreçte yaşadığımız pek 
çok olumsuz hadisenin gerisinde, ülkemi-
zin siyasi ve ekonomik gelişmesini engelle-
me niyetinin olduğu da açık bir gerçektir. 
Türkiye’yi sürekli kendi iç meseleleriyle 
boğuşan, enerjisini kendi içinde tüketen 
bir ülke olarak tutmak için, her dönemde 
farklı araçlar devreye sokuldu. Ülkemize 
çok ağır siyasi, ekonomik ve insani bedelle-
ri olan bu sürecin, Cumhuriyetin ilk yılla-
rındaki hamlenin dışında üç önemli istis-
nası vardır. Birincisi, Demokrat Parti’nin 
ve onun şehit lideri Adnan Menderes’in 
başlattığı büyük siyasi ve ekonomik dönü-
şümdür. Türkiye bu dönemde, sadece öz-
gürlüklerle değil, aynı zamanda büyük bir 
kalkınma heyecanıyla da tanışmıştır. Sonu 
darağacında biten bu hamlenin ardından 
ülkemiz yıllarca yine kendi iç mücade-
lelerine odaklanmıştır. Tabii ki rahmetli 
Menderes’in bu hamlesinin önüne geçen-
ler dışarıda olmaktan öte maalesef içimiz-
dendi. 

İkinci büyük çıkış, rahmetli Turgut Özal’ın 
Başbakanlığıyla birlikte yaşanmıştır. Dün-
yadaki gelişmeleri çok iyi okuyan Özal, 
Türkiye’yi yeni ekonomik trendlere ve 
kalkınma modellerine hazırlamak için 
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Alternatifiniz Olmadığı Zaman 
Belinizi Kırarlar

Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var, 
bir tane iki tane değil... Ama benim elim-
de nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bu-
nu kabul etmiyorum. Şu anda dünyada 
gelişmiş ülkeler içinde neredeyse nükleer 
başlıklı füzesi olmayan ülke yok, hepsinde 
var. Hatta isim vermeyeceğim, bir tane-
si şu anda cumhurbaşkanı değil, ziyarete 
gittiğimde bana, “Benim elimde şu anda 7 
bin 500 kadar nükleer başlıklı var. Ancak 
Rusya’nın Amerika’nın elinde 12 bin 500, 
ABD’nin elinde de 15 bin nükleer başlıklı 
füze var, ben de yapacağım” dedi. Hale ba-
kın, onlar nerede, neyin yarışını yapıyor, 
bize de “Sakın ha sen yapma” diyorlar. Yanı 
başımızda İsrail var mı? Var.  Bütün her şe-
yiyle onunla korkutuyor.

S-400 olayı oldu, kıyamet kopardılar “al-
mayacaksın” dediler. Niye almayacağız? 
Adı üzerinde S-400 nedir? Savunma siste-
mi, taarruz değil. Yani savunma sistemini 
almayı bile engelliyorlar. Aldık ve inşallah 
nisanda tamamen bitiyor. Sayın Trump’a 
şunu da söyledim, “Senden de Patriot ala-
lım.” “Doğru mu söylüyorsun?” dedi. “Evet 
doğru söylüyorum ama şartlar aynı ola-
cak. Yani Rusya’dan hangi şartlarda aldıy-
sak, senden de aynı şartlarla olursa alırız” 
dedim. ABD Başkanı Donald Trump ile 5 
gün önce telefon görüşmesi gerçekleştir-
dik. Birleşmiş Milletler vesilesiyle tekrar 
bir araya geleceğiz. Bu konuları tekrar gö-
rüşeceğiz. Alternatifiniz olmadığı zaman 
belinizi kırarlar. Onun için çok çalışacağız, 

hem mali noktada güçlü olacağız hem de 
bütün bu alt yapıları oluşturacağız.

Başbakanlığımın ilk yıllarında, dönemin 
ABD Başkanı George Bush’a, Türkiye’ye 
insansız hava aracı satması teklifinde bu-
lunduk. Bu talebimiz olumsuz karşılandı. 
Bunun üzerine Bush, yetkililere konuyu 
sordu ve “Hiç olmazsa 48 saat olacak şekil-
de vereceksiniz” dedi. Kötü komşular bizi 
ev sahibi yaptı. Şimdi biz insansız hava 
aracını üretiyoruz, silahlısını da üretiyor 
muyuz? Üretiyoruz. 

Eski ABD Başkanı Barack Obama’dan da 
terörle mücadele için akıllı bomba talebin-
de bulunduk. Vermediler, “Kongre’ye sora-
lım ondan sonra bu işi çözmeye çalışalım” 
dediler. Obama’nın ömrü yetmedi, o gitti. 
Sayın Trump’a sordum, ondan da bir şey 
çıkmadı. Ama bu arada akıllı bombayı biz 
yaptık. Bunlar durup dururken olmadı, az-
medeceksin, kararlı olacaksın.  

Değerli arkadaşlar,

AK Parti döneminde başlayan büyük ekono-
mi hamlesinin zirve noktası, küresel finans 
krizinin 2009 yılındaki etkilerini bir kena-
ra bırakacak olursak, yaklaşık olarak 2013-
2014 yıllarıdır. Bu dönemde büyümede yüz-
de 11’lere kadar varan oranlara ulaştık. Milli 
gelirimiz 950 milyar dolarlara kadar çıktı. 
İnşaattan otomotive, ihracattan turizme, dö-
viz rezervlerinden kamu borçlanma faizle-
rine ve enflasyona kadar her alanda gerçek-
ten çok güzel bir tabloyla karşı karşıyaydık. 
IMF’e borcumuzu kapatmış, döviz kuru ve 
faizde çok iyi bir istikrar yakalamıştık. 
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Aynı şekilde son 6 yıldır her seçimi bir 
devr-i sabık, bir intikam, bir örtülü darbe, 
bir eskiye dönüş vesilesi haline getirme 
kampanyaları yürütüldü. Hatta, 15 Tem-
muz gibi, tarihimizin en büyük ihanetine 
rağmen, bu yöndeki çabalardan vazgeçil-
medi. Darbecileri aklamak, darbe girişi-
mini sıradanlaştırmak, ülkemize yapılan 
ihaneti örtmek, milletimizin kahraman-
lığını görmezden gelmek için akla hayale 
sığmayacak yollara başvuruldu. Sınırları-
mıza kadar dayanan terör örgütlerine kar-
şı yürüttüğümüz mücadeleyi önemsizleş-
tirmek için her türlü yol denendi. Bölücü 
terör örgütünün güdümündeki siyasi olu-
şumlarla kapalı kapılar ardında ittifaklar 
kuruldu. Ne yaşanırsa yaşansın, mücade-
lesini hukuk devleti sınırları içinde yürü-
ten, adalet dairesinden asla ayrılmayan 
Türkiye’nin bu onurlu duruşu dahi tenkit 
konusu yapıldı. 

Bu süreçte kim nereye savrulursa savrul-
sun, hamdolsun milletimiz darbeciler kar-
şısında da, ekonomik tetikçiler karşısında 
da sapasağlam durmuştur. Milletimizin 
dirayetli ve kararlı duruşu sayesinde, nice 
senaryolar yırtılıp atılmış, nice tuzaklar 
bozulmuş, nice hesaplar boşa çıkmıştır. 

Son olarak, yaklaşık bir yıl önce bu dönem-
de kur-faiz-enflasyon üçgeninde yeni bir 
saldırıya maruz kaldık. Öncelikle, sistemin 
içinde böyle bir sorunla karşılaşmamıza 
sebep olan açıkları kapattık. Ardından da, 
ekonomiyi yeniden önce dengeye getire-
cek, akabinde de yeniden 2023 hedefleri-
mize odaklayacak bir programı devreye 
soktuk. Döviz kurunun nispeten stabil hale 

gelmesi, faizlerdeki düşüş, enflasyondaki 
gerileme, ihracattaki ve turizmdeki olum-
lu seyir gibi pek çok gösterge, bize gelecek 
için ümit veriyor. Ülkemize ciddi manada 
turist akışı var. Bu yıl 52 milyon turist sa-
yısına ulaştık. 

Enflasyonda 10 puanlık düşüş olurken, 
faizde ticari kredilerde 8 puan, konut kre-
dilerinde 13 puan, ihtiyaç kredilerinde 10 
puan gerileme yaşandı. Bu yılın ikinci çey-
reğinde, ilk çeyreğine göre yüzde 1,2 ora-
nında bir büyüme oranı yakaladık. Fakat 
2020 ile ilgili ben bir büyüme oranı veri-
yorum, ona kilitleneceğiz. İnşallah yüzde 
5 büyümeyi yakalayacağız.  Bu yıl ikinci 
yarasında çok daha güçlü büyüme oran-
ları bekliyoruz ve bu 2020’nin altyapısını 
oluşturacak. 

İhracattaki artış devam ederken, ithalat-
taki köpüğü azalttık ve 17 yıldır ilk defa 
cari fazla veren bir işlemler dengesine 
kavuştuk. Bu yılın ilk 8 ayındaki ihracatı-
mız 117,2 milyar dolarla rekor kırarken, 
ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 
85,6’yı buldu. Böylece, ekonomimizin en 
büyük sorunu olarak gösterilen cari açık 
meselesini çözme yolunda önemli mesafe 
kat etmiş olduk. 

Yaşadığımız her tecrübe Türkiye’nin ö-
nünde kurulan tuzakların, karşı taraf açı-
sından maliyetini yükseltiyor ve başarı 
şansını azaltıyor. Türkiye ekonomisi, dina-
mik piyasa yapısı ve küresel sisteme enteg-
rasyon gücüyle, önümüzdeki dönemin en 
gözde yükselen ekonomisi haline gelmiş-
tir. Bundan sonra ülkemize yönelik hamle 

Benim faize alerjim var, yüksek faize kar-
şıyım. Bunda iyi bir noktaya gelmiştik. 
Çünkü faizi yüzde 63’te almıştık ve 4,2’ye 
kadar düştük. Enflasyon da 7,6’ydı. Maale-
sef Gezi olayları vesaireyle beraber dışarı-
dan çok ciddi bir çelme takıldı ve sıkıntı 
yaşadık. Bütün bunlarla beraber şu anda 
yeniden faizde düşüş başladı. Faizdeki dü-
şüşle beraber enflasyon da 15,1’e geriledi. 
Şimdi politika faizi daha da düşecek. Buna 
inanıyorum. Çünkü yeni Merkez Bankası 
yönetimi bu konuda anlayışı ortaya koydu. 
Faizle birlikte enflasyon da aşağıya doğru 
inecek. 

Bütün bunlarla beraber tabii ki bizim güç-
lenme sürecimiz de artarak devam ede-
cektir. Bu konudaki adımlar, Türkiye’nin 
2020 yılını çok iyi karşıladığının alameti-
dir. Bizler, şu anda finans yönetiminde çok 
daha başarılı ülke konumundayız. Finans 
yönetimindeki bu başarı bizi ekonomide 
çok daha güçlü hale getirmektedir. Üç şeyi 
çok önemserim. Bunlardan birisi insan yö-
netimidir, birisi bilgi yönetimidir, birisi de 
finans yönetimidir. Bu üç şeyi başardığınız 
zaman başarı gelir. Şu anda bu adımlar 
üzerindeki çalışmalarımız kararlı bir şekil-
de devam ediyor

Ülkemizin dört bir yanında uzunluğu ar-
tık 27 bin kilometreye yaklaşmış olan bö-
lünmüş yollar, Marmaray, hızlı tren hat-
ları, havalimanları gibi daha pek çok dev 
yatırım ardı ardına hizmete giriyordu. 
Bunlara daha sonra Avrasya Tünelini, Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsünü, Osmangazi 
Köprüsünün de içinde olduğu İstanbul-İz-
mir Otoyolunu, dünyanın en büyüklerin-

den olan İstanbul Havalimanını ve pek çok 
eseri ekledik. Eğitimde, sağlıkta, güven-
likte, yargıda, enerjide, sporda, savunma-
da, çalışma hayatında, sosyal güvenlikte, 
sosyal yardımlarda, şehircilikte, çevrede, 
tarımda, uluslararası ilişkilerde yepyeni 
bir dönemin perdeleri aralanıyordu. Ülke-
mizi 2023 yılında dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri haline getirme yolun-
da emin adımlarla ilerliyorduk. Sonra bir-
den, hiçbir akılcı ve tutarlı temeli olmayan 
hadiselerle karşılaşmaya başladık. Gezi 
Parkındaki üç-beş ağaç bahanesiyle, ülke-
mizin büyükşehirlerinin ana caddelerini, 
meydanlarını işgal eden, kaos peşinde ko-
şan bir kesim çıktı ortaya. Bu süreci, önce 
belki gerçekten çevreci hassasiyetle başla-
tılmış bir girişim diye bakarak, suhuletle 
karşıladık. Sonra gerçek niyeti görünce, 
devlet olmanın gereğini yerine getirip, mil-
letimizin de desteğiyle, sokakları vandal-
lardan temizledik. 

İnşallah Büyümede     
Yüzde 5’leri Yakalayacağız

Ardından, 17-25 Aralık’ta FETÖ ihanet çe-
tesinin, emniyet ve yargı teşkilatları için-
deki mensupları aracılığıyla yürüttüğü ilk 
darbe girişimine maruz kaldık. Bu kum-
pasın amacının, şahsım başta olmak üze-
re, siyasetten ekonomiye kadar bu ülkeye 
faydalı işler yapan kim varsa, herkesin kol-
larına kelepçe takıp, hükümete el koymak 
olduğunu gördük. Milletimizle birlikte ge-
reken tedbirleri hemen alıp, bu hain teşeb-
büsü de akamete uğrattık. 
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niyeti taşıyanlar, bir değil, 10 değil, en az 
100 kez düşünmek ve ondan sonra adım 
atmak zorunda kalacaktır. 

Doğu Akdeniz’de Milletimizin 
Hakkını Korumak İçin Güçlü Bir 
Duruş Sergiliyoruz

Değerli kardeşlerim,

Türkiye olarak ekonomide geldiğimiz yer 
önemlidir. Ama hala gerçek potansiye-
limize ulaşamadığımız da bir gerçektir. 
Uzunca bir süredir dünyanın üretim devi 
olan bölgeler, hızla eskisi kadar cazip ol-
maktan çıkıyor. İşçilikten hammaddeye, 
siyasi ve ekonomik güvene kadar pek çok 
hususta Asya ile ilgili kafalar karışıktır. 
Bu durum, Avrupa ve Ortadoğu başta ol-
mak üzere, önemli tüketim merkezlerinin 
hemen dibindeki Türkiye’ye, dünyanın 
üretim üsleri arasında ön sıralara çıkma 
fırsatı veriyor. Hem kendi firmalarımızı, 
hem de küresel sermaye kuruluşlarını 
bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyo-
ruz. Yetişmiş ve genç insan gücümüz, 
sanayi ve teknolojide hiç de küçümsene-
meyecek düzeye gelmiş olan altyapımız, 
avantajlı lojistik ve destek hizmetlerimiz, 
Türkiye’nin cazibesini artırıyor. Ülkemize 
karşı siyasi önyargıyla hareket eden kimi 
Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri dahi, kendi-
lerine sunacağımız ekonomik imkânlara 
bigane kalamayacaklardır.  Nitekim son 
dönemde bu yönde çok önemli taleplerle 
ve somut adımlarla karşılaşıyoruz. Geç-
mişte ülkemizi sadece bölgesel irtibat 
noktası olarak gören ve kullanan pek çok 

küresel kuruluş, artık tasarımdan üreti-
me kadar her alanda burada kök salmaya 
başlamıştır. 

Bu süreçte ülkemiz de boş durmuyor. Suri-
ye ve Irak’ta yürüttüğümüz operasyonlarla 
sınırlarımızın güvenliğini sağlamlaştırıyo-
ruz. Doğu Akdeniz’de milletimizin hakkını 
korumak için güçlü bir duruş sergiliyoruz. 
Sivas’ta olduğu gibi ülkemizi 81 vilayeti-
nin tamamıyla ekonomide şaha kaldırma-
nın peşindeyiz. İşadamlarımızla, yeni pa-
zarlar bulmak, yeni ilişkiler kurmak için 
dünyanın dört bir yanını dolaşıyoruz. Hem 
kendi girişimcilerimize, hem de ülkemize 
gelen küresel yatırımcılara her türlü des-
teği veriyoruz. İnşallah ekonomimizin to-
parlanma sürecini 2019’da bitirecek, önü-
müzdeki yıldan itibaren kaldığımız yerden 
tekrar büyük kalkınma hamlemize odakla-
nacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Bu duygularla Orta Anadolu Ekonomi Fo-
rumunun düzenlenmesinde emeği geçen 
ve fikri katkılarıyla toplantıyı zenginleşti-
ren herkese bir kez daha teşekkür ediyo-
rum. Sivas Kongresinin 100’üncü yıldönü-
mü vesilesiyle yapılan bu toplantının, şeh-
rimizin ve bölgemizin kalkınma hamleleri-
ne ışık tutmasını diliyorum. Gazi Mustafa 
Kemal başta olmak üzere Sivas Kongresin-
de ülkemizin bağımsızlığı ve milletimizin 
aydınlık geleceği için irade ortaya koyan 
herkesi tekrar şükranla yâd ediyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili Eskişehirliler, kıymetli misafirler, de-
ğerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle selamlıyorum. Odunpa-
zarı Modern Müzesi’nin Eskişehir’imize ve 
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Japon 
ve Osmanlı mimarisinin modern bir yorumu 
olarak tasarlanan, temelini bizzat attığım bu 
müzenin açılışında da bulunuyor olmaktan 
büyük memnuniyet duyuyorum. 

Bu müzeyi kültür-sanat hayatımıza kazan-
dıran Sayın Erol Tabanca ile müzenin tasa-
rım ve uygulama süreçlerinde emeği geçen 
herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Japon 
dostlarımıza, katkıları için şahsım ve ül-
kem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ser-
gileme ve etkinlik alanları, atölyeleri, diğer 
bölümleriyle bu müzenin, Eskişehir’den 
dalga dalga ülkemize ve dünyaya yayılan 

Biz Kültürü, Özgürlüğümüzün 
Sembollerinden Biri

Olarak Görüyoruz

Odunpazarı Modern Müzesi Açılış Töreni | Eskişehir | 7 Eylül 2019
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ülkeye giderseniz gidin, insanların ne gi-
yeceklerinden, hangi müziği dinleyecek-
lerine, kullandıkları teknolojik aletlerden 
evlerinin mimarisine ve dizaynına kadar 
hayatlarının her anı, bu dev kültür endüst-
risi tarafından biçimlendirilmektedir. Bu 
devasa çarkın, insanlığın binlerce yıllık 
birimlerinden geriye kalanları tamamen 
yok etmemesi için, farklılıkları zenginlik 
olarak gören anlayışa sıkı bir şekilde sa-
hip çıkmamız gerekiyor. Kendi tarihine, 
kültürüne, sanatına, değerlerine sahip 
çıkamayan, yeni nesillerin eğitimini bu 
bilinçle veremeyen bir ülkenin ve toplu-
mun, bir süre sonra kimliğini kaybetmesi 
kaçınılmazdır. 

Eğitimi ve kültürü güçlendirmenin yolu 
ise, bu alanda gayret gösteren, mücadelede 
eden, emeğini ve birikimini ortaya koyan 
insanları desteklemekten geçiyor. Devlet 
olarak, bu çerçevede tüm imkânlarımızı 
seferber ediyoruz. Ülkemizdeki her bir ev-
ladımızın eğitime erişimini sağlamak için 
309 bin yeni derslik inşa ettik ve içlerini 
en modern şekilde donattık. Her derslikte 
öğrencilerimizin eğitim-öğretim görebil-
meleri için 632 bin yeni öğretmeni göre-
ve başlattık. Müfredatın yenilenmesin-
den eğitim kademeleri arasındaki geçişin 
düzenlenmesine kadar pek çok reformu 
hayata geçirdik. Buna rağmen hala eksik-
lerimiz olduğunun farkındayız ve tamam-
lamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 

Aynı şekilde, kültür ve sanat alanında ül-
kemizin hak ettiği yere gelmesini sağlama-
nın mücadelesi içindeyiz. Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi içinde, ülkemizin en büyük 

kütüphanesini inşa ettik. İnşallah 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramında, şu anda kitap 
yerleştirme işlemleri süren bu kütüpha-
neyi resmen hizmete açmayı planlıyoruz. 
İstanbul’da da, şehrin en büyük tarihi eser-
lerinden biri olan Rami Kışlasını kütüpha-
neye çeviriyoruz. Rami Kışlasındaki çalış-
malar bittiğinde, burası sadece ülkemizin 
değil, dünyanın en önemli kütüphaneleri 
arasında yer alacaktır. Çocuklara ve genç-
lere en etkili şekilde ulaşmak için televiz-
yondan sinemaya, müzikten bilgisayar 
oyunlarına kadar popüler kültürün tüm 
alanlarında kendi tarihimizden beslenen 
içerik üretimine ağırlık veriyoruz. Her yıl 
takdim ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Kül-
tür Sanat Büyük Ödülleriyle, ülkemizin 
kültür-sanat erbabına desteğimizi göste-
riyoruz. Ülkemizi, diğer alanlarla birlikte 
kültür-sanatta da dünyanın en büyükleri 
arasına çıkarana kadar mücadeleye devam 
edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, 

Medeniyet demek, her şey gibi kültür ve 
sanatı da sürekli olarak yeniden ve ye-
niden inşa etmek demektir. Tarihimizle 
elbette kıvanç duyacağız. Bu topraklarda 
üretilmiş her türlü kültür eseriyle, sanat 
birikimiyle, her dönemden kalma mima-
ri eserle, topluma rengini vermiş tüm gü-
zel hasetlerimizle elbette iftihar edeceğiz. 
Ama daha önemlisi, biz bunların üzerine 
ne koyduğumuza bakacağız. Şayet geçmi-
şimize dahi doğru-dürüst sahip çıkamıyor, 
günümüzde de özgün bir üretim gerçekleş-
tiremiyorsak, şapkamızı önümüze koyup 
düşünmemiz gerekiyor. Türkiye’nin son 

bir sanat ışığı olacağına inanıyorum. Bu 
müzeyi, sanatseverlerimizin sahip olduk-
ları koleksiyonları tüm toplumun istifa-
desine sunma erdeminin bir örneği olarak 
görüyorum. Sayın Erol Tabanca, mimar ve 
müteahhit olarak, ülkemizde ve dünyanın 
çeşitli yerlerinde gösterdiği başarıyı, sanat 
alanında tekrarlamıştır. Diğer sanatse-
verlerimizden de benzer çabalar ve eser-
ler beklediğimizi buradan ifade etmek 
istiyorum. 

Böyle bir müzenin kuruluşu için 
Eskişehir’in seçilmiş olması fevkalade isa-
betlidir. Dünyanın ve coğrafyamızın tüm 
kadim medeniyetlerine ev sahipliği ya-
pan, her birinden izler taşıyan Eskişehir, 
bugün de eğitimde, kültürde ve sanattaki 
canlılığıyla, böyle bir müze için en ideal 
şehirdir. Şu anda bulunduğumuz Odunpa-
zarı semti, Dünya Kültür Mirası Geçici Lis-
tesinde yer alan, gerçekten gözümüz gibi 
korumamız gereken bir yerdir. Bir yandan 
kadim Eskişehir’in mirasını yaşatan, diğer 
yandan bugün açılışını yaptığımız müze 
gibi günümüze ve geleceğe kucak açan bu 
bölgenin zenginliklerini dünyaya daha iyi 
tanıtmalıyız. Milli Eğitim ile Kültür ve Tu-
rizm eski Bakanlarımızdan Nabi Avcı Ho-
camızın da özel gayretleriyle, son 17 yılda 
Eskişehir’e bu doğrultuda pek çok değer 
kazandırdık. Sağolsun Eskişehir halkı da, 
bu çabalara sahip çıktı. Bugün Eskişehir, 
ülkemizde gezilip görülmesi gereken şe-
hirler denildiğinde, ilk akla gelenler ara-
sında yer alıyor. Eskişehir’in uluslararası 
tanıtımını da yeterli düzeye ulaştırdığı-
mızda, inanıyorum ki burası yabancı mi-
safirlerimiz için de ana destinasyonlardan 

biri olacaktır. Haneda Havalimanı’ndan 
Türkiye’ye uçak seferlerinin de başlatılmış 
olması, Japonya’dan Türkiye’ye gelen tu-
rist sayısında ciddi artışa vesile olacaktır. 

Değerli arkadaşlar,

Sık sık hayıflandığım bir tespiti, burada 
bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Türkiye, geçtiğimiz 17 yılda her alanda 
tarihinin en büyük dönüşümlerine, en bü-
yük reformlarına, en büyük yatırımlarına, 
en büyük eserlerine, en büyük hizmetleri-
ne kavuşmuştur. Ülkemizi demokraside ve 
ekonomide getirdiğimiz yerin önemini, eli-
ni vicdanına koyup geçmişten bugüne sağ-
lıklı bir değerlendirme yapan herkes tes-
lim edecektir. Bununla birlikte, iki konuda 
nispeten hedeflerimizin gerisinde kaldık. 
Bunlardan biri insan yetiştirme olan eği-
tim, diğeri ise insanı zenginleştirme olan 
kültür-sanattır. Sorun, asla kültür sanata 
bakışımızda, bu alana verdiğimiz önemde 
değildir. Biz kültürü, tıpkı toprak, bayrak, 
askeri ve ekonomik güç gibi, özgürlüğü-
müzün sembollerinden biri olarak görüyo-
ruz. Dünyadaki güçlü ülkelerin, paraları ve 
orduları kadar, hatta onlardan daha önce 
kültür-sanat alanındaki hâkimiyetleriyle 
bu sıfatı elde ettiklerini biliyoruz. 

Kimliğimizi Kaybettiğimizde, 
Geriye Hiçbir Şeyimiz Kalmaz

Kültür endüstrisinin dünyada girmedik ev, 
dokunmadık gönül bırakmadığı bir devir-
de, aksini iddia etmek gerçeklere göz ka-
pamakla eşdeğerdir. Hangi kıtaya ve hangi 
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iki asırdır siyasi, sosyal, askeri her alanda 
yaşadığı büyük savrulmaların en tehlikeli 
fay hattı, işte bu noktadır. Kimliğimizi kay-
bettiğimizde, geriye hiçbir şeyimiz kalmaz. 

Hep söyleriz; insanları diğer canlılardan 
ayıran doğruyu ve yanlışı ayırt etme, buna 
göre irade ortaya koyabilme kabiliyetidir. 
Öyleyse, toplumları birbirinden farklı kı-
lan da, kendi medeniyet, tarih, kültür ve 
sanat mirasıdır. Hangi medeniyetin kodla-
rına göre oturuyor, kalkıyor, çalışıyor, eğle-
niyor, ilişkilerinizi düzenliyorsanız, oraya 
aitsiniz demektir. Diğer medeniyetlerin 
birikimlerinden faydalanmak ile bizatihi 
onun bir parçası haline gelmek farklı şey-
lerdir. Biz özgünlüğümüzü koruyarak dün-
yayla bütünleşmenin peşindeyiz. Bugün 
aramızda bulunan Japon dostlarımızın da 
aynı anlayışta olduklarını biliyoruz. 

Dünya, son bir asırdır çok fazla acı yaşadı 
ve çok fazla örselendi. Mayıs’ta Japonya’da 
idim. Ekimin 21-22’sinde Japonya’da İm-
paratorun devir teslim törenine inşallah 
katılacağız. 

Geleceğimizi daha huzurlu, güvenli, mü-
reffeh yapmak, hep birlikte daha adil bir 
dünyada yaşayabilmek için farklılıklara 
saygıyı, insanlığın ortak mirasına sahip 
çıkmayı hayatımızın merkezine yerleştir-
meliyiz. Bugün burada açılışını yaptığımız 
müzeyi, işte böyle bir çabanın sembolü 
olarak görüyorum. Eserin kente ve ülke-
ye kazandırılmasında emeği geçen başta 
Erol Tabanca olmak üzere, mimarından 
mühendisine, işçisine kadar herkesi tebrik 
ediyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili Malatyalılar, ÖNDER’in kıymetli 

yöneticileri, imam hatip camiasının çok 

değerli mensupları, saygıdeğer hocalarım, 

sevgili genç kardeşlerim, sizleri selamların 

en güzeliyle, muhabbetle, hürmetle selam-

lıyorum. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi 

üzerinize olsun.

Buradan ülkemizin dört bir yanındaki 
İmam Hatipli kardeşlerime selam ve sev-
gilerimi gönderiyorum. İmam Hatipliler 
Kurultayı vesilesiyle bugün bir kez daha 
imam hatip nesliyle, imam hatip dostla-
rıyla bir araya gelmenin bahtiyarlığı için-
deyim. Bu sene 16’ncısı düzenlenen İmam 
Hatipliler Kurultayı’nın başarılı geçmesi-

Diyarbakır’da Malum Partinin 
Önünde Eylem Yapan
Annelerin Yanındayız

ÖNDER 16. İmam Hatipliler Kurultayı | Malatya | 8 Eylül 2019
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samimiyeti, hasbiliği, diğerkâmlığı; ülke-
sine, milletine, bayrağına yürekten bağlı 
olmayı öğretti. Biz bu okullarda mücade-
leyi, sabrı, dirayeti, cesareti öğrendik. Biz 
imam hatiplerde; ahlakı, dayanışmayı, 
sadece varlıkta değil yoklukta bile ekme-
ğimizi muhtaçlarla paylaşmayı öğrendik. 
Biz o okullarda; kardeşliğin, muhabbetin, 
birbirini sadece Allah için sevmenin eşsiz 
lezzetini tattık. Biz o kutlu çatı altında;  Af-
rikalı, Filistinli, Türkistanlı mazlumların 
dertleriyle dertlenmeyi öğrendik. Hepsin-
den önemlisi bu okullarda hayat karşısın-
da soylu bir duruş sahibi olmayı öğrendik. 

Bundan dolayı 4 evladımın 4’ünü de imam 
hatip okullarına gönderdim, eğitimlerini 
İmam Hatip okullarına emanet ettim. Ken-
dim de İmam Hatip Lisesi mezunu olmayı 
hayatım boyunca büyük bir gurur vesile-
si olarak hep yüreğimde taşıdım. Allah’ın 
izniyle, son nefesimi verinceye kadar da, 
imam hatipli olmanın onurunu bir şeref 
payesi olarak üzerimde taşımaya devam 
edeceğim.

Kardeşlerim,

İmam Hatiplere ve gönüllü kuruluşlarımı-
za yönelik tacizlerin arttığı son günlerde 
bu buluşmamızın oldukça anlamlı oldu-
ğuna inanıyorum. Son seçimlerde kimi şe-
hirlerimizde ortaya çıkan seçim sonuçları-
nın, belli çevrelerdeki imam-hatip hazım-
sızlığını tekrar nüksettirdiğini görüyoruz. 
Özellikle İstanbul Büyükşehir gibi, uzun 
yılların ardından el değiştiren bazı beledi-
yelerde, 28 Şubat dönemini hatırlatan uy-
gulamalara imza atılıyor. Adeta bir öç alma 

duygusuyla, intikam hissiyle, asılsız ve çar-
pıtma bilgilerle, gönüllü teşekküllerimiz 
hakkında iftira kampanyası yürütülüyor. 
FETÖ’vari taktikler kullanılarak, üniversi-
teli kız çocuklarımıza güvenli yurt imkânı 
sunan vakıf ve derneklerimiz hedef haline 
getiriliyor. Basın-yayın organlarında, özel-
likle sosyal medyada millete ve gençlere 
hizmetten başka hiçbir gayesi olmayan ku-
ruluşlarımıza yönelik itibar suikastları dü-
zenleniyor. Seçimlerden önce öğrencilere 
burs vermekten, ücretsiz yurt sağlamaktan 
bahsedenler, koltuğa oturur oturmaz, işe 
öğrenciye hizmet veren vakıf ve dernekle-
re saldırmakla başladı. Seçim döneminde 
inançlara saygıdan dem vuranlar; şimdi 
milletin saçıyla, sakalıyla, kılık-kıyafetiyle 
uğraşıyor. İstanbul’da İETT’de de sakalla 
uğraşıyorlar. Bunu biz 12 Eylül’de yaşadık. 
O zamanlar İETT’de çalışıyordum. Göreve 
o zaman bir albay getirilmişti. Ne kadar 
İETT’de de sakallı varsa hepsini çektiler, 
sakallarını kestiler. O zaman benim de sa-
kalım vardı, en son ben kalmıştım. Beni de 
çağırdı, dedi ki “Ya sakal ya istifa.” Ben de 
ertesi gün istifamı verdim. 

Seçim döneminde takılan “özgürlük mas-
kesi” yerini; bugün baskıya, fişlemeye, 
faşizmi aratmayan bir tahammülsüzlüğe 
bıraktı. Seçim öncesinde “Hiç kimsenin a-
şıyla, ekmeğiyle oynamayacağız” diyenler, 
daha şimdiden binlerce insanı kapı dışarı 
etti. Sevgi ve kucaklaşma sözlerinin yerini; 
Suriyeli yetimlere verilen bir tas çorbaya 
göz diken, kimsesiz çocukları kapı dışarı 
eden, bölücülere gösterdiği empatiyi evla-
dı dağa kaçırılan analardan esirgeyen vic-
dansız, insafsız, nobran bir zihniyet aldı.

ni; ülkemiz, milletimiz ve İmam Hatip ca-
miamız için hayırlara vesile olmasını dili-
yorum. Kurultaya davetleri için, bu güzel 
atmosferde gönüllerimizi buluşturdukla-
rı için İmam Hatip Mezunları ve Mensup-
ları Derneğimiz ÖNDER’e şükranlarımı 
sunuyorum.

Bu vesileyle, İmam Hatip okullarının te-
melini atanlar başta olmak üzere, on yıl-
lardır bu okulların kuruluşunda, gelişme-
sinde, sayılarının artmasında emeği olan 
vakıf insanlarımıza ülkem ve milletim 
adına teşekkür ediyorum. Okullarımız-
da görev yapmış olup da ahirete irtihal 
eden öğretmenlerimizi, yöneticilerimizi; 
fedakârlıklarıyla, destekleriyle bu mües-
seseleri yaşatan bütün hayırseverlerimizi 
rahmetle anıyorum. Tek Parti döneminde 
kapatılan bu okulları 1951 yılında tekrar 
açan şehit Başbakan Adnan Menderes’e, o-
nun Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri’ye bir 
kez daha Yüce Mevla’dan rahmet ve mağ-
firet niyaz ediyorum. Son nefesine kadar 
İmam Hatip okullarının kök salması için 
mücadele eden büyük dava, ilim ve hikmet 
erbabı Celâlettin Ökten Hocamızı, Hacı 
Veyiszade Mustafa Efendiyi, Ahmet Muh-
tar Büyükçınar’ı, Mahir İz’i, Ahmet Ham-
di Akseki’yi ve diğer tüm âlimlerimizi de 
tazimle yâd ediyorum. Burada isimlerini 
tek tek sayamadığım tüm imam-hatip gö-
nüllülerine huzurlarınızda şükranlarımı 
sunuyorum. 

Onlar; öncüler, ÖNDER’ler olarak vesaye-
tin ufkumuzu kapladığı o karanlık günler-
de mücadeleleriyle yolumuzu aydınlattı-
lar. Onlar; bizim için, gelecek nesiller için 

gerçekten zor zamanlarda, sadece Hakk’a 
ve halka sığınarak, çok büyük işler başar-
dılar. Onlar; merhum Nurettin Topçu’nun 
“40 yıllık öğretmenim, hiçbir derse abdest-
siz gitmedim” diyerek ifade ettiği bir has-
sasiyetle, gönül insanlarına mahsus yüce 
bir ruhla çalıştılar. Onlar;  köy köy, ilçe 
ilçe gezerek, gerektiğinde sırtlarında tuğ-
la taşıyarak, imam hatipleri kurmak için 
çetin mücadeleler verdiler. Onlar; her tür-
lü engele, her türlü imkânsızlığa rağmen 
manevi kalkınmanın öncüsü bir nesil ide-
alinden asla vaz geçmediler. Onlar; sadece 
okuyan değil, kendilerinden sonrakileri de 
okutan, her biri vakıf çeşmesi misali kıraç 
gönülleri yeşerten idealist insanlardı. Rab-
bim “Tek tek hepsinden razı olsun; onları 
rahmetiyle, merhametiyle, şefaatiyle ku-
şatsın” diyorum.

Biz Bu Okullarda Mücadeleyi, 
Sabrı, Dirayeti, Cesareti Öğrendik

Biz de bir imam hatipli olarak, o büyük in-
sanların talebesi olarak, bu yapıyı hiçbir 
zaman öksüz bırakmamak, boynu bükük 
koymamak için çalıştık. Büyüklerimizin, 
ağabeylerimizin, Celal Hoca gibi dava 
adamlarının emaneti olan bu okulları üç-
beş kendini bilmezin insafına terk etme-
dik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-
lığımızdan Cumhurbaşkanlığımıza kadar 
üstlendiğimiz tüm görevlerde imam hatip 
neslinin yetişmesine özel önem verdik. 
Çünkü biz; harcı “BİSMİLLAH” denilerek 
karılan, her tuğlası yine “BİSMİLLAH” de-
nilerek konulan o güzel çatı altında önce 
vefayı öğrendik. Bu çatı bize; dürüstlüğü, 
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yıkayıcısı mı olacaksınız?” derlerdi. Bizim 
onurumuzla bu şekilde oynamaya çalış-
tılar. Ama ne oldu? Onların ‘gassal’ diye 
düşündüklerinden cumhurbaşkanı çıktı, 
başbakan çıktı.... 

Türkiye, Üstadın ifadesiyle “Allah ve ahlak 
demenin yasak olduğu”, din adına ne var-
sa her şeyin yer altına itildiği, ıstırap dolu 
günlere şahitlik etti. Daha sonraki yıllarda 
da bu baskıların tırmandırıldığı dönemler 
yaşandı. Bu ülkede insanlar, sakalından, 
kılık kıyafetinden dolayı polis tarafından 
sokaklardan toplandı. Anadolu insanını 
“takunyalı, mürteci” diyerek aşağılamaya 
çalıştılar. Yeri geldi, “Göbeğini kaşıyan a-
dam”, yeri geldi “makarnacı, kömürcü, pa-
tatesçi” diyerek insanımıza kin kustular. 
İmam hatipte okuyan evlatlarımızı “ölü 
yıkayıcısı” diyerek tahkir ettiler. Başörtü-
lü kızlarımıza “sıkma baş” diyerek haka-
ret ettiler. Anadolu’nun zeki çocuklarının 
okuyup kaymakam, vali, hâkim, savcı, dip-
lomat olmasına tahammül göstermediler. 
Ne dediler? “Sen git temizlikçi ol, sen git 
tarlada çalış.” Niye? Başörtülüden hakim, 
savcı, doktor olamaz. Bunu yakıştırdılar 
ama hesapların üzerindeki hesap Rab-
bimizin hesabıydı. Bu tecelli etti, bunun 
karşısında da dayanamadılar. Bu ülkede 
onların kabullenemediği bu makamların 
hepsine de imam hatip mezunları da geldi.

Tek Parti döneminden 27 Mayıs darbesi-
ne, 12 Mart’tan 12 Eylül’e ve 28 Şubat’a 
kadar “Demokrasinin askıya alındığı ara 
dönemleri” milletle ve milli iradeyle he-

saplaşma aracına dönüştürdüler. Özellikle 
medeniyet birikimimizi yeni nesillere aşı-
layan vakıf, dernek ve kurumlarımızı he-
def aldılar. Kimileri bu vakıfları kapatma-
yı denedi, kimileri tehdit diliyle yıldırma-
ya çalıştı. Ama hiçbirisi başarılı olamadı. 
Her defasında Hakk’ın ve halkın iradesi 
galip geldi.

Kardeşlerim,

Yaşadığımız acı tecrübeler bize şu haki-
kati birçok defa göstermiştir. Bin kere 
mazlum olmak, bir kere zalim olmaktan 
iyidir. Çünkü “Zulüm ile abad olanın ahi-
ri berbad olur.” Dünyada zulümle ve bas-
kıyla payidar olan hiç kimse yoktur. Mil-
letin kurumlarıyla, milletin değerleriyle 
kavga edenler, her dönemde olduğu gibi 
bugün de kendilerini bekleyen akıbetten 
kurtulamayacaktır. Milletimiz, kendine ve 
evlatlarına hizmetten başka gayesi bulun-
mayan vakıflarımızın yıpratılmasına mü-
saade etmeyecektir. Bu millet nasıl şimdi-
ye kadar varını yoğunu harcayarak ken-
di kurumlarına sahip çıkmışsa; inşallah 
bundan sonra da dişinden tırnağından 
artırdıkları ile gönüllü teşekküllerimizi 
desteklemeyi sürdürecektir. Milletimizin 
ruh köküyle bağını tekrar güçlendirmesi-
ne kimse mani olamaz. Bu topraklardaki 
1071’den 2071’e ve ötesine giden kutlu 
yolculuğumuza kimse set vuramaz. Bu 
millet, bir daha asla yeni 27 Mayısların, 
12 Eylüllerin, 28 Şubatların yaşanmasına 
izin vermez.

Hatırlayın, cumartesi annelerini… Cu-
martesi anneleri için her cumartesi 
Galatasaray’a gidenler yok muydu? Sa-
natçılar, şunlar, bunlar Galatasaray’a git-
miyorlar mıydı? Peki, bu sanatçılar şimdi 
Diyarbakır’da evlatları dağa kaçırılmış 
olan annelerin yanına niçin gitmiyorlar? 
Çünkü bunlar ikiyüzlü ve dürüst değiller. 
Taksim’de “12-13 ağacın yeri değiştirili-
yor”’ diye kıyametler koparanlar şimdi 
PKK’nın ormanları yakması karşısında 
neden susuyorlar? Bunlar dürüst değiller, 
samimi değiller. 

Ama biz Elif gibi dimdik duracak ve yolu-
muza devam edeceğiz. Biz Diyarbakır’da 
malum partinin önünde eylem yapan an-
nelerin yanındayız. Terör örgütü kaçacak, 
biz kovalayacağız. Er veya geç bu işin hesa-
bını da soracağız. Şu anda bazı sanatçılar 
ve yazarlar Diyarbakır’a gidip, o annelere 
destek veriyorlar. Ben de şahsım, milletim 
adına onlara teşekkür ediyorum. Çünkü 
burada milletimizin uyanışı çok önemli… 

Onların ‘Gassal’ Diye 
Düşündüklerinden 
Cumhurbaşkanı Çıktı,  
Başbakan Çıktı 

Kardeşlerim,

Tabii biz, milletin değerlerini ve kurum-
larını hedef alan saldırılarla ilk defa kar-
şılaşmıyoruz. Modern Türkiye’nin tarihi, 
“Azgın azınlığın sessiz çoğunluğu” sindir-
meye,  baskı ve tahakküm altına almaya 

yönelik tacizleriyle doludur. Milletin kök-
leriyle bağını koparmak, insanımızın ha-
yat pınarlarını kurutmak için daha önce 
de pek çok teşebbüs yapılmıştır. İlim, irfan 
ve hizmet yuvalarına tahammülsüzlük, 
maalesef toplumun belli bir kesiminde 
ideolojik saplantı halini almıştır. Tek Parti 
döneminde ise bu ideolojik saplantı, adeta 
bir devlet politikasına dönüşmüştür. Bu 
dönemde “Batılılaşma” adına yapılanlar, 
hem milli bünyemizde hem de milletimi-
zin hafızasında çok derin yaralar açmıştır. 
80 yaş üstündeki büyüklerimize tek parti 
yıllarını sorduğunuzda alacağınız cevaplar 
sadece yokluktur, yoksulluktur, baskıdır. 
Camilerin emlak niyetine satıldığı, ibadet-
hanelerin ahıra çevrildiği, Kur’an Kursla-
rının kapatıldığı, ilim-irfan merkezlerinin 
kapısına kilit vurulduğu günlerimiz oldu. 
Minarelerimizden Ezan-ı Muhammedî’nin 
“Allah’ü ekber” nidalarına hasret kaldığı-
mız dönemler yaşandı. Kur’an-ı Kerim’in, 
tren vagonlarında, ahırlarda, derme çatma 
binalarda gizli saklı bir şekilde öğretildiği 
süreçlerden geçildi. Milletin cenazesini yı-
kayacak gassal dahi bulamadığı, yazdığı ki-
taplardan dolayı âlimlerimizin darağacına 
gönderildiği zor zamanlarımız oldu.

Rahmetli Tahsin Banguoğlu’nun, Milli 
Türk Talebe Birliğinde bir konferansını 
dinledim. Diyor ki, “Biz İnönü talimatıyla, 
imam hatipleri millet dinini öğrensin di-
ye açmadık. Sadece cenazeleri yıkayacak 
gassal yoktu ve onun için açtık.” Biz imam 
hatip de okurken bazı hocalarımız, “Siz ölü 
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tın oranın” yakalanması ancak kaliteli, ni-
telikli ve özgün bir eğitimle mümkün ola-
caktır. İhlas ve sabırla yürütülen çetin bir 
mücadelenin en tatlı meyvesi olan İmam 
Hatipler, bu noktada hayati role sahiptir. 
Bu okullar, sıradan bir eğitim kurumu ol-
manın ötesinde, ülkemize istikamet çizen, 
ufkumuzu aydınlatan, en önemlisi de öz 
değerlerimize sahip çıkan nesillerin yetiş-
tiği eğitim kurumlarıdır. Milletimiz hala 
imam-hatiplere “çöldeki vaha” gözüyle ba-
kıyor. Anadolu insanı bu okulları evlatla-
rını huzuru kalple emanet edebilecekleri 
“Güvenli bir liman” olarak görüyor. Hiçbi-
rimizin bu beklentileri boşa çıkarma gibi 
bir hakkı yoktur. 

Allah’a hamdolsun artık katsayı gibi ucu-
belerle uğraşmak zorunda değiliz. Devlet 
idaresinde, imam hatip okullarını adeta 
bir tehdit gibi gören jakoben zihniyeti de 
söküp attık. 28 Şubat döneminde birçoğu-
nun kapısına kilit vurulan, orta bölümleri 
kapatılan, öğrenci sayıları 60 binlere kadar 
düşen İmam Hatipler, tekrar milletimizin 
en fazla rağbet ettiği eğitim kurumlarından 
birisi haline geldi. 2002-2003 eğitim-öğre-
tim yılında sadece 443 imam hatip okulu 
varken, bugün bu sayı 1.623’e çıktı. İmam 
hatip liselerinin toplam liseler içindeki 
oranı 17 yıl önce yüzde 8 iken bugün yüz-
de 18’e yükseldi. İmam hatip lisesi öğren-
cilerinin toplam lise öğrencileri içindeki 
oranı 2002 yılında yüzde 3 iken, bugün bu 
oran yüzde 14’ü buldu. Okullarımızın hem 
öğrenci sayısında, hem de öğrencilere sun-
duğu sosyal, sportif ve diğer imkânların 

kalitesinde ciddi artışlar oldu. Akademik 
başarısı yüksek öğrencilerin imam hatip 
okullarını tercih oranı giderek yükseliyor. 

Kaliteleriyle temayüz etmiş imam hatiple-
re yerleşme şansı bulamayıp dışarda kalan 
pek çok öğrenci olduğunu biliyoruz. Gerek 
altyapı, gerekse destek ve sahiplenme nok-
tasında imam-hatipler adeta altın çağını 
yaşıyor. Bizden önce uzun yıllar İmam-
Hatipler sadece milletin okullarıydı. Bu-
gün milletin yanında devlet de imam-
hatipleri sahipleniyor. Dolayısıyla artık 
İmam Hatipler, hem milletin, hem de dev-
letin okullarıdır. 

Başarıya Odaklanan   
Çalışmalar Yürütmeliyiz

İmam-Hatip Liselerinin, sahip oldukları 
engin tecrübeyi, günün imkânları ile bu-
luşturarak, geleceğin okulları haline dö-
nüşmesini hedefliyoruz. Bu okulların ca-
zibe merkezi olmayı sürdürebilmeleri için 
artık nicelikten ziyade niteliğe ve başarıya 
yoğunlaşmalıyız. Akademik başarı yanın-
da sanat, kültür, spor gibi hayatın farklı 
alanlarında da başarıya odaklanan çalış-
malar yürütmeliyiz.

Unutmayın, bu okulların harcında “Kara 
tahta önünde ölmek isterim” diyen; ertesi 
günkü dersine hazırlanırken son nefesini 
veren Celal Hocamız gibi mesleğine âşık 
öğretmenlerin fedakârlığı vardır. Okulları-
mızı istikbale taşıyacak olan da yine sizle-
rin, öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin 
çabalarıdır. Sizlerden ayrım yapmadan ül-

Ciğerpareleri Dağa Kaçırılan 
Anaların Direnişi Kandil’deki Kan 
Tüccarlarına Diz Çöktürecektir

Altını çizerek ifade etmek isterim ki; 
Türkiye’de 3 Kasım 2002 tarihi itibariyle 
vesayetin kapısı tekrar açılmamak üzere 
kapanmıştır. 15 Temmuz gecesi yaşanan-
lar ise milletimizin iradesini korumak 
uğrunda neleri göze alabileceğini dost-
düşman herkese göstermiştir. Bu ülkenin 
sahibi şu veya bu kesim değil, 82 milyo-
nun tamamıdır. Bunun için her fırsatta 
işimize yoğunlaşmamız gerektiğini söylü-
yorum. Unutmayalım ki biz, zaferle değil, 
seferle mükellefiz. Zaferin de, kaderin de, 
zamanın da sahibi, Âlemlerin Rabbi olan 
Allah’tır. Bizim görevimiz; sabırlı olmak, 
inancımızdan, vakarımızdan,  asaletimiz-
den, ilkelerimizden taviz vermeden mü-
cadelemizi sürdürmektir. Üstadın bizlere 
umut aşılayan o güzel ifadesiyle söyleye-
cek olursak;

Mehmed’im, sevinin, başlar yüksekte!

Ölsek de sevinin, eve dönsek de!

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!

Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!

Evet… Üstadın müjdelediği gibi ebed bi-
zimdir, istikbal bizimdir! İstikbal; milletin 
emanetine canı pahasına sahip çıkanların-
dır. İstikbal; saldırılar ve zorluklar karşısın-
da yeise düşmeden hizmet sancağını daha 
yüksek burçlara taşıyan gönüllü kuruluşla-
rımızındır. İstikbal; gece-gündüz demeden 

imanlı, ahlaklı, erdemli nesillerin yetişme-
si için ter döken hocalarımızındır. İstikbal; 
“kim var” diye sorulunca, sağına soluna 
bakmadan “ben varım” diyebilen dava er-
lerinindir. İstikbal; millete hizmet yolunda 
can veren şehit Kaymakam Muhammed 
Fatih Safitürk ile Cumhuriyet Savcısı Meh-
met Selim Kiraz gibi vatanperver imam ha-
tiplilerindir. İstikbal; 15 Temmuz gecesin-
de olduğu gibi gerektiğinde vatanı, ezanı, 
bayrağı ve bağımsızlığı uğrunda şehadeti 
göze alan yiğitlerindir. İstikbal; bölücüle-
rin tehditlerine aldırmadan evlatlarını bö-
lücü terör örgütünden kurtarmaya çalışan 
Diyarbakırlı cesur analarındır. Nasıl 28 
Şubat’ta üniversite kapılarında gözyaşı dö-
ken kızlarımızın ahı ikna odacılarının pe-
şini hiç bırakmamışsa, ciğerpareleri dağa 
kaçırılan anaların direnişi de Kandil’deki 
kan tüccarlarına diz çöktürecektir.

Sevgili Hocalarım,

Kıymetli ÖNDER’liler,

Türkiye’nin parlak yarınlarının inşasın-
da sizlere ve imam hatip nesline büyük 
sorumluluk düşüyor. Bugün gençlerimiz 
bir taraftan DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi terör 
örgütleriyle, diğer taraftan uyuşturucu-
dan alkole, sanal bağımlılıktan nihilizme 
kadar birçok farklı tehditle mücadele et-
mek zorunda kalıyor. Gençlerimizin bu sı-
namalarla mücadele edebilmesi için milli 
ve manevi değerlerimizle tezyin edilmesi 
önemlidir. Evlatlarımızın bir taraftan ge-
leceğin dünyasına hazırlıklı bir şekilde 
yetişirken, aynı zamanda da kökleriyle 
bağlarını güçlü tutmaları gerekiyor. Bu “al-
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kemizin bütün gençlerini kucaklamanızı, 
onların aklı selim, kalbi selim ve zevki se-
lim sahibi kuşaklar olarak yetişmeleri için 
her türlü gayreti göstermenizi bekliyorum. 
“Binlerce kitaptan bir gönül çıkmaz, ancak 
bir gönülden binlerce kitap çıkar” inancıy-
la gönüller yapmanızı, gençlerimizin gön-
lünü kazanacak çalışmalara imza atmanızı 
istiyorum. 

“Ehliyet ve liyakat” temasıyla düzenlenen 
16’ncı İmam-Hatipliler Kurultayı’nın okul-
larımızın geleceğine damga vuracak proje 

ve yeni fikirlere öncülük edeceğine inanı-
yorum. Kurultaya katkı veren hocalarımı-
za, eğitim camiamızın kıymetli mensup-
larına buradan teşekkür ediyorum. Bu te-
mennilerle sözlerime son verirken bir kez 
daha çalışmalarında ÖNDER’e muvaffaki-
yetler diliyorum. Rabbim yolunuzu, bahtı-
nızı açık etsin. Rabbim yar ve yardımcınız 
olsun.

Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyor, 
Allah’a emanet ediyorum.

Sevgili Malatyalılar,  değerli kardeşlerim, 
sizleri, yaklaşık 6 aylık bir aranın ardından 
bir kez daha sevgiyle, saygıyla, hasretle se-
lamlıyorum. 

Mahalli idareler seçimleri öncesinde bura-
ya geldiğimizde, sizlerle AK Parti’yi zirve-
ye çıkarmak üzere kavilleşmiştik. Rabbim 

hepinizden razı olsun, kavlimizi karar eyle-
diniz, Büyükşehir Belediye Başkanlığında 
yüzde 68,5 oy oranıyla Malatya’yı Türkiye 
ikincisi yaptınız. Geçtiğimiz haftalarda te-
şekkür için birinci olan Konya’da idik, bu-
gün de Malatya’dayız. Bu tarihi başarının 
kazanılmasında emeği geçen, katkısı olan 
herkese teşekkür ediyorum. Tabii en bü-

Suriye’nin Kuzeyinde Ne 
Kadarlık Bir Güç Gerekiyorsa, O 
Kadarını Kullanmakta Kararlıyız

Malatya Toplu Açılış Töreni | Malatya | 8 Eylül 2019
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yaşamaya mecbur bırakamaz. Ne Fırat’ın 
doğusunda, ne de İdlib’te, insanlık dışı 
böyle bir duruma rıza göstermeyeceğiz. Şa-
yet bize bu mücadelemizde gereken destek 
verilmezse, ülkemizdeki 3 milyon 650 bin 
Suriyelinin de, İdlib’ten sınırlarımıza daya-
nacak 2 milyon kişinin de önünü alamayız. 
Biz, Fırat’ın doğusunu güvenli hale getirip, 
orada en az bir milyon kişinin iskânını sağ-
lamak isterken, yeni sığınmacı dalgalarına 
muhatap olmamıza yol açacak adımlara 
kesinlikle tahammülümüz yoktur. 

Kardeşlerim, 

Geçtiğimiz günlerde ifade ettim, buradan, 
gücümüze güç katan Malatya’dan bir kez 
daha tekrarlamak istiyorum. Eylül ayı 
bitmeden Fırat’ın doğusunda kendi asker-
lerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu 
başlatmamış olursak, artık kendi yolumu-
za gitmekten başka çaremiz kalmayacak. 
Bu iş öyle üç-beş helikopter uçuşuyla, 5-10 
araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz 
askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş 
değildir. Orada bir milyon kişiyi iskân ede-
bilmek için, şehirleri ve kırsalıyla tüm böl-
geyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız. 
Bunun için ne kadarlık bir güç gerekiyor-
sa, o kadarını kullanmakta kararlıyız. 

Bölge halkı zaten bizim yanımızda ola-
caktır. Terör örgütü bölge halkına güven 
verse, insanlar terör örgütüyle birlikte ya-
şamak istese, zaten şimdiye kadar çıkıp 
gitmiş olurlardı. Ama, bunların en çok is-
tismar ettikleri, sembolleştirdikleri yerler 
başta olmak üzere, hiç kimse çıkıp da ora-
ya gitmiyor. Demek ki terör örgütü ülke-

mizdeki milyonlarca Suriyeli kardeşimize 
güven vermiyor. Biz bu tecrübeyi Afrin’de 
de yaşadık. Afrin için de neler söyleniyor-
du, neler. Peki, ne oldu? Biz orayı 2 aya bile 
varmadan güvenli hale getirdik ve herkes 
huzur içinde hayatına devam ediyor. 

Bu örgüt, Münbiç gibi, Rakka gibi, diğer 
yerler gibi Fırat’ın doğusundaki bölgede 
de demografik yapıyı değiştirmek için sa-
yısız insan hakları ihlalleri ve aleni infaz-
lar yapmıştır, yapmayı sürdürmektedir. 
Bu ihlallere göz yumanların, Türkiye’nin 
bölgeyi güvenli hale getirme çabasına kar-
şı canhıraş bir direniş sergilemesi, herhal-
de demokrasiyle, hukuk devletiyle, insani 
hassasiyetlerle ilgili değildir. Türkiye’nin 
güvenli hale getirdiği hiçbir yerde en kü-
çük bir insan hakkı ihlali olmamıştır. 
Fırat’ın doğusunda da aynı şekilde, Suriye-
li kardeşlerimizle birlikte huzur, güven ve 
istikrar içinde bir hayat alanı oluşturmak-
ta kararlıyız. 

Suriye’de 8’nci yılını geride bırakan kaos 
döneminde bir milyonu aşkın insan haya-
tını kaybetti. Türkiye başta olmak üzere, 
bölge ülkeleri çok ciddi insani yüklerle 
karşı karşıya kaldı. Bu çarpık durumun 
devamına, birilerinin bölgeye en küçük 
bir faydası olmayan keyfi çıkarları için rıza 
göstermeyeceğiz. Bu mesele Türkiye açı-
sından hayati bir zorunluluktur. Müttefik-
lerimizin taktik çıkarları için kendi hayati 
önceliklerimizden vazgeçmeyeceğiz. 

Türkiye gibi bir ülkeyi, üç kuruşluk terör 
örgütlerine tercih edecek bir anlayış, sade-
ce bölgemiz değil tüm dünya için tehlike 

yük teşekkürü de sizlere, Malatya halkına 
ediyorum. Malatya, tarihin her dönemin-
de olduğu gibi bugün de, Türk Milletinin 
büyük medeniyet ve kalkınma davasın-
da en ön saflardaki yerini koruyor. Tabii 
Malatya’ya yakışan liderliktir. İnşallah bir 
sonraki seçimlerde Malatya’yı ikinci değil, 
birinci olarak ziyaret edeceğiz. Bir sonraki 
seçimde birinci olmaya söz veriyor musu-
nuz? Biz de Malatya’nın birincilik sevinci-
ni paylaşma sözünü şimdiden veriyoruz. 

Malatya’nın sağlam durması önemli… 
Malatya’nın sağlam durması demek, doğu-
nun sağlam durması demektir. Doğunun 
sağlam durması demek, Anadolu’nun sağ-
lam durması demektir. Anadolu sağlam 
durunca da, Allah’ın izniyle önümüzde 
duracak kimse yok demektir. Ülkemize ve 
milletimize yönelik her saldırıda, bir gözü-
müzle Malatya’yı takip ediyoruz. Şayet Ma-
latya halkı bizimle birlikteyse, karşımızda 
kim olursa olsun bir kat daha büyük bir 
azimle, cesaretle, kararlılıkla yolumuza de-
vam ediyoruz. 

Değerli kardeşlerim, 

Şimdi bir kez daha çetin bir mücadele-
nin eşiğindeyiz. Ülkemizi Suriye ve Irak 
sınırları boyunca tümüyle kuşatmak için 
oynanan sinsi oyunu kısmen çökerttik. 
Suriye’nin kuzeyinin bir bölümü ile Irak 
sınırlarımızı, önemli ölçüde güvenlik altı-
na aldık. İdlib tarafında rejimin yeni katli-
amlarına engel olmak için Rusya ve İran’la 
işbirliği halinde yoğun çaba harcıyoruz. 
Bir sonraki haftanın başında İstanbul’da 

Rusya ve İran liderleriyle üçlü zirvede bu 
konuları bir kez daha ele alacağız. 

Bizim için asıl tehdit ise Fırat’ın doğusun-
daki terör yapılanmasıdır. Fırat’ın doğu-
sundan başlayıp Irak sınırına kadar uza-
nacak bir güvenli bölge oluşturmak için 
Amerika ile görüşme halindeyiz. Ancak, 
bu konuda bizim istediklerimiz ile onların 
kafalarındakinin aynı şey olmadığını, at-
tığımız her adımda tekrar görüyoruz. Biz, 
bölgede yuvalanan terör örgütünü tama-
men ortadan kaldırmayı hedeflerken, on-
lar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare 
etmenin hesaplarını yapıyorlar. Anlaşılan 
o ki, müttefikimiz bizim için değil, terör 
örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın 
peşinde… Böyle bir anlayışı reddediyoruz. 

Ne Fırat’ın Doğusunda, Ne de 
İdlib’te, İnsanlık Dışı Bir Duruma 
Rıza Göstermeyeceğiz

Türkiye’nin güvenli bölge derken ne kast 
ettiğini, 2015 yılından beri tüm muhatap-
larımıza defalarca izah ettik. Biz, DEAŞ’la 
birlikte PKK ve uzantıları PYD, YPG, 
SDG’den temizlenmiş bir alan oluşturmak 
istiyoruz. Ancak bu şekilde, ülkemiz top-
raklarında, Avrupa’da veya başka yerlerde 
yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin kendi 
evlerine dönüp, huzur ve güven içinde ha-
yatlarını sürdürebilmelerini sağlayabiliriz. 
Aksi takdirde, ne ülkemizdeki, ne başka 
yerlerdeki Suriyeli sığınmacıların kendi 
ülkelerine dönüşü mümkün olamaz. Hiç 
kimse masum insanları, terör örgütlerinin 
veya zalim rejim güçlerinin tehdidi altında 
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nımızda oldu. Bugün milletimizin çok da-
ha büyük desteğine ihtiyacımız olan bir 
süreçten geçiyoruz. Türkiye’nin şu anda 
verdiği mücadele öylesine önemli ki, gele-
cek yarım asrımız, hatta bir asrımız buna 
bağlıdır. 

Bugünkü devletimizi, bir asır önce 
Samsun’dan başlayıp Erzurum, Sivas, An-
kara hattında devam eden ve 1923 yılında 
Cumhuriyetin kuruluşuyla neticelenen 
bir mücadeleye borçluyuz. O dönemde de 
işgalcilere boyun eğenler, manda yöneti-
mi isteyenler, Sevr’de bize layık görülen 
Anadolu’nun el kadar bir köşesinde ya-
şamaya rıza gösterenler vardı. Eğer mil-
letimiz bu anlayışa teslim olsaydı, esaret 
halkası boynumuza geçerdi. Milletimiz, 
Gazi Mustafa Kemal’in başkanlığında 
Ankara’da toplanan Meclis’in de aldığı ka-
rarla başlattığı kıyamla birkaç yıl içinde 
özgürlüğüne yeniden kavuşmuştur. Elbet-
te bu mücadele büyük fedakârlıklar ve acı-
larla kazanılmıştır. 

Bugün ülkemiz ve milletimiz benzer bir 
süreçten geçiyor. Türkiye’nin başına, böl-
gemizdeki nice devletin yaşadığının bir 
benzerini sarmak isteyenlere karşı, siyasi, 
diplomatik, ekonomik, askeri her alanda 
bir büyük kıyam içindeyiz. Büyük ve güç-
lü Türkiye hedefi, işte bu mücadelenin 
hemen gerisinde bizi bekliyor. Tarihe ve 
milletimize söz verdiğimiz şekilde, 2023 
yılında bu hedefe ulaşmak için var gücü-
müzle çalışıyoruz. Daha düne kadar hayal 
olarak görülen nice başarıyı bugün nasıl 
bilfiil yaşıyorsak, 2023 hedeflerimize de 
aynı şekilde mutlaka ulaşacağız. Bütün 

kalbimizle inanıyoruz ki, Allah’ın yardımı 
bizimle beraberdir. Bütün kalbimizle ina-
nıyoruz ki, milletimizin desteği bizimle 
beraberdir. İşte Malatya açık net kendini 
ortaya koyuyor.

Son Bir Yıl İçinde 13 Büyük   
Millet Bahçesini Hizmete Açtık

Kardeşlerim, 

Türkiye’nin beka düzeyindeki meseleleriy-
le ilgilenirken, şehirlerin ve ülkemizin te-
mel hizmet alanlarıyla ilgili yatırımlarını 
da ihmal etmiyoruz. Şöyle bir geriye doğru 
dönüp baktığımızda, ülkemizi demokratik 
ve ekonomik olarak çökertme çabalarına 
en güzel cevapları reformlarımızla, eser-
lerimizle verdiğimizi görüyoruz. Özellikle, 
2013 sonrasında onlar ne kadar üzerimize 
geldiyse, biz de o derece büyük eserlerle 
karşılık verdik. Mesela dünya çapında bir 
proje olan Marmaray’ı 2013 yılında, Anka-
ra-İstanbul hızlı tren hattını 2014 yılında 
hizmete açtık. Adıyaman, Kars, Bingöl, Şır-
nak, Kastamonu, Antalya-Gazipaşa, Kon-
ya, Balıkesir, Mardin, Adnan Menderes İç 
Hatlar, Ağrı, Ordu-Giresun, Hakkari, Diyar-
bakır, Van, Çanakkale, Sinop, Kahraman-
maraş, Muş ve son olarak İstanbul havali-
manları veya terminal binalarını hep 2013 
yılından sonra hizmete açtık. TÜRKSAT 
4A ve 4B uydularımızı bu dönemde uzaya 
gönderdik. Konak Tüneli, Nissibi Köprüsü, 
Ağın Köprüsünü 2015 yılında, Osman Ga-
zi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 
Avrasya Tüneli, Ilgaz Tünelini 2016’da hiz-
mete sunduk. Ardından karayolu ulaşımı-

arz ediyor demektir. Hep söylediğimiz gibi 
Türkiye, sadece 82 milyon vatandaşı ve 81 
vilayetinden ibaret değildir. Türkiye, mil-
yarlarca kardeşinin, dostunun, mazlumun, 
masumun duasını, gerektiğinde desteğini 
alarak yol yürüyen bir ülkedir. Herkesten 
hesabını, kitabını buna göre yapmasını 
bekliyoruz.

Türkiye’yi Yeniden Kendi   
İçine Kapatmak İstiyorlar

Şehadeti en büyük şeref, gaziliği en büyük 
paye olarak gören bir milleti, ölümle, saldı-
rıyla, yaptırımla tehdit etmek, ancak onun 
kararlılığını keskinleştirir. Çanakkale’de 
bunu denediler. İstiklal Harbimizde bu-
nu denediler. 35 yıllık terörle mücadele 
dönemimizde bunu denediler. En son 15 
Temmuz’da bunu denediler. Her seferinde 
de cevaplarını aldılar. Biz, İstiklal Marşı 
dahi “korkma” diye başlayan, neredey-
se yılın her günü tarihindeki bir zaferin 
yıldönümünü kutlayan, toprağın sadece 
üstündekileriyle değil altındakileriyle de 
iftihar eden bir milletiz. Bugün de cevabı-
mız Suriye’den Doğu Akdeniz’e, Kudüs’ten 
Ege’ye kadar yüreğimizi koyduğumuz tüm 
meselelerde hazırdır.

Kardeşlerim, 

Ne diyor gönül sultanları:

Hak şerleri hayreyler

Zannetme ki gayreyler

Ârif ânı seyreyler

Mevlâ görelim n’eyler

N’eylerse güzel eyler.

Biz Mevla’mızın takdirine razıyız. Ne şekil-
de tezahür ederse etsin, bu takdirin güzel 
olacağından da şüphemiz yoktur. Yeter ki 
birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi 
sıkı tutalım. Malatya’daki şu güzel man-
zarayı ülkemizin her yerinde muhafaza 
ettiğimizde, Allah’ın izniyle geleceğimiz 
aydınlıktır. 

İşte bunun için bir süredir hep milletimi-
zin zenginliği olarak gördüğümüz farklı-
lıklarımıza saldırıyorlar. Kimi zaman siya-
si, kimi zaman etnik, kimi zaman meşrep 
farklılıkları üzerinden, kimi zaman ekono-
mik, kimi zaman sosyal sıkıntıları kaşıya-
rak Türkiye’yi yeniden kendi içine kapat-
mak istiyorlar. 

Şimdi size soruyorum, bizde Sünnilik, Ale-
vilik diye bir ayrım var mı? Biz Alevi’siyle, 
Sünni’siyle Bir olacağız, İri olacağız, Diri 
olacağız. Bizi bölmek, parçalamak iste-
yenlere de fırsat vermeyeceğiz. Çünkü biz, 
yaratılanı yaratandan ötürü sevdik ve yo-
lumuzu da böyle devam edeceğiz. Biz, 17 
yıldır bu oyuna izin vermiyoruz. Malatya, 
Alevi, Sünni ayrımına asla prim vermedi 
ve bundan sonrada vermez. 

Demokraside ve ekonomide ülkemizi ge-
tirdiğimiz yer, bu tezgâhın başarılı olma-
dığında kazancımızın ne kadar büyük ola-
cağını gösteriyor. Milletimiz de bu gerçeği 
gördüğü için vesayetten darbecilere kadar 
kiminle ne mücadeleye girmişsek, hep ya-
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bunları da resmen hizmete alıyoruz. Yeşil-
yurt, Battalgazi, Yazıhan Belediyelerimizin 
tamamladığı çok sayıda projenin açılışını 
da buradan yapıyoruz. Tarım ve hayvan-
cılık sektöründe, devlet destekli 29 ayrı 
özel sektör yatırımını da bugün resmen 
hizmete açıyoruz. Tüm bu yatırımların 
şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu eserlerin şehrimize kazan-
dırılmasında emeği olan kurumlarımızı, 
belediyelerimizi, özel sektör kuruluşları-
mızı tebrik ediyorum. 

Cumartesi Anneleri İçin Gösteri 
Yapan Sanatçılar, Diyarbakır’daki 
Anneleri Neden Görmüyorsunuz?  

Kardeşlerim, 

Tabii bu arada Malatya’ya yeni eserler ka-
zandırma çalışmalarımızı da tüm hızıyla 
sürdürüyoruz. Bugüne kadar Malatya’ya 
20,5 milyar (katrilyon) liralık yatırım yap-
tık. Bunlarla kalmıyor, yeni yatırımlarla 
şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. 

Sivas-Malatya Hızlı Tren Hattı, şehrimi-
zi ülkenin tüm hızlı hatlarına bağlayacak 
önemli bir projedir. Sivas tarafından gele-
cek bu hat, Elazığ’a, Diyarbakır’a kadar da 
devam edecek. Şu anda proje çalışmaları 
sürüyor, bir aksilik olmazsa, önümüzdeki 
yıl inşasına başlanmasını bekliyoruz. 

Malatya’mızın bölünmüş yol uzunluğunu 
36 kilometreden 424 kilometreye çıkar-
mıştık. Kuzey Çevre Yolunun da inşası baş-
ladı. Bu projeyi de söz verdiğimiz şekilde 

tamamlamakta kararlıyız. Kömürhan Köp-
rüsü, Kömürhan Tüneli ve bağlantı yolları 
büyük ölçüde bitti, eksikler tamamlanınca 
yakında hepsini de hizmete açıyoruz. 

Eski stadın yerini millet bahçesine dönüş-
türüyoruz, onun da ihalesi yapıldı, inşası 
yakında başlayacak. 

Ülkemizin önemli tarım merkezlerinden 
olan Malatya’da, şeker pancarı üreticile-
rimize verdiğimiz ve memnuniyetle kar-
şılandığını gördüğümüz ton başına 300 
liralık fiyatı bir kez daha tekrarlamak is-
tiyorum. Bu fiyatın üreticilerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Biz milletimize hizmet için çalışmaya de-
vam ederken, birileri de devraldıkları be-
lediyenin altyapı, üstyapı ve sosyal destek 
hizmetlerinde kullandığı araçlarını “israf ” 
diye sergiliyor. 

Kardeşlerim,

Diyarbakır’da evlatları dağa kaçırılan an-
neler HDP il teşkilatının önünde bekli-
yor.  Ey PKK terör örgütünün desteklediği 
HDP! Siz 14, 15, 16 yaşındaki bu çocukları 
kaçırmak suretiyle ne yapacağınızı zanne-
diyorsunuz, öğretmenlerimizi kaçırmak 
suretiyle ne yapacağınızı zannediyorsu-
nuz, uzman askerlerimizi, çavuşlarımızı 
kaçırmak suretiyle ne yapacağınızı zan-
nediyorsunuz? Siz insanlıktan nasibinizi 
almadınız. 

Daha önceleri Cumartesi Anneleri için Ga-
latasaray Lisesinin önünde gelip gösteri 

mızda devrim olan Erkenek,  Cankurtaran, 
Ovit, Sabuncubeli Tünellerini tamamladık. 

Malatya’mızda şehir hastanemiz var mı? 
Eğitim araştırma hastanemiz var mı? Peki, 
bizden önce bunların hiç biri var mıydı? 
Şehir hastaneleri Yozgat’la başladı; Ispar-
ta, Mersin, Adana, Kayseri, Elazığ, Manisa, 
Eskişehir, Ankara-Bilkent, Bursa ile devam 
etti. Şimdi sırada inşaatı süren ve iki yıl 
içinde hizmete açacağımız 10 şehir hasta-
nesi daha var. 

Aynı şekilde savunma sanayinde neredey-
se her gün yeni bir başarının müjdesini 
alıyoruz. Son olarak seyir füzemiz SOM’un 
250 kilometre menzili olan bir üst modeli-
nin başarıyla test edildiğini öğrendik. Sa-
vunma sanayi alanında kendi kritik silah 
sistemlerimizi, mühimmatlarımızı, yük-
sek teknolojili ürünlerimizi üretme konu-
sunda tüm gücümüzle çalışıyoruz. 

Organize sanayi bölgelerimiz, teknoparkla-
rımız, KOBİ’lerimiz, en büyük atılımlarını 
bu dönemde yaptı. Yine son 6 yılda, enerji-
de dışa bağımlılığımızı azaltmak amacıyla 
yerli kaynaklarla üretim konusunda çok 
büyük mesafe aldık. 

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ülkemizin 
tüm şehirlerindeki sorunlu semtleri adeta 
yeni baştan inşa ediyoruz. Son olarak mil-
let bahçeleriyle şehirlerimize, halkımızın 
aileleriyle huzur içinde vakit geçirebile-
cekleri alanlar kazandırıyoruz. Son bir yıl 
içinde 13 büyük millet bahçesini hizmete 
açtık, önümüzdeki yılsonuna kadar buna 
19 büyük millet bahçesi daha ekliyoruz. 

Ekonomide, ihracatımız her ay kesintisiz 
rekorlar kırarak 170 milyar doların üzeri-
ne çıktı. Ülkemizle ilgili yapılan ekonomik 
değerlendirmelerde hep en zayıf yerimiz 
olarak gösterilen cari dengemiz, yıllık baz-
da fazla vermeye başladı. Böylece cari açığı 
sorun olmaktan çıkarma yönünde önemli 
adımlar attık. 

Tüm bunlar olurken, teker teker şehirle-
rimizi de ihmal etmiyoruz. Gittiğim her 
şehirde, mümkün olduğu kadar bir toplu 
açılış töreniyle, tamamlanan eserlerin se-
vincini milletimizle paylaşmaya çalışıyo-
rum. Bugün de Malatya’da böyle bir sevin-
ci sizlerle paylaşacağız. Malatya’mızın tüm 
ilçelerinde yapımı tamamlanan, toplam 
yatırım tutarı 1 milyar 20 milyon lira olan 
109 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını 
buradan gerçekleştiriyoruz. 

Eğitimde, çeşitli ilçelerimizde anaokulu, 
ilkokul, ortaokul, lise ve okul spor salonu 
olarak 28 eserin resmi açılışını bugün ya-
pıyoruz. Sağlıkta, çeşitli ilçelerimizdeki 
devlet hastanelerimizi, sağlık merkezleri-
mizi, 112 istasyonlarımızı, ek binalarımı-
zı hizmete açıyoruz. Yazıhan’da 9 bin 230 
hektar alana hizmet verecek Boztepe sula-
ması başta olmak üzere Devlet Su İşlerimi-
zin 4 ayrı projesinin açılışını da buradan 
yapıyoruz. Çeşitli kurumlarımızın hizmet 
binalarının, çevre düzenlemelerinin, yol 
inşaatlarının, üniversitemizin çeşitli bi-
rimlerinin açılışlarını da bugün gerçekleş-
tiriyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye-
miz, katı atıkları elektrik enerjisine çevi-
ren 117 milyon liralık bir yatırım ile çok 
sayıda altyapı ve üstyapı işini tamamladı, 
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yapan sanatçılar neredesiniz? Diyarbakır’a 
giden sanatçılarımız var. Şahsım adına, 
milletim adına onlara teşekkür ediyo-
rum. Bu yaz ülkenin değişik yerlerinde 
ormanlarımız yakıldı. PKK, “Biz yaktık” 
dedi. İstanbul’da 12 ağacın yeri değiştiril-
di diye kıyametler koparanlar neredesiniz, 
niye sesiniz çıkmıyor? Niye konuşmuyor-
sunuz? Bunlar da sanatçı. Bunlar sanatçı 

değil sanatçı müsveddesi. Çünkü dürüst 
değiller. Bunlar ikiyüzlü. Dürüst olsalar 
kalkar derler ki “Bu canım ormanlarımızı 
yakanları biz de yakarız.” Fatih ne diyor? 
“Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynu-
nu vururum.” İşte biz buradan geliyoruz. 

Tüm eserlerimiz Malatya’mıza hayırlı 
olsun.

Marmara Üniversitemizin Sayın Rektö-
rü, değerli hocalarım, kıymetli misafirler, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Alternatif Finansta Yeni Ufuklar başlıklı 
konferansımızın, ülkemiz, milletimiz ve 
ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi 
ile Marmara Üniversitemize, ekonomimi-

ze yeni bir soluk getireceğine inandığım 
alternatif finans konusunu kamuoyumu-
zun gündemine getirdikleri için teşekkür 
ediyorum. 

Türkiye, her alanda olduğu gibi ekono-
mide ve onun ayrılmaz bir parçası olan 
finans sisteminde sürekli ileriye gitmek, 

Alternatif Finans Konusunda 
Daha Cesur ve Kararlı

Adımlar Atacağız

“Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Uluslararası Likidite, Yeşil Finans ve 
Sosyal Sorumlu Finans” Konulu Konferans | İstanbul | 9 Eylül 2019
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Bugün Dünyayı Yeni Bir 
Ekonomik Durgunluk  
Korkusu Sardı

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı her saldı-
rının bir boyutunu da ekonomi oluşturu-
yordu. Gezi Olaylarıyla sokaklarımızı ka-
osa sürükleyenler “tüketmeyin” çağrısıyla 
ekonomimizi de hedef alıyordu. 17-25 Ara-
lık emniyet-yargı darbe girişiminin hede-
finde, seçilmiş hükümetle beraber ekono-
mimizin omurgasını oluşturan projeler de 
vardı. Çukur eylemleriyle sokakları işgale 
kalkanlar, canlı bomba saldırılarıyla bü-
yük şehirlerimizi kana bulayanlar, ekono-
mimizi de havaya uçurmanın peşindeydi. 
Demokrasimize yönelik 15 Temmuz darbe 
girişiminin, ekonomiyi de menziline alan 
bir ihanet olduğunu biliyoruz. Son olarak, 
geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, dolaylı yol-
ları bırakıp doğrudan finans araçları vası-
tasıyla ekonomimize saldırdılar. Hamdol-
sun, tüm bu tuzakları, milletimizle birlikte 
boşa çıkarmayı başardık. 

Yürüttüğümüz mücadelenin başarısı için 
güçlü bir ekonomiye ve sağlam bir finans 
sistemine ihtiyaç duyduğumuz açıktır.  
Küresel ekonomide işaretleri görülen yeni-
den yapılanma eğilimini, kendi ekonomik 
reformlarımız için de bir fırsat olarak gö-
rüyoruz. Esasen, 2008 krizinin ardından 
sistemin sürdürülemezliği görülmüştü. 
Buna rağmen, sistemi sorgulamak yerine 
devamını sağlamak yoluna gidildi. Krizin 
aşılmış gibi görünmesini sağlayan müda-

haleler artık etkilerini yitiriyor. Bugün 
dünyayı yeni bir ekonomik durgunluk kor-
kusu sarmış durumda. Pek çok ülke, ken-
di ihtiyaçlarına uygun yeni bir finansal ve 
ekonomik mimari ortaya koymak için yo-
ğun çaba içindedir. Bu büyük dönüşüm ka-
çınılmaz bir şekilde yaklaşıyor. Türkiye, bu 
büyük dönüşümün seyircisi değil, bir aktö-
rü olacağını açık bir şekilde tüm dünyaya 
göstermiştir. Nasıl siyasi alanda bölgesel 
ve küresel düzeyde söz sahibiysek, finans 
alanında da aynı şeyi inşallah başaracağız. 

İstanbul’u küresel bir finans merkezi yap-
ma hedefimiz, işte bunun için çok önemli-
dir. İstanbul Finans Merkeziyle, bu alanda 
dünyadaki önemli merkezlerden biri ol-
manın peşindeyiz. Elbette tüm kurumları 
içinde barındıracak bu yapının, özellikle 
bankacılık dışı alternatif finans alanları-
nın dünyadaki merkezi olmasını arzu edi-
yoruz. Son derece önem verdiğimiz bu pro-
jeyi bizzat Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 
takip ediyoruz. Bu merkezin, kısa sürede 
önemli bir marka haline geleceğine, bil-
hassa İslami finans ve finansal teknolojiler 
alanında bölgenin yegâne çekim merkezi 
olacağına inanıyorum.  İlgili kurumlarımı-
zın destek ve çabalarıyla, bu projenin en 
geç 2022 yılı başında hayata geçirilmesini 
bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlar,

Tabii tüm bunları söylerken, hakikatlere 
de gözümüzü kapatmıyoruz. Alternatif 
finans araçlarındaki tüm gelişmelere rağ-
men, bugün, ülkemizde bankacılık sektö-
rünün toplam finans sektörü içerisindeki 

kendi modellerini oluşturmak zorundadır. 
Dünya ekonomisinde söz sahibi çevrelerin 
önümüze koydukları modeller, bırakınız 
bizim gibi ülkeleri, kendi vatanlarında da-
hi ciddi çıkmaza girdi. Bunun en önemli 
sinyallerinden biri 2008 küresel finans kri-
ziydi. Her ne kadar dikkatler başka yerlere 
çekilmeye çalışılsa da, bu krizin asıl kayna-
ğının Amerika ve Avrupa olduğu bir ger-
çektir. Bugün de, ekonomideki temel işlevi 
tasarruflarla reel yatırımlar arasında köp-
rü kurmak olan finansal sistemin, mevcut 
yapısıyla görevini hakkıyla yerine getire-
mediğini görüyoruz. Üretimin ve refahın 
artışına katkı yapması gereken sistem, ma-
alesef, ekonominin tamamına hükmeden 
ve istikrarı tehdit eden bir konuma gel-
miştir. Adeta diğer tüm sektörlerin finans 
sektörünü beslediği bu sağlıksız yapının 
sürdürülemez olduğu ortadadır. Sosyal ve 
beşeri maliyetleri dikkate almadan, sadece 
daha fazla kazanma hırsıyla işleyen bu e-
konomik sistemin çökmesi kaçınılmazdır.  

Dünyada gelir ve servet dağılımı gittikçe 
bozulurken, ülkelerin kendi içerisinde 
ve küresel ölçekte makas sürekli açılır-
ken, oturup bu düzenin üzerimize yıkıl-
masını bekleyemeyiz. Bizim medeniyeti-
miz ve kültürümüz insanı merkeze alır. 
Dolayısıyla, bizim bu konudaki çözüm 
tekliflerimiz de aynı anlayışa dayalıdır. 
Küresel ekonomik ve finansal sistemin, 
hiç vakit kaybedilmeden dönüştürülme-
si, insan odaklı ve üretimin asli unsur 
olduğu bir yapının inşasına süratle geçil-
mesi gerekiyor. Toplantımızın konusu o-

lan alternatif finans, işte bu dönüşümün 
en önemli unsurlarından biridir. 

Bizim “Dünya 5’ten büyüktür” itirazımız, 
sadece siyasi karar alma ve güvenlik uy-
gulamalarına yönelik değildir. Bu itira-
zın tüm insanlığa hizmet etmesi gereken 
kaynakların belirli ellerde toplanmasıyla 
ortaya çıkan çarpıklıklara ilişkin boyutu 
da vardır. Bize göre, adaletsizliği sürekli 
büyüten bu sistem, tüm unsurlarıyla tartı-
şılmalı, uzlaşma yoluyla yeniden inşa edil-
melidir.  

Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın se-
bebi, inancımızın buna cevaz vermemesi 
yanında, sistemin insani yükünün de ağır-
laşmış olmasıdır. Bu bakımdan, geleceğin 
dünyasında “faize dayalı” bir sistemin yeri-
ni “Risk paylaşımının esas olduğu katılım-
cılığın” aldığı yeni bir finansal mimariye 
bırakacağına inanıyorum. Nitekim, alter-
natif finansal işlemler, dünyada süratle 
yaygınlaşmakta, benimsenmekte, derin-
lik kazanmaktadır. Risk paylaşımı yoluy-
la başka insanların üretimlerine katılımı 
esas alan yeni finans modellerini de tercih 
oranı giderek artıyor. Dün bunları söyledi-
ğimiz için bize saldıranlar, şimdi bu siste-
mi ciddi ciddi konuşuyor, tartışıyor, hatta 
çeşitli şekillerde uyguluyorlar. Türkiye’nin 
bu konuda geç kaldığını, geride kaldığını 
düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dö-
nemde, alternatif finans konusunda daha 
cesur ve kararlı adımlar atacak, ülkemizi 
bu alanda da hak ettiği yere getireceğiz. 
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payı yüzde 90’lar civarındadır. Halbuki, ge-
lişmiş ülkelerde ve birçok gelişmekte olan 
ülkede bu payın çok daha dengeli dağıldı-
ğını biliyoruz. Özellikle, son iki yıldır ya-
şadığımız tecrübeler bize, bankacılık dışı 
finansman yöntemlerinin ne kadar hayati 
öneme sahip olduğunu gösterdi. Şunu üzü-
lerek belirtmeliyim ki, bu dönemde, kamu 
dışındaki bankacılık sistemimiz reel sektö-
re yeteri kadar destek sağlamadı. Tam ter-
sine, en ihtiyaç duydukları dönemde kredi 
muslukları kapatılan reel sektörümüzün 
adeta altı boşaltıldı. Bilançolarında her-
hangi bir sorun olmadığı halde, sırf yaşa-
dıkları mali sıkıntı sebebiyle pek çok firma 
üretimden çekilme noktasına geldi. 

Cumhurbaşkanlığı olarak, bakanlıkları-
mızla, özel sektörümüzle ve kamu ban-
kalarımızla işbirliği içinde, bu sıkıntılara 
çözüm olacak yöntemler geliştirdik, geliş-
tirmeye devam ediyoruz. Üreten, istihdam 
eden, ihracat yapan, yatırım yapan insan-
larımızı bu zor dönemlerinde yalnız bırak-
madık. Yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen, 
çözümü doğduğu, büyüdüğü, kazandığı 
topraklarda arayan tüm reel sektör men-
suplarına şükranlarımı sunuyorum. Şim-
di, “Her kriz aynı zamanda bir fırsattır” 
gerçeğine uygun olarak, hedeflediğimiz 
şekilde, bankacılık dışı finansal kesimin 
büyümesine yönelik adımlar atıyoruz. 

Başından beri hep ‘katılım bankacılığı’ der-
ler dururlar. Ben buna hep karşı çıktım. 
Zira ‘katılım bankacılığı’ diye bir kavram 
olmaz. Eğer faizsiz sistemse işte şimdi söy-
lüyoruz. Katılım finans sistemi… Çünkü 
birbiriyle ters düşen bu iki kavramı niye 

kullanalım ki. Birisi sömürüyü ifade edi-
yor. Ama biz burada sömürüden yana deği-
liz. Eğer reel sektörü ayağa kaldıracaksak, 
bu kesime gereken destek verilmelidir. 
Kimle? İşte katılım finansal sistemiyle, 
şimdi bu döneme girdik. 

Yeni Kalkınma Planımız ve Yeni Ekonomik 
Programımızla, sermaye piyasasının payı-
nın artırılmasına yönelik bir dizi tedbiri 
hayata geçiriyoruz. Firmalarımızın ihtiyaç 
duydukları mali kaynaklara daha sağlıklı 
bir şekilde kavuşabilmeleri için, KOBİ’lere 
yönelik yeni uygulamalar geliştiriyoruz. 
Sermayenin tabana yayılmasını ve doğ-
rudan finansa erişimi sağlayan sermaye 
piyasalarının sistem içindeki ağırlığının 
artmasını bekliyoruz. Tasarrufların daha 
fazla oranda sermaye piyasalarında değer-
lendirilmesi bu çabaların başarıya ulaşma-
sını sağlayacaktır. 

Ülkemizde Katılım Finansı   
Hak Ettiği Yerin Çok Gerisindedir

Değerli arkadaşlar, 

Bir diğer önemli konu da, katılım finansın-
daki gelişmelerdir. Paylaşmayı, üretimi ve 
ahlaki değerleri göz önünde bulunduran 
bir finansal model olan “katılım finansı”, 
risk paylaşımına ve varlığa dayalı olma-
sı sebebiyle herkese hitap ediyor. İslami 
hassasiyetlerin ötesinde evrensel ahlaki 
değerleri göz önünde bulunduran bu mo-
delin, tüm insanlığın sıkıntılarına çözüm 
getireceğine inanıyoruz. Üzülerek belirt-
meliyim ki, ülkemizde katılım finansı hak 
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ettiği ve olması gereken yerin çok gerisin-
dedir. Katılım finans kurumlarımızın payı, 
toplam bankacılık varlıkları içinde yüzde 
5’ler seviyesindedir. Bu oranı çok daha 
yükseğe çıkarmalıyız. Hedefimiz, 2025 
yılı itibariyle, katılım finansın bankacılık 
varlıkları içindeki payının yüzde 15 sevi-
yesine çıkmasıdır. Bunun için herkesten 
gayret ve destek bekliyoruz. 

Yeni Kalkınma Planında, ürün ve hizmet 
çeşitliliğinin artırılması ile insan kaynağı-
nın geliştirilmesi başta olmak üzere, katı-
lım finansını istediğimiz yere getirme ko-
nusunda önemli hedefler ortaya koyduk.  
Hiç şüphesiz bu konuda katılım finans ku-
rumlarına da önemli görevler düşüyor. Hiç 
şüphesiz bu konuda katılım finans kurum-
larına da önemli görevler düşüyor. İnanı-
yorum ki bu aynı zamanda yastık altına da 
ciddi manada hitap edecektir ve yastık altı 
inşallah bu adımın atılmasıyla hareketle-
necektir. Öncelikle, bu kurumlara olan te-
veccühün istenilen seviyede olmamasının 
nedenleri sağlıklı bir şekilde tespit edilme-
lidir. Katılım finansı bankacılık sisteminin 
faiz oranlarıyla hareket etmemesi gerekir. 
Eğer onunla hareket ederse bunun adı al-
datmaca olur. Böyle bir şeye asla fırsat ve-
rilmemelidir.

Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından 
ihraç edilen ve faizsiz yatırım imkânı su-
nan altına dayalı kira sertifikalarının pa-
yının toplam içindeki oranı yüzde 60’lar 
seviyesindedir. Bu durum, faizsiz finans 

ürünlerine yönelik güçlü bir talep potan-
siyelinin varlığına işaret ediyor. Demek ki, 
doğru adımlar atıldığında arzu edilen ne-
ticelere ulaşılabiliyor. Katılım finans kuru-
luşlarımızın kendilerini akılcı ve samimi 
bir muhasebeye tabi tutarlarsa, çok hızlı 
bir gelişme sürecine gireceklerine inanıyo-
rum. Finans Ofisimiz tarafından bu amaçla 
yapılan çalışmanın sonuçları önümüzdeki 
aylarda kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

Katılım finansının gelişmesinde diğer ö-
nemli bir unsur bu alanda yetişmiş insan 
kaynağı ihtiyacının karşılanmasıdır. Kuru-
luşu tamamlanan “Marmara Üniversitesi 
İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü”nü,  
bu doğrultuda atılmış önemli bir adım ola-
rak görüyorum. Türkiye’nin, diğer alanlar-
da olduğu gibi ekonomide verdiği mücade-
leyi de başarıyla taçlandırmasında, bu tür 
yaklaşımların önemli payı olacaktır. Onun 
için de tabii Erol (Özvar) hocamızın tüm 
ekipleriyle, mimarıyla, mühendisleriyle 
yoğun bir çalışma içerisinde çalışacak ve 
burayı da süratle inşallah ilim ve irfan ha-
yatımıza kazandırmış olacağız.

Bu duygularla sözlerime son verirken bir 
kez daha konferansımızın ülkemiz, milleti-
miz ve alternatif finans açısından hayırla-
ra vesile olmasını diliyor, emeği geçenleri 
tebrik ediyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili öğrenci kardeşlerim, çok değer-
li öğretmenlerimiz, eğitim camiamızın 
değerli mensupları, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. 
Canlı bağlantıyla şu an bizleri takip eden 
Siirt, Van, İzmir ve Samsun’daki öğret-
men, öğrenci, velilerimize de buradan 
sevgilerimi gönderiyorum. 2019-2020 
Eğitim Öğretim Yılının, öğrencilerimize, 

öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim 
camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Yeni eğitim öğretim yılının açılış törenini 
Türkiye’nin en başarılı, en köklü okulla-
rından birisi olan İstanbul Atatürk Fen Li-
sesinde gerçekleştiriyoruz. 1982 yılından 
beri ülkemize hizmet veren lisemiz, sadece 
Kadıköy ve İstanbul’dan değil, Türkiye’nin 

Eğitimde Kalite Artışına 
Yoğunlaşmamız Gerekiyor

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı ve Yapımı Tamamlanan Eğitim 
Kurumlarının Toplu Açılış Töreni | İstanbul | 9 Eylül 2019
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liraya yükselttik. Ülkemize kazandırdığı-
mız 309 bin yeni derslikle, milletimizin en 
önemli dertlerinden birisi olan kalabalık 
sınıfları tamamen ortadan kaldırdık. Ben 
75 kişilik sınıfta okudum. O dönemde 100 
kişiyi aşan öğrencilerin okuduğu sınıflar 
vardı. Ama şimdi az önce kız evladımıza 
sordum, “Sınıfınıza kaç öğrenci var?”, “30” 
dedi. Şu anda Türkiye genelinde de zaten 
ortalama 30 ve altı. 

Eğitimin fiziki altyapısını geliştirmenin ya-
nında, önceki dönemlerin yasakçı, baskıcı 
zihniyetlerinin izlerini silmek için de çok 
çaba harcadık. Meslek liselerine adeta ikin-
ci sınıf üvey evlat muamelesi yapan katsa-
yı sistemine son verdik. Hem insanımızın 
hafızasında hem de işgücü piyasasında 
derin yaralar açan 8 yıllık kesintisiz eğitim 
yerine, 4+4+4 olmak üzere zorunlu eğitimi 
12 yıla çıkardık. Eğitimde fırsat eşitliğini 
ve adaleti sağlamak için özellikle maddi 
durumu yerinde olmayan öğrencilerimi-
zin burs imkânlarını genişlettik. Ders ki-
taplarını ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. 
Hamdolsun artık ne öğrencilerimiz, ne de 
velilerimiz ders kitabı peşinde koşmuyor. 
Okulların başlamasıyla beraber kitapları 
da masalarında hazır oluyor.

Okul öncesi eğitimi de süratle yaygınlaş-
tırıyoruz. İlkokula başlama yaşını 69 aya 
düşürdük. Ders müfredatlarını özgürlük-
çü, demokratik, şeffaf ve objektif bir anla-
yışla yeni baştan hazırladık. Milleti, mille-
timizin inancını, insanımızın medeniyet 
ve kültür değerlerini hor gören ideolojik 
unsurları ders kitaplarımızdan tamamen 
temizledik.

Ortaokullarda lise eğitimini destekleyecek 
şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve 
tercihlerine göre seçmeli dersler havuzu 
oluşturduk. İsteyen öğrencilerimiz, ülke-
mizdeki tüm okullarda, mukaddes kitabı-
mız Kur’an-ı Kerimi ve Peygamberimizin 
Hayatını öğrenme imkânına kavuştu. 

Okullarımızın teknolojik altyapısını baş-
tan aşağı yenilerek, 432 bin 288 sınıfın ta-
mamına etkileşimli tahtaları yerleştirdik, 
45 bin 653 çok fonksiyonlu yazıcının ku-
rulumunu yaptık. Toplam 1,5 milyon tab-
let bilgisayarı liselerdeki öğrencilerimize 
ve öğretmenlerimize dağıttık. 

Tüm bunları yaparken eğitimin temel dire-
ği olan öğretmenlerimizi de asla ikinci pla-
na atmadık. Son 17 yılda 632 bin yeni öğ-
retmenimizin atamasını gerçekleştirdik. 
Bir ay önce yüreği kıpır kıpır, idealist 20 
bin genç öğretmenimizi daha görevlerine 
başlatmanın gururunu yaşadık. 

Bizim akranlarımız 70-80 kişilik sınıflarda 
okumuştu. 2002 yılında İstanbul’da ilköğ-
retimde derslik başına 56 öğrenci düşü-
yordu. Açtığımız yeni dersliklerle bu sayıyı 
ilköğretimde 30’a, orta öğretimde 22’ye 
indirdik. Türkiye genelinde ise derslik ba-
şına düşen öğrenci sayımız ilköğretimde 
24’e, ortaöğretimde 20’ye, genel ortaöğre-
timde 21’e, mesleki ve teknik ortaöğretim-
de ise 19’a kadar geriledi. 

Kız çocuklarımızın okullaşma oranlarında 
ve devamsızlık konusunda da önemli iler-
lemeler kaydettik. 

her yerinden parlak öğrencilerin tercih 
ettikleri müstesna bir okuldur.  3 bin 159 
mezunuyla, bilim olimpiyatları başta ol-
mak üzere ulusal ve uluslararası düzey-
deki başarılarıyla göğsümüzü kabartan 
Fen Lisemizi kutluyor, emek veren tüm 
eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Şu an 
okulumuzda eğitim gören evlatlarımızın 
da, büyüklerinden devraldıkları bu iftihar 
tablosuna yeni yıldızlar ekleyeceklerine 
inanıyorum. 

Bu vesileyle bölücü örgütün kalleşçe 
katlettiği Necmeddin Yılmaz ve Aybüke 
Aydın gibi görevi başında şahadete yü-
rüyen eğitim camiamızın tüm şehitlerini 
de rahmetle, milletle yâd ediyorum. Üze-
rimde hakkı olan kendi öğretmenlerimi 
de bir kez daha saygıyla anıyor, hayatta 
olanların ellerinden öpüyor, vefat edenle-
re Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Tüm 
öğretmenlerimize hizmetleri ve engin sa-
bırları için ülkem ve milletim adına teşek-
kürlerimi sunuyor, görevlerinde başarılar 
temenni ediyorum. İlk defa okula başla-
manın heyecanını yaşayan evlatlarımızın 
her birinin tek tek gözlerinden öpüyorum. 

Bugün yeni Eğitim-Öğretim Yılımızla be-
raber ülkemizin 81 vilayetinde inşası ta-
mamlaman 716 okulumuzun da resmi 
açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Böylece 
anaokulundan ilkokula, ortaokuldan li-
seye kadar eğitimin tüm kademelerinde 
toplamda 12 bin 640 yeni dersliği ülkemi-
ze kazandırıyoruz. Toplam yatırım bedeli 
4 milyar 638 milyon lirayı bulan bu okul-

larımızın da milletimize ve eğitim camia-
mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu okul-
larda okuyacak öğrencilerimizin hepsine 
Mevla’dan zihin açıklığı niyaz ediyorum.

Ders Kitaplarını Ücretsiz   
Bir Şekilde Dağıtıyoruz

Değerli kardeşlerim,

Sevgili gençler,

Türkiye’nin son 17 yılı, reform ve kalkın-
ma odaklı bir anlayışla ülkemizin çehresi-
nin değiştiği bir dönemdir. Demokrasiden 
ekonomiye, altyapıdan turizm ve sanayiye 
uzanan geniş bir yelpazede son 17 sene-
de birçok başarıya imza attık. Yılların ih-
mallerini gidererek milletimizi hak ettiği 
hizmetlerle buluşturduk. Sorunlarımızı 
halının altına süpürme, problemlerimizi 
görmezden gelme gibi bir hatanın içine 
asla düşmedik. Ne kadar büyük olursa ol-
sun, meselelerimizle cesaretle yüzleşme-
yi tercih ettik. “Böyle gelmiş böyle gider” 
yerine, “Şimdiye kadar böyle gelmiş, ama 
artık böyle gitmeyecek” dedik ve her alan-
da kararlı adımlar attık. Sorunlar yumağı 
içinde boğuşan bir ülkeden; en zor sıkıntı-
larına bile kendi gücüyle çözüm üreten bir 
ülkeye kavuştuk.

Bilhassa eğitim konusunda tarihimizin en 
kapsamlı dönüşüm hamlesine imza ata-
rak, eğitimin altyapısını âdeta yeni baştan 
inşa ettik. Her sene bütçede aslan payını 
eğitime ayırdık. Milli Eğitim Bakanlığımı-
zın bütçesini 7,5 milyar liradan 114 milyar 
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reğinde hisseden kişidir. Biz tüm öğret-
menlerimize bu nazarla bakıyor, onlardan 
önemli görevler bekliyoruz. Evlatlarımızın 
içindeki cevheri çıkarabildiğimiz, hayalle-
rini gerçekleştirme imkânı verdiğimiz öl-
çüde kendimizi başarılı saymalıyız. Çocuk-
larımızı ahlak, erdem, marifet ve karakter 
sahibi “İyi bir insan” olarak yetiştirmek i-
çin çalışıyoruz.  Bugünün öğrencilerini dü-
nün öğrencileri gibi eğitmeye-yetiştirmeye 
kalkarsak, istikbalimizin avuçlarımızdan 
kaymasına engel olamayız. 

Geçen sene kamuoyu ile paylaştığımız 
2023 Eğitim Vizyonu Belgemizi, bu he-
deflerimizi gerçekleştirme yolunda de-
ğerli bir adım olarak görüyorum. Vizyon 
belgemizin hayata geçmesi, eğitimin tüm 
paydaşlarının el ele vermesi, aynı ideal 
uğrunda güç birliği yapmasına bağlıdır. 
Siz öğretmenlerimizin, ailelerimizin, ida-
recilerimizin de sahiplenmesiyle inşallah 
hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum.

Vicdan, Hayatta Bize Doğru Yolu 
Gösteren Bir Pusuladır

Sevgili çocuklar,

Sevgili genç kardeşlerim,

Biliyorum bugün kiminiz ilk defa okula 
başlıyor. Bazılarınız ise 3 aylık tatilin ar-
dından öğretmenlerinize ve arkadaşları-
nıza kavuşmanın mutluğunu yaşıyor. Bu 
mutlu, bu heyecanlı gününüzde sizlere ba-
zı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. U-
nutmayın, merak ilmin anahtarıdır. Mera-

kınız ne kadar büyükse, bilginiz de o kadar 
derin olacaktır. Bunun için soru sormak-
tan, sorgulamaktan asla çekinmeyin. Vic-
dan, hayatta bize doğru yolu gösteren bir 
pusuladır. Vicdan eleğinizden geçmeyen 
hiçbir şeye itibar göstermeyin. Arkadaşla-
rınıza, okulunuza, sizin için ter döken bü-
yüklerinize değer verin. Öğretmenlerinize 
saygıyı hiçbir zaman elden bırakmayın. 
Hayallerinizle aranıza kimsenin girme-
sine müsaade etmeyin. Yaptığınız işi en 
güzel, en başarılı şekilde yapmaya çalışın. 
Unutmayın her zorlukla beraber muhak-
kak bir kolaylık vardır. Bunun için kitapla, 
okumakla, kalemle bağınızı daima güçlü 
tutun. İnterneti en etkin şekilde kullanın 
ama bu teknolojinin sizi hayattan, baharın 
açan çiçeklerin güzelliğinden koparması-
na müsaade etmeyin. Anne-babalarınız si-
zin en değerli varlıklarınızdır. Paylaşmak, 
en büyük erdemlerden biridir. İyi bir kari-
yere sahip olmak elbette önemlidir. Ama 
iyi bir doktor, iyi bir mühendis, bürokrat, 
bilim insanı, sanatçı, sporcu olmanın yanı 
sıra, hatta onlardan önce iyi bir insan ol-
mayı hedefleyin.

Unutmayın sizler tarihi şanlı zaferlerle do-
lu necip bir milletin evlatlarısınız. Sizler, 
15 Temmuz gecesindeki direnişiyle dünya 
demokrasi tarihe geçmiş cesur bir milletin 
mensuplarınız. Üzerinde özgürce yaşadığı-
nız bu ülke size şehitlerimizin emanettir. 
Tarihinizden, değerlerinizden kopmadan 
bu emaneti geleceğe taşıyacak olan da yi-
ne sizlersiniz. Sizi bu muhteşem mirastan 
uzaklaştırmak, geçmişinize ve özünüze 
yabancılaştırmak isteyenlere kesinlikle 
itibar etmeyin. Ben her birinize güveni-

Eğitim kurumlarımızı spor salonları, diji-
tal kütüphaneler, laboratuvarlarla dona-
tarak altyapı problemlerini önemli ölçüde 
çözdük. 

Aynı şekilde, öğretmenlerimizin mali ve 
sosyal haklarında da, hamdolsun, gözle 
görülür iyileştirmeler gerçekleştirdik. İn-
şallah önümüzdeki dönemde ülkemizin 
imkânları geliştikçe bunlardan öğret-
menlerimizin de faydalanmasını temin 
edeceğiz.

Eğitim Sistemimiz Daha Çok 
Ezbere Dayandı

Değerli arkadaşlar,

Şüphesiz bunların hepsi değerlidir, hepsi 
de önemlidir. Ama asıl önemli işimiz bun-
dan sonra başlıyor. Artık hep birlikte “Eği-
timde kalite artışı” gibi daha fazla emek, 
daha fazla zaman isteyen meselelere yo-
ğunlaşmamız gerekiyor. Eğitimde niteliği 
yakalamanın günübirlik bir konu olmadı-
ğını hepimiz gayet iyi biliyoruz. “Alışkan-
lıkları değiştirmek, atomu parçalamaktan 
daha zordur” diye bir söz var. Eğitimde, 
Cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü 
bir gelenek oluşturamadık, böyle bir sis-
temi maalesef kuramadık. Hukukta, idari 
düzende, bürokraside olduğu gibi eğitim-
de de batıyı kopyalamayı tercih ettik. A-
çıkçası, ne kendi kadim değerlerimizi, ne 
batı kültürünü öğrencilerimize layıkıyla 
aktarabildik. Sonuçta kendi değerlerine 
bigâne kalan, aslını inkâr eden, batı kül-

türüne hayranlık duymanın ötesinde kat-
kısı olmayan “kayıp nesiller” yetiştirdik.

Bunun yanında eğitim sistemimiz daha 
çok ezbere dayandı. Sınav odaklı, sınav-
lardaki başarıya odaklı dar bir bakış açısı, 
ne yazık ki eğitim sistemimizin en büyük 
handikaplarından birisi oldu. Düşünmeye, 
soru sormaya, sorgulamaya; öğrencilerimi-
zin sanat, spor, bilim, edebiyat gibi farklı 
alanlardaki yeteneklerini keşfetmeye yete-
rince önem verilmedi.

Uzun yıllar eğitim sadece insan formatla-
ma, tek tipleştirme, dikte aracı olarak gö-
rüldü. Eğitimde yaptığımız reformların 
gayelerinden biri de, bu sakat anlayışı tü-
müyle ortadan kaldırmaktır. Zira biz insa-
na, bir makine olarak değil, yaratılmışların 
en şereflisi sıfatıyla yaklaşıyoruz. Her insa-
nın özel olduğuna, biricik olduğuna ina-
nıyoruz. Çünkü Allah, yarattığı kullarının 
her birine ayrı ayrı kabiliyetler vermiştir. 
Kimi insan sanata yatkındır, kimisi spora 
yatkındır, bir başkasının resimde, müzikte, 
şiirde, edebiyatta yeteneği vardır. Eğitim, 
işte bu kabiliyetleri ortaya çıkarma sanatı-
dır. Eğitim, akademik başarı yanında “Akıl, 
kalp ve ruh bütünlüğü” olan nesiller yetiş-
tirme çabasıdır.

Hiç şüphesiz bunu yapacak olanlar da 
eğitim sistemimizin mihveri ve temel taşı 
konumundaki öğretmenlerimizdir. Öğret-
men; sadece öğreten değil; aynı zamanda 
öğrencilerinin içindeki cevheri keşfeden 
bir yetenek avcısıdır. Öğretmen; yalnızca 
maişet peşinde koşan değil, Peygamber 
mesleğini icra etmenin hassasiyetini yü-
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yorum. Her birinizin ışıldayan gözlerinde 
ülkemizin aydınlık yarınlarını görüyorum. 
Burada geleceğin Alparslanlarını, Fatihle-
rini, Yavuzlarını, Gazi Mustafa Kemalleri-
ni, Mehmet Akiflerini, Fuat Sezginlerini, 
Aziz Sancarlarını; bayrağımızı gururla dal-
galandıracak sporcularını, dünyaya yön 
verecek sanatçılarını, bilim adamlarını 
görüyorum. Sizlere Rabbim’den başarılar 
diliyorum.

Sözlerimi istiklal şairimiz Mehmet Akif ’in 
bir dörtlüğüyle bitireyim: 

İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum, Nevruz

Ne büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işde gerek

Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme

Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek

Bizim gençliğimize de işte bu yakışır. 

Allah ömür, milletimiz de imkân verdikçe 
sizin için, istikbaliniz için hayallerinizin 
önündeki engelleri kaldırmak için koşma-
ya, koşturmaya, gecemizi gündüzümüze 
katarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu 
duygularla, 2019-2020 Eğitim Öğretim 
Yılı’nın bir kez daha eğitim camiamıza, 
ülkemize, milletimize hayırlı olmasını te-
menni ediyorum. 

Allah hepinize zihin açıklığı versin diyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Sağlıcakla kalın.

Yükseköğretim Kurumumuzun ve üniver-
sitelerimizin kıymetli yöneticileri, değerli 
hocalarım, sevgili öğrenciler, hanımefen-
diler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygu-
larımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyo-
rum. Üniversitelerimizin 2019-2020 Aka-

demik Yılının, ülkemiz ve milletimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni 
akademik yılda, hocalarımıza ve öğren-
cilerimize Rabbim’den başarılar temenni 
ediyorum. Bireysel ve kurumsal başarı 
ödüllerine layık görülen, ödüllerini biraz 

Güvenli Bölgeyle İlgili İki Hafta 
İçinde Bir Sonuç Çıkmazsa, 
Kendi Hareket Planlarımızı 

Uygulayacağız

2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni | Ankara | 18 Eylül 2019
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yız. Bunun için eğitim-öğretim meselesi, 
önümüzdeki dönemde de önceliklerimiz 
arasında ilk sırada yer almaya devam ede-
cektir. Akademisyenlerimizden, öğretmen-
lerimizden, resmi ve özel eğitim kurumları 
yöneticilerimizden başlayarak, velilerimiz 
ve öğrencilerimiz dahil, bu konuda söyle-
yecek sözü olan herkese gönlümüz ve kula-
ğımız açıktır. Nerede olursa olsun ilmi ara-
mayı emreden bir medeniyetin mensupla-
rı olarak, ancak bu şekilde hedeflerimize 
ulaşabileceğimize inanıyorum. 

Değerli misafirler,

Türkiye, yükseköğrenim alanında da, özel-
likle son 17 yılda çok büyük bir başarıya 
imza atmıştır. Üniversite sayımızın 76’dan 
207’ye, öğretim elemanı sayımızın 70 bin-
den 168 bine, öğrenci sayımızın 1,6 mil-
yondan 8 milyona yükselmiş olması, bu 
başarının en bariz ifadesidir. Bir Almanya 
ziyaretimde, Sayın Merkel’e üniversitele-
rinde ne kadar öğrenci olduğunu sordum, 
3 milyon cevabını aldım. Almanya’nın nü-
fusu Türkiye’den 1 milyon fazla olmasına 
rağmen, bizde hamdolsun 8 milyon üni-
versite öğrencisi bulunuyor. Ancak bizim 
nitelik noktasında bir sıkıntımız var. Ama 
dikkat edin, öğretim üyelerimizin sayısını 
da sürekli artırıyoruz. Şimdi bizim arzu-
muz, öğrencimizin niteliğini artırırken, 
şüphesiz ki hocalarımızın da niteliğinin 
artmasıdır. Bu adımı atabilir miyiz? Atarız, 
bu millet bunu da başarır.

İlköğretimden itibaren tüm eğitim sistemi-
nin adeta bir huni biçiminde yükseköğre-
nime doğru aktığı bir iklimde, Türkiye’nin 

bilim kalitesini düşünebilmesi mümkün 
değildi. Biz, öncelikle bu çarpık sistemi de-
ğiştirerek, neredeyse isteyen her lise me-
zunu gencimizin yükseköğrenime devam 
edebileceği bir altyapı kurduk. 

Benim lise çağımda, üniversiteye girme-
deki oran 10’da 1’di. Şimdi neredeyse lise 
mezunlarının tamamı üniversiteye girebi-
liyor. Şimdi birileri şunu diyor, “Girecek de 
ne olacak?” Çok şey olacak. Allah’ın izniyle 
işte bu 8 milyon üniversiteli işi tam mana-
sıyla kavradığı zaman her şey değişecek. 
“Efendim işte işsizlik var”, olabilir, her üni-
versiteyi bitiren iş sahibi olacak diye de bir 
şey yok. Bunu dünyanın hiçbir yerinde bu-
lamazsınız. Ama kendisi bunu ne yapacak, 
üretecek. 

Bundan yaklaşık 10 yıl önce 13 yıl önce, 
ülkemizdeki her şehre üniversite kurma 
kararı aldığımızda, bazıları bizi kıyası-
ya eleştirmişti. Ardahan’da, Bilecik’te, 
Rize’de, Burdur’da, Hakkâri’de, Karabük’te 
üniversite olamayacağını söylüyorlardı. 
Geçmişte fakir fukara ve garip gureba-
nın Hakkâri’den çocuğunu İstanbul’a, 
Ankara’ya göndermesi mümkün müydü? 
Biz ne yaptık, evladını İstanbul’a gön-
dermeyi değil, üniversiteyi Hakkâri’ye 
getirmek suretiyle müesseseleri, fiziki 
imkânları yavrularımızın ayağına getirmiş 
olduk. Böylece ilim tedris etme noktasında 
imkânlar ailelerimizin ayağına gelmiş ol-
du. Bu aynı zamanda maliyeti de düşürdü. 
Bundan dolayıdır ki, Güneydoğu’da bir-
çok ilimizde başarı oranı yükseldi. Şimdi 
Şırnak’tan ilk derecede öğrenci çıkabiliyor. 

sonra takdim edeceğimiz bilim adamları-
mızı ve üniversitelerimizi de ayrıca tebrik 
ediyorum.

Değerli misafirler,

En büyük adaletsizlik, eğitim hayatındaki 
adaletsizliktir. Çünkü bu adaletsizliğin te-
lafisi çok zordur. Bunun için göreve geldi-
ğimiz günden beri, öncelikle tüm evlatları-
mıza eğitim-öğretim konusunda mümkün 
olan en iyi imkânları sağlamanın gayreti 
içinde olduk. Niyazi Mısri ne diyor:

Derman aradım derdime

Derdim bana derman imiş

Bürhan aradım aslıma

Aslım bana bürhan imiş

Evet… Biz de dertlerimize dermanı kendi 
içimizde aradık. Öncelikle 12 yıllık zorun-
lu eğitimi, 4+4+4 sistemine dönüştürerek, 
çocuklarımızın ve ailelerimizin tercih se-
çeneklerini genişlettik. Buna ilave olarak 
okul öncesi eğitimi de hızla yaygınlaş-
tırıyoruz. Üniversiteye girişteki katsayı 
adaletsizliklerini ortadan kaldırarak, her 
öğrencimizin yarışa aynı şartlarda başla-
masını sağladık. Milletimizin talebi doğ-
rultusunda Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i Ne-
bi derslerinin tüm ortaokullarda seçmeli 
olarak alınabilmesini temin ettik. Yüksek 
öğrenim dahil eğitim bütçesini 10 milyar 
lira civarında aldık ve bu rakamı içerisin-
de bulunduğumuz yıl itibariyle 161 milyar 
liranın üzerine çıkardık. Derslik sayımızı 
309 bin ilaveyle 577 bine yaklaştırdık. Öğ-

retmen sayımızı 632 bin ilaveyle 937 binin 
üzerine yükselttik. Tüm okullarımızdaki 
toplam sayısı 3 bini bile bulmayan spor 
salonu sayısını 10 bin 500’e yaklaştırdık. 
Yine tüm okullarımızdaki laboratuvar sa-
yısı 22 binin altındayken, bugün bu sayı 
54 bini buldu. Hiçbir ayrım gözetmeksi-
zin tüm öğrencilerimizin ders kitaplarını 
ücretsiz veriyoruz. Bir dönem evlatları kı-
yafetlerinden dolayı okullara alınmayan, 
üniversitelerinin kapılarında ikna odaları 
kurulan Türkiye’den, bugünkü demokra-
tik, özgür ve bilim odaklı eğitim-öğretim 
yapısına geldik. 

Ülkemizin yönetim sistemini değiştirir-
ken, en çok hassasiyet gösterdiğimiz alan-
lardan biri de eğitim-öğretimdir. Cum-
hurbaşkanlığı bünyesinde kurduğumuz 
Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, bu 
anlayışın bir ifadesidir. 

Üniversite Eğitiminde Nitelik 
Noktasında Bir Sıkıntımız Var

Elbette bütün sorunlarımız, sıkıntılarımız 
bitmiş değildir. Hayatın bizatihi kendisi gi-
bi eğitim-öğretim alanı da dinamik bir sü-
reçtir. Dünyadaki gelişmelere, ülkemizin 
ihtiyaçlarına, milletimizin taleplerine göre 
okul öncesinden üniversiteye kadar eğiti-
min tüm aşamalarında tedrici bir değişim 
kaçınılmazdır. Önemli olan bu değişimi, 
konunun tüm taraflarının katılımı, katkısı 
ve kararıyla gerçekleştirebilmektir. Ama 
ülkemizin eğitim-öğretim alanında kat et-
tiği mesafeyi görmeden ve kabul etmeden, 
diğer konulara doğru şekilde odaklanama-
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Bu vesileyle, tüm rektörlerimize, özellikle 
de yeni kurulan üniversitelerimizin yöne-
ticilerine, üstlendikleri görevin ağırlığını 
bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Her 
yerde olduğu gibi üniversitede de iyi bir 
yönetici 4 yılda kurumunu çeyrek asır ile-
riye taşıyabilir. Bu şekilde gerçekten takdi-
re şayan sıçramalar gerçekleştiren üniver-
sitelerimiz olduğunu biliyorum. Ancak, 
bazı üniversitelerimiz hala kendilerinden 
beklediğimiz yere ulaşamamış durumda. 
Rektörlerimizden, özellikle üniversitelerle 
şehri bütünleştirme konusunda çok daha 
fazla gayret göstermelerini bekliyorum. 
Önümüzdeki dönemde rektör atamaları-
mızın kriterlerini çok daha yükseğe çıkar-
tacağımızı ve adayları akademik ve idari 
bakımından çok sıkı bir inceleme sürecin-
den geçireceğimizi belirtmek istiyorum. 

Harç Verildiği Zaman Kıyamet 
Koparanlar Acaba Şimdi Nerede?

Üniversitelerimizi yaygınlaştırırken, öğ-
rencilerimizin barınma ve geçinme sorun-
larını da unutmadık. Yurtlarımızın yatak 
kapasitesini 677 bine çıkarttık ve bu sayıyı 
önümüzdeki yıllarda 865 bine kadar yük-
seltiyoruz. Öğrencilerin, evlerde yüksek 
kiralarla oturmasının bir mali analizi ya-
pılmalıdır. Bundan dolayı da bu maliyetle-
ri düşürmenin gayreti içerisinde olacağız. 
Yurtlardaki eğitim-öğretim noktasında ka-
litenin daha yüksek olduğuna inanıyorum. 
Ben de imam hatipte okurken yurt hayatı-
nı yaşadım. Oranın bize kazandırdıklarını 
her yönüyle çok iyi biliyorum. Üniversite-
lerimizde de bunun çok çok isabetli oldu-

ğuna inanıyorum. Nitekim az önce verdi-
ğim rakamlarda bunun en açık ifadesidir.

Kredi veya burs olarak aylık lisans öğrenci-
lerimize 500 lira, yüksek lisans öğrencile-
rimize 1.000 lira, doktora öğrencilerimize 
1.500 lira veriyoruz. Bu imkândan fayda-
lanan öğrenci sayısı 1 milyon 613 bindir. 
Harcı kaldırdık mı? Kaldırdık. Harç veril-
diği zaman kıyamet koparanlar acaba şim-
di nerede? Ortada yoklar. Ama biz devlet 
olarak milletimize karşı olan o görevi de 
yerine getirdik. Üstelik Türkiye, attığımız 
tüm bu tarihi adımlara rağmen, nüfusa 
göre üniversite sayısı bakımından hala ol-
dukça mütevazı bir yerde bulunuyor. 

Uluslararası öğrenci sayımızın her geçen 
yıl artıyor olması, Türkiye’nin, bu alanda 
da küresel bir marka olma yolunda ilerle-
diğine işaret ediyor. Uluslararası öğrenci 
sayımız 15 binden 168 bine ulaştı. Türki-
ye Bursları yanında, kendi imkânlarıyla 
çeşitli üniversitelerimize gelen öğrenci 
sayısındaki bu büyük yükseliş, ülkemizin 
yükseköğrenimdeki cazibesinin arttığını 
gösteriyor. Beklentimiz, ülkemizin nitelik-
li yabancı öğretim elemanları için de cazip 
hale gelmesi, bir başka ifadeyle beyin göçü-
nün çekim merkezlerinden biri durumuna 
dönüşmesidir. 

Yüksek Öğretim Kurumumuzca her yıl ye-
niden belirlenen ülkemiz bilim hayatının 
100 öncelikli alanına yönelik doktoralı 
insan kaynağı yetiştirilmesi projesinde 4 
bin öğrenciye ulaşıldı. Yeni kalkınma pla-
nımızda, bu projeyi daha da geliştirme ve 
genişletme kararı aldık. Yükseköğrenim 
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gençlerimizi sadece diploma değil, aynı 
zamanda birikim ve beceri sahibi yapa-
cak yöntemler geliştirmeliyiz. Ülkemi-
zin üretken, rekabetçi ve istikrarlı bir 
istihdam piyasasına kavuşmasını, en az 
bu alandaki sayısal başarılarımız kadar 
önemli görüyorum. 

Bu çerçevede mesleki eğitimin yeniden 
ele alınması ve gençlerimiz için cazip hale 
getirilmesi şarttır. Organize Sanayi Bölge-
lerinde açılan Meslek Yüksek Okulları, bu 
çerçevede önemli bir adımdır. Meslek Li-
seleri ve diğer meslek yüksek okulları için 
de benzer yöntemler geliştirilmelidir. Aynı 
şekilde mühendislik ve fen bilimleri öğ-
rencilerinin de eğitim-öğretim hayatlarını 
sektörle yakın ilişki içinde sürdürebilecek-
leri yollar bulunmalıdır. 

Özellikle gençlerimizin yoğun ilgi gös-
terdiği ve kariyer uzmanlığı olarak ifade 
edilen alanlardaki yeterlilik sınavlarında 
çıta giderek yükseliyor. Özel sektörde de 
durum farklı değildir. Hem kamuda, hem 
özel sektörde açılan pozisyonlar için ya-
pılan tanımlarda diploma sadece bir fak-
tör haline gelmiştir. Bu tür işlere ancak, 
yabancı dilden birikime ve beceriye ka-
dar pek çok ilave şartın karşılanmasıyla 
ulaşılabilmektedir. Üniversitelerimizdeki 
ihtisaslaşma bu ihtiyacın bir kısmını kar-
şılayabilir. Ancak asıl yapmamız gereken, 
eğitim-öğretim sistemimizi, belki de okul 
öncesinden başlayarak, bir bütün olarak 
bu yönde değiştirmek olmalıdır. 

Biz çocuklarımızın, gençlerimizin, mille-
timizin her bir ferdinin zekâsına, kabiliye-

tine, çalışkanlığına, üretkenliğine, azmine 
güveniyoruz. Yapmamız gereken, bu bü-
yük potansiyeli, eğitim yoluyla hem bi-
reylerimizin, hem milletimizin, hem dev-
letimizin hayrına neticelere vesile olacak 
şekilde eğitmek, yönlendirmektir. İnşallah 
hep birlikte bu meseleleri çok daha fazla 
konuşacak, tartışacak ve hedeflerimize uy-
gun şekilde başarıya ulaştıracağız. 

Değerli arkadaşlar,

Eğitim, sağlık, adalet, ulaştırma, enerji gi-
bi temel hizmet alanlarında Cumhuriyet 
tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük 
atılımlarını gerçekleştirirken, bekamızı il-
gilendiren kritik konularda da çok önemli 
mesafeler kat ediyoruz. Dün, Rusya Devlet 
Başkanı Sayın Putin ve İran Cumhurbaşka-
nı Sayın Ruhani ile Astana platformunun 
5’inci zirvesini gerçekleştirdik. Ankara 
Zirvesinde yaptığımız ikili ve üçlü görüş-
melerde, Suriye’deki insani ve siyasi krizin 
çözümü konusunda çok önemli kararlar al-
dık. Zirvenin en önemli kazanımlarından 
biri, siyasi sürece yeni bir dinamizm ka-
zandıracak olan Anayasa Komitesi üyele-
rinin onaylanmasıdır. Böylece Komitenin 
oluşumundaki tüm pürüzler giderilmiştir. 

Bir diğer husus ise, büyük bir göç dalgası 
potansiyelini de içinde barındıran İdlib’te-
ki sıkıntılı durumun, en azından bir parça 
rahatlamasını sağlayacak görüş birliğine 
varılmış olmasıdır. Suriye topraklarının 
dörtte birinden fazlasını işgal eden Fırat’ın 
doğusundaki bölücü terör örgütüyle ilgili 
endişelerimizin, muhataplarımız tarafın-
dan da önemli ölçüde paylaşıldığını gör-

alanını, yenilikçi bir anlayışla sürekli daha 
da ileriye götürmek için hep birlikte çalış-
maya devam edeceğiz. Bilimsel araştırma 
projelerimizin ülkemizin ihtiyaçları ve he-
defleriyle uyumlu şekilde yürütülmesini 
Yüksek Öğrenim Kurumumuz nezdinde 
koordine etmeliyiz. Üniversitelerimizin 
araştırma altyapılarına mükerrer yatırım-
lar yaparak kaynak israfına gitmelerinin 
önüne geçmek için de hemen bir envanter 
çıkarmalı, verimlilik esasına dayalı bir ey-
lem planı hazırlamalıyız. 

Vakıf üniversitelerimizin, üzerlerine gide-
rek daha çok yapışan ticari kurum algısı-
nın önüne geçmek için, bilimsel araştırma-
lara daha çok yönelmelerini sağlamalıyız. 
Bu üniversitelerin adları “vakıf ”, ancak 
vakıf olmaktan çıkıp tamamen ticari çalı-
şıyorlar. Vakıf dediğimiz zaman farklı şey-
ler anlıyoruz. Ecdat vakfı nasıl tanımlıyor; 
“Cebi hümayunundan ödemek suretiyle” 
diyor. Şimdi de bizim vakıf üniversiteleri-
nin patronları, kendi cebi hümayunların-
dan değil, orayı doldurmak için gayret edi-
yorlar. Buna bakmamız lazım.

Bu kapsamda şu ana kadar 160 üniversi-
temiz, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tara-
fından değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 
Gerçekten önemli bir işleve sahip olduğu-
na inandığım Yüksek Öğretim Kalite Ku-
rulumuzun yapısını güçlendirmeli ve özel-
likle bağımsızlığını tahkim etmeliyiz. Hiç 
şüphesiz yüksek öğrenimde başarının yolu 
üniversite olmanın genel niteliklerini mu-
hafaza ederek belirli alanlarda ihtisaslaş-
madan, uzmanlaşmadan, markalaşmadan 
geçiyor. Her üniversite her alanda ve aynı 

standartta eğitim veremeyeceğine göre, bu 
durum kaçınılmazdır. Üniversitelerimizi 
ihtisaslaşma yolunda ne kadar cesaretlen-
dirirsek, buralara tahsis ettiğimiz kaynak-
ların o derecede verimli ve etkin değer-
lendirileceğini düşünüyorum. Araştırma 
üniversiteleri ve bölgesel kalkınma odaklı 
üniversiteler gibi girişimleri, bu doğrultu-
da atılmış önemli adımlar olarak görüyo-
rum. Halen 10 ihtisas üniversitesi, 11 araş-
tırma üniversitesi ve 5 de aday araştırma 
üniversitesi ile yürütülen çalışmaların bir 
an önce hedefine ulaşmasını diliyorum. 

Değerli misafirler,

Ülkemizde eğitim-öğretim imkânlarının 
genişlemesi, bilhassa da üniversite mezun-
larımızın sayısının artması, yeni bir duru-
mu beraberinde getirmiştir. Yetişmiş insan 
gücümüzün sınırlı sayıda olduğu dönem-
lerde, diploma ile ehliyet aşağı yukarı eş 
anlamlıydı. Ama tüm evlatlarımızın artık 
bu imkâna sahip olduğu günümüzde, dip-
loma tek başına bir anlam ifade etmiyor. 
Geçmişin “Ne iş olsa yaparım” istihzası ile 
bugünkü  “Diplomalı ama işe yaramaz” do-
kundurması aynı anlayışın ürünüdür. 

Mesleki Eğitim    
Yeniden Ele Alınmalıdır

Bilim, elbette uzun soluklu ve sabırlı bir 
çalışma gerektirir. Ama üniversiteye giden 
her öğrencimiz bilim adamı olamayacağı-
na göre, bunların reel dünyada daha etkin 
karşılık bulmasını sağlamanın yollarını 
aramak durumundayız. Bu bakımdan, 
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dük. Bu durum, Amerika ile yürüttüğü-
müz güvenli bölge çalışmalarının bir an 
önce sonuçlanması beklentimizi güçlen-
dirdi. Zirve sırasında ve sonrasında yaptı-
ğımız açıklamalarda da ifade ettiğimiz 
gibi, iki hafta içinde buradan bir sonuç 
çıkmazsa, kendi hareket planlarımızı 
devreye sokacağız. 

Avrupa ülkelerinden, hem İdlib, hem 
Fırat’ın doğusu konusunda çok daha güç-
lü bir destek bekliyoruz. Artık laf bizi do-
yurmuyor, icraat bekliyoruz. Şayet İdlib’te 
sükûneti hızla sağlamazsak, bu bölgede 
yaşayan 4 milyon insanın yükünü kaldıra-
mayacağımızı açıkça söylüyoruz. Fırat’ın 
doğusunu güvenli hale getirmek suretiy-
le, buraya, güvenli bölgenin derinliğine 
bağlı olarak 2 ile 3 milyon arasında, halen 
ülkemizde ve Avrupa’da yaşayan Suriyeli 
sığınmacıyı iskân edebiliriz. Her iki husus, 
bizim kadar Avrupa’yı da yakından ilgilen-
diriyor. Türkiye’nin mücadelesine verilen 
desteğin samimiyeti ve boyutu, bu sorun-
ların çözümüne veya derinleşmesine yol 
açacaktır. 

Biz, kendi sınır güvenliğimizi garantiye 
alma yanında, Suriye’nin toprak bütün-

lüğü ve siyasi birliği temelinde bir çözüm 
için samimi çaba göstermekten asla vaz-
geçmedik. Buna karşılık, bölgede etkinlik 
gösteren her ülkenin aynı tavır içinde ol-
madığı da bir gerçektir. Ülkemizin yaklaşı-
mı böylesine insani ve çözüm odaklı iken, 
hala önümüze külfet paylaşımından terör 
örgütleriyle dirsek temaslarına kadar her 
konuda engeller çıkartılmasını kabul ede-
meyiz. Önümüzdeki aylarda yaşanacak ge-
lişmeler, Suriye krizinin suhuletle mi çözü-
leceği, yoksa derinleşeceği mi hususunda 
belirleyici olacaktır. 

Türkiye olarak, hem kendi güvenliğimiz, 
hem de Suriyeli kardeşlerimizin geleceği 
için ilkeli ve aktif tutumumuzu sonuna 
kadar devam ettirmekte kararlıyız. Yürüt-
tüğümüz bu tarihi mücadelede, kamuoyu-
muzun tüm kesimleri gibi akademi dünya-
mızdan da destek bekliyoruz. 

Bu duygularla bir kez daha, 2019-2020 A-
kademik Yılımızın hocalarımıza ve öğren-
cilerimize hayırlar getirmesini Rabbimden 
diliyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Fes-

tivali TEKNOFEST’in değerli katılımcıları, 
sevgili gençler, kıymetli misafirler, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle selam-
lıyorum. Bu yıl ikincisini tertip ettiğimiz 
TEKNOFEST’in ülkemize, milletimize ve 
tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. 

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin 
sembolü haline gelen bu etkinliğin düzen-

lenmesinde emeği geçen, T3 Vakfı başta ol-
mak üzere tüm kurumlarımıza ve kişilere 
teşekkür ediyorum. Salı günü başlayan ve 
yarın sona erecek olan TEKNOFEST’e ilgi-
nin bu yıl katlanarak arttığını görmekten 
memnuniyet duyuyorum. 

Geçtiğimiz yıl 16 başlıkta 4 bin 200 takım, 
20 bin yarışmacı ve 2 bin 500 finalist ile 
etkinliğimiz gerçekleştirilmişti. Bu yıl ise 
19 yarışma alanı ve ilave 6 yeni başlıkta 17 

Milli ve Yerli Teknolojiyi 
Gençlerimize Sevdireceğiz

TEKNOFEST 2019’u Ziyaret | İstanbul | 21 Eylül 2019
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hikâyemizi, teknoloji ve yenilikçilik anla-
yışıyla yazacak ve gençlerimize daha nite-
likli iş imkânları oluşturacağız.  Nitekim, 
bugün burada ortaokul, lise, üniversite 
takımları ile profesyonellerin ayrı ayrı 
yarıştığı her etkinliği adeta milli tekno-
loji hamlemizin yeni bir ayak sesi olarak 
görüyorum. 

Hava ve Kara Araçları Sergileri ile göste-
riler gibi ilave etkinliklerle TEKNOFEST, 
adeta bir teknoloji şöleni havasında geç-
mektedir. Burada kalbine teknoloji ve ha-
vacılık sevgisi aşıladığı her bir evladımız, 
geleceğimize yakılmış birer ışık olacaktır. 
Önümüzdeki yıl çok daha büyük katılımlı, 
çok daha yüksek nitelikli ve çok daha coş-
kulu bir festivale şahit olacağımıza yürek-
ten inanıyorum. 

Salı gününden bu yana TEKNOFEST’e ge-
lenlerin sayısı 500 bini aştı. Yani bu ne de-
mektir? Geçen yılı aşmış durumda. Hedef 
artık bir milyona ulaşmaktır. Bunu başara-
cak, milli ve yerli teknolojiyi gençlerimize 
sevdireceğiz.  Bu millet bunu başaracak. 
Bu gençlik bunu başaracak. Artık biz ken-
dimize yeteceğiz, buna alışacağız.

Değerli misafirler,

Geçtiğimiz yılki TEKNOFEST’in açılışında 
da ifade etmiştim. Her şey hayal ile başlar. 
Hayal ile inanç birleştiğinde ise ortaya başarı 
çıkar. Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza 
engel olmaya çalıştılar. Bize giydirilen ve ke-
sinlikle 3 beden, 5 beden küçük gelen göm-
lekle yaşamamızı istediler. Merhum Cem Ka-
raca, o güzel sevda şarkısında ne diyor:

Gönlüme bir ateş düştü, yanar ha  
yanar yanar

Ümit gönlümün ekmeği, umar ha  
umar umar

Elleri ak yumuk yumuk, ojeli tırnakları

Nerelere gizlesin şu avucum nasırları

Ustam seslendi uzaktan: “Oğlum,  
al takımları.”

Ustama dedim ki: “Bugün giymeyim  
tulumları.”

Arkası kuşlu aynamda taradım saçlarımı

Gelecekti bugün geri arabayı almaya

Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri 
kapıdan

Öylece bakakaldım, gözümü ayırmadan

Arabanın kapısını açtım, açtım girsin 
içeri

Kalktı hilal kaşları, sordu: “Kim bu  
serseri?”

Çekti gitti arabayla, egzozuna boğuldum

Gözümde tomurcuk yaşlar, ağır ağır 
doğruldum

Ustam geldi, sırtıma vurdu, “unut”, dedi, 
“romanları!”

“İşçisin sen işçi kal, giy” dedi “tulumları!” 

Evet… Bize de “siz geri kalmış bir ülkesiniz, 
geri kalmış bir milletsiniz, öyle kalın” dedi-
ler. Geçmişte pek çok devlet adamı bu kısır 
döngüyü kırmak için gayret göstermiş, ki-

bin 400’e yakın takım ve 2 bin finalist, 50 
bin yarışmacı başvurusu ve 10 bin finalist, 
ülkemizin 81 vilayetinin tamamı ve 122 
ülke katılımcısı ile TEKNOFEST rekor kır-
dı. İnşallah çok kısa sürede bu etkinliğin 
ülkemizin en önemli markalarından biri 
haline geleceğine inanıyorum. 

Burasını, gençlerimiz başta olmak mil-
letimizin teknoloji alanında, çok sınırlı 
imkânlarla bile neler yapabileceğini gös-
teren bir platform olarak görüyorum. Bu 
işin planlaması, içeriği ve yediden yetmişe 
tüm katılımcılara ulaşması aylarca süren 
bir planlamanın sonunda gerçekleşti. Bu 
organizasyonun gerçeklemesi için büyük 
özveriyle çalışan, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığımız ile Türkiye Teknoloji Takımı 
Vakfını bitmek bilmeyen enerjilerinden 
dolayı yürekten kutluyorum.

Değerli misafirler, 

Geçtiğimiz sene TEKNOFEST’te, bilim in-
sanlarımızın yurda dönüş seferberliğini 
başlattığımızı ilan etmiş ve dünyanın her 
yerindeki bilim insanlarımızı ülkemize 
davet etmiştim. Uluslararası Lider Araş-
tırmacılar Programımız bu seferberliğin 
ilk somut ürünü oldu. Çağrıyı açtığımız ilk 
günden itibaren müthiş bir taleple karşı-
laştık. Dünyanın en iyi üniversitelerinde, 
araştırma merkezlerinde ve üst düzey şir-
ketlerinde çalışan Türk ve yabancı akade-
misyenler bize başvurdu. “Çalışmalarımızı 
Türkiye’de sürdürmek, Türkiye’de katma 
değer oluşturmak istiyoruz” dediler. 

Elbette bu süreç kendiliğinden yaşanma-
dı. 17 sene boyunca bilime ve teknolojiye 
yaptığımız altyapı yatırımlarının sonucun-
da güçlü bir ekosistem inşa ettik. Sayıları 
207’yi bulan üniversitelerimiz, 1.191 Ar-
Ge merkezimiz, 349 tasarım merkezimiz, 
84 teknoloji geliştirme bölgemiz ve 112 
bin araştırmacımız, bu ekosistemin temel 
aktörleridir. Lider Araştırmacılar Prog-
ramıyla ülkemize gelen üst düzey araş-
tırmacılar, bu denli zengin bir araştırma 
ortamında bilimsel çalışma yapacaklar ve 
inşallah gençlerimize örnek olacaklar.  Bu 
programdan, 98’i Türk, 29’u yabancı olmak 
üzere 127 üst düzey araştırmacı faydalana-
rak, kritik Ar-Ge projelerinde önemli roller 
üstlenecekler. Yoğun ilgiyle karşılaştığımız 
Uluslararası Lider Araştırmacılar Progra-
mına önümüzdeki dönemde de devam e-
deceğimizin müjdesini de buradan sizlerle 
paylaşmak istiyorum.

TEKNOFEST, Adeta Bir Teknoloji 
Şöleni Havasında Geçmektedir

Buna benzer bir programı, yurt içinde 
çalışan araştırmacılarımız için de gelişti-
receğiz. Geçtiğimiz hafta, 2023 Sanayi ve 
Teknoloji Stratejimiz kamuoyuyla payla-
şıldı. Bu strateji, Milli Teknoloji Hamlesi 
ruhuyla hazırlandı. Teknolojik dönüşüm 
sürecinde, yeni teknolojilerin pazarı değil, 
üreticisi olmak istiyoruz. Bunun için kat-
ma değerli üretim öncülüğünde küresel 
rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik 
ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendi-
recek, kritik teknolojilerde atılım sağla-
yacağız. 2023’e giden yolda yeni büyüme 
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Bugün Diyarbakır’da evlatları dağa kaçırı-
lan analar dimdik duruyorsa bunun bir se-
bebi var. Çünkü onların da ruh köklerinde 
bir dinamizm var. Ölümden korkmuyorlar, 
üzerine üzerine gidiyorlar ve “Evlatlarımız 
gelene kadar buradan ayrılmayacağız” di-
yorlar. Şimdi buradan ben Kandil’e de ses-
leniyorum. Bu terör örgütlerin içinde, ya-
nında, arkasında olan ve onlara siyasi des-
tek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede 
eğer katil aranıyorsa, bunun adresini sor-
maya gerek yok. Bunlar biliniyor. Bunlar 
Parlamento’ya kadar sızmış olanlar. Kim-
seyi aldatamazsınız, sokağa insanları çağı-
rıp Diyarbakır’da 53 evladımızı öldürenle-
ri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır 
da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, ta-
kipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer 
biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz 
bunun hesabını sorar. Zira bu topraklar 
rastgele topraklar değildir. İstiklal Marşı-
mız ne diyor:

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda

Canı, cananı, bütün varımı alsın da huda

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda

İşte bu topraklar böyle vatan oldu. 

Gerektiğinde, hayatımız pahasına darbe-
cilerin silahlarının karşısına dikilip, tıpkı 
Sultan Alparslan gibi, “Ya şehit ya muzaf-
fer olacağız” dedik, tıpkı Gazi Mustafa Ke-
mal gibi, “Ya istiklal, ya ölüm” dedik. Ma-
ruz kaldığımız her saldırıya milletimizle 
birlikte “Ya olacağız ya öleceğiz” diyerek 
karşı koyduk. Ecdadımız bize bu toprakla-
rı çok büyük fedakârlıklarla bizim için va-

tan haline getirmişti. Biz de, yeni nesillere 
sadece bir vatan değil, aynı zamanda böl-
gesinin ve dünyanın en güçlü ülkelerinden 
birisini miras bırakmak için çalışıyoruz. 

Türkiye’nin Bu Büyük Meydan 
Okumasının Elbette Bir 
Bedeli Vardır

İşte bugün Birleşmiş Milletler Genel Kuru-
lu toplantıları için Amerika’ya gidiyoruz. 
Ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki 
gelişmelere dair ne düşünüyorsak, neye 
inanıyorsak, ne yapmak istiyorsak hepsini 
de tüm devletlerin temsilcilerinin önünde 
açıkça ifade edeceğiz. Türkiye’nin bu bü-
yük meydan okumasının elbette bir bedeli 
vardır. Ama biz bu topraklarda yaşamaya 
karar vermekle, zaten her türlü bedeli öde-
meyi göze almış bir milletiz. Dolayısıyla, 
bize gizli-açık tehditlerle bedel ödetmeyi 
düşünenler, bunun hesabını yapanlar, bey-
hude bir işle uğraştıklarını bilmelidirler. 
Eskiler, “Ölümden öte köy mü var” derler. 
Bu millet, en ağır bedel olan ölümden bile 
korkmadığını, 15 Temmuz’da göstermiştir. 

Ülkemizi yeniden bir kısırdöngüye hap-
setmeye çalışanlara karşı vereceğimiz en 
güzel cevap, işte burasıdır. Evet, ülkemizi 
hedeflerinden alıkoymak isteyenlere ceva-
bımızı, hayallerimizi, heyecanımızı, azmi-
mizi, inancımızı kaybetmeden çalışarak, 
çok çalışarak, daha çok çalışarak verece-
ğiz. Bizim milletimiz bir şeye inandığın-
da ve yola çıktığında, Allah’ın izniyle, onu 
durdurabilecek hiçbir güç yoktur. İnşallah 
bu millet bir daha asla kendini korumak, 

mileri bir parça yol da almıştır. Ama maa-
lesef, 17 yıl önce ülkenin yönetimini dev-
raldığımızda, Türkiye hala geri kalmışlık 
zinciriyle bağlanmış bir haldeydi. 

Öncelikle, 81 vilayetimizin temel altyapı 
sorunlarını çözerek, milletimizi özlemini 
çektiği hizmetlere kavuşturmak için kolla-
rı sıvadık. Bunun yanında, vesayetle çetin 
bir mücadeleye girişerek, demokrasimizi 
güçlendirdik, milli iradenin üstünlüğünü 
tahkim ettik. Aynı şekilde, ekonomimizi u-
luslararası rekabete uygun şekilde reforme 
ederek, üretimin, istihdamın, ihracatın ve 
elbette teknolojinin gelişmesini sağladık. 
Böylece, mahkûm edilmek istendiğimiz 
geri kalmışlık zincirlerini birer birer par-
çaladık. 

Diyarbakır’da 53 Evladımızı 
Öldürenleri Bu Millet Unutmuyor

Elbette bu mücadele öyle kolay geçme-
di. Önümüze her türlü engel çıkartıldı, 
her türlü tuzak kuruldu, her türlü oyun 
oynandı. Yeri geldi partimizi kapatmaya 
kalktılar. Yeri geldi terör örgütleriyle ülke-
mizi kana ve ateşe boğmaya çalıştılar. Yeri 
geldi sokakları karıştırmak, milletimizin 
fertlerini birbirine düşman etmek için 
uğraştılar. Hatta yeri geldi emniyet-yargı 
teşkilatı, yeri geldi ordu içindeki bir çete 
vasıtasıyla darbe girişiminde bulundu-
lar. Kardeşliğimizin yanında ekonomimi-
zi de hedef aldılar. 

Hamdolsun, milletimizle birlikte bu sal-
dırıların hepsini de birer birer boşa çıkar-

mayı başardık. Bugün Türkiye, eğitimden 
sağlığa her alanda güçlü altyapıya sahiptir. 
Maruz kaldığımız tüm saldırılara rağmen 
hala güçlü bir şekilde ayakta olan bir eko-
nomimiz var. Dış politikada, bölgemizde 
ve küresel düzeyde etkin bir güç durumun-
dayız. Demokrasimizi, dünyaya örnek ola-
cak bir işleyişle hep dimdik ayakta tuttuk. 
Böylece, sadece kendimize yeni ve parlak 
bir gelecek inşa etmekle kalmadık. Aynı 
zamanda gözünü ve yüreğini bize yönelt-
miş yüzlerce milyon kardeşimize de umut 
verdik, mücadele azmi aşıladık.  Bizleri bu-
günlere getiren Rabbimize hamd ediyor, 
milletimize de şükranlarımızı sunuyoruz. 

Değerli kardeşlerim,

Büyük devlet ve millet olmak, aynı za-
manda büyük dertlerle, büyük sorunlarla, 
büyük saldırılarla da mücadele etmeyi ge-
rektiriyor. Türkiye şayet kendisine biçilen 
“Geri kalmış veya az gelişmiş ülke” rolünü 
kabul edip, başını kasap bıçağının önüne 
kuzu kuzu uzatmış olsaydı, şu anda yaşa-
dığımız sıkıntıların çoğu gündemimizde 
olmayacaktı. Ama bu millet, tarihinin hiç-
bir döneminde esareti, müstemleke olma-
yı, zillet içinde yaşamayı kabul etmemiştir. 
Biz de milletimizin bu hasletini bildiğimiz 
için, ne kadar büyük, ne kadar tehlikeli 
olursa olsun, istiklalimiz ve istikbalimiz 
için hiçbir mücadeleden geri durmadık. 
Gerektiğinde, bu milleti “Göbeğini kaşı-
yan adam” diyerek, “bidon kafalı” diyerek 
küçümseyenlerin üzerine gittik. Gerekti-
ğinde, terör örgütleri aracılığıyla ülkemize 
rota tayin etmeye kalkanların suratına bir 
şamar gibi indik. 
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dostlarına destek olmak, mazlumların 
elinden tutmak, hedeflerine ulaşmak için 
kimsenin inayetine, kimsenin lütfuna ihti-
yaç duymayacaktır. 

TEKNOFEST’te neler yaptığımızı, neler 
yapmakta olduğumuzu gördünüz mü? 
Gençler, gördünüz mü? Demek ki bu genç-
lik yapıyor. İşte ben bunlardan bir tanesi-
nin üretim merkezine gittim ve gördüm 
ki çalışanların hepsi gençlerden oluşuyor. 
Hepsi de gayet iyi yetişmiş mühendislerdi.  
Azmin önünde hiçbir şey duramaz. 

Biz 17 yıldır yaptığımız yatırımlar, ortaya 
koyduğumuz icraatlar, gerçekleştirdiğimiz 
reformlar ve neticelendirdiğimiz değişim-
lerle, büyük ve güçlü Türkiye’nin yolunu 
açtık. Gençlerimiz bu yoldan ilerleyerek 
2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçire-
ceklerdir. İşte şu anda karşımda Akıncı’yı, 

SU-35’i görüyorum. Bakın insanlık neler 
yapıyor, nereye gidiyor. Şair ne diyor:

 “Alınız ilmini Garbın, alınız sanatını, 

Veriniz hem de mesainize son süratini” 

Biz de Batının ilmini alacağız. Rabbim yar 
ve yardımcımız olsun. 

Bu duygularla bir kez daha TEKNOFEST 
2019’un başarıyla gerçekleştirilmesin-
de emeği geçenleri tebrik ediyorum. 
TEKNOFEST’e katılan ve katkı veren tüm 
gençlerimize, teknoloji sevdalılarına, bi-
lim adamlarımıza ve araştırmacılarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum. Yarışmalarda 
dereceye giren gençlerimizi de ayrıca teb-
rik ediyorum. 

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

Değerli misafirler, Türk Silahlı Kuvvetle-
rimizin kıymetli mensupları, sevgili  de-
nizciler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. Bugün teslim töreni için bir araya 
geldiğimiz 4’üncü Milli Gemimiz Kınalıa-
da Korveti’nin ülkemize, milletimize ve de-
nizcilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Sac kesme törenini gerçekleştireceğimiz 
geminin de, dost ve kardeş Pakistan Dev-
letine hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Bu gemilerin ve içinde yer alan tüm sis-
temlerin tasarımından inşasına, üretimi-
ne kadar her aşamasında emeği geçenlere 
şükranlarımı sunuyorum. 

2023’te Savunma Sanayiinde 
Dışa Bağımlılığı Tamamen 

Ortadan Kaldıracağız

4. Milli Gemi Kınalıada’nın Teslim ve Pakistan’a İhraç Edilecek
Geminin Sac Kesme Töreni | İstanbul | 29 Eylül 2019
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ğindeki İ-Sınıfı Firkateynlerin ilkinin inşa-
sına da, Savunma Sanayi Başkanlığımız ile 
STM arasındaki sözleşmenin imzalanma-
sıyla başlandı. 

Hizmete giren korvetlerimiz, bugüne ka-
dar çok sayıda milli ve uluslararası tatbi-
katta yer alarak, kendilerine verilen gö-
revleri başarı ile yerine getirdiler.  Birçok 
devletin ilgisini çeken bu korvetler, görev-
lerindeki başarıları ile dünyadaki benzer 
sınıftaki gemiler arasında en üst sıralarda 
yer alıyor. Bugün denize iniş töreni için bir 
araya geldiğimiz bu gemimizin de deniz-
lerdeki gücümüze güç katacağına yürek-
ten inanıyorum.

Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeye yö-
nelik daha pek çok projemiz vardır. Ülke-
miz ile dost ve kardeş devletlerin ihtiyaçla-
rını karşılayacak olan dizel elektrikli deni-
zaltı projesiyle ilgili çalışmalar da sürüyor. 
İzmir Tersanesini, Deniz Kuvvetlerimize 
daha iyi hizmet verebilmesi için altyapı ve 
yüzer havuzlarla güçlendiriyoruz. Bura-
daki ilk yüzer havuzu önümüzdeki Kasım 
ayında hizmete alıyoruz.  Askeri ve sivil 
tersaneler arasındaki işbirliğini artırarak, 
büyük bir potansiyelin olduğu dünya piya-
salarındaki yerimizi genişletmeyi planlıyo-
ruz. Gemi makinalarından deniz toplarına, 
füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere 
kadar her alanda yerli ve milli imkânları 
en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız. 

Değerli misafirler,

Türkiye’nin savunma sanayi alanında son 
dönemde kat ettiği mesafe, istiklaline ve 

istikbaline daha güvenli bakmasını sağla-
mıştır. Geçmişte, arzu ettiğimiz gemileri, 
uçakları, araç-gereçleri paramızla dahi 
alamadığımızı asla unutmadık, unutma-
yacağız. Son olarak, proje ortağı olduğu-
muz F-35 uçakları konusunda yaşananlar 
bizim bu alandaki kararlılığımızı daha da 
artırmıştır.  Nasıl korvetlerimizi kendimiz 
inşa ettiysek, nasıl ATAK helikopterimizi 
kendimiz yapabildiysek, nasıl İHA’larımı-
zı, SİHA’larımızı, uydularımızı geliştirip 
uçurduysak, inşallah kendi savaş uçağımı-
za da kavuşacağız. 

Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı 
yüzde 80’lerden yüzde 30’lara indirerek, 
gerçekten önemli mesafe kat ettik. Daha 
önce neredeyse yok denecek seviyede olan 
savunma sanayindeki araştırma-geliştir-
me harcamaları 1,5 milyar dolara yaklaştı. 
Halihazırda ülkemizde 700 ayrı savunma 
sanayi projesi yürütülmektedir. Proje hac-
mi itibariyle sektörde 60 milyar dolarlık 
bir büyüklüğe ulaştık, ihale sürecindeki-
lerle bu rakam 75 milyar dolara çıkacak. 
Bugün dünyanın en büyük 100 savunma 
şirketi arasına giren 5 firmamız bulunu-
yor. İnşallah bu sayı sürekli artacaktır. 

Hedefimiz, 2023 yılında savunma sa-
nayiinde dışa bağımlılığımızı tamamen 
ortadan kaldırmaktır. Yürüttüğümüz 
çalışmaların sonuçlarını, kendi ihtiyaç-
larımızı karşılama yanında dostlarımız 
ve kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Savun-
ma ve havacılık ihracatımız, geçtiğimiz 
yıl itibariyle 2,2 milyar doları buldu. Biz 
tüm bu yatırımları, dostlarımızın emin 
olmasını sağlamak, birliğimize ve bütün-

Değerli misafirler, 

Sözlerime, 27 Eylül’de kutladığımız Pre-
veze Deniz Zaferi’mizin yıldönümünü ve 
Deniz Kuvvetleri Günümüzü bir kez daha 
tebrik ederek başlamak istiyorum. Bu sa-
vaş, Barbaros Hayrettin Paşa komutasın-
da, büyük bir düşman donanmasına karşı 
verilmişti. Kazanılan zaferin ardından Os-
manlı Devleti Akdeniz’deki hâkimiyetini 
perçinlenmiş, Türk donanmasının gücü 
tüm dünyaya gösterilmişti. Bu vesileyle, 
Barbaros Hayrettin Paşa’yı ve tüm denizci-
lerimizi bir kez daha tazimle, rahmetle yâd 
ediyorum.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan Deniz 
Kuvvetlerimiz, devraldığı bu büyük mira-
sı daha da güçlendirerek geleceğe taşıyor. 
Deniz Kuvvetlerimiz, birikimi, donanımı, 
disiplini, nitelikli personeli ve üstlendiği 
tüm görevlerde elde ettiği başarılarla biz-
leri gururlandırıyor. Sahil Güvenliğimizle 
kendi kara sularımızda, donanmamızla 
dünyanın dört bir yanında tüm insanlığın 
huzuru, adalet ve barışı için çalışıyoruz, 
çalışmaya devam edeceğiz. 

“Hazır ol cenge, ister isen sulh-u salah” 
diyen ecdadımıza kulak vererek, eksikle-
rimizi sürekli tamamlıyoruz. Son dönem-
de dünya ve özellikle Akdeniz’de yaşanan 
hadiseler bize, her alanda olduğu gibi de-
nizlerde de çok daha güçlü olmamız gerek-
tiğini işaret ediyor.  Bu sebeple karada ve 
havada devreye aldığımız nice savunma ve 
taarruz sistemlerimiz gibi, MİLGEM gemi-
lerimizi de kararlılıkla inşa ediyor, deniz-
lere uğurluyoruz. Türkiye, bugün dünyada 

bir savaş gemisini milli imkânlarıyla ta-
sarlayan, inşa eden ve idamesini gerçek-
leştirebilen 10 ülkeden biridir. Bu kap-
samda ürettiğimiz Heybeliada’yı 2011’de, 
Büyükada’yı 2013’te, Burgazada’yı da 
2016’da denize indirmiştik. MİLGEM pro-
jesinde yıllar içerisinde edinilen tecrübey-
le yerlilik oranını yüzde 70 seviyesine ka-
dar yükselttik.

Kendi Savaş Uçağımıza da 
Kavuşacağız

Değerli misafirler,

Kınalıada’nın tasarım, inşa ve entegras-
yon faaliyetleri İstanbul Tersanesi Komu-
tanlığında yürütüldü. Bu süreçte ihtiyaç 
duyulan tasarım, araştırma-geliştirme, te-
darik ve hizmet alımı işleri Savunma Sana-
yii Başkanlığımız tarafından yerli ve milli 
imkânlarla gerçekleştirildi. Gemimizin 
platform sistemleri ve dizayn hizmetleri 
STM, silah ve sensör sistemleri ASELSAN, 
savaş yönetim sistemi HAVELSAN tarafın-
dan sağlandı. Bu firmalarımızın altında 
50’yi aşkın yerli firma, alt yüklenici olarak 
görev yaptı. MİLGEM Ada Sınıfı Korvet-
lerin ilk üçünden farklı olarak Kınalıada, 
ROKETSAN tarafından millî imkânlarla 
geliştirilen ATMACA füzemizi kullanacak. 
Aynı şekilde, HAVELSAN ve Deniz Kuvvet-
lerimizin birlikte geliştirdiği ADVENT adı 
verilen Savaş Yönetim Sistemi de ilk kez 
Kınalıada gemisinde yer alacak. Böylece 
geminin yerlilik oranı daha da artırılmış 
oldu. MİLGEM Projesinin Beşinci Gemisi 
ve ADA Sınıfı Korvetlerin devamı niteli-
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lüğümüze göz dikenleri caydırmak için 
yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.   

Uyuyan Devi Uyandırdılar, 
Sonuçlarına Katlanacaklar

Esasen, özellikle son 6 yıldır birbiri ardı-
na yaşadığımız sıkıntıların gerisindeki 
sebeplerden birinin de, Türkiye’yi işte bu 
hedefine ulaşmaktan alıkoymak olduğu 
açıktır. Hep söylediğim gibi; başaramaya-
caklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar, 
sonuçlarına katlanacaklar. Madem bizim 
tüm açık ikazlarımıza rağmen üzerimize 
üzerimize geliyorlar, bunun da sonuçları-
na katlanacaklar. Türkiye’yi ve Türk Mille-
tini hala tanıyamamış olanlara kendimizi 
tanıtmaya devam edeceğiz demektir. 

Az önce Pakistan Deniz Kuvvetleri 
Komutanı’nın konuşmasını dinledik. Ko-

mutan, Cammu Keşmir’den bahsetti. Bura-
da 8 milyon insan adeta bir açık hava ha-
pishanesinde yaşıyor. Her türlü işkenceye 
maruz bırakılıyorlar. Cammu Keşmir’deki 
bu olayın bir benzeri de Filistin’de yaşa-
nıyor. Orada da insanlar bir yerden başka 
bir yere gidemiyorlar. Peki, insanlık buna 
karşı ne yapıyor? Dünyadaki hiçbir ülke-
den ses çıkmıyor. Sadece biz ve Malezya 
konuştu. Kimse konuşmuyor. Niye? Maa-
lesef, herkesin zihinlerinde başka senaryo-
lar var. Ama bizim zihnimizde tek senaryo 
var. Biz hakkın ve haklının yanında olma-
ya devam edeceğiz. Mazlumların yanında 
olmaya devam edeceğiz. 

Bu duygularla, Kınalıada gemimizin ülke-
mize kazandırılmasında emeği geçen her-
kesi tekraren tebrik ediyorum. Gemimizin 
yolu açık, denizleri sakin, pruvası neta ol-
sun diyor, hepinize sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nin 27’nci Dö-
nem 3’üncü Yasama Yılının açılışında, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum. 

Büyük Millet Meclisimizin açılışından gü-
nümüze kadar, bu çatı altında milli irade-
nin üstünlüğü inancıyla ülkemize hizmet 

eden tüm milletvekillerimizi saygıyla anı-
yorum. Halen hayatta olan milletvekille-
rimizin tamamına sağlık ve afiyet, vefat 
edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. İstik-
lal Harbimizin Başkomutanı, Meclisimizin 
ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ile Cumhuriyetimizin bugünlere gelmesin-
de emeği geçen herkese ülkem ve milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum. 

Siz Milletvekillerinin Sesine 
Hiçbir Zaman Kulağımızı 

Kapatmadık, Kapatmayacağız

TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışı | Ankara | 1 Ekim 2019
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ile Türkiye Büyük Millet Meclisimiz de, 
ikinci defa gazilik unvanıyla şereflenmiş-
tir. 15 Temmuz gecesi bu millete sıkılan 
her kurşun, atılan her bomba, bizi büyük 
ve güçlü Türkiye’nin inşası yolundan vaz-
geçirmek bir yana, kararlılığımızı daha 
da perçinlemiştir. İstiklal Marşı “korkma” 
diye başlayan bir milleti, darbeyle teslim 
alacaklarını sananlar, daha gün doğmadan 
“Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal” 
nidasına teslim olmuşlardır. Şayet bugün 
geleceğimize çok daha güvenle ve cesaret-
le bakıyorsak, işte bu mücadelenin başarısı 
sayesindedir. Bu vesileyle herkesi, milleti-
mizin yakın tarihteki en büyük demokrasi, 
hak ve özgürlük zaferi olan 15 Temmuz’un 
şanını, şerefini, anlamını koruma husu-
sunda azami hassasiyet göstermeye davet 
ediyorum. 

Aynı şekilde, milli iradenin tecelligâhı olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarının 
gözetilmesini de her şeyin üzerinde tutma-
mız gerekiyor.  Çok partili siyasi hayata 
geçişi sağlayarak ülkemizi demokrasiyle 
tanıştıran bu Meclise sahip çıkmak, milli 
iradeye ve hukuk devletine de sahip çık-
mak demektir. Bu sebeple, milli iradenin 
üstünlüğü yerine küçük bir azınlığın çı-
karlarını korumayı amaçlayan tüm darbe-
lerin, cuntaların, siyaseti ve hukuku örse-
leyen nice ayak oyunlarının ilk hedefinde 
hep bu Meclis olmuştur. Hamdolsun her 
seferinde milli irade üstün gelmiş, Meclisi-
miz yeniden millet adına görev üstlenmiş-
tir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstiklal 
Harbini yönetirken de, 15 Temmuz’da dar-
becilerin karşısına cesaretle dikilirken de, 
milletimiz adına tarihte eşine az rastlanır 

bir mücadele veriyordu. İnşallah gelecek-
te de, bu kutlu çatı altında aynı mücadele 
kararlılıkla verilmeye devam edecektir. 
Siyaset yaparken de, Meclis çalışmalarını 
yürütürken de, hepimiz önce bu ülkeye ve 
millete karşı sorumlu olduğumuzu unut-
mayacağız.

“Önce milletim”, “Önce memleketim” de-
meyen hiç kimsenin bu kutlu kurumun 
çatısı altında yer almaya hakkı olmadığını 
düşünüyorum. Türkiye’nin en büyük gücü, 
milletiyle ve onu temsil eden kurumlarıyla 
sergilediği birliktir, beraberliktir, dayanış-
madır. Bu öyle bir güçtür ki; ne parayla, ne 
teknolojiyle, ne de diğer imkânlarla kıyas 
kabul eder. İşte bunun için her fırsatta Bir 
olacağız, İri olacağız, Diri olacağız, Kardeş 
olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız di-
yoruz. İşte bunun için terörle ve şiddetle 
arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli 
meselelerde aynı ortak paydada buluşma-
ya davet ediyoruz. 

Bu hissiyatla hareket eden herkesle ülke-
mizin, bölgemizin ve dünyanın tüm me-
selelerini konuşmaya, görüşmeye, birlikte 
hareket etmeye hazırız. Milletimizin ve 
onların temsilcileri olan siz milletvekille-
rinin sesine hiçbir zaman kulağımızı ve 
yüreğimizi kapatmadık, kapatmayacağız. 
Yeter ki siyasi konulardaki rekabetimizi ve 
farklılıklarımızı, ülkemize ve milletimize 
karşı olan sorumluluklarımızın önüne ge-
çirmeyelim. İnşallah önümüzdeki yasama 
dönemi, Meclis çatısı altında bu yönde ör-
nek bir işbirliği sergileyeceğimiz bir devir 
olarak tarihe geçecektir. 

Malazgirt’ten Anadolu Selçuklu ve Osman-
lı Devletlerinin kuruluşuna, İstanbul’un 
Fethi’nden İstiklal Harbimize ve terörle 
mücadele sürecimize kadar bu toprakların 
vatanımız olması ve ilelebet öyle kalması 
için mücadele eden, şehit veya gazi olan 
tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnet-
le yâd ediyorum. Halen, Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet şiarıyla sı-
nırlarımız içinde ve dışında canları paha-
sına mücadele eden güvenlik güçlerimi-
zin her birini “Rabbim muhafaza buyur-
sun” diyorum. 

Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da, Katar’da, 
Somali’de, Lübnan’da, Balkanlarda ve daha 
pek çok yerde bayrağımızı gururla dalga-
landıran güvenlik güçlerimize Mevla’dan 
başarılar diliyorum. Aynı şekilde, ülkemi-
zin yumuşak gücü olarak dünyanın he-
men her köşesinde, son derece zor şartlar 
altında, insani yardım ve kalkınma faali-
yeti yürüten sivil toplum kuruluşlarımızın 
temsilcilerine de muvaffakiyetler temenni 
ediyorum. 

Bu yıl, İstiklal Harbimizin başlaması-
nın 100’üncü yıldönümü... Bir asır önce 
Samsun’dan başlayıp Amasya, Erzurum, 
Sivas duraklarının ardından Ankara’da ilk 
menziline ulaşan bu kutlu yolculuk, 23 Ni-
san 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açılı-
şıyla yeni bir safhaya evrilmiştir. Kurtuluş 
Savaşımızı bizzat sevk ve idare eden Bü-
yük Millet Meclisi, dönemin tüm zorlukla-
rına göğüs gererek, bu mücadeleyi zaferle 
taçlandırmıştır. 

600 yıllık bir çınarın yerine dikilen genç 
Türkiye Cumhuriyeti fidanı, inşallah 4 yıl 
sonra bir asrını geride bırakacaktır. Mil-
letimiz, sadece bu topraklardaki bin yıl-
lık varlığı döneminde Selçuklu, Osmanlı 
ve Türkiye Cumhuriyeti olarak üç devlet 
kurmuştur. Cumhurbaşkanlığı forsunda 
sembolleri yer alan devletlerimize bak-
tığımızda 2 bin 200 yılı aşkın bir mirasa 
sahip olduğumuzu görüyoruz. Dünyada 
böylesine derin, yaygın ve kesintisiz devlet 
tecrübesine sahip bir başka millet yoktur. 
Bu süreklilik aynı zamanda millet olarak 
bizim hiçbir zaman esareti kabul etmedi-
ğimizi; özgürlüğümüze, onurumuza, ideal-
lerimize hep bağlı kaldığımızı ifade ediyor. 
Türkiye’yi sınırları cetvelle çizilmiş, ba-
ğımsızlığı bahşedilmiş, müesseseleri suni 
olarak kurulmuş; medeniyet müktesebatı, 
tarihi, kültürü, hedefleri olmayan toplum-
lar ve devletçiklerle karıştıranlar oluyor. 
Ülkemizin ve milletimizin kadim geçmişi-
ni ve bugünkü gücünü anlamayanlara, bu 
gerçekleri her fırsatta hatırlatmanın göre-
vimiz olduğuna inanıyorum. 

Meclise Sahip Çıkmak, Milli 
İradeye Sahip Çıkmak Demektir

Bir asır önce “hasta adam” diyerek adeta 
gömmeye hazırlandıkları bu millet, İstik-
lal Harbi ile kıyam etmiş ve hürriyetini tek-
rar kazanmıştı. Son dönemde de, PKK’dan 
DEAŞ’a ve FETÖ’ye kadar envaiçeşit terör 
örgütüyle dize getirmeye kalktıkları bu 
necip millet, bir kez daha kıyam ederek, 
istiklaline ve istikbaline olan bağlılığını 
göstermiştir. Bu süreçte verdiği mücadele 
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Dış politikada, bayrağımızın onurunu, 
pasaportumuzun ve paramızın değerini, 
ülkemizin itibarını hak ettiği yere çıkarta-
bileceğimize inandık. 

İşte bu inançla yürüttüğümüz Başbakan-
lık ve Cumhurbaşkanlığı görevlerimiz dö-
neminde ne yaptıysak, neyi başardıysak, 
hepsini de Yüce Meclis’le birlikte, sizlerle 
birlikte gerçekleştirdik. Demokrasilerde 
iktidar kadar muhalefetin de önemli oldu-
ğuna inandığımız için, bu başarıyı, hiçbir 
ayrım yapmadan Yüce Meclis’in tüm mil-
letvekillerine ait görüyoruz. Demokraside, 
ekonomide, altyapıda Cumhuriyet tarihi-
nin en büyük atılım hamlesinin gerçekleş-
mesinde, icraatıyla, teklifiyle, tenkidiyle 
emeği olan herkese şükranlarımı sunu-
yorum. Türkiye’nin, uzun, meşakkatli, 
zaman zaman kesintili de olsa demokra-
side bugün geldiği yer, hepimizin ortak 
zaferidir. 

Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminin hayata geçilmesiyle birlikte 
hepimizi, inşallah, çok daha aydınlık bir 
gelecek bekliyor. Meclisimizin gayreti, 
milletimizin takdiriyle hayata geçen yeni 
yönetim sistemimiz, artık sorunlarımızı 
herhangi bir müdahaleye meydan verme-
den, demokrasinin imkânlarıyla çözebi-
leceğimizin en büyük ispatıdır. Bir yılını 
geride bıraktığımız Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemini, sürekli güncelleye-
rek, sürekli geliştirerek bizden sonraki 
nesillere en büyük mirasımız olarak bıra-
kacağımıza inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri,

Kadim bir medeniyet ve tarih birikimi-
nin varisi olmak, bize büyük itibar ka-
zandırma yanında, ağır sorumluluklar 
da yüklüyor. Bugün bölgemizde ve dün-
yada, kalbiyle ve gözüyle bizi takip eden 
yüz milyonlarca insan bulunuyor. Tür-
kiye, sadece komşularının değil, onlarla 
birlikte bugün bize uzak gibi gözükse de, 
aslında aynı tarih ve medeniyet dairesin-
de birlikte olduğumuz tüm kardeşlerinin 
ve dostlarının meseleleriyle ilgilenmek 
zorundadır. Suriye’ye sırtımızı döne-
meyeceğimiz gibi, Filistin’e, Libya’ya, 
Pakistan’a, Afganistan’a, Arakan’a, 
Türkistan’a da sırtımızı dönemeyiz. 
Irak’ı, İran’ı görmezden gelemeyeceği-
miz gibi, Azerbaycan’dan Kazakistan’a, 
Özbekistan’dan Türkmenistan’a, 
Kırgızistan’dan Kırım’a kadar Asya coğ-
rafyasının hiçbir köşesine bigâne kala-
mayız. Kıbrıs’taki, Yunanistan’daki, Bul-
garistan’daki soydaşlarımızın haklarını 
korumak nasıl vazifemiz ise, tüm Balkan 
ve Avrupa coğrafyasına da aynı gözle bak-
makla mükellefiz. Akdeniz’in, Ege’nin, 
Karadeniz’in her karışındaki gelişme 
bizi doğrudan ilgilendirir. Avrupa’dan 
Kafkaslara, Orta Asya’dan Güney Asya’ya 
kadar her yerde bu anlayışla varlık göste-
riyoruz. Türkiye olarak bu geniş coğraf-
yada, sadece yaşatmak, yardımcı olmak 
ve imkân varsa birlikte kazanmak için 
çalışırız, mücadele ederiz. 

Değerli milletvekilleri,

Türkiye, Cumhuriyet döneminde yeniden 
ayağa kalkma mücadelesi verirken, aynı 
zamanda darbeler, vesayet, geri kalmış-
lık, iş bilmezlik gibi nice sıkıntılarla da 
boğuşmak zorunda kalmıştır. Şöyle geriye 
dönüp baktığımızda; demokraside, ekono-
mide, altyapıda, sanayide, ticarette, eğitim-
de, sağlıkta, velhasıl her alanda uzunca bir 
süre milletimizin oldukça düşük hizmet 
standartlarına mahkûm edildiğini görü-
yoruz. Bu durumun elbette pek çok sebebi 
vardır. En önemli sebeplerden birinin, si-
yaset kurumunun kendi içindeki rekabeti, 
ülkeye hizmetin üzerinde tutması olduğu-
nu düşünüyorum. Bunu gördüğümüz için, 
yaklaşık 18 yıl önce, Türkiye’nin yöneti-
mine talip olarak milletimizin huzuruna 
çıktığımızda, ilk önce siyasetin üslubunu 
ve tarzını değiştirmekle işe başladık. Daha 
da önemlisi, sadece karşımızdaki devasa 
sorunları görmekle kalmayıp, asıl onun 
gerisindeki büyük potansiyele odaklandık. 

Türkiye’nin Bugün Geldiği Nokta 
Hepimizin Ortak Zaferidir 

Evet, biz ülkemize inandık, milletimize 
inandık, kendimize ve politikalarımıza 
inandık. Her şeyden önce de Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nin, sorunları çözme 
ve ülkemizin önünü açma iradesinin bü-
yüklüğüne inandık. Demokrasimizi, hak 
ve hürriyetleri tüm kesimler için genişle-
terek, inanç ve ifade özgürlüğünü gerçek 
anlamda tesis ederek güçlendirebileceği-
mize inandık. Eğitimde, çocuklarımızı 70-

80 kişilik sınıflardan kurtarabileceğimize, 
üniversiteye girmek için yaşanan yığılma-
yı önleyebileceğimize inandık. Sağlıkta, 
vatandaşlarımızı hastane kapılarında ezi-
yet çekmekten kurtarabileceğimize, her-
kese insanca hizmet sağlayabileceğimize 
inandık. Sosyal güvenlikte, ülkemizde ya-
şayan istisnasız herkesi kucaklayabilecek 
sürdürülebilir bir sistemi kurabileceğimi-
ze inandık. Kadınlardan gençlere, engel-
lilerden yaşlılara, kimsesizlerden bakıma 
muhtaçlara kadar herkesin yanında olabi-
leceğimize inandık. Ulaşımda, ülkemizin 
her yerine karayoluyla, havayoluyla, de-
miryoluyla hızlı, konforlu ve güvenli şe-
kilde erişilebilmesini sağlayabileceğimize 
inandık. Enerjide, kendi su, güneş, rüzgâr, 
termal ve kömür kaynaklarımızı en etkin 
şekilde değerlendirebileceğimize inandık. 
Bayındırlıkta, yerleşim yerlerimizin tama-
mını, insanlarımızın ihtiyaçlarına uygun 
ve modern bir şehirleşme anlayışıyla dö-
nüştürebileceğimize inandık. Sanayimizi, 
dünyayla rekabet edebilecek düzeye çı-
kartabileceğimize inandık. Savunma sa-
nayinde, ülkemizi dışa bağımlılıktan kur-
tarabileceğimize inandık. İhracatımızı, 
hem çeşit, hem pazar, hem de rakam itiba-
rıyla katbekat artırabileceğimize inandık. 
Büyümemizi, ülkemizin potansiyeline ve 
hedeflerine uygun seviyelere yükseltebi-
leceğimize inandık. İstihdamı, herkesin 
kendisini ve ailesini geçindirebileceği 
bir iş bulabileceği seviyeye getirebilece-
ğimize inandık. Adaletten güvenliğe her 
alanda, milletimizi özlemle beklediği hiz-
metlere kavuşturabileceğimize inandık. 
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Türkiye, Suriye’nin Toprak 
Bütünlüğünden Yanadır

Sınırlarımız dışındaki hiçbir faaliyetimiz 
işgal, ilhak, istismar amaçlı değildir. Ken-
di güvenliğimiz, huzurumuz ve refahı-
mız adına neyin peşindeysek, yakındaki 
ve uzaktaki tüm dostlarımız için de aynı 
mücadeleyi veriyoruz. Birileri sınırların-
dan binlerce kilometre öteye kaynakları 
sömürmek, bu uğurda gerekirse terör ör-
gütlerini, canileri, diktatörleri destekle-
mek için gidiyor olabilir. Biz ise çevremize 
sadece yaşatmak, yardım etmek ve imkân 
varsa birlikte kazanmak anlayışıyla bakı-
yoruz. İnsan merkezli bu anlayışın elbette 
bir bedeli var. Ne bedel ödersek ödeyelim, 
Türk Milletini diğerlerinden ayıran bu in-
sani duruşumuzdan hiçbir zaman vazgeç-
medik, vazgeçmeyeceğiz. 

Değerli milletvekilleri,

Bugün ülkemizde, çeşitli ülkelerden ge-
len yaklaşık 5 milyon yabancı bulunuyor. 
Esasen Anadolu nüfusunun kahir ekse-
riyeti, son 150 yıldır neredeyse kesintisiz 
bir şekilde, canını ve geleceğini kurtarmak 
için bu topraklara akın etmiş insanlardan 
meydana geliyor. Üstelik bu yöneliş yakın 
tarihte de devam etmiştir. Bundan 30 yıl 
önce, Bulgaristan’dan yüzbinlerce soyda-
şımız sınırlarımıza dayandığında, kapıları 
kapatıp onları zulmün pençesine terk et-
mek aklımızdan dahi geçmedi. Ardından 
Irak’taki yüzbinlerce Kürt kardeşimiz ü-
zerlerine yağan bombalardan kaçmak için 
ülkemize sığındığında yine sınırları ka-

patmayı asla düşünmedik. Orta Asya’dan, 
Türkistan’tan, Kafkaslardan, Balkanlar-
dan, Kuzey Afrika’dan gelen soydaşlarımı-
zı, dostlarımızı daima bağrımıza bastık. 

Son olarak Suriyeli kardeşlerimiz rejimin 
ve terör örgütlerinin baskısı altında ezildi-
ğinde, yine gönlümüzün ve sınırlarımızın 
kapılarını açtık. Suriye krizi uzadığı için, 
halen sınırlarımız içinde yaşayan 3 milyon 
650 bin misafirimizin yol açtığı ekonomik, 
sosyal ve kültürel sınamaların tabii ki far-
kındayız. Türkiye’den başka böyle bir yü-
kü omuzlayabilecek ve bu kadar uzun süre 
yönetebilecek bir başka ülke olmadığını 
da biliyoruz. Bununla birlikte, milyonlar-
ca sığınmacıyı ilanihaye kendi toprakları-
mızda misafir etmeye devam etmek gibi 
bir düşüncemiz de yoktur. Yaklaşık 8 yıldır 
ülkemizde misafir ettiğimiz bu insanla-
rın evleri, yurtları, vatanları zaten vardır. 
Bize düşen, sığınmacıların bir an önce 
kendi ülkelerinde hayatlarını sürdürebi-
lecekleri güvenli bir iklimi oluşturmaktır. 
Bu konuda uluslararası topluma şimdiye 
kadar pek çok çağrıda bulunduk. Mesela, 
bundan 4 yıl önce, Antalya’da yapılan G-20 
Zirvesinde, toplantıya katılan tüm liderle-
re, Suriye’de bir güvenli bölge oluşturmayı 
ve sığınmacıları kendi topraklarında iskân 
etmeyi teklif ettik. Söze gelince herkes bu 
projeyi memnuniyetle karşılarken, maale-
sef, hiçbir ülke atılacak somut adımlar ko-
nusunda elini taşın altına koymadı.

Yine aynı dönemde ülkemize yönelik Suri-
ye kaynaklı terör tehdidi artık tahammül 
edilemez boyutlara ulaştı. Bu durum bizi, 
Suriye topraklarını gerek ülkemiz gerekse 
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doğusunda bu yöntemle arzu ettiğimiz ne-
ticelerin hemen hiçbirine ulaşamadık. 

Türkiye’nin artık bu konuda kaybedecek 
tek bir günü dahi yoktur. Geldiğimiz nok-
tada, kendi yolumuzda devam etmekten 
başka çaremiz kalmamıştır.  Münbiç dâhil, 
Fırat’tan Irak sınırına kadar oluşturacağı-
mız 30 kilometre derinliğindeki güvenli 
bölgede bir milyonu yeni yerleşim yerle-
rinde, bir milyonu mevcut yerlerde olmak 
üzere, iki milyon kişiyi iskân etmeyi plan-
lıyoruz. Uluslararası toplumun desteğiyle 
inşa edeceğimiz 5 bin nüfuslu 140 köye 
ve 30 bin nüfuslu 50 ilçeye bir milyon ki-
şi yerleştireceğiz. Kurulacak köyler ve il-
çelerle ilgili ön çalışmaları yaptık, yerleri 
tespit ettik, maliyetleri çıkardık. Diğer böl-
gelerde de iyileştirme çalışmaları yürüte-
ceğiz. Bölgeyi terör örgütünün işgalinden 
kurtarır kurtarmaz, inşallah, uluslararası 
toplumdan alacağımız destekle derhal işe 
başlayacağız. Hem ülkemizin bekası, hem 
terör örgütleriyle mücadelemizin başarısı, 
hem de Suriyeli misafirlerimizi evlerine 
huzuru kalple geri döndürmek için bu adı-
mı atmak mecburiyetindeyiz. 

Tabii bu arada, daha 4-5 yıl önce sınırları-
mızdan içeriye bombalar, roketler yağar-
ken bize hava savunma sistemi satışının 
reddedildiğini de unutmadık. Tehditlerin 
önüne geçmek için S-400 sistemi satın al-
ma yoluna giderek kendi çözümlerimizi 
ürettik. NATO’nun aksi yöndeki tüm açık-
lamalarına rağmen, bu konu bahane edi-
lerek ülkemize karşı gösterilen düşmanca 
tavrın rasyonel bir açıklaması yoktur. 

Tüm bu tecrübeler bize, atmakta olduğu-
muz adımın ardından karşı karşıya kalaca-
ğımız fotoğrafla ilgili bir fikir veriyor. Tür-
kiye, kendi güvenliğini ve kardeşlerinin 
geleceğini, bölgede hesabı olan güçlerin 
keyfine terk edecek değildir. Birlikte ça-
lışma imkânlarını sonuna kadar zorlarız, 
ama bu mümkün değilse de kendi yolu-
muzu açarız, nitekim şu anda açmaya da 
başladık. Hiç şüphesiz işimiz kolay olma-
yacak. Ama Allah’ın yardımı, milletimizin 
desteği, mazlumların duası, güvenlik güç-
lerimizin kahramanlığı sayesinde, bu mü-
cadeleden de alnımızın akıyla çıkacağımız-
dan şüphe duymuyorum. Türkiye Büyük 
Millet Meclisimizin tüm milletvekilleri ve 
gruplarıyla, bu süreçte devletimizin, hükü-
metimizin, güvenlik güçlerimizin yanında 
yer alacağına inanıyorum. 

Bankacılık Sistemimiz   
Güçlü Yapısını Koruyor

Değerli milletvekilleri, 

Türkiye’nin, iç ve dış güvenlik konuları 
yanında, ekonomi başta olmak üzere, bir-
lik ve beraberlik içinde çözüm yolları ara-
ması gereken başka meseleleri de vardır. 
Bugünün Türkiye’si, diğer alanlarda oldu-
ğu gibi ekonomide de 2000 yılı öncesinin 
Türkiye’si değildir. Makro ekonomik görü-
nümden altyapıya kadar her alanda adeta 
çağ atladık. Böylece Türkiye, gelişmekte 
olan ülke grubunda bir üst kategoriye yük-
seldi. Bununla birlikte ülkemizin, özellikle 
son yıllarda küresel çaplı spekülatif saldı-
rıların da odağında yer aldığını görüyoruz.  

mültecileri için güvenli hale getirme işini 
bizzat gerçekleştirmeye mecbur bıraktı. 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarını, 
bu anlayışla hayata geçirdik. İdlip’te, Rus-
ya ve İran’la birlikte yürüttüğümüz Astana 
Süreci ile büyük bir insani dramın yaşan-
masının önüne geçtik. Şimdiye kadar, gü-
venli hale getirdiğimiz yerlere geri dönen 
Suriyeli sığınmacı sayısı 360 bini buldu. 
Yaklaşık 4 milyon kişinin yaşadığı İdlip’te-
ki kırılgan durumu kontrol etmek için de 
tüm taraflarla yakın işbirliği halinde çalışı-
yoruz. Ayrıca, Fırat’ın doğusu olarak ifade 
ettiğimiz bölgeyle ilgili uzun ve zahmetli 
bir süreç yaşadık. Bugün bulunduğumuz 
noktaya da işte tüm bu gelişmelerin so-
nunda geldik. 

Değerli milletvekilleri,

Öncelikle şu hususu bir kez daha sizlerle, 
milletimizle ve tüm dünyayla paylaşmak 
istiyorum: Türkiye, Suriye’nin toprak bü-
tünlüğünden, Suriye halkının siyasi ve 
idari birliğinden yanadır. Suriye’deki mev-
cudiyetimizin tek sebebi, sınırlarımıza 
yönelik terör tehditlerinin, aynı zamanda 
ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşlerini 
de engelleyen bir bariyer haline dönüşmüş 
olmasıdır. Biz asla savaştan, çatışmadan, 
kan dökülmesinden, ölümden, acı çekil-
mesinden yana değiliz. Tam tersine, hem 
kendimiz, hem de Arap’ıyla, Kürt’üyle, 
Türkmen’iyle, Süryani’siyle,  Ezidi’siyle, 
Hristiyan’ıyla tüm Suriye halkı için güven-
li, huzurlu, müreffeh bir gelecek istiyoruz. 
Buna karşılık birileri, terör ve sığınmacı 
yükünü ülkemizin omuzlarına yükleye-
rek, adeta bize diz çöktürmeye çalışıyor. 

Türkiye, Kendi Güvenliğini, Bölgede Hesa-
bı Olan Güçlerin Keyfine Terk Etmez   
Soruyorum sizlere?

Türkiye, böyle bir dayatmayı, böyle bir 
şantajı, böyle alçakça bir oyunu kabul ede-
cek kadar aciz bir ülke midir? Türkiye, bir 
takım nevzuhur devletlere yapıldığı gibi, 
masa başında yazılan senaryoların figü-
ranlığını yapacak kadar köksüz bir ülke 
midir? Türkiye, ecdadından tevarüs ettiği 
tüm değerleri bir çırpıda kenara atacak, 
geleceğini başkalarının eline teslim edecek 
kadar sahipsiz bir ülke midir? Şayet böyle 
olduğunu düşünenler varsa, hiç kusura 
bakmasın, milletimizi de, bizi de tanımı-
yor demektir. Açık ve net söylüyorum, biz 
bu dayatmaya, bu senaryoya rıza göster-
meyiz. Millet olarak gerekirse ser veririz, 
ama istiklalimizden ve onurumuzdan ke-
sinlikle taviz vermeyiz. Suriye konusunda 
karşı karşıya bulunduğumuz durum, tam 
da işte budur. 

Değerli milletvekilleri, 

Türkiye’yi, terör örgütünün tasfiyesi ve 
Suriye topraklarının sığınmacılar için gü-
venli hale getirilmesi konusunda yıllardır 
oyalayanların bizzat yüzlerine, artık bu 
oyunun sonunun geldiğini defaatle söyle-
dik. Sınırlarımızın bitişiğindeki sıkıntıyı 
müttefiklerimizle birlikte çözmek için her 
yolu denedik, ziyadesiyle sabırlı davran-
dık, kararlılığımızı da sürekli ifade ettik. 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları, 
bu konudaki kararlılığımızın somut birer 
tezahürüdür. Maalesef, özellikle Fırat’ın 
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yaşanacağına işaret ediyor. Bu gelişmeler, 
OECD ve IMF  gibi uluslararası kuruluşla-
rı da, ülkemizin büyüme tahminlerini sü-
rekli olumlu yönde revize etmeye yönelti-
yor. Türkiye, diğer alanlarda olduğu gibi, 
ekonomide de dimdik ayakta kalmayı ba-
şarmıştır. 

Bu vesileyle, ekonomik olmaktan ziyade 
siyasi kriterlerle perde gerisinden ülke-
leri yönetmeye kalkan IMF defterini, tek-
rar açılmamak üzere kapattığımızı, altını 
çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. Son 
yıllarda yaşadığımız hadiseler bize, eko-
nominin dinamik bir alan olduğu, sürekli 
reformlarla beslenmesi gerektiği, hedef-
lere ancak yapısal dönüşümlerle ulaşıla-
bileceği gerçeğini elbette unutturmuyor. 
Dengelenme ve yeniden büyüme sürecini 
başarıyla yürütüyoruz. Mali disiplinden 
asla taviz vermiyoruz. Bugün, yaşadığı-
mız bunca hadiseye rağmen, hem bütçe 
açığımızın hem de borç stokumuzun milli 
gelirimize oranı, Avrupa Birliği standart-
larına göre çok çok iyi bir seviyededir. 
2023 hedeflerimize uygun yeni strateji-
leri ve reformları da kesintisiz sürdür-
mekte kararlıyız. Meclisimiz tarafından 
kabul edilen 11’inci Kalkınma Planındaki 
yol haritamızı takip ederek, önümüzdeki 
seçimsiz 4 yılı en iyi şekilde değerlendi-
receğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden biri haline getirene 
kadar durup dinlenmeden çalışmaya de-
vam edeceğiz. 

Bugüne Kadar Millet İradesinin 
Üstünlüğü Dışındaki Tüm Yolları 
Reddettim

Değerli milletvekilleri,

Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda, adalet teması 
etrafında dünya meselelerinin kapsamlı 
bir değerlendirmesini yaptık. Birleşmiş 
Milletler sistemi başta olmak üzere, her 
alanda adaleti savunurken, kendi ülke-
mizde bu konuda geride kalmayı kabul 
edemeyiz. Bunun için, Nisan ayında ka-
muoyumuzla paylaştığımız Yargı Reformu 
Strateji Belgesinin ilk paketinin hazırlık-
larını tamamladık. Böylesine önemli bir 
konunun, Meclis’te mümkün olan en ge-
niş uzlaşmayla tartışılması ve kabul edil-
mesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Bunun için ilk reform paketi tüm milletve-
killerimizin değerlendirmesine sunuldu. 
Daha çok hak ve özgürlükleri genişletmeyi 
amaçlayan hususları içeren bu paketi yeni-
leri takip edecektir. Gerek komisyonlarda, 
gerekse genel kurulda bu reform paketle-
rinin yapıcı bir anlayışla tartışılacağını 
umut ediyoruz. 

Yargı Yılı açılışında da belirttiğim gibi, hu-
kuk başkadır, adalet başkadır. Meclis’in gö-
revi, adaletin tesisine imkân sağlamak için 
en ideal hukuk düzenlemelerini yapmak-
tır. Kendimiz ve tüm insanlık için adalet 
peşinde koşarken, bunun çerçevesini oluş-
turan kanunlarımızı da sürekli geliştirmek 
zorundayız. Anayasamıza göre devletin ba-
şı, yeni yönetim sistemimize göre de aynı 

Ticaret savaşlarının yıkıcı sonuçları ve 
Avrupa Birliği’nin kendi içindeki sorun-
larının tırmanmasıyla, bu saldırıların et-
kileri daha da artmıştır. Her şeye rağmen, 
bu durum karşısında kararlı ve güçlü bir 
duruş sergilediğimizin altını çizmek isti-
yorum. Mesela, geçtiğimiz yılın Ağustos 
ayından itibaren finans sistemimizi hedef 
alan saldırılar, ekonominin kendi dina-
mikleri içinde gerçekleşen hadiseler değil-
di. Öyle ki, bu süreçte, sadece bir gecede 10 
milyar dolardan daha fazla, ülkemizdeki 
cari kurun çok üzerinde döviz satın alma 
emirleriyle karşılaştığımız durumlar ol-
du. Döviz kurundaki yükselişle başlayan 
finansal dalgalanma, faizlerden enflasyo-
na, büyümenin negatife dönmesinden iş-
sizliğin artışına kadar pek çok zincirleme 
etkiye yol açtı. 

Ağustos ayındaki sıkıntının ardından, eko-
nomi yönetimimiz bu tür tehditlere karşı 
pek çok önlem almış, bunları zamanla hem 
geliştirmiş, hem de başarıyla uygulamıştır. 
Öncelikle, saldırı dalgasının ilk ayağı olan 
döviz kuru, nispeten istikrarlı bir çizgiye 
oturtulmuştur. Ardından, ülkemiz ekono-
misinin gerçekleriyle orantısız bir şekilde 
yükseltilmiş olan faizin kademeli olarak a-
şağıya inmesi için ihtiyaç duyulan adımlar 
atılmıştır. Böylece, gelişmekte olan ekono-
milerden pozitif yönde ayrılan Türkiye’nin 
kredi risk puanı iyileşmeye başlamıştır.

Bankacılık sistemimiz güçlü yapısını ko-
ruyor ve riskleri rahatlıkla yönetebilecek 
bir seviyede bulunuyor. Faizler, bir önceki 
yıl sonuna göre bugün, ticari kredilerde 10 

puan, konut kredilerinde 15 puan, ihtiyaç 
kredilerinde 13 puan gerilemiştir.  Faiz-
lerin düşmeye başlamasıyla, konut başta 
olmak üzere piyasalarda bir canlanma göz-
lenmiştir. Enflasyonda, TÜFE yüzde 25’ten 
yüzde 15’e, ÜFE ise yüzde 45’ten yüzde 
13,5 seviyesine geriledi. Önümüzdeki gün-
lerde yeni verilerin açıklanmasıyla, enflas-
yonun yeniden tek haneli rakama ineceği-
ne inanıyorum. Enflasyonun da gerileme 
eğilimine girmesiyle, büyüme yeniden 
olumlu yönde bir seyir izlemeye başladı. 
Sanayi üretimimiz, Temmuz’da bir önceki 
aya göre yüzde 4,3 oranında artış kaydetti. 
İhracatımız, her ay yeni bir rekor kırarak 
yıllık bazda 170 milyar dolar sınırını geçti. 

Turizmde, çok bereketli ve kârlı bir sezon 
geçiriyoruz. Muhtemelen bu yıl tüm za-
manların turist rekorunu kıracağız. Tu-
rizm gelirlerimiz geçen yıl yüzde 12 art-
mıştı, bu yıl yüzde 10 daha artacak. Ulus-
lararası yatırımlar dünyada azalırken, ül-
kemiz bu konuda oldukça iyi bir konumda 
yer almayı sürdürüyor. Bir dönem epeyce 
gerilemiş olan Merkez Bankamızın döviz 
rezervleri yeniden 100 milyar doların üze-
rine çıktı, şu aralar 103 milyar dolar sevi-
yesine ulaştı. 

Bu gelişmeler sayesinde, ülkemiz ekonomi-
sinin en büyük zaafı olarak gösterilen cari 
işlemler dengesinde, tarihimizde ilk defa 
4,4 milyar dolar artıya geçtik. Ekonomik 
göstergelerin hemen tamamı, önümüzde-
ki dönem için olumlu yönde gelişmelerin 
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bir şekilde yürütülmüştür. Biz, hükümete 
geldikten sonra, bu konuyu önceliklerimiz 
arasına aldık. TOKİ’nin öncülüğünde baş-
lattığımız projelerle, ülkemizde ilk defa, 
sistematik ve yaygın bir depreme dayanak-
lı yapı stoku oluşturmaya başladık. Şu ana 
kadar TOKİ vasıtasıyla, 4 milyona yakın 
vatandaşımızın yaşadığı 850 bin güvenli 
konutu tamamlayıp sahiplerine teslim et-
tik. Bununla kalmadık, belediyelerimizle 
birlikte, ülke genelinde 6,7 milyon yapının 
çeşitli derecelerde dönüşümünü hedefle-
yen bir sürece girdik. Bugüne kadar 1 mil-
yon 112 bin yapının dönüşümünü başlat-
tık, önemli bir kısmını da bitirdik. Ayrıca, 
projeden malzemeye ve yapı denetimine 
kadar, inşaat sürecine ilişkin tüm alanlar-
da standartları, depreme göre yeniledik, 
geliştirdik. Böylece, özel sektörün yaptık-
larıyla birlikte, 35 milyon vatandaşımızın 
güvenli evlerde yaşayabilmesini sağlayan 
bir dönüşümü gerçekleştirmiş olduk. 

Kentsel Dönüşüm Projelerini 
Hızlı ve Gönüllülük Esasına Göre 
Yürütüyoruz

Şimdi önümüzde yaklaşık 1,5 milyon acil 
dönüşüm bekleyen yapı var. Her yıl 300 
bin konutu devlet ve özel sektör olarak in-
şa ederek, 5 yılda bu acil dönüştürülmesi 
gereken yapıları yenilemeyi planlıyoruz. 
Kentsel dönüşüm projelerini hızlı, yerin-
de ve gönüllülük esasına göre yürütüyo-
ruz. Diğer taraftan, pek çok farklı kurum 
tarafından yürütülen ve maalesef koor-
dinasyon eksikliği sebebiyle imkânların 

boşa harcanmasına sebep olan afet yöne-
timi sistemini baştan sona değiştirdik. Ül-
kemizde bugün, depremden sele, yangın-
dan heyelana kadar tüm afet çalışmaları, 
2009 yılında kurduğumuz Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tara-
fından sevk ve idare edilmektedir. Ayrıca, 
sığınmacılara geçici barınma hizmeti ve-
rilmesi ile sınırlarımız dışındaki afetlere 
müdahale çalışmaları da bu kurumumu-
zun sorumluluğundadır. Hem kriz, hem 
de risk yönetimini birlikte yürüten bir 
sistemle, 81 ilimizin tamamında afetlere 
karşı hazırlık yapıyor, müdahalede bulu-
nuyoruz. Kızılay başta olmak üzere, sivil 
toplum kuruluşu mahiyetindeki yardım 
ve müdahale birimleri de, bu kurumu-
muz tarafından koordine ediliyor. 

Bir yandan afet risklerinden arındırılmış 
yerleşim yerleri inşa etme, diğer yandan 
afet öncesi bilinçlendirme ve afet sonrası 
yardım çalışmalarıyla ilgili güçlü bir ku-
rumsal altyapı oluşturduk. 

Henüz istediğimiz seviyeye ulaşamadı-
ğımız bir gerçek olmakla birlikte, bugün 
Türkiye’nin 17 yıl öncesine göre afetlere 
daha hazırlıklı olduğu bir gerçektir. Geçti-
ğimiz hafta yaşanan deprem bize, bu yön-
deki çalışmalarımızı hızlandırmamız ve 
yaygınlaştırmamız gerektiğini göstermiş-
tir. Biz, bu doğrultuda üzerimize düşen-
leri kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. 
Deprem gibi hayati meselelerin siyaset 
üstü olduğuna ve bu şekilde konuşulma-

zamanda yürütmenin sorumlusu olarak, 
yargı reformu çerçevesinde atılacak adım-
ları tüm milletvekillerimizle birlikte ger-
çekleştirmeye önem veriyoruz. Yasamanın, 
yürütmenin ve yargının kendi içlerinde 
bağımsız olmaları, devletin başı olan Cum-
hurbaşkanının öncülüğünde belirli amaç-
lar için işbirliği içinde çalışmalarına mani 
değildir. Elbette Cumhurbaşkanı, milletve-
killerinin yerine geçip kanun çıkarmaya, 
hâkimlerin yerine geçip hüküm vermeye 
kalkacak değildir. Esasen kuvvetler ayrılı-
ğı demek, demokrasinin özünü oluşturan 
güçlerin çatışması değil, makul bir denge 
içinde aynı hedefler doğrultusunda faali-
yetlerini yürütmeleri demektir. Biz de bu 
anlayışla, Anayasanın verdiği göreve uy-
gun şekilde, tüm kurumlarımızın ahenk 
içinde çalışmalarını temin gayesiyle çaba 
gösteriyoruz. 

İdeolojik saplantılar ve günlük siyasi çı-
karlar uğruna bu dengeyi bozmaya yöne-
lik söz ve eylemler içine girenler bize değil, 
ülkeye ve devlete zarar verdiklerini bilme-
lidirler. Milletimizin bizden beklentisinin 
de uyum içinde çalışmamız olduğuna ina-
nıyorum. Bugüne kadar millet iradesinin 
üstünlüğü dışındaki tüm yolları reddet-
tim, aksi yöndeki her girişime karşı mü-
cadele verdim. Vesayetin cezaevine attığı, 
darbecilerin hayatına kast ettiği bir siyaset 
ve devlet adamı olarak, başka bir yolu, yön-
temi aklımdan dahi geçirmedim. Milleti-
mize de, dünyaya da sözümüzü, öyle ka-
palı kapılar ardında değil, meydanlarda, 
kürsülerde, ekranlarda söylemeye devam 
edeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, 

Geçtiğimiz hafta, İstanbul’da yaşanan 5,8 
büyüklüğündeki deprem, bize karşı karşı-
ya bulunduğumuz tehlikeyi bir kez daha 
hatırlatmıştır. Anadolu coğrafyası, binler-
ce yıldır çok ciddi depremlerle sarsılan, 
yıkımlar ve acılar yaşayan bir yerdir. Ül-
kemizin yüzde 70’inin birinci veya ikinci 
derece deprem bölgesi olduğu ifade edili-
yor. Nüfusumuzun ve sanayi tesislerimizin 
dörtte üçü, birinci ve ikinci derece deprem 
bölgelerinde yer alıyor. Yakın dönemde, 
1999 yılında yaşanan İstanbul, Kocaeli, 
Yalova, Sakarya, Düzce ve Bolu illerimiz-
de çok ciddi yıkımlara, can kayıplarına 
yol açan depremlerin görüntüleri hafıza-
larımızda tüm canlılığıyla duruyor. Sade-
ce 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 
1999 Düzce depremlerinde, 2010 yılında-
ki Meclis Araştırma Komisyonu rakamla-
rına göre 18 bin 373 canımızı kaybettik. 
Aynı şekilde; 2011 yılında Van’da, 2003 
yılında Bingöl’de, 1998 yılında Adana’da, 
1992 yılında Erzincan’da, 1983 yılında 
Erzurum’da, 1976 yılında Çaldıran’da, 
1975 yılında Lice’de, 1971 yılında yine 
Bingöl’de, 1970 yılında Gediz’de yaşanan 
depremleri de, son 50 yılın büyük acıları 
olarak hatırlıyoruz. Bu depremlerde de on 
binlerce insanımız hayatını kaybetmiş, yüz 
binlercesi yaralanmıştır. 

“Deprem değil bina öldürür” gerçeği, her 
depremde bir kez daha yüzümüze adeta 
şamar gibi inmiştir. Türkiye’de inşaat faa-
liyetleri, çok uzun yıllar boyunca, maale-
sef, sadece estetik ve diğer unsurlar değil, 
tabii afet faktörü de gözetilmeden özensiz 



155

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-6Recep Tayyip ERDOĞAN

154

sı, tartışılması, çalışılması gerektiğine 
inanıyoruz. Aksi yöndeki her tavır ve be-
yan, hiç kimseye, ülkemize zarar vermek-
ten başka fayda sağlamayacaktır. Rabbim 
ülkemizi her türlü tabii afetten muhafaza 
etsin diyorum. 

Bu duygularla bir kez daha Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nin 27’nci Dönem 

3’üncü Yasama Yılının ülkemize, milleti-

mize, milletvekillerimize hayırlı olmasını 

diliyorum. Sizlere Meclis çalışmalarında 

muvaffakiyetler temenni ediyorum.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Medya kuruluşlarımızın değerli genel ya-
yın yönetmenleri, kıymetli arkadaşlar, siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Az önce Şansölye Merkel’le uzun süren bir 
telefon konuşmamız oldu, bundan dolayı 
geciktim, hakkınızı helal edin. Bölgemiz ve 
ülkemiz bakımından önemli gelişmelerin 
yaşandığı bir dönemde, sizlerle bu sohbet 
toplantısında bir araya gelmekten memnu-
niyet duyuyorum. 

Suriye’deki terör koridorunu ortadan kal-
dırma kararlılığımızı, daha önce Fırat’ın 
batısında hayata geçirmiştik. Münbiç’ten 
Irak sınırına kadar olan bölgeyi teröristler-
den temizleme planımızı da her fırsatta ka-
muoyuyla paylaştık. Önceliğimiz bu mese-
leyi, bölgede bulunan müttefiklerimiz va-
sıtasıyla çözmekten yana oldu. Uzun süren 
görüşmelere ve yapılan bir takım ortak ça-
lışmalara rağmen, bu konuda müttefikleri-
mizle arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. 

Operasyonumuz Kürtleri Değil, 
Teröristleri Hedef Alıyor

Medya Kuruluşlarının Genel Yayın Yönetmenleri ile Toplantı
İstanbul | 13 Ekim 2019
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samet, o sabır, o tahammül hakikaten her 
türlü takdirin de, tebrikin de üzerindeydi. 
Harekât alanında da 2 askerimiz ile 16 Su-
riye Milli Ordusu mensubu şehit oldu, 27 
askerimiz ile 57 Suriye Milli Ordusu men-
subu yaralandı. Buna karşılık ölü, yaralı 
ve teslim alma olarak etkisiz hale getirilen 
terörist sayısı 490’dir. Bunların 440’ı öldü-
rüldü, 26’sı yaralı ve 24’ü de teslim oldu. 
Şu ana kadar kontrol altına alınan alan 
büyüklüğü 109 kilometrekaredir. Şehit-
lerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza 
Rabbimden acil şifalar diliyorum. Sosyal 
medyada Barış Pınarı Harekâtı konusunda 
ülkemiz aleyhine faaliyet yürüten 129 kişi 
gözaltına alınmış, 589 kişiye de idari işlem 
yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlar,

Suriye’de yürüttüğümüz operasyonla il-
gili tereddütlerin üç başlıkta toplandığını 
görüyoruz. Birinci konu, bu operasyonun 
ardından Suriye’de bulunan DEAŞ’lıların 
durumudur. İkinci konu, bu operasyonun 
terör örgütünü mü yoksa Suriye’deki tüm 
Kürtleri mi hedef aldığıdır. Üçüncü konu 
ise, Türkiye’nin Suriye’de kontrolü altına 
aldığı bölgelerle ilgili gelecekteki hesapla-
rıdır. 

Kısaca da olsa, her üç hususla da ilgili gö-
rüşlerimi ifade etmek istiyorum. Türkiye, 
DEAŞ üzerinden ülkemizi itham etmeye 
kalkan ülkeler ve çevreler başta olmak ü-
zere, bu alçak örgüte karşı gerçek anlamda 
mücadele vermiş tek devlettir. Geçtiğimiz 
Perşembe günü Ankara’da yaptığımız İl 
Başkanları toplantımızda DEAŞ’la müca-

delemizle ilgili rakamları tüm detaylarıy-
la kamuoyuyla paylaştık. Halen Suriye’de 
bulunan DEAŞ’lılar konusunda her türlü 
sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumu-
zu altını çizerek ifade ettik. Buna rağmen 
ülkemizi hala DEAŞ konusunda itham et-
meye devam edenler asla iyi niyetle hare-
ket etmiyor. 

Harekâtımızın, Suriye halkını, özellikle de 
oradaki Kürtleri değil teröristleri hedef al-
dığı açıkça ortadadır. Kendi güvenlik güç-
lerimizin ve vatandaşlarımızın hayatlarını 
riske atma pahasına sivillerin zarar görme-
mesi için sergilediğimiz hassasiyet, bunun 
en büyük ispatıdır. Türkiye’nin asker gücü, 
şayet insani duyarlılığımız olmasa, terör 
örgütünü tüm operasyon sahasında birkaç 
gün içinde yerle yeksan yetmeye yeterlidir. 
Ama biz, adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle 
çalışıyor, tek bir masumun burnunun bile 
kanamaması için gayret gösteriyoruz. He-
le hele operasyonumuzun Kürtleri hedef 
alması gibi bir durum asla söz konusu de-
ğildir. Tam tersine bu operasyonda en bü-
yük desteği Suriye Kürtlerinden alıyoruz. 
Gerek önde gelen Kürt sivil toplum tem-
silcilerinin yaptıkları açıklamalar, gerekse 
askerlerimizin girdiği yerlerde gördükleri 
hüsnü kabul, bu durumun ispatıdır. Altını 
çizerek tekrarlamam gerekirse, biz Kürtle-
re değil terör örgütüne karşı operasyon ya-
pıyoruz. Kısacası biz, Suriye’nin kuzeyinde 
bir terör devletinin kurulmasına müsaade 
etmiyoruz, müsaade etmeyeceğiz. Tabii 
bunun altındaki gizliliği de sizler de inanı-
yorum ki çok çok iyi biliyorsunuz.

Bunun üzerine kendi adımlarımızı atma-
ya mecbur kaldık. Yaptığımız planlamalar 
çerçevesinde, 9 Ekim Çarşamba günü saat 
16.00’da Barış Pınarı Harekâtına başladık. 
Öncelikle Resulayn ve Telabyad arasında-
ki 120 kilometrelik bölüme yoğunlaştık. 
Böylece 480 kilometrelik terör koridorunu 
tam ortadan bölmüş olacağız. Ardından 
bir yandan Haseke, diğer taraftan Aynela-
rab tarafını kontrol altına alarak, operas-
yonu tamamlamış olacağız. Daha önceden 
deklare ettiğimiz güvenli bölge haritasına 
uygun şekilde, yaklaşık 30-35 kilometrelik 
bir derinliğe kadar iniyoruz. 

Bugün harekâtın 5’inci günündeyiz. Türk 
Silahlı Kuvvetlerimiz, kara ve hava unsur-
larıyla başarılı bir şekilde operasyonu yü-
rütüyor. Suriye Milli Ordusu da, gerçekten 
kahramanca bir mücadeleyle, terör örgütü-
nün yerleşim yerlerinden temizlenmesin-
de büyük başarılar gösteriyor. Bölücü terör 
örgütü, Amerika tarafından 30 bin kam-
yonluk silah, mühimmat ve araç-gereçle 
teçhiz edilmiş olmasına rağmen, ciddi bir 
direniş ortaya koyamıyor. Resulayn şehir 
merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır. 
Telabyad tarafında da 17 köy kontrol altına 
alınmış, şehir merkezi iki taraftan kuşatıl-
mıştır. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu Münbiç 
bölgesinde de teröristlere karşı operasyon 
başlattı. Tabii biz sadece belirli bir bölgeyi 
kontrol altına almayı değil, aynı zamanda 
bunu askerlerimizi ve Suriye Milli Ordu-
su saflarında savaşan kardeşlerimizi en az 
riske atarak yapmak istiyoruz. Teröristle-
rin karşımızda dayanamayacağını zaten 
biliyoruz. Önemli olan en az kayıpla, en az 
acıyla bu süreci tamamlamaktır. 

Nitekim, sahada askerlerimizin ve Suriye 
Milli Ordusunun karşısında duramayan 
hainler, sınırlarımıza yakın yerlerden at-
tıkları havan topları ve roketlerle, sivil va-
tandaşlarımızı hedef alıyor. Şu ana kadar 
Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep il-
lerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 
havan ve roket saldırısı olmuştur. Terörist-
ler saldırmak için daha çok Türkiye’nin 
henüz operasyon başlatmadığı yerleri seçi-
yor. Nitekim, bu havan ve roketlerin yak-
laşık yarısı Nusaybin ve Kızıltepe’ye düş-
müştür. Teröristler saldırıları park gibi, 
hastane gibi, ibadethane gibi, sokak gibi, 
sivillerin bulunduğu yerlerden yapıyorlar. 
Amaçları, Türkiye’nin karşılık vermesi ha-
linde sivil kayıplar ortaya çıkmasını sağla-
maktır.  Masumların kanı üzerinden ken-
dilerine propaganda malzemesi üretmeye 
çalışıyorlar. Elbette biz bu oyuna gelmedik, 
gelmeyeceğiz. Gerekirse yüz tane sivilin 
arasındaki tek bir teröristi tespit edip, te-
reyağından kıl çeker gibi onu etkisiz hale 
getirebilecek tecrübeye, teknolojiye ve 
hepsinden önemlisi ahlaka sahibiz. 

Ülkemizi DEAŞ Konusunda İtham 
Edenler İyi Niyetli Değiller

Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda 
önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 
vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız 
da yaralandı. Bildiğiniz gibi bu 18 vatan-
daşımızın içinde 9 aylık bir Suriyeli Mu-
hammed’imiz de var. Telefonda babasıyla 
görüştüm ve İçişleri Bakanımız Süleyman 
Bey kardeşimiz de ziyaretlerine gitmişti. 9 
aylık evladını kaybetmiş olan babada o ce-
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duğumuz yerin iki kat önünde bulunur-
du. Tıpkı terör örgütünün Kuzey Irak’taki 
yapısı gibi Suriye kolunun hedefinin de 
ülkemiz olacağı gayet açıktır. Örgüt men-
supları bu niyetlerini alenen söylemekten 
de çekinmiyorlar. Nitekim, daha operas-
yon başlar başlamaz ülkemiz topraklarına 
başlattığı saldırı, terör örgütünün gerçek 
yüzünü göstermiştir. Türkiye’nin meşru 
sebeplerini dinlemek dahi istemeyenlerin, 
terör örgütünün her söylediğini peşinen 
doğru kabul etmesinin takdirini milletimi-
ze bırakıyorum.  Biz bir yandan doğruları 
yapmaya, bir yandan doğruları anlatmaya 
devam edeceğiz. Kararlılığımızın karşısın-
da bunların hiçbirinin önemi yok. 

Hava savunma ihtiyaçlarımızı yerli ve mil-
li imkanlarla karşılamak üzere başlattığı-
mız HİSAR projelerimizde dün itibariyle 
önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. 
HİSAR’ı, Savunma Sanayi Başkanlığı yöne-
timinde, ASELSAN ve ROKETSAN tarafın-
dan tamamen milli ve yerli olarak geliştir-
dik. Dün yapılan nihai testlerde HİSAR-A 
Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, 
hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti. Bu 
önemli ve kritik bir başarıdır. HİSAR’ı, 
bizim mühendislerimiz, bizim kaynakla-
rımız, bizim çalışanlarımız, bizim kurum-
larımız, velhasıl bizim milletimiz yaptı. 
Hisar projesi, askeri üs, liman, tesis ve bir-
liklerin hava tehditlerinden korunmasını 
amaçlıyor. Sabit ve döner kanatlı uçakla-
ra, seyir füzelerine, havadan karaya atılan 
füzelere ve insansız hava araçlarına karşı 
etkili bir savunma sistemidir. Dün yapılan 
başarılı testin ardından HİSAR’ın seri üre-
timine başlıyoruz. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, bu alçak irtifa hava 
savunma füze sistemini, inşallah, önümüz-
deki yıldan itibaren kullanmaya başlaya-
cak. Bu başarı, uzun menzilli hava savun-
ma füze sistemimiz SİPER bakımından da 
büyük bir müjdedir. Bir başka ifadeyle, sı-
ra artık Patriot ve S-400 benzeri sistemlere 
geldi. Evet, onların Patriot’ı varsa bizim de 
SİPER’imiz olacak. Kendi göbeğimizi kesi-
yoruz, kesmeye devam edeceğiz. 

Bir Devlet, Terör Örgütüyle 
Masaya Oturmaz

Bazı ülkeler kendi kendilerine gelin güvey 
oluyor. Türkiye ile terör örgütü arasında 
ara buluculuk yapmaya talip olanlar var. 
Bunlar nasıl başbakandır, nasıl devlet baş-
kanıdır anlamak mümkün değil. Ya siz ne 
zamandan beri bir devletin terör örgütüyle 
masaya oturduğunu gördünüz? Bunlara 
bir de kavram açıklamaları yapıyoruz. Di-
yoruz ki; “Bak, Türkiye’nin karşısında bir 
terör örgütü var ve siz bir terör örgütüyle 
Türkiye’yi mi masaya davet ediyorsunuz? 
Önce bu yaklaşımınızı bir düzeltin.” On-
dan sonra “Nein, nein” diyorlar. 

Biz attığımız adımları gayet iyi biliyoruz. 
Biz bu operasyona aylardır hazırlanıyo-
ruz.  Bildiğiniz gibi Türkiye’de bunların 
inlerine girdik. Ama buraların uzantı-
ları Suriye’nin kuzeyine kadar çıkıyor. 
Suriye’de rejim eğer bunların hakkın-
dan gelmiş olsaydı işimiz kolaydı. Ama 
Suriye’de maalesef rejimin böyle bir du-
rumu yok. Aynı şey Irak için de söz konu-
su. Irak’ta da durum berbat…

Son olarak Suriye’deki varlığımızın, tama-
men kendi sınırlarımızın güvenliği ve ül-
kemizdeki Suriyelilerin güvenle evlerine 
dönmelerini sağlamakla sınırlı olduğunu 
belirtmek istiyorum. Suriye’nin toprak 
bütünlüğü ve siyasi birliği sağlandığında, 
emin olun, bundan en çok memnun olacak 
ülke Türkiye’dir. Çünkü hemen yanı başı-
mızda böylesine büyük insani dramların 
ve istikrarsızlığın yaşanmasının en büyük 
faturasını biz ödedik, ödüyoruz. Bizim 
kimsenin topraklarında gözümüz yok ama 
topraklarımıza göz dikenlere de acımayız. 

Terör Örgütünü NATO’ya 
Aldınız da Benim  
Haberim mi Yok?

Değerli arkadaşlar,

Barış Pınarı Harekâtımız başladıktan son-
ra ülkemiz içinde ve uluslararası alanda 
kimlerin nerede durduğunu görme imkânı 
elde ettik. Türkiye’nin bu meşru operasyo-
nunu “işgal” olarak tanımlayacak kadar 
şuurunu kaybetmiş ülkeler çıktı. Aylardır 
söylüyor olmamıza rağmen, operasyonu-
muzun ardından ülkemizi ekonomik yap-
tırımlar ve silah ambargoları gibi konular-
la tehdit edenlere rastlıyoruz. Türkiye’yi 
bu tür tehditlerle yolundan döndürebile-
ceklerini sananlar çok yanılıyorlar. Her 
şeyden önce, bu konunun ülkemiz ve mil-
letimiz için taşıdığı önemin hala anlaşıla-
madığını görüyorum. 

Dün, Alman Parlamentosunda Dışişleri 
Bakanı konuşmasında, “Türkiye’ye silah 

satışını durduracağız” dedi. Yine bir başka 
ülkede benzeri bir açıklamayı yaptı. Az ön-
ce Şansöyle Merkel’e telefonda, “Dışişleri 
Bakanınız bu ifadeyi kullanıyor. Bunu ne i-
le izah edeceksiniz. Bana bir şeyi izah edin. 
Biz, sizinle NATO’da müttefik miyiz, değil 
miyiz? Yoksa terör örgütünü NATO’ya al-
dınız da benim haberim mi yok?” dedim. 
Böyle bir garip yaklaşım olabilir mi? Siz, 
bizden yana mısınız, yoksa terör örgütün-
den yana mısınız? Bir taraftan oturuyoruz, 
kalkıyoruz, dünyanın değişik yerlerinde 
terörle mücadele nasıl yapılır bunun tar-
tışmalarını yapıyoruz, öbür taraftan bu 
terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz. 
Amerika kalkıyor 30 bin tır silah, araç, ge-
reç, mühimmatı teröristlere gönderiyor. 
Bu silahlar şimdi bize karşı kullanılıyor. 

Adana Mutabakatı’nın 5. maddesini nere-
ye koyacağız? Biz şu anda Suriye’de niye 
varız? Rejim, teröriste karşı ayakta dura-
mıyor. Duramadığı için biz de Adana Mu-
tabakatı çerçevesinde Suriye’ye girdik. Bu 
teröristlerin saldırılarından artık gına gel-
di ve bunu yapmak durumunda kaldık. Ta-
bii Türkiye’yi bu tür tehditlerle yolundan 
döndürebileceklerini sananlar çok yanılı-
yorlar. 

Bu mesele, Türkiye için beka meselesidir. 
Ülkemiz, 35 yıldır terör tehdidi altındadır. 
Binlerce güvenlik görevlimizi, binlerce va-
tandaşımızı terör saldırılarında kaybettik. 
Terörün ülkemize maliyeti yüzlerce mil-
yar dolarla ifade ediliyor. Bir başka ifadey-
le Türkiye 35 yıldır terörden ve bağlantılı 
sorunlardan gördüğü zararı milli gelirine 
eklemiş olsaydı, herhalde bugün bulun-



161

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-6Recep Tayyip ERDOĞAN

160

Bazı devletler Türkiye’nin yanında farklı, 
arkasından farklı konuşuyor.  İşte şimdi 
şurada birkaç gün içinde yaptığı açıkla-
malara bakıyoruz. İsim vermek istemez-
dim ama canım yanıyor. Onlar dara düş-
tükleri zaman biz, değerlerimizden ötürü 
bunların yanlarında yer alıyoruz. Onların 
karşısına asla dikilmedik ama bunlar terö-
ristlerin yanında yer alıyorlar. Neymiş, e 
Kürt’müş. Kardeşim beni Kürt’ü şusu, bu-
su ilgilendirmez. Bunlar önce insan değil, 
terörist. Bizim teröriste bakışımızla insana 
bakışımız farklıdır. Kaldı ki biz ırkçı deği-
liz. Bunlar aynı zamanda da tam manasıy-
la ırkçı. Bunlar kimleri öldürdü? Kimler 
bizim ülkemize kaçıp geldi? Şu anda ül-
kemizdeki 4 milyon mültecinin 400 bini 
Kürt, 3 milyon 600 bini de Arap. Bunların 
hepsine biz bakıyoruz. Arap’ına da biz ba-

kıyoruz, Kürt’üne de biz bakıyoruz, çok cü-
zi bir miktarda da Türkmen var, onlara da 
biz bakıyoruz. Ayrım yok. Ezidisi var, Kel-
danisi var, Hristiyan’ı var. Bütün bunların 
hepsini başta Amerika olmak üzere Avru-
palılara anlattık, anlatıyoruz, ama konuş 
konuş fayda vermiyor.

Dini azınlıklar asla bir tarafa konulmuyor. 
Onlara da gereken hassasiyet gösteriliyor. 
Ermeni Patrikliği, Kadim Süryani Kilisesi 
ve Süryani Arami Kilisesi harekâta destek 
açıklamaları yaptı. Çünkü bunlar Suriye’de 
çok çektiler. Bunlara çok zulmettiler ve 
Suriye’yi oradan kaçarak terk edenler ol-
du. Ben bunu Sayın Trump’a söylediğim 
zaman, “Biz bunları bilmiyorduk” dedi. Bu 
tablo içerisinde bu güne geldik. Durum bu 
kadar açıkken, biz asla teröristlerle masa-
ya oturmayız.

Cihanşumül Mimar Sinan dehası

Mürşid; Seyyid Burhaneddin duası

Melikgazi, Keykubat’ın yuvası

Tarih tarih Selçuklu’nun cevheri 

Selam sana... Selam güzel Kayseri.

Yiğitleri şanlı bayrak taşıyor

Erciyes’in bağrında Hakk yazıyor

Kadim şehir ak alnı ak yaşıyor

Dört bir yanı medeniyet eseri

Selam sana, selam güzel Kayseri.

Verilen Sözler Tutulmazsa, 
Barış Pınarı Harekâtı

Devam Edecek

Toplu Açılış Töreni | Kayseri | 19 Ekim 2019
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Bu riyakârlar, bu ikiyüzlüler, bu terörist-
seviciler, bu kibirliler, bu ödlekler mi bize 
zincir vuracakmış? Şaşarım akıllarına…

Türkiye Düşmanlığıyla Taşlaşmış 
Kalplere Ne Desek Nafile

Anlaşılan o ki, bunlar Türk Milletini tanı-
mıyorlar. Ama tanıyacaklar. Nasıl bir asır 
önce Çanakkale’de, İstiklal Harbimizde 
bizi tanıdılarsa, bugün de tanıyacaklar. 
Nasıl daha önce Kıbrıs’ta, Fırat Kalkanı 
Harekâtında, Zeytin Dalı Harekâtında ta-
nıdılarsa, yine tanıyacaklar. Ya efendice ta-
nıyacaklar, ya da derslerini ala ala tanıya-
caklar. Ama eninde sonunda bu milleti, bu 
devleti, bu çelikten iradeyi tanıyacaklar. İs-
tiklali ve istikbali için gerekirse “Baş verip 
baş eğmemeye hazır” bu milleti tanıyacak-
lar. Kayseri’deki şu manzara, Kayseri’den 
yükselen bu ses, inşallah birilerine ders 
olur, mesaj olur, ibret olur. Rabbim hepi-
nizden razı olsun. 

Kardeşlerim,

Buradan, tüm dünyaya şu gerçekleri bir 
kez daha ifade etmek istiyorum. Tabii bu 
sözümüz, görmek isteyen gözler, duymak 
isteyen kulaklar, konuşmak isteyen diller, 
muhabbet kurmak isteyen gönüller içindir. 
Türkiye düşmanlığıyla taşlaşmış kalplere 
ne desek nafile… Bunların ülkemize olan 
husumetleri, senaryolarını boşa çıkardı-
ğımız, oyunlarını bozduğumuz, tuzakla-
rını başlarına geçirdiğimiz için, her şeyin 
önüne geçmiş durumda.  Sizler de takip 
ediyorsunuzdur. Barış Pınarı Harekâtını 

başlattığımız 9 Ekim tarihinden bugü-
ne kadar, akılla, mantıkla, izanla, devlet 
yönetimiyle, diplomatik nezaketle izah 
edilmesi mümkün olmayan tuhaf tepkiler 
sergileniyor. 

Halbuki bizim söylediğimiz ve yaptığımız 
iş gayet basittir. Ne diyoruz? Sınırlarımız 
boyunca uzanan bir terör koridoru oluşu-
muna izin vermeyeceğimizi söylüyoruz. 
Ne diyoruz? Ülkemizdeki Suriyelilerin ev-
lerine güvenle dönüşü için gereken şartla-
rı oluşturacağımızı söylüyoruz. Bunun için 
de ne yapıyoruz? Siyasi, diplomatik ve as-
keri olarak ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. 

Görüşmek, konuşmak, müzakere etmek 
gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri olarak 
vurup geçmek gerekiyorsa da onu yapıyo-
ruz. Böyle bir durumda beklentimiz, terö-
re karşı samimi duruş sahibi herkesin bize 
destek olmasıdır. Aynı şekilde, ülkemizle 
birlikte, Avrupa dahil tüm bölgemizde gi-
derek büyüyen bir sıkıntı haline dönüşen 
Suriyeli sığınmacıların evlerine dönüşle-
ri için bize destek verilmesidir. Maalesef, 
her iki konuda da tam tersi bir durumla 
karşılaştık. Tabii kimseye kulak asma-
dık ve kendi planlarımız doğrultusunda 
harekâtımıza devam ettik.

Baktılar ki, Türkiye’yi sahadaki teröristle-
ri vasıtasıyla durduramayacaklar, başka 
yolları denediler. Maalesef, son 9 günde 
ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilen-
di. İyi tarafı, yüzlerdeki maskeler düştüğü 
için, kimin kim olduğunu gördük. Bunlar 
da işe yaramayınca, mecburen oturup ko-
nuşmak üzere ülkemize gelmek durumun-

Evet… Allah’ın selamı üzerine olsun Kay-
seri… Toplu açılış törenimiz vesilesiyle bir 
kez daha Kayseri’de olmaktan, sizlerle has-
ret gidermekten memnuniyet duyuyorum. 

Kayseri bugün, maşallah, bir başka güzel… 
Kayseri bugün, bir başka coşkulu… Türki-
ye, tarihinin en önemli ve zorlu mücadele-
lerinden birini verirken, Kayseri’den yük-
selen bu birlik, beraberlik, kararlılık sesi-
nin, dalga dalga tüm ülkemize yayıldığına 
inanıyorum. Anadolu’nun bu ulu şehri sa-
pasağlam arkamızda durdukça, Allah’ın iz-
niyle, bizi yolumuzdan kimse alıkoyamaz. 
Bu millet bir asır önce yedi düvel üzerine 
geldiğinde, mücadeleden geri durmayı, tes-
lim olmayı asla düşünmedi. Çanakkale’de, 
Kut’ül Amare’de, İstiklal Harbimizde bu i-
nançla dönemin düveli muazzama denilen 
güçlerini dize getirmeyi başardık. İstiklal 
Harbimize başlamamızın 100’üncü yılı-
na ulaştığımız şu günlerde, bir kez daha 
“Ya istiklal ya ölüm” dedik. Daha önce Fı-
rat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarıyla, 
Suriye meselesindeki duruşumuzu ortaya 
koymuştuk. Baktık ki, bize verilen sözler 
tutulmuyor, sınırlarımızın güvenliği teh-
dit altında, Suriyelilerin ülkelerine geri 
dönüşü için gereken ortam oluşmuyor, ye-
niden kolları sıvadık. Mehmet Akif Ersoy 
merhum, İstiklal Marşımızda ne diyor:

“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür 
yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? 
Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.” 

Bugün bir kez daha soruyorum: Hangi çıl-
gın bize zincir vuracakmış?

Soruyorum: Terör örgütleri mi bize zincir 
vuracakmış?

Soruyorum: Terör örgütleriyle koyun ko-
yuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış?

Soruyorum: Ellerinde yüzbinlerce ma-
sumun kanı olanlar mı bize zincir vura-
cakmış?

Soruyorum: Suriye’de öldürülen bir mil-
yon sivili görmeyip de, ülkemizin terörist-
leri hedef alan operasyonuna tepki göste-
renler mi bize zincir vuracakmış?

Soruyorum: Türkiye yıllardır 4 milyon sı-
ğınmacıyı topraklarında barındırırken, 
korkudan sınırlarının arkasına saklanan-
lar mı bize zincir vuracakmış?

Soruyorum: Yıllarca PKK’sı bir yandan, 
DEAŞ’ı diğer yandan ülkemize saldırırken 
seslerini çıkarmayıp da, bugün sınırları-
mızın güvenliğini sağlamak için attığımız 
adıma tahammül edemeyenler mi bize zin-
cir vuracakmış?

Soruyorum: Siyasi ve ekonomik olarak her 
gün istiskal edildikleri halde onurlarıyla 
mücadele etmeyi bilmeyenler mi bize zin-
cir vuracakmış?

Soruyorum: Hangi alçak bize zincir vu-
racakmış?
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Bu vesileyle kahraman askerlerimize, ülke-
mizle birlikte aynı safta cesaretle mücade-
leye katılan Suriye Milli Ordusu mensupla-
rına şükranlarımı sunuyorum. Sınır bölge-
lerinde, teröristlerin alçakça saldırılarını 
sükûnetle karşılayarak, ülkelerine destek 
olan halkımızı tebrik ediyorum. Bu mü-
cadelede bize destek veren tüm siyasi par-
tilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, 
ülkelere, uluslararası kuruluşlara, tabii en 
başta da milletimize teşekkür ediyorum. 
İnşallah; su bayrak inmeyecek… Bu ezan 
susmayacak… Bu devlet hep payidar ola-
cak… Bu millet hep özgür yaşayacak…  

Değerli kardeşlerim,

Kayseri’ye eli boş gelmek olmaz dedik. 
Bizim şehirlerimize hediyelerimiz, ta-
mamladığımız hizmetlerin açılışlarını 
yapmaktır. Başbakanlık dönemimden be-
ri, belli projeler dışında, sadece açılış tö-
renlerine katıldım. Yatırım ve hizmet çok 
olduğu için, açılışları da toplu şekilde ger-
çekleştiriyoruz.

Bugün de Kayseri’de tamamlanan ve top-
lam yatırım bedeli 1 milyar 798 milyon 
lira olan 139 projenin açılışını gerçekleş-
tiriyoruz. Her zamanki gibi önce eğitimle 
başlıyoruz. Çeşitli ilçelerimizde inşası ta-
mamlanan anaokulu, ilkokul, ortaokul, li-
se, okullarımıza ait spor salonları, öğrenci 
pansiyonu gibi eserlerden oluşan 81 mil-
yon liralık eğitim yatırımının resmi açılışı-
nı bugün yapıyoruz. 

Ulaşımda, Deverenk Viyadüğü, Mimar 
Sinan OSB Köprülü Kavşağı, İncesu-Him-

metdede-Kayseri yolu ve Bünyan Köprülü 
Kavşağından oluşan 419 milyon liralık ya-
tırımı hizmete açıyoruz. 

TOKİ, Melikgazi’de 834 adet konutu ve 
sosyal tesisleri ile İncesu’da 200 ve 643 ko-
nutluk iki projeyi tamamladı, onların da 
resmi açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. 

TEİAŞ’ın iletim hatları ve DSİ’nin sulama 
tesisleri ile çeşitli kurumlarımızın hizmet 
binalarının açılışlarını da bugün yapıyo-
ruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın des-
teklediği hayvancılık tesisleri ile özel sek-
törümüze ait 14 ayrı tesisi de bugün res-
men hizmete açıyoruz.

Cumhur İttifakı Pazara Kadar 
Değil, Mezara Kadar Sürecek

Şimdi geliyorum, belediyelerimizin ta-
mamladığı projelerin açılışlarına… Bü-
yükşehir Belediyemiz, şehir genelinde 
25 kalem altyapı ve üstyapı yatırımını 
tamamladı, bunları bugün hizmete açıyo-
ruz. KASKİ çoğunluğu kanalizasyon şebe-
kesi olan 18 projeyi şehrimize kazandırdı. 
Kayserigaz, 10 ilçemizde altyapı çalışması 
yürüttü. Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi, 
çoğunluğu elektrik aydınlatma sistemi o-
lan 9 kalem yatırımı tamamladı. Bunların 
resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz. 
Kocasinan Belediyemiz 5 kalem, Melikga-
zi Belediyemiz 5 kalem, Bünyan Belediye-
miz 3 kalem, Develi Belediyemiz 1 kalem, 
Felahiye Belediyemiz 2 kalem, Hacılar Be-
lediyemiz 4 kalem, Özvatan Belediyemiz 
2 kalem, Tomarza Belediyemiz 2 kalem, 

da kaldılar. Biz, sahada ne kadar kararlı ha-
reket ettiysek, diplomasi yollarını işletmek 
konusunda da o derece esnek olduk. 

Kendilerine, Suriye meselesinin bugüne 
nasıl geldiğini anlattık. Biz terör örgütüy-
le masaya oturacak kadar alçalmadık. Zira 
biz Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz. Savaş 
hukukunda, uluslararası siyasette devlet, 
devletle masaya oturur. Bir devlet terör ör-
gütüyle masaya oturmaz, teröristlerle ma-
saya oturmaz. Birileri oturuyor diye, bizde 
mi oturacağız? Yok böyle bir şey. Bölücü te-
rör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha 
ifşa ettik. En başından beri ifade ettiğimiz 
şartlarımızı tekrar masaya koyduk. Fırat 
nehrinden Irak’a kadar olan Suriye sını-
rımız boyunca 20 mil, yani 32 kilometre 
derinliğinde bir güvenli bölge oluşturma 
kararlılığımızı tekrarladık. Amacımızın bu 
bölgede kimseyle çatışmak, kimsenin ka-
nını dökmek olmadığını özellikle belirttik. 
Hedefimizde sadece teröristlerin olduğu-
nu söyledik. Bu teröristlerin belirlediğimiz 
hattın dışına çıkması halinde Barış Pınarı 
Harekâtının sona ereceğini ifade ettik. 

Çok Önemli Bir Diplomatik  
Başarı Elde Ettik

Çarşamba günü yaptığımız Grup Toplantı-
mızda, bu işin bir gecede bitirilmesini tek-
lif etmiştik. Pazarlık sünnettir, diyerek ma-
sada güvenli bölgenin teröristlerden arın-
dırılması, tahkimatlarının ve mevzilerinin 
yıkılması işi için 5 günde mutabık kaldık. 
Bugün ikinci gün… Salı gecesi süre bitiyor. 
Vardığımız mutabakatı yazılı bir metne 

dönüştürdük. Toplantıdan sonra, Ameri-
kan tarafı da, Türk tarafı da, kendi anlayı-
şına göre konuyu kamuoyuna açıkladı. Biz 
ne söylediğimizi, ne istediğimizi, bunları 
hangi şartlar altında uygulayacağımızı ga-
yet iyi biliyoruz. Olursa olur. Olmazsa, 120 
saatin bittiği dakika, kaldığımız yerden de-
vam eder, teröristlerin başını ezmeyi sür-
dürürüz. 

Dün akşam Sayın Trump’la görüştüm. 
Harekât bölgemizin bir kısmında ise 
Rusya’nın koruması altındaki rejim güç-
leri bulunuyor. Bu meseleyi de, Salı günü 
Soçi’de Rus Devlet Başkanı Putin’le konuşa-
cak, bir hal çaresi bulmaya çalışacağız. Aynı 
durum orada da geçerlidir. Olursa olur. Ol-
mazsa, kendi planlarımızı uygulamaya de-
vam ederiz. Bu sürecin ülkemiz, milletimiz, 
Suriyeli kardeşlerimiz ve tüm bölgemiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Şu hususun altını özellikle çizmek istiyo-
rum. Türkiye, en başından beri ortaya koy-
duğu şartlardan en küçük bir sapma göster-
memiştir. Tam tersine, kendi taleplerimizi 
muhataplarımıza kabul ettirerek, önemli 
bir diplomasi başarısı elde ettik. Eğer bu 
şartlar karşılanırsa, önemli bir operasyonu 
en az kayıp ve bedelle tamamlamış olaca-
ğız. Şayet ülkemize verilen sözler tutulmaz-
sa da, geçmişte olduğu gibi beklemeyecek, 
verdiğimiz süre bittiği an harekâta devam 
edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Bugü-
ne kadar milletimizin yüzünü yere düşüre-
cek hiçbir iş yapmadık, bundan sonra da 
yapmayız. Türkiye için en iyisi, en hayırlısı, 
en karlısı ne ise onu yaptık, yapmayı sürdü-
receğiz. 
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Yeşilhisar Belediyemiz 2 kalem yatırımı il-
çelerimize kazandırdı. Bunların resmi açı-
lışlarını da bugün gerçekleştirmiş oluyoruz. 
Tüm bu eser ve hizmetlerin Kayserimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların 
şehrimize kazandırılmasında emeği geçen 
kurumlarımızı, belediyelerimizi, özel sektö-
rümüzü tebrik ediyorum. 

Tabii Kayseri’ye kazandırdığımız hizmet-
ler bunlardan ibaret değildir. AK Parti hü-
kümetleri döneminde şehrimize 27 milyar 
liralık yatırım yaptık. Tamamlananları bir 
kenara bırakıyorum, halen devam eden ve 
yakında başlayacak olan yatırımlardan bir 
kaçını hatırlatmak istiyorum. Melikgazi ve 
Kocasinan Keykubat Millet Bahçeleri, inşal-
lah şehrimizin çehresini değiştirecek. Proje 
çalışmaları sürüyor, en yakın zamanda in-
şasına da başlanacak. Şehir Hastanemizi za-
ten açmıştık, Develi, Bünyan ve Yahyalı’da 
toplamda 300 yataklı devlet hastanelerimi-
zin inşası sürüyor. Develi batı ve kuzey çev-
reyolunu, önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. 
Niğde Otoyolu bağlantısını, Ürgüp-Niğde 
yol ayrımı arasını, Boğazlıyan-Felahiye yo-
lunu da seneye bitiriyoruz. 

Hızlı treni heyecanla beklediğinizi biliyo-
rum. Proje çalışmaları tamamlandı, ihale 
aşamasına geldi. Aynı şekilde havalimanı-
mızın genişletilmesiyle ilgili proje de ta-
mamlandı, onu da ihale aşamasına getirdik. 
Anafartalar-YHT garı tramvay hattının iha-
lesini ise yıl bitmeden yapmayı planlıyoruz. 
Bunlar sadece birkaç örnek. Daha pek çok 
alanda benzer şekilde çeşitli safhalarda ye-
ni hizmetlere, yeni yatırımlara ilişkin çalış-
malar sürüyor. 

Şöyle dönüp baktığımızda, bugün 
Kayseri’nin sahip olduğu gurur verici eser-
lerin neredeyse tamamına yakınının AK 
Parti döneminde şehrimize kazandırıldığı-
nı görüyoruz. Erciyes Kayak Merkezi, ünü 
artık ülkemiz sınırlarını aşan bir yer haline 
geldi. Bu eseri Kayseri’ye kim kazandırdı? 
AK Parti… Raylı sistem, şehir içi trafiğinin 
adeta nefes borusu durumunda. Bu eseri 
Kayseri’ye kim kazandırdı? AK Parti… Stad-
yum ve spor merkezleriyle şehrimiz ade-
ta bir spor vadisi haline dönüştü. Bunları 
Kayseri’ye kim kazandırdı? AK Parti… Şehir 
ekonomisinin lokomotifleri olan Organize 
Sanayi Bölgelerinin katlanarak büyümesi 
hangi dönemde oldu? Bu da yine AK Parti 
döneminde gerçekleşti. 

Kayseri bizim yanımızda güçlü şekilde dur-
dukça, hizmetlerimiz katlanarak devam 
edecek. Çünkü bizim siyasetteki varlık ga-
yemiz milletimize hizmetkâr olmaktır. 

Sözlerime son vermeden önce 31 Mart se-
çimlerinde, Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı seçiminde verdiğiniz yüzde 63,4 oranın-
daki destek için her birinize ayrı ayrı şük-
ranlarımı sunuyorum. 

Biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak bu yol-
da ilerliyoruz ve Sayın Devlet Bey’le birlikte 
bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürü-
yoruz, kendilerine Allah şifalar versin. Bu 
mücadelemiz inşallah 2023 başkanlık se-
çimlerinde, milletvekili seçimlerinde aynı 
kararlılıkla devam edecek. 2024 yerel se-
çimlerinde de inşallah devam edecek. Ne 
diyorum ben her zaman? Pazara kadar de-
ğil, mezara kadar.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Değerli kaymakam adayları, kıymetli mi-
safirler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesine, milletin evine, bu gazi 
mekâna hoş geldiniz. 

Bugün burada, 105’nci dönem Kayma-
kamlık Kursunu başarıyla tamamlayan 97 
arkadaşımızın kura törenini gerçekleştiri-

yoruz. Yeni kaymakamlarımıza, görev yer-
lerinde ve tüm meslek hayatlarında başarı-
lar diliyorum. 

Mevzuat bilgisinden tecrübe paylaşımına, 
münazaradan etkili iletişime kadar geniş 
bir alanı kapsayan eğitim sürecinin, bura-
daki her bir arkadaşımın gelişimine çok 
ciddi katkı sağladığına inanıyorum. Yurt 

Avrupa Birliği’nin Sonu, 
Samimiyetsiz ve İkiyüzlü Tavrı 

Yüzünden Gelecek 

105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni | Ankara | 24 Ekim 2019
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başka, onlara şimdi girmeyeceğim. Sınırla-
rımız sürekli taciz edildi. Eğer taciz edili-
yorsak, buna karşı sessiz kalamayız. Gere-
ken neyse onu yapmaya mecburuz, yaptık, 
yapıyoruz ve yapacağız.

Her kazanımımızın gerisinde çok büyük 
emek ve fedakârlık, her kaybımızın geri-
sinde çok büyük acı vardır. Malazgirt’ten 
girip Viyana önlerine kadar giden, sonra 
da Meriç Nehrine kadar çekilmek zorunda 
kalan ecdadımız, bu uzun tarihi süreç bo-
yunca vakarlı duruşundan asla taviz ver-
memiştir. Merhum Aliya İzzetbegoviç’in 
“Savaşı yenildiğimiz değil düşmanlarımıza 
benzediğimiz zaman kaybederiz” sözüyle 
ifade ettiği ilke, daima en önemli düsturu-
muz olmuştur. Gerçekten de millet olarak, 
kazanırken de, kaybederken de hep inan-
cımızın, medeniyetimizin, kültürümüzün 
vaaz ettiği gibi davrandık. Bunun için, sa-
dece İkinci Dünya Savaşında 50 milyon 
kişinin ölümünden sorumlu olanların bize 
insanlık dersi vermeye kalkmalarını acı 
bir tebessümle karşılıyoruz. Ruanda’da 1,5 
milyon insanı öldüreceksin, Cezayir’de bir 
o kadar insanı öldüreceksin ve utanma-
dan, sıkılmadan bize insanlık dersi ver-
meye kalkacaksın. Önce aynaya bir bakın, 
kendinize bir bakın, neredesiniz? Ama 
bizim tarihimizde böyle bir şey asla yok. 
Türkiye’nin bu insani yaklaşımını zaaf ola-
rak değerlendirmeye kalkanlara, kadife el-
divenimizin içindeki demir yumruğumu-
zu göstermekten de asla geri durmadık. 

Son dönemde yaşadıklarımız bu hakikat-
ler ışığında değerlendirilmelidir. Küresel 
düzeyde bir yeniden yapılanma sancıları-

nın yaşandığı şu dönemin sembol mücade-
le alanı, hiç şüphesiz, Suriye topraklarıdır. 
Biz, Suriye krizi başladığı günden beri, bir 
yandan hayatlarını kurtarmaya çalışan 
masumlara kucak açarken, diğer taraftan 
sınırlarımızın güvenliğini sağlamanın ça-
bası içinde olduk. Meselenin suhuletle, Su-
riye halkının özlemini duyduğu şekilde çö-
zümü için, rejimden bölgeye müdahil olan 
güçlere kadar herkese çağrıda bulunduk, 
çaba gösterdik. 2015 yılında Antalya’da ya-
pılan G-20 Zirvesinde tüm liderlere, bu ko-
nuda güvenli bölge dahil, somut ve sonuç 
alıcı tekliflerde bulunduk. 

Dün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, 
Suriye’de uçuşa yasak bölge teklifi yapıyor. 
Biz bu teklifi, Suriye’nin dört bir yanında 
yüzbinlerce masum insan rejimin ve diğer 
güçlerin savaş uçaklarının bombardıman-
ları altında can verirken gündeme getir-
miştik. Oluk oluk kanın aktığı o günlerde, 
kimse bu teklife dönüp bakmamıştı. Şimdi 
Türkiye, Suriye’yi terör örgütlerinden te-
mizleyip asıl sahiplerinin dönüşüne hazır 
hale getirirken, birden bu tür konular ak-
la geliyor. Avrupa Birliği’nin sonu, işte bu 
samimiyetsizliği ve ikiyüzlülüğü yüzün-
den gelecek. Bunun için Avrupa’dan yük-
selen ve buram buram riyakârlık kokan 
sözlerin bizim nezdimizde zerre kadar 
kıymeti yoktur. 

“Kapıları açarız” dediğimde tutuşuyorlar. 
Tutuşmayın, vakti saati gelince bu kapılar 
da açılır. Hadi bakalım, yüz binleri bir de 
siz ağırlayın. Bu iş nasıl oluyormuş, sizden 
de görelim. Paranız var, güçlüsünüz ama 
Yunanistan’a denizde 100-200 kişi gidince 

dışı dil eğitimi dahil, toplamda 29 ay süren 
eğitim dönemi, devletimizin kaymakamlık 
mesleğine verdiği önemin bir işaretidir. 

Kaim ile makam kelimelerinin birleşme-
sinden oluşan Kaymakam ifadesi, yönetim 
sistemimizde temel devlet görevlerinden 
biridir. Kaymakam, Anayasamıza göre, il-
çelerde Cumhurbaşkanı adına görev yapan 
en yüksek devlet görevlisidir. Ülkemizdeki 
81 vilayetimize bağlı 922 ilçenin her biri 
bizim gözümüzde değerlidir, kıymetlidir, 
en iyi hizmeti almaya layıktır. İlçelerimizi, 
mahalleleriyle, köyleriyle, buralarda ya-
şayan vatandaşlarımızla ne kadar ileriye 
taşıyabilirsek, ülkemizi de topyekûn o de-
rece geliştirmiş, kalkındırmış oluruz. Bu 
hedefi, inşallah, sizlerle birlikte hayata ge-
çireceğiz. 

İlçe sınırları içindeki tüm işlerden, işlem-
lerden ve hizmetlerden sorumlu olan kay-
makamlarımız, çalışmalarında ne kadar 
başarılı olursa, devletimiz de o derece güç 
kazanır. Pek çok kurumumuz gibi, kay-
makamlık müessesesi de Osmanlı Devle-
tinden devralınmıştır. Bizim gözümüzde 
başarılı kaymakam, görev yaptığı ilçeden 
ayrıldıktan sonra da uzun yıllar boyunca 
ismi hayırla yâd edilen kişidir. Görev süre-
si içinde varlığı ile yokluğu belli olmayan, 
ilçeden ayrılır ayrılmaz da ismi unutulan 
kaymakam, kendini sigaya çekmelidir. Siz-
lerin her birinin, Cumhurbaşkanı olarak 
şahsımı ilçenizde en iyi şekilde temsil ede-
ceğinizden, hayırla yad edilecek başarılara 
imza atacağınızdan şüphe duymuyorum. 
Cumhurbaşkanı olarak, daima yanınızda 
olacağımızın da bilinmesini istiyorum. 

Kaymakamlarımız, bekâr veya evli, şofö-
rün yanına oturmalı, kamyonete erzak mı 
koyacak, kışın kömür mü koyacak, hepsi-
ni yüklemeli ve ondan sonra da ev ev do-
laşmalı. Yani adeta bir Ömer gibi kapıyı 
çalmalı veya içeriden gelen sese kulak ver-
meli. Kim geldi dendiğinde de ‘kaymakam’ 
denmeli. ‘Kaim’ dedik ya ve kaymakam on-
dan sonra da hemen kolileri veya kış mev-
simiyse kömürü, odunu vesaire hemen 
oraya indirivermeli. Bununla siz Cum-
hurbaşkanınızın orada gören gözü, duyan 
kulağı, konuşan dili olmalısınız. Bunu ya-
pacağınıza inanıyorum, önce buna hazır 
mıyız bu çok önemli.

Kaymakamlar ile görev yaptıkları yerler-
deki kamu görevlileriyle aralarında oluşan 
özlük hakları ayrışmasının giderilmesi i-
çin bakanlık tarafından yürütülen çalışma 
tamamlanmak üzeredir. Cumhurbaşkanı 
olarak daima yanınızda olacağım. 

Vakti Saati Gelince    
Bu Sınır Kapıları Açılır

Değerli misafirler,

Milletimizin bu topraklardaki bin yıllık 
varlığının, neredeyse her günü mücadeley-
le geçmiştir. İşte şimdi de yine uluslararası 
bir mücadelenin içindeyiz değil mi? Yedi 
düvel adeta saldırıyor, biz de yedi düve-
le karşı dimdik ayakta duruyoruz, ayakta 
durmaya devam edeceğiz. Kolay değil 911 
kilometre sınır… Bu bağıranların hiçbiri-
nin burada sınırı var mı? Yok. Peki, niye 
bunlar bölgeyle bu kadar ilgileniyor? Dert 
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Değerli arkadaşlar, 

Türkiye, Barış Pınarı Harekâtı aşamasına 
işte böyle bir sürecin sonunda geldi. Afrin’i 
teröristlerden temizlediğimiz günden beri, 
Fırat’ın doğusundaki terör oluşumuna da 
izin vermeyeceğimizi, her platformda ve 
en yüksek sesle, belki yüzlerce defa anlat-
tık. Bir şeye üzülüyoruz, o da nedir biliyor 
musunuz? Devasa ülkelerin liderleri, bu 
teröristlerin başlarını yanlarına alıyorlar, 
onlarla masaya oturuyorlar, onlarla bu so-
runu çözmeye çalışıyorlar. Bu ne menem 
iştir? Böyle bir şey olabilir mi? Teröristi 
muhatap olarak karşınıza aldığınızda te-
rörle mücadele olur mu? Uluslararası te-
rörle mücadele toplantılarını neden yapı-
yoruz? Bunlara prim veriyorsunuz, şımar-
tıyorsunuz, azdırıyorsunuz. Böyle yapa 
yapa zaten iş buraya geldi. 

Verilen sözlerin tutulmaması halinde 
planlarımızı kendi imkânlarımızla hayata 
geçirmek zorunda kalacağımızı, altını çize 
çize ifade ettik. Baktık ki kendimiz söyle-
yip kendimiz dinliyoruz, kolları sıvadık 
ve “bismillah” diyerek harekâtımızı baş-
lattık. Siyasete ve diplomasiye olan saygı-
mız gereği, attığımız her adımdan önce, 
muhataplarımıza niyetimizi ve hamlemizi 
açıkça söyledik. Barış Pınarı Harekâtına 
başlarken de, buradaki muhatabımız olan 
Amerika’yı gerektiği şekilde bilgilendirdik. 
İran’ı bilgilendirdik, Birleşmiş Milletler ay-
nı şekilde bilgilendirildi. Sonradan anlaşı-
lıyor ki, kendilerinden izin almak yerine 
sadece bilgi vermemizden de bayağı rahat-
sız olmuşlar. Hâlbuki Türkiye’nin, sınırları 
boyunca oluşturulmak istenen bir terör ko-

ridorunu yıkıp geçmek için kimseden izin 
almaya ihtiyacı yoktur. Bu kararlılığımızı 
sahada da gösterip, 120 kilometre genişlik 
ve 32 kilometre derinlikteki harekât bölge-
mizin üçte ikisine yakın bölümünü sadece 
9 günde ele geçirdik. Şu ana kadar bölgede 
kontrolümüze geçen alanın büyüklüğü 4 
bin 220 kilometrekareye ulaştı. 

1-2 Milyon Suriyeli Sığınmacı 
Güvenli Hale Getirilen  
Bölgeye Yerleşecek

Elbette bu, kolay bir başarı olmadı. Terö-
ristlerin sınır şehirlerimize attıkları ha-
vanlar ve füzeler sebebiyle 20 insanımız 
hayatını kaybetti, 184 vatandaşımız da 
yaralandı. Suriye tarafında teröristlerle ya-
şanan çatışmalarda 7 askerimiz ile bizimle 
birlikte mücadeleye katılan Suriye Milli 
Ordusundan 96 kardeşimiz şehit oldu. 
Ayrıca, 90 askerimiz ile 368 Suriye Milli 
Ordusu mensubu kardeşimiz de yaralan-
dı. Hani şimdi içeriden birileri konuşuyor 
ya, “Suriye Milli Ordusu ile ne işiniz var?” 
diye. Anladın mı şimdi ne işimizin olduğu-
nu? Bak onlar, benim Mehmet’imi yalnız 
bırakmayanlar ve Mehmet’imle beraber 
göğüs göğüse savaşanlar. İşte bunlar ne 
siyasetin dilini bilirler ne arazinin dilini 
bilirler? Sadece konuşurlar. Teröristlerin 
kayıpları da 787’yi buldu.

Barış Pınarı Harekâtına uluslararası alan-
da verilen tepkiler ile ülkemizdeki kimi 
kesimlerin tutumları, ileride ayrıca uzun 
uzun üzerinde durulması ve değerlendiril-
mesi gereken bir konudur. Onun için, işin 
bu kısmına şimdilik girmiyorum. 

hemen bizi arayıp, “Adalara 100, 200, 300 
gitti” diyorsunuz. Burada 4 milyon var, 4 
milyon… Buna sesiniz çıkmıyor. Kararlıyız.

Askeri Seçeneğe, Daima   
En Son Çare Olarak Başvurduk

Öte yandan, yıllardır gösterdiğimiz tüm 
çabalara rağmen, Suriye krizi çözülmek 
bir yana, DEAŞ adı altında bir örgütün de 
ortaya salınmasıyla, iyice içinden çıkılmaz 
bir hale geldi. Suriye’de faaliyet gösteren 
terör örgütlerinin, bir süre sonra doğru-
dan ülkemizi hedef almaya başladıklarını 
da gördük. Bir yandan sınır bölgelerimiz-
deki şehirlerimiz taciz edildi, diğer yandan 
büyükşehirlerimizdeki PKK ve DEAŞ canlı 
bomba eylemleriyle canımız yakıldı. Tabii 
bu saldırıların, son 6 yılda ülkemizde ardı 
ardına patlak veren pek çok hadisenin bir 
parçası olduğunu da biliyoruz. Karşımız-
daki bu tablo üzerine, terörle mücadele-
mizde ve bağlantılı olarak bölge politika-
larımızda köklü bir değişim kararı aldık. 
Ülkemize yönelen tehditleri sınırlarımız-
da ve sınırlarımız içinde değil, doğrudan 
kaynağında ortadan kaldırma stratejisine 
geçtik. Irak’tan Suriye’ye kadar Türkiye’ye 
yönelik terör saldırılarının yaşandığı her 
yerde bu doğrultuda kritik adımlar attık. 
İşte sizler de görev yerlerinize gittiğiniz 
andan itibaren her an bunlarla karşı karşı-
ya geleceksiniz. Terör örgütlerini inlerinde 
vurarak adeta felç ettik. Yurt içinde de te-
röristlere göz açtırmadık. 

15 Temmuz darbe girişiminin hedeflerin-
den biri de, Türkiye’nin terörle mücade-

ledeki bu etkili stratejisini çökertmekti. 
Allah’ın yardımı ve milletimizin cesaretiy-
le, darbe girişimini başarısızlığa uğrata-
rak, bu büyük oyunun bir hamlesini daha 
boşa çıkarttık.  Hemen ardından da, Fırat 
Kalkanı Harekâtıyla, karşı cevabımızı ver-
dik. Daha sonra Zeytin Dalı Harekâtıyla, 
büyük planın bir ayağını daha kırdık. Bu 
bölgelere geri dönen 365 bin sığınmacı, 
Türkiye’nin Suriye’de gerçekten insani du-
yarlılıkla adımlar atan tek ülke olduğunu 
gösterdi. 

Tüm bu süreç boyunca siyasi ve diplomatik 
çabalarımızı kesintisiz sürdürdük. İdlip’te, 
Rusya ve İran’ın desteğiyle oluşturduğu-
muz nispeten stabil durum sayesinde, yüz-
binlerce insanın hayatını kurtardık ve mil-
yonlarca insanın da yerinden edilmesini 
engelledik. Suriye’nin toprak bütünlüğüne 
ve siyasi birliğine olan saygımızı her fırsat-
ta tekrarladık. Askeri seçeneğe, daima en 
son çare olarak başvurduk. 

Batılı devletler yatıyor kalkıyor “Kürt-
ler aşağı Kürtler yukarı” diyor. Bizim 
Suriye’nin topraklarında gözümüz yok. 
Bizim Suriye’de de, Türkiye’de de Kürt 
kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Bizim 
sorunumuz terör örgütlerinin ta kendisiy-
ledir. Böyle söyleyerek, terör örgütlerinin 
adını vermeyerek ‘Kürtler’ dediğiniz za-
man Kürt kardeşlerimizi adeta teröristler 
olarak vasıflandırmış oluyorsunuz. Bu 
yanlış bir şey, bunu çözmemiz lazım. Zi-
ra ta İdris-i Bitlisi’den alınız Selahaddin-i 
Eyyubi’ye kadar bizler Kürt kardeşlerimiz-
le bu bölgede barış için adımlar attık. Bu-
gün de öyleyiz, yarın da öyle olacağız.
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ülkemizi tehdit eden bir hâkimiyet alanı 
kurmasına izin vermeyeceğiz. Zaten böy-
le bir durum, herkesin üzerinde mutabık 
olduğu Suriye’nin toprak bütünlüğü ilkesi-
ne de aykırıdır. Güvenli hale getirilen yer-
lere, ülkemizden 1 ile 2 milyon arasında 
sığınmacının geri dönüşünü sağlayacağız. 
Uluslararası toplumun desteğiyle yürü-
teceğimiz bu proje için, hemen temaslara 
başlıyoruz. 

Barış Pınarı Harekâtı, Şantaj ve 
Tiyatro Sahnesini Yıkmıştır

Asıl çözümün, Suriye’deki tüm kesimlerin 
katılımıyla oluşturulacak yeni Anayasa’nın 
teşkilinden ve buna göre yapılacak özgür 
seçimlerle şekillenecek yeni yönetimin 
işbaşına gelmesinden geçtiğini biliyoruz. 
Dolayısıyla bu ayın 30’unda Cenevre’de 
yapılacak buluşma çok büyük önem arz 
etmektedir. Bunun için gerek Astana’da, 
gerek Cenevre’de yürütülen görüşmelerin, 
herkesin kabul edebileceği makul bir anlaş-
mayla sonuçlanması gerekiyor. Suriye’nin 
toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin 
sağlanması, ancak bu sürecin başarısıyla 
mümkündür. Aksi takdirde, ne Şam yöne-
timini kimse muhatap alır, ne de ülkedeki 
kaos sona erer. Gerçekten derdi Suriye’nin 
ve Suriye halkının geleceği olan herkesin, 
bu sürecin başarısı için gayret göstermesi 
şarttır. Yeni Anayasa çalışmaları ve sonra-
sında ülkenin yeni yönetiminin belirlen-
mesi süreci, Suriye konusundaki niyetle-
rin ortaya konacağı bir test olacaktır. 

Türkiye olarak bizim bu konudaki sami-
miyetimizi ve gayretimizi kimse inkâr ede-
mez. Süreci, terör örgütlerini veya rejimi 
kullanarak sabote etmeye kalkacak herkesi 
dünya kamuoyuna ifşa edeceğimizin bilin-
mesini istiyorum. Suriye halkının hayatını 
ve geleceğini, bölgeyle ilgili büyük planla-
rın mezesi olarak kullanmaya kalkanların 
karşısına önce biz dikileceğiz. Çünkü bu 
işin en büyük yükünü taşıyan biziz, en bü-
yük bedeli ödeyen biziz. 

Değerli arkadaşlar,

Amerika ve Rusya ile vardığımız mutaba-
katların amacına ulaşması, PKK-YPG ve 
DEAŞ terör örgütlerinin sınırlarımızdan 
başlayarak Suriye topraklarındaki varlığı-
nın tamamen sona erdirilmesine bağlıdır. 
Bunu muhataplarımıza da her fırsatta ifa-
de ediyoruz. İster Amerika, ister Rusya, is-
ter rejim, isterse bir başka güç olsun, terör 
örgütlerinden herhangi birini, isim, bay-
rak veya üniforma değiştirerek yeniden 
karşımıza dikmeye kalkarsa, biz bu oyuna 
gelmeyiz. Bu durumda, hiç kimse kusura 
bakmasın, kendi bildiğimiz yolda ilerle-
meye devam etmekten asla çekinmeyiz. 
Bu yolda ödeyeceğimiz bedelin büyüklü-
ğünü-küçüklüğünü de asla hesap etmeyiz. 
Geçmişte bu oyun çok oynandı, ama geldi-
ğimiz noktada tüm dünya PKK ile YPG’nin 
aynı örgüt olduğunu kabul etti. Yine DEAŞ’ı 
yıllarca PKK-YPG’yi koruyup kollamanın 
bahanesi olarak görenler, bugün aslında 
her iki örgütün, tıpkı bir madalyonun iki 
yüzü gibi aynı amaca hizmet ettiğini de 
gördü. Uluslararası toplumun bunca vakit-
tir, iki terör örgütünün anlaşmalı şekilde 

Harekât alanında ortaya çıkan bu tablo kar-
şısında muhataplarımız nihayet sesimize 
kulak verdiler. Ülkemize gelen Amerikan 
heyetiyle oturduk, konuştuk; niyetimizi, 
amacımızı, hedefimizi açıkça belirttik. 
Sonuçta, harekâtımıza 120 saatlik bir ara 
verilmesi halinde, teröristlerin belirlediği-
miz bölgenin dışına çıkartılacağı sözünü 
aldık. Bunu da 13 maddelik bir mutabakat 
metniyle kamuoyuna duyurduk. Salı günü 
akşam 22.00 itibariyle sona eren bu süre-
nin bitiminde, Amerika tarafı bize tüm 
teröristlerin harekât bölgemizden çıktığı-
nın garantisini verdi. Şimdi askerlerimiz 
ve Suriye Milli Ordusu karış karış harekât 
alanını tarıyor, tuzakları etkisiz hale geti-
riyor. Şayet bu arada karşımıza teröristler 
çıkarsa, onları tepelemek de en tabii hak-
kımızdır.  Çünkü bu yazılı kayda girmiştir. 
Böylece, Barış Pınarı Harekâtını başarıya 
ulaştırmış olduk. 

Değerli arkadaşlar,

Resulayn ve Tel Abyat arasında güvenli 
hale getirdiğimiz bu 3 bin 817 kilometre-
karelik alan, sınırlarımızı teröristlerden 
arındırma planımızın ilk aşamasını oluş-
turuyor. Terör örgütünün ve Amerika’nın 
telaşla attığı adımlar, harekât bölgemizin 
dışında ama asıl planımızın içinde kalan 
bölgelerde karmaşık bir durumun orta-
ya çıkmasına yol açtı. Harekât alanımızın 
doğusundaki Kamışlı ile batısındaki Ayne-
larab bölgesi hızla Rusya desteğindeki re-
jim güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Aynı 
oyun, Münbiç bölgesinde de oynandı. 

Bizim amacımız; sınırlarımız boyunca te-
rör örgütünden arındırılmış bir bölge oluş-
turmak olduğu için, karşımızdaki bu yeni 
duruma göre yeni değerlendirmeler yap-
tık. Salı günü, Rusya lideri Putin’le başbaşa 
ve heyetlerimizle yaptığımız görüşmeler 
sonunda, Fırat’ın doğusunda yer alıp da 
harekât alanımız dışında kalan sınır böl-
geleriyle ilgili bir mutabakata vardık. Te-
rör örgütünün sınırlarımızdan tamamen 
uzaklaştırılması konusundaki uzlaşmayı 
içeren bu 10 maddelik mutabakatı da ka-
muoyuyla paylaştık. Buna göre, terör ör-
gütü mensupları dün 12.00’da başlamak 
üzere 150 saat içinde, tıpkı Barış Pınarı 
Harekâtı bölgesindeki gibi, sınırlarımız-
dan 30 kilometre uzaklaştırılacaklar. Bu 
30 kilometrelik alanın ilk 10 kilometresi, 
Kamışlı şehir merkezi hariç, Türkiye ve 
Rusya ortak devriye bölgesi olacak. Belir-
lenen süre sonunda terör örgütü bölgeden 
tüm unsurlarıyla uzaklaştırılabilirse, bu 
mutabakat da başarıyla hayata geçirilmiş 
olacaktır. 

Şayet terör örgütü, bu bölgelerden ülke-
mizi taciz etmeyi sürdürürse, biz kendi 
harekât planımızı buralarda da hayata ge-
çirmeye devam edeceğiz. Sonuçta, Fırat’ın 
doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik a-
lanın 120 kilometresini şu anda doğrudan 
kendimiz kontrol ediyoruz. Kalan kısmın-
da da Rusya ile birlikte durumu kontrol 
altında tutma kararına vardık. Elbette her 
anlaşma gibi Rusya ile vardığımız mutaba-
kat da her iki tarafın buluşabilecekleri as-
gari şartları içeriyor. Türkiye’nin tavrı ha-
la aynıdır. Sınırlarımız boyunca ve Suriye 
toprakları içinde bölücü terör örgütünün 
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kurguladığı bir şantajın oyuncağı haline 
dönüşmüş olması çok acıdır. Hele hele ko-
ca devletlerin bu trajik oyunu ciddi ciddi 
sahiplenmeye kalkmaları çok daha acıdır. 
Türkiye’nin 9 Ekim saat 16.00’da başlattığı 
Barış Pınarı Harekâtı, bu şantaj ve tiyatro 
sahnesini yıkmış, hakikatleri ortaya çı-
karmıştır. 

Biz bu harekâtla, sadece kendi sınırlarımı-
zı güvenlik altına almakla, Suriyeli kardeş-
lerimizin önemli bir bölümüne ülkelerine 
geri dönüş imkânı sağlamakla kalmadık. 
Aynı zamanda bu harekâtla, pek çok dev-
lete ve kesime, terör örgütlerinin kendile-
rini soktuğu cendereden kurtulma şansı 
da verdik. Ülkemizi hedef alan öfke selinin 
sebeplerinden biri de, bu gerçeğin ortaya 
çıkmasıdır. Çünkü, Suriye’deki kaotik du-
rum, uzunca bir süredir, asıl niyetleri, asıl 
projeleri, asıl hesapları gizlemenin örtüsü 
olarak kullanılıyordu. Özellikle Avrupalı 
ve Amerikalı politikacılardan rejime kadar 
pek çok kesim, kendi başarısızlıklarını, te-
rör örgütünü perde yaparak gözlerden sak-
lama yoluna gidiyordu. Şimdi gel gör ki bu 
teröristlere ev sahipliği yapan Amerika Se-
natosu ve Kongresindeki insanları görüyo-
ruz. Ne zamandan beri siz teröristlerle bu 
kadar dost oldunuz? Buna nasıl bu şekilde 
el verirsiniz? Ama bunun bedelini öyle za-
man gelir ki canınız yanarak ödersiniz.

Barış Pınarı Harekâtıyla, tam manasıyla 
takke düşmüş kel görünmüştür. Türkiye’ye 
karşı öfke nöbetleri geçirenlere diyoruz ki, 
artık bu oyun bitti. Gelin, hep birlikte, ül-
kelerimiz ve Suriye halkı için en iyisi, en 
doğrusu, en hayırlısı neyse, onu yapacağı-
mız yeni bir iklim oluşturalım. Türkiye’yi 
karşısına, terör örgütlerini yanına alıp çı-
kacak ve bu işi karla sonuçlandırabilecek 
kimse yoktur. 

Buradan tüm dünyayı, demokrasi için, hu-
kuk devleti için, insan hakları için PKK-
YPG’nin, en az DEAŞ kadar tehlikeli bir 
terör örgütü olduğunu görmeye, kabul et-
meye ve tavır almaya davet ediyorum. İşte 
bunu başardığımız gün, sadece Suriye’deki 
krizi çözmekle kalmaz, aynı zamanda dün-
yanın geleceği için de çok önemli bir kaza-
nım sağlamış oluruz. İnşallah, Barış Pınarı 
Harekâtı ve ardından yaşadığımız süreç, 
bu yönde hayırlı neticelere tebdil olur. 

Bu duygularla bir kez daha yeni göreve 
başlayacak kaymakamlarımızı tebrik edi-
yor, başarılar diliyorum. 

Sakın ha, makama kapanıp, ilçelerdeki va-
tandaşlarımızı camdan seyretmeyin. Va-
tandaşlarımızın kapısını çalın, onları ma-
kamınıza davet ederek süreci işletin. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Sayın Başkan, Fenerbahçe Yüksek Divan 
Kurulu’nun kıymetli üyeleri, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selamlı-
yorum. Fenerbahçe’mizin 2019 yılı bu son 
Yüksek Divan Kurulu Toplantısı vesilesiy-
le sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bah-
tiyarlık duyuyorum. 

Fenerbahçe, kurulduğundan beri ülkemiz 
sporunun lokomotifi olmuş bir kulübü-
müzdür. Türkiye’nin en çok sporcu yetişti-
ren, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen, 
tüm branşlarda faaliyet gösteren kulüp, 
Fenerbahçe’dir. Stadını yenilemekten li-
sanslı ürün satışına, kendi televizyonunu 

Suriyelilerin Geri Dönüşüyle 
İlgili Projelere Destek 

Verilmezse, Sınırlarımızı 
Açmaktan Başka Çaremiz Kalmaz

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı | İstanbul | 26 Ekim 2019
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antik çağlardan beri önemli bir yere sahip 
olduğunu görüyoruz. Anadolu ve Trakya, 
pek çok konu gibi, sporun da merkeziydi. 
Dolayısıyla hem tarihi, hem coğrafi mirası-
mız gereği, ülkemizde sporun çok daha ile-
ri bir yerde bulunması gerekiyor. Bundan 
dolayı üzgünüz. Niçin bizim kulüplerimiz 
ve milli takımımız büyük başarılara müh-
rünü basmasın. 

Artık çoğu bir asrı geride bırakan modern 
anlamdaki spor kulüplerimizin kuruluş 
tarihleri de, dünyadaki örneklerine göre 
epeyce eskidir. Her ne kadar göğsümüzü 
kabartan başarılarımız var ise de, genel 
olarak sporda arzu ettiğimiz ve daha da 
önemlisi hak ettiğimiz yerde olmadığımızı 
düşünüyorum. Yüzlerce madalyanın dağı-
tıldığı uluslararası organizasyonlardan bir-
iki madalyayla dönmeyi başarı sayamayız. 
Çünkü çok daha iyisini yapabilecek potan-
siyele, kabiliyete, güce sahip olduğumuzu 
biliyoruz. Peki, eksik olan nedir? Bu ko-
nuda iki önemli eksiğimiz vardı. Birincisi 
altyapı, ikincisi sporcu yetiştirme sistemi… 

Başbakanlık görevini üstlendiğimiz gün-
den itibaren, kendi spor geçmişimiz se-
bebiyle de çok iyi bildiğimiz bu iki eksiği 
gidermek için yoğun bir çalışma ortaya 
koyduk. Cumhuriyet tarihinin en büyük 
spor altyapısı ve sporcu yetiştirme faali-
yetleri, son 17 yılda gerçekleşmiştir. 2002 
yılında ülkemizin tamamında toplam spor 
tesisi sayısı 1.575’di. Biz buna son 17 yıl-
da 2 bin 126 tesis ilave ettik ve sayıyı 3 bin 
701’e çıkardık. Bunların içinde, sayısını 
12’den 56’ya yükselttiğimiz atletizm pistle-
ri, sayısını 46’dan 145’e ulaştırdığımız yarı 

ve tam olimpik yüzme havuzları, sayısını 
372’den 905’e çıkardığımız kapalı spor sa-
lonlarımız da var. 

Ayrıca, sadece 578 tane olan sentetik fut-
bol, basketbol, voleybol sahalarını mahal-
lelere kadar yaygınlaştırarak sayılarını 3 
bin 590’a yükselttik. Çoğu artık, depreme 
dayanıklılık, kapasite, altyapı gibi eksikle-
ri sebebiyle günümüz ihtiyaçlarına cevap 
vermeyen stadyumlarımızı yenilemeye 
başladık. Şu ana kadar 16 büyük stadyu-
mu tamamlayıp hizmete sunduk, 12’sinin 
inşasına, 9’unun proje ve ihale çalışma-
larına devam ediyoruz. Böylece ülkemize 
toplam seyirci kapasitesi 750 bini bulan 
37 modern stadyum kazandırmış olaca-
ğız. Fenerbahçe Stadyumu, hem bu değişi-
min ilk, hem de en başarılı örneklerinden 
biridir. 

Kurduğumuz bu güçlü altyapı sayesinde, 
ülkemizdeki lisanslı sporcu sayısı da her 
geçen yıl artmıştır. Daha önce 278 bin olan 
lisanslı sporcu sayımız, bugün 9 milyon 
741 bine ulaşmıştır. Faal sporcu sayımız 
da 206 binden 4 milyon 875 bine çıkmış-
tır. Spor kulüplerimizin sayısı ise 6 bin-
den 17 bin 737’ye yükselmiştir. İnşallah 
bu rakamlar her geçen yıl artarak devam 
edecektir. 

Az önce Sayın Başkan konuşmasında yeşil 
sahalardan bahsederken hemen aklıma 
toprak zeminde oynadığımız futbol geldi. 
Şeref Stadı ve Vefa Stadı topraktı. Bu ze-
minde yuvarlandığın zaman zımpara gibi 
bütün derilerin kalkıyordu. Bunları unut-
madık. İşte buralardan artık bu modern 

kurmaktan üye sayısına kadar pek çok 
alanda öncü ve lider olan Fenerbahçe’ye 
de yakışan budur. Uluslararası müsaba-
kalarda takım halinde ülkemize ilk ma-
dalyaları getiren Fenerbahçe, 2020 Tokyo 
Olimpiyatlarında da 8 sporcusuyla milli 
formamız altında yarışıyor. Ne dışardan 
gelen, ne de içimizden çıkan düşmanlar bu 
kulübümüzü ülkesine ve milletine hizmet 
yolundan asla döndürememiştir. İnşallah 
önümüzdeki dönemde de Fenerbahçe aynı 
kararlılıkla yoluna devam edecektir. 

Değerli arkadaşlar, 

Takım tutmak tam manasıyla bir gönül işi-
dir. İnsan çıkarı için pek çok şeyi yapabi-
lir. Görüntüsünü değiştirebilir, mesleğini 
değiştirebilir, siyasi ve sosyal tercihlerini 
değiştirebilir. Ama asla yapamayacağı şey-
lerden biri takım değiştirmektir. Fenerbah-
çe sevdası bizim gönlümüze, çocukluk ve 
ilk gençlik yıllarımızda düştü. Futbolla ya-
kından ilgilenen ve yıllarca sahalarda top 
koşturan birisi olarak, elbette en büyük 
hayalimiz, bir gün Fenerbahçe formasını 
giymekti. Amatörden profesyonele doğru 
giden futbol hayatımıza, siyasi çalışmala-
rımızın yoğunluğu sebebiyle, bir noktada 
ara vermek durumunda kaldık. 

Sahanın içinde olmasak da, sporla, futbol-
la, elbette Fenerbahçe’yle olan muhabbeti-
miz, takibimiz, irtibatımız hep devam etti. 
Çeyrek asrı geride bırakan İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve 
Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresince, 
hizmet verme bakımından, herkese eşit 
davrandık. Türk sporu, tek tek tüm ku-

rumlarımızın, en başta da Fenerbahçe gibi, 
bu işin lokomotifliğini yapan kulüpleri-
mizin gelişmesi, büyümesi, başarıdan ba-
şarıya koşmasıyla hedeflerine ulaşacaktır. 
Dolayısıyla, hizmet ve icraat noktasında 
herkesin yanında olduk. Bununla birlikte 
Fenerbahçe’nin gönül dünyamızdaki yeri 
asla değişmedi, hep en üstte kaldı. Ataların 
dediği gibi, “Gönül ferman dinlemiyor.”

Bugün biz de, kongre üyeliğimizde 25’nci 
yılımızı doldurarak, Yüksek Divan Kurulu 
üyeliğine geçmeye hak kazanmış oluyoruz. 
Bu, Fenerbahçe’ye gönül vermiş herkesin 
hayali olan bir unvandır. Çeyrek asırdan 
fazladır kongre üyesi olan kıdemli Fener-
bahçelilerden oluşan bu güzide topluluğu, 
kulübümüzle birlikte ülkemiz sporuna 
yaptıkları katkılar sebebiyle özellikle teb-
rik ediyorum. İnşallah Yüksek Divan Ku-
rulumuzun bundan sonraki çalışmalarına 
biz de her türlü desteği verecek, her türlü 
katkıyı sunacağız. Bu güzel günümüzü 
böylesine seçkin bir toplulukla birlikte ya-
şamamıza vesile oldukları için kulüp yöne-
timimize de teşekkür ediyorum. 

Sporda Arzu Ettiğimiz ve  
Hak Ettiğimiz Yerde Değiliz

Değerli arkadaşlar,

Spor, bizim ecdadımızın en iddialı olduğu 
alanlardan biridir. Atçılıktan okçuluğa, 
güreşten kılıç kullanmaya kadar günü-
müzdeki pek çok spor branşı, ecdadımı-
zın günlük hayatının bir parçasıydı. Aynı 
şekilde yaşadığımız coğrafyada sporun, 
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li bölge tesisi için çalışıyoruz. Hamdolsun, 
bu hedefimize büyük ölçüde ulaştık. Fırat 
Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarımızla, 
Suriye sınırlarımızın batı tarafında 4 bin 
kilometrekarelik bir alanı güvenli hale ge-
tirmiştik. Barış Pınarı Harekâtıyla da orta 
kısımda ilave 4 bin 220 kilometrelik bir a-
lanı daha kontrol altına alarak güvenli ha-
le getirdik. Rusya ile yaptığımız anlaşmay-
la da, yaklaşık 340 kilometrelik genişlikte 
ve 30 kilometre derinliğinde bir alanı te-
röristlerden arındırıyoruz. Bu 30 kilomet-
renin sınırlarımıza bitişik 10 kilometrelik 
kısmında Rusya ile ortak devriye yaparak, 
bize verilen sözlerin yerine getirilip getiril-
mediğini yerinde takip ve teyit edeceğiz. 
Süre bir hafta, 150 saat... 150 saat sonunda 
eğer burası teröristlerden temizlenmezse 
bu temizliği biz yapacağız.

Tabii bu noktada bizi üzen bazı şeyler var. 
Bakıyorsunuz koskoca devletlerin başkan-
ları terör örgütünün başlarıyla masada otu-
rup konuşuyorlar. Hatta arabuluculuk tek-
lif ediyorlar. Biz kesinlikle bunlarla masaya 
oturmayız. Bunların arabulucu olmasını da 
kabul etmeyiz. Peki, ne yaparız? Sen Ame-
rikasın, o zaman gel seninle konuşalım… 
Nitekim yardımcısı Pence’i ve Dışişleri 
Bakanı’nı bir heyet olarak bize gönderdiler, 
oturduk, konuştuk, anlaştık. Dedik ki, 120 
saatte temizlediniz temizlediniz, temizle-
mediğiniz takdirde ondan sonra bu alanla-
rı bize bırakacaksınız. Ve temizlediklerine 
dair bize yazılı metin gönderdiler ama ne 
yazık ki temizleyemediler. Şu anda da diğer 
bölgelerde Rusya ile aynı çalışmayı yürütü-
yoruz. 150 saat… Bitti bitti, bitmediği tak-
dirde bölgede temizliği biz yaparız. 

Suriye’de faaliyet gösteren diğer tüm güç-
lerin, rejimin ve terör örgütlerinin aksine 
biz, her ne sebeple olursa olsun, bölgede 
tek bir damla masum kanı dahi dökülsün 
istemiyoruz. Bunun için, bıçak kemiğe da-
yandığında elbette güç kullanmaktan çe-
kinmiyoruz, ama ilk tercihimiz daima me-
selelerimizi suhuletle çözmekten yanadır. 
Amerika ve Rusya ile vardığımız mutaba-
katların sebebi budur. Yoksa Türkiye, terör 
örgütünü bulunduğu her yerde ezip geçe-
cek güce, imkâna ve kararlılığı sahiptir. 

Suriyelilerin Geri Dönüşüyle İlgili 
Projelerimize Destek Verilmelidir

“Bundan sonra size silah vermeyeceğiz” 
deniliyor. Verme. Zaten kötü komşu bizi 
ev sahibi yaptı. Nasıl oldu? İnsansız hava 
aracı istiyorduk. Vermediler, ayak diredi-
ler. Şimdi biz üretiyoruz ve ihraç ediyo-
ruz. Geldiğimizde savunma sanayimizin 
yüzde 20’si yerliydi. Şimdi bu oranı yüzde 
70’lere çıkardık. Antalya’daki G20 toplan-
tısında ABD Başkanı Sayın Obama’dan 
akıllı bomba istedim. “Tabii veririz” dedi-
ler. Aylar geçti, vermediler. Akıllı bomba-
yı şimdi biz üretiyoruz. Bugün bu kadar 
rahat hareket edebiliyorsak, bunun sebe-
bi nedir? Artık imkânlarımız çoğaldı. Ma-
liyetler mukayese edilemeyecek derecede 
çok daha düşük. Uluslararası toplum bi-
zi tehdit ediyor. Fransa’sı bunu yapıyor, 
Amerika’sı bunu yapıyor, diğerleri bunu 
yapıyor. Biz de kendilerine açık ve net 
söylüyoruz: Ne yaparsanız yapın, siz bun-
ları yaptıkça biz çok daha güçleneceğiz. 

yeşil sahalara geldik. Bu yeşil sahalar şim-
di beğenilmez hale geldi. Bugün stadyum-
larımızın kalitesi dünya standartlarının 
üzerindedir. 

Spor, Çok Kritik Bir Tanıtım 
ve Hatta Propaganda İşlevine 
Sahiptir

Bu konuda önem ve öncelik vermemiz 
gereken bir diğer alan da okullardır. Şim-
di Kenan Evren Lisesi… İnşallah buradan 
vasıflı sporcular yetiştireceğiz. Ana sınıfın-
dan başlayarak üniversite mezuniyetine 
kadar tüm öğrencilerimizin spor branş-
larındaki yeteneklerini tespit edecek ve 
geliştirecek bir sistem kurmalıyız. Bu ko-
nuda yapılan çalışmalar takdire şayandır 
ama hala yeterli değildir. Aynı şekilde ku-
lüplerimizden de, altyapı dediğimiz alana, 
hem tesis, hem sporcu bakımından çok da-
ha fazla önem vermelerini bekliyoruz. 

Futbolun popülerliği, diğer alanlara olan 
ilginin, yatırımın ve desteğin önüne geç-
memelidir. Bu bakımdan şu anda zaman 
zaman bir araya geldiğimizde başkanları-
mıza söylüyorum. Yatıp kalkıp hep futbol 
diyoruz. Fenerbahçe’nin artık basketbol-
daki başarısı yadsınamaz. Bu başarıyı bi-
zim devam ettirmemiz lazım. Aynı şekil-
de yüzmede Fenerbahçe’nin bir farklılığı 
var, bunu artırarak devam ettirmeli diye 
düşünüyorum. Özellikle kızlarımızın bu 
noktadaki başarıları Fenerbahçe’de farklı 
bir yerdedir. Bunu sayısal olarak da artır-
mak suretiyle bu başarıları geliştirmemiz 

lazım. İnşallah Fenerbahçe’mizin bu konu-
daki öncü rolünü, daha da ileriye taşıyaca-
ğına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Bugün artık spor, sadece insan bedenini 
ve zihnini geliştiren bir etkinlik olarak gö-
rülmüyor. Spor aynı zamanda, çok kritik 
bir tanıtım ve hatta propaganda işlevine 
sahiptir. Takımlarımızın ve sporcularımı-
zın her başarısı, ülkemizin hanesine çok 
büyük bir katkı olarak yazılıyor. Kulüple-
rimizden ve sporcularımızdan, çalışmala-
rını, kendi başarıları yanında, ülkelerine 
hizmet anlayışıyla yürütmelerini bekliyo-
ruz. Türkiye’nin siyasi ve ekonomik gücü, 
bu ülkenin 82 milyon vatandaşının her bi-
ri gibi, sporcularının da gücüdür. 

Esasen, Fenerbahçe, sadece bir spor kulü-
bü olarak kurulmamıştır. Fenerbahçe, aynı 
zamanda bu ülkenin istiklaline ve istikba-
line hizmet etmek üzere vücut bulmuş bir 
kulüptür.  Nitekim, kulübün kuruluş tüzü-
ğünde aynen şöyle yazıyor: “Kulübün ta-
kip ettiği amaç, memlekette bedeni ve fikri 
terbiyenin yayılmasını sağlamak; gençleri 
vatan korumasına, zorluklara ve askeri 
seferberliklere hazırlamaktır.” Tüzüğünde 
yazsın-yazmasın, her spor kulübümüzün 
paylaştığına inandığım bu amaçları tekrar 
tekrar hatırlamamız gereken kritik bir dö-
nemden geçiyoruz.

Biliyorsunuz son günlerde, sınırlarımız-
da tarihi önemde gelişmeler yaşanıyor. 
Suriye’den ülkemize yönelen PKK-YPG ve 
DEAŞ saldırılarını önlemek için, bir güven-
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Bu milleti sindiremezsiniz. Şimdi ülkemi-
zin bu yönünü kabul etmeyen de yoktur. 

Uluslararası toplumdan beklentimiz, sınır-
larımızın güvenliğiyle ilgili hassasiyetleri-
mize saygı gösterilmesi ve ülkemizdeki Su-
riyelilerin geri dönüşüyle ilgili projeleri-
mize destek verilmesi yönündedir. Bunlar 
çok da yalancı, dürüst değiller. Gerekirse 
Tel Abyad’la Rasulayn arasındaki bölge-
ye mültecilerin yaşayabileceği konutları, 
sosyal donatı alanlarını biz yapacağız. 
Tüm dünyaya da bunu ispat ederek gös-
tereceğiz, “İşte Türk milleti budur, görün” 
diyeceğiz.

Terör örgütü 30 kilometrelik hattın için-
den veya dışından saldırılarını sürdürürse, 
nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar kova-
layıp gereğini yapacağız. Aynı şekilde, ül-
kemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk 
etapta 1 ile 2 milyon arasındaki kısmının 
geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere 
destek verilmezse, sınırlarımızı açmaktan 
başka çaremiz de kalmaz. Her iki konuda 

da kimseye şantaj yapmıyoruz. Sadece, 
içinde bulunduğumuz durumu söylüyor, 
çözüm yolunu ortaya koyuyor ve meşru 
destek talebimizi ifade ediyoruz. 

Teröristleri veya masum insanların hayat-
larını kullanarak sinsice siyaset yapmak 
bizim değil, ötekilerin tarzıdır. Türkiye 
mertçe konuşur, mertçe icraatını yapar. 
Biz, sadece ve sadece, hem kendi vatandaş-
larımızın, hem de milyonlarca masum Su-
riyelinin haklarını korumanın peşindeyiz. 
Uluslararası toplumdan beklentimizin, 
her bakımdan insani duyarlılığa uygun 
bu çabalarımıza destek vermesi olduğunu 
tekrarlamak istiyorum. 

Bu duygularla bir kez daha, Fenerbahçe 
Yüksek Divan Kurulu Üyeliğim için sizlere 
teşekkür ediyorum. 

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un 
ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa 
Küçük’ün ifade ettiği konularda dayanış-
ma kararlılıkla devam etmeli ve netice 
odaklı çalışılmalıdır.

Tıp dünyasının kıymetli temsilcileri, dost 
ve kardeş ülkelerden gelen kıymetli sağ-
lık bakanları ve heyet başkanları, değerli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. Yurt dışından gelen katı-
lımcılara, ülkemize ve İstanbul’a hoş gel-
diniz diyorum. Toplantımızın hayırlara ve-
sile olmasını diliyorum. Aziz Sancar Bilim 
Ödülüne ve teşvik ödüllerine layık görülen 
hocalarımızı da tebrik ediyorum. 

Bu yılki ana teması “biyoteknoloji” olan 
kurultayımızın, katılımcıların bilgi ve tec-
rübe paylaşımıyla tüm insanlığa ışık tuta-
cak sonuçlara vesile olmasını temenni edi-
yorum. Çağımızın vebası haline dönüşmüş 
olan kanser başta olmak üzere pek çok 
hastalığın tedavisinde kullanılan teknik-
leri ifade eden bu başlık altında ele alınan 
konuların her birini önemli görüyorum. 

Mazlumların ve Mağdurların 
Ümit Kapısı Olmayı Sürdüreceğiz

6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Ödül Töreni | İstanbul | 31 Ekim 2019
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kanı Obama, kendi ülkesinde, bizim sağlık 
reformunun çok küçük bir modelini ger-
çekleştirmeye çalıştı, ancak neticeye ula-
şamadı. Diğer ülkelerin yaşadığı sıkıntıları 
söylemiyorum bile… Sağlık reformunun 
ilk adımlarını attığımızda, “Bunu sürdü-
remezsiniz, batarsınız, bitersiniz” diyerek, 
bizi caydırmaya çalışanlar vardı. Hizmet 
kalitesi artarken vatandaşımızın üzerine 
düşen külfetin azalması, bize bu işin yürü-
meyeceğini söyleyenler başta olmak üzere 
herkesi şaşırttı. Niyet halis olunca akıbet 
de hayr oluyor. 

Hayatın dinamizmi, ne kadar iyi olursa 
olsun bizi sağlık sistemimizi sürekli daha 
da ileriye götürmeye, geliştirmeye, gün-
cellemeye yöneltiyor. Bu anlayışla, dok-
torlarımız başta olmak üzere tüm sağlık 
personelimizin niteliğinin yükseltilme-
sinden yerli ilaç, aşı ve tıbbi cihaz üreti-
mine kadar her alanda çok önemli çalış-
malar içindeyiz. Yerli ilaç, aşı ve cihaz üre-
timini, öyle sadece adı yerli, kendisi yine 
dışa bağımlı şekilde değil, formülünün 
geliştirilmesinden nihai ürüne kadar tüm 
aşamalarıyla kendimize ait hale getirmek-
te kararlıyız. Vatandaşlarımızdan bazıla-
rının yabancı menşeli ilaçlara ve aşılara 
mesafeli yaklaştığını görüyoruz. İlaçları 
ve aşıları, halkımızın hassasiyetlerine uy-
gun şekilde üretip hizmete sunduğumuz-
da, bu sorunu da aşmış olacağız. Kamuda 
ve özel sektörde ilaç, aşı ve cihaz üretimle-
rinin gerçek anlamda millileştirilmesi hu-
susunda gizli bir direniş olduğunu da bi-
liyorum. Ülkemiz açısından stratejik bir 

öncelik olarak gördüğümüz bu hususta 
atılan tüm adımları ve yapılan tüm engel-
lemeleri çok daha yakından takip altına 
alacağımızın bilinmesini istiyorum. 

İnşallah önümüzdeki dönemde, milletimi-
zin ve tüm insanlığın şifa vesilesi kurum-
larımızla, tıkır tıkır işleyen sistemimizle, 
sağlık alanında ülkemizin yerini çok daha 
yüksek bir noktaya çıkartacağız. Bu sü-
reçte elde ettiğimiz birikimi, tecrübeyi ve 
altyapıyı dostlarımızla paylaşmaktan da 
memnun oluyoruz. Hep birlikte hareket 
edersek, her meselemiz gibi, sağlıktaki sı-
kıntılarımızın üstesinden de daha kolayca 
geleceğimiz açıktır. 

Değerli misafirler,

Rabbimiz dermansız dert vermez. Önemli 
olan bu derdin dermanının nerede olduğu-
nu bulabilmektir. Bu topraklarda, kadim 
zamanlardan bu yana sağlık ve tıp konu-
sunda çok farklı ciddi çalışmalar yürütül-
müştür. İnsanın sağlığının nasıl bozuldu-
ğuna ve nasıl tedavi edileceğine ilişkin, 
bugün hala karşılığı olan başarılı eserler 
bırakılmıştır. İbni Sina yüzyıllarca önce 
özellikle anatomiye ilişkin olarak çağının 
çok ötesinde çalışmalar yapmıştır. Aynı 
şekilde Farabi’den El-Razi’ye, Şerafettin 
Sabuncuoğlu’ndan İbn Nefis’e kadar pek 
çok abide isim, eserleriyle çığırlar açmış-
lardır. 

Bunun yanında, coğrafyamızın her köşe-
sinde farklı versiyonlarıyla anlatılan bir 
Lokman Hekim hikâyesi vardır. Bu efsa-
nenin özünde, insanın ölümsüzlük for-

Ülkemiz, Allah’ın insanlara verdiği ni-
metleri bulma, ortaya çıkarma ve faydaya 
dönüştürme çabası olarak kabul ettiğim 
biyoteknoloji araştırmalarında da en üst 
sıralarda yer almalıdır. Bunun için ge-
reken her türlü çabayı göstermekte, her 
türlü desteği vermekte kararlıyız. Milleti-
mizin ve insanlığın hayrına olan her türlü 
çalışmanın yanında yer almak bizim sade-
ce devlet başkanı olarak sorumluluğumuz 
değil, aynı zamanda insani görevimizdir. 
Bu bakımdan, şu anda kapanış töreni ve-
silesiyle bir arada olduğumuz türden faa-
liyetlerin yaygınlaştırılarak sürdürülmesi-
ni bekliyorum. “Her arayan bulamaz ama 
bulanlar sadece arayanlardır” sözü, en çok 
bilimsel çalışmalar için geçerlidir. Bizlere 
düşen görev; en doğruyu, en iyiyi, en güze-
li, en hayırlıyı aramak, nasibimizde varsa 
bulmak ve insanlığın hizmetine sunmak-
tır. Bu yönde emek harcayan, gayret göste-
ren, başarı ortaya koyan herkese şükranla-
rımı sunuyorum. 

Değerli misafirler, 

Bugün Türkiye, sağlık alanında dünyanın 
en önde gelen ülkelerinden biridir. Her ba-
şarı gibi, Türkiye’nin sağlık alanında gel-
diği yerin gerisinde de çok büyük emek, 
fedakârlık, alın teri vardır. Göreve gel-
diğimizde, ecdadımızın “Olmaya devlet 
cihanda bir nefes sıhhat gibi” ifadesine 
uygun şekilde, sağlığı önceliklerimiz ara-
sında ilk sıralara çıkardık. Hemen kolla-
rı sıvayıp, tüm dünyada örnek alınan bir 
sağlık reformunu kısa sürede hayata ge-
çirdik. Hastanelerin birleşmesinden, sağ-
lık sigortası sisteminin geliştirilmesine, 

altyapı, araç-gereç ve personel eksiğinin 
giderilmesine kadar her alanda çok bü-
yük yatırımlar yaptık. Hastane ve tedavi 
kurumlarımızın sayısını 2 bin 825’ten 5 
bin 488’e yükselttik. 

İlaç, Aşı ve Cihaz Üretimlerinin 
Millileştirilmesine Gizli Bir 
Direniş Var

Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 
239 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine 
çıkardık. Sağlık çalışanlarının sayısını 378 
binden 1 milyon 24 bine ulaştırdık. Hasta-
nelerimizde teşhis ve tedavi cihazlarından 
ambulanslara kadar her alanda sayıyı ve 
kaliteyi fevkalade yükselttik. Sağlıkta ger-
çekleştirdiğimiz büyük dönüşümde tek 
gayemiz  vardı, o da milletimize en kaliteli 
sağlık hizmetini, en makul maliyetle su-
nabilmekti. Ülkemizde kişi başına yapılan 
sağlık harcaması 19 lira düzeyinden 140 
liraya yükselirken, bireylerin ceplerinden 
yaptıkları harcama oranı yüzde 20 düze-
yinden yüzde 17’ye geriledi. Sonuçta, he-
deflediğimiz düzeyde ve en makul maliyet-
le sağlık hizmeti vermeyi başardık. 

Bu hizmeti sadece kendi vatandaşlarımıza 
sunmakla kalmadık. Aynı zamanda üç kı-
tanın kavşak noktasında yer alan ülkemizi, 
sağlık alanında dünya çapında bir çekim 
merkezi haline dönüştürdük. Bugün çok 
sayıda ülkeden gelen heyetler sağlık siste-
mimizi inceliyor, kendilerine uyarlamaya 
çalışıyorlar. Gelişmiş ülkeler dahi sağlık 
sistemlerindeki tıkanıklıkları çözmekte 
zorlanıyor. Mesela, bir önceki Amerika Baş-
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sığınmacıları insani şartlarda yaşatmanın 
gayreti içindeyiz. Biz bu hizmetleri, para-
mız çok olduğu veya mecbur olduğumuz 
için veriyor değiliz. Tam tersine, gelir ba-
kımından bizden katbekat ileride olan 
ülkelerin sığınmacıları nasıl bir sefalete 
mahkûm ettiğini sizler de görüyorsunuz-
dur. Kimse bizi sınırlarımızı bu mağdurla-
ra açmaya da zorlamamıştır. Tarihimizden 
ve kültürümüzden tevarüs ettiğimiz has-
letlerimizin gereği olarak biz bu insani du-
ruşu gösterdik, göstermeyi sürdürüyoruz. 
Bu vesileyle, Sağlık Bakanlığımıza, tüm 
sağlık kurumlarımıza özellikle şahsım ve 
milletim adına şükranlarımı bildiriyorum. 
Bu kadar kritik bir dönemde her an havan 
toplarının füzelerin atıldığı bir dönemde 
sağlıkçıların hastanelerde dur durak bil-
meden bu hizmeti vermeleri her türlü tak-
dirin üstündedir. Alkışlıyorum, tebrik edi-
yorum. Ayrıca hastalarımıza ilaçlarını da 
ücretsiz olarak veriyoruz. Dünyada böyle 
bir hizmeti verebilen başka bir ülke yoktur. 

Tarihimizden ve kültürümüzden tevarüs 
ettiğimiz hasletlerimizin gereği olarak biz 
bu insani duruşu gösterdik, göstermeyi 
sürdürüyoruz. Asıl üzüntü verici olan ise, 
bu mücadelemizde büyük ölçüde tek ba-
şına bırakılmamızdır. Şu anda tümüyle 
bizim sadece sivil toplum kuruluşlarımı-
za STK’lar vasıtasıyla AB’den gelen destek 
sadece 3 milyar Euro. Peki, bizim 8,5 yılda 
yaptığımız harcama 40 milyar doları aş-
mıştır. AB’den biz daha mı zenginiz? Böyle 
bir durum mu var? İşte bu, bizim medeni-
yetimizin bize yüklemiş olduğu görevdir.

Suriye Konusunda Uluslararası 
Donörler Toplantısı Çağrısı 
Yapabilirim

Suriye krizi boyunca, neredeyse attığımız 
her adımda yalnız bırakıldık. Uzun uğraş-
lar ve fedakârlıklar neticesinde Suriye’de 
oluşturduğumuz güvenli bölgeler, bugün 
ülkedeki en huzurlu ve yaşanabilir yer-
lerdir. Son olarak, Barış Pınarı Harekâtı 
ile Suriyeli kardeşlerimize huzur kalple 
geri dönecekleri yeni alanlar kazandırdık. 
Planlarımızı yaptık, projelerimizi hazırla-
dık. Bunları BM Genel Kurulunda lider-
lerle yaptığım görüşmelerde kendilerine 
takdim ettim. Bakıyorlar kitapçığa “Gayet 
güzel” diyorlar. Peki para? Paraya gelince 
ses yok. Bunlar parasız olmaz. Bunu bera-
ber yapacağız. Yarın BM Genel Sekreteri 
misafirim olacak. Kendisine aynen bu pla-
nı takdim edeceğim.  Diyeceğim ki, “Ulus-
lararası donörler toplantısı çağrısını siz 
yapın. Yaptınız yaptınız, yapmadığınız tak-
dirde bu çağrıyı ben yapacağım.” Oldu ol-
du, olmadı Tel Abyad’la Rasulayn arasında 
mülteciler şehrini veya şehirlerini biz ku-
racağız. Ben o zaman Adnan Polat’ın kapı-
sını çalarım. “Sayın Polat sen de burada bir 
şeyler üstlen” deriz. O da hayrına... Bakın 
‘tamam’ dedi. Bizim insanımız böyledir, bu 
tür adımları atar. Bu işleri böyle yürüttük, 
böyle yürütüyoruz.

Yıllardır milyonlarca sığınmacıyı toprakla-
rımızda barındırmak için 40 milyar dolara 
yakın harcama yaptık. Buna karşılık ulus-
lararası toplumdan aldığımız destek, Av-
rupa Birliği’nden gelenler dahil, yaklaşık 

mülünü bulma konusundaki çabası yatar. 
Aradan geçen binlerce yılda ölüme çare 
bulunamadı. Ama tıp ve ilaç biliminin gay-
retleri ile insanların ortalama hayat süresi 
oldukça uzadı. Kimi Afrika ve Güney As-
ya ülkelerinde hala 50 yaşın altında hayat 
süreleri elbette mevcut. Bununla birlikte, 
dünya ortalamasında bu rakam erkeklerde 
70’i, kadınlarda ise 74’ü buldu. Hatta Ja-
ponya ve İsviçre gibi kimi ülkelerde ortala-
ma hayat süresi 84’e kadar çıktı. Buna kar-
şılık, mesela Suriye gibi büyük yıkımlara 
uğrayan bir ülkede ortalama hayat süresi 
73’ten 63’e geriledi. Bugün 7,5 milyarı bu-
lan bir dünya nüfusuna sahibiz. 

Kimse Bizi Sınırlarımızı 
Mağdurlara Açmaya 
Zorlamamıştır

Karşımızdaki fotoğraf bize, ortalama ömür 
uzamakla birlikte, sağlık başta olmak üze-
re çeşitli alanlarda ciddi çarpıklıkların da 
büyüdüğüne işaret ediyor. Bir tarafta yüz 
milyonlarca insan açlıktan ölme tehdidiy-
le karşı karşıya… Diğer tarafta ise obezite-
nin önemli bir sağlık sorunu haline dönüş-
tüğü yerler var. Bu çarpıklığın üzerinde 
hepimizin uzun uzun düşünmesi gereki-
yor. Aynı şekilde, silahlanmaya harcanan 
paranın sadece bir kısmıyla, dünyada ne 
aç, ne de temiz su sıkıntısı çeken kimsenin 
kalmayacağı gerçeğini de dikkate almalı-
yız. Günümüzde dev bir ekonomi haline 
dönüşen sağlık endüstrisinin, sadece bu 
maliyeti karşılayabilen ülkelere ve toplum-
lara çalışıyor olması da ayrı bir sorundur. 
Bu tür çarpıklıkların yol açtığı sosyal, siya-

si, ekonomik kırılmaları dünyamızın gele-
ceği için en büyük tehditlerden biri olarak 
görüyoruz. Birleşmiş Milletlerin daha adil, 
daha hakkaniyetli ve daha etkin bir yapıya 
kavuşturulması yönündeki çağrımızın se-
beplerinden biri de işte budur. 

İnsanların ve toplumların daha adil bir 
gelecek konusundaki ümitlerini canlı tut-
mak hepimizin görevidir. Tabii ki bu mese-
le bilim adamlarından önce siyasetçilerin 
sorumluluk alanına girer. Ama unutulma-
malıdır ki, siyasetçilere de bilim adamları 
yol gösterir. Sizlerin çalışmalarının ışığın-
da, hep birlikte dünyamızı daha yaşanabi-
lir hale getireceğimize inanıyorum. 

Değerli misafirler,

Türkiye, hem kendi toprakları içinde, hem 
de bölgesinde ve dünyada yaşanan hadi-
selere daima insan merkezli yaklaşan bir 
ülkedir. Bugün ülkemizde kahir ekseriye-
ti Suriyeli olmak üzere, yaklaşık 4 milyon 
sığınmacı hayatını sürdürüyor. Bu büyük-
lükte bir sığınmacı topluluğuna, sadece 
gönüllü kuruluşlar eliyle sağlık hizmeti 
verilebilmesi mümkün değildir. Kurduğu-
muz sistem sayesinde ülkemizdeki sığın-
macıların hepsi de, tüm şehirlerimizdeki 
sağlık kurumlarından, vatandaşlarımızla 
aynı şartlarda hizmet alabiliyor. 

Aynı şekilde ilaçları da kendilerine üc-
retsiz olarak veriliyor. Dünyada böyle bir 
hizmeti verebilen başka bir ülke yoktur. 
Üstelik bu hizmet sadece sağlıkla da sınır-
lı değildir. Gıdadan barınmaya, eğitimden 
istihdama kadar her konuda ülkemizdeki 
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3 milyar Avro’da kaldı. “Bir damla petrolü 
bir damla kandan daha değerli” kabul eden 
zihniyetin gözü, Suriye’de ve dünyanın her 
yerinde kendi çıkarından başka bir şey 
görmüyor. Biz ise etrafımıza baktığımızda 
sadece insan görüyoruz, sadece can görü-
yoruz, sadece hayat görüyoruz. Diğerleriy-
le en büyük farkımız işte budur. Suriye’nin 
petrol bölgelerini paylaşmak için yarışan-
lar, Türkiye’nin insani amaçlı girişimlerini 
engellemek için de her türlü baskıyı yapı-
yor. Son 8 yıldır Suriyeli sığınmacılar için 
sınırlarına dikenli tel örgü çekmekten baş-
ka hiçbir iş yapmayanlar, maalesef bugün 
de sığınmacıların vatan hasretini dindire-
cek çabalara mani oluyor. Türkiye’nin gay-
retlerine yönelik sergilenen çifte standar-
dın takdirini sizlere bırakıyorum. Sizler, 
4 milyonu aşkın insana sadece sağlık hiz-
meti vermenin nasıl bir mali yüke karşılık 
geldiğini en iyi bilen kişilersiniz. 

Türkiye olarak bunun yanında, sınırları-
mız dışındaki 3 milyon kişiye de hayatla-
rını sürdürebilmeleri için destek sağlıyo-
ruz. Biz tüm bu hizmetleri, herhangi bir 
beklentiyle değil, insani ve ahlaki sorum-
luluklarımızın gereği olarak yaptık. Kimin 

ne dediğine, ne yaptığına bakmadan, sı-
nırlarımız içinde ve dışında bu hizmetle-
ri vermeyi, mazlumların ve mağdurların 
ümit kapısı olmayı sürdüreceğiz. Böylece, 
sadece kendi sorumluluklarımızı yerine 
getirmekle kalmayıp, aynı zamanda tüm 
insanlığın da onurunu kurtarmış olacağı-
mıza inanıyoruz.

Bu duygularla bir kez daha 6’ncı Türk Tıp 
Dünyası Kurultayı’nın hayırlara vesile ol-
masını diliyor, katkı veren herkese teşek-
kür ediyorum. Ödüllerini takdim edeceği-
miz bilim insanlarımızı bir kez daha tebrik 
ediyorum. 

Sözlerime son vermeden önce Pakistan’da 
meydana gelen tren yangınında hayatla-
rını kaybeden 65 kardeşimize Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. 
Ülkem, milletim ve şahsım adına, dost ve 
kardeş Pakistan halkına başsağlığı dilekle-
rimi sunuyorum. Rabbime, tüm insanlığı 
bu tür kazalardan, afetlerden, musibetler-
den korusun diye dua ediyorum. Hepinize 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Sayın Rektör, kıymetli hocalarım, değerli 
ilim insanları, sevgili öğrenciler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selamlı-
yorum. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültemizin kuruluşunun 70’inci yıldönü-
münü tebrik ediyorum. Bu vesileyle tertip 
edilen uluslararası sempozyumun da başa-
rılı geçmesini diliyor, katkı veren herkese 
şükranlarımı sunuyorum. 

Ülkemizin en köklü yüksek din öğretimi 
kurumu olan fakültemiz, “Türkiye’nin İla-
hiyat Birikimi” nitelemesini hak eden bir 
müktesebata sahiptir. Hocaları, sayıları 10 
bini bulan mezunları ve mevcut öğrencile-
ri ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si, başlı başına bir markadır. Tüm farklılık-
larıyla başlı başına bir ekol olan fakültemi-

Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi,

Başlı Başına Bir Markadır

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Kuruluş Yılı Töreni
Ankara | 6 Kasım 2019
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Tek parti döneminde, milletin inancıyla 
arasındaki irtibatın neredeyse cenaze yıka-
ma seviyesine düşürme gayesiyle hareket 
edildi. Bunu bizzat sahibinden, İstanbul’da 
Milli Türk Talebe Birliği’ndeki konuşma-
sında Tahsin Banguoğlu’ndan dinlemiştim. 
Ona, “Ülkede cenaze yıkanılması bilinmi-
yor, cenaze namazı kılınması bilinmiyor” 
diye zamanın bakanı, başbakanı kurslar a-
çılması yönünde talimatlar vermiş. Dedi ki 
“İmam hatiplerin menşei böyledir.” İmam 
hatip okulunda İngilizce hocamız vardı, 
“Siz buraya cenaze yıkamak için mi geldi-
niz?” dedi. O zaman evli olan abilerimiz 
vardı, bir tanesi çıktı şu ifadeyi kullandı, 
“Öğretmenim ben gelecekte bu ülkeye en 
ideal hizmeti nasıl verebilirim diye imam 
hatibi seçtim.” İmam hatip lisesi öğrencile-
ri içinden doktor, mühendis, hakim, savcı 
ve cumhurbaşkanı olanlar da çıktı. Ancak 
onlar hedeflerine ulaşamadılar, Rabbim 
onların niyetlerini ters düz etti. Ama iş bit-
medi, bundan sonra yapacağımız yine çok 
iş var. Ben Tahsin Banguoğlu’nun o konfe-
ransını unutamıyorum. 

Tek parti döneminde, milletimiz ile inan-
cı arasındaki irtibatı, neredeyse cenaze 
yıkama seviyesine düşürme gayesiyle ha-
reket edilmiştir. Bu kurumlarımızın faali-
yete geçmesine verilen iznin gerisinde işte 
böyle bir anlayış yatıyordu. Bu çerçevede, 
İstanbul Daru’l-Funünu İlahiyat Fakülte-
sinin kapatılmasından sonraki ilk yüksek 
dini eğitim kurumu, Ankara Üniversitesi 
bünyesinde açılmıştır. Fakültenin açılışı 
sırasında Meclis’te yapılan tartışmalarda, 
“Terakki hamlelerine engel olmaması” şar-
tının dahi ifade edildiğini, hatta mektep-

medrese mücadelesine atıflarda bulunul-
duğunu görüyoruz. Buna rağmen, milleti-
mizin sahip çıkmasıyla, ilahiyat fakülteleri 
ve imam hatip okulları hızla kök saldı ve 
zamanla da yaygınlaştı. Milletimiz inan-
cına, medeniyetine, tarihine, kültürüne 
sarıldıkça önümüzde yeni ufuklar belirdi, 
her alanda yükselişimizin yolları açıldı. 
Hatırlayın, bir ara imam hatip öğrencileri 
600 bine çıkmıştı. Ne oldu? Bir darbe ol-
du, 60 bine indi. Hemen kök kurutulduğu 
zaman, kök kesildiği zaman o ağaç vücut 
bulur mu? Bulamaz. Geldik, geldikten son-
ra adımları attık ve şu anda 1 milyon 300 
bine varan imam hatip öğrencisi var.

Fakat şu anda da tabii çok ciddi kampan-
yalar var. “Çocuklarınızı imam hatibe gön-
derip de ne yapacaksın? Doğru dürüst üni-
versite bile kazanamazlar” deniliyor. Ben 
de buradan şimdi sizlere sesleniyorum. Biz 
çalıştığımız zaman, gayret ettiğimiz zaman 
her şeyin üstesinden geliriz. Çünkü üniver-
siteye girişte imam hatiplilerin önündeki 
katsayı engelini ortadan kaldırdık. 

Gelişmenin, kalkınmanın, çağı yakalama-
nın yolunun geçmişimizle irtibatı kesmek-
ten değil, ondan güç alarak geleceğe bak-
maktan geçtiğini, özellikle son 17 yılımız 
çok çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştur. 
Türkiye, yeniden İslam coğrafyasının u-
mudu haline gelmişse, bunda hep birlikte 
verdiğimiz mücadelenin çok büyük kat-
kısı vardır. Elbette her dönemin kendine 
münhasır zorlukları, sıkıntıları, ihtiyaçla-
rı olacaktır. Bizim de şu anda çektiğimiz 
sıkıntılar var. Görüyorsunuz yedi düvel 
üzerimize saldırıyor. Peki, onlar üzerimi-

zin,  dün olduğu gibi bugün de ve gelecekte 
de aynı ayırt edici vasfını sürdüreceğine 
inanıyorum. 

Bugün, fakültemizin birikimini takip ede-
rek faaliyetini sürdüren 100’e yakın yük-
sek din öğretimi veren kurumumuz var-
dır. Bu kurumların her birinin de, hayırlı 
hizmetler sunmaya devam edeceğinden 
şüphe duymuyorum.  Ülkemizde ilahiyat 
eğitiminin gelişmesinde emeği geçen her-
kesi şükranla yâd ediyorum. Milletimizin 
gönlünde özel bir yeri olduğunu bildiğim 
bu kurumları daha da geliştirmek, ileriye 
taşımak için çalışmayı sürdüreceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’de, ilahiyat ve imam hatip eğitimi-
nin yaygınlaştırılmasının sebebini, bugün 
hepimiz çok acı bir tebessümle hatırlıyo-
ruz. Bir imam hatipli olarak, çocuklarımın 
imam hatip kapısında, özellikle kızları-
mın neler çektiğini bilen bir baba olarak 
bunları yaşadık. Rabbim tekrarını bir 
daha bizlere göstermesin inşallah. Onun 
için de bizler de görevimizin çok iyi far-
kında olacağız. 

Bir büyüğünüz olarak, Cumhurbaşkanınız 
olarak sizlere bir ricada bulunacağım. O 
da şu; bir, niçin ilahiyat mezunları gerek 
imam hatip okullarında gerekse diğer düz 
liselerde öğretmenlik için görev almada 
tereddütler yaşarlar? Öğretmen bulmada 
maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Nedense ilahi-
yat mezunları öğretmen olmaya teşebbüs 
etmiyor. Öğretmen olmak için gayret et-
miyor ve şu anda birçok imam hatiplerde 

Kur’an derslerinin boş geçtiğini biliyorum. 
Biliyorsunuz tercihli bir sistem getirdik, 
özellikle de düz liselerde isteyenler Siyer-
i Nebi, Kur’an-ı Kerim dersine girebilir. 
Ama maalesef ilk yıl bir teşebbüs oldu, on-
dan sonra azalma oldu. Bir diğer taraftan 
da hoca bulmada sıkıntı var. Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi dersine hoca bulunmuyor 
dersem, yalan söylemiş olmam.

Dindar Bir Nesil Sizin   
Ellerinizde Yetişecek

Karşımda bu mevcut durumu alt üst ede-
cek bir nesil görüyorum. Ülkemin dört bir 
yanında sizi görev bekliyor. Nereden gel-
dik, elhamdülillah nereye? Bir zamanlar, 
“Dindar bir nesil” dedim bana imam hatip-
liler bile saldırdı. “Nereden çıktı bu iş, ne-
reden çıktı bu tespit” gibi yazılarla, sözde 
köşe yazarı dahi bana saldırdı. Üstelik de 
imam hatip mezunu… Bugün yine aynısı-
nı söylüyorum, inşallah dindar bir gençlik, 
dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişe-
cek. Bunu başardığımız takdirde, çarşı-
da, sokakta, pazarda tinercisini, hırsızını, 
Allah’ın izniyle o zaman görmeyiz veya mi-
nimize ederiz. Alkolikleri görmeyiz, niye? 
Çünkü dindar gençlik bilecek ki alkol ha-
ramdır. Dolayısıyla o yola tevessül etmeye-
cek. Bu konularda atılacak adımlarla din-
dar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum 
ki tüm manevi değerler bir anda yüksek 
bir sıçrama yapacak. İşte bunu siz sağla-
yacaksınız. Bu adımları atma noktasında 
yeni bir sürecin içinde olmamız gerekiyor. 
Aksi takdirde yıllara yazık oldu deriz.
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meyen yoktur. Allah’a boyun eğmediğimiz 
gün, zıvanadan çıkmışız demektir. İşte o 
zaman, zıvanadan çıkan iki değirmen taşı-
nın birbirini parçalaması gibi, biz de kendi 
kendimizi yok etmeye başlarız.  Yaratıcısıy-
la aradaki bağları kopardığını sanmanın 
adı mutlak özgürlük değil, mutlak savrul-
madır. Bu bakımdan, kelime-i şehadet biz 
Müslümanlar için özgürlüğün anahtarı-
dır. Biz, başka hiçbir şeyin değil, sadece ve 
sadece bu manadaki özgürlüğümüzün pe-
şindeyiz. Hamdolsun, ülkemizde ve dün-
yada bu yönde bir uyanışın işaretlerini de 
görüyoruz. 

Değerli arkadaşlar,

Bugünümüz ve geleceğimiz için üstesinden 
gelmemiz gereken en büyük sıkıntımız, 
Müslümanların arasına sokulan iki büyük 
fitneyi ortadan kaldırmaktır. Birinci fitne, 
mezhep mensubiyetinin, kimi yerlerde ve 
kimi zihinlerde adeta başlı başına bir din 
haline getirilmiş olmasıdır. Bizim tek di-
nimiz İslam’dır, diğer her şey ondan sonra 
gelir. Dinimizi pratikte yaşama konusunda 
bize yol gösteren mezheplerin günümüzde 
böylesine farklı bir yere oturtulmasının ke-
sinlikle farklı niyetlere hizmet ettiğine ina-
nıyorum. Ameldeki farklılıkları itikadın ö-
nüne geçiren bir zihniyetin, bizim dinimize 
ait olması mümkün değildir. Sayıları 2 mil-
yara yaklaşan İslam Ümmetini hem parça-
lara bölen, hem de birbirine düşman eden 
mezhep taassubunu, bir an önce çözüme 
kavuşturmamız gerekiyor. Müslümanların 
vahdeti, beraberliği, kardeşliği için verdiği-
miz mücadelede, en büyük desteği sizler-
den bekliyoruz. Bunu siz başaracaksınız. 

Gelecek Neslin İnşasını   
Sizler Yapacaksınız

Üstesinden gelmemiz gereken bir diğer 
fitne, terör meselesidir. Terörist, kendi 
sapkın davası için gözünü kırpmadan ma-
sumların kanını döken kişidir. Bu bakım-
dan, Müslümandan terörist olmaz. Çünkü 
Müslüman ne sapkın bir davanın peşin-
den gidebilir, ne de masum kanı dökebilir. 
İslam’ın adını kullanarak terör faaliyeti yü-
rütenlerin tamamının da üzerini kazıyın, 
altından İslam düşmanları çıkacaktır. EL 
KAİDE’yi ve onun ikizi olan DEAŞ’ı kim-
lerin kurdurduğunu, kimlerin kullandığı-
nı, kimlerin yönlendirdiğini, bizzat kendi 
ağızlarından dinliyoruz, takip ediyoruz. 
BOKO HARAM dediğimiz, EŞ-ŞEBAP de-
diğimiz yapıların hepsi de proje ürünü 
organizasyonlardır. Acaba Amerika, FETÖ 
terörist başını 1999’dan beri neden elinde 
tutuyor. Türkiye mahkemelerinin verdiği 
90’ı aşan dosyayı bunlar gördükleri halde 
FETÖ’yü neden saklıyorlar? Demek ki bu-
rada başka projeler var. Şu anda bu terörist 
başı FETÖ, bir projedir. Onların hesabını 
sormak, şu anda yönetimde olan insanlar 
olarak bizim görevimiz değil mi? Bizim gö-
revimiz. FETÖ’nün gerçekte ne olduğunu 
görmek istiyorsanız, elebaşlarının nerede, 
kimlerin himayesinde yaşadığına bakın. 
Dünyanın dört bir yanında, kimin eline 
masum kanı bulaşıyorsa, aynı fitne senar-
yosunun bir oyuncusu olduğundan hiç 
şüpheniz bulunmasın. 

ze saldırıyor diye biz geçmişte olduğu gi-
bi sünepe durumuna geçip, yanaklarımızı 
çevirip ‘tokatlayın’ diyecek miyiz? Diye-
meyiz. Onun için dik durmaya mecburuz. 
Dikleşmeden yolumuza devam etmeye de 
mecburuz. Ama maya sağlam olduğu müd-
detçe, Allah’ın izniyle bunların hepsinin de 
üstesinden geleceğimizden şüphe duymu-
yorum. Bu konuda, ilahiyat camiasına çok 
büyük görev düşüyor. Akademik hayatta, 
diyanet bünyesinde veya hayatın herhangi 
bir alanında her bir ilahiyatçımız, bilgisiy-
le, duruşuyla, samimiyetiyle, ahlakıyla, i-
badetiyle örnek olmak mecburiyetindedir. 
Böylece, sahih İslam anlayışını ve yaşayışı-
nı, toplumun her kesimine yayabiliriz. 

İslam, İnsanlığın Yegâne  
Kurtuluş Reçetesidir

İslam’ı, kendimizden başlayarak önce ülke-
mizi, sonra dünyayı kucaklayan bir rehber 
haline getirme mücadelemiz, hepimiz için 
ilanihaye sürecek bir mükellefiyettir. Yüce 
ve pak dinimiz İslam’ı; terörle, cehaletle, 
sefaletle, bağnazlıkla, geri kalmışlıkla eş-
değer hale getirme projesini, ancak bu şe-
kilde başarısızlığa uğratabiliriz. 

Amerika, Bağdadi’yi tünelde imha etti. Bu-
nun üzerine hemen iletişim kampanyasına 
başladılar. Biz de Bağdadi’nin kız kardeşi-
ni ve eniştesini yakaladık. Şu anda biz bu 
noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde 
sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam ede-
ceğiz. Terör örgütüyle verdiğimiz mücade-
le hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü 
bir şekilde yürüyor. Suriye Milli Ordusu’na 

ülkemizin ana muhalefeti “terör örgütü” 
diyor. Onlar benim askerimin yanında şu 
anda Suriye’de kendi topraklarını kurtar-
ma mücadelesi veriyor. Şu ana kadar 144 
şehit verdiler. Bizim 10 şehit verdiğimiz 
yerde onlar da 144 şehit verdi. El ele omuz 
omuza bu mücadeleyi sürdürüyorlar ama 
ana muhalefet kalkıp onları ne yazık ki bu 
şekilde vasıflandırıyor. Biz tabii yolumuza 
kararlılıkla gidiyoruz, gideceğiz.

Allah’a hamdolsun, tüm kirli senaryola-
ra rağmen, bugün tüm dünyada ihtida 
edenlerin sayısı artıyor, İslam’ın yayılışına 
ket vurulamıyor. Bir merhamet dini olan 
İslam’ı vahşetle yan yana gösterme gayret-
leri, kalplerdeki uyanışı engellemeye yet-
miyor. İslam, insanlığın yegâne kurtuluş 
reçetesi olarak varlığını çok daha güçlü bir 
şekilde sürdürüyor. Bize düşen, Allah’ın 
varlığı ve birliği ile Hazreti Muhammed 
Efendimizin nübüvvetini kabullenen yü-
reklerin aynı gaye için atmasını sağlamak, 
bu yönde çalışmaktır. Bunun için de önce 
Rabbimizle, ardından kendi nefsimizle, 
son olarak da çevremizdeki tüm canlılarla 
barış halinde olmamız gerekiyor. Çünkü 
İslam barış dinidir, Müslüman da barış 
için çalışan kişidir. İslam’ı, bu haliyle haya-
tımızın merkezine yerleştirmeden, hiçbir 
meselemizi çözemeyiz, insanlığa arzu etti-
ğimiz hizmetleri sunamayız. 

Modern dünyada tüm bireyler özgürlük 
peşinde koşuyor. Hâlbuki Müslümanın en 
büyük özgürlüğü, Allah’a boyun eğmesi, 
kulluk etmesidir. Bunu başarmadan diğer 
hiçbir çabamızı anlamlandırma şansımız 
olmaz. “Zıvanadan çıkmak” deyimini bil-



193

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-6Recep Tayyip ERDOĞAN

192

Dikkat ediniz: Başına sarık saran, üzerine 
cübbe giyen, ağzından ayetler dökülen te-
rörist başlarının adeta nöbetleşe sürdür-
dükleri faaliyetlerden tek zarar gören Müs-
lümanlardır.  Hani Yunus diyor ya: “Ete ke-
miğe büründün/Yunus diye göründün.” İş-
te bize bu lazımdır. Şekil, kim için? Sadece 
Müslümanları aldatmak için. İşte DEAŞ, El 
Kaide, bunlar böyle değil mi? Kendilerine, 
dünyanın en zengin doğal kaynaklarının 
sefalet içinde yaşayan ve sürekli birbirini 
boğazlayan bekçileri rolü verilenlerin ger-
çekleri görmeleri için, inşallah, bu kadar 
musibet yeterli olur. 

Türkiye’nin DEAŞ ve FETÖ karşısındaki 
net tutumu, bu fitnenin üzerindeki örtü-
yü kaldırmış, hakikatleri kısmen de olsa 
ortaya sermeye başlamıştır. İslam adına 
sergilenen vahşetin gerisinde, “Bir damla 
petrolü bir damla kandan daha değerli” 
gören zihniyetin bulunduğu gerçeği, gide-
rek daha iyi anlaşılıyor. Esasen, bu senar-
yoları yazanlar, niyetlerini ve amaçlarını 
saklamak gereği de duymuyorlar. Yeter ki 
biz bunlara bakmasını, anlamasını, değer-
lendirmesini bilelim. Müslümanlar ara-

sına örülen mezhep taassubu ve terör du-
varlarını yıkmadan hiç birimizin huzurla 
geçireceği tek bir anı bile olmamalıdır. Bu 
konuda öncülük görevi, siz âlimlerimize, 
ilahiyatçılarımıza düşüyor. 

Ankara İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin 
yüzde 60’ının kızlardan oluştuğunu öğren-
dim. Gelecek neslin inşası noktasında da 
Allah’a hamdetmekten başka bize bir şey 
düşmez. Siz yolu açacaksınız ki, Müslü-
manlar arkanızdan ilerlesin. Çağımızın en 
büyük cihadı işte budur. 

Bu duygularla bir kez daha Ankara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültemizin kuruluşunun 
70’nci yıldönümünü tebrik ediyorum. Ku-
ruluşundan bugüne fakültemizde hizmet 
veren tüm hocalarımızı, başta tabii Tayyib 
Okiç Hocamızı tazimle yâd ediyor, ebediye-
te irtihal etmiş olanlara Allah’tan rahmet 
diliyorum. Fakültemizin geçmişten bugü-
ne tüm mezunlarına, dinimiz ve milletimi-
ze verdikleri hizmetler için şükranlarımı 
sunuyorum. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla.

Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafir-
ler, aydınlık yarınlarımızın teminatı sevgi-
li gençler, saygıdeğer hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri selamların en güzeliyle,  
hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 

ESSELAMU ALEYKÜM VE RAHMETUL-
LAHİ VE BEREKATÜH.

ALLAH’IN SELAMI, RAHMETİ, BEREKE-
Tİ ÜZERİNİZE OLSUN.

Mevlid-i Nebi Programı münasebetiyle, 
kalplerimizin Habib-i Kibriya Efendimizin 
sevgisiyle coştuğu bu güzel gecede, sizlerle 
beraber olmaktan çok büyük bir memnu-
niyet duyuyorum. Bu gece idrak ettiğimiz 
Mevlid Kandilinin ülkemiz, milletimiz ve 

Biz Vahdete İnanırsak,
Fitne Projeleri Bu Topraklarda 

Boy Veremez

Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid-i Nebi Programı
İstanbul | 8 Kasım 2019
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Afrikalı, Asyalı Mağdurlar   
Bizim Öz Be Öz Kardeşimizdir

Peygamberimizin edeple, hürmetle, huşu 
ve heyecanla yâd edilmesine vesile olan 
Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Sayın Baş-
kan ve ekibine de bu anlamlı program 
için ayrıca teşekkür ediyorum. Aile mües-
sesinin çok ciddi tehditlerle karşı karşıya 
olduğu günümüzde, “Peygamber ve Aile” 
temasını seçtikleri için de Başkanlığımı-
zı tebrik ediyorum. Mevlidi Nebi haftası 
boyunca yapılacak etkinliklerle, sempoz-
yum ve diğer programlarla O’nun örnek 
hayatını, bilhassa da aile yaşantısını genç-
lerimiz başta olmak üzere milletimizin 
tamamına anlatma imkanı bulacağımıza 
inanıyorum.

Kardeşlerim,

Biz, Hazreti Peygambere ve O’nun kutlu 
yoluna meftun bir milletiz. Türk Mille-
ti olarak en çok O’na hürmet eder, O’nu 
özleriz. Sözlerin en güzeliyle yine en çok 
O’nu anarız. Şiirlerin en güzelini O’nun i-
çin yazar, O’nun için okuruz. Dualarımıza 
“ALLAHÜMME SALLİ ÂLÂ SEYYİDİNA 
MUHAMMED VE ÂLÂ ÂLİ SEYYİDİNA 
MUHAMMED” diyerek yine O’nun adıy-
la başlarız. El emeği, göz nuru olan en 
kıymetli ilim ve sanat eserlerimizi O’na 
ithaf ederiz. Çiçeklerden en çok gülü sev-
memiz; rengiyle, kokusuyla, güzelliğiyle 
O’nu hatırlattığı içindir.  O’nun aşkıyla 
mest olanlar bayrağımızdaki hilalde İsm-i 
Celali, yıldızda ise Habîb-i Kibriyâyı görür. 
O’na duyduğumuz derin muhabbet isim-

lerimize yansır.  Erkeklerimiz Ahmet’tir, 
Mahmut’tur, Mustafa’dır, Mehmet’tir. Ka-
dınlarımız Hatice’dir, Fatıma’dır, Ayşe’dir, 
Zeynep’tir.  O’nun dostları olan Hazreti 
Ebubekir, Ömer, Osman, Ali hepimizin ba-
şının tacıdır. İki reyhanım diyerek sevdiği 
Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin bizim 
de göz bebeğimizdir. O’na hürmeten ordu-
muza “Peygamber Ocağı”; bu ocakta yeti-
şen yiğitlere de “Mehmetçik” deriz. Dün-
yanın hiçbir yerinde bunun bir başka ben-
zeri yoktur. Bu milletin hamuru, İslam’la 
müşerref olduğundan beri Peygamber 
Efendimizin aşkıyla yoğrulmuştur. Asır-
lardır gök kubbemizi süsleyen Ezanı Mu-
hammediler millet olarak bağımsızlığı-
mızın remzidir. İstanbul’da, Sultanahmet 
Meydanı’nı dolduran Ezan-ı Muhammedî, 
Diyarbakır Ulu Camii’nden de aynı ruhla, 
aynı coşkuyla okunur. Edirne Selimiye’de 
edilen dualar, Şanlıurfa Halilürrahman 
Camiinde yapılanlarla kucaklaşarak arş-ı 
alaya ulaşır.  

Günde 5 vakit yönümüzü Kâbe’ye döner-
ken, ellerimizi semaya açarken, selam-
laşırken, musafahalaşırken bir kez daha 
millet olmanın, ümmet olmanın şuuruna 
ereriz. Biz, dualarda buluşarak bir olu-
ruz, kardeş oluruz. Ülkemizden binlerce, 
on binlerce kilometre ötedeki insanların 
derdiyle bizi dertlendiren İslam ortak 
paydasıdır. Üzerinden 1.400 sene geçse 
de Veda Hutbesindeki şu kutlu tavsiye bi-
zim rehberimizdir. “Mü’minler!  Sözümü 
iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman 
Müslüman’ın kardeşidir ve böylece bütün 
Müslümanlar  kardeştirler.”

cümle Ümmet-i Muhammed için hayır-
lara vesile olmasını, manevi bir uyanışa, 
yeni bir dirilişe kapı aralamasını Allah’tan 
niyaz ediyorum. Sözlerimin hemen başın-
da, Rabbime, şahsım başta olmak hepi-
mizi Peygamberimiz Hazreti Muhammed 
Mustafa’nın (S.A.V.) veladetinin bir sene-i 
devriyesine daha kavuşturduğu için hamd 
ediyorum. 

Miladi 571 yılında, dünyayı teşrifleriyle 
tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olan 
Sevgililer Sevgilisi Peygamber-i Zîşan E-
fendimize Salat ve Selam gönderiyorum. 
Gönüllerimizin O’nun hasretiyle kavruldu-
ğu böylesi mübarek bir gecede Allah’ın se-
lamı, Hazreti Muhammed Mustafa’nın ve 
Ehl-i Beytinin, dostların en güzeli Ashab-ı 
Kiramın, Tabiînin, Tebeüttabiînin ve 14 
asırdır Hak yoldan ayrılmayan tüm mü-
minlerin üzerine olsun diyorum. Bu kutlu 
gece boyunca okunan ayeti kerimelerin ve 
salavat-ı şerifelerin, yapılan duaların, kılı-
nan namazların Allah katında kabul olma-
sını diliyorum. Bu vesilesiyle bir kez daha, 
asırlardır ilimle, irfanla, hikmetle yolumu-
zu aydınlatan Allah dostlarını hürmet ve 
tazimle yâd ediyorum.  İlayı Kelimetullah 
uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizi 
rahmetle anıyor, gazilerimizin her birine 
şahsım, ülkem ve milletim adına şükran-
larımı sunuyorum. Rabbim şehitlerimizi 
cennette Peygamber Efendimize komşu 
kılsın. Mevla bizi de şehitlerimizin yolun-
dan, Sırat-ı Müstakimden ayırmasın. Yüce 
Allah, hepimizi Hazreti Nebi’nin şefaatine 
nail eylesin. Bakınız Âşık Yunus bu geceyi, 
velâdet-i Nebî’yi nasıl anlatıyor.

“Âlemler nura gark oldu,

Muhammed doğduğu gece

Mü’min münafık fark oldu,

Muhammed doğduğu gece

Arşın nuru yere indi,

Suyun rengi nura döndü,

Hep susuzlar suya kandı,

Muhammed doğduğu gece

Yunus eydür ey kardaşlar,

Akar gözden kanlı yaşlar

Secde kıldı dağlar taşlar,

Muhammed doğduğu gece”

Evet, bugün işte böyle manevi hazineler-
le, manevi müjdelerle dolu bir geceyi hep 
birlikte idrak ediyoruz. Samimiyetle, göz-
yaşlarıyla yapılan duaların Hak katında 
inşallah geri çevrilmeyeceği, bereketli bir 
iklimi teneffüs ediyoruz. Bu gece hürmeti-
ne kalplerimiz, Habibi Kibriya Efendimi-
zin aşkının narıyla ısınırken; tefekkür ve 
tezekkürle de kulluğumuzu, acziyetimizi, 
bu dünyadaki varlık gayemizi tekrar hatır-
lıyoruz. Rabbim bu mübarek geceyi hak-
kıyla, layıkıyla, manası ve ehemmiyetine 
uygun bir şekilde idrak etmeyi hepimize 
nasip eylesin diyorum.
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bizi felaha erdirecek kurtuluş yolu önü-
müzde durmaktadır. Bu yol, Allah’ın Kita-
bı Kur’an ve O’nun alemlere rahmet olarak 
gönderdiği Resulünün rehberliğidir. Onun 
getirdiği din adalet dinidir, merhamet, 
nezaket dinidir. Onun getirdiği din selam 
dinidir, barış, uhuvvet dinidir. Kız çocukla-
rının diri diri toprağa verildiği bir cahilli-
ye toplumundan, tüm insanlığa örnek olan 
Asrı Saadet’i inşa eden İslam’dır.  Bu şere-
fe nail olamayanların hala kız çocuklarını 
diri diri toprağa gömdüklerini görüyoruz. 
Sömürü düzenini adaletle, hakkaniyet-
le değiştiren yine İslam’dır. İnsanı, Esfeli 
Safilinden Eşref-i Mahlûkata, yani yaratıl-
mışların en şereflisine yücelten yine Din-
i Mübin olan İslam’dır. Dünya saadetinin 
de, Ahirette kurtuluşun da yolu İslam’da-
dır. Dinimiz İslam ve Peygamberimiz, tüm 
dünyada barış ve güveni, eman ve huzuru, 
saadet ve selameti inşa için gönderilmiştir. 
Bizler de işte bu yüce dinin mensubu ve o 
kutlu peygamberin ümmeti olarak, aynı 
amaçlar için çalışmakla mükellefiz. 

Kardeşlerim,

Her insan; canının, inancının, neslinin, 
malının ve haysiyetinin emniyette olduğu, 
hak ve özgürlüklerinin korunduğu bir or-
tamda yaşamak ister. Güven, insanca bir 
hayat sürdürülebilmesinin temel şartların-
dan birisidir. Toplumun temeli olan aile, 
güven üzerine bina edildiği gibi, büsbütün 
toplum da güven üzerine kurulur ve var-
lığını sürdürür. Güven duygusunun zede-
lenmesi ise toplumu ayakta tutan bu teme-
li sarsar. Güvenilir olmayı, güven aşılama-
yı, güven içinde yaşamayı bizlere öğreten 

de yine Allah’ın Resulü ’dür. Allah’ü Teâla, 
mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim’de, 
Peygamberimizin bizler için “En güzel ör-
nek” olduğunu belirtiyor. Onun hayatı sa-
dece biz ümmeti için değil, kendisinden 
sonra gelen tüm insanlık için de en güzel 
örnektir. Resul-i Ekrem’in ahlakı, tavsiyele-
ri ve sünneti seniyyesi, Müslümanlar için 
dünya ve ahiret saadetinin pusulasıdır. 

Risalet’inden çok önce Muhammedü’l-
Emin olarak anılan, ömrünün sonuna dek 
El- Emin olarak kalan bir Peygamberin 
ümmeti olduğumuzu unutmamalıyız.  Re-
sulü Ekrem öyle bir insandır ki; kendisiy-
le amansız bir mücadeleye girişenler da-
hi, onun dürüstlüğünü ve güvenilirliğini 
teslim etmek zorunda kalmıştır.  O’nun 
Medine’de inşa ettiği toplum modeli, 
Müslümanlarla beraber, farklı inanç men-
supları için de bir huzur ve güven kayna-
ğı olmuştur. Yolda bir garip görse durur, 
selam verir, hal ve hatırını sorardı. Yolda 
giderken eğer şöyle bir hayvan dahi görü-
yorsa eğer ölmüşse herkes onun leşinden, 
kokusunda kaçınırken o farklı bir şeyini 
arar, “Ah dişleri ne kadar da güzelmiş” der-
di. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz ama 
maalesef bizim Peygamberimiz’e hakaret 
edenler, bu incelikleri anlayamaz.

Peygamber Efendimiz, Taşlaşmış 
Kalpleri Merhamet Ateşiyle 
Eritmişti

Bugün de bir güven toplumu inşa etmek 
istiyorsak, aynı samimiyeti, sadakati, ema-
net bilincini, ahde vefayı, sevgiyi, saygıyı, 

Arakanlı, Suriyeli,  Türkistanlı mazlumlar 
bizim kardeşimizdir. Hani birileri diyor ya 
“Suriyeliler gitsin.” Asla biz bunlara eyval-
lah edemeyiz. Bizim Peygamberimiz unut-
mayın muhacirdi. Medine Müslümanları 
ensardı. Şimdi Allah bizlere ensar olmayı 
nasip etti. Bombalardan kaçan Suriyeli 
kardeşlerimize de muhacir olmayı nasip 
etti. Bunu birileri anlamayabilir ama biz 
bunun idraki içerisindeyiz. O kardeşleri-
miz evlerine, topraklarına inşallah oradaki 
durumlar hal yoluna girdiği zaman zaten 
dönecekler. Ama biz kovamayız, onları 
bombaların altına gönderemeyiz. Çünkü 
bizim kardeşlik anlayışımız budur. Afrika-
lı, Asyalı mağdurlar bizim öz be öz karde-
şimizdir. Cihanşümul İslam kardeşliğinin 
sınırı yoktur. Hiç kimse bizim aramıza 
ayrılık tohumları ekemez. Biz vahdete ina-
nırsak, fitne projeleri bu topraklarda boy 
veremez. Biz Allah’ın ipine, Resulü Ekrem 
Efendimizin Sünneti Seniyyesine sıkıca 
sarılırsak hiçbir güç bizi bir birimize dü-
şüremez.

Müslümanlar olarak gerçekten sancılı 
günler yaşıyoruz. Mezhepçilik fitnesinin; 
ırk, renk, dil, kabile taassubunun kalpleri-
mizi ve zihinlerimizi esir aldığı bir dönem-
den geçiyoruz. İnsanı insan yapan değer-
ler, tarihte belki hiç olmadığı kadar ağır 
bir saldırı altındadır. Ferdi ihtirasların, 
toplumsal hastalıkların, adaletsizliklerin, 
baskı ve şiddetin bütün insanlığın üzerine 
adeta karabasan gibi çöktüğü bir bunalım 
çağındayız. Yüzyıllardır barış ve esenlik di-
yarı olan İslam beldelerinden bugün sade-
ce yetimlerin, kadınların, evladını bir kör 
kurşuna kurban vermiş yüreği yanan ana-

ların feryatları yükseliyor. Medeniyetlere 
beşiklik etmiş kadim şehirlerimiz, halkına 
zulmeden diktatörlerin elinde büyük bir 
enkaz yığınına dönüşüyor. İslam ülkelerin-
de palazlandırılan terör örgütleri, camide 
namaz kılan müminleri, pazarda alış veriş 
yapan masumları, okula giden çocukları a-
cımasızca katlediyor. İslam medeniyeti bir 
tarafta DEAŞ, BOKO HARAM, EŞ ŞEBAB, 
FETÖ, PKK-YPG gibi katil sürülerinin di-
ğer tarafta cehaletin, mezhep ve meşrep 
taassubunun cenderesinde adeta kültürel 
bir soykırıma maruz kalıyor. 

Dünya Saadetinin de, Ahirette 
Kurtuluşun da Yolu İslam’dadır

Günümüzün haçlıları olan Neo-Nazi terör 
örgütleri, dünyanın en gelişmiş, sözüm ona 
en demokratik ülkelerinde Müslümanlara 
hayatı dar ediyor. Rabbimizin bizlere bir 
lütfu olan doğal kaynaklarımız, o toprak-
lar üstünde yaşayan Müslümanları değil, 
batılı sömürgecileri zenginleştiriyor. Gün 
geçmiyor ki, ibadethanelerimize yönelik 
bir saldırı haberi almayalım. Gün geçmi-
yor ki, Müminlerin onurunu ayaklar altına 
alan bir hadise görmeyelim. Gün geçmiyor 
ki, Peygamber Efendimizin mübarek şahsı 
manevisine yönelik bir edepsizliğe, ahlak-
sızlığa şahit olmayalım. 

Müslüman olmanın, Müslümanca yaşa-
manın adeta avuçlarımızda kor bir ateş 
tutmak kadar zor olduğu bir dönemden 
geçiyoruz. Umut ışıklarının cılızlaştığı, 
zulmün alevinin göğe yükseldiği, cehale-
tin dört bir yanımızı kuşattığı bu günlerde 
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merhameti hayatımıza hâkim kılmamız 
gerekiyor. Çünkü O, sevginin, tebessümün, 
şefkatin, merhametin peygamberiydi. Sa-
dece çöle dönmüş kalplere değil, bütün 
kâinata rahmet olarak gönderilen bir in-
sanı kamildi. O çocukların peygamberiydi, 
topluma yük görülen kadınların peygam-
beriydi, köle pazarında meta gibi alınıp 
satılan mazlumların peygamberiydi. Yine 
O, yetimlerin, öksüzlerin, fakirlerin, en 
çok da kimsesizlerin peygamberiydi. Bir 
köşede ağlayan bir çocuk görürse yanına 
gidip gözyaşlarını silerdi. Cömertlik, teva-
zu, muhabbet, uhuvvet, cesaret, vefa gibi 
insanın özüne ait bütün iyi hasletler, O’nda 
birleşmiş, O’ndan neş’et etmişti. Güzel ah-
lakıyla bütün insanlığa rehber olmuş, dü-
rüstlüğüyle yol göstermişti. Haklının değil 
güçlünün üstün olduğu bir çağda her türlü 
asabiyeti, taassubu, ırkçılığı ayaklarının 
altına almıştı. Tüm insanlığı Kur’an ve 
Sünnet bağıyla birbirine bağlamış, kalpleri 
kaynaştırmıştı. Zengini fakirin hamisi, si-
yah tenliyi beyazın kader ortağı yapmıştı. 
Komşuyu komşuya akraba kadar yakın kıl-
mıştı. “Emin” kişiliğiyle, sade yaşantısıyla, 
örnek davranışlarıyla, edep ve hayâsıyla,  
insanlığa yepyeni bir dünyanın, yepyeni 
bir hayatın kapılarını açmıştı. Taş kesilmiş 
yürekleri yumuşatmış, taşlaşmış kalpleri 
merhamet ateşiyle eritmişti. Öyle ki;  O’nu 
öldürmek için gelenler, onda dirildiler. 
O’nu inkâr edenler, onda hayat buldular. 

O’nu hor-hakir görenler, ondan insanlığı 
öğrendiler. O’na husumet besleyenler, o-
nun en yakın dostu oldular.

Rabbim bizi Resulü Kibriya Efendimizin 
kutlu, mübarek, aydınlık yolundan ayırma-
sın diyorum. Dünyayı nura boğan bu güzel 
doğumun seneyi devriyesine erişmeyi bir 
kez daha bizlere bahşettiği için Rabbime 
hamdü senalar ediyorum. Sözlerime son 
verirken, bir kez daha, sevginin, rahmetin, 
merhametin, yoksulların, yolda kalmışla-
rın, mazlumların, gençlerin, çocukların 
Peygamberi olan Habibi Kibriya Efendimi-
zi kemali edeple yâd ediyorum. Milletimi-
zin ve tüm Ümmeti Muhammed’in Mevlid 
Kandilini gönülden tebrik ediyorum. Siz-
lere, İstiklal Marşı Şairimiz merhum Meh-
met Akif Ersoy’un şu güzel dizeleriyle veda 
etmek istiyorum.

Dünya neye sâhipse, onun vergisidir hep;

Medyûn ona cem’iyyeti, medyûn ona ferdi.

Medyûndur o ma’sûma bütün bir beşeriyyet.

Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret.

Rabbim bizi onun yolundan ayırmasın di-
yor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum..  Sağ olun, var olun, Allah’a emanet 
olun. Kalın sağlıcakla.

Değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum.  

Bugün Kurtuluş Savaşımızın Başkomu-
tanı, Cumhuriyetimizin bânisi, ilk Cum-
hurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ölümünün 81’inci yıldönü-
mü… Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal’i ve 

onunla birlikte, ahirete irtihal etmiş tüm 
kahramanlarımızı, gazilerimizi ve şehitle-
rimizi, rahmetle, şükranla yâd ediyorum. 
Bin yıldır bu toprakları vatan yapmak için 
her alanda çalışan, mücadele eden, katkı 
sağlayan herkesi tazimle anıyorum. Mazi-
den atiye giden bu yolculukta ülkesine ve 
milletine verdiği hizmetlerle adını tarihe 

Ne Atatürk’ü, Ne de Cumhuriyeti 
İstismarcı Zihniyetin İnsafına 

Terk Etmedik, Etmeyeceğiz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Töreni | Ankara | 10 Kasım 2019
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ne, medeniyetine küfretmeyi maharet sa-
nanların ortada dolaşıyor olması, henüz 
işimizin bitmediğini gösteriyor. Tıpkı son 
teröristi imha etmeden terörle mücadele-
mizin sona ermeyeceği gibi, tarihimize ve 
kültürümüze husumet besleyen son müs-
tevli kafalıyı da aydınlatmadan bu müca-
delemiz bitmeyecektir. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’nin geçtiği tarihi süreçte iktidarıy-
la muhalefetiyle, bilaistisna her kesimden 
insanımızla ne yapmamız gerektiğini, Gazi 
Mustafa Kemal’in şu sözü gayet güzel açık-
lıyor: “Hattı müdafa yoktur, sathı müdafa 
vardır.” Evet… Bugün ülkemizdeki hiçbir 
bireyin sadece kendi çıkarını, kendi hesa-
bını, kendi kârını düşünme lüksü yoktur. 
Hep birlikte önce, ülkemizin bu cende-
reden güçlenerek çıkması, ardından da 
hedeflerine ulaşması için çalışmamız ge-
rekiyor. Bu mücadeleyi, her bir insanımız 
kendi bulunduğu yerde, kendi bulunduğu 
mevzide, her vazifesinde, kendi sorumlu-
luk alanında verecektir. Daha açık konuş-
mak gerekirse, hepimiz de işimizi en iyi 
şekilde yapacağız. Vatan sathının her bir 
karışında bunu başardığımızda, Allah’ın 
izniyle, ülkemizin üstesinden gelemeyece-
ği hiçbir meselesi yoktur. 

Başbakan olduğum dönemde insansız 
hava aracı almak istedik ve bunu Ame-
rikalı dostlarımızla konuştuk.  Onlarda 
“Kongre’ye soralım” dediler ve insansız 
hava aracını alamadık. Şimdi biz insansız 
hava aracımızı yapıyor muyuz? Yapıyoruz. 
Silahlı insansız hava aracımızı yapıyor 

muyuz? Onu da yapıyoruz. Şimdi bir üst 
segmente çıkıyoruz, şimdi bir de Akın-
cı’mızı yapıyoruz. Dünyada birkaç ülkede 
var, şimdi bir de biz de olacak. G20 Antal-
ya Zirvesi’nde zamane ABD Başkanı Sayın 
Obama’dan akıllı bomba talebimiz oldu. 
Sayın Obama da “Kongre’ye götüreceğim, 
büyük ihtimalle hallederiz” dedi. Kongre 
“hayır olmaz” dedi. Niye? Teröristleri öl-
düreceğiz ya onun için. Hani biz teröriz-
me karşıydık, teröristlere karşıydık. Ha-
ni NATO’da beraberiz, biz müttefik değil 
miyiz, model ortak değil miyiz, niye bana 
akıllı bomba vermiyorsun? Üstelik param-
la vereceksin. Şimdi teröristlere parasız 
veriyorsun ama bize paramızla dahi akıllı 
bomba da vermediler. Ne oldu? Biz şimdi 
akıllı bombamızı da üretiyoruz. Kötü kom-
şular bizi ev sahibi yaptı.

Her fırsatta tekrar tekrar ifade ediyorum. 
Türkiye’nin asıl gücü ne topudur, ne tüfe-
ğidir, ne süngüsüdür. Türkiye’nin asıl gü-
cü, insanımızın birliği, beraberliği, kardeş-
liğidir ve bundan kaynaklanan cesaretidir. 
Biz hep birlikte tek yumruk olup düşman-
larımızın tepesine indiğimizde, siyasi, eko-
nomik ve askeri olarak istedikleri kadar 
güçlü olsun, kimsenin karşımızda dayana-
bilmesi mümkün değildir. Sadece son bir-
kaç yılda, bu gerçeği hep beraber defalarca 
yaşadık. Terörle mücadelede bunu azami 
ölçüde yaşıyoruz. Ne demiştik hatırlayın? 
İnlerine gireceğiz demiştik ve inlerine gir-
dik mi? Girdik. İnlerini bunların tepeleri-
ne tepelerine evvel Allah geçirdik. Ve şim-
di kaçacak delik bile bulamıyorlar. 

altın harflerle yazdıran tüm güzel insanlar, 
yüreğimizde hep yaşayacaktır. 

Türk tarihini, binlerce yıllık devamlılığı 
içinde kavramak yerine, hala bir asra sı-
kıştırmaya çalışan ideolojik bir zihniyetle 
karşı karşıyayız. Üstelik bunların arasın-
da siyasetçilerin de bulunuyor olması, 
gerçekten üzüntü vericidir. Cumhuriyeti 
yüceltmek için tüm tarihimizi yok sayma-
ya kalkanlar, bize göre, kendi geçmişlerin-
den utananlardır.  Gazi Mustafa Kemal’in 
hizmetlerini anlatmak için ondan önceki 
tarihimize kin kusanlar da, aynı şekilde 
“Atatürk maskesi” takarak, bu millete o-
lan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar. 
Ne Atatürk’ü, ne de Cumhuriyeti bu istis-
marcı zihniyetin insafına terk etmedik, 
etmeyeceğiz. 

Cumhurbaşkanlığı forsumuzda sembolleş-
tirdiğimiz 2 bin 200 yılı aşkın devlet tari-
himiz, Selçuklu ve Osmanlı başta olmak 
üzere, bizim en büyük gurur ve güven kay-
nağımızdır. Bundan bir asır önce İstiklal 
Harbini başlatarak, Anadolu topraklarına 
gömülmeye çalışılan milletimizin önün-
de yeni bir ufuk açan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk de bu milletin en önemli değer-
lerinden biridir. Her fani gibi Atatürk’ün 
yaptığı işlerin de eksikleri, fazlaları olabi-
lir. Bunlar işin ehli kişiler tarafından ko-
nuşulabilir, tartışılabilir. Ama bu durum, 
tarihi bir şahsiyet olarak kendisinin mil-
letimizin gönlündeki yerine asla halel ge-
tirmez. Milli mücadelenin başlangıcının 
100’üncü, Gazi’nin ebediyete irtihalinin 
81’inci yıldönümünde hala bu konuları 
konuşmamız, üzüntü vericidir. Atatürk’e 

ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük 
katkı, ülkemizin içinden geçtiği şu kritik 
dönemde birliğimize, beraberliğimize, kar-
deşliğimize, özellikle de 2023 hedeflerimi-
ze sıkı sıkıya sahip çıkmaktır. 

Ülkemizde Yıllardır En Büyük 
Ticaret Atatürk ve Cumhuriyet 
Ticaretidir

Eskiler, “Bal bal diyerek ağız tatlanmaz” 
derlerdi. Sürekli Atatürk denilerek onun 
mirasına sahip çıkılamaz, sürekli Cumhu-
riyet denilerek Cumhuriyet güçlendirile-
mez. Bu yıl 96’ncı yıldönümüne ulaştığı-
mız Cumhuriyetimize en büyük katkıyı, 
şahsımın başında bulunduğu hükümetler 
yapmıştır. Biz bu kavramın lafla istismarı-
nı yapmadık, sadece icraatımızla hakkını 
vermeye çalıştık.  Türkiye’yi, Cumhuriyet 
tarihinin tamamında yapılanların 3 katı, 5 
katı, 10 katı hizmetlere kavuşturarak, bilfi-
il bunun uygulamasını ortaya koyduk. 

Hayatları boyunca Türkiye’nin büyümesi, 
kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi da-
hi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan 
Cumhuriyet ve Atatürk sözü, koskoca bir 
yalandan ibarettir. Ülkemizde yıllardır 
en büyük ticaret Atatürk ve Cumhuriyet 
ticaretidir. Bu kavramlar önde perde gibi 
kullanılarak, arkada ülkemizin yıllarca de-
mokratik ve ekonomik olarak nasıl sömü-
rüldüğünü en iyi milletimiz biliyor. Bize 
olan düşmanlığın en önemli sebeplerin-
den biri, işte bu kirli ticareti ifşa etmiş ve 
önüne geçmiş olmamızdır. Buna rağmen 
hala aynı kafayla kendi tarihine, kültürü-
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yet sahiplerinin mücadelemize destek ver-
mesinden vazgeçtik, sadece “Gölge etme-
yin başka ihsan istemez” noktasına geldik. 
Milletimiz tüm bu yaşananları görüyor, 
kimin nerede durduğunu gayet iyi biliyor. 
Milletimizin takdirinin, bugüne kadar ol-
duğu gibi bundan sonra da, herkesi hak et-
tiği yerde tutma yönünde gerçekleşeceğine 
yürekten inanıyorum. 

Değerli dostlar, 

Binlerce yıllık tarihi sürekliliğimiz içinde-
ki son devletimiz olan Türkiye Cumhuri-
yetine ve onun kurucusuna sahip çıkmak, 
elbette hepimizin görevidir. Ancak, bunu 
yaparken, geçmişe, özellikle de Osmanlı’ya 
haksızlık etmemek gerekiyor. Söğüt’te diki-
len Osmanlı çınarı, 600 yıl boyunca, 3 kıta 
7 iklimde şanla, şerefle, adaletle, başarıyla 
yaşamıştır. Cumhuriyetimizi, Osmanlı’dan 
kurtarabildiğimiz miras üzerinde kurduk. 
Kök olmazsa, ağaç olur mu? Olmaz. Onun 
üzerinde yükselttik. Bu mirasa, sadece 
topraklarımız değil, kurumlarımız da, ge-
leneklerimiz de dâhildir. Gazi Mustafa Ke-
mal, Samsun’a bir Osmanlı subayı olarak 
çıkmış, Ankara’daki Meclis’i yine Osmanlı 
adına faaliyete geçirmiştir. Cumhuriyetin 
inşası da, Osmanlıdan devralınan mevcut 
idari sistem üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Bu hakikatler apaçık ortadayken, sürekli 
olarak Osmanlıya hakareti ve aşağılamayı 
bir siyaset tarzı haline getirmek, ya ceha-
lettir, ya gaflettir,  ya da art niyettir. Tari-
himiz, bizim yörüngemizdir. Yörüngeden 
çıkan bir gök cismi nasıl sonsuz karanlık 
içinde kaybolmaya ve muhtemelen yok 
olmaya mahkûmsa, toplumlar da öyledir. 

Türk milletini kendi tarih yörüngesinden 
çıkartmak için geçmişiyle bağını kopart-
maya çalışanların amacı da budur. 

Tarihin Nakşedilmediği   
Bir Şehrimiz Neredeyse Yok

Milletler ve devletler mezarlığı olan tarih, 
bunun sayısız örnekleriyle doludur. Allaha 
şükür, bugüne kadar milletimizi kadim ta-
rih yörüngesinden çıkartmaya kimse mu-
vaffak olamadı. Kimi dönemlerde kısmen 
de olsa zayıflıklar ortaya çıktı, ama milleti-
miz güçlü irfanıyla her seferinde işi düzelt-
meyi başardı. Son günlerde yine birileri 
ağızlarına sakız ettiler. Neymiş efendim? 
Osmanlıda okuma-yazma oranı çok düşük-
müş. Neymiş efendim? Osmanlının kendi 
silah sanayii yokmuş. Neymiş efendim? 
Osmanlı, yönetimi altındaki haklara zul-
medermiş. Hepsi de yalandır, iftiradır. Her 
ülke ve toplum gibi, elbette Osmanlının da 
eksikleri vardır. Bunların tespitini yapmak 
ve yerli yerine koymak tarihçilerin ve uz-
manların işidir. Bize düşen görev, ecdadı-
mızın güçlü yönlerini kendi geleceğimizi 
aydınlatan bir ışık haline getirmektir. Bu-
gün, Afrika’nın derinliklerinden Balkanla-
rın uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının 
neresine giderseniz gidin derin bir muhab-
betle karşılanıyorsanız, ortada sıkı sıkıya 
sahiplenilecek bir miras var demektir. 

Bosna Hersek’in Kurucu Cumhurbaşkanı 
Aliya İzzetbegoviç ile bir anımı anlatmak 
istiyorum. İzzetbegoviç’i, rahatsızlığı dö-
neminde ziyaret ettim. Oğlu Bakir Bey’in 
ifadesine göre zihni de kapalı gibiydi. Ses-

15 Temmuz’da 16 Saatte 
Devletimize Yapılan Darbeyi 
Hiç Ettik

Türkiye’deki ana muhalefet ne diyor? 
“Ne işiniz var sizin Suriye’de?” diyorlar. 
Suriye’de benim işim yok da, Suriye’nin 
benim topraklarımda ne işi var. Bize taciz 
atışlarını yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Sınır 
şehirlerimizde vatandaşlarım, kardeşlerim 
şehit olmuyor mu? Oluyor. Benim askerim 
şehit olmuyor mu? Oluyor. O oradan taciz 
atışlarını yapacak biz de ‘hoşgeldin’ mi di-
yeceğiz? Gereğini yapacağız. Şimdi biz de 
gereğini yapıyoruz

Milletimizi kendi içinde bölmek, kendi i-
çinde çatıştırmak, bir birine kırdırmak için 
her yolu denediler. Hamdolsun, başarama-
dılar. Milli iradeyi alt etmek, demokrasimi-
zi yıkmak, bizi darbecilerin ve cuntacıların 
zulmü altına sokmak için ellerindeki gizli-
açık tüm araçları seferber ettiler. Allah’a 
şükür, bunda da muvaffak olamadılar. Te-
rör örgütlerini kullanarak, ülkemizi kana 
ve ateşe boğmak istediler. Rabbime bin-
lerce şükürler olsun, bunda da istedikleri 
neticeye ulaşamadılar. Ülkemizin yumu-
şak karnı olarak gördükleri ekonomimizi 
hedef alarak, kur-faiz-enflasyon tuzağıyla 
bizi yeniden eski günlere döndürmeye ça-
lıştılar. Kısa sürede bu sinsi oyunu da boz-
duk ve gereken tedbirleri alarak ekonomi-
yi yeniden rayına oturttuk. Türkiye’yi yurt 
dışında yazdıkları senaryoya göre etiketle-
yerek dışlamaya, izole etmeye, hatta fırsat 
bulurlarsa müdahaleye yeltendiler. 

İşte 15 Temmuz...16 saatte devletimize ya-
pılan o darbeyi biz hiç ettik. Ancak kimin-
le? Milletimizle. El ele verdi milletimiz, 
251 şehidimiz, bunun yanında 2 bin 193 
gazimiz darbe yapma girişimini 16 saatte 
yok ettik. Bütün mesele inanmaktır. Rab-
bimiz ne buyuruyor, “Bir kere azmettin mi 
tevekkül et, yürü.” İşte bunun bereketini 
bunun neticesini alıyoruz. Milletimiz Bir, 
beraber, İri, Diri, Kardeş olduğu zaman, 
hep birlikte Türkiye olduğu zaman neler 
yapılabileceğini ispat etti. 

Ülkemize yönelik terör tehditlerini doğru-
dan kaynağında kurutmak için kimsenin 
beklemediği harekâtlar gerçekleştirdik ve 
başarıya ulaştırdık.  Şu ana kadar üç ay-
rı harekâtla, Suriye’de ülkemize yönelik 
terör tehdidinin yoğun olduğu toplam 8 
bin 100 kilometrekarenin üzerinde alanı 
güvenli hale getirdik. Sadece bununla kal-
madık, güvenli hale getirdiğimiz bölgelere 
ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşlerini 
de sağlayacak zemini oluşturduk. Şu an 
itibarıyla 365 bin Suriyeli kendi evlerine, 
topraklarına döndü. Bunu yeterli görmü-
yoruz. Şu anda ülkemizde bulunan Suriye-
lileri kendi evlerine, topraklarına döndür-
mek için planlarımızı yaptık, projelerimizi 
hazırladık, ya Uluslararası Donörler Top-
lantısı yapacağız veyahut da model proje-
lerle biz adım atacağız. İşte sathı müdafaa 
böyle yapılır. 

Bulduğu her fırsatta ülkesini dışarıya 
şikâyet eden, kendi tarihine husumet bes-
leyen, kendi medeniyetine nefretle bakan 
hastalıklı bir anlayışla, böylesi çetin bir 
mücadele yürütülemez. Öyle ki, bu zihni-
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devam eden süreçte, maalesef bu okur-ya-
zar nüfusumuzun büyük bir kısmını kay-
bettik. Özellikle erkek nüfusun önemli bir 
kısmı şehit oldu, toplam nüfusumuzun bir 
kısmı da sınırlarımız dışında kaldı. Bir de 
buna Cumhuriyetle birlikte gerçekleştirdi-
ğimiz harf devrimiyle adeta her şeyin sıfır-
landığını eklediğimizde, elbette ülkemiz 
okuma-yazma oranının çok düşük oldu-
ğu bir dönem yaşadı. Ama bunun suçunu 
Osmanlıya yüklemek, tam anlamıyla bir 
bühtandır. Nitekim zaman içinde Türkiye, 
yüzde 100’lük bir okur-yazarlık seviyesine 
ulaşmıştır. 

Ülkemizi, Dünyanın En Üst Ligine 
Çıkartmakta Kararlıyız

Osmanlının silah sanayi olmadığı iddiası 
da koskoca bir yalandır. Coğrafyamızdaki 
600 yıllık hükümranlığı döneminde ne-
redeyse savaşsız tek bir gün geçirmeyen 
Osmanlının, silah sanayi olmadığını iddia 
etmek kadar saçma bir iddia olamaz. Bu-
rada, asırlar boyunca dünyaya top, tüfek, 
gemi başta olmak üzere silah sanayi ihra-
catı yapan bir ülkeden söz ediyoruz. Os-
manlının, İstanbul’un Fethi başta olmak 
üzere, tüm önemli savaşlarını, silah sana-
yindeki yenilikçiliğine ve üstünlüğüne 
bağlı olduğunu anlamak için, ilköğretim 
düzeyinde bir tarih bilgisi dahi yeterlidir. 
Sorun, Osmanlının 18’nci yüzyıldan sonra 
bu alandaki öncülüğünü ve üstünlüğünü 
korumayı başaramamış olmasıdır. Dikkat 
ediniz, hiç olmamasından değil, üstünlü-
ğün kaybedilmesinden söz ediyoruz. Bu 
durum, ister istemez, daha iyi silahların 

dışarıdan alınmasını gerektirmiştir. Yaşa-
dığı tüm sıkıntılara rağmen Osmanlı son 
döneminde bu konuda çok önemli ham-
leler yapmıştır. İkinci Abdülhamit Han’ın 
İstanbul’da kurduğu modern barut, fişek, 
top fabrikaları, Cumhuriyete miras olarak 
kalmıştır. Cumhuriyet döneminde Kırık-
kale başta olmak üzere, Anadolu içlerine 
yayılan silah sanayinin gerisinde işte böyle 
bir birikim vardır. Tek Parti yönetimi şa-
yet, Nuri Demirağ’ın Kayseri’de kurduğu 
uçak fabrikası, Nuri Killigil’in İstanbul’da 
kurduğu silah fabrikası gibi girişimlere sa-
hip çıkmış olsaydı, bugün Türkiye savun-
ma sanayinde bambaşka bir yerde olurdu. 

Her şeye rağmen biz, ecdadın bu mirasın-
dan aldığımız ilhamla, 17 yılda ülkemiz 
savunma sanayinin dışa bağımlılığını ne-
redeyse tam tersine çevirdik. Savunma sa-
nayinde yerli üretim oranını yüzde 20’den 
aldık, yüzde 70’ler düzeyinde bir yere ge-
tirdik. Türkiye, 2002 yılında toplam bütçe-
si 5,5 milyar dolar olan sadece 62 savunma 
sanayi projesine sahipti. Bugün Türkiye, 
toplam bütçesi 60 milyar doları bulan ve 
yakında 75 milyar dolara ulaşacak olan 
700 projeyle dünya çapında bir oyuncu ha-
line geldi. 

HİSAR füze sistemiyle, bu alanda kritik 
eşiği geçtik ve SİPER adını verdiğimiz 
uzun menzilli hava savunma sistemini ge-
liştirmek için hazır hale geldik. Kendi üre-
timimiz olan dördüncü korvetimizi geçti-
ğimiz aylarda hizmete aldık, beşincisinin 
inşasına başladık. İnşası süren ANADOLU 
çıkarma gemimiz, kendi alanında dünya-
daki sayılı eserlerden biri olacak. İnşallah 

lenince, şöyle gözlerini açtı ve kendisiyle 
orada birkaç kelam ettik. “Evladım Tay-
yip, buralar Evlad-ı Fatihan’dır, buralar 
Osmanlı’dır. Ben gidiyorum, buralar size 
emanettir” dedi. Tabii ertesi gün Rahmet-i 
Rahman’a kavuştu. 

Aliya İzzetbegoviç, şu son haliyle Bosna-
Hersek’in mücadelesini veren bir komu-
tandı aynı zamanda. O bunu böyle biliyor, 
fakat gel gör ki bizimkiler Bosna-Hersek’te 
Osmanlı’nın olduğundan bihaber. Bütün 
eserleri, camileri, kervansarayları, köp-
rüleri, medreseleriyle orada Osmanlı var. 
Mührünü öyle vurmuş. Yok ederek değil, 
bu şekilde vurmuş. Osmanlı’nın izleri Gü-
ney Afrika’ya görülmüş. Meşhur Ebubekir 
Efendi bu işin ilmi temsilciliğini yapmış 
bir zat. Ve bu Osmanlı… Birilerinin bun-
lardan haberi yok. Bizim ayak izlerimiz 
nerelere kadar gitmiş haberleri yok. Şöyle 
diyor şair, 

“Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl  
milletmişiz

Gelmişiz dünyaya milliyet nedir   
öğretmişiz.” 

Biz böyle bir milletiz. Biz sıradan bir mil-
let değiliz. Kendi milletini, kendi tarihini 
inkâr edenlerden bir şey olmaz.

Türkiye düşmanlığı için malzeme üreten-
lerin geçmişleri soykırımla, sömürüyle, 
zulümle, haksızlıkla bezeli olduğu halde, 
kendilerini tam tersi hikâyelerle pazarla-
maya çalışıyorlar. Bizim ise, varolan haki-

katleri söylememize, anlatmamıza, nesil-
den nesile aktarmamıza dahi tahammül 
edemiyorlar. 

Ben gençliğimize sesleniyorum: Siz gu-
rurlu bir gençlik olmalısınız. Çünkü sizin 
gururlanabileceğiniz bir ecdadınız var. 
Siz rastgele bir gençlik değilsiniz. Bu-
gün 81 vilayetimizin tamamında tarihi, 
kültürü görüyorsak, bütün bu eserlerle 
mücehhez toprakları görüyorsak, işte gi-
din Erzurum’a, Mardin’e her yer tarih. 
İstanbul’u söylememe gerek var mı? Adım 
başı tarih. Ankara bunların içerisinde en 
fakiridir aslında. Burada da Selçuklu var. 
Konya, Kayseri tarih, her yer tarih. Yani 
tarihin nakşedilmediği bir şehrimiz nere-
deyse yok. Biz bunlarla gururlanmayalım 
da kimlerle gururlanalım?

Onlara ne derse desin biz kim olduğumu-
zu biliyoruz; kim olduğumuzu evlatları-
mıza ve tüm dünyaya anlatmaya devam 
edeceğiz. 

Değerli misafirler, 

Şimdi sizlere, bu hususta birkaç örnek ver-
mek istiyorum. Kemal Karpat başta olmak 
üzere, liyakatlerine kimsenin itiraz edeme-
yeceği tarihçiler, geçtiğimiz asrın başında 
Osmanlı toplumunda okuma-yazma bi-
lenlerin oranının nüfusun yarısından faz-
la olduğunu belirtiyor. Bu, aynı dönemde 
bölgemizdeki Rusya, İspanya, İtalya başta 
olmak üzere pek çok ülkeyle karşılaştırıl-
dığında, gerçekten çok yüksek bir oranı 
ifade ediyor. Balkan Savaşlarıyla başlayan, 
Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbiyle 
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2023 yılında kendi milli savaş uçağımızı 
göklerde görerek, bu alandaki kritik eşiği 
de geride bırakmış olacağız. Helikopterler 
konusunda, ATAK’tan sonra çok maksat-
lı kullanımlar için GÖKBEY’i üretiyoruz. 
Ayrıca, ağır sınıf taarruz helikopteri için 
de çalışmalara başladık. Silahlı ve silah-
sız insansız hava araçlarındaki kabiliyeti-
mizi ve gücümüzü herkese kabul ettirdik. 
BAYRAKTAR ve ANKA’dan sonra şimdi de 
AKINCI ile bu alandaki üstünlüğümüzü 
daha da pekiştiriyoruz. 

Savunma sanayi projelerinde en çok zor-
luğu motor da yaşamıştık. Yerli uçağımız 
dâhil, her alanda ihtiyacımız olacak mo-
toru üretecek projemiz hızla ilerliyor. Sa-
karya’daki tank palet fabrikasında yapılan 
işletme hakkı devri sözleşmesini diline do-
layanlar, bırakınız diğer meseleleri, daha 
bu konunun dahi ne anlama geldiğinden 
habersizdir. Dikkat ederseniz, bu işin gece 
gündüz istismarını yapanlar, satış nedir, 
işletme devri nedir, daha önce bu fabrika 
nasıl ve hangi şartlarda çalışıyordu, şimdi 
ne yapacak gibi soruların hiçbiriyle ilgilen-
miyor. Kocaeli’ndeki Seka Kağıt Fabrikası 
doğru dürüst üretim yapmıyordu. “Böyle 
olmaz” diyerek Seka Kağıt Fabrikasını ka-
patma kararı aldık ve oradaki işçileri Koca-
eli Belediyesine devrettik. O bölgeyi Koca-
eli Belediyesinin eliyle de milli park haline 
dönüştürdük. 

Tıpkı Atatürk istismarı, tıpkı Cumhuriyet 
istismarı gibi, bu konuda da kendilerine 
bir istismar yolu bulmuşlar, gözleri kapalı 
bir şekilde oradan devam ediyorlar. Sakar-
ya’daki Tank Palet Fabrikasının satımı söz 

konusu değildir. BMC fabrikasının yüzde 
50’si Katar’ın ortaklığında, yüzde 50’si 
Türk ortaklar elindedir. Kurulan bu şirket 
Karasu’da kendi fabrikalarını yapıyor. O 
fabrikanın yapımı ile birlikte buranın iş-
letmesi alınmak suretiyle bu süreç devam 
ediyor. Dürüst olun, samimi olun milleti 
aldatma yoluna gitmeyin. 

Hâlbuki şöyle bir etraflarına baksalar haki-
katleri görecekler. Tabii, şayet göz kamaş-
tırıcı ise hakikatle yüzleşmek bazılarının 
işine gelmiyor. Onlar, deve kuşu misali, 
kafalarına kuma gömüp her yeri karanlık 
sanıyor diye, Türkiye öyle olmuyor. Biz 
Cumhuriyete sahip çıkmak ve Cumhuri-
yeti bize emanet edenlere layık olmak için 
her alanda gece gündüz çalışıyoruz. İnşal-
lah, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, 
dünyanın en üst ligine çıkartmakta da ka-
rarlıyız. Hep söylediğim gibi, Atatürk’ü an-
lamak da, anmak da böyle olur,  lafla değil.

Bu duygularla, vefatının 81’inci yıldönü-
münde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir 
kez daha saygıyla yâd ediyorum. Bin yıldır 
bir gül bahçesine düşercesine toprağa dü-
şen tüm şehitlerimize ile kahraman gazile-
rimize Allah’tan rahmet diliyorum. Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nu dü-
zenledikleri bu anma toplantısı için tebrik 
ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Sağlıcakla kalın.

Değerli misafirler, istikbalimizin temina-
tı sevgili çocuklar, yarınlarımızın mima-
rı kıymetli gençler, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. 

Bugün burada sizlerle birlikte paylaştığı-
mız şu güzel manzara, ülkemizin 81 vila-
yetindeki 2023 ayrı noktada, aynı anda 

yaşanıyor. Evet… 11.11.2019 tarihinde 
saat 11.11’de, toplam 11 milyon fidanı, 
“Geleceğe Nefes” olması ümidiyle top-
rakla buluşturuyoruz. Hedefimiz, züm-
rüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çı-
karmaktır. İşte bu heyecanla ülkemizin 
dört bir yanında fidan dikim alanlarını 
dolduran vatandaşlarıma şükranlarımı 
sunuyorum.

İlk Nefesimizden Son Nefesimize 
Kadar “Geleceğe Nefes” Olmaya 

Devam Edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanlığı “11.11.2019 Geleceğe Nefes” Programı
Ankara | 11 Kasım 2019
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nelik saldırılara karşı verdiği mücadeley-
le tarih yazıyor. Terör örgütlerine karşı 
tarih yazıyor. Ekonomide, sanayide, ihra-
catta, turizmde, her alanda tarih yazıyor. 
İşte burada olduğu gibi ağaçlandırma, 
yeşillendirme, tabiata sahip çıkma konu-
sunda da tarih yazıyor. 

Geçmişte birileri “ağaç” bahanesiyle şe-
hirlerimizi talan etmeye kalkmıştı. Haf-
talarca sokakları ateşe vermişler, esnafı-
mızın malını-mülkünü yağmalamışlardı. 
Biz işte burada ağaçlandırma yapıyoruz. 
Peki, nerede o ağaç diyerek ortalığı karış-
tıranlar? Çevrecilik adına 17 yıldır bize 
söylemediklerini bırakmayanlar hani 
nerede? Hiçbiri ortada yok. Çünkü bun-
ların derdi ağaç dikmek değil, Türkiye’yi 
bir çıra gibi yakmaktı. Bu yaz Bodrum’da, 
Marmaris’te, İzmir’de, Antalya’da, birçok 
yerde ormanlık alanları nasıl yaktıkları-
nı izledik değil mi? PKK denilen bölücü 
terör örgütü bu yangınları üstlendi.  Bun-
ların derdi çevreyi korumak değil, biri-
leri adına Türkiye’yi kuşatmaktı. Ham-
dolsun, Allah’ın yardımı ve milletimizin 
desteğiyle, bu tuzakların hepsini de boşa 
çıkardık. Her meselemizde olduğu gibi, 
ağaçlandırma seferberliğimizde de mille-
timizle el ele, omuz omuza, gönül gönüle 
çalışıyoruz. Onlar sakalımızı tıraş ettiler, 
ama bilin ki tıraş edilen sakal daha gür 
biter. Ama biz onların kollarını kesiyo-
ruz, o yerine gelmez.

Değerli kardeşlerim, 

Bizim kültürümüzde, toprağı hem ana, 
hem yâr olarak görmek, suyu aziz bil-

mek, ekmeği öpüp alına götürmek var-
dır.  Ne diyor Aşık Veysel:

Dost dost diye nicesine sarıldım

Benim sadık yarim kara topraktır

Beyhude dolandım boşa yoruldum

Benim sadık yarim kara topraktır

Karnın yardım kazmayınan belinen

Yüzün yırttım tırnağınan elinen

Yine beni karşıladı gülünen

Benim sadık yarim kara topraktır

Her kim ki olursa bu sırra mazhar

Dünyaya bırakır ölmez bir eser

Gün gelir Veysel’i bağrına basar

Benim sadık Yarim kara topraktır

Evet… Dünyada toprağı böylesine sadık 
bir yar olarak gören başka bir millet var 
mıdır, bilmiyorum. Aynı şekilde, Hazreti 
Mevlana, insanlara öğüdünü yine tabiat 
üzerinden veriyor: 

Sevgide güneş gibi ol

Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol

Hataları örtmede gece gibi ol

Tevazuda toprak gibi ol

Öfkede ölü gibi ol

Ankara’daki fidan dikim alanından, her 
yaştan, her meslekten, her meşrepten 
tüm tabiat aşığı kardeşlerime muhab-
betlerimi gönderiyorum. Toprakla bu-
luşturduğumuz bu fidanların ülkemiz, 
milletimiz ve 81 vilayetimiz için hayır-
lara vesile olmasını Rabbim’den niyaz 
ediyorum. Bu güzel kampanya için baka-
nımızı ve ekibini, fidanların dikiminde 
emeği geçen, katkısı olan herkesi tebrik 
ediyorum. Özellikle de, davete icabet 
ederek, ağaç sevgisini bir seferberlik ha-
line dönüştüren, fidan dikimini bir “mil-
let meselesi” olarak gören aziz milletime 
şükranlarımı sunuyorum. Bizimle bu 
heyecanı paylaşan Kazakistan Başbakanı 
Askar Mamin’e aynı şekilde sevgilerimi, 
onun şahsında Kazakistan Cumhurbaş-
kanı da selamlarımı gönderiyorum.

“Geleceğe Nefes” seferberliğimiz, gör-
düğü yüksek ilgiyle, hedeflerini aşarak, 
dünyaya örnek olacak bir kampanyaya 
dönüştü. Bu güzel çabaya destek veren 
basın mensuplarımıza, sivil toplum ku-
ruluşlarımıza, sanatçılarımıza, sporcula-
rımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.  

Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar 
Kitabı yetkilileri tarafından Çorum’dan 
takip edilecek ve kayıtlara geçirilecek. 
Milletimizin, özellikle gençlerimizin ve 
çocuklarımızın kampanyaya ilgisi, bu 
tarihin ve saatin önümüzdeki yıllarda 
da “Ağaç Günü” olarak değerlendirilme-
si fikrini ortaya çıkardı. Biz de bu fikri 
destekledik ve 11 Kasım’ın “Milli Ağaç-
landırma Günü” olarak ilan edilmesiyle 
ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararını, geçti-

ğimiz hafta imzaladık. Resmi Gazete de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “11 Kasım 
Milli Ağaçlandırma Günü”nün ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bun-
dan sonra her yıl milletimiz, takvimler 
11 Kasım’ı ve saat de 11.11’i gösterdiğin-
de, fidan dikmek üzere belirlenen alan-
larda olacaktır. Fidan deyip, ağaç deyip 
geçmemek gerekiyor.  Bakınız, Dede Kor-
kut ağacı ne güzel anlatıyor:

Ağaç ağaç dersem sana, arlanma ağaç

Mekke ile Medine’nin kapısı ağaç

Musa Kelîm’in asası ağaç

Büyük büyük suların köprüsü ağaç

Kara kara denizlerin gemisi ağaç

Zülfikârın kını ile kabzası ağaç

Bugün burada diktiğimiz fidanların her 
birinin ileride nerede, hangi hayırlı iş 
için kullanılacağını şimdiden bilemeyiz. 
Onun için, ne kadar çok ağaç dikersek, 
geleceğe o kadar büyük miras bırakmış 
oluruz. Ecdadımız “Ağaç, dalıyla gürler” 
diyor. Biz de 82 milyon hep birlikte orta-
ya koyacağımız eserlerle ve elbette dikti-
ğimiz fidanlarla oluşturacağımız orman-
larla gürlemeyi sürdüreceğiz. 

Milletimizin Desteğiyle, 
KurulanTuzakların Hepsini 
Boşa Çıkardık

Milletimiz, hep olduğu gibi bugün de ta-
rih yazıyor. İstiklaline ve istikbaline yö-
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tesisi yatırımı için “temel atmama” töre-
ni yapıyor. Bunlar, “Temel atma ve açılış 
töreni” gibi işlere zaten yabancılar. Ben 
zaten pek temel atma törenine değil, da-
ha çok açılışlara giderim. Ama bunların 
yaptığına bakın temel atmama töreni... 
Onun için tıynetlerine, karakterlerine 
uygun şekilde, “temel atmama” töreni 
düzenlemişler.  Ülkeye ve millete hizmet, 
bunların bünyesine ağır gelir; onun için 
kendilerine yakışanı yapmışlar. Şimdi 
vatandaş, tabii orada koku başlayınca so-
kaklara döküldü. Aslında bu yaklaşımın 
adı İstanbul’u gelecekte yeniden kokuya, 
pisliğe, perişanlığa mahkum etmektir. 
İstanbul’un ne olduğunu, nereden gel-
diğini, bugün nerede durduğunu, gele-
cekte nereye gittiğini bilmeyen bir zihni-
yetin yapılan ve yapılmak istenen işleri 
anlamasını beklemek beyhudedir. 

Biz 25 yıl önce İstanbul’un 2050’ye kadar 
olan sorunlarını çözecek adımları atmış-
tık. Ardından da, şehrin 2100 yılına kadar 
olan ihtiyaçlarının çözümünü planladık, 
şimdi de onları adım adım hayata geçiriyo-
ruz. “İhtiyaç yok” dedikleri proje, işte böyle 
bir proje… İstanbul’a, atık suyu içme suyu 
kalitesine dönüştürecek, kendi alanında 
dünyanın en modern, en ileri, en gelişmiş 
teknolojisine sahip bir tesis kazandıracak-
tık. Tabii hizmet bir vizyon ve nasip mese-
lesidir. Vizyon olmayınca, nasip de bağlı 
olunca, işte burada olduğu gibi önünüze 
gelen hazır projeyi hayata geçirme fırsatı-
nı da tepersiniz. Milletimiz bütün bunları 
görüyor, takip ediyor, zihninde ve kalbinde 
not alıyor. İnşallah vakti saati geldiğinde, 
hepsinin de hesabını birer birer soracak. 

Ankara da böyle değil miydi? Ankara’da 
da yine aynı şekilde sıkıntılar diz boyuy-
du. Maalesef Melih Bey’den önceki bele-
diye başkanı bu adımları atmadı. Melih 
Bey’le birlikte bu adımlar atıldı ve Anka-
ra bir değişimi, bir dönüşümü yaşadı. 

Aziz kardeşlerim,

Bizim çocukluğumuzdan beri söylenen, 
“Tohumlar fidana, fidanlar ağaca dön-
meli yurdumda” diye, tekerleme tadında 
bir şarkı var. Bu şarkı aynı zamanda, ma-
ziden atiye kurduğumuz köprünün de i-
fadesidir. Bugün biz, ecdadın mirası üze-
rine kendi katkılarımızı ilave ediyoruz. 
Yarın da gençlerimiz bunun üzerine da-
ha fazlasını koyarak, geleceğe doğru yü-
rümeye devam edecekler. “Geleceğe Ne-
fes Ol” derken, fidan dikmenin ötesinde, 
çocuklarımıza her bakımdan daha güçlü 
bir Türkiye bırakmanın kararlılığını da 
ifade ediyoruz. Bugün dikilen fidanlar 
her yıl büyüyüp serpilirken, çocukları-
mız da onlarla birlikte, ülkemizin gele-
ceğini kucaklamaya talip bir donanımla 
kendilerini geliştirecekler. 

Toprak ne ekersen, onu verir. Toprağa 
ne kadar emek verirsen, o kadar karşılık 
alırsın. İnsan da öyledir. Bunun için biz 
“İinsanı yaşat ki devlet yaşasın” diyoruz. 
“Kıyametin kopacağını bilseniz dahi eli-
nizdeki fidanı dikiniz” diyen bir medeni-
yet birikimine sahibiz. Evliya Çelebi, bu-
günkü manzaranın tersine, yemyeşil bir 
Anadolu tasviri yapıyor. Demek ki, kay-
bımız çok. Yurt edindiği toprağa “ANA” 
diyen bir millet olarak, her bakımdan 

Her ne olursa ol

Ya olduğun gibi görün

Ya göründüğü gibi ol

Evet… Toprakta biten güller solsa da gö-
nüllerde biten güllerin daimi olduğunu 
söyleyen Hazreti Mevlana misali, biz de 
fidanlarımızı hem toprağa, hem gönül-
lere dikiyoruz. Ne mutlu bize ki ecda-
dımızdan miras aldığımız toprak, ağaç, 
orman sevgisini işte bu kampanya ile 
taçlandırıyoruz. Küresel ısınmanın ve ik-
lim değişiminin gündemi işgal ettiği bir 
dönemde, havanın, suyun, toprağın ve 
bunların oluşturduğu güzelliklerin ko-
runması için çalışıyoruz. Rabbimizin bi-
ze emaneti olan tabiatı, sadece korumak-
la kalmayıp geliştirerek, güzelleştirerek, 
bizden sonraki nesillere bırakmanın ça-
bası içindeyiz. 

Ülkemizin orman alanını ve ağaç serveti-
ni çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliştir-
mek, çevreyi korumak amacıyla, 17 yıl-
dır çok büyük yatırımlar yaptık. 17 yılda 
toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluş-
turarak, orman varlığımızı 20,8 milyon 
hektardan 22,6 milyon hektara çıkardık. 
Böylece, erozyonla kaybettiğimiz toprak 
miktarını yıllık 500 milyon tondan 154 
milyon tona kadar düşürdük. Başlattığı-
mız 5 bin köye 5 bin orman projesiyle, 
bugüne kadar ceviz, badem, zeytin, def-
ne, kestane gibi ağaçlar yetiştirmek için 
14 milyon fidanı toprağa diktik.  Böylece, 
insanlarımızın topraktan elde ettikleri 
kazancın artmasını sağladık. 

Bugün Biz, Ecdadın Mirası 
Üzerine Kendi Katkılarımızı 
İlave Ediyoruz

Bizim yeşil sevdamızın adı, Cumhuriyet 
döneminin tamamında yapılan ağaç-
landırmanın 1,5 katını 17 yılda yapa-
bilmektir. Tabiat sevgimizin adı, yanan 
alanların 40 katı kadar ağaçlandırma ya-
pabilmektir. Bizim yeşil sevgimizi, ağaç 
hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi 
kimsenin terazisi, ölçmeye yetmez. 25 
yılı aşan hizmet müktesebatımız, bunla-
rın eşsiz örnekleriyle doludur. Mesela, 
Büyükşehir belediye başkanı seçildiği-
mizde İstanbul’u, kokudan yanına varıl-
mayan bir Haliç’le, çöplerden geçilme-
yen sokaklarla, su akmayan musluklarla 
devralmıştık. Göreve geldiğimizde “çöp, 
çukur, çamur” ile anılan, tam 39 insanını 
patlayan çöp dağlarına kurban veren bir 
İstanbul vardı. Gece gündüz çalışarak, 
yaptığımız dev yatırımlarla İstanbul’u 
tertemiz ve yaşanabilir bir şehir haline 
getirdik. Metro hatlarından tünel ve köp-
rülere, spor tesislerinden modern atık 
işleme tesislerine kadar İstanbul’u hak 
ettiği konuma taşıdık. Bilhassa atık yö-
netiminde şehrimize çağ atlattık. Daha 
sonra gelen belediye başkanlarımız da 
aynı anlayışla, aynı aşkla İstanbul’a hiz-
met ettiler. Bırakınız yaptığımız hizmet-
leri, sadece İstanbul’da yaptığımız temel 
atma ve açılış törenlerini tek tek sayma-
ya kalksak, günler sürer. 

Şimdi birileri, bir önceki dönemde hazır-
lıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma 
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kayıplarımızı telafi edeceğiz. Hem top-
rağımızı fidanlarla buluşturacağız, hem 
yeni nesillerin gönüllerini tarihimizle, 
kültürümüzle, medeniyetimizle şenlen-
direceğiz. 

Bu kampanyaya gösterdiğiniz ilgi için 
tüm milletime ve burada bulunan siz-
lere bir kez daha teşekkür ediyorum. 
“BİSMİLLAH” diye başladığımız her işi, 
“Elhamdülillah” diyerek tamamlamış 

bir milletiz. “Geleceğe Nefes” kampanya-
sının da hayırlı neticeler doğuracağına 
inanıyorum. Emeği geçen herkesi bir kez 
daha yürekten tebrik ediyorum. 

İnşallah, ilk nefesimizden son nefesimi-
ze kadar “Geleceğe Nefes” olmaya devam 
edeceğiz.

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

Sevgili İstanbullular, değerli misafirler, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Açılışını yaptığımız Fatih, Silivri, Zeytin-
burnu ve Topkapı Sosyal Güvenlik Mer-
kezlerinin, ülkemize ve şehrimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu merkezlerde va-
tandaşlarımıza en güzel, en kaliteli, en hız-

lı hizmetlerin verileceğine inanıyorum. 
Sosyal Güvenlik Merkezlerinin şehrimize 
kazandırılmasında emeği geçen bakan-
lığımıza, sosyal güvenlik kurumumuza, 
mimarından işçisine herkese teşekkür 
ediyorum. 

Türkiye’nin son 17 yılda yaşadığı büyük 
değişimin en somut hissedildiği alanların 

Erken Emeklilik Milletimin 
Menfaatine Uygun Değil, Seçim 

Kaybetsem de Bu İşte Yokum

İstanbul Fatih, Silivri, Zeytinburnu ve Topkapı Sosyal Güvenlik
Merkezleri Açılışı | Ankara | 11 Kasım 2019
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pek çok tedaviyi ödeme kapsamına aldık. 
Kanser tedavisinde, oldukça yüksek bedeli 
olan işlemlerden ilave ücret alınmasının 
önüne geçtik. Yerli ilaç üretimi ve yerli 
plazmadan kan ürünleri üretimine özel ö-
nem verdik. Bu konuda yaşanan sıkıntıları 
yakından takip ediyorum ve inşallah kısa 
sürede hepsini de aşacağız. Ateşli silah ve 
trafik kazaları kaynaklı üç boyutlu protez 
ihtiyaçlarının bedellerini karşılamaya baş-
ladık. Bunlar kolay işler değildi, ama şimdi 
protez olayında da biz annelerin, babaların 
yanındayız. Niye? Kanuni ne diyor, “Halk 
içinde muteber bir nesne yok devlet gibi/ 
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat 
gibi.” Yani, “Gerekirse devlet olmasın ama 
benim vatandaşım sağlıklı olsun” diyor. 
Gençlerimizin, okullarından mezun olduk-
tan sonra 2 yıl daha ücretsiz sağlık hizmet-
lerinden yararlanabilmelerini temin ettik. 

İstihdamı, ekonomik boyutu yanında sos-
yal yönüyle de hep destekledik. Kayıt dışı 
istihdamla etkin bir mücadele yürüttük. 
Böylece kayıt dışı istihdamı yüzde 52 dü-
zeyinden yüzde 36 seviyesine kadar indir-
dik. Böylece kayıt altındaki aktif sigortalı 
sayısını 12 milyondan 21 milyon 410 bin 
seviyesine çıkardık. Kayıt dışıyla birlikte 
toplam istihdam 29 milyonun üzerine ka-
dar çıktı. İstihdamda son dönemde yaşadı-
ğımız kayıpları da hızla telafi ediyoruz. 

Daha önce yüzde 8,4 seviyesine kadar dü-
şürdüğümüz işsizlik oranı, geçtiğimiz yı-
lın Ağustos ayında maruz kaldığımız kur-
enflasyon-faiz saldırısının ardından yüzde 
14’e kadar çıktı. Bu oranın, özellikle Eylül 
verisinin belli olmasıyla birlikte yeniden 

düşmeye başlamasını bekliyoruz. İşgücü 
arzı sürekli artan Türkiye, daha çok yatı-
rım yaparak, daha çok üreterek, daha çok 
ihraç ederek, daha çok büyüyerek istihda-
mını geliştirecektir.

İnsanlarımıza sadece iş değil, aynı zaman-
da yüksek bir hayat standardı de sağla-
mayı amaçlıyoruz. Bunun için dünyanın 
ve ülkemizin değişen ihtiyaçlarına uygun 
istihdam politikalarının geliştirilmesine 
özel önem veriyoruz. Hedefimiz, çalışan 
herkesin kayıt altında olmasını sağlamak-
tır. Kayıtlı istihdamı teşvik etmek için pek 
çok farklı projeyi, desteği hayata geçirdik. 
Kadınlara ve gençlere özel istihdam prog-
ramları geliştirdik. İşverenlere ve çalışan-
lara sağladığımız teşviklerle, istihdamın 
güçlü bir şekilde büyümesini sağladık. E-
konomideki genel toparlanma ve yeniden 
büyüme sürecinin etkisiyle, önümüzdeki 
yıl çok daha sevindirici bir istihdam artışı 
bekliyoruz. 

Cari işlemler hesabının Eylül ayı itibariyle 
verdiği fazla 5,9 milyar dolara çıktı. Eskiden 
açık veriyordu, şimdi fazla veriyor. Altın ve 
enerji hariç tutulduğunda bu rakam 47,7 
milyar dolar fazlaya kadar çıkıyor. Bay Ke-
mal ne diyordu? “Bunlar şimdi IMF’e gide-
cekler” diyordu. Bay Kemal, IMF’nin kapısı-
nı CHP zihniyeti açtı, biz değil. Göreve gel-
diğimizde IMF’e borç 23,5 milyar dolardı. 
Mayıs 2013’te bu 23,5 milyar doları sıfırla-
dık. Artık bizim IMF ile işimiz yok. Merkez 
Bankasının döviz rezervi 105-106 milyar 
dolara çıktı. Başbakanlığım döneminde 135 
milyar dolara kadar çıkmıştık. Tekrar orala-
ra çıkacağız ve daha da artacak.

başında sosyal güvenlik sistemimiz geli-
yor. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anla-
yışıyla, sosyal güvenlik sistemimizi baş-
tan sona yeniden inşa ettik. Geçmişte işçi 
için ayrı, memur için ayrı, esnaf için ayrı 
verilen hizmetleri, tek çatı altında birleş-
tirdik. Böylece hem hizmet sunumunda, 
hem de kalitede standardı sağladık. Mali 
açıdan daha güçlü hale gelen sosyal güven-
lik sistemimizin bütçe üzerindeki yükünü 
de azalttık. Vatandaşlarımızın taleplerine 
doğrudan ve en hızlı hizmeti verecek bir 
iletişim ağı kurduk. E-devlet uygulama-
larıyla da, geçmişte fiziki mekânlarda ve 
kâğıt üzerinden yürütülen pek çok hizme-
ti, elektronik ortama taşıdık. Sosyal güven-
lik borçlarının ödemesini kolaylaştırmak 
için çeşitli yapılandırma kanunları çıkar-
dık. Muhtarlar ve güvenlik korucuları gibi 
geçmişte sosyal güvenlik primleri kamu 
tarafından ödenmeyen kesimleri de devlet 
şemsiyesi altına aldık. Pek çok kesime fiili 
hizmet süresi zammı hakkı vererek, çalış-
ma adaletini gözettik. 

Emekli maaşlarını, insani düzeyde hayat 
sürülebilecek seviyelere çıkardık. Geçti-
ğimiz 17 yılda emekli maaşlarını 4 kata 
varan oranlarda artırdık. Prim ödemesine 
ve yılına bakmaksızın, hiçbir emekli maa-
şının bin liranın altında kalmamasını sağ-
ladık. Son olarak emeklilerimize kurban 
ve ramazan bayramlarında biner lira ikra-
miye vermeye başladık. Emeklilik sonrası 
çalışmaya devam eden emeklilerin aylık-
larındaki kesinti oranını önce düşürdük, 
sonra da tamamen kaldırdık. Yurt dışında 
çalışan vatandaşlarımızın sosyal güven-
lik sistemimize intibakları için her türlü 

kolaylığı gösterdik. Tasarruf Teşvik Fonu 
ve Konut Edindirme Yardımı kesintilerini 
yıllar sonra tüm hak sahiplerine ödeyerek, 
devletin milletine borçlu kalmasının önü-
ne geçtik. 

Değerli kardeşlerim,

Geçtiğimiz 17 yılda sosyal güvenlik ala-
nının sağlık hizmetleri boyutunda da çok 
önemli ilerlemeler sağladık. Sağlık hiz-
metlerinden yararlanmada pirim borcu 
sürelerini esnettik. Ülkemizde genel sağlık 
sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırak-
mayacak bir sistem kurduk. Bu sistemde 
herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyo-
ruz. Sağlık karnesi gibi, yeşil kart gibi, va-
tandaşımızın işini zorlaştıran veya rencide 
eden uygulamaların tamamına son verdik. 
Artık vatandaşlarımız istedikleri hastane-
den sağlık hizmeti alabilmekte, istedikleri 
eczaneden ilaçlarını temin edebilmekte-
dir. Biz gelmeden önce bir ilaç reçetesinin 
içindeki ilaçların hastaneden ya bir tanesi-
ni ya iki tanesini alabiliyorduk. Diğerlerini 
“Git paranla al” diyorlardı. E-reçete sistemi 
ile yanlış ilaç, yanlış doz gibi sorunları or-
tadan kaldırdık. Ödeme listesindeki ilaç 
sayısını iki katından fazla artırdık. 

Yerli İlaç Üretimine    
Özel Önem Verdik

Evde verilen sağlık hizmetlerinin finans-
manını üstlenerek, bu alanda dünyada 
eşine az rastlanır bir seviyeye ulaştık. Tüp 
bebekten kalıtsal hastalıkların tedavisine, 
psikososyal ve ruhsal problemlere kadar 
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Yine Eylül ayında sanayi üretiminin yıllık 
yüzde 3,4 artış göstermesi, yıl sonu büyü-
me rakamının artı olacağına işaret ediyor. 
Turizmde gerçekten bereketli bir sezon 
geçiriyoruz. Bu yıl turist sayısı 50 milyonu 
aşacak. Türkiye artık dünyada önemli bir 
destinasyon oldu. 

Açılan şirket sayısı yüzde 22’ye yakın art-
tı. Ana muhalefet yalan söylüyor, “Azaldı” 
diyor. Bunlar hesabı kitabı da bilmiyor-
lar. Faiz, maalesef yüzde 30’ların üzerine, 
yüzde 40’a doğru gitmişti. Ne oldu? Bir 
Merkez Bankası başkanını görevden aldık 
ve faiz oranı yüzde 13,5’a kadar indi, daha 
da inecek. Enflasyon da 2020’de inşallah 
tek haneli rakama inecek. Böyle olunca 
yatırımlar ve istihdam da artacak. 

Sosyal Güvenlik ve Sağlık 
Hizmetleri Reformumuz, Tüm 
Dünyaya Örnek Oldu

Ülkemizin risk pirimi, dolayısıyla borç-
lanma maliyetimiz sürekli azalıyor. Bor-
samız 100 bini, Merkez Bankası rezerv-
lerimiz 100 milyar doları aştı. Enflasyon 
yüzde 8,6 ile son 1,5 yılın en düşük sevi-
yesine indi. Ekonomik güven endeksi son 
15 ayın zirvesine çıktı. Faizlerin gerileme-
sinden konuttan otomobil satışlarına ka-
dar her alanda gözle görülür bir hareket-
lenme başladı. İnşallah bu olumlu geliş-
meler devam edecek ve Türkiye hak ettiği 
seviyeye ulaşacak. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin gerçekleştirdiği sosyal gü-
venlik ve sağlık hizmetleri reformu, tüm 
dünyaya örnek olmuştur. Pek çok devlet, 
benzer bir sistemi kurmak için harekete 
geçmiş, ama çoğu bunu başaramamıştır. A-
merika gibi dünyanın en zengin ülkelerin-
den biri dahi, bu konuda hedeflerine ulaşa-
mamıştır. Nüfusunun neredeyse tamamını 
sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri şemsi-
yesi altına almayı başaran Türkiye’nin far-
kı, kurduğu sistemin sürdürülebilirliğini 
de sağlamasıdır. 

Nitekim, verilen hizmetlerin hem yelpa-
zesi genişlediği, hem kalitesi yükseldiği 
halde, Sosyal Güvenlik Kurumumuzun 
gelirlerinin giderlerini karşılama oranı, 
yüzde 71,5’ten yüzde 89,4’e çıktı. Üstelik 
geçtiğimiz 17 yılda emekli sayımız da 6,5 
milyondan 12,9 milyon seviyesine ulaştı. 
Buna rağmen sosyal güvenlik sistemimi-
zin kendi kendini finanse etme oranı çok 
yüksektir. Geçmişte ülkenin diğer tüm hiz-
met alanları gibi sosyal güvenlik sistemini 
de çökertenler, bugün hiç yüzleri kızarma-
dan, karşımızdaki bu tabloyu küçümseme-
ye, hatta kötülemeye çalışıyorlar. Hak ve 
hakkaniyetle bağdaşmayan bu gayretlerin 
gerisinde, eski dönemdeki başarısızlıkları 
örtme niyeti vardır. 

Şu an ekranda rahmetli Savaş Ay’ın progra-
mını izlediniz. CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürü oldu-
ğu dönemdeki hastanelerin durumu işte 
buydu. Yani Bay Kemal’e beş tane koyun 
teslim edin, inanın kaybeder gelir. Yapa-
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Bay Kemal,     
Teröristlerle Beraber Yürüdü

Gençlerimiz eski Türkiye’yi hatırlamıyor. 
Yaşı 35’in üzerinde olanlar o günleri bili-
yor. Eski Türkiye’de yaşanan sıkıntıları, 
yoklukları, sefaleti kelimelere dökmek dahi 
zor. Allah bir daha bize o günleri gösterme-
sin. Elimizdeki imkânlarla istikbale sahip 
çıkacağız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, 
Marmaray’ı, Avrasya Tüneli’ni ve Osman-
gazi Köprüsü’nü yaptık. İstanbul-İzmir 
arasını 4 saat 15 dakikaya indirdik. Büyük 
ve güçlü Türkiye böyle kurulacak. Dünya-
nın sayılı ilk üçü içerisindeki havalimanı-
nı yaptık. İnsanlar dünyanın değişik yer-
lerinden gelip havalimanımızı geziyorlar. 
Mecidiyeköy’den havalimanına raylı sis-
tem bağlantıları kurduk. Ben üzülüyorum, 
bizim bu havalimanımızı kullanmayanlar 
var. Halbuki kullansınlar. Niye kullanma-
sınlar. Biz ayrım yaparak kurmadık bura-
ları, tüm milletimiz için kurduk. 

A Milli Futbol Takımımız Avrupa 
Kupası’na doğru gidiyor. İnşallah Avrupa 
Kupası’ndan başarılı bir neticeyle çıkmayı 
istiyoruz. Olmaması için de hiçbir sebep 
yok. Yeni bir tarihi inşallah gerek Şenol 
Hocamız gerekse ekibi, bu gençler yaza-
caklar. Bu millete artık bu da yakışır. 

Türkiye’nin içerideki kazanımları artıra-
rak devam ettirmesi, bölgesinde ve dün-
yada güçlü bir devlet olarak varlığını sür-
dürmesinden geçiyor. İşte en son Amerika 
seyahatini izlediniz. Amerika seyahatinde 
yaptığımız görüşmeler, vardığımız netice-

ler ve Barış Pınarı Harekâtıyla ilgili Meh-
metçiğimizin özellikle Suriye’nin kuzeyin-
de aldığı başarı bir şeyi ortaya koyuyor. 
Bu millet bir şeye inandı mı bunu başarır. 
Mehmedimiz orada şu ana kadar 11-12 şe-
hit verdi ama Mehmedimizle beraber ora-
da bu mücadelenin içinde olan Suriye Mil-
li Ordusu var. Onlar da 160-170 civarında 
şehit verdi ve beraber yürüyerek bu müca-
deleyi veriyorlar. Onlar için ana muhalefet 
“terörist” diyor. Onlar o toprakların sahibi 
ve o topraklarda onlar bizim Mehmedimiz-
le beraber yürüyorlar. Nasıl oluyor da sen 
onlara terörist diyorsun? Çünkü onlar te-
röristlerle beraber yürüdüler. Bay Kemal, 
teröristlerle beraber yürüdü, PKK ile bera-
ber yürüdü, PKK’nın destekleriyle beraber 
yürüdü. Bu gerçekler belgelerle, filmlerle 
her şeyiyle elimizde.

Türkiye’nin son 6 yıldır ardı ardına ma-
ruz kaldığı saldırıların gerisinde gücü-
nün kırılarak, kazanımlarının sınırlan-
dırılarak hedeflerine ulaşmasının önüne 
geçme gayesi bulunuyor. Sokaklarımız 
bunun için karıştırılmak istendi. Ama ar-
tık terörü Güneydoğu’da, Doğu’da büyük 
oranda hallettik. Ne diyorlar? Kürtler... 
YPG ile PYD’yi ‘Kürt’ diye tanımlıyorlar. 
Şimdi bu bir defa benim Kürt vatandaşla-
rıma saygısızlıktır. YPG ile PYD’yi ‘Kürt’ 
diye tanımlamak saygısızlığın daniska-
sıdır, onlar teröristtir. Teröristlerle Kürt 
kardeşlerimi birbirine karıştırmayalım. 
Hep söylüyorum, benim şu anda parla-
mentodaki grubumun içerisinde 50 Kürt 
milletvekilim var. Bizim böyle bir ayrımı-
mız yok. Niye yok? Çünkü biz Kürt’üyle, 

cağı bir şey yok. İşte, en dinamik, kendini 
güçlü hissettiği zamanda kendisine SSK’yi 
verdiler, hal ortada. Ne diyor bir de? “10 yıl 
önce daha iyiydi, bugün daha kötü” diyor. 
Şecaat arz ederken sirkatin söylüyor. Be-
nim milletimin bunları iyi tanıması lazım.

Şimdi şehir hastanelerimizin de görüntü-
leri izlediniz. O dönemlerde doğum yapan 
anneler, ölüler hastanelerde rehin tutulu-
yordu. İşi gücü bu, gene bir şey söyleye-
cek tabii. “Zarar ediyor” diyecek. Halkıma 
hizmetten dolayı zarar ediyorsak, edelim. 
Şu hali görüyorsunuz değil mi? Bunlar 
benim Ahmet’ime, Mehmet’ime, Ayşe’me, 
Fatma’ma layık değil mi? Ama bunu çok 
görüyorlar. Bunlar hep götürdüler. Onun 
için de halka hizmet veremediler. Kirli, gi-
yilmiş poşetleri tekrar vatandaşıma sattı-
lar. Kan revan içindeki o serum şişileriyle 
ne yazık ki tuvaletleri, banyoları doldur-
dular. O dönem hastanelere sağlam giren 
hasta çıkıyordu.

Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bütçe 
transferlerine yönelik eleştirilerin çoğu, 
bunların ne anlama geldiği dahi bilinme-
den yapılıyor. Birileri, Türkiye’nin sosyal 
devlet alanında geldiği seviyeyi anlamakta 
zorluk çekiyor. Daha da vahimi, geçmişte 
faize ödenen paraların doğrudan millete 
hizmet için kullanılmasından da rahatsız 
oluyorlar. Anayasamıza göre zorunlu olan 
genel sağlık sigortasına 30 yıl boyunca ni-
çin geçilemediğini izah edemeyenler, yapı-
lan işlere kulp takmada yarışa giriyor. 

Geçmişte SSK’yı iflas ettirenlerin, bugün 
erken emeklilik başta olmak üzere, teklif 

ettikleri her uygulamayla aynı amacı güt-
tükleri bir gerçektir. Tutturmuş “erken e-
meklilik.” İskandinav ülkelerinin hepsi bu 
sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu 
erken emekliliği dolayanlar maalesef bu-
nun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Ni-
çin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman 
emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli 
olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın. 
Hem erken emekli olduğu zaman ideal o-
lan ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş 
aramak suretiyle de işsizliğe öncü olacak. 
Sosyal güvenlik sistemimizin çökmesini 
istemelerinin tek sebebi, böylece oluşan 
kaos ortamından kendilerine siyasi rant 
devşirme hesabıdır. Bu hesap kötü bir he-
saptır, şer bir hesaptır, zararlı bir hesaptır. 
Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve 
yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyo-
rum, beni bu yola asla teşvik etmeyin. Mil-
letimin faydası neredeyse ona varım, mil-
letimin ve ülkemin zararına olan bir şeye 
asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum.

Bütün dünya bizim sistemimizi kendine 
uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne 
zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik 
peşinde koşuyor. Hâlbuki işte rakamlar 
ortada, verilen hizmetler ortada, yapılan 
işler ortada, sonuç ortada. Milletimiz evin-
de, işyerinde, okulunda, hastanesinde, her 
yerde bu gerçekleri bizzat görüyor, yaşı-
yor. Gençler eski Türkiye’yi hatırlamaz. 
Ama yaşı 35’in üzerinde olanlar, o günleri 
iyi bilir. Tüm bu alanlarda eski Türkiye’de 
yaşanan sıkıntıları, yoklukları, sefaleti ke-
limelere dökmek dahi zor. Allah bir daha 
bize o günleri göstermesin. Elimizdeki 
imkânlara sıkı sahip çıkacağız. 
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Türk’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Gür-
cü’süyle, Abhazı’yla velhasıl yaratılanı 
Yaradan’dan ötürü sevdik. 

Güney sınırlarımız boyunca bir terör ko-
ridoru kurma girişimi, bizi kendi içimize 
hapsetme projesinin ürünüdür. Hamdol-
sun, bu saldırı dalgasının tamamını da 
kararlılıkla ve cesaretle göğüsledik, boşa 
çıkardık. Sadece bununla kalmadık, teh-
ditleri sınırlarımız dışında bertaraf edecek 
adımlar attık. Bizi kendi içimize hapsetme-
ye çalışanlara cevabımızı, her alanda böl-
gemizde ve dünyada gücümüzü daha çok 
hissettirerek verdik. 

Tabii bu uzun soluklu bir mücadeledir. 
Ülkemize yönelik saldırıların, önümüze 
kurulan tuzakların, maruz kaldığımız hak-
sız baskıların bir süre daha devam edeceği 
anlaşılıyor. Ama şu gerçeği de artık herkes 
görüyor. Türkiye, bu tür ucuz numaralar-
la, tehditlerle, baskılarla, kuşatmalarla 

teslim olacak bir ülke değildir. Bu ülkenin 
gerisinde, binlerce yıllık bir devlet gele-
neği, kadim bir medeniyet mirası vardır.  
Bu ülkenin gücünün kaynağı, dünyanın 
dört bir yanında etkisi hissedilen zengin 
kültür birikimi ile her bireyinin gönlüne 
ve zihnine nakşolmuş sağlam tarih bilin-
cidir. Biz bu vasıflarımıza sıkı sıkıya sahip 
çıktığımız sürece, Allah’ın yardımı ve mil-
letimizin desteğiyle, kimse Türkiye’nin bi-
leğini bükemez, kimse ülkemize diz çöktü-
remez. Suriye’de, Irak’ta, Doğu Akdeniz’de, 
Libya’da, Afrika’da, Balkanlarda verdiği-
miz mücadele, dünyanın dört bir yanında 
yürüttüğümüz çalışmalar bunun en açık 
ispatıdır. Başaramadılar, başaramayacak-
lar. 

Bu duygularla bir kez daha açılışını yap-
tığımız Sosyal Güvenlik Merkezlerimizin 
hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere sevgi-
lerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağ-
lıcakla.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın kıymetli 
mensupları, kıymetli çiftçilerimiz, Şura’ya 
iştirak eden değerli sektör temsilcileri, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle, hürmetle se-
lamlıyorum.

3’üncü Tarım ve Orman Şurasının ülkemiz, 
milletimiz, özellikle de tarım sektörümüz 

için hayırlara vesile olmasını Rabbim’den 
niyaz ediyorum. Tarım ve Orman Bakan-
lığımıza, Sayın Bakan ve ekibine, Şura’nın 
düzenlenmesinde emeği geçen herkese, 
tüm katılımcılara, şahsım, ülkem ve mille-
tim adına şükranlarımı sunuyorum.

18 Kasım’da başlayan Şura boyunca Türk 
tarımı ve ormancılığıyla ilgili son derece 

Türk Tarımını, Küresel Tarım ve 
Gıda Şirketlerinin Güdümüne 

Sokmayacağız

3. Tarım ve Orman Şurası Kapanışı | Ankara | 21 Kasım 2019
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bu tür adımları atacak. Artık hayvan ithali 
yapılmasını istemiyoruz. Zaten biliyorsu-
nuz bu konuda atılmış çok kararlı adım-
larımız var. İnşallah Anadolu, ‘ana’ olarak 
her alanda görevini yerine getirecek.

Değerli arkadaşlar,

Dünyamız iletişim ve ulaşım teknolojile-
rinde yaşanan ilerleme sonucunda çok 
büyük bir dönüşüm geçiriyor. Hayatımızın 
her alanında teknoloji devriminin olum-
lu veya olumsuz yansımalarına şahit olu-
yoruz. 15-20 yıl öncesine kadar üzerinde 
yeterince durmadığımız iklim değişikliği, 
obezite, göç, gelir adaletsizliği, kuraklık ve 
küresel ısınma gibi birçok mesele, bugün 
artık insanlığın ana gündem maddeleri 
oldu. Coğrafi konumu veya gelişmişlik dü-
zeyi ne olursa olsun, dünyadaki tüm ülke-
lerin bir şekilde bu sorunlarla yüzleştiğini 
görüyoruz. İklim değişikliği sadece dünya-
yı en fazla kirleten gelişmiş devletleri de-
ğil, Afrika kıtasındaki fakir ülkeler başta 
olmak üzere, tüm insanlığı etkiliyor. Biz 
de bu olumsuzluklardan etkilenen ülkeler 
arasındayız. Yüce Allah’ın tüm insanlığa 
emaneti olan tabiat, özellikle batılı büyük 
şirketler eliyle, tarihte belki de hiç olmadı-
ğı kadar hoyratça kullanılıyor, adeta talan 
ediliyor. Verimli tarım alanlarının azal-
dığı, su kaynaklarının giderek kıtlaştığı, 
denizlerin kirlendiği, iklimlerin değiştiği, 
hava olaylarının öngörülemez hale geldiği 
ürkütücü bir dönemin içindeyiz.

Bu yeni dönemin alamet-i farikalarından 
biri de toprağın, suyun, tarım alanlarının 

stratejik öneminin ve rekabetin artması-
dır. Geçtiğimiz asırda yer altı kaynakları 
için yürütülen mücadelenin aynısı, bu-
gün tarım alanlarının ve su kaynaklarının 
kontrolü için veriliyor. Gelişmiş ülkeler, 
gıda güvenliklerini ve geleceklerini garan-
tiye almak için olağanüstü çaba harcıyor. 
Tarım arazisi ve su kaynakları bakımından 
zengin birçok Afrika ve Güney Amerika 
ülkesinin istikrarsızlıkla boğuşmasının se-
beplerinden birisi budur. “Ambarın anah-
tarı kimin elindeyse güç de onun elinde 
olur” derler. Milletimizin gıda güvenliğini 
garanti altına almak, her ülke gibi Türkiye 
için de bir milli güvenlik meselesi haline 
gelmiştir. Temel tarım ürünlerinde dışa 
bağımlı olmak, en az savunma sanayinde 
dışa bağımlılık kadar tehlikelidir. Kıtala-
rın ve çıkar mücadelelerinin kesiştiği bir 
bölgede yer alan bizim gibi bir ülke için, 
bu asla göze alınamayacak bir risktir. Ta-
rım politikalarımızı işte bu hassasiyetle ele 
alıyoruz. Ülkemiz için güvenlik riski oluş-
turacak hiçbir adıma şimdiye kadar asla 
müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Bu anlayışla, iktidara geldiğimiz günden 
beri tarım alanlarımızın geliştirilmesine, 
su kaynaklarımızın korunmasına, orman 
varlığımızın güçlendirilmesine özel önem 
veriyoruz. Tarımsal üretimi ekonomik bo-
yutunun çok ötesinde “stratejik” bir sektör 
olarak değerlendiriyoruz. Bundan sonra 
da aynı anlayışla yolumuza devam edece-
ğiz. Türk tarımını, küresel tarım ve gıda 
şirketlerinin güdümüne sokacak adımlara 
kesinlikle karşıyız. 

verimli, kapsamlı tartışmalar yapıldı. 15 
yıl aradan sonra “Ortak Akıl Buluşması” te-
masıyla düzenlenen Şura’da sektörün tüm 
paydaşları görüşlerini, eleştirilerini ve ge-
leceğe dair önerilerini özgür bir şekilde 
ifade etme imkânı buldu. Oluşturulan 21 
ayrı çalışma grubunda, bitkisel üretimden 
hayvan sağlığına, desteklemeden gıda gü-
venliğine, orman hukukundan balıkçılık 
ve su ürünlerine, tarımda teknolojik dönü-
şüme kadar çok geniş bir yelpazede kısa, 
orta ve uzun vadeli stratejiler belirlendi. 
Ayrıca ülkemiz tarım ve ormancılığını ge-
liştirmek, sıkıntılarına çözüm bulmak için 
Şura’ya 50 binin üzerinde görüş iletildi. 
Bunun yanında 81 ilde düzenlenen toplan-
tılara sektörle ilgili 7 bini aşkın insanımız 
katıldı. Bu özellikleriyle 3’üncü Tarım ve 
Orman Şurası, şimdiye kadarki en geniş 
katılımlı şura olarak kayıtlara geçti. Gerek 
Şura sırasında sektör temsilcilerinin ge-
rekse dijital platformlarda halkımızın dile 
getirdiği her bir görüşün başımızın üzerin-
de yeri vardır.

Biz ülkemize dair her meselede istişare 
kültürüne, danışmaya daima önem veren 
bir kadroyuz. Siyasetten ekonomiye, tu-
rizmden tarıma kadar her alanda daima 
“Bin bilsen de bir bilene danış” prensibiyle 
hareket ettik. 3’üncü Tarım ve Orman Şu-
ramızın temel ilkesi de yine istişare olmuş-
tur. Şurada alınan kararlar, milletimizin, 
uzmanların, sektör temsilcilerinin ve bu-
rada bulunan kardeşlerimizin teklifleriyle 
şekillenmiştir. Uzaktan eleştirmek yerine 

konuya bizzat müdahil olan, kanaatlerini 
açık yüreklikle bizimle paylaşan herkese 
katkıları için teşekkür ediyorum.

Alınan kararların tarım ve ormancılık sek-
törümüzün önümüzdeki 5 yılına istika-
met çizeceğine inanıyorum. Elbette karar 
almak önemlidir, ama asıl mesele alınan 
kararları takip edip, hayata geçmesini sağ-
lamaktır. Uygulamaya ve politikaya dönüş-
meyen her karar, ne kadar güzel, ne kadar 
ufuk açıcı olursa olsun, havada kalmaya 
mahkûmdur. Çiftçimizin, üreticimizin, 
ekmeğini topraktan çıkaran tarım emek-
çilerimizin hakkını ancak bu şekilde öde-
yebiliriz. Türk tarım ve ormancılığını çok 
daha ilerilere taşımak istiyorsak, “ortak 
akılla” şekillendirdiğimiz Şura kararla-
rını, yine ortak bir çabayla uygulamaya 
koymamız gerekiyor. Tabii tarım, bunun 
yanında hayvancılık, süt ve süt mamulle-
ri, et ve et mamullerinde atılacak adımlar 
konusunda çok ciddi sınavlar veriyorsu-
nuz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak Türk 
tarımını geliştirecek, Türk çiftçisini güç-
lendirecek tüm kararların yakından ta-
kipçisi olacağım.

Artık Hayvan İthali  
Yapılmasını İstemiyoruz

Evvelki akşam Ziraat Bankası Genel Mü-
dürümüzle de etraflıca görüştüm. Bu gö-
rüşmeden sonra da Ziraat Bankamız, in-
şallah çiftçilerimizle çok daha etraflıca 
geniş kapsamlı ve kredide bugüne kadar 
alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdü-
recektir. Belki de sizlerle ortaklığa girecek 
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Amerika’da çiftçimiz için tohum arar du-
rurduk. Şimdi neredeyiz? Başka bir adım 
attık. Tohum ihracatımızı 11 kat artırarak 
102 bin tona, ihracat rakamımızı ise 152 
milyon dolara yükselttik. Bu dönemde a-
lan bazında tarımsal üretimin yerli tohum-
dan karşılanma oranı ise yüzde 80 oldu.

ATA Tohumu Projesiyle, ülkemiz gen kay-
naklarını oluşturan bitki çeşitlerinin koru-
ma altına alınmasını sağlıyoruz. Dünyanın 
3’üncü büyük Tohum Gen Bankasını, 250 
bin örnek kapasitesiyle Ankara’da hizmete 
açtık. Bugün itibariyle gen bankasında 3 
bin 400 türe ait 121 bin örnek muhafaza 
altındadır.

Bunun yanında genç nüfusun köyde yatı-
rım yapmasını ve tarımsal nüfusun genç-
leşmesini sağlamak için köye dönüş proje-
sini başlattık. Genç çiftçilerimize kişi başı 
30 bin lira tutarında hibe desteğini 2016-
2018 yılları arasında devreye aldık. 

Tarım ve hayvancılıkta bu adımları atar-
ken, ormanlarımızı da asla ihmal etmedik. 
Ülkemizin orman alanını ve ağaç servetini 
çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, 
çevreyi korumak için ciddi yatırımlar yap-
tık. Bu yıl maalesef bölücü terör örgütü 
ormanlarımızı yaktı. Bunu da itiraf ettiler. 
Onlar sakalımızı tıraş ettiler, ama bilin ki 
tıraş edilen sakal daha gür biter. Ama biz 
onların kollarını kesiyoruz, o yerine gel-
mez. 17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı top-
rakla buluşturarak, orman varlığımızı 20,8 
milyon hektardan 22,6 milyon hektara çı-
kardık. Böylece, erozyonla kaybettiğimiz 

toprak miktarını yıllık 500 milyon tondan 
154 milyon tona kadar düşürdük. Son 
olarak 11 Kasım tarihinde ülkemizin 81 
vilayetindeki 2023 ayrı noktada, toplam 
11 milyon fidanı, “Geleceğe Nefes” olması 
temennisiyle toprakla buluşturduk. Ayrı-
ca 11 Kasım’ı “Milli Ağaçlandırma Günü” 
ilan ederek, bu alanda ülkemizde yeni bir 
dönemi başlattık. Böylece gelecek nesillere 
daha yeşil, daha güzel, her bakımdan daha 
yaşanabilir bir ülke bırakmış olacağız.

Gıdada Taklit ve Tağşiş Cezalarını, 
Caydırıcı Seviyeye Yükselteceğiz

Ancak ülkemizde öyle bir muhalefet var ki, 
böyle hayırlı bir işi bile karalamaya kalkar. 
Atalarımız “Tarla bozuk, tohum çürük, e-
kin mi olur” diyor. Bunların durumu da iş-
te böyledir. 11 Kasım’da milletin heyecanı-
na ortak olmak, ağaç seferberliğine katkı-
da bulunmak varken, “Kasım ayında fidan 
mı dikilir” diyerek, yapılan işe çamur at-
maya kalktılar. Cehaletleri anlaşılınca da, 
milletten özür dilmek yerine, bu sefer de 
“11 milyon fidanın 9 milyonu kurur” diye-
rek işi pişkinliğe vurdular.  “Herkesin ufku 
denizi kadardır.” Bunların, bırakın asırlık, 
yarım asırlık, çeyrek asırlık projeler üret-
meyi; yarına dair hiçbir tasavvurları yok. 
Ne 2023’e dair bir kanaatleri, ne 2053’e 
dair bir hayalleri, ne de 2071’e dair bir viz-
yonları var. Milletimiz bu olup bitenlerin 
hepsini de hafızasına kaydediyor. İnşallah 
vakti saati geldiğinde bunların hepsinin de 
hesabını soracaktır. 

Tarım topraklarımızın miras yoluyla bö-
lünmesini engelleyelim… İktidara gel-
diğimizden bu yana hep bunun gayreti 
içerisindeyiz. Bunu engelleyelim istiyoruz. 
Çünkü özellikle tarımda bu parçalanmayı, 
bölünmeyi engelleyebildiğimiz zaman hep 
birlikte ailece de milletçe de güç kazanı-
rız. Çiftçimize her türlü araç-gereç, gübre, 
tohum desteği verelim… Ürünlerin en iyi 
şekilde değerlendirilmesini sağlayalım… 
Bu konuların hepsinin arkasındayız. Ama 
Türk tarımını küresel şirketlerin sadece 
kar amaçlı çalışan çarkı içinde ezdirmeye-
ceğiz. Tarımda milli güvenliğimize öncelik 
vermeyen her türlü projeye, her türlü dö-
nüşüme, karına-zararına bakmaksızın kar-
şı olduğumuzu, altını çizerek bir kez daha 
ifade etmek istiyorum. 

Yeni Üretim ve Destekleme 
Modellerini Devreye Aldık

Kardeşlerim,

Son 17 yılda ülkemize ekonomide, tu-
rizmde, sağlıkta, savunmada nasıl çağ at-
latmışsak, tarım ve hayvancılık alanında 
da Türkiye’yi ilklerle tanıştırdık. Tarım 
sektörümüzü yılların ihmalinden, öngörü-
süzlüğünden kurtarmak için yeni üretim 
ve destekleme modellerini devreye aldık. 
Çiftçilerimize bugüne kadar toplamda 
137,7 milyar lira tutarında tarımsal destek 
verdik. Tarım ve Orman Bakanlığımızın 
2020 yılı bütçesinin yüzde 54,5’ini tarım-
sal desteklere ayırdık. Yani bir önceki yıla 
göre, tarımsal desteklerimizi yüzde 36,7 o-
ranında artırdık. Tarımsal gayrisafi yurtiçi 

hasılamız 37 milyar liradan 2018 yılında 
213,3 milyar liraya ulaştı. Şimdi ana mu-
halefetin başı zaman zaman çıkıyor saçma 
sapan bir şeyler konuşuyor. Buradan şim-
di yine açıklıyorum. Benim rakamlarım 
resmi rakamlardır. Gazete kupürlerinden 
toplanan rakamlar değildir. Devlet yalan 
söylemez.

Tarımsal Hasıla’da dünyada 7’nci, 
Avrupa’da ise birinci sıradayız. Fındık, ki-
raz, incir, kayısı ve ayva üretiminde dün-
ya lideriyiz. Dünyanın 195 farklı ülkesine 
1.690 tarım ürünü ihraç ediyoruz. Sebze-
de üretimin talebi karşılama oranı yüzde 
107’ye çıktı. Meyve ürünlerinin tamamına 
yakınında kendimize yeter durumdayız. 

CHP Genel Başkanı’nın sürekli istismar et-
tiği buğday konusunda, göreve geldiğimiz-
de üretimimiz iç talebi dahi karşılayamaz-
ken, şimdi yüzde 112 gibi bir oranı yaka-
ladık. Fakat o bunlardan anlamaz, buğdayı 
göster tanımaz.

Tarımsal ürün ihracatımızı 3,7 milyar do-
lardan 17,7 milyar dolara çıkardık. Tarım-
da dış ticaret fazlamız 4,8 milyar dolar gibi 
çok önemli bir rakama ulaştı. 

Topraksız tarım yapılan teknolojik sera sa-
yımızı 1.413’e yükselttik. Modern seraları-
mızda üretilen ürünlerimizin yüzde 90’ını 
ihraç ediyoruz. Organik ürün sayımızı 
150’den 213’e çıkardık. Bu ürünleri yurt 
dışına da pazarlayarak 2018 yılında 361 
milyon dolar gelir elde ettik. Aynı şekilde 
145 bin ton olan tohum üretim miktarı 1 
milyon tona çıktı. 20 yıl önce Avrupa’da, 
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Ormancılık faaliyetlerinde çalışan vatan-
daşlarımızın, arazi şartlarında güvenli, 
sağlıklı ve konforlu bir şekilde barınma-
larını destekleyeceğiz. Bu amaçla orman 
çalışanlarının, maliyetinin yüzde 20’si 
hibe, kalan kısmı faizsiz kredi şeklinde 
olmak üzere prefabrik evler edinmeleri-
ni sağlayacağız.

Çiftçimize ek gelir temini kapsamında 
1.000 Köye 1.000 Tıbbi Aromatik Bitki 
Bahçesi kurulmasını hedefliyoruz. 

Yazılımı, tasarımı, üretimi yerli ve milli 
elektrikli traktörümüzün tanıtımını Hasat 
Bayramında yapmıştık. Şimdi de, elektrikli 
traktörün farklı bir modeli ile kendi yürür 
ilaçlama makinası üretim aşamasına geldi. 

Bitkisel üretimimizi önümüzdeki yıl yüz-
de 5 artırarak, yaklaşık 125 milyon tona 
yükseltmeyi planlıyoruz.

Çay Üreticimizi Desteklemeye 
Devam Edeceğiz

Sertifikalı tohum üretimimizi de yine 
yüzde 5 artırarak 1,2 milyon tona, tohum 
sektörümüzün pazar büyüklüğünü ise 1,4 
milyar dolara çıkarmayı hesaplıyoruz. 

Cumhuriyet tarihinde ilk defa sofralık zey-
tini 2019 yılında Fark Ödemesi Desteği 
kapsamına aldık. Sofralık zeytinin kilogra-
mına 15 kuruş destek vereceğiz. 

Önümüzdeki yıl küçükbaş hayvan varlığı-
nı artırmada hamle dönemimiz olacak. İn-
şallah 56 milyon küçükbaş rakamını yaka-

lamak istiyoruz. Küçükbaş sürü büyütme 
projesi kapsamında sürüye katılan hayvan 
başına ilave 100 lira destek vereceğiz. 

Ülkemizin tavukçuluk üretimini garanti 
altına alacak sistemi kurduk.  Böylece yıl-
da 220 bin adet yerli et ve yumurta amaçlı 
damızlık civciv üretimi yapılmasını sağlı-
yoruz.  Bu damızlıklar kullanılarak 30 mil-
yon tavuk üretilebilecektir.

Çay üreticimizi desteklemeye devam ede-
ceğiz. Yani bunu Rizeli olduğum için söy-
lemiyorum. Biliyorsunuz çay saati deyip 
geçmeyin, çok önemli. Önümüzdeki yıl yaş 
çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dâhil 
kuru çay satışı da 115 bin tona çıkacak.

Doğal kaynaklarımızı korumaya devam 
edeceğiz. 

Korunan alan sayısını 599’dan 605’e çı-
karacağız.

Orman varlığımızı 2020 yılı sonunda 22,9 
milyon hektara ulaştıracağız. 

Zirai don tahminlerini 493 ilaveyle 922 il-
çemizin tamamına yaygınlaştırıyoruz. 

Baraj sayımızı 841’den 856’ya çıkarmayı 
ve depolama hacmini 178 milyar metrekü-
pe ulaştırmayı hedefliyoruz.

Değerli misafirler,

Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi 
bundan sonra asıl mesele alınan kararla-
rın ülkemizin, milletimizin ve çiftçimizin 

Değerli kardeşlerim,

Allah’a hamdolsun 40 yıllık siyasi hayatı-
mız boyunca hep ileriye baktık, hedefleri-
mize odaklandık. Polemik üretmenin de-
ğil iş yapmanın, eser üretmenin peşinde 
olduk. Tarım ve Orman Şurası da işte bu 
anlayışın ürünüdür. Şimdi Şura kararla-
rından öne çıkanları sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Arazi toplulaştırma ve sınıflan-
dırma işlemlerini hızlandırarak, bu önem-
li projeyi on yıl içinde tamamlayacağız. 
Toprak bilgi sistemine dayalı tarımsal ara-
zi kullanım planlarını hazırlayacağız. Atıl 
tarım arazilerinin üretime kazandırılma-
sı için arazi bankacılığı ve birlikte üretim 
gibi alternatif modelleri devreye alacağız. 
Miras mevzuatını geliştirerek, tarım ara-
zilerinin bölünmesi sorununa çözüm geti-
receğiz. Gıda depolarında izlenebilirliğin 
sağlanmasına büyük önem veriyoruz. Aile 
işletmeciliğinin sürdürülebilirliği için ka-
dın ve genç girişimcilerimizi destekliyoruz. 
Kırmızı et sektöründe küçükbaş hayvan eti 
tüketimini özendirerek, pazardaki payını 
artıracağız. Küçük ve büyükbaş hayvancı-
lıkta yerli ırkların muhafazasına ve ıslahı-
na yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. 
Su ürünlerinde balık işleme sektörünü ge-
liştirerek, ihracatın ve yerli tüketimin artı-
rılmasına gayret göstereceğiz. Tohumdan 
sofraya tüm üretim zincirinde çok daha et-
kin bir izleme ve denetim sistemi kuracağız. 
Ülkemiz su kaynaklarının verimli yönetile-
bilmesi amacıyla Su Kanununu çıkaracağız.

Tarım ve orman mevzuatını sadeleştirece-
ğiz. Sözleşmeli üretim ve hayvancılık mo-
dellerini yaygınlaştıracağız. Türkiye’yi böl-

gesel ve küresel ölçekte orman fidanı üre-
tim ve pazarlama merkezi haline getirmek-
te kararlıyız. Çiftçilerimizi desteklemek ve 
onlara yol göstermek amacıyla mesleki 
eğitim kurumları açmayı planlıyoruz. Gı-
da kaybı ve israfının önlenmesine yönelik 
yeni tedbirler getiriyoruz. Gıdada taklit ve 
tağşiş cezalarını, caydırıcı seviyeye yüksel-
teceğiz. Şura da, bunların dışında, tarımı-
mızın ve ormancılığımızın geleceğine ışık 
tutacak daha pek çok teklif çıktı. Bunların 
hepsini de birer birer hayata geçirmek için 
çalışacağız. 

Kıymetli misafirler,

Tarım ve Orman Şurası vesilesiyle sizler-
le ve aziz milletimizle 2020 yılına ait bazı 
müjdelerimizi de paylaşmak istiyorum. 
Ülkemizdeki besicilik sektörünün korun-
masına verdiğimiz önemi biliyorsunuz. Bu 
anlayışla son 1,5 yılda zorunlu olmadıkça 
et ithalatı yaptırmadık. Besilik hayvan için 
Kasım ayıyla beraber yeni ithalat müraca-
atı almıyoruz. İnşallah bu hassasiyetimizi 
2020’de de devam ettireceğiz.

Su ürünleri konusunda yeni bir dönemin 
kapısını açan kanun değişikliği Meclisimiz 
tarafından kabul edildi. Balık yetiştiricile-
rine desteklemelerimiz ödendi. Toplamda 
15 bin kıyı balıkçımızı ilgilendiren destek-
lemeleri de inşallah önümüzdeki ay ödeye-
ceğiz. Avrupa’nın ve ülkemizin ilk tarıma 
dayalı ihtisas organize su ürünleri yetişti-
ricilik bölgesini, 16 bin 500 ton kapasite ile 
kuruyoruz. 
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menfaatini en üst düzeyde tutacak şekilde 
uygulanmasıdır. Sorumluluğumuzun, 17 
yıldır bizi en zor şartlarda bile destekleyen 
milletimizin bizatihi kendisine karşı oldu-
ğunu asla aklımızdan çıkarmıyoruz. Mille-
timiz için çalışmaya, üretmeye, ter dökme-
ye devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha 3’üncü Tarım ve Orman Şura-

sının hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Şuranın düzenlenmesine katkı sunan her-
kese ülkem ve milletim adına teşekkür 
ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesini teşrifleriniz 
için sizlere tekrar şükranlarımı sunuyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Kalın 
sağlıcakla.

Sayın Başkan, MÜSİAD’ın kıymetli üyele-
ri, değerli misafirler, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. MÜSİAD’a biz-
leri bu güzel atmosferde buluşturduğu için 
teşekkür ediyorum. 

Ülkemiz için çalışan, yatırım yapan, üre-
ten, ihraç eden, yenilik ve ilerleme peşin-
de koşan herkesin başımızın üzerinde yeri 
vardır. Dünyanın 94 ülkesinde ve 224 nok-

tada aktif şekilde faaliyet yürüten MÜSİ-
AD, bu önemli gücünü ülkemiz ekonomi-
sinin emrine vererek, çok önemli bir mis-
yonu yerine getiriyor. Geniş örgütlenme 
ve faaliyet ağı ile kendi alanında dünyanın 
sayılı kuruluşları arasında yer alan MÜSİ-
AD camiasını, ekonomimize sağladıkları 
katkılar için tebrik ediyorum. 

Türkiye, kendi içinde çok geniş yatırım, 
yurt dışında da çok geniş ticaret potansi-

Milletimizin Refahını 
Artırmaya Devam Edeceğiz

MÜSİAD VİZYONER’19 Programı | İstanbul | 27 Kasım 2019
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her yolda tuzaklarla karşılaştık. Başlattı-
ğımız her reform engellenmeye çalışıldı. 
Vesayet güçlerinin kimi zaman tahammü-
lü zor hale gelen direnişlerini birer birer 
aşarak, ülkemizin önünde yepyeni ufuklar 
açtık. Bundan yaklaşık 8 yıl önce, 2011 
yılında 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimiz-
de, pek çokları dudak bükmüştü. Türkiye 
hızla bu hedefleri gerçekleştirme yoluna 
girince de, ardı ardına saldırılar yaşamaya 
başladık. Gezi olaylarıyla ilk işareti ortaya 
çıkıp 17-25 Aralık darbe girişimiyle devam 
eden, hendek hadiseleri ve ardından terör 
saldırılarıyla tırmanan, 15 Temmuz darbe-
siyle doğrudan milleti hedef alan, ülkemi-
zi güney sınırlarından kuşatma girişimiyle 
süren bir süreç yaşadık. Ekonomimiz de 
bu saldırı dalgasından nasibini aldı. An-
cak, ne yaptılarsa Türkiye’yi hedeflerinden 
koparmayı başaramadılar. 

Bugün, ekonomisini toparlamış, güney sı-
nırlarındaki kuşatmayı kırmış, birlik ve 
beraberliğini koruyan bir ülke olarak yo-
lumuza devam ediyoruz. Geleceğimize gü-
venle bakıyor, umutlarımızı tazeliyor, hep 
birlikte işimize, gücümüze sarılıyoruz. İn-
şallah 2023 hedeflerimize de ulaşacak, ço-
cuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını ha-
yata geçirebilmeleri için güvenli ve müref-
feh bir ülke mirası bırakacağız. Türkiye’yi 
ısrarla başka bir fotoğrafın içine yerleştir-
mek isteyenlere cevabımızı, işte burada 
olduğu gibi güçlü vizyonumuzla vereceğiz. 
Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin 
heveslerini, her alandaki başarılarımızla 
kıracağız. Çünkü biz Türkiye’yiz. Çünkü 
biz Türk Milletiyiz.

Değerli kardeşlerim,

Ülke olarak, dünyada ve bölgemizde sü-
ren tarihi bir yeniden yapılanma sürecinin 
tam merkezinde yer alıyoruz. Türkiye’nin 
içinde olmadığı, rıza göstermediği, kat-
kı vermediği hiçbir projenin bu bölgede 
hayata geçirilebilmesi mümkün değildir. 
İnancımıza, ahlakımıza, vicdanımıza uy-
mayan, tarihimizle ve kültürümüzle çe-
lişen hiçbir projenin içinde yer almadık, 
almayız. Aksi bir durumu medeniyetimize 
ve ecdadımıza ihanet olarak görürüz. Ta-
bii bu onurlu duruşun bir bedeli var. Son 
yıllarda başımıza gelen her hadise, işte bu 
bedelin bir parçasıdır. Bizi bu zorlu süreç-
te, düşmanlarımızın attıkları taşlardan zi-
yade, içimizden atılan güller yaralamıştır. 
Âşık Reyhani ne güzel söylemiş:

“Dağ odur ki üzerinde kar ola

Bülbül odur ki ötüşünde zar ola

Dost odur ki dar gününde yar ola

Geniş günde düşman bile yar olur.”

Evet… Biz de ülkemizin dar günlerinde, 
fikrine, zikrine, siyasetine bakmaksızın 
herkesin milletimize YAR olmasını bekler-
dik. Ama maalesef, bu konuda sürekli ha-
yal kırıklığı yaşıyoruz. 

Türkiye bölücü terör örgütüne karşı mü-
cadele yürütüyor, birileri terörist sevicilik 
yapıyor. Türkiye FETÖ gibi eşine-benze-
rine az rastlanır bir ihanet çetesine karşı 
mücadele ediyor, birileri sürekli bunların 
değirmenine su taşıyor. Türkiye güney 

yeli bulunan bir ülkedir. Sizlerin bu potan-
siyeli harekete geçirmek için yürüttüğü 
çalışmaları yakından biliyorum. MÜSİAD 
GLOBAL ve MÜSİAD YEREL çatısı altın-
da hayata geçirilen projeler, ekonomimi-
ze değer katıyor. Bugün artık MÜSİAD 
bir sermaye üssü ve veri merkezi haline 
dönüşmüştür. Küresel ağlar ile ülkemizin 
imkânlarını bir araya getirerek sermaye 
ve kaynak çoğaltan çalışma modellerinin 
başarılı olacağına inanıyorum. Nitelikli 
insan ihtiyacı, her alanda olduğu gibi, iş 
dünyasında da öne çıkıyor. Hem iş gücü, 
hem iş insanı yetiştirmeyi amaçlayan giri-
şimler, özellikle gençlerimizi hayata hazır-
lama bakımından çok önemlidir. MÜSİAD, 
bu konularda ve daha pek çok alanda yü-
rüttüğü çalışmalarla başlı başına bir mar-
ka haline gelmiştir. Kuruluşundan bugüne 
bu güzide kurumumuza emek veren, de-
ğer katan, katkıda bulunan herkese bir kez 
daha şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli misafirler,

VİZYONER’19 programının daha çok diji-
tal ekonomi, dijital ticaret, geleceğin şehir-
leri, milli teknoloji hamlesi gibi başlıklar 
altında şekillendiğini görüyorum. Türkiye, 
geçmişte dünyadaki yeni yönelimlerin pek 
çoğunu, maalesef, kaçırmış bir ülkedir. 
Dünya sanayileşme sürecindeyken, biz va-
tanımızı ve varlığımızı koruma mücadelesi 
içindeydik. Teknolojinin gelişmesiyle kit-
lesel üretim ve ticaret ağları genişlerken, 
biz yeni devletimizi ayakta tutmanın der-
dindeydik. İkinci Dünya Savaşından sonra 
küresel çapta bir dönüşüm yaşanırken, biz 
kendi içimize kapanmış, darbelerin, cunta-

ların pençesinde kıvranıyorduk. Rahmetli 
Menderes ve rahmetli Özal dönemlerinde 
yaşanan kıpırdanmalar, kayıplarımızı tela-
fi etmeye yetmedi.  

Bizi Düşmanlarımızın Attıkları 
Taşlardan Ziyade, İçimizden 
Atılan Güller Yaralamıştır

Bundan 17 yıl önce ülkemizin yönetimi-
ni devraldığımızda, işte böyle bir Türkiye 
fotoğrafıyla karşı karşıyaydık. Milli geliri 
3 bin 500 doları ancak bulan, ihracatı 36 
milyar olan, eğitimden sağlığa, ulaşımdan 
enerjiye her alanda yetersiz bir altyapıyla 
ağır aksak yol yürümeye çalışan bir ülkey-
dik. Demokrasimiz derseniz, darbelerin, 
cuntaların ve en son 28 Şubat’ın ağırlığı 
altında adeta iki büklüm bir haldeydi. Kar-
şımızdaki bu manzaranın ağırlığı bizi ür-
kütmedi, tam tersine çalışma azmimizi bi-
ledi. Hemen kolları sıvadık ve Cumhuriyet 
tarihimizin en büyük demokrasi ve eko-
nomi hamlesini başlattık. Hem makroeko-
nomide, hem altyapıda, hem temel hizmet 
alanlarında Türkiye’ye kelimenin tam an-
lamıyla çağ atlattık. Asırlık ihmalleri kısa 
sürede telafi etmekle kalmadık, ülkemizi 
çok daha ileriye taşıdık. Milli iradenin üs-
tünlüğünü tahkim ederek demokrasimizi 
güçlendirdik, hak ve özgürlük alanlarını 
genişlettik. Devletimizle milletimiz arasın-
da, geçmişte hiç olmadığı kadar yakın ve 
güçlü bir bütünleşme sağladık. 

Tabii bu mücadeleyi öyle dikensiz bir gül 
bahçesinde vermedik. Attığımız her adım-
da önümüze engeller çıkartıldı. Girdiğimiz 
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olmadığı için, bizi başarısız göstererek öne 
çıkmanın hesabı içindeler. Halbuki, biz 22 
milyar destekleme demişiz, yapın hesabını 
kitabını siz daha fazlasını ortaya koyun. 
Biz küçükbaş hayvan sayısını 50 milyon-
dan 100 milyona çıkartacağız demişiz, siz 
bulun formülünü daha fazlasını taahhüt 
edin. Biz sulanan arazileri 6,6 milyon hek-
tara çıkarmışız, siz bunu 8,5 milyon hekta-
ra tamamlayacak projeler geliştirin. Aynı 
şekilde tüm tarım ürünlerinde üretimi ve 
geliri nasıl artıracaksınız, bunun yöntem-
leriyle milletin karşısına çıkın. 

Bunların hiçbiri ortada yok… Sadece ra-
kam oyunlarıyla, sadece laf ebeliğiyle, sa-
dece altı da üstü de boş eleştiriyle, sadece 
kafa karıştırmayla uğraşıyorlar. Çünkü 
bunların heybelerinde millete sunacak 
hiçbir şeyleri bulunmuyor. Zaten öyle bir 
dertleri de yok. Mevlana Hazretleri, “Testi-
nin içinde ne varsa dışına da o sızar” diyor. 
Bunların içi de belli, dışı da belli… Biz, bu 
gafillere rağmen hedeflerimize dört elle 
sarılmaya, ülkemizi büyütmeye, güçlen-
dirmeye, milletimizin refahını artırmaya 
devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’de içi boş muhalefetin malzemele-
rinden biri de bor meselesidir. Yıllarca bu 
ülkede, bor madeninin değeri üzerinden 
spekülasyonlar yapıldı, efsaneler üretildi, 
komplo teorileri geliştirildi. Ama hiç kim-
se işin, “Yahu bu bor nedir, nasıl çıkartılır, 
nasıl işlenir, nasıl satılır, nasıl değerlenir” 
kısmına kafa yormadı. Çünkü dertleri e-

mek vererek kazanmak değil, afaki hesap-
larla milleti kandırmaktı. Hatırlarsanız, 
AK Parti’ye yönelik saldırıların arttığı bir 
dönemde ‘Erke Dönergeci’ adıyla bir balon 
uçurdular. Dönemin anlı şanlı paşaları, hu-
kukçuları yan yana dizilip, bedava elektrik 
üreteceği iddia edilen bir aletin icat edildi-
ği müjdesini verdiler. Ortada ne bir icat, ne 
bir emek, ne bir cihaz, ne de bedava elekt-
rik olmadığı için, bu balon kısa sürede sön-
dü, hatta patladı. Bor meselesi de işte böyle 
sürekli gündeme getiriliyordu. 

Türkiye’de bor madenini gerçekten de-
ğerlendirecek çalışmaları biz yaptık. Ön-
ceden sadece ham maden olarak satılan, 
dolayısıyla katma değeri çok düşük olan 
boru aldık, işledik, geliştirdik, ürüne dö-
nüştürdük. Şimdi de, taktik araçlarda, 
helikopterlerde, uçaklarda, top namlu-
larında, askeri kıyafetlerde zırh olarak 
kullanılabilecek olan bor karbürü üreti-
mine başlıyoruz. Balıkesir Bandırma’da 
temelini attığımız fabrikayı 2 yıl içinde 
tamamlayacak ve yıllık bin ton bor kar-
bürü üreteceğiz. Dünyadaki toplam bor 
karbürü üretimi 7 ile 8 bin ton arasında-
dır. Dolayısıyla bizim fabrikamız oldukça 
önemli bir kapasiteye sahiptir. Dünya bor 
rezervlerinin yaklaşık dörtte üçüne sahip 
olduğumuz için, bu üretimi uzun yıllar 
sürdürme imkânımız var. Eskiden 1 lira-
ya sattığımız bor hammaddesini, işlenmiş 
ürün olarak 100 liraya, hatta 1000 liraya 
geri alıyorduk. Şimdi, bunları kendimiz 
üretmeye başlıyoruz. Mesele işte budur. 

sınırlarında kurulan bir tuzağı Suriye’de 
yürüttüğü operasyonlarla paramparça edi-
yor, birileri yine karşımızdakilerin yanın-
da saf tutuyor. Türkiye ekonomisine yöne-
lik saldırıları bertaraf edip yeniden yükse-
lişe geçmenin heyecanını yaşıyor, birileri 
moral bozmanın peşinde koşuyor. Kendi 
ülkelerine gül değil, alenen taş atan bu ke-
simlerin yaptıkları işin adı siyaset değildir. 
Bunun adı, en hafif tabiriyle fırsatçılık, asıl 
olarak da kör düşmanlıktır.

Biz Polemik Yaparak Konuları 
Sulandırmanın Değil, Toprakları 
Sulamanın Peşindeyiz

Dün birisi çıkmış, güya Türk tarımının na-
sıl bittiğini, battığını, mahvolduğunu anla-
tıyor. Söylediği her şey yanlış, kullandığı 
her rakam yanlış, verdiği her bilgi yanlış… 
Tarımla da alakasının, ilgisinin olduğunu 
hiç mi hiç bilmiyorum. Ama ben yeri geldi-
ğinde Polatlı’dayım, yeri geldiğinde Şeref-
likoçhisar’dayım, yeri geldiğinde de trak-
törüne binip çiftçi kardeşimizle yan yana-
yım. Mesela, Tarım ve Orman Bakanlığı 
bütçemizin yarıdan fazlasını destekleme 
ödemelerine tahsis ettiğimiz halde, tam 
tersini iddia ediyor. Ülkemizde 2002 yılın-
da tarımsal destekleme ödemeleri için 1,8 
milyar lira kaynak kullanılmışken, bu raka-
mı önümüzdeki yılın bütçesinde 22 milyar 
lira olarak belirledik. Küçükbaş hayvan sa-
yısını 32 milyondan 50 milyona çıkardık, 
bunu önümüzdeki yıl 56 milyona, 2023’te 
100 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu 
rakamlardan tutarsızlık çıkarmaya kalkı-
yor. Tarım ve mera arazilerimizin toplam 

büyüklüğünün 37,8 milyon hektar oldu-
ğunu, bunun 23,2 milyonluk bölümünde 
tarım yapıldığını, kalanının mera olduğu 
söylüyoruz. 

Aynı şekilde rakamları katıp karıştırıp 
kendince milletin kafasını bulandırmaya 
çalışıyor. Ülkemizde sulanabilir tarım ara-
zilerinin büyüklüğünün 8,5 milyon hektar 
olduğunu, bunun 6,6 milyon hektarının 
sulandığını, sulanan kısmın 4,3 milyon 
hektarının da kamu yatırımı olduğunu ifa-
de ediyoruz. Yine rakam oyunları oynuyor. 
Halbuki biz polemik yaparak konuları su-
landırmanın değil, toprakları sulamanın 
peşindeyiz. 

Tarımsal ihracatımızı 3,8 milyar dolardan 
17,7 milyar dolara çıkardığımız halde, bu-
nu bile tersine çevirmenin hesabını yapı-
yor. Türkiye, 44 milyar dolarlık tarımsal 
milli geliriyle Avrupa’da ilk sırada yer aldı-
ğı halde, bizi gerimizdeki ülkelerle kıyasla-
maya kalkıyor. 

Şeker pancarı diyor, biz gelmişiz glikoz ko-
tasını yüzde 10’dan yüzde 2,5’e düşürerek 
çiftçimizi korumuşuz. Çeltik üretimi diyor, 
360 bin tondan 940 bin tona çıkarmışız. 
Muz üretimi diyor, 90 bin tondan 540 bin 
tona yükselterek, üretimin tüketimi kar-
şılama oranını yüzde 52’den yüzde 70’e 
ulaştırmışız. 

Evet… Bunların her işleri böyle… 
Türkiye’nin büyümesinden, gelişmesin-
den, güçlenmesinden, ileriye gitmesinden 
rahatsız oluyorlar. Milletin gönlünü kaza-
nacak hiçbir projeleri, planları, siyasetleri 
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E-Devlet Kullanıcı Sayısı   
44 Milyonu Geride Bıraktı

Değerli arkadaşlar,

Bizim gündemimizde dijital ekonomi, diji-
tal ticaret, dijital Türkiye, geleceğin şehir-
leri var. Türkiye’nin geleceği, işte burada, 
bu toplantıda yapılacak tartışmalarla şe-
killenecektir. Bu konuya verdiğimiz önem 
sebebiyle, yeni yönetim sistemimize geçer-
ken, doğrudan Cumhurbaşkanlığı bünye-
sinde bir Dijital Dönüşüm Ofisi kurduk. 
Amacımız, siber güvenlikten milli yazılım-
lara, kritik altyapıların korunmasından 
büyük veri ve yapay zekâ gibi alanlara ka-
dar konuyla ilgili tüm başlıklardaki çalış-
maları takip edip desteklemektir. Özellikle 
eskiden e-Devlet çatısı altında verilen hiz-
metleri çok daha genişleterek Dijital Tür-
kiye Platformunda bir araya getirdik. Biz 
dijitalleşmede her ne kadar hızlı hareket 
ediyorsak da, teknoloji bizden çok daha 
hızlı ilerliyor. 

Hükümete geldiğimizde ülkemizde top-
lam 3 bin genişbant internet abonesi vardı. 
Bugün Türkiye’de 75 milyonun üzerinde 
genişbant internet abonesi bulunuyor. Mo-
bil telefon abonesi sayısı 23 milyondu, bu-
gün 82 milyonun üzerine çıktı. Fiber hat 
uzunluğumuz 81 bin kilometreydi, bugün 
364 bin kilometreyi geçtik. Ancak bu fiber 
hat konusunda yavaş gittiğimizi görüyo-
ruz. Firmalarımızın fiber hat yatırımını 
hızlandırması gerekiyor. Aksi takdirde G-5 

teknolojisini etkin bir şekilde kullanama-
yız. Fiber hat yatırımları konusunda engel 
çıkartanlar karşılarında bizzat beni bula-
caklarını bilmelidirler. 

Ülkemizdeki e-Devlet veya Dijital Türkiye 
kullanıcı sayısı 44 milyonu geride bırak-
tı. Uzay teknolojisinde devrim niteliğinde 
adımlar atıyoruz. Türkiye Uzay Ajansını 
kurduk. Türksat 4-A’yı 2014’te, Türksat 
4-B’yi 2015’te uzaya göndermiştik. İnşal-
lah Türksat 5-A’yı önümüzdeki yıl, Türk-
sat 5-B’yi 2021’de uzaya yolcu ediyoruz. 
Asıl önemlisi, 2022 yılında yerli haberleş-
me uydumuz Türksat 6-A’yı devreye almış 
olacağız. 

Türkiye 3-G teknolojisine 2009’da ve 4,5-G 
teknolojisine de 2016’da geçmişti. Hede-
fimiz uçtan uca yerli ve milli 5-G haber-
leşme teknolojisini 2021 yılında hizmete 
sunmaktır. 

Görüldüğü gibi oldukça iyi gidiyoruz. Ek-
siklerimiz ve aksaklıklarımız hala olmakla 
beraber, dijital dünyayı yakalama konu-
sundaki kararlılığımız tamdır. MÜSİAD 
VİZYONER ’19 toplantısında yapılacak 
tartışmaların ülkemizin bu alandaki gele-
ceğine ışık tutacağına inanıyorum. Konuş-
maları ve tartışmalarıyla toplantımıza kat-
kıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. 

MÜSİAD yönetimini, bugüne kadarki ça-
lışmaları ve bu toplantıyı düzenledikleri 
için tebrik ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Sayın Başkan, Diyanet Camiamızın saygı-
değer mensupları, Din Şurası’nın değerli 
üyeleri ve katılımcıları, değerli misafirler, 
çok muhterem hocalarım, kıymetli hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri selamların 
en güzeliyle, muhabbetle, hürmetle selam-
lıyorum. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi 
hepinizin, hepimizin üzerine olsun.

Altıncı Din Şûrası’nın, ülkemiz, milletimiz 
ve tüm insanlık için hayırlara vesile olma-
sını Rabbim’den niyaz ediyorum. Şûra’yı 
tertip eden Diyanet İşleri Başkanlığımıza, 
Sayın Başkan ve ekibine, Din İşleri Yüksek 
Kurulumuza, Şûra’ya katkı sunan tüm aka-
demisyenlere, kanaat önderlerine; yazar, 
münevver ve mütefekkirlere şükranlarımı 
sunuyorum.

Hayatımızın Merkezine Dönemin 
Koşullarını Değil, Dinimizin 

Hükümlerini Yerleştireceğiz

6. Din Şurası Kapanış Programı | Ankara | 28 Kasım 2019
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gerisinde, şuraya hak ettiği değerin veril-
memesi vardır. Kendi meselelerini özgür-
ce konuşmayan, tartışmayan Müslüman-
lar; maalesef başkalarının yönlendirme-
sine, kimi zaman da manipülasyonuna 
açık hale gelmiştir. İstişare kültüründen 
uzaklaştıkça, vahdetin yerini giderek tef-
rika almıştır. Ne yazık ki İslam ümmeti 
zamanla bir araya gelme, ortak iş yapma, 
sorunlarına müşterek çözüm üretme ze-
minlerini de kaybetmiştir. Bugün bile 
Kudüs, Filistin, İslam düşmanlığı, terörle 
mücadele, adalet, insan hakları dâhil pek 
çok meselemizde bu eksikliği görüyoruz. 
Müslümanlar sıkıntılarına devayı din 
kardeşlerinde değil; yabancılarda, batı-
lılarda, batı başkentlerinde arıyor. Mez-
hep, meşrep ve çıkar eksenli yaklaşımlar, 
İslam ümmetini ortak bir paydada buluş-
maktan alıkoyuyor. Kişisel kavgalarını 
ümmetin maslahatının üstünde gören bir 
anlayışın, Müslümanlara verebileceği hiç-
bir şey yoktur. 

Türkiye olarak, gerek ülkemize dair ko-
nularda, gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı 
gibi uluslararası platformlarda şura ge-
leneğini tekrar ihya ederek,  bu zihniye-
ti değiştirmeye çalıştık. Müslümanların 
kutsallarına yönelik saldırılar karşısında 
harekete geçerek, İslam dünyasının ortak 
tavır almasını sağladık. Kurumlarımızın, 
inananlar arasında bir vahdet ve meşveret 
mekanizmasına dönüşmesi için çaba har-
cadık. İslam dünyanın üzerine serpilmiş 
ölü toprağını temizlemek için her alanda 
çalışmalar yürüttük. Yıllardır örselenmiş 
“Müslüman özgüvenini” yeniden dirilt-

mek için içeride ve dışarıda çok büyük 
mücadeleler verdik. Sadece konuşmakla, 
sadece karar almakla da yetinmedik; isti-
şareler neticesinde aldığımız kararların 
hayata geçirilmesi için de gayret sarf ettik.

Tecrübelerimiz bize, aşılması gereken en 
büyük sorunumuzun karar almak değil, 
alınan kararların uygulanması olduğunu 
gösteriyor. Fiiliyata dökülmeyen her ka-
rar, aslında yok hükmündedir. Biz, Türki-
ye ve devletimizin kurumları olarak, böy-
le bir yanlışa düşmemeye özen gösteriyo-
ruz. Aldığımız kararların her platformda 
icraata dönüşmesi için aşama aşama 
takibini yapıyoruz. 6’ncı Din Şurası’nda 
sizlerin katkılarıyla alınan kararların, 
önümüzdeki dönemde hayata geçirile-
ceğine inanıyorum. Bu konuda Diyanet 
İşleri Başkanlığımızdan tüm devlet ku-
rumlarımıza örnek olacak bir süreç yöne-
timi bekliyorum. Özellikle bununla ilgili 
oluşturulacak bir heyet, bu 37 maddenin 
uygulanmasının takibini yapmalıdır. 

Kıymetli dostlarım,

Her 5 senede bir düzenlenen Din Şurası, 
çağımızın meselelerine, İslami ve insani 
bakış açısıyla çözümler sunmayı hedefle-
yen bir platformdur. 6’ncı Din Şurası’nın 
“Sosyo-kültürel değişim ve diyanet hiz-
metleri” gündemiyle toplanması, son de-
rece isabetlidir. Zira bizim inancımızda 
din sadece belli mekânlara, haftanın belli 
günlerine hasredilmiş bir olgu değildir. 
Dinimiz İslam, hayatımızın tüm alanla-
rını kuşatan, kucaklayan, ihata eden ku-

Sözlerimin hemen başında 15 Temmuz ge-
cesi okudukları salâlar ve ezanlarla mille-
timizi direnişe çağıran tüm din görevlileri-
mize tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Her 
biriniz o geceki duruşunuzla insanımızın 
gönlünde taht kurdunuz. Milletimiz, sizin 
mücadelenizi de sizlere saldıran bazı gafil-
lerin ihanetini de asla unutmayacaktır. Bu 
vesileyle asırlardır mihrapları imamsız, 
minberleri hatipsiz, minareleri ezansız, 
bizleri vatansız bırakmamak için canlarını 
feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rah-
met diliyorum. Rabbim “Bu ülkeyi ve bu 
necip milleti her türlü sapkınlıktan, bela-
dan, musibetten, terör eylemi ve ihanetten 
muhafaza eylesin” diyorum.

Din Şûrası’nın kapanış programı müna-
sebetiyle siz değerli ilim, hikmet ve gönül 
insanlarıyla beraber olmaktan duyduğum 
memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyo-
rum. Ülkemizin dört bir köşesinden gelen, 
her biri kendi alanında temayüz etmiş siz 
hocalarımla ruberu görüşmek, şahsım için 
bahtiyarlıktır. 

Diyanet İşleri Başkanlığımız, İslam dün-
yası ve insanlık açısından kritik bir dö-
nemde, gerçekten anlamlı bir toplantıya 
ev sahipliği yaptı. 25 Kasım’da başlayan 
6’ncı Din Şurası sırasında oldukça verim-
li ve kapsamlı fikir alışverişleri gerçek-
leştirildi. İnanç karşıtı akımlardan din is-
tismarına…  Dinî rehberlik hizmetlerden 
aile kurumuna… Gençliğe yönelik din eği-
timinden manevi danışmanlığa… Sosyal 
medyaya, yurtdışı diyanet hizmetlerine ve 
İslam düşmanlığına kadar hepsi bir birin-
den önemli konularda samimi tartışmalar 

yaşandı. Konunun uzmanlarının teklif ve 
görüşleriyle, Diyanet İşleri Başkanlığımı-
zın hizmet stratejisi belirlenmeye çalışıldı. 
Eksikler giderildi, varsa yanlışlar düzeltil-
di, yapılan hayırlı işler tekrar gözden geçi-
rildi. Diyanet hizmetlerinin etkinliğinin ve 
verimliğinin daha da artırılması için bazı 
kararlar alındı. Şura kararlarının, ülke-
miz, milletimiz, yurt dışındaki vatandaş-
larımız, gönül coğrafyamız ve tüm âlem-i 
İslam için hayırlara vesile olmasını dili-
yorum. Birikimleriyle, değerli görüşleriy-
le Şuraya katkı sunan tüm hocalarımıza, 
ilim adamlarımıza, mütefekkirlerimize 
hassaten teşekkür ediyorum. 

Müslümanlar Sıkıntılarına Devayı 
Din Kardeşlerinde Değil; Batı 
Başkentlerinde Arıyor

Şûra kararlarının kapsamlı istişareler so-
nucunda ortaya çıkmış olmasını da ayrıca 
önemsiyorum.  Zira istişare, bir Peygamber 
geleneğidir. Bir konu hakkında işin ehline 
başvurarak danışmak ve fikir almak Allah 
Resulü’nün benimsediği ve ümmetine öğ-
rettiği bir usuldür. Resulü Ekrem Efendi-
miz, “İstişare eden pişman olmaz” buyura-
rak, bizlere hem tavsiyede bulunmuş, hem 
de müjde vermiştir. Asr-ı Saadet’ten bugü-
ne kadar Müslümanlar da, şura geleneğini 
ayakta tuttukları müddetçe başarıdan ba-
şarıya koşmuşlardır. 

İstişare kültürünün terk edildiği dönem-
lerde ise ümmet olarak hep birlikte geri-
ledik, geriye düştük, mevzi kaybettik. Son 
iki asırda yüzleştiğimiz pek çok sıkıntının 
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her alanını kuşatan büyük bir değişim sü-
recinden geçiyoruz. Ferdi tutum ve davra-
nışlardan aile ilişkilerine, sosyal hayattan 
eğitime, üretimden tüketime, siyasetten 
ticarete hemen her alanda bu değişimin 
yansımalarını, kimi zaman da sancılarını 
görüyoruz.

Modern insan, sahip olduğu onca tekno-
lojiye, iletişim aracına, imkâna, güce rağ-
men, hiç olmadığı kadar yalnızdır. Aşkın 
ve mukaddes olan sosyal hayattan çekilir-
ken, insanı insan yapan kadim değerler de 
itibarsızlaşıyor. İnsan sadece kendi fıtratı-
na değil; ailesinden çevresine, içinde yaşa-
dığı toplumdan dünyadaki diğer varlıklara 
kadar pek çok şeye yabancılaşıyor. Ben-
cillik, modern bireyin hem kâbusu, hem 
de belirleyici karakteri haline dönüşüyor. 
Maalesef bireysellikle beraber aile, dost-
luk, akrabalık ve kardeşlik bağları daha da 
zayıflıyor. Bugün aynı apartmanın çatısı 
altında olanlar bile birbirlerine yabancı 
durumdadır. Geçmişte biz böyle değildik. 
Bırakın apartmanı, mahalleler birbiriyle 
komşuydu.

Modern çağın hastalığı denilen stres yay-
gınlaşırken, yeni sıkıntılar, yeni sosyal 
problemler türerken, sosyal çözülme de 
giderek hızlanıyor. Özellikle gençler ara-
sında ekran bağımlılığı gibi daha önce hiç 
duyulmamış yeni bağımlılık türleri orta-
ya çıkıyor. Hakla batılı karıştıran “amorf ” 
inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasın-
da rağbet görmesinden endişe ediliyor. 
İstikbalimizin teminatı olarak baktığımız 

evlatlarımız, çoğu batı menşeli, batılı zihin 
ürünü sapkın akımlar karşısında savun-
masız kalıyor. Paylaşmanın yerini bencil-
liğin, dayanışmanın yerini yıkıcı rekabe-
tin, diğerkâmlığın yerini umursamazlığın, 
mahremin yerini teşhirciliğin, tevazuun 
yerini kibrin, merhametin yerini vicdan-
sızlığın, evliliğin yerini gayrimeşru ilişkile-
rin aldığı zorlu, sıkıntılı, garip bir dönemin 
içindeyiz. 

Bu manzarayı hiçbirimizin, bilhassa da si-
zin gibi sorumluluk sahiplerinin uzaktan 
seyretme lüksü yoktur. Hepimizin bildiği 
gibi, kâinat boşluk kabul etmez. Hak ve 
hakikatin geri çekildiği alanı batıl hemen 
işgal eder. Sahih din anlayışı öğretilmezse, 
sapkınlık zemin kazanır. Tarih boyunca 
istismara konu edilmiş en kıymetli değer-
lerden biri de hiç şüphesiz din ve dindarlık 
olmuştur. 15 Temmuz gecesi 251 insanı-
mızı şehit eden FETÖ ile İslam dünyasını 
kana bulayan DEAŞ, EŞ Şebab ve Boko 
Haram gibi terör örgütleri, bunun en son 
örnekleridir. Bu örgütler; cihad, hilafet, 
daru’l-islam, şehadet gibi kavramları 
çarpıtarak genç dimağları ifsat etmişler, 
şer odaklarının ekmeğine yağ sürmüşler-
dir. Bu bakımdan dinimizin cihanşümul 
sabiteleriyle hayatın gerçekleri arasın-
da güçlü ve muhkem bir bağ kurulması 
önem arz ediyor. Yaşanan hayatı, değişi-
mi ve sosyal gerçeklikleri nazar-ı dikkate 
almayan bir din tasavvurunun etkisi de 
sınırlı olacaktır. 

rallar ve yasaklar manzumesidir. Ticare-
timizden beşeri münasebetlerimize, eği-
timden evliliğe, temizlikten kılık-kıyafete 
yaşantımızın her safhasını düzenleyen bir 
dine inanıyoruz. 

Kur’an’ın Emirlerini Hükümsüz 
Kılmak, Bir Müslümana Yakışmaz

Bir Müslüman olarak günün 24 saati, yılın 
365 günü, ömrümüzün sonuna kadar Müs-
lümanca yaşamakla emrolunduk. Kur’an, 
inananlar için dünya ve ahiret saadetinin 
anahtarı; Peygamberimiz ise bekârlığı, 
gençliği, evliliği, aile reisliği, dostluğu, sa-
vaşçılığı, idareciliği ile bizim rehberimiz-
dir. Allah, “Hâtemü’l-Enbiyâ” olan Resulü 
Ekrem Efendimizle birlikte dinini tamam-
lamış ve kemale erdirmiştir. Rabbimiz ay-
rıca “Kur’ân’ı biz indirdik, onu koruyacak 
olan da biz’iz” buyurarak kutsal kitabımızı 
muhafazası altına almıştır. Dinimiz İslam 
ve mukaddes kitabımız Kur’an, Rabbimi-
zin bu ilahi müjdesi gereğince kıyamete 
kadar caridir, bakidir, mahfuzdur. Zaman 
ve şartlar değişse de, İslam’ın nasları değiş-
meyecektir. Nerede ve hangi zamanda ya-
şarsak yaşayalım Kelime-i Şehadet, Namaz, 
Oruç, Hac, Zekât bizler için farzdır ve öyle 
kalacaktır. Faiz, yalan, zulüm, kibir, iftira, 
tecessüs, zan, hırsızlık, masumu öldürmek 
ise yasak olmaya devam edecektir. Hangi 
sebeple olursa olsun Kur’an’ın emirlerini 
yok saymak, hafife almak veya hükümsüz 
kılmak, bir Müslümana yakışmaz. Dola-
yısıyla dinde ekleme-çıkarma, yani bid’at 
olmaz. “Bana uymuyor, zamana uymuyor, 
hoşuma gitmiyor, aklım almıyor” bahane-

siyle kimse nasları inkâr edemez. Çünkü 
bir Müslüman, dinini hayatın şartlarına 
göre değil, hayatını inancının esaslarına 
göre uyarlamakla mükelleftir.

Şayet insan inandığı gibi yaşamazsa, bir 
süre sonra yaşadığı gibi inanmaya başlar. 
Din, kişinin hayatına nüfuz etmezse, kişi 
zamanla yapıp-ettiklerini dinleştirme ha-
tasına düşer. Bunun için İslam bize göre 
değil, biz İslam’a göre hareket edeceğiz. 
Nefsimize ağır gelse de hayatımızın mer-
kezine dönemin koşullarını değil, dinimi-
zin hükümlerini yerleştireceğiz. Elbette bu 
süreçte aşırılığa,  ifrata ve tefrite de kaçma-
yacağız. Özellikle dini, hayattan soyutla-
yan, sadece belli kalıplara, belli şekillere, 
belli davranışlara hapseden dogmatik bir 
anlayışa itibar etmeyeceğiz. Dinimizin ö-
züne sıkı sıkıya sahip çıkarak yüzümüzü 
daima geleceğe dönecek, hep ileriye doğ-
ru gideceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

İslam’ı çağlar üstü kılan hasletlerden biri, 
içtihada imkân vermesidir. İçtihat kapısı-
nın açık olması, dinin insanın önüne çıka-
cak her yeni soru, sorun ve meseleye cevap 
üretebilmesi demektir. İçtihat kapısının 
kapandığını iddia etmek, dinle hayat ara-
sındaki muhkem bağı da yaralayacaktır. 
Bilhassa dinle insanın irtibatını koparma-
ya yönelik girişimlerin arttığı bir dönem-
de, bu konuda yeni bir tavır alınması ge-
rekiyor. Akif ’in ifadesiyle “Asrın idrakine 
söyletmeliyiz İslam’ı”anlayışı işte bunu 
ifade etmektedir. İnsanlık olarak gönül ve 
zihin dünyamızı etkileyen, hayatımızın 
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Alman Devleti, Ali’siz Aleviliğe 
Çok Ciddi Bedeller Ödeyerek 
Ülkemizi Bölmek İstiyor

Bugün sosyal hayatta yüzleştiğimiz pek 
çok problemin arkasında, İslam’ın doğru 
bilinmemesi ve doğru anlaşılmaması var-
dır. Görevi ilim ve irşat olan Diyanet İşle-
ri Başkanlığımız, zamanın ruhunu doğru 
okumak, anlamak ve doğru yönetmekle 
mükelleftir. Türkiye’de güçlü bir diyanet 
camiası var. 150 bini aşkın kadrosuyla di-
yanet camiamız, bu gücüyle mütenasip bir 
tebliğ görevini yerine getirmesi gerekiyor. 
Ülkemizin dört bir yanında mevcut olan 
diyanet camiamız bu görevi yerine getir-
mek suretiyle inşallah ülkemizdeki bu 
sapkın gidişlerin önüne geçecektir. Diya-
net camiamız, her kesimden insanımızın, 
bilhassa gençlerimizin karşılaştığı sıkıntı-
lara, buhranlara, zihnini kurcalayan soru-
lara Kur’an, Sünnet ve Siret ışığında cevap-
lar üretmek zorundadır. Bunun yolu ise iç-
tihat müessesesini yeniden ihya etmektir.

Kıymetli hocalarım,

FETÖ ve DEAŞ tecrübesi, her türlü din is-
tismarına karşı samimi bir mücadele için-
de olmamızı elzem kılıyor. 15 Temmuz 
ihaneti sonrasında insanlarımız arasında 
oluşan teyakkuz halini iyi yönetmemiz 
gerekiyor. İçinde bulunduğumuz vasatı 
yeniden bir silkinme, toparlanma, sahih 
İslam anlayışıyla bağlarımızı güçlendirme 
vesilesine dönüştürmeliyiz. Dinini sağlam 
kaynaklardan öğrenen bir mümin, aklını 
ve idrakini bir başkasına kiralamayacak, 

din istismarcısına fırsat vermeyecektir.  
Üzülerek belirtmek isterim ki; şu an İslam 
dünyasını tehdit eden en önemli sıkıntı-
lardan bir diğeri de, “taifecilik” fitnesidir.  
“Kişinin mezhebini dinleştirmesi” diye ta-
rif edeceğimiz bu fitne, Suriye ve Irak’taki 
olayların da etkisiyle en yaygın dönem-
lerinden birini yaşıyor. Avrupa’nın 4 asır 
önce yaşadığı 30 Yıl Savaşlarına benzer bir 
kavga, çok daha yıkıcı bir şekilde bugün 
yakın coğrafyamızda vuku buluyor. Irk, 
dil, mezhep, meşrep farklılıkları öne çıkar-
tılarak, Müslümanlar arasındaki fay hatla-
rı daha da keskinleştiriliyor. Böylece aynı 
dine, aynı Peygambere, aynı mukaddes ki-
taba inanan, her gün 5 vakit aynı kıbleye 
yönelen kalpler arasına nifak tohumları 
ekiliyor. Şiilik veya Sünnilik, amel ve itika-
da dair farklı yorumlar olmanın ötesinde; 
belli çevreler tarafından adeta ayrı bir din 
gibi yansıtılmaya çalışılıyor.

Batıda pişirilen, son dönemde ülkemize ih-
raç edilmeye çalışılan “Ali’siz Alevilik” gibi 
kimi yıkıcı projelerin, toplumumuz içinde 
pohpohlanmasının gerisinde yine bu se-
naryolar vardır. Açık ve net söylüyorum; 
Alman devleti Ali’siz Aleviliğe çok ciddi be-
deller ödemek suretiyle İslam dünyasında, 
özellikle de ülkemizde bir bölünmenin to-
humlarını ekmek istiyor. Oysa bizim mille-
timiz Hülefayı Raşidin arasında asla bir ay-
rım yapmaz. Bu millet; Hazreti Ebubekir’i, 
Hazreti Ömer’i, Hazreti Osman’ı ne kadar 
severse, Aliyyül Mürteza Efendimizi de ay-
nı şekilde sever, hürmet eder. Hazreti Ali 
Efendimizi, başka şekilde göstermek, an-
cak onun kutlu hayatından ve imanından 
nasibini almamış mahfillerin işidir.
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emaresi” olarak gören faşist zihniyet, ülke-
mizde tarihe karışmıştır. Ezan sesine has-
ret kaldığımız karanlık dönemler, inşal-
lah bir daha geri gelmemek üzere kapan-
mıştır. “Gerici, yobaz, takunyalı” diyerek 
insanımızın inancıyla kavga edenler, son 
17 senedir hep olduğu gibi, kaybetmeye 
mahkûmdur. Hiçbir güç insanımızı ruh 
kökünden, inancından, kadim değerlerin-
den koparamayacaktır. Bu millet, ne pa-
hasına olursa olsun, bir daha asla 27 Ma-
yısların, 28 Şubatların, 15 Temmuzların 
yaşanmasına izin vermeyecektir.

Bugün bırakın din eğitimini yasaklayan; 
bilakis bunu teşvik eden, yaygınlaştıran, 
önünü açan bir anlayış işbaşındadır. İn-
sanımızın dini, tarihini, kültürünü öğ-
renmesi için gereken her türlü çabayı 
gösteriyoruz. Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i 
Nebi dersleri, 4-6 yaşındaki çocuklara yö-
nelik Kur’an Kursları sizlere çok önemli 
imkânlar sunuyor. Hamdolsun artık va-
tandaşımız istediği gün ve saatte Kur’an-ı 
Kerim eğitimi alabiliyor. Bir dönem öğ-
renci sayısı 60 binlere kadar düşen imam 
hatip okullarına rağbet günden güne ar-
tıyor. Din ve irşat görevini ifa noktasında 
Diyanet Camiamızın önünde hiçbir engel, 
hiçbir kısıtlama bulunmuyor. 

Hiç şüphesiz bu müspet ortam, sizlerin 
mesuliyetini daha da ağırlaştırıyor. Bizim 
sizden beklentimiz, omuzlarınızdaki yü-
kün hakkını vermenizdir. Bunun için her 
din görevlimizin sıradan bir memur gibi 
değil, Resulü Ekrem Efendimizin o veciz 

ifadesiyle “Peygamberlerin Varisleri” gibi 
hareket etmesi gerekiyor. Sizden Nebevi 
metotla Kur’an’ı satırdan sadra indirme-
nizi, yani gönüllere ve zihinlere nakşet-
menizi bekliyoruz. 

Siz hocalarımızdan sadece ülkemiz sınır-
ları içinde değil, yurt dışında da bu hassa-
siyetle gayret göstermenizi istirham edi-
yorum. Bakınız bugün Türkiye’nin dünya-
nın 100’e yakın ülkesinde 6,5 milyon civa-
rında vatandaşı bulunuyor. Yurtdışındaki 
camilerimiz, çölün ortasındaki vaha mi-
sali milletimize kucak açıyor. İslam düş-
manlığının ve Neonazi terörünün adeta 
veba gibi yayıldığı bir ortamda, gurbette 
yaşayan insanımızı sahipsiz bırakamayız. 
Bu kardeşlerimizi “Ilımlı İslam” gibi em-
peryalist projelerin pençesine terk ede-
meyiz. Bizler nasıl ailemizden, komşuları-
mızdan, camilerimizdeki cemaatimizden 
mesulsek, yurtdışındaki insanımızdan 
da sorumluyuz. Din hizmetinin bu kadar 
istikrarlı, bu kadar yaygın bir şekilde ve-
rildiği bir başka ülke dünyada neredeyse 
yoktur. Bu açıdan Diyanet modeli, diğer 
İslam ülkeleri için de güzel bir örnektir. 
Diyanet modelinin tanıtımı için, dünya-
daki diğer Müslüman âlimlerle birlikte 
çalışılması gerektiğini düşünüyorum. 

Şûra’da alınan kararların İslam dünya-
sıyla paylaşılmasında fayda görüyorum. 
Bunun için İstanbul’un bir ilim merke-
zi haline gelmesi ve İslam’la ilgili daima 
referans alınacak bir Uluslararası İslam 

İşte son günlerde bazı evlerin kapılarına 
bazı işaretler konuluyor. Niye? Ülkemizi 
bölmek, parçalamak için. Açık ve net söy-
lüyorum, Türkiye’de bizim devlet olarak, 
yönetim olarak böyle bir problemimiz, 
böyle bir sorunumuz yoktur. Bu kapılara 
bu işaretleri koyanların üzerinde tüm gü-
venlik teşkilatlarımız özellikle çalışmakta-
dır ve bunlar yakalandığı zaman da hesabı 
sorulacaktır.

Milli bünyemize mugayir bu tarz projeler-
le insanlarımızın arasına nifak tohumları 
ekilmesine rıza gösteremeyiz. Çorum ve 
Maraş Olaylarında onlarca evladını provo-
kasyonlara kurban vermiş bir millet olarak 
bu tarz girişimlere karşı hepimiz uyanık 
olmalıyız. 

Diyanet İşleri Başkanlığımızın son dönem-
de Alevi vatandaşlarımızla ilgili gerçekleş-
tirildiği atılımları yakından takip ediyo-
rum. 82 milyonun Cumhurbaşkanı olarak 
birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi perçin-
leyecek bu çalışmaları gönülden destek-
liyorum. Önümüzdeki dönemde muhab-
betimi güçlendirecek bu tarz faaliyetlere 
daha fazla ağırlık vermemiz gerektiğine 
inanıyorum.

Bizim, artık “Kapımıza gelene dini anlata-
lım” anlayışından “yüce dinimizi anlatmak 
için her kapıyı çalmalıyız” anlayışına geç-
memiz lazım.  Bu süreçte şu gerçeği hiçbir 
zaman aklımızdan çıkarmamamız gereki-
yor. Siz yaralı gönüllere dokunmaz, onları 
tamir etmezseniz, başkaları zehirli oklarıy-
la o kalpleri parçalayacaktır. Görevini sa-
mimiyetle yapan hocaların dolduramadığı 

boşluğu, muhakkak Pensilvanya’daki şar-
latan gibi din tüccarları kapatacaktır. Şayet 
insanlar, bilhassa da gençler dini alandaki 
susuzluklarını sahih kaynaklardan gide-
remezse, FETÖ ve DEAŞ gibi sapkınların 
pençesine düşecektir.

Pensilvanya Projesi, Türkiye 
Üzerinde Oynanan Bir Oyunun 
Alametifarikasıdır

Kardeşlerim,

Allah’a hamdolsun, 10-15 yıl öncesine kı-
yasla tüm bunları hayata geçirebileceği-
miz önemli imkânlarımız bulunuyor. Pen-
silvanya’daki olayı sıradan değerlendir-
meyin. Pensilvanya’daki olay bir projedir. 
Bu proje, Türkiye üzerinde oynanan bir 
oyunun alametifarikasıdır. Defaatle söyle-
memize rağmen, kolilerce dosyaları, mah-
keme kararlarını kendilerine vermemize 
rağmen Amerika yönetimi hala bu adamı 
vermiyorsa bunun arkasında nelerin ol-
duğunu herhalde benim milletimin, akli 
selim insanların düşünmesi lazım. Her 
şey çok açık net ortadadır. Sadece ‘charter 
school’lardan FETÖ okullarına Amerika’da 
yılda 750 milyon dolar para ödeniyor. Bu 
bize bir şey anlatmıyor mu? Bize bir şeyler 
anlatması lazım. Bunları defaatle her za-
man söylememize rağmen hala kendimize 
gelmiyoruz.

Türkiye, artık 1940’ların, 1970’lerin, 12 
Eylüllerin, üzerimize karabasan gibi çö-
ken 28 Şubatların Türkiye’si değildir. Tek 
Parti yıllarında olduğu gibi İslam’ı “gerilik 
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Üniversitesinin kurulmasını önemsiyo-
rum.  Her birinizin üzerine düşen görevin 
önemini müdrik olduğuna inanıyorum. 
Sizlerden 14 asırlık medeniyet müktese-
batımızı istikbalimizin teminatı olan ev-
latlarımıza en güzel şekilde aktarmanızı 
istiyorum. Rabbim, hepinize zihin açıklığı 
versin. Rabbim, kalplerinizi her daim açık 
eylesin. Rabbim, bu kutlu mücadelenizde 
sizlerin yar ve yardımcısı olsun.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha 6’ncı Din Şurası’nın ve alınan 
kararların hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum. Şûra’nın değerli üyelerine kıymetli 
katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 

Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyo-
rum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet 
olun.

Sayın Rektör, Marmara Üniversitemizin 
kıymetli mensupları, değerli misafirler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Temelini atmak üzere bir araya geldiğimiz 
Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Er-
doğan Külliyesi’nin ülkemize, şehrimize 
ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyo-

rum. Ülkemizin en köklü yükseköğrenim 
kurumlarından olan Marmara Üniversite-
mizin, bu yeni külliyesiyle çok daha güç-
lü hale geleceğine inanıyorum. Kökleri 
1883’e kadar giden üniversitemizin, halen 
5 ayrı dilde yürüttüğü eğitim faaliyetleriy-
le dünya çapında bir marka olma yolunda 
ilerlediğini görüyoruz. Temel atma töreni-
ni gerçekleştirdiğimiz bu alanda inşa edi-

Sayın Macron, Türkiye’yi 
NATO’dan Çıkarmak
Senin Haddine mi?

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel
Atma Töreni | İstanbul | 29 Kasım 2019



Recep Tayyip ERDOĞAN

247246

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-6

vi yerine getireceğimin bilinmesini istiyo-
rum. Ama bir kez daha altını çizerek ifade 
ediyorum ki; asıl görev, asıl sorumluluk, 
asıl iş hocalarımıza düşüyor. Üniversitele-
rimizdeki tüm hocalarımıza güveniyorum. 
Mezunu olmaktan iftihar ettiğim Marmara 
Üniversitemizin de, bu büyük atılımın ön-
cüsü olacağına yürekten inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Dünyadaki rekabet, medeniyet mücadele-
sinde öne geçme rekabetidir. Çünkü me-
deniyet, uygarlık ve şehirlilik anlamları 
yanında, doğrudan toplumların gelişmiş-
lik düzeylerine işarete eden bir kavram-
dır. Mesela, Kamus-i Türki’de medeniyet 
kavramı, “İlim, teknik, sanayi ve ticaretin 
nimetlerinden gerçek anlamda yararla-
narak, bolluk, rahatlık ve güvenlik içinde 
yaşama” olarak belirtiliyor. Üzerinde ya-
şadığımız coğrafya kadim Yunan, Roma, 
İslam ve Türk medeniyetlerinin mirasıy-
la zenginleşerek bugünlere gelmiştir. Biz, 
kendi inancına ve kültürüne uygun olması 
şartıyla, iyi olan, estetik olan, faydalı olan, 
hayırlı olan her değeri bünyesine katmak-
tan asla imtina etmeyen bir milletiz. Ülke-
mizde pek çok mütefekkir tarafından üze-
rinde düşünülmüş, tartışılmış bir kavram 
olan medeniyet, bizim mücadelemizin de 
merkezinde yer alıyor. Ülkemizde yıllarca 
Şark ve Garp medeniyetleri tartışması ya-
pılmış, bunlar birbirlerinin karşıtı gibi gös-
terilmiştir. Medeniyet kavramını eserlerin-
de en çok kullananlardan biri olan Meh-
met Akif, Şarklılık ve Garplılık meselesini 
bakınız nasıl anlatıyor: “Memleketimizde 
iki sınıf halk görüyoruz: Ne varsa Şark’ta 

vardır, Garb’a doğru açılan pencereleri 
kapamalıyız, diyenler… Ne varsa Garp’ta 
vardır, harîm-i âilemizi bile garplılara açık 
bulundurmalıyız, iddiasına kadar varan-
lar… Bana öyle geliyor ki, ne varsa Şark’ta 
vardır diyenler, yalnız Garb’ı değil, Şark’ı 
da bilmiyorlar. Nitekim ne varsa Garp’ta 
vardır davasını ileri sürenler, yalnız Şark’ı 
değil Garb’ı da tanımıyorlar.” 

Hayata tek bir medeniyet, yani sadece Batı 
medeniyeti penceresinden bakanlar için 
bu yaklaşım elbette anlamsızdır. Nitekim 
ülkemizde Batılılaşmak, Batı medeniye-
tine dâhil olabilmek için dinimizi değiş-
tirmemiz gerektiğine dair tartışmalarının 
bile yapıldığı dönemler olmuştur. Milletin 
inancı, milletimizin kadim değerleri bazı 
çevreler tarafından medeniyet yolunda en 
büyük engel olarak görülmüştür. Hâlbuki 
bu coğrafya inancıyla ilgili hassasiyetleri-
ne dokunulmaması şartıyla, her imkânı, 
her değeri, her birikimi kucaklama kültü-
rüne sahiptir.  Esasen dinimiz de bize, öğ-
renilmesi farz olan ilmin Çin’de bile olsa 
aranması ve alınması gerektiğini öğütlü-
yor. Tabii buradaki Çin bugünkü bir ülkeyi 
değil, dönemin şartlarına göre dünyanın 
en uzak bölgesini ifade ediyor. Yine ilmin, 
Müslümanın yitik malı olduğu ve nerede 
bulursa alınması gerektiği tavsiye ediliyor. 
Hayrın ilim ve hikmette olduğuna inanan 
insanlar olarak, bu tavsiyeler bizim rehbe-
rimiz olmalıdır. 

İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkın-
tıların sebebi nasıl İslam değilse, ülkemizin 
geçmişte yaşadığı krizleri de milletimize 
ve kültürümüze mal edemeyiz. Başımıza 

lecek Külliye, üniversitemizi hedeflerine 
bir adım daha yaklaştıracaktır. İnşallah bu 
üniversitemiz yanında ilkokul, ortaokul, 
lisesiyle birlikte çok daha anlamlı hale ge-
lecektir. Konumu ve mimarisiyle, tarihimi-
ze, kültürümüze, medeniyetimize yakışır 
bu eserin üniversitemize kazandırılmasın-
da emeği geçen ve geçecek olan herkese 
şimdiden teşekkür ediyorum. 

Külliyenin yapılacağı alanda Milli Savun-
ma Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvet-
lerimizin geçmişi vardı.  Türk Silahlı Kuv-
vetlerimiz farklı bir mekâna taşınacak. Bu 
mekân ise Marmara Üniversitesi ki ismiyle 
müsemma olacak.

Tüm üniversitelerimizin, yaptıkları işin 
ruhuna ve gereklerine uygun mekânlarda 
faaliyet yürütmeleri gerektiğini düşünü-
yoruz. Bunun için Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı dönemimden beri, İstanbul’da 
yetersiz şartlarda faaliyet yürüten üni-
versitelerimize, verdikleri hizmetle mü-
tenasip külliyeler kazandırmanın gayreti 
içinde oldum. Başbakanlığım ve Cumhur-
başkanlığım döneminde de aynı anlayışla 
ülkemizdeki tüm üniversitelerimize des-
tek verdim. Ülkemizdeki üniversite sayısı-
nı 76’dan 207’ye çıkartırken, sadece skor 
amaçlı hareket etmedik. En köklüsünden 
en yenisine kadar tüm üniversitelerimizin, 
yükseköğrenimden beklediğimiz işlevleri 
yerine getirebilecek anlayışa, donanıma, 
altyapıya sahip olması için de çalıştık. 

Elbette eğitime yapılan yatırımların neti-
cesini almak zaman ister. Ama şimdiden 
ülkemizin bu alanda kat ettiği mesafeyi 

görmeye başladık. Biz ülkeyi yönetenler 
olarak sorumluluğumuzun gereğini yeri-
ne getirdik. Şimdi sıra, üniversitelerimizi 
yöneten rektörlerimizde, dekanlarımızda, 
hocalarımızdadır. Türkiye’deki üniversite-
lerimizi dünya çapında birer yükseköğre-
nim kurumu haline getirme görevi, hoca-
larımızın yapacağı akademik çalışmalara, 
öğrencilerimizin göstereceği gayrete bağlı-
dır. Çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan 
ilk 500, ilk 100 listelerinde ülkemizden öy-
le bir elin parmağı kadar değil, göğsümü-
zü kabartacak düzeyde üniversitelerin yer 
almasını bekliyoruz. 

Üniversite Hocalarımızın 
Ufkunun Genişlemesini 
Sağlamalıyız

Bunun için öncelikle köklü bir anlayış de-
ğişikliğine ihtiyacımız bulunuyor. Bu anla-
yış değişikliğini sizlere bir anekdotla ifade 
etmek istiyorum. Merhum Süheyl Ünver 
hocası Akil Muhtar Özden’e, “Biz sizin yarı-
nız kadar olabilsek yeter” diyerek hürmet 
etmek ister. Bunu işiten hoca hiddetlene-
rek, “Sen benim yarım, senin taleben senin 
yarın, onun talebesi onun yarısı… Bu böy-
le olmaz, sen beni geçmelisin” diye cevap 
verir. Evet… Üniversitelerimizdeki her bir 
hocamız, kendi hocasını geçecek başarılar 
ortaya koyacak ki, hedeflerimize ulaşabile-
lim.  Bunun için üniversite hocalarımızın 
ufkunun genişlemesini, azimlerinin bilen-
mesini sağlamalıyız. Üniversitelerimizin 
başarıları ülkemizin en büyük gururu, 
övünç kaynağı olmalıdır. Cumhurbaşkanı 
olarak bu konuda üzerime düşen her göre-
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gelenlerin nedeni, son birkaç asırdır mede-
niyet ufkunu yitirmiş, özgüvenini kaybet-
miş, batı karşısında ezik, kendi kültürüne 
karşı nobran; kendisi üretmek yerine kop-
yalamayı bilim diye yutturmuş bir zihni-
yetin üzerimize karabasan gibi çökmüş 
olmasıdır. Dün kapanış oturumuna iştirak 
ettiğim 6’ncı Din Şurası’nda bu meselenin 
dini boyutu üzerinde durduk. Şimdi de 
üniversitelerimizin en önemli temsilcisi 
olduğu ilim pınarlarının niye gürül gürül 
akmadığının muhasebesini yapıyoruz. Ay-
nı tartışmayı sanayiden teknolojiye kadar 
her alanda sürdürmek mümkündür. 

Rahmetli Aliya İzzetbegoviç, “Biz savaşı 
öldüğümüz zaman değil, düşmanlarımıza 
benzediğimiz zaman kaybederiz” derken, 
asıl medeniyet telakkimizi anlatıyordu. 
Kendimiz olmayı, kendimiz üretmeyi, ken-
dimiz düşünmeyi bırakıp başkalarına ben-
zemeyi hayatımızın merkezine yerleştirdi-
ğimiz gün, kaybetmeye başladık. Madem 
yitik kaybedildiği yerde aranır, öyleyse 
yeniden düşünmeye, yeniden çalışmaya, 
yeniden üretmeye, yeniden ilim sancağını 
en yükseğe taşımaya hazır olmalıyız. Üni-
versitelerimizden beklentimiz, medeniyet 
davamızı, her türlü önyargıdan arınmış 
olarak, insanlığın tüm birikimini kulla-
narak güçlendirmeleri, yükseltmeleri ve 
yüceltmeleridir. Başka yerlerde üretilen 
bilginin ezbercisi, kopyacısı, tekrarcısı de-
ğil, bizatihi bilginin membaı haline gelen 
üniversitelere sahip olmanın hayaliyle ya-
şıyoruz. İnşallah bu hayali gerçeğe dönüş-
türeceğimiz günlerin de yakın olduğuna 
inanıyorum. 

Artık Kendisine Güvenen, 
Tuzakları Bozan Bir Türkiye Var

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, son 17 yılda yaşadığı büyük dö-
nüşümün ardından, sadece bilim alanın-
da değil, her konuda çok farklı bir kulvara 
girmiştir. Milletimiz bu değişimi, kendi 
hayatında da bizzat görüyor. Ülkemizi 
eskiden beri takip eden yabancılar da bu 
değişimin Türkiye’yi nereden nereye ta-
şıdığını her fırsatta ifade ediyor. Her ne 
kadar içeriden birileri sürekli kriz tellal-
lığı yapsa, dışarıdan birileri de ülkemizin 
tökezlemesini beklese de, hamdolsun, he-
deflerimize doğru adım adım ilerliyoruz. 
Bu süreçte, artık tehdit kriterlerimiz de 
değişti. Geçmişte ülkemiz için çok büyük 
kriz, sıkıntı, sorun kaynağı olan nice me-
sele, artık rutin gündemin bir parçası ol-
manın ötesine geçemiyor. 

Yaşadığımız her tecrübe, ülkemizin önün-
deki bir engeli daha aşacak formüller ge-
liştirip hayata geçirmemize vesile oluyor. 
Engellere takılıp kalmak yerine, onları 
bertaraf edecek bir anlayışı ve iradeyi her 
alanda yerleştirdik. Kazandığımız her ba-
şarı, bir sonraki hedefe ulaşma kararlılı-
ğımızı daha da perçinliyor. Artık kendisi-
ne güvenen, gücüne inanan, hedeflerine 
kilitlenen, tuzakları bozan bir Türkiye 
var. Allah’ın yardımı ve milletimizin des-
teğiyle geldiğimiz bu seviye, bizden son-
raki nesiller için yeni başlangıç noktası 
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Sayın Macron,    
Fransa’nın Suriye’de İşi Var?

Türkiye’nin Suriye’de herhangi bir oldu-
bittiye gitmediğini en iyi kendisi biliyor. 
İşte buyur, şimdi biz Libya’nın resmi yö-
netimiyle imzalarımızı attık. Şu anda artık 
Türkiye-Libya Akdeniz’de ortak işbirliğine 
girebilecek noktaya bu anlaşmayla gel-
di. Ne diyeceksin. Kimse sana bakmıyor, 
henüz daha acemiliğin var, bunları gider. 
Bunu gidermeden bu işler olmayacak. An-
cak anlamıyor, çok tecrübesiz. Terörle mü-
cadele nedir bilmiyor.  İşte onun için Sarı 
Yelekliler bütün Fransa’yı işgal etti. Niye 
çözemiyorsun? Hadi çözseydin, çözemez-
sin. Onların hakkını, hukukunu koruyamı-
yorsun, koruyamazsın.

Ülkemizin bu konudaki haklı hassasiyet-
lerini hiçe sayıp, en küçük bir ilgilerinin 
olmadığı Suriye’de tırnak tutturmaya ça-
lışan, Fransa’nın ta kendisidir. İstedikleri 
kadar hoplasınlar, zıplasınlar, eveleyip-
gevelesinler. Eninde sonunda Türkiye’nin 
egemenlik haklarına, güvenlik ihtiyaç-
larına, terörle mücadelesine saygı duya-
caklar. Senin Suriye ile ne işin var. 911 
kilometre Suriye’yle sınırımız var, Adana 
Mutabakatı denilen bir anlaşmamız var. 
Bizim Suriye’ye girme hakkımız terörle 
mücadele çerçevesi içinde var. Peki, senin 
hangi anlaşmayla oraya girme hakkın var. 
Ne işin var Suriye’de, ne yapıyorsun sen 
orada? Koalisyon güçleri diyorsan, biz ay-
nı zamanda koalisyon güçlerinin de için-
deyiz. Ama senin orada bulunmaya hak ve 

selahiyetin yok. Seni rejim de oraya zaten 
davet etmiş değil. Durumdan vazife çıkar-
dınız, geldiniz, girdiniz oraya. 

NATO için Fransa ne anlam ifade ediyor 
bilemeyiz ama Türkiye, hem askeri katkı-
sı, hem siyasi desteğiyle bu kurumun en 
önemli üyesidir. Ülkemiz bu stratejik öne-
miyle, en çok Avrupa’nın korunmasına kat-
kı veriyor. Şayet Türkiye olmasa, dünyanın 
dört bir tarafındaki teröristlerin Avrupa’ya 
yığılacağından, bölgemizde mücadele etti-
ğimiz tehditlerin doğrudan Avrupa’ya yö-
neleceğinden kimsenin şüphesi olmasın. 
Türkiye’nin güvenliği Avrupa’nın güven-
liği demektir. Ülkemiz güvende değilse, 
Avrupa’nın güvenliğinin de pamuk ipliği-
ne bağlı olduğu asla unutulmamalıdır. Bu-
nun için, Fransa başta olmak üzere, ülke-
mizin güvenlik kaygılarına duyarsız kalan, 
hatta tam tersi işler yapmaya çalışanlara 
bu gerçekleri bir kez daha hatırlatıyoruz. 
Neyse ki, NATO’da ve Avrupa’da aklıselim 
sahibi, mantıklı, tutarlı, tecrübeli siyaset-
çiler var da, Fransa’nın sergilediği türden 
hezeyanlar anlamsız kalıyor. 

Buradan bir kez daha tekrarlamak istiyo-
rum. Türkiye, Suriye’den topraklarımıza 
yönelik tehditler tamamen bitene, bölge-
deki son terörist de imha edilene kadar 
harekâtlarını sürdürecektir.  Herhalde 
televizyonlarda Kandil’deki terörist başla-
rının teröristlerle verdiği pozları görmüş-
sünüzdür. Ne halde olduklarını gördünüz 
değil mi? En son en önemlilerinden biri 
olan kadın terörist ile yanındaki 6 terörist 
vuruldu. Bütün terörist unsurlarla silahlı 
güçlerimizin mücadelesi sürüyor. 

olacaktır. Biz Türkiye’yi 230 milyar dolar 
milli gelirden, 36 milyar dolar ihracattan, 
eğitimiyle, sağlığıyla, ulaştırmasıyla, ener-
jisiyle, ticaretiyle adeta tel tel dökülen bir 
yerden almıştık. İşte böyle bir ülkeden, bu-
gün bölgesinde ve dünyada adeta parmak-
la gösterilen, kendi vatandaşları yanında 
tüm dostlarının umudu haline dönüşmüş 
bir Türkiye’ye ulaştık. 

Arnavutluk’ta deprem oldu. Arnavutluk’a, 
inşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, 
TOKİ olarak en uygun yerde ekiplerimiz 
çalışmalarını yapacak ve 500 konutu Türk 
kardeşleri olarak inşa etmiş olacağız. İşte 
bu medeniyetimizin bize yüklediği mesu-
liyettir. Bir ayrım var mı? Yok. Bizim kar-
deşlik hukukumuz var. Birilerini bekleme-
yeceğiz. Konutlarımızın inşaatlarını bir an 
önce yapacak ve kısa zamanda kış mevsi-
minde zorda kalanlara, darda kalanlara, 
yardım elimizi uzatacağız.

Ne diyor şair:

Sana senden gelir bir işte ‘dâd’ lâzımsa

Zaferden ümidin kes gayriden imdad 
lâzımsa.

Yüksel ki yerin bu yer değildir;

Dünyaya gelmek hüner değildir.

Bize gayret yaraşır, merhamet Allah’ındır.

Hükmü ati ne fakirin, ne de şeyhin şahındır

Evet… Biz Türkiye’yi gayrıdan ümit bek-
lemek yerine, kendi gücü ve inancıyla yo-

luna devam eden bir ülke haline getirdik. 
Şayet bu büyük değişimi gerçekleştireme-
miş olsaydık, ne demokrasimizi güçlen-
direbilirdik, ne ekonomik saldırılar kar-
şısında bu denli direnç gösterebilirdik, 
ne de sınırlarımıza dayanan teröristlerin 
başını ezebilirdik. 

Değerli arkadaşlar, 

Tabii başarı çıtasını yükseltmenin aynı 
zamanda mücadele cephesini genişlet-
tiğinin de farkındayız. Türkiye ile ilgili 
hazım sorunu yaşayanların giderek arttı-
ğını görüyoruz. Bunun son örneği, NATO 
tartışmalarıdır. Hiç risk almadan hep ka-
zanmaya alışmış kimi ülkeler, Türkiye’nin 
kendi hakkını, hukukunu, sınırlarını, ege-
menliğini koruma çabalarına tahammül 
edemiyor. Fransa Cumhurbaşkanının 
son açıklamaları bu hastalıklı, bu sığ an-
layışın örneklerinden biridir. Ne diyor? 
NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. 
Sayın Macron bak, Türkiye’den sesleniyo-
rum, NATO’da da söyleyeceğim, önce sen 
kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. 
Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki 
beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakı-
şır. Sen bir defa NATO’ya karşı yerine ge-
tirmen gereken vecibeleri yerine getirmi-
yorsun. Hava atmaya gelince hava atıyor-
sunuz. NATO’ya ödemen gereken paraları 
bile doğru dürüst ödemezsin, ama hava 
atmaya gelince hava atarsın. Türkiye’yi 
NATO’dan çıkarmak-çıkarmamak… Bu 
senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararı-
nı senin verme yetkin var mı? 
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Ülkemize verilen ancak şu ana kadar tu-
tulmayan sözler için ilanihaye bekleyecek 
değiliz. Hala topraklarımıza ve himayemiz 
altındaki bölgelere yönelik alçakça saldırı-
lar oluyor. Daha önceki gün sınır karako-
lumuzdaki askerlerimiz şehit edildi. Aynı 
şekilde Telabyad’da bombalı araçla 17 ma-
sum katledildi. Benzer terör eylemleri Re-
sulayn ve diğer bölgelerde de yaşandı. Bu 
duruma seyirci kalacak değiliz. Güvenli 
bölgeden ve ötesinden ülkemize yönelen 
tehditler, makul bir sürede bertaraf edi-
lemezse, bu işi bizzat kendimiz yapmakta 
tereddüt göstermeyiz. Türkiye’nin, istikla-
li ve istikbali söz konusu olduğunda söy-
lediği her şeyi yapacak gücü, kararlılığı, 

imkânı olduğu, herhalde artık iyice görül-
müş, kabul edilmiştir. 

Bu duygularla bir kez daha temelini attı-
ğımız külliyemizin ülkemize, milletimize, 
üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu güzide eserin bir an önce tamamlana-
rak hizmete girmesini temenni ediyorum. 
Bu esere mimari noktada emeği geçen mi-
marımız Hilmi Şenalp Bey’e ve yardımcıla-
rına teşekkür ediyorum.  

Üniversitemizin yönetimine, hocalarına 
ve öğrencilerine başarılar diliyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 

Sayın Rektör, değerli hocalarım, sevgi-
li gençler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. Birleşmiş Mil-
letler İnsan Hakları Evrensel Beyanname-
sinin 71’nci kabul ediliş yıldönümü olan 
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nüzü 
tebrik ediyorum. 

İnsan, bizatihi varlığıyla doğuştan gelen 
haklara sahiptir. Yaşama hakkıyla başlayan 
ve hayatın her alanını kapsayan bu hakla-

rın ihlali, insana yapılmış en büyük zulüm-
dür. İnsanları cinsiyetine, ırkına, rengine, 
diline, inancına, meşrebine göre ayrımcı-
lığa tabi tutmak, bu zulmün araçlarından 
biridir. Bizim inancımızda Rabbimizin 
muhatabı tektir: İnsan. Bunun dışındaki 
tüm ayrımlar sunidir. Elbette; kimi uzun 
boylu kimi kısa boylu, kimi zayıf kimi kilo-
lu, kimi düz saçlı kimi kıvırcık saçlı gibi fıt-
rattan kaynaklanan farklılıklar olacaktır. 
Ama bunların hiçbiri “öz” ile ilgili değildir, 

Bizim Geçmişte de, Bugün de 
İnsan Hakları Ayıbımız Yoktur

Dünya İnsan Hakları Günü Programı | Ankara | 10 Aralık 2019
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sadece “biçim”i anlatır. İnancımızın, ta-
rihimizin, kültürümüzün, coğrafyamızın 
bize vaaz ettiği insan, yaratılmışların en 
şereflisi olan varlıktır. Meseleye bu şekil-
de baktığımızda, insan hakları başlığı al-
tında tartışılan konuların hepsi de, bizim 
medeniyetimizin değerlerini ifade eder. 
Kitabımız Kur’an-ı Kerim, Peygamber 
Efendimizin örnek hayatı ve Veda Hut-
besinde ortaya koyduğu ilkeler, en büyük 
insan hakları belgesidir. 

Peygamber Efendimiz, Veda Hutbesinde 
şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Rabbiniz 
birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem’in 
çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. 
Arabın Arab olmayana, Arab olmayanın 
da Araba üstünlüğü olmadığı gibi, kır-
mızı tenlinin siyah üzerine siyahın da 
kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yok-
tur. Üstünlük ancak takvada, Allah’tan 
korkmaktadır. Allah katında en kıymet-
li olanınız ondan en çok korkanınızdır.” 
Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye, Hazreti 
Mevlana’dan Hacı Bektaş Veli’ye kadar ec-
dadımız da, bu konuda tüm insanlığa ışık 
tutan tavsiyeleriyle öne çıkmaktadır. Bu 
bakımdan dünyadaki insan hakları talep-
leri bize uzak değildir. 

Dikkat ederseniz, bu konudaki en büyük 
mücadeleler, insana en büyük zulümlerin 
yapıldığı yerlerde çıkmıştır. Mesela Ame-
rika’sından Avrupa’sına kadar bugünkü 
Batının geçmişi, en ağır insan hakları ih-

lalleriyle doludur. Ülkemizin meşru terör-
le mücadele hakkını, insan hakları başlı-
ğı altında eleştirenlerin geçmişlerinde 
soykırımdan sömürgeye kadar her türlü 
utanç verici leke mevcuttur. Hamdolsun, 
bizim geçmişte de, bugün de böyle bir ayı-
bımız yoktur. Tam tersine, dünyanın ne-
resinde bir mazlum, mağdur, garip, hak-
kı-hukuku ihlal edilen insan varsa, tüm 
gücümüzle onun yanındayız. Suriye’den 
Filistin’e, Somali’den Arakan’a kadar her 
yerde bu onurlu duruşumuzla insanlığa 
örnek oluyoruz. 

Hükümetlerimiz döneminde, “sessiz dev-
rim” dediğimiz reformlarla, vatandaşla-
rımızın her anlamda hayat düzeyini yük-
selttik. Eğitimden sağlığa, barınmadan 
enerjiye her alanda ülkemize çağ atlattık. 
Yasakları kaldırdık. Özgürlük alanlarını 
genişlettik. Güvenliği ve adaleti tahkim 
ettik. Demokrasimizin üzerindeki vesa-
yet gölgesine son verdik. Ülkemizdeki di-
ni azınlıklara ait vakıfların mallarını iade 
ettik ve tüm haklarını kullanabilmelerini 
sağladık.  Yargı Reformu Strateji Belgesi ve 
insan hakları eylem planı ile insan hakları 
alanındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Dün açıklanan Birleşmiş Milletler İnsani 
Gelişim Endeksi’nde Türkiye artık, “Çok 
yüksek insani gelişme” kategorisinde yer 
alıyor. Hep “önce insan” demeye, hep “İnsa-
nı yaşat ki devlet yaşasın” demeye devam 
edeceğiz.

Kıymetli Ahıska Türkü kardeşlerim, Yurt-
dışı Türkler Başkanlığımızın değerli men-
supları, saygıdeğer misafirler, hanımefen-
diler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygu-
larımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyo-
rum. Sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliye-

sinde, milletin evinde, bu gazi mekânda 
misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık 
duyuyorum.

Ahıska Türklerinin sürgüne gönderilme-
lerinin 75’inci yıldönümünü bir kez daha 

Nobel Ödülünün Irkçılığıyla 
Gurur Duyan Bir Şahsa 

Verilmesi, İslam Düşmanlarına 
Cesaret Aşılayacaktır

Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı
Ankara | 10 Aralık 2019
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yasının farklı yerlerinde yaşayan Ahıskalı 
gençlerin ata yurtlarını ziyaret ederek, 
oraları görmelerini, o topraklardaki iklimi 
muhakkak teneffüs etmelerini sağlamalı-
yız. Hayata geçireceğimiz projelerle Ahıs-
ka müziğini, Ahıska folklorunu, kültür ve 
sanatını daha fazla insana ulaştırabilmeli-
yiz. Köklerimizle bağımızı güçlendiren, bi-
ze mazimizi hatırlatan ata yadigârı mima-
ri eserlerin yok olup gitmesine müsaade 
etmemeliyiz. Restorasyon çalışmalarıyla 
ortak tarihi mirasımızı korumanın ve ge-
lecek kuşaklara aktarmanın mücadelesini 
vermeliyiz. Biz sahip çıkamadığımız için 
kaybolan, yıkılan her eserin, aynı zamanda 
hafızamızdan bir parça götürdüğünü de 
unutmamalıyız. Bu konuda gerek Yurtdışı 
Türkler Başkanlığımızın, gerekse TİKA’nın 
yürüttüğü bazı projeler olduğunu biliyo-
rum. Ahıska’nın kadim mirasını yaşatma-
ya, yeniden ayağa kaldırmaya matuf bu 
faaliyetleri takdirle karşılıyorum. Önü-
müzdeki dönemde ilgili kurumlarımızın 
özellikle arşiv ve envanter çalışmalarına 
daha fazla ağırlık vereceğine inanıyorum.

Değerli arkadaşlar,

Bundan 75 yıl önce Ahıska’da son dönem 
insanlık tarihinin en utanç verici sahne-
lerinden biri yaşandı. 14 Kasım 1944 ta-
rihinde 100 bin civarında Ahıska Türkü, 
Stalin tarafından birkaç saat içeresinde öz 
yurtlarından kopartılarak, Sovyet coğraf-
yasının dört bir ucuna sürgün edildi. Ba-
kınız bu sürgünü ahir ömrünü ülkemizde 
sürdüren Ahıskalı bir hanım kardeşimiz 
nasıl anlatıyor:

 “Henüz on yaşındaydım. Bir sabah anam 
bizi aldı, dedemlere götürdü. Orada her-
kes ağlaşıyordu. Meğer bizi sürecekler-
miş, hazırlıklar onun içinmiş. Öğleden 
sonra askerler geldi, bizi köyden çıkarttı-
lar. Bize kısa bir süreliğine başka yerlere 
nakledileceğimizi söylediler. Alman tehli-
kesinden korunmamız için evlerimizden 
uzaklaştırıldığımızı anlattılar. Savaştan 
sonra ana vatanımıza döneceğimizi söy-
leyerek çoğumuzu inandırdılar. Sonra he-
pimizi bir vagona doldurdular. Bizim va-
gonda 8 aile vardı, her bir ailede 5-6 kişi… 
Bize azıcık yemek veriyorlardı, o da gün-
de sadece bir kere... Vagonlar tahta, her 
yer buz tutmuş, öyle yatıyorduk. Tuvalet 
yok, su yok, ısınmaya bir şey yok. Yanımı-
za aldığımız yiyecekleri yiyerek bir ay ha-
yatta kaldık.” 

Az evvel belgeselde gördüğümüz gibi bu 
hikâye, vatanlarından sürgün edilen on 
binlerce Ahıska Türkü’nün de hikâyesidir. 
Eşine az rastlanır bu zülüm ve sürgün sı-
rasında, yaklaşık 20 bin Ahıskalı kardeşi-
miz maalesef yokluk, açlık ve perişanlık 
içinde hayatını kaybetti. Sovyet yöneti-
mi, Ahıskalıları, kadın, yaşlı, çocuk ayrı-
mı yapmadan en ağır işlerde kullanmak 
üzere çalışma kamplarına gönderdi. Bu 
kamplarda da binlerce Ahıskalı kardeşi-
miz soğuğun ve insanlık dışı muamele-
lerin kurbanı oldu. Bu vesileyle bir kez 
daha gerek sürgünde gerekse geride bı-
raktığımız 75 yıl içinde, vatanlarından 
uzakta, bir gün ona kavuşmanın ümidiyle 
hayata gözlerini yuman tüm kardeşlerimi 
rahmetle, saygıyla yâd ediyorum. Sürgü-

üzüntüyle yâd ediyoruz. Cumhurbaşkanlı-
ğı Külleyesinde 75 yıl önceki o büyük acıyı 
iliklerine kadar hisseden büyüklerimizi a-
ğırlıyoruz. Bugün bu salonda hak ve adale-
tin tecellisi için Ahıska davasına gönül ver-
miş, destek olmuş, mücadele etmiş dostla-
rımız var. Bugün aramızda 1944 yılındaki 
sürgünü bizzat yaşayan ak saçlılarımız var. 
Bugün bu salonda tam 75 senedir yüreği 
vatan hasretiyle kavrulan, gözyaşı döken 
Ahıskalı kardeşlerimiz var.

“Ahıska!

Bir ömür geçirdim senden uzakta!

Senden ayrı bir diyarda ölürsem eğer

Bu son vasiyetimdir evlatlarıma:

Mezarım başında Fatiha okuyarak

Serpsinler kabrime Ahıska kokan

Bir avuç toprak!”*

Evet… Bugün burada evlatlarına işte böyle 
vasiyet ederek Ahıska’ya kavuşmayı bekle-
yen pirifânilerimiz, dedelerimiz, nineleri-
miz var. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu 
anlamlı, bir o kadar da hüzünlü geceyi teş-
rifleriniz için her birinize ülkem, milletim 
ve Ahıskalı kardeşlerim adına teşekkür e-
diyorum. Bu akşam böylesi duygu dolu bir 
atmosferde kalplerimizi buluşturan Yurt-
dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-
kanlığımıza, programa destek veren Dün-
ya Ahıska Türkleri Birliğine şükranlarımı 
sunuyorum. Oldukça geniş bir yelpazede 
düzenlenen 75’inci yıl anma etkinlikleri-
nin, Ahıskalı soydaşlarımızın karşılaştığı 

zulümlerin yerel ve uluslararası düzeyde 
duyurulması bakımından hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Bilhassa genç kuşakla-
rın, sürgünün tanıklarıyla bir araya getiril-
mesini son derece önemsiyorum. İstiklal 
Marşı Şairimiz Merhum Mehmet Akif ’in 
dediği gibi;

“Geçmişten adam hisse kaparmış… Ne ma-
sal şey!

Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?

‘Tarih’i  ‘tekerrür’  diye tarif ediyorlar;

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?”

Gerçekten de ibret alınmayan, hisse kapıl-
mayan, ders çıkarılmayan tarih tekerrür 
eder. Bunu engellemenin yolu ise yaşanan-
ları unutmamak ve unutturmamaktır. İs-
tikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz 
evlatlarımızın tarih şuuru kazanmaları, 
anne-babalarının neler yaşadığını, hangi 
badireleri atlatarak bugünlere geldiğini 
bilmeleri çok önemlidir.

Soykırım Heveslilerini 
Ödüllendirmek, Yeni 
Soykırımlara İcazet Vermek 
Demektir

Az önce hep birlikte gözyaşlarıyla izledi-
ğimiz belgesel, 75 yıl önce Ahıska Türkle-
rinin karşılaştığı haksızlıkları göstermesi 
bakımından ibretliktir. O meş’um günle-
rin şahitleri halen hayattayken gerek gör-
sel gerekse yazılı olarak kayda alınması 
gerekiyor. Buna ilave olarak, Türk coğraf-
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nü yaşayıp da bugün dünyanın 9 ayrı ül-
kesinde hayata tutunmaya çalışan büyük-
lerimize Allah’tan sağlıklı, hayırlı, uzun 
ömürler diliyorum.

Hâlihazırda 550 bin civarında Ahıska Tür-
kü yurtlarından uzakta hayatlarını devam 
ettiriyor. Bu kardeşlerimizin bir bölümü 
75 yıl önce ansızın terk etmek zorunda bı-
rakıldıkları evlerine geri dönmenin haklı 
ve onurlu mücadelesini veriyor. Türkiye 
olarak biz de, adaletin yerini bulması için 
uluslararası hukuk ve hakkaniyet temelin-
de bu sürece destek veriyoruz. 

Dikkat ederseniz, ülkemizde geçmişte ya-
şanmış en küçük bir hadiseyi bile mecra-
sından saptırarak küresel çapta karalama 
kampanyasına çevirenler, Ahıska Türkleri-
nin trajedisine kör ve sağır kalıyorlar. Çün-
kü bunların hakkı, hakikati, adaleti, insani 
değerleri savunmak gibi bir dertleri asla 
yoktur. Böyle bir hassasiyetlerinin olmadı-
ğını Nobel Edebiyat Ödülünü Bosna Soykı-
rımını inkâr eden bir faşiste vererek tekrar 
göstermişlerdir. On binlerce Müslümanın 
kanını döken bir caniyi savunan, destekle-
yen, hatta öven bir şahsın, böyle bir ödüle 
layık görülmesi utanç vericidir, rezalettir. 
Bu şahsın, İnsan Hakları Evrensel Beyan-
namesinin kabul edildiği 10 Aralık İnsan 
Hakları Gününde ödüllendirilmesi ise ay-
rı bir garabettir. İslamofobinin batı ülke-
lerinde veba gibi yayıldığı bir dönemde, 
soykırım heveslilerini ödüllendirmek, çok 
açık söylüyorum, yeni cinayetlere, yeni 
ırkçı saldırılara, yeni soykırımlara icazet 

vermek demektir. Kirli ve kanlı siciline 
rağmen bu şahsı ödüllendirenler, 25 yıl 
önce Bosna’da işlenen soykırıma da ortak 
olmuşlardır.

Ahıska Türklerinin Davasını 
Savunmaktan Geri Durmayacağız

Nobel Komitesi, hem edebiyat hem de ba-
rış ödülü alanında daha önce de benzer 
vahim kararlara imza atmıştır. Ortada kü-
resel barış ve istikrar adına hiçbir başarısı 
olmayan, hatta eline masumların kanı bu-
laşmış kimi siyasetçiler, bu komite tarafın-
dan ödüle layık görülmüştür. Nobel’in ba-
rış çabalarını veya edebiyatta kaliteyi ödül-
lendirmekten ziyade çoğu zaman siyaset 
ve toplum mühendisliğinin vasatı olarak 
kullanıldığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. 
Böylesi hassas bir dönemde, ırkçılığından 
adeta gurur duyan bir şahsın ödüllendi-
rilmesini biz kesinlikle iyi niyetli bulmu-
yoruz. Avrupa’da hemen her gün camilere 
saldırılırken, Müslümanların can ve mal 
emniyeti giderek kaybolurken, bu ödül, sa-
dece İslam ve insanlık düşmanlarına cesa-
ret aşılayacaktır. Akıl, izan ve vicdan sahibi 
herkesi bu skandala tepki göstermeye çağı-
rıyorum. Ülkemizin yetiştirdiği en önemli 
bilim adamlarından Profesör Doktor Aziz 
Sancar Hocamıza hassasiyeti için ayrıca te-
şekkür ediyoruz.

Kardeşlerim,

Elbette bu skandal, Müslümanların acıları-
na karşı duyarsızlığın ne ilk ne de son ör-
neğidir. Hocalı Katliamından Ahıska Sür-
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olmuşlardır. Türkiye olarak sizlerin gerek 
ülkemizde gerekse diğer ülkelerde her tür-
lü sıkıntıya göğüs gererek yazdığınız ba-
şarı hikâyelerinden gurur duyururuz. Bu 
başarılara yenilerinin, daha büyüklerinin 
eklenmesi için üzerimize düşeni yapmak-
ta kararlıyız. 

Nerede olurlarsa olsunlar Ahıska Türkleri-
nin durumunu çok yakından takip ediyo-
ruz. Ukrayna’da olaylar başladıktan sonra 
hemen bu ülke makamlarıyla irtibata ge-
çerek, çatışmalardan etkilenen kardeşle-
rimizi ülkemize getirdik. Söyleyeyim, ül-
kemizde birileri de bunlardan rahatsız ol-
du, bunu da bilmenizde fayda var. Ben de 
arkadaşlarıma dedim ki, “Bunlar rahatsız 
olduğuna göre biz doğru yoldayız.” Farklı 
gruplar halinde toplam 672 ailenin Erzin-
can ve Ahlat’a yerleşmesini sağladık. Bu 
kardeşlerimizle ilgili resmi kurumlarımız 
eğitim, konut, sağlık ve diğer ihtiyaçlarına 
dair gereken adımları atıyor. 

Toplu Vuran Yürekleri  
Hiçbir Güç Sindiremez

Türkiye’ye yerleşmiş olan Ahıskalı kardeş-
lerimizin farklı alanlarda karşılaştıkları so-
runların çözümü için de gerekli tedbirleri 
alıyoruz. Hem “Yerinde Burslandırma Pro-
jesi” kapsamında, hem Türkiye Burslarıyla 
Ahıskalı gençlere ücretsiz yükseköğrenim 
imkânı sunuyoruz. Ayrıca çeşitli projelerle 
Ahıska tarihine, sanatına ve kültürel mira-
sına sahip çıkıyoruz.

Sizlerin sorunlarını, geri dönüş sürecinde 
karşılaştığınız zorlukları ve beklentilerinizi 
muhataplarımız nezdinde sürekli gündem-
de tutuyoruz. Ahıska Türklerinin yoğun 
olarak bulunduğu ülkelere yaptığımız res-
mi ziyaretlerde, Ahıska toplumunu temsil 
eden kardeşlerimizle bir araya gelmeye özel 
önem veriyoruz. İnşallah bundan sonra da 
sizleri desteklemeye, sizlere sahip çıkmaya 
devam edeceğiz. 

Bu süreçte arzumuz; Ahıska Türklerinin on 
yıllardır olduğu gibi geri dönüş idealinden 
vazgeçmeden kimliklerine, dillerine, köklü 
değerlerine sahip çıkmalarıdır. Birlik ve be-
raberlik olmadan rahmet de, yapılan çalış-
maların bereketi de olmaz. Toplu vuran yü-
rekleri hiçbir güç sindiremez, hiçbir baskı 
yıldıramaz. Sizlerden kimsenin aranıza ni-
fak tohumları ekmesine fırsat vermemenizi 
bekliyoruz. Enerjimizi iç kavgalara değil, 
davamızın başarısına teksif edeceğiz. Dün-
yanın neresinde olursa olsun, ülkemiz ku-
rumlarıyla bağlarımızı daima güçlü tutaca-
ğız. Mücadelemizi sürdürürken demokratik 
zeminden asla sapmayacak, artniyetli kimi 
çevrelerin bu mücadeleye gölge düşürme-
sine rıza göstermeyeceğiz. Geri dönüş süre-
cinde yüzleştiğiniz sıkıntıları çözmek, ulus-
lararası toplumun bu konuya ilgisini canlı 
tutmak için el birliği içinde çalışacağız. Sev-
gililer Sevgilisi Peygamberimizin ifadesiyle, 
bizler hep birlikte bir vücudun azaları gibi 
olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun 
diyorum. Sizlerden umutlarınızı diri tutma-
nızı, asla karamsarlığa kapılmamanızı istir-

gününe, Arakan’da işlenen cinayetlerden 
Suriye’deki vahşete kadar biz buna pek çok 
şahit olduk. Lafta gelince insan haklarını 
kimseye bırakmayanlar, söz konusu Müs-
lümanların hakları olunca birden derin 
bir sessizliğe büründüler. Bize demokrasi 
ve hukuk dersi verenler, on binlerce insa-
nın kanını döken diktatörleri ve terör ele-
başlarını kırmızı halıda ağırladılar. Kendi 
vatandaşlarına hak gördükleri demokrasi 
ve özgürlükleri; Afrikalıya, Asyalıya; Suri-
yeli, Yemenli, Libyalıya lüks gördüler. Çı-
karları uğruna, komşumuz Suriye’de oldu-
ğu gibi dünyanın en vahşi terör örgütlerini 
desteklemekten bir an olsun çekinmediler, 
utanmadılar. Biz bunların hak, hukuk, in-
san hakları gibi bir endişelerinin olmadı-
ğını artık çok iyi biliyoruz. Bu mürailere 
rağmen, inancımızın ve ecdadımızın bize 
gösterdiği yol ne ise, o yönde ilerlemeye 
devam ediyoruz. Şimdiye kadar hak ve a-
dalet çizgisinden sapmadık, sapmayacağız. 
Ne bir başkasının hakkına el uzatacağız, ne 
hakkımızın yenilmesine rıza göstereceğiz. 
Herkes sessiz kalsa da biz her platformda 
Ahıska Türklerinin davasını savunmaktan 
geri durmayacağız.

Tabii burada bir gerçeği tekrar ifade et-
mekte de fayda görüyorum. Ahıskalı kar-
deşlerimizin gönlünde açılan yaraları bir 
nebze de olsa hafifletecek tek yol, arzu 
eden her Ahıska Türkü’nün vatanlarına 
geri dönebilmesini sağlamaktır. 75 senedir 
vatanlarına kavuşma özlemiyle bekleyen 
insanların daha fazla mağdur edilmesi-
ne kayıtsız kalınmamalıdır. İlgili ülkele-
rin karşılaştıkları sıkıntıları ve zorlukları 
elbette biliyoruz. Bunların aşılması için 

elimizden gelen desteği vermeye hazır ol-
duğumuzu her fırsatta muhataplarımızın 
dikkatine getiriyoruz. Türkiye’nin gayesi, 
75 yıl evvel yaşanan bir haksızlığın daha 
fazla vakit kaybedilmeden giderilmesidir. 
Zira boşa geçirilen her gün mağduriyeti 
daha fazla artırmaktadır. Ahıska Türkleri-
nin vatanlarına gönüllü ve güvenli bir şe-
kilde geri dönüş taleplerinden hiç kimse 
rahatsız olmamalıdır.

Ülkemiz, dostluk, saygı ve iyi niyet teme-
linde, bu meselenin insani ve hukuki çer-
çevede çözüme kavuşturulması için üzeri-
ne düşeni yapmakta bir an olsun tereddüt 
göstermemiştir. İnşallah bundan sonra 
da sizlerin “davasını davamız addederek” 
hem Gürcistan makamları, hem de Avrupa 
Konseyi nezdinde çalışmalarımızı sürdü-
receğiz. Bu konu, Gürcistan ile ilişkileri-
mizin ve Güney Kafkasya’ya yönelik siya-
setimizin öncelikleri arasında yer almaya 
devam edecektir. 

Kardeşlerim,

Ahıska Türkleri yaşadıkları onca zulme, 
sürgüne ve acıya rağmen gittikleri her yer-
de çalışkanlıklarıyla, başarılarıyla, dilleri-
ne, dinlerine ve kimliklerine sahip çıkmala-
rıyla temayüz etmişlerdir. 75 yıldır büyük 
sabırla yürüttükleri adalet mücadelesinde 
hiçbir zaman meşruiyetten ve hukuktan 
ayrılmamışlardır. Hesaplaşmanın değil 
kucaklaşmanın, nefretin değil barış içinde 
bir arada yaşamanın peşinde koşmuşlar-
dır. Bugün Amerika’dan Kazakistan’a dün-
yanın 9 farklı ülkesinde kurdukları hayat-
larla, umudun ve dayanışmanın sembolü 
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ham ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime 
son verirken sizlere duygu ve umut dolu şu 
güzel şiirle veda etmek istiyorum.

“Ahıska!

Sensin içimde yanan kor ateş;

Sensin, ezeli ve ebedi yurdum!

Kavuşma ümidiyle yaşadım bunca yıldır;

Ümitler ki benim yenilmez ordum!

Ahıska!

Sen talan olmuş Türk yurdunun;

Gözü yaşlı maralısın.

Evladından ayrı düşmüş;

Anne gibi yaralısın…

Ahıska!

Yitirme ümidini bir gün de olsa,

Gelecek senin de altın çağların!

Bekle evlatlarını derviş sabrıyla;

Yeşertsin ümidi ulu dağların;

Birleşince tek bayrak altında erler;

Aydınlanacak yurtların, ocakların yanacak!”*

Mevla, 75 yıldır vatan hasretiyle yüreği ya-
nan kardeşlerimin bu özlemini bitirmeyi 
nasip eylesin diyorum. Buradan dünyanın 
farklı köşelerindeki Ahıskalı kardeşlerime 
kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. 
Şehitlerimize biz kez daha Allah’tan rahmet 
diliyor, aziz hatıralarını tazimle yâd edi-
yorum. Bu akşam bizleri bir araya getiren 
kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu an-
lamlı buluşmanın hayırlara vesile olması-
nı Rabbim’den niyaz ediyor, Milletin Evini 
teşrifleriniz için sizlere tekrar şükranlarımı 
sunuyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun. Ka-
lın sağlıcakla…

Aziz milletim, değerli misafirler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selamlı-
yorum. Toplu Konut İdaremizce hayata 
geçirilecek 100 Bin Sosyal Konut Kampan-
yasının tanıtım töreni vesilesiyle sizlerle 
beraberiz. Sizleri bu anlamlı tören müna-
sebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 
ağırlamaktan büyük bir memnuniyet du-

yuyorum. 100 Bin Sosyal Konut Kampan-
yasına öncülük eden Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımız ile finansmanına destek ve-
ren Hazine ve Maliye Bakanlığımızı tebrik 
ediyorum.

Böylece 17 yıldır sürdürdüğümüz şehir-
cilik hamlesine yeni bir altın halka daha 

Kanal İstanbul Siyasi
Boyutuyla da Dünyada Çok Ciddi 

Bir Sükse Yapacak

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Kampanyası Tanıtım Töreni
Ankara | 12 Aralık 2019
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canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın 
cephe çizgileri, yer yer teras, yer yer eğimli 
çatılarıyla geleneksel kemerli pencereler 
ve ferforje işlemeleriyle Akdeniz mimari 
kültürü yaşatılacak. İç Anadolu’da kıvrım-
lı yolları, şirin sokakları, ahşap süslemeli 
bitişik düzenli yapıları, cumbalı evleriyle 
örf adet ve gelenekleri yaşatan mahalle 
kültürünü benimseten konutlar yapılacak.  
Doğu Anadolu’da karasal iklimin gündüz 
sıcak gece soğuk tavrına ve arazinin zor 
şartlarına cevap verebilecek nitelikte cep-
he unsurlarının bölgenin yapısına uygun 
malzemelerden seçilmesine özen gösteri-
lecek. Güneydoğu Anadolu için de yöresel 
taşların hakim olduğu cephe kaplamaları 
ve motif işlemeleri esas unsur olmakla bir-
likte yer yer kullanıma uygun düz damla-
rın ve büyük balkonların, yer yer eğimli 
metal çatıların ve geniş saçakların yanı 
sıra mahremiyet unsurlarının ön planda 
tutulduğu yerleşim planı kararları alındı. 

Değerli arkadaşlar,

Yakın tarihte ülkemizin yaşadığı ekono-
mik ve sosyal krizlerin, diğer alanlarla 
beraber şehirlerimiz üzerinde de olumsuz 
etkileri olmuştur. Hiç şüphesiz bu menfi 
etkilerin başında çarpık kentleşme geliyor. 
Bizim 17 yıldır ortadan kaldırmaya çalış-
tığımız çarpık kentleşme sorunu, 1950’ler-
den itibaren başlayan, çoğu ekonomik se-
bepli, düzensiz göçlerin sonuçlarından bir 
tanesidir. 

İnsanoğlu göğe yakın değil, toprağa yakın 
yaşamalıdır. Ama öyle konutlar yapıldı ki 
20-30-40-50 kat. Bu binaların içerisinde 

yaşamak mümkün değil. Bu durum bizim 
komşuluk hukukumuzu da ortadan kaldır-
dı. Aynı binanın içinde yaşıyor ama birbir-
lerini tanımıyor. Komşu ölüyor, diğerinin 
ondan haberi yok. Bu bize yakışmıyor ve 
yakışmadı. İşte onun için bizim yeniden o 
geçmişte olduğu gibi mahalle kültürümü-
zü inşa etmemiz lazım. Bunu inşa ettiği-
miz zaman dayanışmamız çok daha farklı 
olacak ve komşuluk hukukumuz çok daha 
farklı gelişecektir.

Çeşitli nedenlerle kırsaldan göç eden va-
tandaşlarımız, genellikle denetimsizlik 
neticesinde şehirlerin etrafına, “gecekon-
du” dediğimiz sağlıksız yerleşim yerleri 
kurmuşlardır. Popülist siyasetçilerin, özel-
likle seçim dönemlerinde göz yummasıyla, 
maalesef bu gecekonduların sayısı zaman-
la daha da artmıştır. Belki bu ilk anda hoş 
geliyor olabilir ama bu aslında oralara yer-
leşenlere birer ihanetti. Çünkü ne sokak-
lar sokak, ne alt yapı var. Hiçbir şey yok. 
Konya’da yığma bir gecekonduda 3 çocuk 
öldü. Şimdi bunlara eyvallah etmek müm-
kün mü? İstanbul gibi bir şehirde ne yazık 
ki aynı şeyler yaşanıyor. Bir de buna on 
yıllar boyunca yoksulluğu çoğaltan, gelir 
adaletsizliğini derinleştiren, istikrarsızlık 
ve güvensizliği arttıran politikalar eklenin-
ce, sorun içinden çıkılmaz hale gelmiştir.

1984’den itibaren ortaya çıkan bölücü te-
rörle, çarpık kentleşme sadece belli şehir-
lerimizin sorunu olmaktan çıkıp diğer böl-
gelerimize de yayıldı. Çarpık kentleşme ve 
gecekondulaşmanın şehirlerimizin sadece 
yapısını, estetiğini, kültürünü değil, sosyal 
dokusunu da tahrip ettiğini gördük. Suç 

eklemiş oluyoruz. Bugüne kadar TOKİ va-
sıtasıyla yüzde 90’ı sosyal konut vasfında 
857 bin konut inşa ettik.  Ayrıca, 24 bin 
derslikli okullar, 40 bin yatak kapasiteli 
hastaneler, 1.000’e yakın ticari işyeri, ka-
mu kurumlarımızın hizmet binaları, stad-
yumlar, çok sayıda sosyal ve kültürel tesis 
TOKİ tarafından ülkemize kazandırıldı. 
Ülke genelinde 96 millet bahçesi de yine 
TOKİ tarafından inşa ediliyor. 

Bilindiği gibi bu yılın ilk aylarında 250 bin 
sosyal konut kampanyamız çerçevesinde 
başlattığımız ilk 50 binlik konut projesi 
vatandaşlarımızdan büyük ilgi görmüş-
tü. Biz de, hem sayıyı artırmaya, hem de 
kampanyayı sürekli hale getirmeye karar 
verdik. Bugünkü tanıtım töreniyle, 2020 
programımız kapsamında, ülkemizin 81 
vilayetinde 100 bin sosyal konutun daha 
inşa sürecini başlatıyoruz. İnşallah yılbaşı 
itibarıyla temeli attıktan sonra azami 1 ila 
1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine 
teslim edeceğiz. Hedefimiz bundan sapma 
olmaması ve vatandaşlarımızın zemin ar-
tı 2, zemin artı 3 ya da zemin artı 4 olmak 
üzere bu binalara yerleştirilmesidir.  Bu 
projelerle vatandaşlarımıza, yüzde 10 peşi-
natın ardından, kalan tutarın tamamı için 
aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 
aya varan vadelerle ev sahibi olma imkânı 
sağlayacağız. Böylece 100 bin dar gelirli 
ailemizin, kira öder gibi konut sahibi ola-
bilmelerini temin edeceğiz. Bu konutlar 
2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 
100 metrekare olarak projelendirilecek-
tir. 100 bin konutluk bu projenin toplam 
yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 mil-
yon lirayı buluyor. 

Mahalle Kültürümüzü  
Yeniden İnşa Etmeliyiz

Bu kampanya sadece ekonomik bakımdan 
değil, kültürel bakımdan da önemlidir. Her 
şeyden önce bu konut projeleri, meydanı, 
camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bi-
na cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle ge-
leneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak 
şekilde tasarlanacaktır. 

Projedeki yapılara ilişkin bazı özellikleri 
şimdi sizlere anlatmak istiyorum. Kara-
deniz Bölgesinde geleneksel yığma taş ya-
pıları andıracak biçimde cephede zemin 
kat seviyesinde yöresel taş kaplamalar, üst 
katlarda ahşap hissi verecek ahşap görü-
nümlü kaplamalar ve eğimli çatı saçakla-
rını destekler nitelikteki eli böğründeler 
yapmak suretiyle Karadeniz’e özgü yöresel 
ahşap ve taş yapı elemanları karma şekil-
de kullanılacak. Osmanlı’nın başkentle-
rini barındıran Marmara Bölgesi’nin ise, 
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olması 
nedeniyle bu bölgede hem geleneksel hem 
modern yapılar inşa edilecek. Depreme 
dayanıklı, yeşili bol, mahalle kültürünü 
yansıtan tasarımlar ile kalabalık nüfu-
sun rahatça nefes olabildiği alanlar inşa 
edilecek. Ege Bölgesi’nde iklim koşulları-
na uygun, açık renkli cephe kaplamaları 
ve boyamaları, cephede derzlemeler, ah-
şap görünümlü kat silmeleri ile dikmeler, 
yer yer cephe süslemeleri ve kiremit çatı-
larıyla Ege’nin geleneksel zarif dokusuna 
uygun nitelikte çözümlemeler yapılacak. 
Akdeniz’de de bölgenin kıtaları aşan ikli-
miyle barışık, güneş ışınlarını yansıtacak 
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Kentsel dönüşüm projeleriyle bir dönem 
şehrin varoşları olarak görülen alanlar; 
ibadethanesi, okulu, parkı, sağlık ocağı, 
spor tesisi olan cazibe merkezlerine dö-
nüştü. Bakınız bizden önce TOKİ sadece 
43 bin konut üretmişken, bu rakam bizim 
dönemimizde 857 bine çıktı. Ayrıca TOKİ 
tarafından ülkemizin 81 vilayetinin her 
birine kamu hizmet binaları, sevgi evle-
ri, engelsiz yaşam merkezleri, huzurevle-
ri, halk eğitim merkezleri, ibadethaneler, 
okullar inşa edildi. TOKİ; Hindistan’dan 
Endonezya’ya, Pakistan’dan Sri Lanka’ya 
kadar yurtdışında hayata geçirdiği proje-
lerle de ülkemizi gururla temsil etti. 100 
bin sosyal konut projesinde olduğu gibi 
TOKİ vasıtasıyla milyonlarca insanımız ki-
radan bile düşük taksitlerle ev sahibi oldu. 
Yıllarca kendisini kimsesiz, sahipsiz hisse-
den dar gelirli vatandaşlarımız, hamdol-
sun bugün TOKİ sayesinde modern, kali-
teli, sağlıklı konutlarda oturuyor, geleceğe 
çok daha güvenle bakıyor.

Değerli arkadaşlar, 

Her zaman söylediğim gibi, ülkeye ve 
millete hizmet, önce gönül, sonra vizyon 
işidir. Millete ve ülkeye dair bir aşkınız, 
hedefiniz, idealiniz yoksa hangi görevde 
olursanız olun, o siz için yüke dönüşür. 
Başarılı olmak isteyen önünde bir yol açar, 
istemeyen de muhakkak arkasına saklana-
cağı bahane bulur. Bizim için de 17 yıldır 
aralıksız sürdürdüğümüz hizmet mücade-
lesi, hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçe-
si olmadı. Her çalışmamızda olduğu gibi 
kentsel dönüşüm hamlesini başlattığımız-
da da birileri sürekli önümüze engeller çı-

kardı. Özellikle CHP ve güdümünde hare-
ket eden kimi meslek odaları, projelerimizi 
sabote etmek için olağanüstü çabalar har-
cadı. Kimi zaman medya aracılığıyla, kimi 
zaman mahkemeler yoluyla, bunlar fayda 
etmeyince de sokaklar kışkırtılarak mega 
projelerimiz durdurulmaya, akim bırakıl-
maya çalışıldı. Şu an içinde olduğumuz 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili çok 
kez “ruhsatsız bina” denildi. Danıştay bu-
rayla ilgili kararını açıkladığı halde bu söy-
lemlerinden vazgeçmediler. Danıştay’ın 
belgesi ortada... Daha ne istiyorsun? 

Geçmişte de vatanperver, milliyetper-
ver bütün devlet adamlarının karşılarına 
hep, başını CHP’nin çektiği zihniyet dikil-
miştir. Menderes’ten Özal’a, Erbakan’dan 
Türkeş’e kadar tüm vizyon sahibi lider-
ler, CHP zihniyetinin saldırılarına maruz 
kalmıştır. Millete faydası dokunacak tüm 
eserler, daha fikir aşamasında, CHP zih-
niyeti tarafından çeşitli bahanelerle öldü-
rülmeye çalışılmıştır. Biz de 2002’den beri 
attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz 
her reformda karşımızda hep bu sığ zih-
niyeti bulduk. Ülkemizin ve milletimizin 
hayrına hangi adımı atmışsak, hangi pro-
jeye BİSMİLLAH demişsek, bu çapsızların 
sabotajlarına maruz kaldık. Asrın projesi 
Marmaray’ı engellemeye çalıştılar. Avras-
ya Tünelini daha proje aşamasındayken 
mahkemeye taşıdılar. Bir mahkeme kararı 
üzerine “Yavuz Sultan Selim Köprüsünü 
dört direkten ibaret bıraktık” diye sevinç 
çığlıkları atıyorlardı. 

oranlarının artmasından uyuşturucu kul-
lanımına, güvenlikten çeşitli sosyal prob-
lemlere kadar birçok sıkıntıyla yüzleşmek 
zorunda kaldık. Bir dönem İstanbul gibi 
megapol şehirlerimizde devletin adeta hiç-
bir varlık gösteremediği gettolar, varoşlar, 
kurtarılmış bölgeler türedi. Marjinal terör 
örgütleri, bilhassa 1990’larda bu bölgeleri 
militan devşirme ve millete baskı kurma 
aracı olarak kullandı. Suyun, elektriğin, o-
kulun, temel altyapı hizmetlerinin olmadı-
ğı son derece sağlıksız şartlarda insanımız 
yaşamaya mahkûm edildi.

Bizim Dönemimizde TOKİ  
857 Bin Konut İnşa Etti

1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı olduğumuzda kaşımızda gerçek-
ten korkunç bir manzara bulduk. Havası 
solunmayan, suyu içilmeyen, yolları yü-
rünmeyen, çöp dağlarının patladığı, trafik 
çilesinde gün geçirilen bir İstanbul dev-
raldık. Özellikle çarpık kentleşme ve gece-
kondulaşma sorunu İstanbul’da had safha-
daydı. Ülkemize ve İstanbul’umuza yakış-
mayan bu tablo karşısında, başkaları gibi 
siyasi popülizme tevessül etmedik. Bizim 
milletimiz en iyisine, en sağlamına, en gü-
zeline, en konforlusuna layıktır inancıyla 
tek tek sorunların üzerine gittik. Günden 
güne büyüyen ve milyonlarca insanımızı 
etkileyen, hatta yangınlarda, depremlerde 
vatandaşlarımızın can güvenliğini riske 
atan çarpık kentleşme sorununa çözüm 
bulmak için hemen kolları sıvadık. Yıllar-
dır ihmal edilen, hor görülen bölgelere hiz-
met götürmek, oralardaki kardeşlerimizin 

hayat standardını yükseltmek için çok yo-
ğun çaba harcadık. Hepsinden önemlisi ge-
cekonduları şehirle, gecekondu sakinlerini 
de devletle kucaklaştırmanın mücadelesi-
ni verdik.

O dönem KİPTAŞ ile İstanbul genelinde 
başlattığımız toplu konut hamlesi, bugün 
dünyanın birçok ülkesinde yaşanan gece-
kondu probleminin çözümüne örnek oldu. 
İstanbul’daki bu başarılı tecrübeyi, son 17 
yılda hükümet olarak tüm Türkiye’ye, 81 
vilayetimizin tamamına yaygınlaştırma 
fırsatı bulduk. Pek çok yerleşim birimimiz, 
çevre düzenlemeleri ve sosyal donatılarıy-
la modern yerleşim yerleriyle, ilk defa TO-
Kİ projeleri sayesinde tanıştı.  Bu projeler, 
belediyelerimiz ve özel sektörümüz için 
de bir örnek, bir model oluşturdu. Pek çok 
belediye, şirket ve şahıs, bu modele uygun 
projeler geliştirip hayata geçirdi. Böylece 
şehirlerimizin çehresi değişmeye, gelişme-
ye başladı. Bilhassa İstanbul, Ankara, Di-
yarbakır gibi büyük kentlerimizin etrafın-
da pıtrak gibi çoğalan gecekondu sorunu 
büyük oranda çözüme kavuşturuldu. 

İşte Diyarbakır... 3-5 yıl öncesinin Diyar-
bakır’ıyla şu andaki Diyarbakır aynı değil. 
Hele hele bitişik nizam, içinden tüneller 
açılmış, terör örgütlerinin açtığı bu tünel-
lerle bombalar yerleştirilmiş olan o binala-
rın hepsini yıktık. TOKİ oldukça modern 
binalar inşa etti. O bölgede yaşayan vatan-
daşlarımıza insanca yaşamanın imkânını 
sağladık. Orada Kürtler yaşıyor, filanca 
yerde Türkler yaşıyor demedik. Buralarda 
benim vatandaşım yaşıyor dedik.
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Biz göreve geldiğimizde savunma sanayin-
de yerli üretim yüzde 20’ydi.  Şimdi bu ora-
nı yüzde 70’e çıkardık.  Biz Amerika’dan 
insansız hava aracı alamıyorduk, silahlı 
insansız hava aracını alamıyorduk. Bunla-
rı gidip oradaki liderlerle görüştüğümüz 
zaman, “Maalesef kongreden izin çıkma-
dı” diyorlardı. Ama şimdi biz insansız ha-
va aracını üretiyoruz. Kötü komşu bizi ev 
sahibi yaptı. Şimdi onun bir kademe daha 
ilerisine gittik, dünyada 3-5 ülkede olan 
‘akıncı’ denilen bir insansız hava aracını 
ürettik. Bunlar, bizim gurur abidemiz de-
ğil mi? Gurur abidemiz olduğuna göre biz 
bunlarla gururlanmayacağız da neyle gu-
rurlanacağız? Ama inanın bunlarla hala 
gururlanmayanlar da var. Bundan dolayı 
çok rahatsız olanlar da var. “Biz yapama-
dık ama bunlar yaptı” diyorlar. 

Sakarya-Arifiye’deki tank palet fabrikası 
örneğinde olduğu gibi, defalarca izah edi-
len bir konuyu yalan siyasetine meze yap-
maktan çekinmediler. Türkiye’yi yurt dışı-
na şikâyet ederek, uluslararası yatırımcıyı 
ürküterek, bu ülkenin kalkınmasına, güç-
lenmesine, küresel ölçekte cazibe merkezi-
ne dönüşmesine çelme takmaya kalktılar. 

Şimdi Kanal İstanbul’a da karşı çıkıyorlar.  
Çıkmış Belediye Başkanı diyor ki, “Kanal 
İstanbul buraya uymaz.” Ya sen otur işine 
bak. Nasıl uyduğunu göreceksin. Bütün 
bunların çalışmalarını biz gayet iyi yaptık. 
Üniversiteleri çalıştırdık, kendi ekipleri-
mizi çalıştırdık. İnşallah en yakın zaman-
da ihalesini de yapmak suretiyle Kanal 
İstanbul’a da başlayacağız. Kanal İstanbul 
nedir biliyor musunuz? Boğazı çok ciddi 

bir felaketten koruma projesidir. Hatırla-
yın, Selimiye önünde daha önce bir  İnde-
pendenta olayı olmuştu. Kanal İstanbul’un 
sadece çevrecilik boyutu olmayacak. Bu-
nun yanında bir siyasi boyutu olacak ki bu-
nu şimdi kullanmıyorum, vakti saati geldi-
ğinde onu da kullanırız. O siyasi boyutuyla 
da inşallah Kanal İstanbul dünyada çok 
ciddi bir sükse yapacak.

CHP’nin “Takoz Siyasetine”  
Boyun Eğmeyeceğiz

Ekonomimizi büyütmek, ihracatımızı 
geliştirmek, 81 vilayetimizi yollarla, ba-
rajlarla, hastanelerde donatmak istedik 
bunlara bile “hayır” dediler. Bugün de ay-
nı “istemezük” tavırlarını Kanalistanbul 
ve diğer mega projelerimizde gösteriyor-
lar. İstanbul’la birlikte ülkemizin gelecek 
asrına damga vuracak böylesine strate-
jik önemde bir projeyi engellemek için 
her yolu deniyorlar. Biz elbette burada 
asıl sorunun ne olduğunu, kimlere han-
gi mesajların verilmek istendiğini gayet 
iyi biliyoruz. Birileri başlarını okşayan 
efendilerine diyet borcu ödeyecek diye, 
Türkiye’yi büyütecek, stratejik bakım-
dan elini güçlendirecek bu projeyi rafa 
kaldırmayacağız. Dün olduğu gibi bugün 
de CHP’nin “takoz siyasetine” boyun eğ-
meyeceğiz. Türkiye’nin 2023 hedefleriyle 
arasına kimsenin, hiçbir gücün girmesine 
izin vermeyeceğiz.Millet için, memleket 
için, evlatlarımızın istikbali için doğru 
bildiğimiz yolda kararlılıkla yürümeyi 
sürdüreceğiz. 

Şehir Hastanelerimizi Karalamak 
İçin Yalan Haber Uyduruyorlar

Biliyorsunuz, bir Arifiye Tank Palet Fabri-
kası meselesi var. Yatıyor kalkıyor, “Tank 
Palet Fabrikası’nı yabancılara sattılar” di-
yor. Burada ‘satış’ diye bir şey yok. Tank Pa-
let Fabrikası zararda olan bir yer, teknolo-
jisi ileri teknoloji değil. Üç firma katılıyor, 
BMC firması bu ihaleyi alıyor. Satış değil 
kiralama, işletme ihalesini alıyor. 50 mil-
yon dolarlık yatırım yapma şartıyla burayı 
alıyor. Ne kadarlığına? 25 yıllığına. Bun-
ların işletme kabiliyeti yok. Hayatlarında 
bunlar beş koyun gütmemişler, zaten de 
güdemezler.

İstanbul Havalimanı’nın inşasından bizi 
vazgeçirmek için Gezi olayları dâhil her 
türlü provokasyonu denediler. İstanbul 
Havalimanımız, dünyanın en büyük ilk 
üç havalimanından bir tanesidir. Alman-
lar Berlin’de havalimanı yapmak için 17 
yıldır çalışıyor. Ancak bir türlü bitire-
mediler.  Almanlar, Alman hükümetine 
diyorlar ki “Türk müteahhitlere verin, 
gelsinler bu havalimanını bitirsinler. 
Berlin Havalimanı’ndan daha büyüğünü 
de yaptılar.” 

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Projesini 
rafa kaldırtmak için yapmadıklarını bırak-
madılar. İnşaatı hızla devam eden Atatürk 
Kültür Merkezi’nin kısa bir süre sonra 
lansmanını yapacağız.

Sağlıkta özgün bir model olan Şehir Has-
tanelerimizi karalamak için kimi kurgu, 
kimi külliyen yalan nice haber uydurdu-

lar. İkide bir çıkıyor, “Zarar ediyor” diyor. 
Böyle bir şey söz konusu değil. İnsana hiz-
met noktasında, insanımızın sağlığı nokta-
sında gerekirse zarar da ederiz. Var mı baş-
ka bir diyeceğin? Biz farklı bir kültürden 
geliyoruz. Sen bu ülkede SSK’nın genel 
müdürlüğünü yaptın. SSK’nın genel mü-
dürlüğünü yaptığın zaman vatandaşımıza 
verilecek ilacın dahi yoktu. Hasta odaları 
koğuş gibiydi. Hastaneler çöplüğe dönüş-
müştü. Röntgen için 7 ay sonraya randevu 
alınıyordu. Kimdi SSK’nın başında? Sen... 
Sen SSK’yı yönetemedin. Şimdi biz şehir 
hastaneleri gibi dev hastaneler yapıyoruz. 
Bundan rahatsız oluyorsun, eline diline 
dursun.

Daha çok doktor yetiştireceğiz. Daha çok 
doktor yetiştirmek suretiyle bütün bu has-
tanelerimizde inşallah doktor noktasında, 
hemşire noktasında, sağlık memuru nok-
tasındaki sıkıntımız kalmayacak. 

Sadece yatırımları, sadece altyapı projele-
rini engellemeye çalışmadılar, hak ve öz-
gürlükler alanında da benzer bir çabanın 
içine girdiler. Kamuda başörtüsü düzenle-
mesine “hayır” dediler. Meslek liselerinde 
katsayı zulmünün kaldırılmasına “hayır” 
dediler. 4+4+4 ile eğitimin özgürleşme-
sine “hayır” dediler. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemiyle demokrasinin güç-
lenmesine “hayır” dediler.  Bölücü terör ör-
gütü PKK ve ülkemizin gördüğü en büyük 
ihanet çetesi olan FETÖ ile mücadeleye 
“hayır” dediler. Savunma sanayiinde dışa 
bağımlılığımızı azaltacak kritik projeleri 
küçümsediler, hatta karaladılar. 
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Değerli arkadaşlar,

Son günlerde ardı ardına yaşadığımız dep-
remler, bize güçlü şehir altyapısının ve 
kaliteli konutun önemini tekrar hatırlat-
mıştır. Türkiye’ye, geçmişin ihmallerini 
de telafi edecek şekilde, sağlam, güvenilir, 
depreme dayanıklı bir şehirleşme modeli 
kazandırdık.  Dünyaya örnek olan bu mo-
deli geliştirerek devam ettireceğiz.  Bunun 
için, her açıdan güvenli evleri, ekonomik 
gücü yerinde insanlarımız yanında, 82 
milyonun her bir ferdi için de hayata ge-
çirmekte kararlıyız. Vatandaşlarımızı, ai-
leleriyle huzur içinde, mahalle kültürünü 
teneffüs ederek, insanlık onuruna uygun 
bir ortamda yaşayabilecekleri konutlara 
kavuşturmak için tüm imkânlarımızı se-

ferber ediyoruz. Bugün başlattığımız 100 
bin sosyal konut projemiz de, işte bu he-
defimiz doğrultusunda atılmış değerli bir 
adımdır. Toplu Konut İdaremizin bu proje-
yi de en güzel, en başarılı şekilde neticelen-
direceğine inanıyorum.

Kampanyada emeği ve katkısı bulanan 
tüm Bakanlıklarımıza, kurum ve kuruluş-
larımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Ülkemizin her şehrindeki dar gelirli va-
tandaşlarımızı bu kampanyadan istifade 
etmeye çağırıyorum. 100 bin sosyal ko-
nut kampanyasının hayırlara vesile ol-
masını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.

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

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin kıymetli 
üyeleri, iş dünyamızın değerli temsilcileri, 
kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygu-
larımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Hizmet İhracatçıları Birliği 2018 Yılı Hiz-
met İhracatı Ödüllerini takdim edeceğimiz 
iş dünyamızın seçkin temsilcilerini tebrik 

ediyorum. Geçtiğimiz yıl kurulan Hizmet 
İhracatçıları Birliğimiz, ülkemizin bu alan-
daki potansiyelinin bir ifadesidir. Hizmet 
ihracatı ve pazarlarının çeşitlendirilmesi, 
yeni pazarlara girilmesi ve mevcut pazarla-
rın geliştirilmesi konusunda birliğimizden 
önemli çalışmalar bekliyoruz. 

Dünyada Nasıl Süveyş ve 
Cebelitarık Varsa, Bizde de 

Kanal İstanbul Olacak

Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni
İstanbul | 21 Aralık 2019
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larına doğru atılmış bir adımdır. Biz bu 
adımı hayata geçireceğiz. Dünyada nasıl 
Süveyş varsa, Cebelitarık varsa, bizde de 
Kanal İstanbul olacak.

Kanal İstanbul’un çevreci özelliğinin yanı 
sıra Türkiye’ye kazandıracağı haklar da o-
lacak. Selimiye’nin önünde Independenta 
tankeri 7 ayı aşkın bir süre yandı ve hiçbir 
şey yapılamadı. Boğazda birçok kez kuru 
yük gemileri, tankerler yalılara bindirdi. 
Her an bu bir tehlikedir ve çevrenin tehdi-
didir. Kanal İstanbul ile bu tehditler adeta 
yok seviyesine geleceği gibi bir de ülkemi-
ze ciddi manada bir getirisi olacaktır. 

Değerli misafirler,

Atalarımız, “Bal bal demekle ağız tatlan-
maz” diyor. Ekonomide de sadece, “Her 
şey iyi, güzel, hoş” demekle, çarklar dön-
müyor, tencere kaynamıyor. Bunun için 
somut gelişmelere, elle tutulur, gözle gö-
rülür icraata ihtiyaç var. Son dönem veri-
lerine baktığımızda, işte bu somut geliş-
meleri görebiliyoruz. Mesela, ekonomik 
güven endeksi, Kasım ayında yüzde 1,7 
oranında artarak 91,3 oldu. Bu alanda 
son iki aylık artış yüzde 6,2’yi aştı. Ka-
sım ayında kurulan şirket sayısı bir ön-
ceki yıla göre yüzde 10,2 oranında artış 
kaydetti.

Konut ve otomobil piyasalarındaki can-
lanmayı, herhalde görmeyen yoktur. 
Konut satışları Kasım’da yüzde 54,4 ve 
otomobil satışları da yüzde 3,5 arttı. O-

tomotiv sektöründe ülkemize güvenip 
stoklarını iyi tutanlar kazanmaya devam 
ederken, stokları yetersiz olanlar “yok 
sattı”.

İhracatımız, genel ticaret sistemine göre 
180 milyar doları bulurken, turist sayı-
sında 50 milyonun üzerinde yeni bir re-
kor bekliyoruz. Mal ihracatımızda elde 
ettiğimiz 180 milyar dolarlık gelirin yanı 
sıra hizmet ihracatında elde ettiğimiz ta-
rihi başarıyla cari fazla verir hale geldik. 
Hizmet ihracatımız 2002 yılında sadece 
14 milyar dolar iken, bu yılın Ekim ayı 
itibariyle ise yıllık 53 milyar dolara ka-
dar yükseldi. Ekim ayı itibariyle cari faz-
la rakamı 4,3 milyar dolar oldu. Bu ba-
şarıya ulaşmamıza katkı sağlayan, mal 
ve hizmet dâhil, tüm ihracatçılarımıza 
gönülden teşekkür ediyorum. Mal ve hiz-
met üretiminde daha rekabetçi bir eko-
nomiyle pazar çeşitliliğimizi de artırarak 
bu eğilimi sürdürmekte kararlıyız.

Üçüncü çeyrekteki yüzde 0,9’luk pozi-
tif büyümeyle ülkemiz yeniden büyüme 
dönemine girdi. Kapasite kullanım oranı 
Kasım’da, bir önceki aya göre artmaya 
devam ederek, son 15 ayın zirvesi olan 
yüzde 77,2’ye yükseldi. Ekim ayında sa-
nayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 3,8 artarken, perakende satış 
hacmi yüzde 5,9 arttı.

Sanayi üretimindeki artış eğilimi devam 
ediyor. Ekim ayında 10,4 milyar liralık 
yeni yatırım için 637 proje teşvik belge-

Türk ekonomisinin tüm alanlarıyla bir-
likte ihracatta da hala hak ettiği seviyenin 
çok gerisinde bulunduğu bir gerçektir. İh-
racatımızı 500 milyar dolara çıkarma he-
defimize sıkı sıkıya bağlıyız. Tabii bunun 
için öncelikle, küresel rekabette bizi öne 
çıkartacak şekilde mal ve hizmet üretimi-
mizi artırmamız gerekiyor. Dünyada her 
iki konuda da ayrı ayrı öne çıkmış ülkeler 
bulunuyor. Bizim Türkiye olarak, ikisini 
birlikte gerçekleştirmemiz şarttır. Bulun-
duğumuz coğrafya ve sahip olduğumuz 
imkânlar bize, mal ve hizmet tasarımı, ge-
liştirilmesi, üretimi, ihracatı konularında 
avantaj sağlıyor. 

Geçtiğimiz 17 yılda demokrasiden hukuka, 
eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye 
kadar tüm alanlarda kurduğumuz güçlü 
altyapı, aynı zamanda bize cesaret ve des-
tek veriyor. Ülkemize yönelik terör tehdit-
lerinin ve ekonomik saldırıların artması-
nın gerisinde, işte bu büyük potansiyelin 
harekete geçmesinden duyulan rahatsızlık 
vardır. Ama bu büyük dirilişe, bu büyük 
uyanışa, bu büyük şahlanışa, Allah’ın izni 
ve yardımıyla, kimse engel olamayacaktır. 
Ülkemiz ve milletimizle ilgili senaryoları 
yırtıp atarak, tuzakları parçalayıp geçerek 
yolumuza devam ediyoruz. Yaşadığımız on-
ca badireye rağmen Türkiye’ye ve Türk Mil-
letine bugüne kadar diz çöktüremediler, in-
şallah bundan sonra da başaramayacaklar. 
Artık Türkiye’ye zarar vermenin bir bedeli 
var. Ancak bu bedeli göze alanlar karşımıza 
çıkabilir. Eskisi gibi “Boş atıp dolu tutma” 
yöntemiyle ülkemizi yönlendirebilecekle-
rini sananlar, eninde sonunda bu gerçeği 
kabullenmek mecburiyetinde kalacaktır. 

Kanal İstanbul’un   
İhalesini Yapıyoruz 

Büyük ve güçlü Türkiye hedefine, hiç ol-
madığı kadar yakınız. Ülkemizin elde et-
tiği her bir başarı, milletimizin geleceğine 
daha güvenle bakmasını sağlıyor. Yıllarca 
ülkemizi ve milletimizi kendi iç çekişme-
leriyle oyalayanlar, bu defa hezimete uğ-
radılar. İçeride de, dışarıda da her yolu 
denemelerine rağmen, bu kutlu yürüyüşü 
durduramadılar, inşallah durduramaya-
caklar. Özellikle de şu anda içeride ana 
muhalefetin başındaki zat ileri geri konu-
şuyor. Biz “Kanal İstanbul” diyoruz, o da 
çıkıyor diyor ki “yapamayacaksınız!” Biz 
yapacağız. Bir taraftan da müteahhitleri 
tehdit ediyor. “Hangi müteahhit bu işin 
içerisine girerse, bilsin ki verdiği parayı 
-biz geliyoruz, geldiğimiz zaman- alama-
yacaktır.” Bir defa bu zat, devletin ne ol-
duğundan bihaberdir. Ne demek yahu? 
Sen gelemeyeceksin zaten o ayrı bir ko-
nu da. Devletlerde devamlılık esastır ve 
bir müteahhit bu işe girmiş, anlaşmasını, 
sözleşmesini yapmış. Buna cevap vermeyi 
zait addediyorum da, bütün müteahhit-
lerimize bir şey hatırlatmak istiyorum; 
bakınız bu ülkede nasıl bir siyasetçi var, 
bunu bilin. Bu şahıs, üstelik şu anda ana 
muhalefetin başında. 

İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi 
yapıyoruz ve Kanal İstanbul’a başlıyoruz. 
Bunun çalışması, 1 haftalık, 1 aylık, 1 yıl-
lık değil, ta belediye başkanlığımın son-
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yandan da tüm dünyaya meydan okuma 
pahasına ülkemizin çıkarlarını savunma-
ya çalışıyoruz.  

Libya’yla bir anlaşma imzaladık, bir muta-
bakat metnini ortaya koyduk. Bir taraftan 
askeri güvenlik anlaşması, öbür taraftan 
kıyılarla alakalı, denizlerdeki haklarımızla 
alakalı anlaşma imzalandı. Ama bundan 
birileri rahatsız oluyor. Bir de bakıyoruz ül-
kemizin içinde ana muhalefetin başı, onun 
yanında bazıları bu anlaşmadan rahatsız 
oluyor. Siz kimden yanasınız? Bu memle-
ketten, bu milletten yana mısınız, yoksa 
atalarımızın bir sözü var, onu söylemeye-
yim. Yürüttüğümüz mücadelede, diğer ül-
kelerden neredeyse hiç destek alamıyoruz. 
Milletimizin dirayeti ve dostlarımızın dua-
sı sayesinde yolumuza devam ediyoruz. 

Bu kritik dönemde, iş dünyamızın ve tüm 
vatandaşlarımızın ülkelerine güvenme-
leri, bizlere destek olmaları önemlidir. 
Türkiye’yi hep birlikte büyütecek, geliştire-
cek, 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Evlat-
larımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını güven 
ve huzur içinde hayata geçirebilecekleri bir 
ülke bırakmak için daha çok çalışacak, da-
ha sıkı mücadele edeceğiz. Çünkü bu ülke 
hepimizin…  Çünkü önümüzdeki gelecek 
hepimizin ortak geleceği… Bizim kendi-
mizi ait hissettiğimiz bir başka vatanımız 
yok.  Bizim gölgesine sığınacağımız bir 
başka bayrağımız yok. Bizim günde 5 vakit 
duymadan huzurla yatağa gireceğimiz bir 
başka ezanımız yok. Öyleyse, taşıyla, topra-
ğıyla, insanıyla, tüm değerleriyle ülkemi-
ze sıkı sıkıya sarılmaktan başka çaremiz 
de yok demektir. Yüreğimizde işte bu ateş 

yanmaya devam ettiği müddetçe, Allah’ın 
izniyle hiç kimse istiklalimizi ve istikbali-
mizi elimizden alamaz. Bunu bir asır önce 
Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşımızda yapa-
madılar. Bunu yapmaya 15 Temmuz’da da 
güçleri yetmedi. 

Eğer Liderseniz, Verdiğiniz Kararı 
Sonuna Kadar Takip Eder ve İşi 
Bitirirsiniz

Bakın şimdi Çanakkale’de kuleler yük-
seliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 
Bakınız nereyi nereye bağlıyoruz. Artık 
İzmir’in yolunu Gelibolu’yla adeta bütün-
leştiriyoruz. Bunların hepsi birer ufuktur 
ufuk, bunlar sıradan işler değil. Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Mar-
maray ve Osmangazi Köprüsü’yle ilgili de 
yapamazsınız denildi. İsteseniz de yaptık, 
istemeseniz de yaptık. Eğer liderseniz, ver-
diğiniz kararı sonuna kadar takip eder ve 
işi bitirirsiniz. Şu anda İstanbul- İzmir 3,5 
saat. Bunların ufku bu işlere yetmez. İnşal-
lah önümüzde daha güzel günler var.

“Şehir hastaneleri” diyoruz. “Niye yapıyor-
sunuz” diyorlar. 

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi 

Biz, bir vatandaşının sağlığı için devleti 
yok farz eden milletiz. Onlar bunu anla-
mıyor. Bu beyefendi, genel müdür olduğu 
dönem SSK’yı iflas ettirdi.  Biz şimdi şehir 
hastanelerini yaparak, halkımıza adeta 5 
yıldızlı otel lüksünde hizmet sunuyoruz. 

si düzenleyerek, yılın en yüksek sayısına 
ulaşmış olduk. Bu yatırımlarla, inşallah 
23 binin üzerinde ilave istihdam oluşma-
sını bekliyoruz. 

Milletler Tarihlerinde Çok Ender 
Görülen Bir Mücadele Sürecinden 
Geçiyoruz

Ar-Ge harcamamızın gayrisafi yurt içi ha-
sıla içindeki oranı tarihimizde ilk kez yüz-
de 1’i aştı. Geçen yılın Kasım ayında yüzde 
21,6 olan enflasyon, bu sene yarı yarıya 
gerileyerek yüzde 10,6 olarak gerçekleş-
ti. Son açıklanan verilerle hamd olsun is-
tihdam cephesinden de olumlu haberler 
geldi.  Mevsim etkilerinden arındırılmış 
olarak baktığımızda istihdam son iki ayda 
103 bin kişi ve son dört ayda ise 212 bin 
kişi arttı. Böylece işsizlik oranı son iki ay-
dır gerileyerek yüzde 13,9 oldu. İnşallah 
önümüzdeki aylarda daha iyi rakamlarla 
karşılaşacağız. 

Bunlara ilave olarak, ülkemizin risk pri-
mini ifade eden SİDİES (CDS) göstergesi 
300’ün altına inerek 280 oldu. Borsamız 
110 bin puanın üzerine çıkarak son 1,5 yı-
lın zirvesini gördü. 

Değerli misafirler, 

Tüm bu gelişmeler işlerin yolunda gittiği-
ni, ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekil-
de sürdüğünü bizlere gösteriyor. Meclis’te 
dün kabul edilen 2020 bütçesi, bu bakım-
dan yeni bir dönemin müjdecisidir. Çok 
enteresan bir durum var tabii. Bakıyorsu-

nuz bir tarafta iktidarı yerden yere vur-
maya çalışan var, öbür taraftan oylama 
yapılıyor Genel Kurul’da kimse yok, hepsi 
bırakıp gitmişler. İktidar orada gayet gü-
zel bir birliktelik sergilemiştir, muhalefet 
ise lime lime dökülmüştür. Bu vesileyle, 
bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisimize ve 
tüm milletvekillerimize, bütçe çalışma-
larında gösterdikleri gayret için teşekkür 
ediyorum. 

Bununla birlikte, elbette hala çözülmesi 
gereken sorunlar, atılması gereken adım-
lar bulunuyor. Bunların hepsinin planını, 
programını yaptık, hepsini de birer birer 
hayata geçireceğiz. Son yıllarda üstesin-
den geldiğimiz sıkıntılar, öyle sıradan, 
rastgele sorunlar değildir. Milletler ta-
rihlerinde çok ender rastlanabilecek bir 
mücadele sürecinden geçiyoruz. Demok-
rasimize, ekonomimize, güvenliğimize, 
huzurumuza, birliğimize, beraberliğimi-
ze kast eden saldırıların biri bitmeden di-
ğeri başlıyor. Eşi benzerine rastlanmayan 
haksızlıklarla, adaletsizliklerle, tehditler-
le, tuzaklarla, oyunlarla karşı karşıyayız. 
İşte Cenevre, ardından Malezya’ya gittik. 
Malezya’da 17 anlaşma imzaladık. İnşal-
lah bu atılan imzalar takibini de yapmak 
suretiyle Türkiye’nin sadece bölgesinde 
değil, inşallah uluslararası camiada da ne-
relere geleceğini göstermesi bakımından 
çok önemli. Bir yandan vatandaşlarımı-
za hizmet etmeye, bir yandan mazlumla-
ra ve mağdurlara kol-kanat germeye, bir 
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Bunun için güney sınırlarımız boyunca 
kurmak istedikleri terör koridorunu da 
parçalayıp attık. İnşallah bundan sonra da 
önümüze çıkan her engeli aynı şekilde ka-
rarlılıkla aşacağız. 

Bu duygularla, bir kez daha 2018 Yılı Hiz-
met İhracatı Ödüllerini kazanan firmala-

rımızı tebrik ediyorum. Türkiye’nin büyü-
mesi, gelişmesi, kalkınması için alın teri 
döken, emek veren, gayret gösteren herke-
se şükranlarımı sunuyorum. Çalışmaları-
nızda başarılar diliyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla.

Değerli misafirler, kültür, sanat, edebi-
yat, ilim ve medya dünyamızın kıymetli 
mensupları, Star Gazetesinin değerli ça-
lışanları,  sevgili genç kardeşlerim, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle, hürmetle, se-
lamlıyorum. 

Ülkemizin ilim, sanat ve kültür hayatına 
yön veren, eserleriyle yolumuzu aydın-

latan siz kıymetli dostlarımla bir kez da-
ha buluşmanın bahtiyarlığı içindeyim. 
Bu sene 6’ıncısı düzenlenen Necip Fazıl 
Ödülleri’nin yayın hayatımız, edebiyat ve 
fikir dünyamız için hayırlara vesile olma-
sını Allah’tan diliyorum.

Sözlerimin hemen başında büyük şair, 
büyük mütefekkir, büyük dava adamı, 
büyük üstat Necip Fazıl Kısakürek’i bir 

CHP, Kendi Tarihiyle Yüzleşme 
Cesareti Gösterememiştir

Star Gazetesi Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni
İstanbul | 21 Aralık 2019
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notaları kullanarak okuyucularına türkü 
tadında cümleler sunuyor. “Yolculuk, var-
maktan güzeldir bazen;  ve yollar yürüye-
lim diye kalbimizi dürter” diyor bir eserin-
de… Bir diğerinde ise: “Birileri uzakları an-
latır, ulaşılamaz uzaklardan bahseder hep. 
O uzaklar içimizmiş meğer. Karanlık diye 
korkup girmediğimiz, başka başka zaman-
ların peşine düştüğümüz uzaklar… Her bir 
hikâyesiyle okuyucusunun farklı iklimler-
de soluklanmasını sağlayan Cemal Şakar 
kardeşimizi de tebrik ediyorum. 

Değerli dostlar,

Bildiğiniz üzere, ecdadımız, tarihin 6 asrı-
na Osmanlı mührünü vurdu. Osmanlı Dev-
leti; din, dil, etnik yapı ve kültür bakımın-
dan farklı özellikler taşıyan bir coğrafyada 
6 yüz yıl barış ve huzur dönemini yaşattı. 
Bunun nasıl gerçekleştiğini anlamak ve an-
latmak isteyen araştırmacılar askerî, idarî, 
iktisadî, sosyal, kültürel ve demografik bir-
çok sebepten bahsederler. Dünya tarihin-
de çok sık rastlanmayan böyle bir başarıyı 
tek bir saikle açıklamak elbette mümkün 
değildir. Ancak dili, dini, etnik kökeni bir-
birinden farklı onlarca milletin 21 milyon 
kilometrekareye ulaşan coğrafyada barış 
içinde yaşaması, Osmanlı’nın yönetim ve 
hukuk anlayışı sayesinde mümkün olmuş-
tur. Birçok tarih araştırmacısını Osmanlı 
adliye kaynaklarına sevk eden sebep bu-
dur.  Sayıları on binleri aşan kadı sicilleri, 
işte bu kaynakların en önemlisidir. Kadı 
Sicilleri sadece hukuk tarihi bakımından 
değil, Osmanlı devletinin sosyal, siyasî, 
iktisadî ve kültürel tarihi bakımından da 
son derece zengin bir kaynaktır. 

Bu sicillerin yayınlanmasına duyulan ih-
tiyaç ilim çevrelerinde yıllarca dile getiril-
miş, fakat birtakım zorluklar sebebiyle bu 
mümkün olamamıştı. 

Nihayet Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araş-
tırmaları Merkezi İsam çatısı altında, Prof. 
Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yıl-
maz hocalarımızın öncülüğünde bir heyet 
bu boşluğu doldurmayı başardı. Böylece 
hukuk, siyaset, toplum ve iktisat tarihine 
yönelik araştırmalar için çok kıymetli bir 
külliyat kullanıma hazır hale geldi. Bu yıl-
ki fikir – araştırma ödülünü kendilerine 
takdim ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi, İSAM, İstanbul Medipol Üniversi-
tesi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Ajansı 
tarafından toplam 100 cilt halinde basılan 
bu kıymetli eserde emeği bulunan herkesi 
canı gönülden tebrik ediyorum.

Değerli dostlar,

Üstad, Gençliğe Hitabesinde “Kökü ezelde 
ve dalı ebedde bir sistemin aşkına, vecdi-
ne, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idra-
kine sahip bir gençlik” diyerek hepimize 
ait bir özlemi dile getiriyor. Onun adına 
düzenlenen bu törende her yıl ilk eser 
ödülleri vererek genç kardeşlerimizi ce-
saretlendiriyor, teşvik ediyoruz. Bu yıl da 
ilk eserler alanında iki genç kardeşimiz 
ödüle layık görüldü. İç dünyasına sığdı-
ramadığı duyguları bazen isyankâr ama 
her zaman latif bir dille şiirlerinde işleyen 
Şair Meryem Kılıç ile “Herkesten Sonra 
Gelen” ve “Atları Uçuruma Sürme” isimli 
iki hikâye kitabıyla gönüllerde taht kuran 
Emin Gürdamur’u içtenlikle kutluyorum. 

kez daha rahmetle, minnetle, özlemle yâd 
ediyorum. Rabbim ondan razı olsun, onu 
cennet ve cemaliyle müşerref kılsın.

Bu yıl 6’ncısını takdim edeceğimiz ödül-
lerin, ilim ve kültür hayatımız açısından 
artık bir Türkiye klasiğine dönüştüğünü 
görüyoruz. Bu başarıda 6 yıllık emeği olan 
Star Gazetesine, Üstadın mirasına ve onun 
aziz hatırasına sahip çıktıkları için kalpten 
teşekkür ediyorum. Türkiye’nin zengin 
kültür ve edebiyat havuzundan isimleri 
her yıl ince bir çalışmayla tespit eden ödül 
jürisine şükranlarımı sunuyorum. Ödülle-
rini takdim edeceğimiz ilim, edebiyat ve 
sanat erbabımızı gönülden tebrik ediyor, 
kendilerine yeni başarılarla dolu, mümbit 
bir ömür niyaz ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Bu bereketli topraklar sayısız kültür ve sa-
nat erbabını yetiştirmiş ve insanlığın isti-
fadesine sunmuştur. Bu değerlerin tanın-
ması, bilinmesi ve eserlerinden daha fazla 
kişinin istifade edebilmesi düşüncesiyle 
2014 yılından beri Necip Fazıl ödüllerini 
sahipleriyle buluşturuyoruz. Ödül Jürisin-
deki değerli hocalarımız bu yıl da farklı 
dallarda sekiz kıymetli ismi listeye aldılar. 
Listemizin ilk sırasında şiir ödülü yer alı-
yor. 2019 Necip Fazıl Şiir Ödülünü Sayın 
İbrahim Tenekeci’ye takdim ediyoruz. Di-
linde ve üslubunda her zaman sadeliği ve 
samimiyeti hissettiğimiz İbrahim Teneke-
ci, modernleşmenin yol açtığı çelişkilere 
dikkat çeken şiirlere imza atıyor. 

“Bir bilseniz efendim

İçin için ateşe verdim içimdeki beni

Ah beni

Hangi vadiler istedi de gitmedim

Kıskandım da ne oldu hayattan kendimi

Ah efendim, sorar durur can;

Nasıl bir sondur bu

Kaçtıkça yakınlaşan,

Kaçtıkça yakınlaşan…

…

Derdimi anlattım efendim,

Derdimi anlattım sözü yormadan

Oturup dua ettim, 

Yalvardım, 

Akıl, git başımdan”

Hayranlıkla okuduğumuz bu mısralarla 
ve bunun gibi daha niceleriyle yüreğimizi 
ısıtan İbrahim Tenekeci kardeşimizi tebrik 
ediyorum.

Her Yıl İlk Eser Ödülleri Vererek 
Genç Kardeşlerimizi Teşvik 
Ediyoruz

“Hikâye ve Roman alanında” ise, “Esenlik 
Zamanları”, “Pencere”, “Adı Leyla Olsun” 
gibi nice eseri edebiyat dünyamıza kazan-
dıran Cemal Şakar’ı görüyoruz. Cemal Şa-
kar, hikâyelerinde bize ait olan sesleri ve 
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Bir fikir ki, sıcak yarada kezzab,

Bir fikir ki, beyin zarında sülük.

Selâm, selâm sana haşmetli azâb;

Yandıkça gelişen tılsımlı kütük.

Necip Fazıl, her şeyin künhüne vakıf olma 
sevdasını sadece edebiyatla sınırlı tutma-
mış, tarih alanında yazdığı eserlerle de 
statükoya başkaldırmıştır.  Onun hem ha-
yatının hem de eserlerinin ilk göze çarpan 
özelliği reddiyedir, direniştir. O her zaman 
kolaycılığa karşı zorluğu, rahatlığa, konfo-
ra karşı meşakkati ve çileyi seçmiştir. Üs-
tad; kitapları, makaleleri, piyesleri, hitabe 
tarzında kaleme aldığı eserleriyle hakikate 
ulaşmanın mücadelesini vermiştir. Özel-
likle tarih alanında verdiği eserleri geç kal-
mış bir hesaplaşmanın vasatına dönüştür-
müştür. Nitekim bir konferansında Üstat 
bunu şu şekilde anlatıyor. 

“Bu dava ceplerde kaybedilmiş bir güneş-
tir. Güneş ceplerimizde kaybedilmişse o 
ceplerin ağzını dikmek değil, astarını dı-
şarı çıkarmak gerekir ki derinlere kaçan 
veya kaçırılan hakikati yeniden keşfedebi-
lelim. Cebin neyi örttüğünü ve onda neleri 
kaybettiğimizi fark edebilelim.”

İşte bu yüzden Necip Fazıl; tarihi, akade-
mik bir uzmanlık alanından ziyade; çarpı-
tılmış, silinmiş, unutturulmuş hakikatleri 
gün yüzüne çıkarma mücadelesi olarak 
görmüştür. Çünkü o, bu memleketin resmi 
tarihinin, ülkenin asıl sahipleri tarafından 
değil, dışarıdan birileri ve onların içimiz-
deki uzantıları tarafından yazıldığına ina-

nıyordu. Necip Fazıl’a göre tarih, geçmişte 
olup bitenlerin defter edildiği bir masal al-
bümü değildir. Ona göre tarihe bir kıymet 
katmayan her yaklaşım, sadece kuru bir 
gözlemciliktir. “Ulu Hakan İkinci Abdül-
hamid Han” isimli eserini yazarken de öl-
çüsü yine bu olmuştur. Üstelik bunu, Sul-
tan İkinci Abdülhamit’in, hâkim zihniyet 
tarafından Kızıl Sultan olarak anlatıldığı 
bir dönemde yapmıştır. Üstat, Abdülhamit 
Han’ı, Batı karşısında kale gibi duran ve 
Türk’ün ruh kökünü kurutmaya çalışan-
larla amansız mücadele veren muazzam 
bir şahsiyet olarak tanıtmıştır. “Son dev-
rin din mazlumları” kitabında ise yakın 
tarihimizin bilerek çarpıtılan karanlık bir 
dönemine ışık tutma cesaretini göstermiş-
tir. Üstat bunu da, entelektüel düzeyde bile 
olsa, alternatif tarih okumasının yapılama-
dığı günlerde gerçekleştirmiştir. Bu aynı 
zamanda din, ahlak, iman diyenlerin kül-
tür ve sanat çevrelerince aforoz edildiği, 
âdeme mahkûm edildiği de bir dönemdir. 
Ömrünün son nefesine kadar da baskı ve 
yıldırma çabalarından kendisini kurtara-
mamıştır. 1947 yılından 1983 yılına kadar 
tam 8 kez hapse giren üstat, ebedi âleme 
yine boynunda taşıdığı mahkûmiyet kara-
rıyla irtihal etmiştir.

Geçmişimizle Yüzleşmek Bizi 
Küçültmez, Tam Tersine Büyütür

Kıymetli dostlarım,

Üstadın, hakkında eserler verdiği ve bu 
uğurda bedeller ödediği yakın tarihimize 
dair hadiselerin halen yeterince aydınlığa 

Anadolu’nun bereketli ikliminde boy ve-
ren bu iki genç yetenekten inşallah gele-
cekte de çok değerli, nitelikli, yüreğimize 
dokunacak nice eserler bekliyorum.  

2019 Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sa-
nat Ödülünü ise bu sene Sayın Emced 
İslâm Emced’e takdim ediyoruz. Kendi-
leri, Pakistan’da gelişen Modern Urdu 
Edebiyatı’nın en önemli şairlerinden biri-
dir. Şiirleri yanında gazeteciliği ve senar-
yo yazarlığı ile de Pakistan’ın en tanınmış 
isimleri arasındadır. Pakistan, Türkiye için 
her zaman kardeş bir ülke ve değerli bir 
dost olmuştur.  İlişkilerin sadece çıkarla 
tanımlandığı günümüzde Türkiye-Pakis-
tan dostluğu samimiyetiyle, dayanışma-
sıyla tüm dünyaya örnek oluyor. İlhamını 
kan bağından değil, gönül bağından alan 
Türkiye-Pakistan kardeşliğinin inşallah 
ileride daha da güçleneceğine inanıyorum. 
Emced İslâm Emced kardeşim de eserleriy-
le, duruşuyla bu dostluğun kültürel ve il-
mi alandaki sancaktarlarından biri olmayı 
sürdürecektir. Kendilerini canı gönülden 
tebrik ediyorum.

Necip Fazıl Saygı Ödülünün, bu yıl Prof. 
Uğur Derman hocamıza tevcih edilmesi-
ni son derece anlamlı, son derece yerinde 
buluyorum. Uğur Derman hocamız, Türk-
İslam sanatlarına, bilhassa hat sanatına 
yıllarca büyük emekler vermiş bir isimdir. 
“İslam Kültür Sanatında Hat Sanatı”, “Türk 
Hat Sanatının Şaheserleri”, “Harflerin Aş-
kı” gibi geleneksel sanatlarımızı ve o sa-
hanın sanatkârlarını yaşatacak birçok kıy-
metli esere imza atmıştır. Sadece hat sanatı 
hakkında değil, kültürümüzün hemen her 

alanında ustalıkla kalem oynatan hocamız, 
bu kültürü en üst seviyede temsil eden son 
Osmanlılarla tanışmış, bazılarının da tale-
besi olmuştur. Mahir İz, Celâl Ökten, Fuat 
Şemsi İnan, Necati Lugal, Sıtkı Karababa, 
Yusuf Cemil Ararat, Süheyl Ünver ve Nec-
meddin Okyay gibi isimleri zikredersek o-
nun kimlerden feyz aldığını daha iyi ifade 
etmiş oluruz. Prof. Uğur Derman hocamızı 
da tebrik ediyor, kendilerine Rabbimden 
sıhhat ve afiyet içinde bir ömür diliyorum.

Üstadın Eserlerinin İlk Göze 
Çarpan Özelliği Reddiyedir, 
Direniştir

Kıymetli dostlar,

Şairler ve mütefekkirler arasında öldükten 
sonra eserleriyle yaşayanlar olduğu gibi, 
öldükten sonra gençleşenler de vardır. Ve-
fatından sonra gençleşen isimlerin başın-
da hiç şüphesiz Necip Fazıl Kısakürek ge-
liyor. Üstat, ömrü boyunca sanat ve kültür 
hayatına musallat olan statükoyla mücade-
le ederken; aynı zamanda eserleriyle de bu 
mücadelesini taçlandırmıştır. Avrupalının 
“kriz entelektüel” diye isimlendirdiği buh-
ran halini Üstat, “Her şeyin künhüne vakıf 
olma belası” diye tanımlıyor. Çile Şiirinde 
bu halini Üstat kendi kelimeleriyle şöyle 
tasvir ediyor.

Aylarca gezindim, yıkık ve şaşkın,

Benliğim bir kazan ve aklım kepçe.

Deliler köyünden bir menzil aşkın,

Her fikir içimde bir çift kelepçe.
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kavuşturulmadığını görüyoruz. Tarihimiz, 
doğrusuyla ve yanlışıyla, eksiğiyle ve faz-
lasıyla, sevinciyle ve üzüntüsüyle bizim ta-
rihimizdir.  Geçmişimizle yüzleşmek bizi 
küçültmez, tam tersine büyütür. Bilhassa, 
hakikatlere ulaşma şansımızın oldukça 
yüksek bulunduğu yakın tarihimizle ilgili, 
bu yaklaşıma daha çok ihtiyacımız var. 

Mesela Tek Parti CHP’sine ait dönemde, 
objektif bir şekilde tüm boyutlarıyla araş-
tırılması gereken karanlık noktalar bu-
lunuyor. Elbette bunu öncelikle yapması 
gereken ana muhalefet partisi CHP’nin 
bizatihi kendisidir. Ancak yakın tarihle 
ilgili en fazla CHP’nin konuşması gerekir-
ken, dikkat ederseniz, bu tartışmalar gün-
deme geldiğinde hemen derin bir sessizli-
ğe bürünüyor. Açıkçası CHP’nin artık bu 
millete, kendi tarihiyle ilgili kapsamlı ve 
samimi bir özeleştiri vermesi şarttır. İski-
lipli Atıf Hoca’nın idamından Dersim olay-
larına, Türkçe Ezan zulmünden 27 Mayıs 
Darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü 
hadisede CHP, kendi tarihiyle yüzleşme ce-
sareti gösterememiştir. Dersimli olan zat 
da bunu açıkça ortaya koyamamıştır. Bu 
partinin başındaki zat, her fırsatta Dersim-
li olduğunu ve “Dersimli olmaktan da gu-
rur duyduğunu” söylüyor. Ancak Dersim 
olaylarıyla ilgili bizim yaklaşık 10 sene ön-
ce gösterdiğimiz hassasiyet ve vicdani bir 
tavrın onda birini dahi sergileyemiyor. Biz, 
CHP’nin kurumsal anlamda Dersim konu-
sunda ne düşündüğünü, nasıl bir yaklaşım 
içinde olduğu halen bilmiyoruz. 

Sadece Dersim’de değil, az önce ifade etti-
ğim diğer konularda da CHP’in kurumsal 
alamda ne düşündüğünü kimse bilmiyor. 
CHP’nin bir an önce milletin karşısına çı-
kıp bu ülkeye yaşattıkları için ya özür di-
lemesi, ya da üzücü olaylardaki rolleri için 
pişmanlık duyduğunu millete söylemesi 
gerekiyor. Türkiye’nin geleceği için, mil-
letimizin kalbinde kabuk bağlayan yara-
ların tekrar tekrar kanatılmaması için biz 
bu tavrı elzem görüyoruz. Yoksa ülkemiz, 
belli art niyetli çevrelerin sosyal mühen-
dislik projelerinden kendini kurtaramaya-
caktır. Şimdiye kadar toplumsal kucaklaş-
mayı perçinleyici birçok adıma imza atan 
bir parti olarak, muhakkak bu konunun 
da takipçisi olacağız. CHP yönetimi; geç-
mişleriyle yüzleşene; darbeler, katliamlar, 
yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olayların-
daki rollerini cesaretle açıklayana kadar 
peşlerini bırakmayacağız. Böylece sadece 
ülkemizin sancılı bir dönemine ayna tut-
makla kalmayacak, aynı zamanda Üstat 
Necip Fazıl’ın uğrunda bedel ödediği ema-
netine de sahip çıkacağız. Rabbim yar ve 
yardımcımız olsun diyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha bu yıl ödül alan tüm edebiyat, 
sanat, ilim erbabımızı tebrik ediyorum. 
Star ailesine bu güzel organizasyon için te-
şekkürlerimi sunuyorum.

Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyor, 
Allah’a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla

Milli Savunma Bakanlığımızın ve Türk Si-
lahlı Kuvvetlerimizin değerli mensupları, 
sevgili denizciler, değerli misafirler, sizle-
ri en kalbi duygularımla, muhabbetle se-
lamlıyorum. 

Bugün burada, ülkemizin önemli savun-
ma sanayi projelerinden biri olan, yeni 
tip denizaltılarımızdan birinin havuza 

çekilmesi, diğerinin de ilk kaynak töreni 
vesilesiyle bir aradayız. Havuza çekilecek 
Pirireis denizaltımızın inşası yaklaşık 4 
yıl önce başladı. İnşallah 2022 yılında Pi-
rireis denizaltımız hizmete girmiş olacak. 
Pirireis’in ardından Hızırreis, Muratreis ve 
Aydınreis denizaltılarımızın ilk kaynak tö-
renleri yapılmış ve inşa sürecine geçilmiş-
ti. Bugün yeni denizaltı projemizin 5’ncisi 

Türkiye, Libya ile Vardığı 
Mutabakattan Kesinlikle

Geri Dönmeyecektir

Yeni Tip Denizaltı Projesi 1. Gemisi Pirireis’in Havuza Çekme ve 5. Gemisi 
Seydialireis’in İlk Kaynak Töreni | Kocaeli | 22 Aralık 2019
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köklü bir mazisi bulunuyor. Bu devletlerin 
yönettikleri toprakların haritasını şöyle 
bir gözümüzün önüne getirdiğimizde, or-
taya gerçekten muhteşem bir manzara çı-
kıyor. Anadolu’yu merkez aldığınızda, en 
kuzeydeki Baltık ülkelerine, en doğudaki 
Çin’e, en güneydeki Hindistan’a, en batıda-
ki Kuzey Afrika topraklarına ve Cebeli Ta-
rık Boğazına kadar her yerde izimiz vardır. 

Bu ülkenin ve bu milletin tarihi bilmeyen-
ler, attığımız her adımda bize “Burada ne 
işimiz var” diye soruyorlar. Halbuki asıl so-
rulması gereken soru, “Biz bunca zaman-
dır niye oralarda yokmuşuz” olmalıdır. Ül-
kemizin izlediği politika, boyundan büyük 
işlere kalkışarak başını belaya sokma veya 
hakkı olmadığı yerlere müdahalede bulun-
ma değildir. Tam tersine, hem kendimiz, 
hem dostlarımız, hem de tüm insanlık için 
gecikmiş bir hak temsili mücadelesi içinde-
yiz. Suriye’de yürüttüğümüz harekâtların 
amacı budur. Doğu Akdeniz’de izlediğimiz 
politikanın gayesi de aynıdır. Son olarak 
meşru Libya yönetimi ile yürüttüğümüz 
çalışmalar da bu çerçevededir. 

Değerli arkadaşlar, 

Denizcilerimizin ağırlıkta olduğu şu plat-
formda, Doğu Akdeniz ve Libya mesele-
siyle ilgili politikalarımızın üzerinde biraz 
daha durmak istiyorum. Yunanistan ve 
onu destekleyen kimi ülkeler, uzunca bir 
süredir, Türkiye’yi adeta denize adım ata-
maz hale getirmenin hazırlıkları içindey-
di. Akdeniz’e komşu kimi Arap ülkeleri ile 
İsrail’in de benzer çabalar içinde bulundu-
ğunu biliyoruz. Bizim, durduk yere kim-

seyle maraza çıkarmak, kimsenin hakkını-
hukukunu gasp etmek gibi bir niyetimiz 
yoktur. Bıçak gırtlağa dayanana kadar da 
sükûnetimizden asla taviz vermedik. An-
cak geldiğimiz noktada artık bu suskun ve 
çekingen politikayı sürdürme lüksümüz 
yoktur. Bir kez daha tekrar ediyorum, şa-
yet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Lib-
ya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçer-
sek, bırakınız ekonomik faaliyetleri, bize 
denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile 
bırakmayacaklar. Karşımızdakilerin hak, 
hukuk, adalet, ahlak, insaf diye bir dert-
leri kesinlikle bulunmuyor. Türkiye’ye ve 
Türk Milletine karşı öyle bir kinleri var ki, 
ellerinden gelse bizi sadece Anadolu’dan 
söküp atmakla kalmayacak, dünyadan kö-
kümüzü kazıyacaklar. 

Hamdolsun ülkemiz artık, bu tür niyetle-
re, bu tür sinsi veya açık saldırılara karşı 
kendi hakkını, hukukunu, çıkarlarını ko-
ruyabilecek güce, iradeye, imkâna sahiptir. 
Ülkemizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti ve Libya ile yaptığı anlaşmalar, uluslara-
rası hukuka, Birleşmiş Milletler sözleşme-
lerine, diğer yerlerdeki benzer örneklere 
tamamen uygundur. Akdeniz’de en uzun 
kıyı şeridine sahip Türkiye’nin, balıkçılık-
tan ancak yüzde 1 oranında pay alabileceği 
bir düzene elbette razı olmayacağız. Aynı 
şekilde, deniz altındaki hidrokarbon kay-
naklarının aranması ve işletilmesinden ta-
mamen dışlanmış bir Türkiye’ye rıza gös-
termemizi kimse belemesin. 

Ege’deki egemenliği kendine ait olmayan 
ada, adacık ve kaya parçaları üzerinden 
hazırladıkları bir proje ile Türkiye’nin 

olan Seydialireis’in ilk kaynak törenini de 
gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzde-
ki yıl bitmeden, serinin son gemisi olan 
Selmanreis’in inşasına da başlayacağız. 
2022 yılından itibaren her yıl bir denizal-
tımız daha hizmete girecektir.  Böylece, 
2027 yılında 6 denizaltımızın tamamı da 
deniz kuvvetlerimizin emrinde hizmet 
vermeye başlayacaktır. Denizaltılarımızın 
şimdiden ülkemize, milletimize, ordumu-
za, denizcilerimize hayırlı olmasını diliyo-
rum. Projenin ilk adımının atıldığı günden 
şimdiye kadar, yürütülen çalışmalarda 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Hedefimiz, bu süreçte elde ettiğimiz tecrü-
be ve birikimle Milli Denizaltı Projemizi 
süratle hayata geçirmektir. Milli denizal-
tılarımızın ilk kaynak, denize indirme ve 
hizmete girme törenlerinde de, inşallah 
yine birlikte olacağız. 

Değerli arkadaşlar,

Denizaltılarımıza isimleri verilen reisleri-
mizin her biri, gerçekten abide kişilikler-
dir. Mesela, Gelibolulu Piri Reis’in, 500 yıl 
önce çizdiği harita ve yazdığı Kitabı Bah-
riyye eseri, bugün dahi hayranlıkla karşı-
lanıyor. Bütün ömrü denizde ve savaşta ge-
çen Piri Reis’in Akdeniz’de, Aden’de, Basra 
Körfezinde verdiği mücadele, gençlerimi-
ze örnek olacak kahramanlıklarla doludur. 
Seydi Ali Reis ise, hayatı filmlere konu 
olacak derecede inanılması zor maceralar-
la dolu, adeta bir süper kahramandır. Bu 
yürekli denizcimiz, Kızıldeniz, Aden Kör-
fezi, Umman Denizi ve Hint Okyanusu bo-
yunca savaşa savaşa Hindistan’ın en ucuna 

kadar gitmiştir. Yolda tutulduğu fırtınalar 
ve düşman saldırıları sebebiyle yıpranan 
donanmasının silahlarını Hindistan’ın en 
ucundaki kabilelere emanet ettikten sonra 
da, karadan dönüş yoluna geçmiştir. Seydi 
Ali Reis’in, bugünkü Hindistan, Pakistan, 
İran, Irak, Anadolu üzerinden İstanbul’a 
kadar karadan süren seyahati gerçekten 
şaşkınlık ve hayranlık vericidir. Tabii, da-
ha ilginci, Seydi Ali Reis’ten asırlar sonra 
bölge halkının, Japonya’ya giderken aynı 
limana uğrayan Ertuğrul Firkateynine, 
emanet edilen silahları vermek üzere geri 
getirmiş olmasıdır. Rabbimize, bize böyle 
bir milletin evlatları olarak dünyaya gel-
meyi nasip ettiği için ne kadar hamd-ü se-
nada bulunsak azdır. 

Bizim, Kimsenin Hakkını-
Hukukunu Gasp Etmek Gibi Bir 
Niyetimiz Yoktur

Türkiye olarak geleceğimize güvenle baka-
bilmek için önce maziden atiye güçlü bir 
köprü kurmamız gerekiyor. Milletimize 
uzun yıllar boyunca, bilinçli bir şekilde, ta-
rihi, kültürü, medeniyeti, kahramanlıkları, 
başarıları unutturulmak istenmiştir. San-
ki bu millet ve bu devlet gökten zembille 
inmişçesine, geçmişiyle ilişkisi kesik bir 
tarih anlayışı yerleştirilmeye çalışılmıştır. 
Hakikat güneşinin kapatılması mümkün 
olmadığı için, milletimiz epeyce bir za-
man, ecdadının mirasına, kulaktan kula-
ğa aktarılan hatıralarla, gizli-saklı okunan 
kitaplarla sahip çıkmıştır. Halbuki, sade-
ce Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil 
edilen devletlerimizin 2 bin 200 yılı aşkın 
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tehditle elde edemediği iklimi, biz, sadece 
bir selamla, bir temasla, gerçekten çok mü-
tevazi imkanlarla ziyadesiyle oluşturmayı 
başardık. Yakın coğrafyamızda bu politika-
nın sonuçlarını çok daha çarpıcı bir şekil-
de gördük. 

Esasen, son dönemde bölgemizde yaşanan 
ve ülkemizin de içine çekilmeye çalışıldı-
ğı gayet açık olan istikrarsızlıkların geri-
sindeki sebeplerden biri de, Türkiye’nin 
bu çerçevede elde ettiği neticelerdir. De-
mokraside, ekonomide, altyapıda kat etti-
ği mesafe yanında bölgesinde ve dünyada 
geliştirdiği onurlu politika ile Türkiye’nin 
zincirlerini kırmaya başladığını görenler, 
adeta panikledi. 15 Temmuz başta olmak 
üzere, ülkemizde son yıllarda hep birlikte 
yaşadığımız kimi sıkıntıların gerisinde de 
işte bu saik vardır. Türkiye’yi durdurmak i-
çin terör örgütleri dahil, uluslararası huku-
kun ve teamüllerin çiğnenmesi dahil, akıl 
ve izanla izahı mümkün olmayan her türlü 
tehdit dahil, tüm yolları denediler. Hala da 
aynı yolda yürüyorlar. Ama hamdolsun, 
Allah’ın yardımı, milletimizin dirayeti ve 
desteği, güvenlik güçlerimizin mücadelesi 
sayesinde, önümüze kurulan tuzakları bi-
rer birer bozarak hedeflerimize doğru yü-
rümeye devam ediyoruz. 

Türkiye’nin yürüttüğü mücadeleyi anlayıp 
destek verenler yanında, anlamadığı ve-
ya husumet çukurunda debelendiği için, 
aleyhinde çalışanlar da var. Bu durumla, 
terörle mücadelemizin her safhasında de-
falarca karşılaştık. Suriye’de gerçekleştir-
diğimiz harekâtlarla nasıl büyük bir oyu-
nu bozduğumuz apaçık ortadayken, bun-

ları kötülemek için çırpınanlar hala mev-
cuttur. Şimdide de, tarih ve hukuk bilmez 
bazı gafiller, kimi zaman içlerinden, kimi 
zaman da açıkça “Libya nere, Türkiye nere” 
diyebiliyor. Güya ülkemizi ve bizi macera-
cılıkla suçluyorlar.  Birleşmiş Milletlerin 
tanıdığı meşru hükmet yerine, belli güçle-
rin piyonu olan bir savaş baronuna sahip 
çıkıyorlar. Halbuki Türkiye ile Libya, de-
nizden komşudur. Deniz yetki alanlarımı-
zın çakıştığı nokta itibariyle, biz Libya ile 
Akdeniz’de her türlü işbirliğine, her türlü 
ortak çalışma yürütmeye hak sahibiyiz. 

Aynı şekilde, Cumhuriyetimizin kurucu-
su Gazi Mustafa Kemal’in Libya’da verdi-
ği mücadeleyi de unutmamalıyız. Madem 
Libya’nın bizimle ilgisi yok, öyleyse Gazi 
Mustafa Kemal orada ne arıyordu, canını 
tehlikeye atma pahasına hangi mücadele-
yi veriyordu? Demek ki Libya bizim için, 
gerekirse canımız pahasına yanında yer 
almamız gereken bir yerdir. Bugün Kuzey 
Afrika’nın her yerinde olduğu gibi Libya’da 
da, sayıları milyonla ifade edilen ve kendi-
lerini Anadolu halkıyla kardeş gören soy-
daşlarımız bulunuyor. Kuzey Afrika’daki 
Arap kardeşlerimizin ülkemize olan derin 
muhabbetini, bölgeyi ziyaret etmiş herkes 
bizzat görmüştür, yaşamıştır. 

Netice itibariyle, Türkiye, ne Suriye’de attı-
ğı adımlardan, ne de Libya ile vardığı mu-
tabakattan kesinlikle geri dönmeyecektir. 
Meşru Libya hükümetini yıkmaya yönelik 
çabaların yoğunlaşmasının sebebini gayet 
iyi biliyoruz. Son dönemde meşru Libya 
yönetimine çok ciddi desteklerimiz oldu. 
Gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu 

haklarına göz dikenler, meydanın boş ol-
madığını bilmelidir. Masa başında çizilen 
haritalarla, çevre hassasiyeti veya bilimsel 
faaliyet kisvesi altında ülkemize emrivaki 
yapılmasına izin veremeyiz. Bizim, gerek 
kıta sahanlığı, gerek münhasır ekonomik 
bölge ve deniz yetki alanları meselesinde, 
yerleşik uygulamalara aykırı hiçbir adımı-
mız yoktur. 

Değerli arkadaşlar, 

Libya ile yaptığımız “Deniz Yetki Alanları-
nın Sınırlandırılmasına Dair Mutabakat 
Muhtırası”nın, kendi hukukumuzla da, 
uluslararası hukukla da çelişen yönü bu-
lunmuyor. Üstelik bu konudaki çalışmalar 
bir anda ortaya çıkmış da değildir. Türkiye 
olarak, deniz yetki alanları konusunda Lib-
ya ile 10 yıl önce ilk adımları attık. Halen 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Kur-
may Başkanlığını yürüten Tümamiral Ci-
hat Yaycı’nın bu konuda hazırladığı rapor-
lar, haritalar, yazdığı makaleler ve kitaplar 
ortadadır. Dönemin Libya Devlet Başkanı 
merhum Kaddafi ile bu meseleyi, harita 
üzerinde konuşmuş, anlayış birliğine var-
mıştık. Ülkemizin Libya’ya bakan kara bö-
lümü ile Libya’nın ülkemize bakan kara 
bölümü arasındaki deniz yetki alanı çakış-
ması, uluslararası mevzuata ve uygulama-
lara göre bize bu hakkı veriyor. Bölgedeki 
karışıklıklar sebebiyle, mutabakat metni-
nin hukuki zemine taşınması biraz gecik-
ti. Meşru Libya yönetimi ile 27 Kasım’da 
yaptığımız anlaşma, bundan 10 yıl önce 
hazırlanan haritalar üzerinden yürümüş 
ve neticelenmiştir. İnşallah bu anlaşmanın 
gereklerini tümüyle yerine getireceğiz. El-

bette bu konuda hak sahibi olduğunu söy-
leyen herkesle de görüşmeye, konuşmaya 
ve hakkaniyet esasına göre yeni yollar 
bulmaya açığız. Ama hiç kimse bizi dışla-
ma, kıyılarımıza hapsetme, ekonomik çı-
karlarımızı gasp etme niyetiyle karşımıza 
gelmesin. Ege’nin de, Akdeniz’in de sahibi, 
bu denizlere kıyıları olan ülkelerin tama-
mıdır. En uzun kıyı sahibi ülke olarak biz 
de, buradaki haklarımızı korumak için so-
nuna kadar, tüm imkânlarımızla mücadele 
etmekte kararlıyız. 

Madem Libya’nın Bizimle İlgisi 
Yok, Öyleyse Gazi Mustafa Kemal 
Orada Ne Arıyordu?

Değerli arkadaşlar,

Son 17 yılda Orta Asya’dan Afrika’ya, Bal-
kanlardan Güney Amerika’ya kadar geniş 
bir coğrafyaya yönelik açılım politikaları 
hayata geçirdik. Aslında yaptığımız işin 
adı, yeni kapılar açmaktan ziyade, tari-
himizde ve medeniyetimizde zaten var 
olan açık kapıları yeniden keşfetmektir. 
Gittiğimiz her yerde gerçekten büyük bir 
samimiyetle, heyecanla, hüsnü kabulle 
karşılandık. Özellikle halklar nezdinde 
öylesine bir kucaklaşma yaşadık ki, hiçbir 
yerde kendimizi yabancı, garip, öteki his-
setmedik. Hangi kökene, hangi renge, han-
gi dile, hangi meşrebe sahip olursa olsun, 
sevinçleri gözlerinden okunan insanlarla, 
uzunca bir aradan sonra yeniden karşıla-
şan kardeşlerin muhabbeti ve hasretiyle 
kucaklaştık. Kimi ülkelerin avuç dolusu 
para saçarak, kiminin zulümle, kiminin 
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artıracak; karada, denizde ve havada her 
türlü imkânı değerlendireceğiz. 

Bu duygularla bir kez daha havuza çeki-
len Pirireis denizaltımız ile ilk kaynağını 
yapacağımız Seydialireis denizaltımızın 

ülkemize, milletimize, ordumuza hayırlı 
olmasını diliyorum. Projede emeği geçen 
herkesi tekraren tebrik ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum.  Kalın sağlıcakla.

İlim Yayma Vakfımızın kıymetli mensup-
ları, kıymetli akademisyenler, saygıdeğer 
hocalarım, kardeşlerim, değerli misafir-
ler, değerli hanımefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle, hürmetle se-
lamlıyorum. 

Bu anlamlı ödül töreni vesilesiyle İlim Yay-
ma Vakfımızın siz fedakar gönüllüleriyle bir 
arada bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık 
duyuyorum. İnşallah az sonra “Türkiye’nin 
Akademi Ödülleri”ni takdim edeceğimiz; 
Mühendislik ve doğa bilimlerinde Prof. Dr. 

Kurumlarınıza Yönelik 
Azgınlıklar Karşısında 

Asla Sinmeyin, Endişeye 
Kapılmayın

İlim Yayma Ödülleri Töreni | İstanbul | 22 Aralık 2019
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daha nice yıllar hizmet verecektir. Milletin 
bağrından çıkan ve sadece millete hizmet 
için çalışan bu örnek sivil toplum kuru-
luşumuza, ilk günden beri emeği geçmiş 
olan herkesi hayırla, rahmetle, minnetle 
yad ediyorum. İlim yayma çatısı altında 
ülkemizin dört bir köşesinde koşan, koş-
turan, insan yetiştirmek için ailesinden 
fedakârlık ederek gecesini-gündüzüne ka-
tan kardeşlerime ülkem ve milletim adına 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Maya sağlam olunca, emekler Hak için, 
Allah’ın rızasını kazanmak için verilince, 
Rabbim bereketini de ihsan ediyor. Fidan 
toprağa samimiyetle dikilince, ne kadar 
büyük olursa olsun, hiçbir fırtına onun bü-
yüyüp serpilmesine mani olamıyor. Dikkat 
edilirse, ülkemizde gerçekten uzun soluk-
lu varlık gösteren kurumların hepsi de, ar-
kasında milletin, özünde samimiyetin ol-
duğu yapılardır. Milletin kalbinde karşılık 
bulamamış hiçbir kurum, maddi olarak ne 
kadar desteklenirse desteklensin, bir süre 
sonra içi boş bir balon gibi sönmeye mah-
kumdur. Türkiye’nin sivil toplum tarihi bu 
bakımdan pek çok kötü örnekle doludur. 
Ancak İlim Yayma Vakfımız, Sabahattin 
Zaim Üniversitesiyle, irfan okullarıyla, 
yurtlarıyla, burslarıyla, yayınlarıyla, ilim 
ve irşat faaliyetleriyle hamdolsun dimdik 
ayaktadır. İlim Yayma Cemiyetimiz de, ül-
kemizin dört bir yanına dağılan 176 şube-
si, 179 yurdu, 79 eğitim merkezi ve bursla-
rıyla, ilim ordumuza neferler yetiştirmeyi 
sürdürüyor. Bugünkü ödül programımızla, 
İlim Yayma Vakfımız yeni bir alanda daha, 
inşallah, aynı başarılı yoldan yürümeye 
devam edecektir. 

Aziz kardeşlerim,

Peygamberi Zişan Efendimiz, “Hikmet 
-yani faydalı bilgi- müminin yitik malıdır, 
onu nerede bulursa almaya hak sahibidir” 
buyuruyor. Aynı şekilde Resulullah’ın, 
ilim öğrenmenin erkek-kadın her Müslü-
mana farz olduğu belirten bir hadis-i şerifi 
vardır. Bizler “Beşikten mezara kadar ilim 
tahsil ediniz” buyuran, mescide girdiğinde 
“zikir halkası” yerine “ilim halkasına” otur-
mayı tercih eden bir Peygamberin ümme-
tiyiz. Bizler, ilk emri “ikra” yani “oku” olan 
bir dinin müntesipleriyiz. Bilenle bilme-
yenin eşit olmadığını vazeden bir inancın 
mensuplarıyız. Asırlar boyunca medeni-
yetimiz, dünyanın tüm ilim pınarlarının 
membaı olmuştur.   Fikirle, yazıyla ve a-
melle ilim peşinde ömür harcayan ecdadın 
tıptan astronomiye, mühendislikten sosyal 
bilimlere kadar her alanda sergilediği ba-
şarıları iftiharla yad ediyoruz. Rahmetli 
Fuat Sezgin hocamızın yadigârı olan İslam 
Bilim ve Teknoloji Müzesi, bu konudaki 
büyük birikimin, en azından bir kısmını, 
derli toplu bir şekilde bize hatırlatıyor. 

Peki, buna rağmen nasıl oldu da, bugün 
ilmin neredeyse her alanında böylesine 
geriye düştük? Bizden ilham alarak yo-
la çıkanlar şimdi fersah fersah önümüze 
geçmişken, nasıl oldu da biz bugün sahip 
bulunduğumuz mirasımızın bile farkına 
varamaz hale geldik? Bu sorular üzerinde 
cesaretle düşünüp doğru cevapları bul-
madan, coğrafyamızın ve kardeşlerimizin 
yaşadığı sıkıntıları çözemeyiz. “Yitik kay-
bedildiği yerde aranır” derler. Çözümü 
kendi içimizde, kendi ruhumuzda, kendi 

Mehmet Zahmakıran’ı… Sosyal bilimlerde 
Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu’nu… İlim Yayma 
Büyük Ödülünde ise Prof. Dr. Fikrettin 
Şahin’i tebrik ediyorum. 

İlim Yayma Vakfı’mıza, ülkemiz ve milleti-
miz bakımından böylesine hayırlı bir hiz-
meti başlattığı için teşekkür ediyorum.  Ül-
kemizin sorunlarına çözüm getiren, özgün 
değerler üreten, akademik yetkinliği olan, 
toplumda etki oluşturan çalışmaların ö-
düllendirilmesi amacıyla çıkılan bu hayırlı 
yolda sizlere Rabbimden muvaffakiyetler 
diliyorum.  “Marifet iltifata tabidir” sözü-
ne uygun şekilde, bu çalışmanın, uzun ve 
zahmetli bir sürecin sonunda belirlenen il-
kelerine bağlı kalarak devam ettirilmesini 
temenni ediyorum.  

Bu yıl ilki yapılan bu mükâfat programına 
niye ‘mükâfat’ diyorum onu da söyleye-
yim. Dün akşam Necip Fazıl Mükâfat Töre-
ni’ndeydik, Profesör Doktor Uğur Derman 
Hocamız dedi ki, “Sanatta, musikide ödül 
denilebilir, ama ilimde bunun adı mükâfat 
olursa çok anlamlı olur.” Tabii Uğur Der-
man Hocamız, malum çizgiye derman ol-
muştur ve hatta çok farklı bir konumdadır. 
Dolayısıyla, o nasihati tutalım istedim. Bu 
yıl ilki yapılan ödül programına 758 baş-
vurunun gelmiş olması, mayanın tuttuğu-
na işaret ediyor. Önümüzdeki yıllarda bu 
çalışmayı uluslararası boyuta da taşıyarak, 
inşallah, dünya çapında bir marka haline 
dönüştüreceğinize inanıyorum. 

Mükâfat takdim edilecek hocalarımızın 
yetkinliklerinin tartışma götürmez olması, 
değerlendirme sürecinin sağlıklı ve taraf-

sız işlediğini gösteriyor. İlim Yayma Camia-
sına da böylesi yakışır. Temelleri 68 yıl ön-
ce atılan cemiyetimiz, vakıf statüsüyle de 
yarım asra yaklaşmıştır. Bu hareket, Şehit 
Başbakan merhum Menderes’in teşvikiyle 
başlayan bir mücadelenin meyvesi olarak 
bugünlere gelmiştir. Kendisine bir kez da-
ha Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. 

Türkiye’nin Sivil Toplum Tarihi 
Pek Çok Kötü Örnekle Doludur

Cemiyetimizin tarihi, gerçek bir ilim ve ir-
fan mücadelesinin, fazilet ve adalet müca-
delesinin tarihidir. Milletin iradesine say-
gının, milletin hukukuna riayetin ve sahip 
çıkmanın sembolü olan bu müessese, ülke-
sinin, milletinin ve insanlığın hayrına yüz-
binler yetiştirmiş bir ocaktır. Kurulduğu 
günden beri hiç sönmeyen bu ocak, gide-
rek daha da büyüyen bir iman ve inanç ate-
şinin, hak yolunda bir kararlılık güneşinin 
adı haline gelmiştir. Bu cemiyet, ayrıştıran 
ve bölenlerin değil; birleştiren ve kucak-
laştıranların yuvası olmuştur. Burası, milli 
ve yerli bir aklın rehberliğinde ve duru bir 
kalbin eşliğinde, memleket hayrına büyük 
hayallerin kurulduğu, yeşerdiği, büyütül-
düğü yerdir. Husumetin kapısından içeri 
giremediği bu cemiyet, daima fitne ve fe-
sada karşı verilen amansız mücadelenin 
de kalelerinden biri olmayı sürdürmüştür. 
Bütün kalbimle inanıyorum ki bu ocak, 
bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan 
sonra da milli iradenin yılmaz savunucusu 
olacaktır.  Birlik ve beraberliğimizin bu nu-
mune kurumu, milli ve manevi değerleri-
mize bağlı nesiller yetiştiren bir çatı olarak 



Recep Tayyip ERDOĞAN

293292

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-6

zihnimizde, kendi dünyamızda bulacağız. 
Bize düşen, medeniyetimizin üç tasavvu-
runu, kalbi-i selimi, zevk-i selimi, akl-ı seli-
mi, kendi tarihimizde, kendi geçmişimizde 
aramak, bulmak, yeniden yorumlamak ve 
geleceğe taşımaktır. Hep aynı şeyleri ya-
parak her defasında farklı sonuçlar bekle-
mek, akıl ve basiret sahiplerinin yöntemi 
değildir, olamaz. 

Geçmişin Acı-Tatlı 
Tecrübelerinden Ders Alarak, 
İstikbale Odaklanacağız

Dünyanın ve bizim karşı karşıya bulundu-
ğumuz her yeni duruma uygun yeni du-
ruşlar, yeni yöntemler geliştirmemiz ge-
rekiyor. Tabii bunu yaparken, Türkiye’nin 
yaşadığı FETÖ tecrübesi ve halen medeni-
yet coğrafyamızda şahit olduğumuz pek 
çok hadisenin bize verdiği mesajı da doğ-
ru okumalıyız. Kudemanın dediği gibi, 
“Kem aletle kemalat olmaz.” Medeniyeti-
mizin ve kültürümüzün kendi dinamikle-
ri içinde doğmayan, tek gayesi, ümmete, 
millete ve insanlığa hizmet olmayan hiç-
bir güç, hiçbir iktidar, hiçbir yapı bize 2 a-
sırdır hasretini çektiğimiz şahlanışı yaşa-
tamaz. Kökleri sağlam olmayan ağaç, göv-
deye sıkı sıkı bağlı olmayan dal, ona güçlü 
şekilde tutunmayan yaprak varlığını sür-
düremez. Mevlana Hazretlerinden ilham-
la, bir ayağımızı inancımıza, değerleri-
mize, kültürümüze sabitleyip, diğeriyle 
tüm dünyayı, tüm evreni kucaklayacağız. 
Geçmişin acı-tatlı tecrübelerinden ders 
alarak, ihtişamlarından cesaret alarak, is-

tikbale odaklanacağız. Sadece sorunlara, 
sadece eksiklerimize değil; bunları çöze-
cek, dertlerimize şifa üretecek reçeteleri 
uygulamaya yoğunlaşacağız.

Türkiye olarak, bu sürece öncülük etme 
görevi, hem tarihi, hem de coğrafi olarak 
bize düşüyor.  Kendi tecrübelerimiz, bu 
konuda samimi olunması ve yeterli gayret 
gösterilmesi halinde, çok kısa bir sürede 
önemli mesafeler kat edilebileceğine işa-
ret ediyor. Ülkemizin, bilhassa son 17 yılı, 
diğer alanlarla birlikte ilmi faaliyetlerde 
de adeta bir silkiniş, bir kabuğu kırış, bir 
yeniden diriliş dönemine girdiğimizin 
ifadesidir. Elbette hala yapmamız gereken 
çok iş vardır; ama hamdolsun istikamet 
çizilmiş ve kutlu yürüyüş başlamıştır. Sa-
yıları 207’yi bulan üniversitelerimiz, bi-
limsel araştırma faaliyeti yürüten kurum-
larımız, özel sektörümüzün araştırma-ge-
liştirme merkezleri harıl harıl çalışıyor. 

Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştır-
ma insanlarımızın göçü artık tersine dön-
müş durumdadır. İlmi ve akademik ba-
kımdan olgunlaşmış, kendi alanında çığır 
açıcı eserler vermiş pek çok vatandaşımız 
hamdolsun artık ülkemize ve milletimize 
minnet borcunu ödemek gayesiyle bu top-
raklara geri dönüyor. Uluslararası Lider 
Araştırmacılar Programıyla TÜBİTAK’ı-
mız, son birkaç yıldır bu alanda gerçekten 
büyük çabalar sergiliyor. Önümüzdeki 
dönemde insan yetiştirmek için öğrenci 
ve akademisyen değişim programlarına 
daha fazla ağırlık vereceğiz.
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Türkiye’ye Operasyon 
Düzenlemenin Bir Maliyeti 
Olduğunu, Herkes Er Geç 
Anlayacaktır

Kardeşlerim,

Cenevre’den sonra Malezya Başbakanı, kıy-
metli dostum Mahathir bin Muhammed 
himayesinde bu sene ilk kez lider seviye-
sinde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi-
ne iştirak ettik. İlk gün Malezya ile 14 iyi 
niyet muhtırası imzalayarak savunmadan 
teknoloji paylaşımına stratejik alanlar-
daki işbirliğimizi güçlendirdik. İnşallah 
önümüzdeki dönemde burada atılan im-
zaların meyvelerini çok farklı bir şekilde 
toplayacağız. Ziyaretimizin ikinci günün-
de ise İslam dünyasının dört bir ucundan 
zirveye katılan akademisyenler, araştırma-
cılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve 
kanaat önderleriyle bir araya geldik. Müs-
lümanların etnik ve mezhep eksenli iç kav-
galarla yorulmak, yıpratılmak istendiği bir 
dönemde;  İran, Katar, Malezya ve Türkiye 
olarak tüm dünyaya anlamlı bir mesaj ver-
dik. Çatışmanın değil barışın, ayrışmanın 
değil vahdetin safında olduğumuzu dost-
düşman herkese bir kez daha gösterdik. 
Gerek açılış konuşmamızda gerekse zirve-
nin diğer toplantılarında İslam aleminin 
içinde bulunduğu duruma dikkat çektik.

Kuala Lumpur Zirvesi, Müslümanların in-
kişafına mani olan en büyük handikabın 
iç rekabet olduğunu tekrar ifşa etmiştir. 
Malum bazı ülkeler ellerindeki imkânları 
Müslümanların güçlenmesi ve başarısı 

için değil, adeta parçalanmışlıklarının de-
vam etmesi için harcıyor. Kimi zaman dip-
lomatik baskı yaparak, kimi zaman açıktan 
tehdit ederek, İslam dünyasının kendi me-
selelerini özgürce konuşabilmesi ve bunla-
ra çözüm üretmesi engelleniyor. Ne zaman 
Müslümanlar üzerlerindeki ölü toprağını 
temizlemeye kalksa, içerden birileri sü-
rekli bu süreci sabote ediyor. Yemen’den 
Libya’ya kadar İslam alemindeki çatışma-
ları körükleyenler de yine bu çevrelerden 
başkası değildir. 251 vatandaşımızın şe-
hit olduğu 15 Temmuz darbesinin finans 
ayağında, yine bir körfez ülkesi tarafından 
himaye edilen bir teröristin bulunduğunu 
biliyoruz. Kısa süre önce bu ülkenin bir 
istihbarat çetesini İstanbul’da yakaladık 
ve çökerttik. Bu şahıslardan temin edilen 
bilgiler, Türkiye’nin birliğine ve dirliğine 
kast eden bazı operasyonların kimler tara-
fından teşvik edildiğini göstermiştir. Şim-
di bunlarla ilgili gerekli hukuki adımları 
her alanda atıyoruz. Türkiye’ye operasyon 
düzenlemenin bir maliyeti olduğunu, her-
kes er yada geç bir şekilde anlayacaktır. Ül-
kemizi eski güçsüz, zayıf, iç karışıklıklarla 
boğuşan kötü günlerine kimse geri döndü-
remeyecektir.

Kardeşlerim,

Atalarımız “Yüksek dağın başı da dumanlı 
olur” diyor. Biz de güçlendikçe, ekonomik 
bakımdan bağımsızlığımızı perçinledikçe, 
İslam dünyasının meselelerine daha fazla 
sahip çıktıkça, içerden ve dışardan saldı-
rılara maruz kalıyoruz. Son 17 yılda elde 
ettiğimiz başarıların gerisinde her aşaması 
zorluklarla örülü çetin bir mücadele var-

Değerli kardeşlerim,

Biliyorsunuz geride bıraktığımız hafta İs-
viçre ve Malezya’yı kapsayan 4 günlük bir 
yurtdışı seyahatimiz oldu. Cenevre’de Bir-
leşmiş Milletler öncülüğünde ilk kez dü-
zenlenen Küresel Mülteci Forumuna katı-
larak, bu tarihi foruma eşbaşkanlık yaptık. 
Dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği 
yapan, milli gelire oranla insani yardım-
larda dünyanın en cömert ülkesi olarak, 
Cenevre’de Türkiye’nin mazlumlara sahip 
çıkmak adına yaptığı çalışmaları anlattık. 
Her yıl milyonlarca insanı vatanlarını terk 
etmeye zorlayan sebepleri ve bunların çö-
züm yollarını muhataplarımızla paylaş-
tık. Meselenin imkân kıtlığı olmadığını, 
vicdan ve empati eksikliği olduğunu foru-
ma katılan herkese rakamlarla izah ettik. 
Suriye’nin kuzeyinde hayata geçirmeyi 
planladığımız “güvenli şehirler” gibi insa-
ni dramları hafifletecek, mültecilerin geri 
dönüş haklarını garanti edecek projelere 
ağrılık verilmesini gerektiğini ifade ettik. 
Ayrıca Suriye’de attığımız adımların öne-
mini ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşle-
riyle ilgili pozitif gelişmeleri anlatma fırsa-
tı bulduk. 

Foruma katılan ülkeler, dünyadaki mülte-
cilerin yükünü paylaşma adına 7,5 milyar 
dolarlık bir taahhütte bulundu. 2 trilyon 
doların silahlanmaya ayrıldığı, 1 trilyon 
doların ise lüks tüketime harcandığı bir dö-
nemde bu rakam, elbette devede kulak mi-
salidir. Sembolik meblağlarla mültecilerin 
sıkıntılarına çözüm bulunamayacağı gayet 
açıktır. Daha önce yerine getirilmeyen söz-
lerin açısını çok çekmiş bir ülke olarak, 

vaatten ziyade icraata bakıyoruz. Bundan 
sonraki aşamada alınan kararların takip-
çisi olup, uygulamaya geçmesi için gayret 
göstereceğiz. Bilhassa batılı zengin ülkele-
re artık denizin bittiğini, mülteci sorunun-
dan kaçmalarının daha fazla mümkün ol-
madığını söylemeyi sürdüreceğiz.

Türkiye, Suriye kaynaklı yeni bir göç dal-
gasını kaldıramaz. 4 milyon insanın ya-
şadığı İdlip’teki son katliamlar sebebiyle 
bu bölgede tekrar ciddi bir hareketlilik 
oluştu. Bombardımandan kaçan 80 binin 
üzerinde İdlipli kardeşimiz, ülkemiz sını-
rına doğru göç etmeye başladı. Şayet İd-
lip halkına yönelik vahşet son bulmazsa, 
bu sayı daha da artacaktır. Böyle bir du-
rumda Türkiye, bu göç yükünü tek başı-
na taşımayacaktır. Bizim maruz kalacağı-
mız baskının olumsuz yansımaları başta 
Yunanistan olmak üzere tüm Avrupalı 
ülkelerinde hissedilecektir. Bu durumda, 
18 Mart Mutabakatından önce yaşanan 
sahnelerin tekrarlanması kaçınılmazdır. 
Biz, Rusya nezdinde saldırıların son bul-
ması için gereken her türlü çabayı göste-
riyoruz, göstermeyi de sürdüreceğiz. Ni-
tekim yarın bir heyeti Moskova’ya gönde-
riyoruz, görüşmeler yapacaklar. Buradan 
çıkacak neticeye göre biz de atacağımız 
adımları belirleyeceğiz. Avrupa ülkeleri-
nin de, Türkiye’yi Suriye’de attığı meşru 
adımları nedeniyle köşeye sıkıştırmak ye-
rine, enerjilerini İdlip’teki katliamı engel-
lemek için çaba harcamaya davet ediyo-
ruz. Diğer türlü İdlip’teki yangının kendi 
topraklarına sıçramasına mani olamaya-
caklardır.
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dır. Ne vesayete, ne teröre, ne de uluslara-
rası şer şebekelerine karşı elde ettiğimiz 
hiçbir zafer bize altın tepside sunulmamış-
tır. Ne yaptıysak, neyi başardıysak birlik, 
beraberlik ve dayanışma içinde hareket 
ettiğimizden dolayı başardık. Bu süreçte 
İlim Yayma camiamızla beraber, Türkiye 
davasına gönül vermiş diğer sivil toplum 
kuruluşlarımızın da desteğini aldık. Sizler 
kendi alanınızda yürüttüğünüz çalışma-
larla, ülkemizin yolunu ayrık otlarından 
temizlediniz. Sizler bilhassa beşeri serma-
yemizin yetişmesi noktasında gerçekten 
ciddi çabalar harcadınız. Türkiye’nin in-
san kaynağı havuzunun nitelikli gençlerle, 
akademisyenlerle, öğretmenlerle dolması 
için mücadele ettiniz. Varsın birileri İlim 
Yayma camiasıyla bağını koparmayı mari-
fet zannetsin. Biz, sizlerin ne yaptığını, ne 
tür fedakârlıklar gösterdiğini gayet iyi bili-
yoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak siz-
lerin hizmetlerinden daima iftihar ettim, 
gurur duydum. İnşallah bundan sonra si-
zin yanınızda durmayı sürdüreceğim. Siz-
lerden aynı kararlılıkla yolunuza devam 
etmenizi bekliyorum.

Son günlerde birilerinin inancını yaşa-
maktan başka hiçbir gayesi olmayan insan-
larımıza ve kurumlarımıza yönelik azgın-
lıkları karşısında asla sinmemenizi, çekin-

memenizi, endişeye kapılmamanızı istiyo-
rum. Bu davanın ve sizlerin hak yolunda 
yaptığınız faaliyetlerin sahibi Allah’tır. 
Rabbimizin buyurduğu gibi; “Allah size 
yardım ederse, size galip gelebilecek olan 
kimdir ki? O sizi bırakırsa size yardım ede-
cek, kurtarabilecek kimse olamaz. O halde 
müminler Allah’a güvenip dayansınlar.” 
Evet, bizler bu ilahi emre mütenasip bir 
şekilde sadece O’na güveneceğiz, sadece 
O’na dayanacağız, en dar zamanlarımızda 
yardımı yine O’ndan bekleyeceğiz. “Allah 
bes, baki heves” diyerek, samimiyetimiz-
den, ilim ve hikmet davamızdan asla taviz 
vermeyeceğiz. Unutmayalım ki biz işimizi 
düzgün yaparsak, en güzel şekilde insanı-
mıza hizmet edersek, Rabbim de nusretiy-
le bizi destekleyecektir.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha ödüle layık görülen hocaları-
mızı, ilim adamlarımızı tebrik ediyorum. 
İlim Yayma Camiamıza çalışmalarında 
muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim yar ve 
yardımcımız olsun diyorum. Her birinize 
ahde vefanız, samimiyetiniz için teşekkür 
ediyorum.

Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyor, he-
pinizi Allah’a emanet ediyorum. Kalın 
sağlıcakla. Değerli misafirler, hanımefendiler, beye-

fendiler, sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Açılışını yaptığımız “Modern 
Bilimin Öncüleri; İslam Bilim ve Tekno-
loji Tarihi Sergisi”nin hayırlı olmasını 
diliyorum.

Geçmişi anlamak ve geleceği anlamlan-
dırmak için önemli gördüğüm bu serginin 

küratörlerini ve İstanbul Havalimanı işlet-

mecilerini tebrik ediyorum. Sergide adına 

özel bir bölümün yer aldığı, İslam bilim ve 

teknoloji tarihine yaptığı katkıları daima 

şükranla hatırlayacağımız Prof. Dr. Fuat 

Sezgin hocamızı bir kez daha rahmetle yâd 

ediyorum. 

Medeniyetler Tarihini, İslam 
Medeniyetini Görmezden 

Gelerek Yazamazsınız

Modern Bilimin Öncüleri; İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi
İstanbul | 23 Aralık 2019
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sel açıklama getiren El-Heysem’dir. Fara-
bi, Medinetü’l-Fazıla isimli eseriyle Hobs 
ve Russo’ya ilham kaynağı olmuştur. İbn-
i Haldun ise sosyoloji alanında Monteskü 
ve Durkhayım’ın yoluna ışık tutmuştur. 
El-Gafıki, İbnü’l-Baytar ve El-Dinaveri bo-
tanik ilminde bütün dünyayı etkilemiştir. 
Modern tıp biliminin temelini atan İbn-i 
Sina, Ebu’l-Kasım, İbn-i Rüşd, İbn-i Zühr  
gibi binlerce İslam bilginini görmezden 
gelmek mümkün olabilir mi? Bilimi dünü 
ve bugünüyle yalnızca batıya hasretmek ve 
Müslüman âlimleri yok saymak, şayet ka-
sıtlı değilse, ancak cehaletle izah edilebilir. 

Medeniyetler tarihini, İslam medeniyeti-
ni görmezden gelerek yazmak mümkün 
değildir.  Türkiye olarak, işte bu bilinçle, 
bilim ve teknoloji sahasında bugün, ulusal 
ve uluslararası seviyede büyük atılımlar 
gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz.  Bura-
da sergilenen medenî mirası paha biçilmez 
değerde görmekle kalmıyor, daha da zen-
ginleştirilerek geleceğe taşınması gereken 
bir emanet kabul ediyoruz.

Değerli misafirler, 

Bugün insanlığın bilim ve teknolojide var-
dığı nokta, gerçekten hayranlık uyandırı-
cıdır. Tabii ilim çok emek, sabır ve azim 
ister. Mesela Biruni, boylam derecelerini 
ölçmek için Gazne’den Bağdat’a iki sene 
yürüyüş yapmıştır. Fuat Sezgin hocamız, 
günün 17 saatini çalışarak geçiren ve da-
ha fazla çalışamadığı için hayıflanan bir 
ilim adamıydı. “İslam Bilim ve Teknoloji 
Tarihi” alanındaki çalışmalarıyla, bu zen-
ginliğin yeniden keşfedilmesini sağlayan 

Fuat Sezgin hocamız, bize “neyi kaybetti-
ğimizi” hatırlatmıştır. Kendisi, “Türkiye’de 
bir uyanma başladı” derken, sahip olduğu 
büyük birikime bakarak konuşuyordu. 
Ülkemizin, Fuat Sezgin hoca gibi bir der-
yayı çok geç keşfetmiş olması, en büyük 
kaybıdır. 

Hocamızın, “İslam medeniyetinin büyük-
lüğünü kendi insanımıza anlatmak Batılı-
lara anlatmaktan zordu” tespiti, acı bir ger-
çeği ifade ediyor. Yılarca bu milleti aşağılık 
kompleksi bataklığında çırpınmaya zor-
layanların istediği de tam olarak buydu. 
Geçmişte ilim adına hiçbir şey yapılmıyor 
muydu? Elbette yapılıyordu. Ama ilk düğ-
me yanlış iliklenince, başlangıç noktası 
hatalı olunca, doğru sonuçlara ulaşılamı-
yordu. Üniversitelerimiz başta olmak üze-
re, bu konuda öncülük etmesi gereken ku-
rumlarımız, asli işleri yerine öğrencilerin 
kılık-kıyafeti gibi meselelerle uğraştıkları 
için, ilim adına mesafe kat etmek mümkün 
olamıyordu. Biz, işte bu yanlışlığı düzelttik. 
Ülkemizin ve milletimizin medeniyetiyle, 
tarihiyle, kültürüyle barışmasını sağlaya-
rak, başlangıcın doğru olmasını sağladık. 
Sonrası zaten kendiliğinden geldi, geliyor. 

Değerli misafirler,

Hamdolsun Türkiye, geçtiğimiz 17 yılda 
her alanda olduğu gibi, bilim ve teknoloji 
sahasında da ayağına vurulan prangala-
rı parçalamış, kendisine çizilen hudutları 
aşıp geçmiştir. Şu anda içinde bulunduğu-
muz İstanbul Havalimanı, bu başarının en 
güzel örneklerinden biridir. Türkiye, bu a-
bide esere sahip olana kadar, içeride ve dı-

Burada yer alan ve her biri bilim tarihin-
de önemli yere sahip özel bölümler, mede-
niyetimizin altın sayfalarını oluşturuyor. 
Maziden atiye bir köprü kuran bu görkem-
li birikimin yeni nesillere tanıtılması için 
çaba harcayan herkese şükranlarımı sunu-
yorum. Unutmamalıyız ki, insanlık tarihi 
savaşlardan daha ziyade ilmi zenginlikler-
le şekillenerek bugünlere gelmiştir. Tarih 
bugün bize, geçmişimizi kucaklama ya-
nında, geleceğimizi kurma fırsatı da veri-
yor. Semerkant’tan Kurtuba’ya kadar böyle 
büyük bir medeniyet inşa eden bir milletin 
mensubu olduğumuzu asla aklımızdan çı-
karmamalıyız. Asırlar boyunca, İstanbul’u, 
Kahire’yi, Şam’ı, Bağdat’ı birer bilim ve 
kültür merkezi haline getiren İslam dün-
yasının, yeniden tarihine yaraşır bir dirili-
şi gerçekleştirmesi mümkündür. Binlerce 
yıldır insanlığın sahip olduğu birikimin 
en önemli taşıyıcılarından olan İstanbul’u-
muz, inşallah gelecekteki büyük atılıma da 
ev sahipliği yapacaktır. Sergiyi ziyaret ede-
cek her yaştan kardeşimizin ama özellikle 
gençlerimizin medeniyet perspektiflerinin 
genişleyeceğine, derinleşeceğine, zenginle-
şeceğine inanıyorum. 

Ülkemizin, Fuat Sezgin Hoca Gibi 
Bir Deryayı Çok Geç Keşfetmesi 
Büyük Kayıptır 

Değerli kardeşlerim,

İslam medeniyeti bir ilim ve irfan mede-
niyetidir. İlk emri “oku” olan, Peygamberi 
“Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi” 
tavsiye eden bir medeniyetin bilgiye, araş-

tırmaya, kitaba, kütüphaneye önem ver-
mesi kadar tabii bir durum yoktur. Kâğıdı 
Çinliler bulmuş olsa da, onu hakkıyla kul-
lanan ve daha sonra Batı’ya ulaştıran bizim 
ecdadımızdır. 

Açılışını yaptığımız sergi, medeniyetler ta-
rihini yazanların düştükleri temel bir hata-
nın ortaya konması bakımından da çok ö-
nemlidir. Bilim tarihinin bugünkü kaynak-
ları, büyük ölçüde Avrupa referanslıdır ve 
istisnaları dışında oryantalist bakış açısı-
nın ürünüdür. Avrupa’yı bilimsel gelişme-
nin merkezine alan ve bilimler tarihini ne-
redeyse 500 yıl öncesinin icat ve keşifleriy-
le başlatan bu oryantalist bakış açısı, hem 
eksik, hem yanıltıcıdır. Esasen Avrupalı 
bilim adamları da bilir ki, kendileri bu bi-
rikimle tanışmamışken, İslam şehirlerinin 
çoğunda çok kıymetli eserlerden oluşan 
kütüphaneler mevcuttu. Bu kütüphaneler, 
hem İslami ilimlerde, hem de pozitif bi-
limlerde binlerce âlim yetiştirmişti. İslam 
mütefekkirleri ve bilginleri 8’nci yüzyıl-
dan itibaren bilimsel düşünceye kaynak-
lık edecek çok yönlü araştırmalar yapmış, 
çok başarılı sonuçlara ulaşmıştı. Örneğin, 
algoritmaya ismini veren El-Harezmî’dir. 
Açıların pergelle ölçümünü geometriye 
kazandıran El-Kindi’dir. Ondalık kesirleri 
geliştiren El- Kâşi’dir. Dünyanın güneşe u-
zaklığını ölçen, gündönümü, gece-gündüz 
eşitliği hakkında Toledo’da dört yüzden 
fazla rasat yapan Es-Sarkali’dir. El-Havi 
isimli 20 ciltlik tıp ansiklopedisi İngilizler 
tarafından 1500’lü yıllardan itibaren tam 
kırk kez basılan Ebubekir Er-Razi’dir. Mik-
roskop ve teleskop çalışmalarının temelini 
kuran El-Hişam’dır. Görme olayına bilim-
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şarıda pek çok engelle karşılaşmıştır. Yeri 
gelmiş, projenin dış kredileri iptal edilmiş, 
yeri gelmiş olumsuz kampanyalarla inşaat 
durdurulmak istenmiştir. Fakat, ülke ve 
millet olarak kararlı duruşumuz sayesinde 
bugün herkesin kullanırken hayran kaldı-
ğı bu eser ortaya çıkmıştır. Tam kapasitey-
le Nisan ayında hizmet vermeye başlayan 
havalimanımızda bugün 50 milyonuncu 
yolcuya ulaşılıyor. Böylece ilk etabın kapa-
sitesi olan 90 milyon yolcu hedefine kısa 
sürede varılacağı anlaşılıyor. Bu da bize, 
150 milyon yolcu kapasitesiyle ilgili hazır-
lıkları hızlandırmamız gerektiğini gösteri-
yor. Ardından da 200 milyonluk kapasite-
ye doğru yürüyeceğiz. 

Bu Millet Size     
Bu Ülkede İktidar Vermez

Bilim ve teknolojinin lokomotifi konu-
munda olan savunma sanayinde yaptıkla-
rımız da çok önemlidir. Daha dün, toplam-
da 6 adetten oluşan denizaltı filomuzun 
ilk ürününün denize indirme törenine 
katıldık. Savunma sanayimizi, karada, de-
nizde ve havada güçlü kılacak 700’ü aşkın 
projeyi aynı anda yürütüyoruz. İnsansız 
hava aracı teknolojisinde dünyanın ilk 4 
ülkesinden birisiyiz. Özel sektörümüz de, 
hem savunma sanayinde, hem de ticari 
konularda, iftihar verici çalışmalar gerçek-
leştiriyor. 

Cuma günü, inşallah, Türkiye’nin otomo-
bili projesinin tanıtım törenine katılacağız. 
Uzaydan denizlerin altına kadar her yerde, 
Rabbimizin bize bahşettiği tüm zenginlik-

leri keşfetmenin, faydaya dönüştürmenin 
çalışmaları içindeyiz. İnşallah 2053 ve 
2071 vizyonlarımızla hedeflerimize ulaş-
mış, medeniyetimizin yeniden yükselişi-
nin müjdesini tüm insanlıkla paylaşmış o-
lacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Tabii burada aynı bölgede olduğumuz için 
bir konuyu hatırlatmadan geçemeyece-
ğim. Hemen yanı başımızda inşallah Kanal 
İstanbul Projesi hayata geçecek. Fakat da-
ha şimdiden Kanal İstanbul’la ilgili birileri 
“yapamazsınız” diyorlar, “yaptırmayız” di-
yorlar. Bir taraftan da müteahhitleri tehdit 
ediyor, “Hangi müteahhit bu işin içerisine 
girerse, bilsin ki verdiği parayı -biz geliyo-
ruz, geldiğimiz zaman- alamayacaktır” di-
yor. Bir defa sen iktidara gelemeyeceksin 
ki. Bu millet size bu ülkede iktidar vermez. 
Niye? Siz yapılacak her şeyin önüne di-
kilen bir anlayışsınız. Dikili ağacınız yok 
bu ülkede ve dikili ağaçları söken bir zih-
niyetsiniz. Bunlar Gezici değil mi? Gezici. 
Biz ise 11 milyon fidan ve ağacı diken bir 
iktidarız, farkımız bu. 

‘Yapamazsınız’ diyorlar, Selimiye’nin ö-
nünde Independenta tankeri 7 ayı aşkın bir 
süre yandı ve hiçbir şey yapılamadı. Boğaz-
da birçok kez kuru yük gemileri, tankerler 
yalılara bindirdi. Hepsinden öte Montrö 
Anlaşması Türkiye’ ye ne kazandırmıştır, 
ne kaybettirmiştir acaba bunu hiç düşün-
dünüz mü? İnanın bunların böyle bir der-
di yok. Fakat şimdi Kanal İstanbul’la işte 
biz onlara bunu anlatacağız, göstereceğiz. 
Bunlara sorsan zaten Marmaray da olmaz-
dı, Avrasya da olmazdı, üçüncü köprüde 
olmazdı, Osman Gazi de olmazdı. Yaptık 
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mı? Yaptık. 3,5 saatte İstanbul’dan İzmir’e 
gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Ya senin millet-
vekili olduğun yere gidiyoruz. 

Bu duygularla bir kez daha sergide eme-
ği geçen geçen herkesi gönülden tebrik 
ediyorum. Bu çatı altında eserleri, icatları, 
keşifleri sergilenen, medeniyetler tarihine 
unutulmaz izler bırakan medeniyet mi-

marlarını, bilge ve düşünürlerimizi rah-
metle, minnetle yâd ediyorum. Çatısı altın-
da bulunduğumuz bu eserin ülkemize ka-
zandırılmasında emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim, değerli misafirler, hanıme-
fendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duy-
gularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, 
Türkiye’nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dö-
nüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. 
Biliyorsunuz yıllardır Türkiye’nin kendi 
otomobilini üretmesi gerektiğini, bizim 

montajcılıktan çok daha iyisine layık oldu-
ğumuzu dile getiriyorum. Ülkemizi, 350 
bini bile bulmayan otomotiv üretim po-
tansiyelinden 1,5 milyonun üzerinde bir 
üretim seviyesine çıkardık.  Bu sektördeki 
ihracatımız 32 milyar dolara ulaştı. Ama 
maalesef, kendi otomobilimizi üretme ça-
balarımızda uzun süre netice alamadık. 
Bu konuda birçok adım attık, girişimde 

Biz Türkiye’nin Otomobilini 
Elektrikli Üreterek, Geleceğin 

Teknolojisine Uzanıyoruz

Türkiye’nin Otomobili Tanıtım Toplantısı
Kocaeli | 27 Aralık 2019
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Devrim otomobili için harekete geçildi-
ğinde, “Türkler otomobil üretemez” diye 
bir kampanya başlatılıyor. İşin ilginç yanı, 
dönemin Sanayi Bakanının da bu kampan-
yaya katılmış olmasıdır. Yerli otomobilin 
hem teknolojik olarak üretilemeyeceğini, 
hem de yeterli pazarı olmadığını söyle-
yenler, birkaç yıl sonra Batılı firmaların 
ülkemizde kurdukları otomobil fabrikala-
rını alkışlayarak karşılamışlardır. Halbu-
ki, tam da otomobil piyasasının canlan-
maya başladığı bir dönemde bu teşebbüs 
başarıyla hayata geçirilebilseydi, bugün 
Türkiye bambaşka bir yerde olurdu. Da-
ha önceki uçak, silah, motor projelerinin 
sürdürülmesi halinde de bugün bambaş-
ka bir yerde bulunacaktık. Gümüş Motor 
teşebbüsünden 65 yıl sonra hala motoru-
muzu kendimiz üretemiyor olmanın san-
cılarını çekiyoruz. Bu vesileyle, ülkemizin 
ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan, 
sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu 
Necmettin Erbakan hocamızı da rahmetle, 
minnetle yad ediyorum. İnşallah farklı ku-
rumlarımız nezdinde başlattığımız proje-
lerimiz sonuçlandığında, birkaç yıl içinde 
her türlü ihtiyacımızı karşılayacak şekilde, 
motor meselesini de kökten çözmüş ola-
cağız. Kaybettiğimiz 65 yılın hesabını sor-
mayı da milletimize bırakıyoruz. Bu millet 
yapar, hele hele inandı mı çok daha farklı 
yapar.

Değerli arkadaşlar, 

Devrim otomobilinin benzini olmadığı için 
yolda kalmasını, projeyi boğma kampan-
yasına çevirenler, emin olun, Türkiye’nin 
Otomobili için de aynı şeyi yapmaya çalı-

şacaklardır. Ama bu kez izin vermeyece-
ğiz. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi 
başardılar, ama şimdi yaptığımız “Devrin 
otomobilinin” önünü, inşallah kesemeye-
cekler. Bugünkü noktaya gelebilmek için 
17 yıldır ter döküyor, emek veriyor, mü-
cadele ediyoruz. Peki, 17 yılın sonunda ne 
oldu? Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 
950 milyar dolarlara kadar yükselterek, 4 
kat artırdık. Her ne kadar son yıllarda do-
lar bazında bir miktar düşüş yaşanmışsa 
da, inşallah en kısa sürede trilyon dolar 
rakamını aşarak, hak ettiğimiz yere gele-
ceğiz. İhracatımızı 36 milyar dolardan 170 
milyar dolara yükselterek, 5 kat ileriye ta-
şıdık. İstihdamda 9 milyona yakın bir artış 
sağladık. 

Bu vesileyle dün 2 bin 325 lira olarak açık-
lanan 2020 yılı asgari ücret rakamının ül-
kemize, işverenlerimize, çalışanlarımıza 
hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi bunun 
üzerinde de spekülasyonlar yapıyorlar. Biz 
işbaşına gelirken bir söz verdik. Ne dedik? 
“İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.” Bu 
ne demektir? Biz hiçbir zaman enflasyo-
nun altında bir asgari ücret belirlemeye-
ceğiz. Şimdi de aynı şekilde asgari ücreti 
enflasyonun 3-4 puan üstünde belirledik. 
Öyle bir kampanya sürdürüyorlar ki “Bu 
fabrikalar çalışmasın, biz istediğimiz gibi 
de asgari ücreti vesaireyi belirleyelim.” Bu 
çark dönecek arkadaş. Bu çarkın dönmesi 
için de hesabı, kitabı ona göre yapacağız. 
Bizim sözümüz ne? Asgari ücrete işçimizi 
ezdirmeyeceğiz. Bugüne kadar ezdirme-
dik, bundan sonrada ezdirmeyeceğiz. 

bulunduk. Bizim hayalimiz; tüm hakları 
ülkemize ait olan, tasarımcılarımızın ve 
mühendislerimizin emekleriyle yoğru-
lan, milli teknolojilerle üretilen, dünyaya 
adımızı duyuracak bir otomobile sahip ol-
maktı. Bunun için bir babayiğit arıyorduk. 
Nihayetinde, milletimizin bu hayaline gö-
nül veren, elini taşın altına koyan babayi-
ğitler ortaya çıktı ve Türkiye’nin Otomobili 
Girişim Grubu’nu kurdu. Kendilerine şah-
sım, milletim adına çok çok teşekkür edi-
yorum. Sadece işine odaklanmış, profesyo-
nel bir ekip kurup çalışmalarını bugünlere 
getirdiler. Bu iş için 100’ün üzerinde Türk 
mühendis gecesini gündüzüne kattı, evin-
den, çoluğundan çocuğundan ayrı kalma 
pahasına çalıştı, çabaladı. Bunların bir kıs-
mı da, yurt dışındaki prestijli işlerini bıra-
kıp, sırf bu projede yer almak için büyük 
bir heyecanla vatanlarına dönen arkadaş-
larımızdan oluşuyor ki, CEO’muz böyle bir 
arkadaşımız, kendisine özellikle teşekkür 
ediyorum. 

Bu süreçte sessiz ama derinden gidildi… 
İşte bugün ön gösterim araçlarını, tam da 
2 sene önce söz verdiğimiz gibi, ilk kez 
sizlerle paylaşıyoruz. Tabii içinde bulun-
duğumuz bu mekânı da özellikle seçtik. 
Burası Türkiye’nin Bilişim Vadisi… Bura-
sı Türkiye’nin yarınlarını şekillendirecek 
teknoloji üssü… Aslında biz bu tarihi gün-
de iki mega projeyi aynı anda hayata ge-
çiriyoruz… Hem Bilişim Vadimizin resmi 
açılışını gerçekleştiriyor, hem de otomobi-
limizin ön gösterim araçlarını sizlerle pay-
laşıyoruz.  Bu vesileyle Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği başta olmak üzere Türkiye’nin Oto-

mobili Girişim Grubu’nun tüm üyelerine, 
projede emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunuyorum.

Hala Motorumuzu Kendimiz 
Üretemiyor Olmanın Sancılarını 
Çekiyoruz

Değerli misafirler,

Türkiye’nin yerli ve milli otomobil arayışı 
yeni değildir. Yaklaşık 60 yıldır bu hayalin 
peşinde koştuk. İlk yerli otomobil deneme-
si olan Devrim’in hikâyesi, aynı zamanda 
bize hayallerimizin nasıl kâbusa dönüş-
türüldüğünün de örneğidir. Daha önce 
uçak yapan, motor geliştiren, silah üreten 
müteşebbislerimizin başına ne gelmişse, 
Devrim otomobilinin başına da aynısı gel-
miştir. Kimin adına çalıştığı, kimin sesi ol-
duğu, kimin çıkarını koruduğu artık gün 
gibi aşikâr olan birileri çıkıp, diğer projeler 
gibi, bunu da hem psikolojik, hem de fiili 
olarak sabote etmiştir. Kayseri’deki uçak 
fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan 
alınan siparişlerin de ihraç edilmesine en-
gel olan zihniyet, bugün de işbaşındadır. 
Zor şartlarda kurduğu silah fabrikasında 
hayranlıkla takip edilen üretimler yapan 
kişiyi, fabrikasıyla beraber havaya uçuran-
ların amacının ne olduğunu zaman içinde 
hep birlikte gördük. Türkiye’nin kendi mo-
torunu üretmesi için canlarını dişlerine 
takarak çalışanların emeklerini zayi eden-
ler, aynı kafayla bugün de bizim karşımıza 
dikiliyor. 
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Bu sayede, Kocaeli ile İzmir’i teknolojik 
açıdan buluşturuyoruz. Buralarda oluşa-
cak bilgi birikimiyle uluslararası alanda 
rekabet edebilir bir teknoloji üssü oluş-
turmanın peşindeyiz. Türkiye’nin üretken 
gençleri tüm enerjilerini burada somut 
projelere dökecek. Bu teknoloji üssüyle, 
kritik teknolojilerin geliştirilmesinde ül-
kemize çağ atlatacağız. 

Yeni teknolojilerin en önemli bileşeni ya-
zılımlardır. Bunun için 170 bini aşan ya-
zılımcı sayımızı hızla 500 binin üzerine 
çıkaracağız. Çocuklarımıza yazılım geliş-
tirme yetkinliği kazandırmak için eğitim 
faaliyetlerini daha da artıracağız. Bilişim 
Vadimiz, açacağımız yeni nesil yazılım o-
kullarından birine de ev sahipliği yapacak. 
Teknoloji şirketleri, sivil toplum kuruluş-
ları ve ilgili kurumlarımızla birlikte çalışı-
yoruz. Bilişim Vadisi, Açık Kaynak Platfor-
munun da merkezi olacak. 

İşte tüm bu avantajlarından dolayı Bilişim 
Vadisi, Türkiye’nin Otomobili projesine 
ev sahipliği yapıyor. Otomobilimizin fizi-
ken üretileceği fabrika ise bu endüstrinin 
kalbinin attığı Bursa olacaktır. Gemlik’te 
Silahlı Kuvvetleri’mize ait büyükçe bir ye-
rimiz var, yaklaşık 4 milyon metrekarelik 
bu alanın inşallah şu anda takribi 1 mil-
yon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz. 
Bu yatırımın şimdiden Bursa’mıza hayırlı 
olmasını diliyorum. Fikri ve sinai hakları 
tamamen bize ait olan bu araçla birlikte, 
dünya rekabetçi bir Türk markasıyla tanış-
mış olacak. Bu markaya ilişkin tüm strate-
jik kararları ülkemiz alıyor. Bizim fikirle-
rimiz, bizim mühendislerimiz tarafından 

hayata geçiriliyor. Atılan hiçbir adım için 
kimseden lisans almıyor, icazet almıyor, 
her türlü teknik özelliği kendimiz belirli-
yoruz. Bir başka ifadeyle, oyunun kuralla-
rını artık biz koyuyoruz, Suriye’de biz ko-
yuyoruz, Libya-Türkiye arasında biz koyu-
yoruz, savunma sanayinde biz koyuyoruz.

Avrupa’nın, Doğuştan Elektrikli 
İlk ve Tek SUV Modelinin  
Sahibi Olacağız

Değerli arkadaşlar,

Dünya, otomotiv sanayii yeni bir yol ayrı-
mındadır. Elektrikli, otonom ve ağ bağlan-
tılı teknolojilerin liderliğinde yeni üretim 
modelleri ortaya çıkıyor. Şu an bu yarışta 
herkes eşit şartlarda… İhracatı 32 milyar 
doları bulan otomotiv sektörümüzü bu 
değişime adapte etmek zorundayız. Yapay 
zekâ her alanda olduğu gibi otomobiller-
de de giderek öne çıkıyor. Sanayimizi tüm 
unsurlarıyla bir sonraki çağa şimdiden ha-
zırlamak istiyoruz.  Türkiye’nin otomobili 
projesindeki teknoloji birikimimiz, diğer 
pek çok sektörün de önünü açacak, ateş-
leyicisi olacaktır. Bunun için hata yapma 
lüksümüz yoktur. 

Kuralları koyan biz olduktan sonra, bu 
çalışmada kimlerden destek aldığımızın, 
kimleri çalıştırdığımızın bir önemi kal-
mıyor. Bu konudaki kinayeler, ya cehale-
tin, ya husumetin, ya da özgüvensizliğin 
ürünüdür. Türkiye’nin en güzide kurum-
larından yetişmiş mühendisler, şu an yerli 
otomobilin matematik modellemeleri ve 

Ulaşım altyapısına yaptığımız yatırımlarla 
ülkemize çağ atlattık. Bunun en güzel ör-
neklerinden biri hemen yanı başımızdaki, 
Türkiye’nin yüz akı projelerinden Osman-
gazi Köprüsüdür. Ama bunlar inanın bun-
dan da rahatsız oldular. Niye? Bunlar san-
dalla karşıdan karşıya geçmeye alışmışlar. 
Daha pek çok mega projeyle yolları, köp-
rüleri, havalimanlarını vatandaşlarımızın 
hizmetine sunduk. 

Bilişim Vadisi, Türkiye’nin 
Otomobili Projesine   
Ev Sahipliği Yapıyor

Yaptığımız yatırımlarla güçlü bir bilim ve 
teknoloji iklimi tesis ettik. Bugün, 207 üni-
versitemiz, 1.572 Ar-Ge ve Tasarım merke-
zimiz, 85 Teknoloji Geliştirme Bölgemiz, 
bu altyapı etrafında çalışan 112 bin araş-
tırmacımız var. Bilişim Vadimiz ile işte bu 
sisteme yeni ve çok güçlü bir aktörü daha 
dâhil ediyoruz. Böylece, dünyadaki başa-
rılı örneklerden bir benzerini ülkemizde 
kurmuş oluyoruz. Burası Milli Teknoloji 
Hamlemizi ulusal ve uluslararası düzeyde 
temsil edecek bir yerdir. Bilişim Vadisi, 3 
milyon metrekarenin üzerinde bir alanda 
kurulan yaklaşık 200 bin metrekare kapalı 
bölümüyle, ülkemizin en büyük teknoloji 
geliştirme bölgesidir.

Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarı-
ları diğer alanlara da taşıma gayesiyle kur-
duğumuz bu vadiyle, yarının Türkiye’sini 
daha sağlam temellere oturtmayı hedef-
liyoruz. Ürettiğimiz yüksek teknolojili sa-
vunma sanayi ürünleri sayesinde, güçlü ve 

rakipsiz bir küresel oyuncu olma yönünde 
ilerliyoruz. Milli SİHA, milli İHA, milli he-
likopter, gemi, tüfek, eğitim uçağı, elekt-
ro-optik sistem, mühimmat gibi ürünler, 
Türk mühendisliğinin geldiği seviyeyi ve 
kabiliyetlerimizi göstermesi bakımından 
da son derece önemlidir.

Şimdi artık sıra, bu ürünleri sivil tekno-
lojilere uyarlayarak, daha geniş bir alana 
damga vurmaya gelmiştir. Bunun için tüm 
sektör temsilcilerimizin, üreticilerimizin, 
yatırımcılarımızın, tıpkı buradaki babayi-
ğitlerimizin yaptığı gibi, ellerini taşın altı-
na koyması gerekiyor. Türkiye artık yeni 
teknolojilerin sadece pazarı değil, bunları 
geliştiren, üreten ve tüm dünyaya ihraç e-
den bir ülke haline gelecektir.  Biz bu güce, 
iradeye, teknik bilgiye, insan gücüne sahi-
biz. Yeter ki kendimize güvenelim… Yeter 
ki kendimize inanalım…

Değerli arkadaşlar,

Bilişim Vadimiz, kabiliyetlerimizi bir ara-
ya getirip, önümüzdeki dönemin eğilimle-
rini bugünden yönlendirme doğrultusun-
da attığımız adımlardan biridir. Bu amaçla 
Marmaray’a, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK 
Marmara Araştırma Merkezi bağlantısı 
kuruyoruz. Böylece 20 milyonluk nüfusu 
yarının teknolojilerinin yeşereceği Bilişim 
Vadisi ile buluşturuyoruz. Bu ulaşım hattı-
na “Mega Teknoloji Koridoru” diyebiliriz. 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yanında 
kuracağımız yeni teknoloji geliştirme böl-
gesini de Bilişim Vadisi çatısı altına alıyo-
ruz. İşte Osman Gazi Köprüsü burada... Ar-
tık İzmir’e iki buçuk saatte ulaşılabiliyor. 
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dayanıklılık testleri üzerine çalışıyor. Sını-
fının en geniş iç hacimli, en yüksek perfor-
manslı ve en uygun maliyetli aracını üre-
teceğiz. Aracımız sıfır emisyonla çalışarak, 
çevreyi hiç kirletmeyecek. Seri üretime 
geçtiğimizde Avrupa’nın, klasik olmayan, 
doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli-
nin sahibi olacağız. Üretime geçtikten 3 yıl 
sonra, binek otomobillerde ülkemizde en 
yüksek yerlilikle üretilen tek marka, yine 
Türkiye’nin Otomobili olacak. Geçenlerde 
televizyonlarda izlediniz mi? İstanbul’da 
Şoförler Odası 2020’nin sonuna kadar araç 
almayacağını ve yerli üretim aracı bekledi-
ğini açıkladı. 2022 yılında tüm Türkiye’de 
şarj altyapımız da hazır olacak. Tüm ku-
rumlarımız bu altyapı için hazırlıklara 
şimdiden başladı. Dolayısıyla bu otomobil 
yerli ve millidir. Ama yerlilikten ve milli-
likten anlamayanlar var, onlar bizi hiç ilgi-
lendirmez, biz işimize bakacağız. Hiç kim-
se bu gerçeği perdelemeye çalışmamalıdır. 

Hatırlarsanız, tüplü televizyonlardan pa-
nel televizyona geçilirken, eski oyuncu-
ların önemli bir kısmı devre dışı kalmış, 
yeni oyuncular yükselişe geçmişti. Aynı 
şekilde tuşlu telefonlardan akıllı telefonla-
ra geçilirken de benzer bir süreç yaşanmış-
tı. Biz Türkiye’nin Otomobilini elektrikli 
olarak üreterek, geçmişin veya bugünün 
değil, doğrudan geleceğin teknolojisine 
uzanıyoruz. Tasarımıyla, bataryasıyla, şarj 
istasyonlarıyla bu otomobil projesiyle ül-
kemizi, geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. 
Dünyada bunu yapabilen pek az ülke var-
dır. Türkiye, daha en başından elektrikli 
otomobil alanına girerek, herkesten bir de-
ğil, birkaç adım birden öne geçiyor. 

Bu otomobili sadece kendi ihtiyaçlarımız 
için üretmiyoruz. Biz küresel bir marka 
peşindeyiz. Avrupa gibi yakın pazarlardan 
başlayarak, tüm dünyada bu otomobili yol-
larda gördüğümüz gün, hedefimize ulaş-
mış olacağız. Üretim ve ihracat stratejimizi 
buna göre belirliyoruz. 

Milletimizin de bu araca sahip olmak için 
sabırsızlıkla beklediğini biliyoruz. Bu oto-
mobilin ticari olarak satışa sunulacağı 
2022 öncesinde, milletimizin projeye ve 
Milli Teknoloji Hamlesine olan desteğini 
göstermek üzere ön satış süreci başlatılabi-
lir. Dünyada benzer projelerde kullanılan 
bu yöntemi, ülkemizde de hayata geçire-
biliriz. Milletimizin, ön satışta ortaya ko-
yacağı taleple bu projeye sahip çıkacağına 
yürekten inanıyorum. Recep Tayyip Erdo-
ğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de 
buradan veriyorum.

Değerli arkadaşlar,

Bu proje için tüm cesaretini ve azmini orta-
ya koyan babayiğitlerimize tekrar teşekkür 
ediyorum. Özel sektör koordinasyonunu 
yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ile kamu tarafındaki koordinasyonundan 
sorumlu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 
büyük bir özenle çalışıyor. Kendilerine bu 
süreci başından beri büyük sorumlulukla 
yürüttükleri için milletim adına teşekkür 
ediyorum. Ülkemizin 60 yıllık hayalini 
gerçekleştiren kahramanlar sizler olacak-
sınız. Adınız tarihe geçecek. Gelecek nesil-
ler sizin başarınızı konuşacaklar. 
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Cumhurbaşkanlığı olarak ilk günden beri 
olduğu gibi, bundan sonra da hep yanınız-
da yer alacağız. Attığınız her adımı bizzat 
takip ediyorum. Rabbimin izniyle Türkiye, 
önümüzdeki dönemin yükselen değeri, 
attığı adımlar merakla takip edilen ülkesi 
olacaktır. Kendimize inandığımızda, ken-
dimize güvendiğimizde aşamayacağımız 
hiçbir engel bulunmuyor. 

Bu duygularla girişim grubunda yer alan 
şirketlerimizi ve projede görev alan ekibi 
bir kez daha tebrik ediyor, çalışmalarında 
başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yar-
dımcınız olsun.

Şimdi hep birlikte “Türkiye’nin otomobil-
lerini bir görelim” diyorum. Buyrun…

Tekrar emeği geçenleri tebrik ediyorum, 
kutluyorum.

Değerli bilim insanları, kıymetli misafirler, 
sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, milletin 
evini teşrifleriniz için her birinize ayrı ay-
rı teşekkür ediyorum. Ülkemizin bilimsel 
araştırmalar alanında öncü kurumları olan 
TÜBİTAK ve TÜBA’nın 2019 yılı ödüllerini 
takdim edeceğimiz bilim insanlarımızı teb-
rik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 

Bilim insanlarımızın en büyük mirasları 
geride bıraktıkları çalışmaları, araştırma-
larının topluma sağladığı fayda ve yetiştir-
dikleri öğrencilerdir. Türkiye, işte bu tür 
başarılarla 2023 hedeflerine doğru emin 
adımlarla ilerleyecektir. Daha önemlisi, 
bu gayretler, yeni nesillere emanet edece-
ğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarımızın da 
temelini oluşturacaktır. Bilim insanları-
nın teşvik edilmesini, yaptıkları akademik 
çalışmaların geniş kitleler tarafından du-

İsteseler de İstemeseler de 
Kanal İstanbul’u Yapacağız

TÜBİTAK ve TÜBA Ödül Töreni | Ankara | 30 Aralık 2019
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sını destekleyecek adımlar atıyor. Ar-Ge 
desteklerinden girişimciliğe, bilim insanı 
burslarından uluslararası işbirliklerine 
pek çok alanda TÜBİTAK destekleri bu-
lunuyor. TÜBİTAK enstitüleri aracılığıy-
la dışa bağımlılığımızı azaltacak projeler 
yürütüyoruz. Savunmadan uzaya, kutup 
çalışmalarından astronomiye, akademi-
den sanayiye uzanan geniş bir alanda atı-
lımları ve yenilikleri TÜBİTAK vasıtasıyla 
destekliyoruz. Bilimin ve mühendisliğin 
her alanında araştırmacılarımıza önemli 
imkânlar sunuyoruz.  Mesela, 2002 yılın-
da bilim insanlarımıza sadece 150 milyon 
lira destek sağlanırken, bu sene verdiğimiz 
destek 1,8 milyar liraya ulaştı. Böylece üni-
versitelerimizin ve sanayimizin araştırma 
kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Bu 
desteklerle, 207 üniversite, 1.572 Ar-Ge 
ve Tasarım Merkezi ile 85 Teknoparkta 
faaliyet gösteren araştırmacıların yanında 
olduk. Adeta sıfırdan kurduğumuz altyapı 
sayesinde, Ar-Ge harcamalarının milli ge-
lirimizdeki payı ilk defa yüzde 1’i aştı. İn-
şallah önümüzdeki dönemde bu oranı çok 
daha artıracağız. Çünkü günümüz ekono-
misinin rekabetçi yapısında öne çıkmanın 
yolunun yüksek teknoloji ve yenilikçilik 
olduğunu biliyoruz. 

Güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranla-
rını yakalayabilmemiz için üretimimizi 
yüksek teknolojiye dayalı katma değerli 
ürünlere yöneltmek mecburiyetindeyiz. 
Bilim insanlarımızın ortaya koyacağı ba-
şarılar, yenilikler ve keşifler bu dönüşümü 
gerçekleştirmede kritik öneme sahip. Bil-
giyi ve teknolojiyi üretmeyen, bunları en 
iyi şekilde kullanamayan ülkelerin, gelece-

ğin dünyasında işi çok zordur. Ürettiğimiz 
bilgiyle, kendi hedeflerimize ulaşmanın 
yanında tüm insanlığın refahına da katkı-
da bulanacağız. Milli Teknoloji Hamlemi-
zin amacı da işte bu süreci desteklemektir.  
Bu amaçla ülkemizi, dünyadaki tüm bilim 
insanları için çekim merkezi haline getir-
mek istiyoruz. “Uluslararası Lider Araştır-
macılar Programı” ile oldukça vizyoner ve 
yenilikçi bir mekanizma oluşturduk. Çağ-
rımıza dünyanın dört bir yanından baş-
vuru aldık. Alanın en iyisi küresel şirket-
lerden ve dünyanın en iyi üniversitelerin-
den araştırmacılar Türkiye’ye gelip, bizim 
kurduğumuz altyapılarda çalışmayı tercih 
ettiler. Hâlihazırda 98’i Türk, 29’u yabancı 
olmak üzere, 127 üst düzey araştırmacı bu 
programdan faydalanıyor. Gelen araştır-
macıların kendi ekiplerini kurmalarını da 
temin ediyoruz. Desteklenen her bir araş-
tırmacımız, inşallah 5’er doktora öğrenci-
si yetiştirecek. Bu doktora öğrencileri de, 
yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi 
çalışmalarında yer alacaklar. Böylece adım 
adım hedeflerimize yaklaşmış olacağız. 

Milletimiz Türkiye’nin 
Otomobiline sahip çıkmıştır

Değerli arkadaşlar,

Geçtiğimiz Cuma günü, Gebze’de iki tarihi 
anı birlikte yaşadık. Öncelikle, Bilişim Va-
disinin resmi açılışını gerçekleştirdik. Va-
dimiz 200 bin metrekare kapalı alanıyla, 
ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme 
bölgesi hüviyetine sahiptir. Savunma sana-
yinde gösterdiğimiz başarı hikâyesini, sivil 

yulmasını ve gençler için rol model olma-
larını sağlayacaktır. Bugün burada bilim 
insanlarımıza tevcih edeceğimiz ödüller, 
bu yöndeki gayretlerin bir takdiridir, yü-
rütülen çalışmaların başarıyla sonuçlan-
ması temennisinin bir teyididir. Geçen yıl 
kaybettiğimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin’in anı-
sına oluşturduğumuz ödül vasıtasıyla, bu 
değerli hocamızı bir kez daha yad etme fır-
satı bulduk. Fuat Sezgin hocamızın İslam 
bilim ve teknoloji tarihine yaptığı muaz-
zam katkıların, gelecek nesillere de ilham 
vereceğine inanıyorum. Kendisini bir kez 
daha rahmet, minnet ve şükran duygula-
rıyla anıyoruz.  

Bu sene 57 bilim insanımız TÜBİTAK ve 
TÜBA tarafından ödüle layık görüldü. TÜ-
BİTAK 3 farklı kategoride toplam 16 ödül 
belirledi. Milli akademimiz TÜBA ise, 4 
farklı alanda 41 ödül vermeyi kararlaştır-
dı. TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri-
ni, Kanada ve Amerika’dan 2 bilim insanı 
kazandı. TÜBA Üstün Başarılı Genç Bi-
lim İnsanı Ödüllerini ise bu yıl 20 farklı 
üniversiteden 28 genç kardeşimize takdim 
ediyoruz. Bu sene merhum Fuat Sezgin 
Hocamızın adına 5 ödül sahibini bulacak. 
Ayrıca 6 eser de TÜBA Bilimsel Telif Eser 
Ödülünü alacak.

Ülkemizi, Dünyadaki Tüm Bilim 
İnsanları İçin Çekim Merkezi 
Haline Getirmek İstiyoruz

Bugün ödül alan tüm akademisyenlerimi-
zin, gerçekten de çok çarpıcı çalışmaları 
olduğunu görüyoruz. Örneğin bir bilim 

insanımız çevreye zarar veren atıkların 
hidrojen üretiminde kullanılmasını sağla-
dı. Bu buluşla karbondioksit salınımından 
faydalı ürünler elde etmek mümkün hale 
gelmiştir. Kimya alanında makro-molekül-
lerin yüksek çözünürlükle hesaplanması 
ve simülasyonu için yeni teorileri gelişti-
ren bir akademisyenimize de bugün ödül 
veriyoruz. Bu çalışma, yeni malzemelerin 
tasarlanması, hastalıklara sebep olan fak-
törlerin daha iyi anlaşılması, yeni ilaçların 
geliştirilmesi gibi pek çok konuda ilerle-
menin önünü açacak öneme sahiptir.

TÜBA’nın Üstün Başarılı Genç Bilim İn-
sanı ödülünü kazanan gençlerimiz de, 
sahip oldukları patentler ve yürüttükleri 
çalışmalarla, ülkemizin geleceğine önem-
li katkı sağlamaya adaydır. Tabii Prof. Dr. 
Erdal Arıkan’ın ismini özellikle zikretmez-
sek olmaz. Kutupsal kodlama yöntemini 
geliştiren hocamız, verilerin iletiminde 70 
yıldır üstesinden gelinemeyen kapasite so-
rununu çözdü. Bugün dünyada 5G ve ötesi 
teknolojileri konuşuyor olmamızı, Erdal 
hocamızın çalışmalarına borçluyuz.  Ho-
camızın buluşu sayesinde, otonom araçlar 
dâhil olmak üzere, dijital çağın pek çok uy-
gulamasında güvenilir ve hızlı veri trans-
feri gerçekleşebilecek. Cumhurbaşkanlığı 
Dijital Dönüşüm Ofisimiz de hocamızla 
yakın irtibattadır. İnşallah ülkemizin bu 
alandaki yolculuğunda kendisiyle birlikte 
çalışacağız.

Değerli misafirler,

TÜBİTAK, 56 yıldır bilim ve teknolojinin 
mihmandarlığında ülkemizin kalkınma-
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ladı. Milli mühimmatımız Hassas Güdüm 
Kiti’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslima-
tı da gerçekleştirildi. Geliştirilmekte olan 
çok kritik alt sistemlerimiz arasında yer 
alan KÂŞİF, ATLAS, SG-KONUM gibi ürün-
ler savunma sanayii firmaları tarafından 
kullanılmaya başlandı. İnşallah SAGE’den 
önümüzdeki dönemde çok daha büyük ba-
şarılar bekliyoruz. 

Aynı şeklide, kutuplarda ülkemizin bayra-
ğını dalgalandıran Türkiye Antarktika Bi-
limsel Araştırma Kampı da kuruldu. Kamp 
bünyesindeki meteoroloji istasyonu faali-
yete geçti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlı-
ğının deniz tabanı haritalaması da gerçek-
leştirildi. Nihai hedefimiz, Antarktika Ant-
laşmalar Sisteminde gözlemci ülke statü-
sünden danışman ülke statüsüne geçerek, 
kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır.  

Değerli arkadaşlar,

İki hafta önce Malezya’da Kuala Lumpur 
Zirvesine katıldık. Bu zirvede, akade-
misyenler, politikacılar ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla birlikte İslam dünyasının 
bugününü ve geleceğini masaya yatırdık. 
Türkiye olarak 14 anlaşmayla bu zirveden 
döndük. Bunlardan biri de, TÜBİTAK ile 
Malezya, Katar ve Endonezya’daki muadil-
leri arasında Mükemmeliyet Merkezi ku-
rulmasına ilişkin anlaşmadır. Amacımız, 
güvenlik, gıda, sağlık, ulaşım, enerji, bilgi 
ve iletişim teknolojilerinde ülkelerimizin 
ortak ihtiyaçlarına çözümler getirmektir. 
Bilgi ve teknolojiyi paylaşmanın yanı sıra, 
araştırmacılarımızın serbest dolaşımını 
sağlamak da beklentilerimiz arasındadır. 

Oluşturacağımız bu enerjinin, diğer ülke-
leri de cezbedeceğini düşünüyorum.

TÜBİTAK, Bilimin Sıcak Yüzünü 
Gençlere Göstermeye Çalışıyor

Aslında biz bu merkezle, geniş çaplı bir 
teknoloji atılımının ilk adımlarını da atmış 
olduk. Bilim ve teknoloji diplomasisinde 
atılan her adımı, her türlü somut işbirliği-
ni son derece önemli görüyoruz. Ülkemiz 
içinde de yenilikçiliğin hayatın her alanı-
nı kapsaması ve bilgi üretimi konusunda 
yoğun gayretlerimiz var. TÜBİTAK bünye-
sinde 2005 yılında başlattığımız Türkiye 
Araştırma Alanı destek programlarının 
geldiği nokta son derece sevindiricidir. 
Türkiye’nin 2020 yılında Avrupa Birliği’ne 
ödeyeceği yaklaşık 80 Milyon Euro’lük kat-
kı payı, ülkemizdeki araştırmacılar için 
kullanılacaktır. Bu kaynağı, sanayici ve 
akademisyenlerimizin taleplerine uygun 
şekilde değerlendireceğiz. KOBİ’lerimizin 
Avrupa Birliği projelerinde yetkinlik ka-
zanmalarına yardımcı olacağız. Özellikle 
stratejik projeleri destekleyerek, araştır-
macılarımızın Avrupa Ortak Girişiminden 
daha aktif faydalanmalarını sağlayacağız.

Tabii geleceğimiz için asıl önemli olan hu-
suslardan biri de, gençlerimizi bilime, a-
raştırmaya, teknolojiye yönlendirmeyi ba-
şarabilmemizdir. Bunun için gençlerimize 
her türlü maddi ve manevi desteği veriyo-
ruz. TÜBİTAK, bilimi topluma yaymaya 
ve bilimin eğlenceli, yararlı, sıcak yüzünü 
gençlere göstermeye çalışıyor. İlkokuldan 
başlayarak lisans ve lisans sonrasına kadar 

alanlara da aktarmak için kolları sıvadık. 
Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı ol-
makla kalmayacağız. Bu teknolojileri üre-
ten, tüm dünyaya yayan ve kendi koyduğu 
standartları kabul ettiren bir ülke haline 
gelmekte kararlıyız. İşte Bilişim Vadimiz 
bu noktada kritik bir rol üstlenecek. Mar-
maray bağlantısını yaparak, İzmir’deki 
Teknoloji Üssüyle bütünleştirerek, Bilişim 
Vadisinin cazibesini artırmaya çalışıyoruz. 

Türkiye’nin Otomobili Projesinin bura-
da şekillendirilmiş olması, doğru yolda 
ilerlediğimizi gösteriyor. Geliştirilen oto-
mobillerin ilk gösterimini de Cuma günü, 
yine burada yaptık. Gerçekten gurur veri-
ci, ümit verici, her türlü takdire layık bir 
çalışmanın gerçekleştirildiğini gördük.  
İnşallah, aynı azim ve kararlılıkla devam 
edilerek, belirlenen tarihte üretime de ge-
çilecektir. Bursa’daki fabrika inşaatının 
da kısa sürede tamamlanacağına inanıyo-
rum. Projenin her aşamasını adım adım 
takip ediyor, çıkan her sorunu çözüyoruz. 
Zira Bursa, otomotiv sanayisi ve otomotiv 
yan sanayisinde güçlü konumda olan bir 
ilimizdir. 

Türkiye’nin Otomobili, sanayimizi, tasa-
rımdan üretime tüm bileşenleriyle gelece-
ğe hazırlama çabamızın somut örneğidir. 
Projede yer alan herkes gecesini gündü-
züne katarak, aynı amaç uğrunda emek 
veriyor. Milletimiz de Türkiye’nin Otomo-
biline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır. Şimdi-
den ön siparişlerin yağmaya başladığının 
haberini aldım. Milletimizin projeyi böy-
lesine sahiplenmesi, DEVRİM otomobili 
başta olmak üzere, yerli ve milli teknoloji 

hamlelerinin başına gelenlerin, inşallah 
DEVRİN otomobilinde tekrarlanmayacağı-
nın en büyük ispatıdır. 

Ülkemizde, maalesef, istihzayla veya ale-
nen husumetle, atılan her hayırlı adımın 
karşısında yer almayı marifet sanan sığ bir 
anlayış bulunuyor. Türkiye’de hayata geçi-
rilmiş hiçbir proje yoktur ki, milletimizin 
vücuduna 200 yıldır adeta bir kene gibi 
yapışan bu zihniyete rağmen yapılmamış 
olsun. Biz de son 17 yılda ne yaptıysak, 
“Sürekli yapamazsınız, başaramazsınız” 
diyen bu şeamet tellallarına rağmen başar-
dık. Hiçbir şey üretmediği, hiçbir hizmet 
ortaya koymadığı halde varlığını sürdüren 
bu asalak zihniyete teslim olmadık, olma-
yacağız. Bu hastalıklı zihniyetin en büyük 
panzehiri, hep daha büyük projeleri hayata 
geçirmemiz, hep daha büyük başarılar or-
taya koymamızdır. Türkiye’nin Otomobili 
projesi gibi atılımların ülkemize belki de 
en büyük katkısı işte budur. Bu vesileyle, 
en başından bugüne kadar Türkiye’nin 
Otomobili projesinde yer alan, emek ve-
ren herkese bir kez daha şükranlarımı 
sunuyorum. 

Diğer yandan, TÜBİTAK Savunma Sana-
yi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü SA-
GE de, kendi alanında gerçekten önemli 
başarılara imza atıyor. SAGE tarafından 
geliştirilen ilk yerli hava-hava füzesi BOZ-
DOĞAN, hedef uçağa yapılan ilk güdümlü 
atış testini başarıyla tamamladı. İlk yerli 
Seyir Füzesi SOM ailesinden SOM-B1 ve 
SOM-B2 füzeleri, eklenen yeni yetenekleri-
ni Hava Kuvvetlerimiz tarafından gerçek-
leştirilen başarılı test atışlarıyla da kanıt-
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geniş bir yelpazede bilimle uğraşan çocuk-
larımıza, gençlerimize destekler veriyor. 
Düzenlenen şenliklerde, fuarlarda, atölye-
lerde çocuklarımız, gençlerimiz proje ge-
liştirmeyi öğreniyorlar, bunun heyecanını 
yaşıyorlar. Geleceğin bilim insanlarını ve 
teknoloji girişimcilerini yetiştirmek için, 
Geleceğin Teknoloji Yıldızları programını 
başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımı-
zın öncülüğünde, önümüzdeki 2 senede 81 
ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuru-
yoruz. Bu yıl 12 ilimizde eğitimleri başlat-
tık. Önümüzdeki sene Adıyaman, Afyonka-
rahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, 
Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanma-
raş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, 
Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat olmak 
üzere 18 ilimiz daha Deneyap Teknoloji 
Atölyesine kavuşacak. Buralarda çocuk-
larımız 3 yıl boyunca, robotikten yapay 
zekâya, siber güvenlikten nanoteknoloji-
ye kadar kapsamlı ve tamamen ücretsiz 
teknoloji eğitimleri alacak. Hedefimiz, 5 
yılda 50 bin öğrencimizi bu eğitimlerden 
yararlandırmaktır.

Değerli misafirler,

Ülkemizin her alanla birlikte bilimde ve 
teknolojide geldiği yer önemlidir, ama 
hala kat edecek çok yolumuz vardır. Biz 
bilim insanlarımızı desteklemeye, kendi-
lerine her alanda katkı sunmaya, imkân 
sağlamaya devam edeceğiz. Ama asıl bü-
yük sorumluluk bilim insanlarımızın o-
muzlarındadır. Sizlerin gayreti, birikimi, 
kabiliyeti ve ortaya çıkartacağı teorik-pra-
tik ürünlerle hedeflerimize yürüyeceğiz. 
TÜBİTAK’a ve TÜBA’ya da bu konuda 

önemli görevler düşüyor. ‘Marifet iltifata 
tabidir’ anlayışıyla bilim insanlarımızı 
teşvik eden TÜBİTAK ve TÜBA’dan, asıl 
kendi bilim ve teknoloji iklimimizi oluş-
turmasını bekliyoruz.  Her şeyden önce 
biz, “Bana bir harf öğretenin kulu kölesi-
yim” diyen zihniyetin takipçisiyiz, men-
suplarıyız. Biz de bu anlayışı devam et-
tireceğiz. 

Unutmayınız, her medeniyet kendi tekno-
lojisini, her teknoloji kendi kültürünü ve 
değerini üretir. Bunu başardığımızda coğ-
rafyamız yeniden bilim ve teknolojinin 
cazibe merkezi haline dönüşecektir. 

Bu duygularla bir kez daha ödül alan bi-
lim insanlarımızı can-ı gönülden tebrik 
ediyorum.

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 

Bu arada, isteseler de istemeseler de 
Kanalistanbul’u yapacağız. Dünyada elliyi 
aşkın bu şekilde kanal var. Bütün bu kanal-
lar sadece lüks olsun diye yapılmıyor, hep-
si de birer ihtiyaçtır. Kanal İstanbul yapı-
lırken iki modern akıllı şehir inşa edilecek. 
Kanalistanbul için iki yolumuz var; ya yap-
işlet-devret ile yapacağız veyahut da milli 
bütçeyle yapacağız. Türkiye bunu yapma-
ya zaten kendisi de muktedirdir ama yap-
işlet-devret ile olursa bizim için çok daha 
iyi olur. Olmadı milli bütçeyle bunu yap-
mamız mümkündür. Hayırlı olsun.

Polis Akademisi’nin ve Türkiye Belediyeler 
Birliği’nin kıymetli yöneticileri, akademi 
dünyamızın kıymetli mensupları, değerli 
misafirler,  hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Şehir ve Güvenlik Sempozyumunun ülke-
miz, şehirlerimiz ve tüm insanlarımız için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sem-
pozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen 

herkesi tebrik ediyorum.  Değerlendirme-
leri ve teklifleriyle sempozyumun amacına 
ulaşmasını sağlayacak akademisyenleri-
mize ve kurum temsilcilerimize şükranla-
rımı sunuyorum. 

Ülkemizde, bundan 90 yıl önce nüfusu-
muzun dörtte birinden daha azı şehir 
merkezlerinde yaşıyordu. Bugün ise nüfu-
sumuzun dörtte üçünden fazlası il ve ilçe 
merkezlerinde ikamet ediyor. Böyle bir dö-

Batı Şehirleri Açık Hava 
Hapishanelerine Dönüştürüldü

Şehir ve Güvenlik Sempozyumu | Ankara | 2 Ocak 2020



Recep Tayyip ERDOĞAN

319318

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-6

gibi tabii afetler de şehirleri çok sarsmış-
tır. Ekonomik sebepler yanında, güvenlik 
ve tabii afet kaynaklı sorunlar yüzünden 
tümüyle terk edilen nice yerleşim yerleri 
vardır. 

Günümüz dünyasında da, pek çok farklı 
ülkede milyonlarca, hatta on milyonlarca 
insanı bir arada yaşatan şehirler mevcut-
tur. Öyle ki, bugün dünyada, nüfusu 10 
milyonun üzerinde olan şehir sayısı 40’a 
yaklaşmıştır. Bu kalabalık nüfusa ilave 
olarak teknolojinin de gelişmesiyle, şe-
hirlerin altyapı ve üstyapı ağları oldukça 
karmaşıklaşmıştır. Böylesine büyük şehir-
lerin, elbette güvenlik hizmetlerinin anla-
mı da değişmiştir. Şehir ne kadar büyükse, 
güvenlik sorunları da o derece yüksek ve 
fazladır. Nitekim, sempozyumumuzun 
konu başlıklarına baktığımızda bu çeşitli-
liği görebiliyoruz. Artık şehirlerimizin dış 
güvenliğini surlar ve hendeklerle koruya-
mayacağımız, içerideki düzeni de sadece 
kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir ye-
re gelmiş durumdayız. Öyleyse, bu yeni du-
ruma karşı yeni yaklaşımlar, yeni fikirler, 
yeni yöntemler geliştirmemiz gerekiyor. 
Bu tür çalışmaların, şehirlerimizin gelece-
ğinde ihtiyacımız olan güvenlik düzeninin 
oluşturulmasına katkı sağlayacağına ina-
nıyorum. 

Her ülke ve toplum, kendi ihtiyaçlarına 
uygun çözümleri kendisi üretmelidir. Aksi 
takdirde, başka toplumların kendi ihtiyaç-
larının ürünü olan çözümlerin kullanılma-
sı gerekiyor. Bu da beraberinde pek çok 
uyum sorunu getiriyor. Her alanda olduğu 
gibi, şehirlerimizin güvenliği konusunda 

da, dünyadaki tüm örnekleri inceleyecek, 
ama sonuçta kendi göbeğimizi kendimiz 
keseceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Günümüz dünyasında şehirleri tehdit e-
den unsurlar artık çok farklılaştı. Bugünün 
şehirleri trafik, çevre, altyapı, imar, enerji, 
gıda, sağlık, insan kaçakçılığı, uyuşturucu 
gibi pek sorunla aynı anda mücadele et-
mek zorundadır.  Siyasi krizler, terörizm, 
işsizlik, yoksulluk, insan hakları ihlalleri, 
etnik ve dini gerilimler, çevre kirliliği gibi 
konular, şehirlerin merkezinde yer aldığı 
insanlığın ortak sorunlarıdır. Birbirinden 
farklı unsurların bir araya gelmesiyle ka-
labalıklaşan şehirler, her geçen gün daha 
da büyüyor. Cinayet, hırsızlık, uyuşturucu 
satışı, kumar, fuhuş gibi bilinen suç yön-
temleri yanında, şehirleri bekleyen başka 
tehditler de ortaya çıkıyor.  Yakın tarihi-
mizde dünyanın pek çok yeriyle birlikte 
ülkemizde de şehirlere ciddi zararlar ve-
ren kaos dalgaları yaşanmıştır. Mesela, 
İngiltere’de 2011 yılında, İstanbul’da 2013 
yılında, Paris’te 2018 yılında yaşanan bü-
yük sokak eylemleri, şehirlerin karşı karşı-
ya bulunduğu önemli bir tehlikeyi açıkça 
ortaya koymuştur. Kuzey Afrika, Ortadoğu 
ve Güney Amerika’da çok ciddi sonuçlara 
yol açan toplumsal eylemlerin merkezi de 
daima şehirler olmuştur. 

Şehir nüfusuna göre oldukça küçük sayı-
labilecek organize grupların, tüm hayatı 
felç edebilecekleri eylemler yapabildikleri 
gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ülkemizde geç-
mişte şehirlerimizi kimi zaman fiziki, kimi 

nemde, şehir ve güvenlik konusunun daha 
çok konuşulması, tartışılması, geliştirilme-
si gerekiyor. Esasen, şehir kavramının, in-
sanlık tarihinde çok önemli bir yeri vardır. 
Hatta bizim medeniyetimizde şehir “cen-
net tasavvurunun” bir parçasıdır. Klasik 
tarih teorisi, insanlığın güvenlik ve gıda 
ihtiyacı için yerleşik düzene geçip şehirler 
kurduğunu söyler. Buna karşılık, Şanlıur-
fa’daki Göbeklitepe’nin keşfiyle, bu kabul 
kökten sarsılmıştır. İnsanların, güvenlik 
ve gıda için değil, ibadet amaçlı olarak 
yerleşik düzene geçtiklerini ortaya koyan 
Göbeklitepe, aynı zamanda bilinen şehir 
tarihini de, günümüzden 12 bin yıl önce-
sine götürmüştür. Bu keşif, arkeolojik öne-
mi yanında insanın yaratılış gayesini ve 
kabiliyetlerini göstermesi bakımından da 
önemlidir. Şehir ile insan arasındaki iliş-
kinin derinliğini anlatan Göbeklitepe’nin 
ülkemiz topraklarında bulunuyor olması, 
kadim coğrafyamızın kültür ve medeniyet 
hazinesinin büyüklüğünün de işaretidir. 
Ecdadımızın kurduğu şehirlerin, ortada 
bir cami ve onun etrafında sıralanan çarşı 
merkezli şekillenmesi, coğrafyamızın bu 
kadim anlayışının bir sonucu olsa gerektir. 

Son dönemde mahalle kültürünü yeni-
den güçlendirmeye yönelik adımları tak-
dirle takip ediyorum. Bunlardan biri de, 
bekçilik müessesesinin yeniden ihdasıdır. 
Bugün sayıları 30 bini bulan bekçilerimiz 
sayesinde mahallelerimizdeki vatandaşla-
rımızın geceleri daha huzurlu bir şekilde 
başlarını yastığa koyabildiklerini biliyo-
rum. İnşallah mahalle kültürümüzün di-
ğer unsurlarını da ihya ederek, bu büyük 
mirası gelecek nesillere de aktaracağız. Si-

te kültürü bizim kültürümüz değildir. Ne 
yazık ki şu anda bir site kültürü anlayışı 
ülkemizde egemen olmaya başladı.

Şehir Ne Kadar Büyükse, 
Güvenlik Sorunları da   
O Derece Fazladır

Değerli arkadaşlar,

Tarihin akışına yön veren medeniyetlerin 
hepsi de şehirlerde inşa edilmiştir. Her me-
deniyet kendi inanç, ahlak, sanat ve felsefe 
anlayışı çerçevesinde şehirleri geliştirmiş, 
sorunlarını tespit etmiş ve çözümler üret-
miştir. Şehirlerin güvenliği de bunlar ara-
sındadır. İlk zamanlarda genellikle harici 
tehditlerden kaynaklanan güvenlik ihtiya-
cı, zamanla çeşitlenmiştir. Dışardan gelebi-
lecek saldırılar karşısında insanoğlu, kimi 
zaman şehrin etrafına surlar inşa ederek, 
kimi zaman hendekler kazarak tedbir al-
maya çalışmıştır.  Bugün İstanbul, Kudüs, 
Diyarbakır, Dubrovnik gibi hala ayakta ka-
lan surlarıyla ünlü pek çok şehir bulunu-
yor.  Tabii gün gelmiş, Fatih’in İstanbul’u 
fethinde olduğu gibi, aşılmaz zannedilen 
surlar aşılmış, geçilmez denilen hendekler 
geçilmiştir. 

Şehirlerin güvenlik sorunları bazen de içe-
rideki sıkıntılardan kaynaklanmıştır. Bü-
yük bir nüfusu nispeten küçük bir alanda 
güven, huzur, refah içinde yaşatmak öyle 
zannedildiği kadar kolay değildir. Çeşitli 
sebeplerle şehirlerde yaşanan kargaşaların 
çok büyük insani ve fiziki maliyetleri or-
taya çıkmıştır. Deprem, yangın ve hastalık 
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zaman sosyolojik farklılıklarla ayırmaya 
çalışmışlardı. Şöyle geriye doğru bir bak-
tığımızda, 1960’ların ve 1970’lerin Tür-
kiye’sinde bu gerçeği pek çok şehrimizde 
görebiliyorduk. Gecekondu semtleriyle ta-
rihi veya modern semtlerin arasındaki çok 
ciddi altyapı ve üstyapı farkları vardı. Aynı 
şeklide siyasi, etnik ve mezhebi fay hatları 
da, kimi zaman kanlı hale dönüşebilen de-
rin bir ayrım sebebiydi. 

Kibrit Kutuları Gibi Dikilmiş 
Binalarla Bir Yere Varılamaz

Türkiye’nin her alanda yaşadığı büyük dö-
nüşümden şehirlerimiz de nasibini almış-
tır. Özellikle son 17 yılda yaptığımız büyük 
yatırımlar sayesinde, Türkiye artık fiziki 
bakımdan oldukça ileri bir seviyeye ulaşır-
ken, sosyolojik olarak da daha demokratik 
bir yapıya kavuşmuştur. Ülkemizde yeni 
gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gi-
bi, eskilerin de önemli bir bölümü kentsel 
dönüşüm projeleriyle ortadan kalkmıştır. 
Hem mevcut nüfusumuzun konut kalite-
sini yükselttik, hem de sürekli artan nü-
fusun konut talebini karşıladık. TOKİ’nin 
öncülük ettiği bu büyük dönüşüme, beledi-
yelerimiz ve özel sektörümüz de sahip çık-
mıştır. Daha düne kadar tek derdi kafasını 
sokacak bir çatı bulmak olan insanlarımız, 
bugün artık çok daha ileri standartlarda 
konut talebiyle karşımıza çıkmaktadır. 

Ülkemizin sayılı belediye başkaları şu an-
da aramızda bulunuyor. Benim bir ricam 
var, o da şudur; özellikle şehirleşmede, 

inşaatların inşasında, ihyasında bütün 
mesele sizin kaleminizin ucundadır. Bir 
defa buradan taviz asla verilmemelidir. 
Eğer küçük hesaplar yaparsak inanın şe-
hirlerimize ihanet etmiş oluruz. Burada 
kararlı duruşumuz şart. “Acaba seçimler 
geliyor, durum ne olur? Seçimi kazanır 
mıyız, kaybeder miyiz?” Hep söylüyorum, 
dikey mimari ile şehirlerimize ihanet et-
miş oluruz. Yatay mimari ile hem kendi 
medeniyetimizi inşa etmiş oluruz hem 
de gerçekten şehirleşmenin ne olduğunu 
dünyaya gösterme imkânını bulmuş olu-
ruz. TOKİ’yle Emlak Konut’la ortaklaşa 
adımlar atarak tip projeler oluşturmamız 
lazım. Eğer atmazsak o zaman çok geç kal-
mış oluruz. Kibrit kutuları gibi dikilmiş 
binalarla bir yere varılamaz. Bizim mede-
niyetimize yakışan, geçmişimizden aldı-
ğımız ilhamla bu adımları atmamız dün-
yada örnek teşkil edilecektir. Bizim göğe 
değil, toprağa daha yakın olmanın gayreti 
içerisinde olmamız lazım. 

Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet ortak paydası ile toplumsal fark-
lılıkların gerilim sebebi haline dönüşme-
sinin önüne geçebiliriz. Türkiye’nin milli 
projeleri, gerçekten çok geniş ve samimi 
bir destek zemini bulabiliyorsa, işte bu sa-
yededir. İnşallah bu güzel atmosfer içinde 
2023 hedeflerimize ulaşana kadar azim 
ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Şe-
hirlerimizin güvenliğini de içine alan bu 
büyük vizyonu inşallah tamamen hayata 
geçireceğiz. 
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sokaklarını kaosa sürüklemeye çalışan-
ların yanında yer alırken, aynı eylemler 
Paris’te, Londra’da, Berlin’de, New York’ta 
yaşandığında kimsenin gözünün yaşına 
bakmazsanız, kimse sizin samimiyetinize 
inanmaz. Bugün Batı demokrasisinin içi-
ne düştüğü en büyük açmaz işte bu çifte 
standarttır. 

Aynı ilkesizliği mülteciler konusunda da 
gösteriyorlar. Türkiye, 81 vilayetine dağıl-
mış 3 milyon 700 bine yakını Suriyeli ol-
mak üzere 5 milyonun üzerinde kişiye ku-
cağını açarken, kendi şehirlerinde yaban-
cı istemeyenlerin insani duyarlılıklarının 
da inandırıcılığı kalmaz. Hâlbuki onlar, 
bu mazlumlara sahip çıkmak için gere-
ken maddi imkânlara çok daha fazlasıyla 
sahipler. Niye kapılarını açmıyorlar, niye 
buyur etmiyorlar? Onların işine gelmez. 
Ama biz, medeniyetimizin, inancımızın 
bize emri gereği bu konuda kapılarımızı 
açtık ve o varil bombalarından kaçanları 
şu anda misafir ettik. İdlib’te bir insanlık 
dramı yaşanıyor. 200-250 bin mülteci, 
sınırımıza doğru hareket halinde. Şu an 
itibarıyla karşılıklı bazı tedbirlerle engel-
lemeye çalışıyoruz ama iş kolay değil, zor. 
Karşınızda kim var, insan var. Biz insana 
karşı bu noktada Batı’nın yaptığı gibi ba-
riyerler veya dikenli teller oluşturamayız. 
Aynı şey bizim de başımıza gelebilir. Son 
dönemde yaşananlar gösterdi ki, onların 
keseleri dolu olabilir ama gönülleri çorak-
tır. Türk Milleti, gönül zenginliğiyle tüm 
Batı’ya, hatta Arap dünyasının önemli bir 
bölümüne insanlık dersi vermiştir. 

İşte, Arap Ligi bir araya geldi, Türkiye’yi 
dışlayıcı kararlar aldılar. Biz kimi misafir 
ediyoruz? Şu anda ülkemize gelen 4 mil-
yon mültecinin neredeyse kahir ekseriye-
ti tamamına yakını Arap. Bunların içinde 
350 bin de Kürt var. Türkiye’de benim 
Kürt vatandaşlarımın temsilcisi olduğunu 
söyleyenlerin, bir defa Kürt vatandaşları-
mın temsilcisi olmakla yakından uzaktan 
alakası yok. Onları da şu anda giydiren, 
bakan, yediren, içiren, sağlık imkânlarını 
sağlayan yine biziz. Ama utanmadan bu 
kararı Arap Ligi’nde alabiliyorlar. Niye? 
Çünkü dertleri başka, o detaylara girme-
yeceğim. 

Kendi insanınıza ve size sığınanlara ver-
diğiniz değer ölçüsünde güvendesiniz de-
mektir. Bugün Türkiye’de, 5 milyonu aş-
kın yabancı misafire rağmen, hamdolsun, 
şehirlerimizde kayda değer bir güvenlik 
sorunu yaşanmıyor. Bu iklimi, baskının 
ve zorun değil, vicdanın ve merhametin 
gücüyle sağlıyoruz. Elbette sıkıntılarımız 
ve zorluklarımız vardır. Ama hamdolsun 
hepsinin üstesinden gelecek imana ve 
imkâna sahibiz.  Çünkü biz Türkiye’yiz. 
Tek başına bu sıfat dahi bize, başka hiç 
kimsede olmayan bir güç ve üstünlük sağ-
lamaya yeterlidir. 

Değerli arkadaşlar,

Bir şehre ait olmak, hem şehrin maddi ve 
manevi bütün birikimlerine sahip çıkma-
yı, hem de huzur ve güveni sürdürülebilir 
kılmak için sorumluluktan kaçınmamayı 

Değerli arkadaşlar, 

Demokrasi ve güvenlik dengesi, özellikle 
günümüz dünyasında giderek daha çok 
karşımıza çıkan bir denklemdir. Batı ül-
keleri, her ne kadar demokrasinin kural-
larını koyan ve asli sahibi edasıyla hareket 
etseler de, zorda kalınca en büyük savrul-
mayı kendileri yaşıyor. Şu anda Fransa’da 
yaşananları görüyorsunuz, Paris’in sokak-
larının ne hale geldiğini görüyorsunuz. 
İngiltere’de Londra’nın ne hale geldiğini 
görüyorsunuz. Aynı şekilde Almanya’da 
Berlin’in, Duesseldorf ’un hallerini görü-
yorsunuz.  Bakın açık ve net söylüyorum, 
inanın bunlar iyi günleri, bunları daha çok 
büyük musibetler bekliyor. Niye? Güven-
liği tehdit eden uyuşturucu baronları biz-
deki terör örgütleriyle beraber çalışıyorlar. 
Biz de bu terör örgütleriyle mücadelemizi 
kararlı şekilde sürdürüyoruz. Türkiye, ken-
di sınırları içinde, özellikle de şehirlerinde 
uzunca bir süre neredeyse her gün terör 
örgütlerinin kanlı saldırılarına maruz kal-
dı.  Hukuk devleti sınırları içinde aldığımız 
tedbirler ve güvenlik güçlerimizin kahra-
manca mücadelesi sayesinde, hamdolsun, 
bu sıkıntılı dönemi geride bıraktık. 

Ülkemizde her gün başımıza gelen olaylar-
dan sadece biri, rastgele bir Batı ülkesinde 
cereyan ettiğinde ise ortaya bambaşka bir 
manzara çıkıyor. Böyle bir durumda he-
men, demokrasinin de, hukukun da, insan 
haklarının da adeta rafa kaldırıldığı bir 
güvenlik düzenine geçiliyor. Güya kural, 

düzen ve özgürlük sembolü sayılan Batı 
şehirleri, bir anda açık hava hapishanele-
rine dönüştürüldü. Bırakınız hukuki hak-
ları, en temel insani haklar dahi işlemez 
hale gelmiş, güvenlik kaygısının yol açtığı 
panik durumu her şeyin üzerine çıkmıştır. 
Daha kısa zamanda Hollanda’da gördük, 
Paris’te gördük, polisler kadınları yerlerde 
nasıl sürüklüyorlar, ellerindeki coplarla 
bayanları nasıl dövüyorlar. Ama Türk po-
lisi buna benzer bir şeyi yapmış olsa, bun-
lar dünyayı ayağa kaldırırlar. Amerika’dan 
Avrupa’ya kadar tüm Batı dünyasında bu 
çarpık durum tekrar tekrar yaşanmıştır. 
Amerika’da ellerini otomobile dayattırı-
yor, silahı arkadan ateşliyor. Bunları da 
görüyoruz. Bizde böyle bir şeyi polisimiz 
yapabilir mi? Hayır. Bütün bu gerçekleri 
görmemiz lazım. 

İblib’te 200-250 Bin Mülteci 
Sınırımıza Doğru Hareket 
Halinde

Bugün dünyada, teknolojinin tüm 
imkânları, özellikle de şehirlerin güvenliği 
için seferber edilmiştir. “Akıllı şehir” yakla-
şımıyla insan hayatını kolaylaştırmak için 
geliştirilen teknolojik altyapı, güvenlik ris-
ki öne çıktığında, tam tersi yönde kullanı-
labilmektedir. Elbette güvenlik önemlidir. 
Terörizme ve suça karşı her türlü önlemi 
almak, devletlerin vatandaşlarına karşı en 
önemli sorumluluğudur. Ama bu konuda 
ilkeli davranmak da, en az mücadelenin 
kendisi kadar önemli olmalıdır. İstanbul 
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gerektirir. Hiçbir unvanı olmayan vatan-
daşından Cumhurbaşkanına kadar bu 
mesuliyet zincirini kesintisiz olarak kur-
madan, hedeflerimize ulaşamayız.  İşte bu 
sempozyumun da zaten böyle bir anlayış-
la düzenlendiğini düşünüyorum. 

Yarın akşama kadar sürecek programın 
şimdiden başarılı geçmesini ve hayırlara 

vesile olmasını diliyorum. Malum, Mekke 
ile Medine arasındaki hukuk ne ise inanı-
yorum ki bu sempozyumda ortaya çıka-
cak olan hukuk da bu olacaktır. Emeği ge-
çen herkesi bir kez daha tebrik ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla.

Milli İstihbarat Teşkilatımızın değerli 
mensupları, kıymetli misafirler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selam-
lıyorum.  Milli İstihbarat Teşkilatımızın 
yeni hizmet binasının, teşkilatımız ve ül-
kemiz için hayırlara vesile olmasını dili-
yorum. Bu güzel eserin vücut bulmasında 
emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 

Kuruluşundan bugüne teşkilatımız bün-
yesinde ülkesine ve milletine hizmet eden 
tüm isimsiz kahramanlara şükranlarımı 
sunuyorum. Görevleri sırasında hayat-
larını kaybeden şehitlerimize Allah’tan 
rahmet niyaz ediyorum. Özellikle son dö-
nemde sınırlarımız içinde ve dışında yü-
rüttükleri çalışmalarda gazilikle şerefle-

Kendi Oyun Planımızı 
Geliştirmeye ve Hayata 
Geçirmeye Mecburuz

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılışı
Ankara | 6 Ocak 2020
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Değerli arkadaşlar,

Dünyanın adeta yeniden yapılandığı bir 
dönemden geçiyoruz. Bu sancılı süreç-
te karşı karşıya bulunduğumuz tehditler 
hem değişiyor, hem artıyor. Yeni dönemin 
en önemli tehdidi, hiç şüphesiz terördür. 
PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri 
adeta ülkemize karşı topyekûn savaş ilan 
etmiş durumdalar. 

Bir başka önemli tehdit de, bölgemizdeki 
ülkelerin yaşadığı iç karışıklıklar ve bun-
ların yol açtığı krizlerdir. Suriye’den kay-
naklı her gelişme, hem terör boyutu, hem 
göç meselesi, hem siyasi sonuçları itibariy-
le ülkemizi doğrudan ilgilendiriyor. Aynı 
şekilde, Irak’ta yaşanan her hadisenin de, 
doğrudan ve dolaylı olarak ülkemize yan-
sımaları oluyor. Doğu Akdeniz’de ülkemiz 
aleyhinde oluşturulan bölgesel ittifakların 
ve güç mücadelesinin sonucu, yakın gele-
ceğimiz için hayati öneme sahiptir. Bölge-
sel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki re-
kabetinin yol açtığı karmaşık ve değişken 
tablo karşısında elimiz kolumuz bağlı du-
ramayız. Kendi oyun planımızı geliştirme-
ye ve hayata geçirmeye mecburuz. Böyle 
zorlu bir dönemde Milli İstihbarat Teşkila-
tımız, yürüttüğü cansiperane çalışmalarla, 
bize gerçekten çok büyük destek sağlıyor. 

Teşkilatımız son dönemde, PKK’nın lider 
kadrosuna yönelik olarak Kuzey Irak’ta 
yaptığı operasyonlarla, kendini en güven-
de hissettiği yerleri örgütün adeta başına 
geçirmiştir. Elde edilen istihbaratlar, İHA 
ve SİHA’lar aracılığıyla operasyona dönüş-
türülerek, örgüte çok büyük kayıplar ver-

dirilmiştir. Bu tablo, ülkemizin teknoloji 
ile istihbaratı bir arada kullanma kabiliye-
tinin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımın-
dan çok önemlidir.

Teşkilatımız, FETÖ’nün haberleşme sis-
temi Bylock’u ve mahrem yapılanmasını 
çözerek, devlet sisteminden bu büyük be-
lanın temizlenebilmesi için gereken alt-
yapıyı oluşturmuştur. FETÖ’nün yurt dışı 
ayağına yönelik çalışmalarıyla da, pek çok 
örgüt mensubunun ülkemize iadesini sağ-
lamıştır. 

Cemal Kaşıkçı cinayetinde teşkilatımızın 
oynadığı rol, uluslararası düzeyde ülkemi-
zin yüzünü ağartacak mükemmelliktedir. 
Teşkilat, olayın başından sonuna kadar her 
düğümü hızlı bir şekilde çözerek, hem bu 
kanın üzerimize sıçramasını engellemiş, 
hem de muhataplara Türkiye’nin ağırlığını 
hissettirmiştir.

Çatışma bölgelerinde de çok büyük hiz-
metler ifa eden teşkilatımız, adeta akıncı 
rolü oynayarak, güvenlik güçlerimiz sa-
haya inmeden önce zemini hazırlamakta-
dır. Özellikle Suriye krizinin başladığı ilk 
günden itibaren sahada aktif rol oynayan 
teşkilatımızın, sınır ötesi harekâtlarımızın 
başarıya ulaşmasında çok büyük emeği 
bulunuyor. Aynı şekilde şimdi de Libya’da 
üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine 
getiriyor. Devletimizin ve milletimizin çı-
karlarını sınır, mesafe, engel tanımaksızın 
her coğrafyada savunmaya devam edeceği-
nize yürekten inanıyorum. 

nen teşkilat mensuplarımıza Rabbim’den 
sağlık ve afiyet temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlar,

İnsanların bir arada yaşama, şehirler ve 
devletler kurma tarihiyle istihbarat tari-
hi, aşağı-yukarı aynıdır. Devlet denilen 
karmaşık mekanizmanın, istihbarat des-
teği olmadan işlemesi ve ayakta kalması 
mümkün değildir. Bizim tarihimizde de, 
istihbarata hep önem verilmiştir. Mesela 
mirasçısı olduğumuz Osmanlı, daha kuru-
luş yıllarından itibaren güçlü bir istihbarat 
sistemi tesis etmiştir. İsmi değişse de, bu-
günkü Milli İstihbarat Teşkilatımızın yap-
tığı görevleri yürüten bir veya birden fazla 
yapı daima olagelmiştir. 

Esasen, Osmanlının 18’inci yüzyıldan iti-
baren gerilemeye başlamasında istihbarat 
zafiyetinin de önemli payı vardır. Son dö-
nemde istihbarata yeniden önem verilme-
ye başlanmışsa da, maalesef kötü gidişin 
önü kesilememiştir. Sultan Abdülhamid 
Han’ın bu konuya verdiği ehemmiyet ve 
elde ettiği başarılar özellikle kayda de-
ğerdir. Birinci Dünya Savaşı yıllarından 
İstiklal Harbimize kadar, Osmanlının son 
dönemlerinde yürüttüğü tarihi mücadele-
lerde, 1913’te kurulan Teşkilatı Mahsusa 
mensuplarının çok büyük emeği ve katkısı 
vardır. 

Balkanlardan Kafkasya’ya, Orta Asya’dan 
Kuzey Afrika’ya kadar geniş bir alanda mü-
cadele yürüten istihbaratçılarımızın gay-
retleri, tarihin satır aralarında kalmış olsa 
da, milletimizin gönlünde mutena bir yere 

sahiptir. Teşkilatı Mahsusa’dan Milli Em-
niyet Hizmetine ve oradan Milli İstihbarat 
Teşkilatımıza kadar uzanan Cumhuriyetin 
istihbarat kurumları ve gelenekleri, büyük 
ölçüde bu dönemden yadigârdır. Her ne 
kadar çok uzunca bir süre, bilinçli olarak 
istihbarat teşkilatımız zayıf tutulmuşsa 
da, şartlar ve ihtiyaçlar, bu kurumu yeni-
den güçlendirmemizi gerektirmiştir. Milli 
İstihbarat Teşkilatımızın ilk kuruluş kanu-
nunun çıktığı 1965 ve yeniden yapılandı-
rıldığı 1984 yılındaki çabalar, bu ihtiyacın 
ifadesidir. 

İstihbarat Bilgileri Devletin 
Bekası İçin Vazgeçilmezdir

Son olarak 2014 yılında teşkilatımızın ka-
nununu baştan sona yenileyerek, günü-
müzün beklentilerine uygun hale getirdik. 
Zaman zaman tartışmaların merkezine 
yerleştirilmiş olsa da, ülkemizin ve mille-
timizin istihbarat teşkilatına olan ihtiyacı 
hiçbir zaman azalmamıştır. Çünkü istih-
barat bilgileri yalnızca savaş değil, barış 
dönemlerinde de devletin bekası için vaz-
geçilmezdir. Bugününe hâkim olamayan 
geleceğini şekillendiremez. Ülkemizin ve 
dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu 
dönemde, Milli İstihbarat Teşkilatımızın 
desteğine, her zamankinden daha çok ih-
tiyacımız bulunuyor. Geniş bir coğrafyada 
gece gündüz fedakârca görev yapan isim-
siz kahramanlarımızın her birinin başarı-
larıyla gurur duyuyoruz. İnşallah bugün 
açılışını yaptığımız yeni hizmet binasıyla, 
teşkilatımızın gücü ve imkânları daha da 
artmıştır. 
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Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumla-
rımızla paylaşacaktır. Böylece, istihbarat 
dağınıklığı ve koordinasyon sorunu da 
kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. 
Bunun önemini, son yıllarda ardı ardına 
yaşadığımız krizlerde birçok kez müşahe-
de ettik. En somut örnek olarak, FETÖ’nün 
kurumlarımızdan temizlenmesiyle birlik-
te, güvenlik alanındaki başarılarımız arka 
arkaya gelmeye başlamıştır. Güvenlik bü-
rokrasimiz tek bir vücut halinde hareket 
ederek, ülkemize yönelik tehditlerle müca-
dele edebilme imkânına kavuştu. Daha da 
önemlisi güvenlik kurumlarımız, yetenek-
lerini, kapasitelerini, hatta personellerini, 
milli güvenlik ihtiyaçlarımız için paylaşa-
bilir bir noktaya erişti. Bu tablo, kurumlar 
arasında güvenin tesis edildiğine, devletin 
ve milletin çıkarlarının her şeyin üzerinde 
tutulduğuna işaret ediyor. 

Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakan-
lıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın 
başını çektiği güvenlik kurumlarımız ara-
sındaki koordinasyonun geliştirilmesi, iç 
ve dış güvenlik açısından elzemdir. Ama-
cımız, kurumlar arasındaki istihbarat iş-
birliğini, şahıslar üzerinden yürütülür ol-
maktan çıkartıp, sağlıklı bir mekanizmaya 
kavuşturmaktır. Bunun için, önümüzdeki 
günlerde başkanlık edeceğimiz Milli İstih-
barat Koordinasyon Kurulunu oluşturduk. 
İnşallah bu kurulumuzun faaliyete geçme-
siyle, koordinasyon meselesi tümüyle çö-
zülmüş olacaktır. 

Milli İstihbarat Teşkilatımızın 
Yurt Dışı Operasyon Kabiliyetini 
Artırmaya Devam Edeceğiz

Değerli arkadaşlar, 

Devletimizin ve milletimizin teşkilatımız-
dan beklentisi yüksektir. Karşı karşıya kal-
dığımız ve her geçen gün artan tehditlerin 
büyüklüğü, bu beklentiyi daha da artırıyor. 
Bugün olduğu gibi gelecekte de sınırları-
mız içinden ve dışından ülkemize yönelik 
tehditlerin süreceği açıktır.  Öyleyse, bizim 
de, diğer alanlarla birlikte ve hatta öncelik-
li olarak istihbaratımızı bu gerçeğe uygun 
şekilde geliştirmemiz şarttır. 

Milli İstihbarat Teşkilatımızın başarıları-
nı elbette yakından takip ediyoruz. Ancak 
kat etmemiz gereken daha çok yolumuzun 
olduğunu da biliyoruz. Bunların başında, 
yeni teknolojileri ve yeni operasyonel yön-
temleri geliştirmek geliyor. Milli İstihbarat 
Teşkilatımızın ülke içindeki görevlerini 
azaltarak, yurt dışı operasyon kabiliyetini 
artırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki 
dönemde yurt dışında daha fazla örtülü 
faaliyet yürüten, teknik ve siber istihba-
ratta daha etkin bir istihbarat yapısı he-
defliyoruz. 

Karşı karşıya bulunduğumuz sorunların 
üstesinden gelebilmek, devletimizin beka-
sını ve milletimizin geleceğini güvence al-
tına alabilmek için, orta ve uzun vadede bu 
kabiliyete sahip olmaya mecburuz. Üstelik 
bu mücadeleyi sadece sahada değil, sanal 
ortamda da yürütmemiz gerekiyor. İnter-

Devlete Ait Verilerin Tek Yerde 
Toplanmasını Sağlamalıyız

Değerli arkadaşlar, 

Milli İstihbarat Teşkilatımız artık, ham-
dolsun, uluslararası alanda hatırı sayılır 
güçlü istihbarat kuruluşları arasında yer 
alıyor. Yurt dışı temaslarımda pek çok ülke 
tarafından teşkilatımızın faaliyetlerinden 
sitayişle bahsedildiğini görüyorum. Sade-
ce bilgi toplayan ve rapor eden bir kurum 
olmaktan öteye geçen teşkilatımız, ürettiği 
bilgiyi diplomasi masasında muhatapları 
karşısında kullanan, istihbarat ile diplo-
masiyi yakınlaştıran bir yere gelmiştir. 

Türkiye, teşkilatımızın her alandaki başa-
rılı çalışmaları sayesinde, hiçbir ülkenin 
icazetine ve yardımına ihtiyaç duymadan, 
dünyanın her yerinde kendi çıkarları doğ-
rultusunda hareket edebilme imkânına ka-
vuştu. Teşkilatın başarılı çalışmalarını gör-
dükçe biz de kendilerine her türlü desteği 
verdik. Teşkilatın mevzuatını güçlendir-
dik, ihtiyaç duyduğu teknolojik donanım-
lar için gerekli bütçeyi ayırdık. Bununla 
kalmadık, operasyonel kapasitesini artır-
mak amacıyla İHA, SİHA, istihbarat gemi-
si, istihbarat uçağı gibi donanımları ken-
dilerine kazandırdık. Klasik tehditlerin, 
teknolojinin sağladığı imkânlarla giderek 
karmaşıklaştığı şu süreçte, istihbarat ile 
teknik kapasitenin birleştirilmesi kaçınıl-
maz bir mecburiyettir. Milli İstihbarat Teş-
kilatımız bu bilinçle, istihbarat toplama 
tecrübesini teknolojiyle harmanlamış ve 

Suriye örneğinde olduğu gibi sahada fiili-
yata dökmüştür. Hiç durmadan ilerleyen 
ve sonu olmayan bir derya haline gelen 
teknoloji konusunda, diğer alanlarla bir-
likte istihbaratta da sürekli yeniliklerin 
peşinde koşmaya devam edeceğiz. Veri 
temini ve görüntü istihbaratı başta olmak 
üzere teknik istihbaratta gelinen noktayı, 
görüntü uydularıyla bir adım daha öteye 
taşımakta kararlıyız.

Görüntü istihbaratında daha yüksek me-
safeden, daha fazla alanı kapsayan, sürek-
li izleme imkânı sunan, hava koşulların-
dan bağımsız çalışabilen bir kapasiteye 
ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor. Bunun 
için gereken teknolojinin geliştirilmesi 
ve uydumuzun bir an önce üretilerek fa-
al hale getirilmesi konusunda, TÜBİTAK 
başta olmak üzere ilgili kurumlarımıza 
önemli sorumluluklar düşüyor. 

Veri analizi de bir başka kritik meseledir. 
Özellikle teröristlerin ve casusların tes-
pitinde büyük verinin analiz edilmesi ve 
profilleme çalışmalarına ihtiyaç duyulu-
yor. İstihbarat toplamada hukuki olarak 
tek yetkili merci durumundaki Milli İstih-
barat Teşkilatımızın veri analizi için ihti-
yaç duyduğu tüm kaynaklara ulaşabilme-
si, milli güvenliğimizin bir gereğidir. Bu-
nun için de devlete ait verilerin tek yerde 
toplanmasını sağlamak durumundayız. 

Milli İstihbarat Teşkilatımız, bu şekilde 
topladığı ve analiz ettiği verileri, Türk 
Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı ve 
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netin teröristlerce ve casuslarca oldukça 
etkin şekilde kullanıldığı bir dönemde, 
teşkilatın siber alana daha fazla eğilmesi 
kaçınılmazdır.

Görüldüğü gibi yapacak çok işimiz var. Sa-
hip olduğu nitelikli insan gücü ve çalışma 
azmiyle teşkilatımızın, karşımızdaki so-
runların çözümü konusunda kendisinden 
beklediğimiz katkıları vermeye devam e-
deceğine inanıyorum. Milli İstihbarat Teş-
kilatımızın isimsiz kahramanları, gerekti-
ğinde derviş ve gerektiğinde akıncı misali, 
herhangi bir karşılık beklemeksizin görev-
lerini yerine getirmeyi sürdüreceklerdir. 

Bugün aynı zamanda 93’üncü kuruluş 
yıldönümünü de kutladığımız Milli İstih-
barat Teşkilatımız, inşallah, daha büyük 
başarılara burada imza atacaktır. 

Açılışını yaptığımız hizmet binasının, teş-
kilatımıza layık bir eser olduğunu ümit 
ediyorum. Teşkilat Başkanımızın KALE o-
larak isimlendirdiği bu yeni karargâhın, a-
dına yakışır şekilde, devletimizin ve mille-
timizin koruyucu kalelerinden biri olarak 
hizmet vereceğinden şüphe duymuyorum. 

Yeni hizmet binamızın bir kez daha hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim, değerli engelli kardeşlerim, 
sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendi-
ler, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle selamlıyorum. Engelli vatandaşları-
mız ile devlet korumasından yararlanmış 
gençlerimizden bugün kamu kurumlarına 
atanacaklara, görev yerlerinin hayırlı ol-
masını diliyorum. 

Ülkemizdeki engelli memur sayısı, bizden 
önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 
56 bin 500 kişiye ulaştı. Devlet olarak 17 
yıllık görev sürecimizde hiçbir zaman en-
gelli kardeşlerimize duyarsız olmadık. Her 
zaman yanlarında olduk, olmaya devam 
edeceğiz. Bugün de her eğitim seviyesin-
den 1.304 engelli vatandaşımızı kamuda 

Büyük ve Güçlü Türkiye 
Hedefine, Ancak  Aile Kurumunu 

Ayakta Tutarak Ulaşırız

Engelli Vatandaşlar ile Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin 
Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni | Ankara | 9 Ocak 2020
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aracıyla her bakımdan kolayca yararlana-
bileceği imkânlara sahip olmalıdır. Aynı 
şekilde bu vatandaşlarımız, günümüzün 
vazgeçilmez araçları olarak bilgi ve ileti-
şim teknolojilerinden faydalanma konu-
sunda da hiçbir bariyerle karşılaşmamalı-
dır.  Şüphesiz bunu sağlamanın yolu, tüm 
hizmetleri, engelli ve yaşlılarımız için “eri-
şilebilir” olarak tasarlamaktan geçiyor. Şa-
yet bir şehirde hala yollar, kaldırımlar, bi-
na girişleri, asansörler, lavabolar; velhasıl 
hayatın her anında ihtiyaç duyulan unsur-
lar erişilebilir değilse, orada ciddi eksiklik 
var demektir. Belediyelerimiz başta olmak 
üzere, bu konuda sorumluluk sahibi her 
kurumun, artık bu gerçeği kabul etmesi ve 
buna uygun davranması şarttır. Yeni yatı-
rımlar erişilebilirlik esasına göre yapılma-
lı, eski binaların bu doğrultuda dönüşüm-
leri de süratle tamamlanmalıdır. Onun için 
şimdi yeni bir hedef belirledik, 100 bin 
konut yapacağız. TOKİ’nin yapmış olduğu 
bu yeni konutlara sizleri taşıyacağız. Bu 
sürecin rastgele, plansız, programsız yü-
rütülmesi de doğru değildir. Erişilebilirlik 
standartları belirlenmeli ve tüm kurumlar 
çalışmalarını buna göre yürütmelidir. İşte 
bu amaçla, 2020 yılının Erişilebilirlik Yılı 
olarak ilan edilmesinde fayda görüyorum. 

Yürütülecek projelerle, hem fiziksel eri-
şim, hem dijital dönüşüm, en önemlisi de 
zihinsel dönüşüm yönünde gereken adım-
lar atılmalıdır. Bu sürecin, Cumhurbaşka-
nı olarak bizzat takipçisi olacağımı özellik-
le belirtmek istiyorum. Aynı şekilde, ailesi 
olmayan veya ailesinin yanında hayatını 
sürdürme imkânı kalmayan her bir çocu-
ğumuza sahip çıkmak, devlet olarak en 

başta gelen görevimizdir. Elbette esas olan 
çocuğun ailesinin yanında veya ona aynı 
hissi yaşatacak bir ailenin yanında büyü-
mesidir. Çünkü eskiden yaygın şekilde 
rastladığımız yurt tipi binalarda ve sadece 
kamu görevlilerinin gözetiminde çocuk 
yetiştirilmesi pek mümkün olmuyor. Bu 
amaçla, iktidara geldiğimiz yıldan itiba-
ren devlet korumasındaki çocuklarla ilgili 
sistemi baştan sona değiştirdik. Yurt tipi 
binaları terk ederek, çocukların aile ve ma-
halle sıcaklığı içinde hayatlarını sürdüre-
bilecekleri yeni bir sisteme geçtik. Maddi 
durumu iyi olmadığı için devlet gözetimi-
ne verilen çocukları, kendi aile ortamların-
da ekonomik ve sosyal olarak destekledik. 
Hâlihazırda 128 binin üzerinde çocuğun, 
bu şekilde kendi aileleri yanında yetişme-
lerini sağlıyoruz. 

Kimsesi olmayan çocuklar için koruyucu 
aile sistemini yaygınlaştırdık. Bunu yapar-
ken, kardeşleri ayırmamaya da itina gös-
terdik. Halen 6 bine yakın koruyucu aile, 
7 bin 259 çocuğumuza sahip çıkıyor. Gö-
rüldüğü gibi devlet gerektiğinde baba, ge-
rektiğinde ana olarak daima ihtiyaç duyan 
vatandaşlarımızın ve korunmaya muhtaç 
çocuklarımızın yanındadır. İnşallah önü-
müzdeki dönemde bu hizmetleri çok daha 
yaygın ve güçlü şekilde devam ettireceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Aile kurumu, milli varlığımızın belkemi-
ğidir. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize 
ulaşabilmenin en önemli şartlarından biri, 
aile kurumunu sağlam bir şekilde ayakta 
tutmaktır.  Aksi takdirde, tıpkı omurgası 

işe yerleştiriyoruz. Devlet korumasında ye-
tişen gençlerimizden bugüne kadar kamu-
da görev alanların sayısı 29 bine yaklaştı. 
Bugün de, yine her eğitim seviyesinden 
1.561 gencimizin daha atamasını gerçek-
leştiriyoruz. Böylece Türkiye, sosyal devlet 
olmanın gereklerini yerine getiren bir ülke 
olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.  
Bu ülkede yaşayan her birey gibi, engelli-
lere ve devlet korumasında yetişen gençle-
rimize de sahip çıkıyor, kendilerine en iyi 
geleceği hazırlamaya çalışıyoruz.  

Geçmişte, devlet ile millet arasındaki iliş-
kiler uzunca bir süre maalesef kopuk yürü-
dü. Tek Parti döneminde insanına tepeden 
bakan, milleti hor-hakir gören jakoben bir 
anlayış hakim oldu. Çok partili siyasi haya-
ta geçilirken, milletimiz sadece değerlerine 
saygı duyan değil, aynı zamanda kendisine 
hak ettiği hizmetleri getiren bir yönetim 
anlayışının da özlemi içindeydi. Rahmet-
li Adnan Menderes ve ardından rahmetli 
Özal, işte bu iki alanda birden yaptıkları 
reformlarla milletimizin gönlünü fethetti-
ler. AK Parti’nin 17 yıllık iktidarındaki en 
büyük başarısı, hem demokrasiyi geliştir-
mesi, hem de kalkınmayı sağlamasıdır.

Tabii kalkınma, bu ülkenin vatandaşları-
nın her birini de kapsayınca anlamlı hale 
gelir. Ülkenin kaynakları, eskiden olduğu 
gibi, sadece bir avuç mutlu azınlığın emri-
ne verildiğinde, yapılan işin adı kalkınma 
değil, adaletsizlik olur. Biz, Türkiye’nin 
zenginliğini 81 vilayetin tamamına ve bu-
ralarda yaşayan her kesimden insanımızın 
istifadesine sunduk. Türkiye’yi büyütür-
ken, üretimi artırırken, milli gelirimizi 3 

kattan fazla yükseltirken, istihdam yelpa-
zesini genişletirken, tüm vatandaşlarımızı 
kucaklamaya gayret ettik. Dünyanın en iyi 
sosyal güvenlik ve sağlık sistemini kurma-
mızın amacı da budur. Ülkemizde, devle-
tin şefkat şemsiyesi dışında hiç kimsenin 
kalmaması için özel çaba gösterdik. Sosyal 
yardımlar için ayırdığımız yıllık bütçeyi 2 
milyar liradan 55 milyar liraya çıkardık. 

Son 17 yılda tam 339 milyar liralık sosyal 
yardımda bulunduk. Milli gelirimiz içinde-
ki sosyal yardımların payını yüzde 0,3’ten 
yüzde 1,2 seviyesine yükselttik. Engelliler 
ve devlet korumasındaki çocuklar yanın-
da, kadınlara, yaşlılara, dul ve yetimlere, 
şehit yakınları ve gazilere ihtimam göster-
dik. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zen-
ginleştikçe, ortaya çıkan değeri tüm vatan-
daşlarımıza yansıtmaya inşallah devam 
edeceğiz. 

2020 Yılının Erişilebilirlik Yılı 
Olarak İlan Edilmesinde  
Fayda Görüyorum

Değerli arkadaşlar,

Engellilerimizin toplumsal hayatın her 
alanında olmalarını sağlamak için çok 
yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan 
ilki “erişilebilirlik” meselesidir. Sağlık ve 
eğitim kurumları ile işyerleri başta olmak 
üzere, her alandaki hizmetlerin, engelli ve 
yaşlılarımız açısından erişilebilir şekilde 
verilmesini istiyoruz. Evinden çıkan bir 
engelli veya yaşlı, kaldırımıyla, yaya geçi-
diyle, parkıyla, bina girişiyle, toplu taşıma 
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çökmüş bedenin felç olması gibi, aile ku-
rumu dağılmış bir toplumun da yerle yek-
san olması kaçınılmazdır. Bugün Batı top-
lumlarını bekleyen en büyük tehdit budur. 
Niye ben en az 3 çocuk diyorum? Güçlü 
milletler güçlü ailelerden oluşur. Yıllarca 
maalesef doğum noktasında kısırlaştırma 
politikası güttüler. Niye? Türkiye’nin nüfu-
su azalsın diye. Ben de tam aksini iddia e-
diyorum, ekonominin belkemiği insandır. 
İnsan varsa güçlüsünüz, insan yoksa güçlü 
değilsiniz. İnsan varsa emek var, insan var-
sa sermaye var, insan varsa para var, insan 
varsa üretim var, tüketim var. İnsan yoksa 
bunların hiçbiri yok.

Gençlerimizin Evlilik Yaşı  
Giderek Yukarı Çıkıyor

Batı çöküyor, niye? Aile kurumları kalma-
dığı için çöküyor. Aile kurumu dağıldı-
ğında nüfus da azalmaya başlıyor. Çünkü 
sadece bireylerin ve onların hayat biçim-
lerinin hâkim olduğu bir yerde çocuğa yer 
bulunamıyor. Bu yüzden pek çok Batı top-
lumu bir süre sonra yeryüzünden silinme 
riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Türkiye 
de, henüz bu derecede değilse bile, aynı 
tehditle yüzleşmeye başlamıştır. Gençleri-
mizin evlilik yaşı giderek yukarı çıkıyor. 
Hiç evlenmeyenlerin sayısı artıyor. Evlilik 
dışı hayat biçimi, medya aracılığıyla meş-
rulaştırılmaya, daha da vahimi özendiril-
meye çalışılıyor. Aile kurumunu kökünden 
kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bi-
linçli bir şekilde açılırken, aile kurumuna 
sahip çıkan davranışlar küçümseniyor. Bu 
büyük tehlikeye hep birlikte karşı koyma-

lıyız. Ailemizin içinde yer aldığı değerle-
rimize sahip çıkmanın bizi küçülten değil 
yücelten bir tercih olduğunu gençlerimize 
göstermeliyiz. 

Rabbimiz ne buyuruyor? “Nikâhlanınız, 
çoğalınız” buyuruyor. Nikâh dışı evlilik 
bizim değerlerimizde yok. Buna bir defa 
hep birlikte tavır koymamız lazım. Sevgili 
Peygamberimiz ne buyuruyor, “Kıyamet 
gününde diğer topluluklara karşı ümmeti-
min çokluğuyla övüneceğim” diyor. Bunlar 
çok önemli, buna dikkat edeceğiz.

Yeni nesil, okumaktan ve duymaktan zi-
yade gözlemden etkileniyor. Bir başka ifa-
deyle, bizler ne kadar örnek bir aile hayatı 
ortaya koyarsak, çocuklarımız da kendileri 
için benzer bir gelecek tasavvur eder. Ka-
dına şiddet başta olmak üzere, sıkıntısını 
yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile 
kurumunun güçlendirilmesinden geçiyor. 

İşte geçenlerde bir olay daha yaşadık. Bir 
namussuz, bir alçak, bir kızımızın yüzüne 
kezzap atıyor. Mahkeme bu caniye ortala-
ma 13 yıl ceza veriyor. Bu kanunu da bizim 
çıkarttığımız söyleniyor. Ben de diyorum 
ki arkadaşlara; arkadaşlar, siz niye kanun 
diyerek, bize böyle bir cevap yolunu bulu-
yorsunuz. Ben kanundan bahsetmiyorum, 
ben haktan bahsediyorum, hukuktan, ada-
letten bahsediyorum. Siz burada hakkı ara-
yacaksınız, hukuku arayacaksınız, adaleti 
arayacaksınız. Böyle bir olay kendi kızının 
başına gelmiş olsa, orada bu olayı nasıl de-
ğerlendirirsin? Kanunlara mı bakacaksın? 
Yoksa böyle bir hak olur mu, böyle bir a-
dalet olur mu, buna mı bakacaksın? Onun 
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çıkarmamış olanlardır, ya da zaten proje-
nin bir parçasıdırlar. Ardından bir terör 
koridoruyla güney sınırlarımızı kuşatma 
girişimiyle karşı karşıya kaldık. Gerçekleş-
tirdiğimiz ve başarıyla sonuçlandırdığımız 
harekâtlarla, bu terör koridorunu da pa-
ramparça ettik. Akdeniz’de ülkemizi kendi 
sahillerine hapsetmeye yönelik bir senar-
yoyu hayata geçirmeye çalıştılar. Önce Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ardından 
da Libya ile yaptığımız anlaşmalarla bu 
oyunu da bozduk. Ülkemizin ve milleti-
mizin daha önceki mücadelelerine kulp 
takanlar, şimdi de Akdeniz’deki hamleleri-
mizi itibarsızlaştırmanın peşine düştüler. 
Türk askerinin çöllere gönderilmesinden, 
ülkemizin bataklığa saplanmasından söz 
edenlerin kendi zihinleri çölleşmiş, kendi 
gönülleri bataklık haline dönüşmüştür. 

Gölcük’te de söyledim, “Gazi Mustafa 
Kemal’in Libya Trablusgarp’ta ne işi vardı” 
diye. Niye? Çünkü oraya Türk’ün gitmesi 
gerekiyordu da Gazi Mustafa Kemal onun 
için askerimizi aldı ve Trablusgarp’a çıktı. 
Hatta kendisi orada yaralandı. Bunlardan 
bihaber olanlar kurusıkı atıyorlar. Şu anda 
bizler de ecdadımızın tarih yazdığı bu yer-
lerde sadece adaletsizliği, zulmü gidermek 
için varız ve davet üzere oradayız. Davetsiz 
yere biz icabet etmeyiz.

Türkiye, Irak’ta da, Suriye’de de, 
Akdeniz’de de kendi hak ve menfaatlerini 
sonuna kadar savunmaya devam edecek-
tir. Ülkemizin güvenliğinin ve geleceğinin 

kendi sınırlarımızda değil, çok daha öte-
sinde başladığı gerçeğini anlayamayan ki-
fayetsiz muhterislere en güzel cevabı mil-
letimiz verecektir. Kendi halkının güven-
liğini sağlayamayanların acı hali ortada 
iken, ısrarla Türkiye’yi üzerinde oynanan 
senaryolara teslim olmaya davet eden çar-
pık zihniyet iflas etmeye mahkûmdur. Biz, 
tüm kurumlarımızı tam bir işbirliği halin-
de çalıştırarak, ülkemizi hedeflerine doğru 
adım adım yaklaştırıyoruz. 

Bu kutlu mücadelede elbette kayıplarımız 
da oluyor. Her bir şehidimizin künyesi, is-
tiklalimizin ve istikbalimizin birer berat 
belgesidir. Her bir gazimiz, bu toprakların 
ebedi vatanımız olarak devam edeceğinin 
bir remzidir. Bu yolda milletimizin yaptığı 
her fedakârlık, geleceğimizi aydınlatmak 
için yakılan bir çerağdır. Bir asır önce Gazi 
Mustafa Kemal’in önderliğinde bu millet 
“Ya istiklal ya ölüm” diyerek kıyam etmiş 
ve zafere koşmuştu. Bugün de yine milleti-
mizle birlikte “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek 
Vatan, Tek Devlet” şiarıyla bir büyük mü-
cadele veriyoruz. İnşallah bu kutlu müca-
deleyi de zaferle taçlandıracağız. 

Bunun için ne kadar çalışmamız, ter dök-
memiz, fedakârlık yapmamız gerekiyorsa 
onu yapacağız. Bunun için nerede olmamız 
gerekiyorsa orada olacağız. Bunun için ki-
minle karşı karşıya gelmemiz gerekiyorsa, 
ondan da asla çekinmeyeceğiz. Çünkü bu 
sadece bizim değil, aynı zamanda koskoca 
bir tarihin ve bir medeniyetin de varoluş 

için buradan ben tüm yargı dünyasına da 
sesleniyorum; bu kanunların sayfaları ara-
sındaki maddelere değil, vicdanınızın sesi-
ne lütfen kulak verin. Adaletin tecellisini 
hakta hukukta arayın. Her zaman söylüyo-
rum; benim yolum kanun yolu değil, hu-
kuk yoludur. Hukuk eşittir kanun değildir. 

Bu vesileyle şu hususa da dikkat çekmek is-
tiyorum. Ülkemizde, kadına şiddet olgusu-
nu bahane ederek aile kurumuna saldıran 
bir zihniyet peyda oldu. Bunlarda vicdan 
yok, acıma hissi yok. Ama mücadelemizi 
gerek İçişleri Bakanlığı, gerek yargı verme-
ye devam edecek. Bu zihniyetin amacı ka-
dını korumak değil, aileyi dağıtmaktır. Bu-
nun için toplumun önüne hakikatle ilgisi 
olmayan bir dehşet tablosu koymaya çalışı-
yorlar. Mesela, Türkiye’deki kadın cinayeti 
vakaları, Avrupa ülkelerinin yarısı, dünya 
ortalamasının üçte biri kadardır. Buna rağ-
men ülkemizi, adeta her köşesinde her an 
kadınların katledildiği bir yer gibi göster-
me çabalarına rastlıyoruz. Bu tür gayretler 
asla iyi niyetli değildir. 

Kadına fiziken veya ruhen şiddet uygula-
yanın, hele hele hayatına kast edenin karşı-
sına ilk önce biz çıkarız. Anne olan, eş olan, 
kız evlat olan, hepsinden önemlisi insanın 
yarısı olan kadına yönelik her türlü ayrım-
cı davranışa ve şiddete eyvallah etmedik, 
etmeyiz. İnsani duyarlılıkların sinsi bir şe-
kilde istismarıyla aile kurumunun içinin 
boşatılmasına ve çökertilmesine da asla 
izin vermeyeceğiz. Eğitimden medyaya ka-
dar her alanda seferberlik ruhuyla aileye 

sahip çıkacak bir anlayışla çalışmalar yü-
rüteceğiz. Bugünümüz ve geleceğimiz için 
aile kurumunun yaşatılmasını ve güçlendi-
rilmesini sağlamayı, en az güvenlik kadar, 
en az ekonomi kadar önemli görüyoruz. 

Zafere Kadar Bize Durmak, 
Duraksamak Asla Yoktur

Değerli arkadaşlar, 

Devletlerin ve milletlerin tarihlerinde kri-
tik dönüm noktaları vardır. Biz, yaklaşık 
bir asır önce 600 yıllık bir cihan devleti-
ni kaybedip, yerine Cumhuriyet fidanını 
toprağa dikerek böyle bir dönem yaşadık. 
Cumhuriyet tarihimizin kendi içinde de 
önemli kırılma noktaları bulunuyor. Son 
yıllarda yaşadıklarımız da, gelecek yarım 
asrımızı, hatta bir asrımızı belirleyecek ö-
nemde olması sebebiyle, yeni bir tarihi dö-
nüm noktasıdır. Şayet bu süreci güçlü bir 
şekilde geride bırakır, 2023 hedeflerimize 
ulaşırsak, gençlerimize 2053 ve 2071 viz-
yonlarını hayata geçirebilecekleri bir Tür-
kiye emanet etme imkânı bulacağız. 

Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiy-
le, bu doğrultuda çok önemli mesafe kat 
ettik. Öncelikle ülkemizi terör örgütleri 
aracılığıyla içeriden çökertme çabalarını 
boşa çıkardık. Bugün hala Gezi olayları-
na halk hareketi, 17-25 darbe girişimine 
hukuku uygulama çabası, çukur eylemle-
rine sıradan asayiş olayı, 15 Temmuz dar-
be girişimine tiyatro diyenler çıkabiliyor. 
Bunlar, ya olup bitenlerden hiçbir ders 
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mücadelesidir. Bu yolda atılan her adımın 
büyük önemi vardır. Hamdolsun bugüne 
kadar yıkılmadan hep yürümeye devam 
ettik. Geride bıraktığımız her engel, boz-
duğumuz her tuzak bizi daha güçlü hale 
getirdi. Artık önümüzün daha açık olduğu-
nu, ufkumuzun daha aydınlık hale geldiği-
ni görüyoruz. Zafere kadar bize durmak, 
duraksamak, hele hele geri adım atmak 
asla yoktur. 

Hep söylediğimiz gibi, Allah’ın yardımı 
ve milletimizin desteği yanımızda olduğu 
müddetçe, “Ya Olacağız Ya Öleceğiz” hay-

kırışıyla hep daha ileriye doğru gitmeyi 
sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız 
olsun. 

Bu duygularla bir kez daha bugün atama-
sını yapacağımız engelli vatandaşlarımıza 
ve devlet korumasından yararlanmış genç-
lerimize görev yerlerinin hayırlı olmasını 
diliyorum. Ülkemize ve milletimize bu hiz-
metlerin sunulmasında emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla.

Türkiye Belediyeler Birliğinin kıymetli 
yöneticileri, değerli belediye başkanları-
mız, kıymetli misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. Akıllı Şehirler 
ve Belediyeler Kongresi ile sergisinin şe-
hirlerimize, ülkemize, milletimize hayır-
lara vesile olmasını diliyorum. Bu güzel 
toplantının düzenlenmesinde emeği geçen 

tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. 
Kongremize; birikimleriyle, tecrübeleriy-
le, değerlendirmeleriyle katkı sağlayacak 
herkese şükranlarımı sunuyorum. 

Şehirler, medeniyetlerin doğduğu, gelişti-
ği, tüm görkemleriyle tarihe mal olduğu 
yerlerdir. Şanlıurfa’daki Göbeklitepe ören 
yeri, insanların yerleşim ihtiyacı konusun-

Bizim Hem Akıllı, Hem 
Medeniyet Sembolü Şehirlere 

İhtiyacımız Var

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi | Ankara | 15 Ocak 2020
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tarihi, kültürü, medeniyeti koruyacak, di-
ğer yandan yeni ihtiyaçlara uygun yatırım-
lara yöneleceğiz. Yaşlı, kadın, çocuk, engel-
li dostu olmayan, günün 24 saati sokak-
larında huzurun kol gezmediği bir şehir, 
akıllı olsa ne olur, olmasa ne olur. Şahsiyeti 
olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir ya-
nında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen 
bir şehrin aklı da olmaz. Kapı komşusunun 
halini bilmeyen, sokağından, semtinden, 
mahallesinden bihaber insanlarla dolu 
bir şehir ruhunu kaybetmiş demektir. İşte 
bunun için bizim hem akıllı, hem medeni-
yet sembolü şehirlere ihtiyacımız var. Bu 
ikisini birlikte başarmadan şehirlerimize 
hakkıyla hizmet etmiş olamayız. Bugünkü 
toplantımız, geleceğin şehirleri konusun-
da bize yol gösterecek olması bakımından 
gerçekten önemlidir. 

Değerli arkadaşlar,

Akıllı şehirler kavramı 1990’lı yıllarda or-
taya çıkmıştır. En yalın şekilde teknoloji-
nin şehirlere uyarlanması olarak ifade ede-
bileceğimiz bu yaklaşım, giderek yaygın-
laşmış, somutlaşmış ve benimsenmiştir. 
Her ne kadar benzer bilişim teknolojileri 
kullanılıyor olsa da akıllı şehir uygulama-
ları, her ülkenin, her şehrin kendi ihtiyaç-
larına, kendi imkânlarına, kendi altyapısı-
na göre değişebilmektedir. Türkiye olarak 
biz de, kendi akıllı şehir stratejilerimizi 
geliştirmek için çalışmalara başladık. İlk 
olarak 2003-2023 Ulusal Bilim ve Tekno-
loji Politikaları Strateji Belgesinde yer bu-
lan akıllı şehir çalışmalarını, bugün artık 
oldukça ileri bir düzeye getirdik. Mesela 
11’nci Kalkınma Planımızda, bu konuda 

kapsamlı bir yol haritasına yer verilmiştir. 
Aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-
mız 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stra-
teji ve Eylem Planını hazırlayarak, ilçe ve 
il bazlı bir planlama yapmıştır. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığımız da, akıllı şehir uy-
gulamalarını destekleyen çalışmalar yü-
rütüyor. 

Kimi belediyelerimizin şimdiden, akıllı şe-
hirlerle ilgili hem kurumsal kapasiteyi ge-
liştirme, hem de fiili uygulamalar yönün-
de adımlar attıklarını da biliyoruz. Tüm bu 
hazırlıklarla Türkiye, akıllı şehirler konu-
sunda, dünyanın önde gelen ülkeleri ara-
sında yer alıyor. Belediyelerin akıllı şehir 
kavramı çerçevesinde altyapı, güvenlik, 
enerji, yönetim, eğitim, sağlık, bina ve ula-
şım gibi alanlarda önlerinde çok geniş bir 
potansiyel bulunuyor. 

Bu alanlardaki uygulamaların ortak ama-
cı, daha az maliyetle daha verimli ve etkili 
hizmet sunabilmektir. Akıllı şehir hizmet-
leriyle insanların hayat kalitelerini ne ka-
dar yükseltebilir ve kolaylaştırabilirsek, 
vatandaşlarımızın bu işi sahiplenme dü-
zeyini o derece yüksek tutabiliriz. Marka 
şehirler hedefimize giden yol akıllı şehir 
çözümlerinden geçiyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 100 bin 
sosyal konut inşa edecek. Müracaatlar şu 
an itibarıyla bitmiş bulunuyor. Hamdolsun 
şimdiye kadar toplamda 1 milyon 92 bin 
741 müracaat oldu. Bu nereden geliyor? 
Demek ki halkımız yönetimine güveniyor. 
Söylenen neydi? “Konut satışı olmuyor, ko-
nutlar satılmıyor.” Eğer siz güven verirse-

da bugüne kadar ortaya konan tüm tezleri 
değiştirecek bir keşiftir. İnsanlığın kadim 
tarihinin en önemli yerleşim merkezleri 
üzerinde yaşıyor olmak, bize sadece gurur 
vermekle kalmıyor, aynı zamanda ciddi 
bir sorumluluk da yüklüyor. Tarih boyun-
ca Semerkant’tan Saraybosna’ya kadar ni-
ce kadim şehirlere mührünü vurmuş bir 
ecdadın torunları olarak, bugün de şehir-
cilik konusunda en önde olmamız gereki-
yor. Türkiye, özellikle İkinci Dünya Savaşı 
sonrasındaki büyük nüfus hareketleriyle 
şehirlere akın eden nüfusu yönetmekte, 
maalesef yeterince başarılı olamamıştır. 
İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, 
cazibe merkezi durumundaki tüm büyük 
şehirlerimiz ile nüfusu hızla artan her ne-
vi yerleşim yeri, altyapıdan bina estetiğine 
kadar tüm unsurlarıyla sorunlu bir döne-
me girmiştir. Sadece yeni gelen nüfusa sağ-
lıklı yerleşim alanları sunamamakla  kal-
madık, şehirlerimizin kadim miraslarına 
da sahip çıkamadık.

Bu bakımdan 1994 yılı bir dönüm nokta-
sıdır. Türkiye genelinde yeni bir şehircilik 
hamlesinin başladığı bu yıldan itibaren, 
hem mevcut sorunlar kademe kademe çö-
zülmeye başlanmış, hem de yeni bir anla-
yışın temelleri atılmıştır. İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığına seçildiğimde 
aldığım şehir manzarası ile bugünkü İs-
tanbul arasında dağlar kadar fark vardır. 
Dün şehir yönetimleri, en temel hizmetleri 
yerine getiremez, en asgari insani ihtiyaç-
ları karşılayamaz durumdaydı. Bugün ise, 
işte burada olduğu gibi akıllı şehirleri ko-
nuşuyoruz, sosyal belediyeciliği konuşuyo-
ruz, kardeş belediyeleri konuşuyoruz. Aynı 

durum merkezi yönetim için de geçerlidir. 
Ülkemizin son 17 yılda yaşadığı büyük de-
ğişim, bugün geleceğe umutla bakabilme-
mizi, büyük hedeflere odaklanabilmemizi 
sağlıyor. Rahmetli Menderes ve Özal’ın 
çabaları, maalesef ülkemize demokraside 
ve ekonomide esaslı bir makas değişikliği 
yaptırmaya yetmemişti. Bu başarı, ham-
dolsun, bize nasip oldu. Türkiye, 1990’la-
rın ortalarına kadar süren yarım asrı kaçır-
dı, ama son çeyrek asırda kayıplarının bir 
bölümünü telafi etmeyi başardı. 

Dört Bir Yanında İlim, İrfan, 
Sanat Ocakları Tütmeyen Bir 
Şehrin Aklı da Olmaz

Tabii her yeni dönem beraberinde yeni ih-
tiyaçları, yeni talepleri, yeni sıkıntıları da 
getiriyor. Dünkü meselemiz toplanmayan 
çöplerdi, patalyan çöplüklerdi, bugünkü 
meselemiz sıfır atık yönetimidir. Dünkü 
meselemiz ulaşımın bizatihi kendisiydi, 
bugünkü meselemiz ulaşım araçlarının 
entegrasyonudur. Dünkü meselemiz çevre 
kirliliğiyle mücadeleydi, bugünkü mesele-
miz çevreyle uyumlu şehirler kurmaktır. 
Dünkü meselemiz altyapının yokluğuydu, 
bugünkü meselemiz altyapıyı en verimli 
şekilde işletebilecek sistemleri geliştir-
mektir. Dünkü meselemiz şehirlerde park-
ların hiç olmamasıydı, bugünkü mesele-
miz millet bahçelerini yaygınlaştırmaktır. 
Bu örnekleri her alana teşmil edebiliriz. 

Çağının ötesine geçemeyen şehirler, 
bir süre sonra cazibelerini yitirmeye 
mahkûmdur. Şehirlerimizde bir yandan 
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Değerli arkadaşlar,

Türkiye, dünyada her alanda artık en 
üst ligde yer alan, tüm hazırlıklarını bu-
na göre yapması gereken bir ülkedir. Es-
ki Türkiye’nin standartlarıyla bugünü-
müzü kıyaslayamayacağımız gibi, eski 
Türkiye’nin alışkanlıklarıyla geleceğimizi 
de inşa edemeyiz. Bunun için önce zihin-
lerimizi, düşünce yapımızı, kavrayışımızı 
değiştirmeliyiz. Dünya değişmiş… Bölge-
miz değişmiş… Türkiye değişmiş… Şehirle-
rimiz değişmiş… Demokratik ve ekonomik 
standartlarımız değişmiş… Yönetim siste-
mimiz değişmiş… Ama bazı kafalar hala 
20 yıl öncesinde, hatta 70 yıl öncesinde 
kalmış… Maalesef, sayıları az da olsa böy-
le bir kesimin var olduğu gerçeğiyle karşı 
karşıyayız. 

Önyargıları parçalamanın atomu parçala-
maktan zor olduğu söylenir. Kendi ülkesi-
ne, kendi toplumuna, kendi insanlarının 
değerlerine, kültürüne, sembollerine düş-
manlığı adeta hayat biçimi haline getir-
mişleri ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz 
söyleyin değiştiremiyorsunuz. Türkiye’nin 
çok partili hayata geçildikten sonra teşeb-
büs ettiği her büyük yatırımda, her büyük 
değişimde, her büyük projede, her büyük 
atılımda bu anlayışın direnişini görmek 
mümkündür. Hatta son olarak Türkiye’nin 
Otomobili gibi iftiharla yaklaşılması gere-
ken bir projeye bile kulp takma yarışına 
girenlere rastladık. Peki, yapılana karşı çı-
kanlar, bunun yerine daha iyisini, daha bü-
yüğünü, daha faydalısını mı teklif ediyor? 
Hayır… Sadece “istemezük” diyorlar. Ül-
kemizde, tüm siyasi ve bürokratik kariye-

rini, tuğla üstüne tuğla koymadan, sadece 
yapılanlara direnerek geçirmiş nice insan 
var. Keban Barajından İstanbul Boğazına 
gerdanlık gibi dizilen köprülere, yollardan 
turizm tesislerine, konut projelerinden 
sanayi yatırımlarına kadar her şeye karşı 
çıkmanın adı ne siyasettir, ne memleket 
sevgisidir, ne millet aşkıdır. 

Biliyorsunuz Marmaray’ı yaptık. Allah’tan 
ki denizin altından gidiyor. İnanın deni-
zin üstünden çıksa ona da “istemezük” 
derlerdi. Fakat bitene kadar görmediler, 
iş bitti açılışına geldiler. Şimdiye kadar 
Marmaray’dan 440 milyon kişi geçti. Aynı 
şekilde Avrasya Tüneli de yapıldı. Biz dağ-
ları nasıl deliyorsak, denizin altından na-
sıl geçiyorsak aynen yola devam edeceğiz. 
Çünkü biz Ferhat’ız, millet Şirin.  Hâlbuki 
Mevlana Hazretleri ne diyor: 

“Kamil odur ki, koya dünyada eser

Eseri olmayanın yerinde yeller eser”

Evet… Bugün şöyle bir geçmişe doğru bak-
tığımızda, kimin eserleriyle gönüllerde ya-
şadığı, kimin de yerinde yeller estiği açık-
ça ortadadır. Biz, eser üretmenin, gelecek 
nesillerin gönlünde bu şekilde yer etme-
nin peşindeyiz. Belediye Başkanlarımızın 
her birinin de, aynı yoldan geçerek gelmiş 
birisi olarak, bu gayeyle hareket ettiğinden 
şüphe duymuyorum. Amacı eser ortaya 
koymak olan her Belediye Başkanımızın 
yanında yer almak boynumuzun borcu-
dur. Akıllı şehirler, vicdanlı, becerikli ve 
çalışkan belediye başkanlarıyla kurulur. 
Eser üretmek yerine yapılan işlerin önüne 

niz benim halkım gelir senden konutu alır. 
Ancak güven vermezsen kimse senden 
konut almaz. Şimdi bütün bu plan ve pro-
jeler aynı zamanda neyi çağrıştıracak? Bu 
önemsediğimiz akıllı şehir planlamalarını, 
projelendirmelerini çağrıştıracak.

Elbette teknoloji yatırımları ciddi bir kay-
nak gerektiriyor. Önemli olan bu iş için 
altına girilecek finansal yükle elde edile-
cek neticenin doğru tespit edilebilmesidir. 
Şayet bu denge iyi kurulabilirse, belediye 
bütçesi yanında, yatırımcıların desteği de 
alınabilir. 

Yapılan Yatırımlara Karşı 
Çıkmanın Adı Ne Siyasettir,  
Ne Memleket Sevgisidir

Esasen, akıllı şehir uygulamalarının hepsi 
belediyeyle ilgili de değildir. Yeni nesil tek-
noloji altyapısının insan hayatında yol aça-
cağı büyük dönüşüm düşünüldüğünde, 
bu konunun çok geniş bir uygulama alanı 
olduğu görülecektir. Bu konuda önce kim 
harekete geçerse, en çok onun kazançlı çı-
kacağını söylemek mümkündür. Ülkemiz-
de ister belediyeler, ister diğer kurumlar 
veya özel sektör tarafından olsun, hayata 
geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamaları-
nın birbiriyle uyumlu olması kritik öneme 
sahiptir. Aksi takdirde Türkiye, teknoloji 
çöplüğüne döner. Bunun için hem ilgili ba-
kanlıklarımızın ve kurumlarımızın, hem 
de Türkiye Belediyeler Birliğimizin öncü 
bir rol üstlenmesi şarttır. Gerekirse bu işe 
hukuki bir altyapı kazandırmak dâhil, bir-

biriyle uyumlu teknoloji altyapısı kurulu-
şu konusunda gereken her türlü tedbiri 
almak zorundayız. 

Türkiye, 1990’lı yıllarda her kurumun fark-
lı teknolojilere dayalı sistemler kurması 
sebebiyle, bu sıkıntıyı yaşamıştır. Bir süre 
sonra, e-Devlet uygulaması ile tüm sistem-
leri birbiriyle konuşabilir, birbiriyle veri 
alış-verişi yapabilir hale getirme zorunlu-
luğu ortaya çıktığında, daha önce yapılan 
yatırımların çoğu çöpe atılmıştır. Bunu bir 
daha yaşamak istemiyoruz. Şehirlerimizde 
altyapı yatırımı yapan farklı kurumlar, hat-
ta belediyelerin farklı birimleri arasında 
doğru-dürüst bir koordinasyon kurulama-
dığı için aynı iş defalarca tekrarlanıyordu. 
İnşallah akıllı şehirler konusunda aynı ha-
tayı yapmayacağız. Hep birlikte standartla-
rı belirleyecek ve sıkı bir denetimle bu sü-
reci yöneteceğiz. Ülkemizde bundan sonra 
şehirlerimizde yapılan her yatırımın, atı-
lan her adımın akıllı şehirler stratejimize 
uygun yapılmasını sağlamakta kararlıyız. 
Rastgele, keyfe keder, plansız, programsız, 
hesapsız, kitapsız iş yapma devrine geri 
dönüşe izin veremeyiz. 

Diğer alanlarda olduğu gibi, akıllı şehir 
uygulamalarında da, sadece kendi ihtiyaç-
larımızı karşılamakla kalmayacak, dünya 
pazarlarına ihracatçı olarak gireceğiz. Bir-
kaç yıl içinde pazar büyüklüğü 800 milyar 
doların üzerine çıkacağı hesaplanan bu 
alanda önemli bir oyuncu olmak için ne 
gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. 
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engel çıkartmaya çalışanların gayretlerini 
boşa çıkarmak da aynı şekilde görevimiz-
dir. Takdir, her zamanki gibi, en büyük ha-
kem olan milletimizindir. 

Ülkemizi Dünyanın En Büyük 
10 Ekonomisinden Biri Haline 
Getireceğiz

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’yi 81 vilayeti ve 82 milyon vatan-
daşıyla 2023 hedeflerimize ulaştırarak, ül-
kemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisin-
den biri haline getirmekte kararlıyız. Bu-
nun için Cumhurbaşkanıyla, bakanlarıyla, 
milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, 
işvereniyle, işçisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle 
hep birlikte çok çalışmamız gerektiğini 
biliyoruz. Dünyada emek vermeden, ter 
dökmeden, zihin ve beden gücünü sonuna 
kadar zorlamadan elde edilmiş bir başarı 
yoktur. Geçmişte yapılan hatalardan ders 
çıkartıp, geleceğimize güvenle bakabilmek 
için önce birliğimize, beraberliğimize, kar-
deşliğimize sıkı sıkıya sarılabilmeyi ba-

şarmalıyız. Diğer başarıların hepsi de, bu-
nun arkasında gizlidir. Merhum Mehmet 
Akif ’in dediği gibi: 

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez

Türkiye’nin son 17 yılda elde ettiği kaza-
nımların hepsinin de gerisinde toplu vu-
ran yürekler vardır. Bu sayede vesayetin 
zincirlerini kırdık. Bu sayede terör örgüt-
lerini tepeledik. Bu sayede darbe girişimle-
rini boşa çıkardık. Bu sayede sınırlarımızı 
koruduk. Bu sayede ekonomimizi ayakta 
tuttuk. Şimdi daha büyük hedeflere doğru 
yürüyoruz. Allah’ın yardımı ve milletimi-
zin desteğiyle, inşallah bunları da başara-
cak, ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. 

Bu duygularla bir kez daha Akıllı Şehirler 
ve Belediyeler Kongre ve Sergisinin ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği 
geçenleri, katkı verecek olanları tekraren 
tebrik ediyorum.

Aziz Milletim, değerli basın mensupları, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemine geçtikten sonra, yürütme-
nin faaliyetlerini 100 günlük periyotlar 
halinde takip etmeye başladık. Birinci ve 
ikinci 100 günlük icraat programlarımızı 
milletimiz ile paylaştık. Bakanlıklarımızın 

ve kurumlarımızın icraatlarının takibini, 
Cumhurbaşkanı Yardımcımız vasıtasıyla, 
çeyrek dilimler halinde sürdürdük. Yıl-
da iki defa da bu değerlendirmeyi şahsen 
milletimizle paylaşacağımızı kamuoyuna 
açıklamıştık. Bugün, 2019 yılının toplu de-
ğerlendirmesini yapmak ve 2020 çalışma-
larımızı paylaşmak için sizlerle birlikteyiz. 

2019 Yılı İcraat Programlarında 
Yer Alan 1.451 Eylemin 1.161’ini 

Tamamladık

2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı | Ankara | 16 Ocak 2020
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dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla gi-
riyoruz. Dört gözle Türkiye’nin tökezleme-
sini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri 
hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. 

Bunu yaparken, kendimizi sürekli mu-
hasebeye çekmeyi ihmal etmiyoruz. Bu 
anlayışla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin birinci yılı vesilesiyle, yeni 
yönetim sistemiyle ilgili kapsamlı bir de-
ğerlendirme yaptık. Sonuçta, ifade edilen 
sorunların yüzde 98’inin yeni yönetim sis-
teminden değil, eski sistemin alışkanlıkla-
rıyla iş yapma eğiliminden kaynaklandı-
ğını gördük. Bu tespit ışığında, tıkanıklık 
noktalarını çözecek bir dizi tedbir gelişti-
rerek, adım adım hayata geçirmeye başla-
dık. Aynı şekilde önümüzdeki dönemle il-
gili orta ve uzun vadeli planlarımızı hazır-
ladık. Meclisimiz tarafından da kabul edi-
len 11’inci Kalkınma Planımız, 2019-2023 
dönemini kapsayan orta vadeli yol harita-
mızdır. “Daha fazla değer üreten, daha adil 
paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türki-
ye” şiarıyla hazırladığımız bu planı, yıllık 
programlar ve çeyrek dönemlik izlemeler 
vasıtasıyla adım adım uygulayacağız. 

Değerli arkadaşlar, 

Geçtiğimiz yılı, zor ama bir o kadar da ve-
rimli çalışmalarla kapattık. Şöyle bir genel 
tabloya baktığımızda, 2019 yılı icraat prog-
ramlarında yer alan 1.451 eylemin 1.161’i-
ni tamamlandığımızı görüyoruz. Bütçe 
konusundaki tüm sıkıntılara rağmen, 
2019’un birinci yarısındaki eylemlerde 
yüzde 98, ikinci yarısındaki eylemlerde ise 
yüzde 89 gerçekleşme oranı yakaladık. Bu 

eylemlerin hayata geçmesi için yaklaşık 68 
milyar lira bütçe kullandık. 

Biliyorsunuz, hükümete ilk geldiğimizde 
Türkiye’yi 4 sütun üzerinde yükselteceği-
mizin sözünü vermiştik. Bunları da eğitim, 
sağlık, adalet ve emniyet olarak belirtmiş-
tik. Gerek Türkiye genelinde, gerekse ille-
rimizde hayata geçirdiğimiz icraatları da 
hep bu önceliklere göre anlatmayı tercih 
ettik. Şimdi de 2019 yılı değerlendirmesini 
aynı şekilde yapacağız. Bunun için eğitim-
le başlıyoruz. 

Üniversite Eğitiminde   
Keyfiyeti de Yakalayacağız

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Değerli arkadaşlar, 

Geçtiğimiz 17 yılda eğitim-öğretimde, ön-
celikle altyapıyla ilgili eksikleri giderme-
nin gayreti içinde olduk. Çocuklarımızı 
70-80 kişilik sınıflardan kurtarmak ve 
üniversite kapılarında yaşanan yığılmala-
rı önlemek için kolları sıvadık. Öğretmen 
sayısını 652 bin ilaveyle 947 bine çıkardık. 
Derslik sayısını 316 bin ilaveyle 589 bine 
yükselttik. Üniversite sayısını 131 ilaveyle 
207’ye, akademik personel sayısını 98 bin 
ilaveyle 169 bine ulaştırdık. Üniversiteleri-
mizdeki öğrenci sayısı ise 1,6 milyondan 8 
milyona tırmandı. 

Üniversitelerimizle alakalı olarak birileri 
şunu söyleyebilir, “Bu rakamlar iyi de ya 
kalite...” Onların tespiti de doğru olabilir. 

Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükü-
met olarak, yaptıklarımızın hesabını mille-
timize vermek en başta gelen görevimizdir. 
Bilindiği gibi, yeni yönetim sistemimizin 
en büyük özelliği, eskiden çok ciddi zaman 
ve enerji kaybına yol açan düzenlemele-
rin, hızlı ve etkin şekilde yapılabilmesi-
ne imkân sağlamasıdır. İtimadın takip ve 
kontrole mani olmadığı anlayışıyla, bakan-
lıklarımızın ve kurumlarımızın faaliyetle-
rini yakından izliyoruz. Böylece aksaklık-
ları ve eksiklikleri vakitlice belirleyerek, 
çözüm yolları bulma ve hızlıca hayata ge-
çirme imkânı elde ediyoruz. Önümüzdeki 
dönemde de çeyrek dilimler halinde taki-
bi, her 6 ayda bir de sonuçları milletimizle 
paylaşmayı sürdüreceğiz. 

2019 Yılını Yeniden Yükseliş  
Yılı Haline Dönüştürdük

Değerli arkadaşlar,

Bundan yaklaşık 9 yıl önce, 2011 yılında 
2023 hedeflerimizi milletimizin takdirine 
sunmuştuk. 2023 hedefleri, o günden bu-
güne tüm çalışmalarımızda bizim için bir 
yol haritası, bir pusula görevi görmüştür. 
Türkiye’nin 2023 yürüyüşü, içeride ve dı-
şarıda pek çok kesimi rahatsız etmiştir. 
Dikkat ederseniz, ülkemize yönelik saldırı-
lar, bu süreçte, tarihte eşi benzeri görülme-
miş bir şekilde artmış ve çeşitlenmiştir. Ya-
şadığımız bu kesintisiz saldırı döneminin 
amacının, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaş-
maktan alıkoymak olduğu açıkça ortada-
dır. Hamdolsun, Allah’ın yardımı ve mille-
timizin desteğiyle, bu saldırıların hepsini 

de boşa çıkardık. Sokaklarımızı kaosa tes-
lim etmedik. Terör örgütlerine boyun eğ-
medik. Meydanı darbecilere bırakmadık. 
Ülkemizin güney sınırları boyunca kuşatıl-
masına rıza göstermedik. Ekonomik tetik-
çilere de teslim olmadık. Evet, çok büyük 
bedeller ödedik, çok acı kayıplar verdik, 
çok sinsi tuzaklarla karşılaştık, ama hepsi-
nin de üstesinden gelmeyi başardık. 

2019 yılı, işte bu sıkıntıları tüm ağırlığıyla 
hissettiğimiz bir yıl oldu. Türkiye için yazı-
lan senaryolarda 2019, bir yıkılış ve teslim 
oluş yılı olarak öngörülmüştü. Rabbimize 
binlerce şükürler olsun ki, biz 2019 yılını 
yeniden yükseliş yılı haline dönüştürdük. 
Milli birlik ve beraberliğimizi daha da güç-
lendirdik. Terör örgütlerini sınırlarımız-
dan uzaklaştırdık. Darbecilere dünyayı zin-
dan ettik. Sınırlarımız boyunca kurulmaya 
çalışılan terör koridorunu parçaladık. 
Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak, 
yeniden hedeflerimize odaklandık. Şimdi 
de, hem büyümeyi, üretimi, ihracatı, istih-
damı güçlendirerek, hem Akdeniz başta 
olmak üzere uluslararası alandaki hakla-
rımıza sahip çıkarak, yeni bir şahlanış dö-
neminin kapılarını açıyoruz. Bu bakımdan 
2019 yılı icraat sonuçları, Türkiye’nin en 
zor şartlarda bile neler yapabileceğini gös-
teren bir başarı hikâyesidir. 

İnşallah 2020 yılında, her alanda çok da-
ha fazlasını gerçekleştirerek, milletimi-
ze bize verdiği hasbi destek ve yaptığı 
fedakârlıklar için borcumuzu ödemeye 
çalışacağız. Bu büyük milletin, şartlar ne 
olursa olsun, istiklali ve istikbali için des-
tan yazmaya devam edeceğini, içeride ve 
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Hastanelerimizin Toplam Yatak 
Sayısını 240 Bine Çıkarttık

SAĞLIK

Değerli arkadaşlar, 

Sağlık en büyük reformları gerçekleştir-
diğimiz alanların başında geliyor. Vatan-
daşlarımızı hastane kapılarında eziyet 
çekmekten kurtaracak ve herkese insanca 
hizmet verecek bir sistem kurmaya çalış-
tık. Ülkemizde uygulanan genel sağlık si-
gortası ve sağlık hizmetleri kalitesi, tüm 
dünyaya örnek olacak düzeye geldi. 

Geçtiğimiz 17 yılda hastane ve diğer ya-
taklı tedavi kurumlarımızın sayısını 2 
bin 600’den 5 bin 500’e yükselttik. Şu an 
görüntülerde de izlediğiniz gibi, geçmişti 
yatak kalitesinden odaların kalitelerine 
varıncaya kadar neler çekmiştik. Birilerini 
şu anda eleştirecek değilim, onu zaten mil-
letimiz gayet iyi biliyor.

Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 
240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine 
çıkarttık. Doktor sayımızı 92 binden 161 
bine, toplam sağlık çalışanı sayımızı ise 
378 binden 1 milyon 25 bine yükselttik. 
Ülkemizde kişi başına yapılan sağlık har-
camasını 19 liradan 140 liraya çıkartırken, 
vatandaşlarımızın ceplerinden yaptıkları 
harcama oranını yüzde 20’den yüzde 17’ye 
gerilettik. 

Şu ana kadar Adana, Isparta, Mersin, Yoz-
gat, Kayseri, Elâzığ, Eskişehir, Manisa, 
Bursa ve Ankara Bilkent Şehir Hastane-
lerini milletimizin hizmetine sunduk. Bu 
yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekir-
dağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Has-
tanelerinin açılışlarını yapacağız. Ayrıca 
inşaatı devam eden 64 adet sağlık tesisini 
tamamlayarak hizmete açacak, 19 adet 
sağlık tesisinin daha inşaatına başlayaca-
ğız. Tüp bebekten irsi hastalıkların teda-
visine, psikososyal ve ruhsal problemlere 
kadar pek çok hizmeti sosyal güvenlik 
kapsamına aldık. 

Kanser tedavisinde oldukça yüksek bedeli 
olan işlemlerden ilave ücret alınmasının 
önüne geçtik. 2019 yılı itibariyle antise-
rum üretimine başladık. 

Sağlık turizmi yoluyla ülkemize gelen has-
ta sayısı 2019 yılı Kasım sonu itibariyle 
yıllık 470 bine ulaştı. Bu sayıyı önce 750 
bine, ardından 1,5 milyona yükseltmeyi 
hedefliyoruz. Ayrıca bu kapsamda tedavi 
öncesinde ve tedavi sonrasında hastaları 
takip etmek üzere, yurt dışında 20 teşhis 
merkezi kuracağız.

Sigara başta olmak üzere tütün mamulle-
riyle mücadele kapsamında, 2019 yılında 
başlattığımız tek tip sigara paketi uygula-
ması ile bu alanda 7’inci ülke olduk. Şim-
di buradan tüm milletime sesleniyorum; 
gelin kendi kendinizin düşmanı olmayın, 

Bizim gençliğimizde 10 öğrenciden 1 kişi 
üniversiteye girebiliyordu. Şimdi neredey-
se 10 öğrenciden 10’u da üniversiteye gire-
biliyor. Bu nedir? Şu anda keyfiyet itibariy-
le sıkıntımız olabilir ama inşallah bu adım-
larla beraber keyfiyeti de yakalayacağız. 

Gençlerimize, ailelerine yük olmadan üni-
versite eğitimlerini tamamlayabilmeleri 
için her türlü desteği veriyoruz. Yıllarca 
protestolara konu olan üniversite harç-
larını kaldırdık. Lisans öğrencilerimizin 
kredi-burs desteğini yılbaşı itibariyle 550 
liraya, yüksek lisansta 1.100 liraya, dokto-
rada ise 1.650 liraya yükselttik. Yurtlarda 
kalan öğrencilere aylık 420 lira da beslen-
me yardımı yapıyoruz. Öğrencilerimizin 
barınma sorununu çözmek için yurtlarda-
ki yatak sayısını 182 binden 677 bine ulaş-
tırdık. Bu yılın ilk yarısında 13 bin 750 ya-
tak kapasiteli 21 adet yurdu daha hizmete 
açıyoruz.

İlk ve ortaöğretimde hiçbir ayrım gözet-
meksizin tüm öğrencilerimize ders kitap-
larını ücretsiz olarak veriyoruz. Ne çileler 
çektik biz, kırtasiyeci dükkânına giderdik 
bir hafta sonraya gün verirlerdi. Biz teksir 
kâğıdından yapılmış notlarla okurduk. Üst 
sınıflardaki abilerimiz bize o teksir notları-
nı bile satmazlardı.

Okullarımızın hangi alanda desteklenmesi 
gerektiğini gösterecek Okul Profili Değer-
lendirme Sistemini 2019’da oluşturduk 
ve üç ay içinde hayata geçiriyoruz. 2019 
yılında, ezberlemeyi değil tasarlamayı, 

analitik düşünmeyi ve üretkenliği teşvik 
eden 5 binden fazla Tasarım Beceri Atöl-
yesini okullarımızda hizmete açtık. İlko-
kul, ortaokul ve lise düzeyinde, bu yılın ilk 
altı ayında 2 bin adet ve izleyen dönemde 
10 bin adet daha Beceri Atölyesi kurmayı 
planlıyoruz.  

Mesleki eğitim-öğretim merkezlerini güç-
lendiriyoruz. Bu okullarda çıraklık, kalfa-
lık ve ustalık eğitim-öğretimi alan gençle-
rimizin, fark derslerini yine aynı yerlerde 
vererek lise diplomasına sahip olabilme-
lerinin önünü açıyoruz. Savunma sanayi, 
otomotiv, biyoteknoloji ve uzay-havacılık 
gibi alanlarda teknik iş gücü yetiştirilme-
sine 2019 yılında daha çok öncelik verdik. 
Geleceğin mesleklerini şekillendirecek 
olan öğretmenlerimizin hizmet içi eğitim-
lerini de ihmal etmiyoruz.

Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın 
giderlerini, sosyal güvencesi olup olmadı-
ğına bakmaksızın karşılıyoruz. Zihinsel ya 
da bedensel engelli, konuşma bozukluğu 
ya da öğrenme güçlüğü olan öğrencileri-
miz için geçtiğimiz yıl 143 bin nitelikli eği-
tim materyali geliştirerek, 6 bin özel eği-
tim sınıfının kullanımına sunduk. Dijital 
içerikli özel eğitim materyallerinin oluş-
turulmasına yönelik çalışmaları 2019’da 
başlattık, bu yıl erişime açıyoruz. Önümüz-
deki dönemde kaynaştırma eğitimi, özel e-
ğitim sınıfları, evde veya hastanede eğitim 
hizmetlerimizi artırarak, engelleri eğitim-
le aşmaya devam edeceğiz.
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ları eylem planını da birkaç ay içerisinde 
tamamlamayı planlıyoruz. İnfaz düzenle-
mesini de içeren ikinci yargı paketinin ha-
zırlıklarını tamamladık, birkaç hafta için-
de Meclis gündemine getiriyoruz. 

Bir başka önemli reform da, vatandaşları-
mızın devletle olan hukuki ihtilaflarının 
yargıya gitmeden, arabuluculuk benzeri 
bir idari sulh sistemiyle çözümünü içeren 
düzenlemedir. Bununla vatandaşlarımızın 
idareyle, ya da kamu kurumlarının kendi 
aralarındaki uyuşmazlıkların zahmetsiz 
ve hızlı bir şekilde çözülmesini amaçlıyo-
ruz. Bu konudaki hazırlıkları 2019’da ta-
mamladık, inşallah yakında konu Meclis 
gündemine gelecektir. 

Nöbetçi noterlik uygulamasına geçmenin 
yanında, dijital bağlantıyla bir noterde 
yapılan işleme ait belgenin diğer noterlik-
ten alınabilmesini sağladık. Bu konuda bir 
başka yenilik, noterliğe girişte sınav usulü-
nün getirilmesi ve noter yardımcılığı mü-
essesesinin kurulması olacaktır. 

Veraset ilamlarında olduğu gibi, bazı çekiş-
mesiz yargı işleri ile henüz dava açılmamış 
aşamadaki delil tespitlerinin noterlikler 
tarafından yapılması, yargının iş yükünü 
azaltacaktır. Elektronik tebligat sistemiy-
le, yargı sürecinde bu sebeple oluşan ha-
taların ve gecikmelerin önüne geçtik. Bu 
sistemle şu ana kadar 17 milyondan fazla 
e-tebligat gönderimi yapılarak, 210 milyon 
liranın üzerinde tasarruf sağlandı. 

2019 yılında yeni adli yıla girerken 4 ye-
ni bölge adliye mahkemesi kurarak sayıyı 
11’den 15’e çıkarttık.

“Geç gelen adalet, adalet değildir” yakla-
şımıyla, geçtiğimiz yıl yargılamada hedef 
süre uygulamasını başlattık. Soruştur-
malarda yüzde 74, yargılamada ise yüzde 
82’nin üzerinde hedef sürelere uyulduğu 
görülüyor. Önümüzdeki günlerde bu uy-
gulamayı Adli Tıp Kurumunda da hayata 
geçiriyoruz.

“Ticari davalarda zorunlu arabuluculuk” 
uygulaması ile arabulucu atanan yaklaşık 
150 bin dosyanın yarıdan fazlası çözüldü. 
2019 yılında uzlaştırma bürolarında görü-
şülen 275 bin dosyadan 231 bini uzlaşma 
ile sonuçlanmıştır.

Yargı Sistemimize kazandırmayı düşündü-
ğümüz önemli yeniliklerden biri de hâkim 
ve savcı yardımcılığıdır. 

Yargı Reformu Stratejisi’nde geniş bir hu-
kuk eğitimi reformu yapacağımızı belirt-
miştik. Bu konuda Adalet Bakanlığının ve 
YÖK’ün çalışmaları devam ediyor.  

Tüm Terör Örgütlerinin  
Başını Ezdik, Eziyoruz

GÜVENLİK

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye, terör örgütleriyle ve asayişi boz-
maya yönelik her türlü eylemle mücade-

artık bu sigaraları ayaklarınızın altına a-
lın, içmeyin, daha dinamik, daha sağlıklı 
olarak geleceğe yürüyün. Sağlık, spor ve 
eğitim hizmeti veren yerlerde sigara sa-
tışını tümüyle yasakladık. İnternet dâhil 
her yerde, sigarayı özendirecek görüntü-
lerin kullanılmasının önüne geçtik. Du-
mansız hava sahası uygulamasında mev-
zuattaki boşlukları ortadan kaldırarak, 
daha etkin bir mücadele yürüteceğiz. Ben 
milletimi seviyorum, milletimin düşmanı 
değilim, onun için sigarayı yasaklıyoruz. 
Onun için de kimde sigara paketi yaka-
larsam almaya çalışıyorum, zira onları bu 
beladan kurtaralım istiyorum. 

Türkiye’de madde bağımlılığı nedeniyle 1 
milyon kişi başına düşen ölüm ortalama-
sı 11,4 düzeyinde iken 2019 yılında 3,3’e 
düştü.

Doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve di-
ğer sağlık personelimizin güvenliğini en 
üst seviyede tutmaya devam edeceğiz. 
Bunun için kapsamlı bir Sağlıkta Şiddeti 
Önleme Eylem Planı hazırladık.

Yerli ilaç üretimi ve yerli plazmadan kan 
ürünleri üretimi 2020’de de gündemi-
mizin ilk sıralarında olacak. Yerli ilaç ve 
plazma üretimi ile yerli cihaz geliştirilme-
si konusunda engel çıkartanların yaptık-
ları vatana ihanetle eşdeğerdir. Bu konu-
da kimseye müsamaha göstermeyeceğiz.

İkinci Yargı Paketini  Meclis 
Gündemine Getiriyoruz

ADALET

Değerli arkadaşlar, 

Adalet hizmetlerinde, mevzuattan altya-
pıya, ceza infaz kurumlarından yargı ba-
ğımsızlığı ve tarafsızlığına kadar önemli 
gelişmeler kat ettik. Hâkim-savcı sayımı-
zı 9 bin 349’dan 2019 yılı sonu itibariyle 
20 bin 629’a, yardımcı personel sayısını 
51 binden 138 bine çıkardık. Mahkeme 
sayılarını yüzde 82 artırarak ve 256 ada-
let sarayı inşa ederek, yargının işleyişini 
kolaylaştırdık. İstinaftan ihtisaslaşmaya, 
ombudsmanlıktan HSK’nın yeniden ya-
pılandırılmasına ve askeri mahkemelerin 
kaldırılmasına kadar pek çok tarihi reform 
yaptık.

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güç-
lendirilmesini, hukukun üstünlüğünün te-
mel şartı olarak görüyoruz. Yargı Reformu 
Strateji Belgemizi, 2019 yılı Mayıs ayında 
milletimiz ile paylaşmıştık. Belgedeki he-
deflerin gerçekleştirilmesi amacıyla hazır-
lanan birinci yargı paketi, yine geçtiğimiz 
yıl Meclis’te kabul edilerek kanunlaştı. Bu 
düzenleme ile ceza adaleti sistemine “Seri 
muhakeme usulü” ve “basit yargılama” adı 
altında iki yeni uygulama da kazandırdık. 
Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suç-
luların cezalarını çektiği, ceza adaleti sis-
teminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli 
bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz. Aynı 
şekilde, önemli bir çalışma olan insan hak-



Recep Tayyip ERDOĞAN

353352

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-6

doğu sınırımızın 740 kilometrelik kısmını, 
472 kilometrelik batı sınırımızın ise 350 
kilometrelik kısmını gözetleme imkânına 
kavuşacağız.

Yol Medeniyettir,    
Su Medeniyettir

ULAŞTIRMA

Değerli arkadaşlar,

Ulaştırma ve altyapı, hükümetlerimizin en 
başarılı hizmet alanlarından biridir. Va-
tandaşlarımızın ülkemizin her noktasına 
hızlı, konforlu ve güvenli şekilde erişebil-
mesini sağlamak için 17 yılda 750 milyar 
liranın üzerinde ulaşım yatırımı yaptık. 
Bölünmüş yol uzunluğumuzu 21 bin 64 
kilometre ilaveyle 27 bin 165 kilometreye, 
otoyol uzunluğumuzu 1.346 kilometre ila-
veyle 3 bin 60 kilometreye çıkardık. Şu yol-
ları görüyorsunuz değil mi? Şu güzelliklere 
bir bakınız. Geçmişteki yollarımızın halini 
bir düşünün. Cumhuriyet tarihi boyunca 6 
bin kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, on-
dan sonrası tamamen bize aittir. Bu yollar, 
ülkemizdeki trafiğin, 2019 sonu itibariyle 
yaklaşık yüzde 82’sine hizmet veriyor.

Yol medeniyettir, su medeniyettir. Eğer 
medeniyseniz yolunuz olacak, medeniyse-
niz suyunuz olacak. Eğer bunlar yoksa me-
denilikten kimse bahsetmesin. 

Araç sayısındaki ve trafik hareketliliğinde-
ki yüksek artışa rağmen, bölünmüş yollar 
sayesinde, trafik kazalarında hayatını kay-

beden kişi sayısı yüzde 71 azaldı. Bu sayı-
yı daha da azaltmak için her türlü tedbiri 
alıyoruz. 

Yol projelerimizin kapsamında dikimi ya-
pılan ağaç sayısı 68 milyonu aştı. 

Ülkemizin ticaret ve turizm merkezlerini 
birbirine bağlayan 426 kilometrelik İstan-
bul-İzmir Otoyolunu geçtiğimiz yıl hizme-
te açmıştık. Bu sayede İstanbul-İzmir arası 
8 saatten 3,5 saate, Bursa 1 saate, Eskişehir 
2-2,5 saate düştü. Viyadüklerdeki çevre 
düzenlemesini de yaparak, inşallah bu yol 
güzergahını çok daha farklı hale getiriyo-
ruz ve getireceğiz.

İzmir’i Çandarlı limanına bağlayan 95,9 
kilometre uzunluğundaki otoyolun 90,5 
kilometrelik bölümünü geçtiğimiz Ekim 
ayında hizmete sunmuştuk. Kalan kısmı 
da önümüzdeki günlerde trafiğe açıyoruz. 
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kınalı-Oda-
yeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerindeki ka-
lan kısımları da yine önümüzdeki aylarda 
hizmete sunuyoruz. 

Karayollarımızın üzerindeki tünellerin sa-
yısını 298 ilaveyle 381’e; tünel uzunluğu-
nu ise 50 kilometreden 500 kilometreye 
yükselttik. 2019’da toplamda 23 kilometre 
uzunluğunda 92 köprü, viyadük ve kav-
şağı bitirmeyi hedeflemiştik. Arkadaşları-
mıza verdiğimiz talimatla şimdi bunu çok 
daha farklı bir hale getireceğiz. Bu hedefin 
de ötesine geçerek, 40 kilometre uzunluğa 
sahip 171 köprü, viyadük ve kavşağı ta-
mamlayıp hizmete açtık.

lede, tarihinin en başarılı neticelerini bi-
zim dönemimizde almıştır. PKK-YPG’den 
DEAŞ’a ve FETÖ’ye kadar, ülkemize saldır-
ması için beslenip büyütülen ne kadar ör-
güt varsa, hepsinin başını ezdik, eziyoruz. 
Aynı şekilde, organize suç örgütlerine de 
göz açtırmıyoruz. Geçtiğimiz yıl PKK’ya 
karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 
1.250 terörist etkisiz hale getirilerek, pek 
çok eylem engellendi. Terör örgütünün ül-
kemiz içindeki silahlı unsurlarının sayısı, 
2019 yılı sonu itibariyle, kuruluş dönemi-
nin dahi altına inmiştir. 

Diyarbakır Annelerinin kararlı duruşu, 
örgüt içindeki çözülmeyi artırdı. Fakat 
enteresan olan bir şey var. Diyarbakır an-
neleri malum siyasi partinin önünde ay-
lardır beklerken, bir de bakıyorsunuz ki 
ana muhalefet o malum partinin heyetiyle 
birlikte tiyatro izliyorlar. Bu tiyatro oyunu-
nu yazan da terörden hapiste yatan malum 
şahıstır. Ülkemizin nereden nereye, kimler 
vasıtasıyla, nasıl geldiğini göstermesi bakı-
mından bu çok enteresandır. İnanıyorum 
ki benim aziz milletim vakti saati geldiğin-
de bunlara da  gereken dersi verecektir.

Örgüte katılımlar neredeyse tamamen 
durma noktasına geldi. Bölgemizdeki hu-
zur ve güven iklimi kökleştikçe, turizm 
başta olmak üzere, her alanda gözle görü-
lür bir olumlu hareketlenme yaşanıyor. 
15 Temmuz’da milletimize kurşun sıkan 
FETÖ’yü devlet kurumlarından ve ülke-
mizden tamamen temizleyene kadar mü-
cadelemiz sürecektir. 

DEAŞ, EL KAİDE ve diğer terör örgütleri-
ne yönelik operasyonlarda da 388 terörist 
etkisiz hale getirilmiştir. Amacımız, 780 
bin kilometrekare vatan toprağının her 
karışında insanlarımızın güvenli, huzurlu, 
geleceğinden emin bir şekilde yaşaması-
nı sağlamaktır. Nitekim, hırsızlık olayla-
rı son üç yılda İstanbul’da günde 78’den 
34’de, Ankara’da 4’e, İzmir’de ise 6’ya düş-
tü. Özellikle FETÖ’nün kurumlarımızdan 
temizlenmesiyle birlikte, güvenlik alanın-
daki başarılarımız arka arkaya gelmeye 
başladı. Güvenlik bürokrasimiz tek vücut 
halinde hareket ederek ülkemize yönelik 
tehditlerle mücadele edebilme imkânına 
kavuşmuştur. 

Geçtiğimiz günlerde yeni hizmet binasının 
açılışını yaptığımız Milli İstihbarat Teşki-
latı Başkanlığımız, görev alanındaki ba-
şarılarıyla ülkemizin gururu haline geldi. 
Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakan-
lıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın 
başını çektiği güvenlik kurumlarımız ara-
sındaki koordinasyonu daha da geliştiriyo-
ruz. İnşallah yakında Milli İstihbarat Teş-
kilatımızın İstanbul şubesinin de açılışını 
yapacağız. Bu amaçla oluşturduğumuz 
Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunu 
yakında faaliyete geçiriyoruz. 

Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri projesi 
kapsamında 911 kilometrelik Suriye sı-
nırımız boyunca 825 kilometre güvenlik 
duvarı inşa ettik. Ayrıca, 211 elektro optik 
kulenin kurulum çalışmalarına da başla-
dık. Bu yıl doğu sınırımızda 117, batı sını-
rımızda 42 elektro optik kuleyi faaliyete 
geçiriyoruz. Böylece, 1.182 kilometrelik 
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ve Sivas-Zara olmak üzere 1.626 kilometre 
hızlı demiryolu hattının inşası sürüyor.

Demiryolu araçlarının ülkemizde üretil-
mesi amacıyla yerli sanayimizi geliştiriyo-
ruz. Sakarya’da hızlı tren ve metro araçla-
rı, Çankırı’da hızlı tren makasları, Sivas, 
Sakarya, Afyon, Konya ve Ankara’da hızlı 
tren traversleri ile Erzincan’da yerli ray 
bağlantı malzemeleri üreten tesisler kur-
duk. Dizel ve akülü olarak çalışabilen hib-
rit lokomotifi prototip olarak üretebilen 
dünyadaki 4’üncü ülkeyiz. Bugüne kadar 
150 adet yeni nesil milli yük vagonunu 
hizmete verdik, bu yılın ilk yarısından baş-
layarak 100 adet daha yerli milli yük vago-
nu üretiyoruz.

2017’de açtığımız Bakü-Tiflis-Kars demir-
yolunda, bugüne kadar 326 bin ton yük ta-
şındı. Geçtiğimiz Kasım ayında Çin’den ge-
len ilk tren, Marmaray bağlantısını kulla-
narak, 18 günde Çekya’nın başkenti Prag’a 
ulaştı. Bu hatta yük taşımacılığının yanına 
yolcu taşımacılığını da ekleyerek, bağları 
daha da kuvvetlendiriyoruz.

Havalimanlarımızın sayısını, 30 ilaveyle 
56’ya; yolcu kapasitesini de 317 milyona 
çıkardık. Türkiye’nin zafer anıtı İstanbul 
Havalimanı birinci fazını 2019 yılında 
tümüyle hizmete açtık. Havalimanımız 
2019’da, iç hatta 12,5 milyona yakın, dış 
hatta ise 39,5 milyona yakın olmak üze-
re toplamda 51 milyonu aşkın yolcu tra-
fiğine ulaştı. İstanbul Havalimanının ilk 
etabının ikinci fazını da Haziran ayında 
hizmete açmayı planlıyoruz.  Geçtiğimiz 
yıl, Kahramanmaraş ve Balıkesir havali-

manlarının yeni terminal binalarının ya-
pımını tamamladık. Denize inşa edilmiş 
havalimanı olarak dünyada benzerine az 
rastlanan Ordu-Giresun Havalimanından 
sonra, şimdi de Rize-Artvin Havalimanını 
yapıyoruz. Gümüşhane-Bayburt, Yozgat ve 
Tokat Havalimanlarının yapımları sürü-
yor. Yurt dışı uçuş noktalarımızın sayısını 
60’dan 2019 yılı sonu itibariyle 326’ya, bü-
yük gövdeli uçak sayımızı 162’den 540’a, 
sektörün cirosunu 2,2 milyar dolardan 25 
milyar dolara yükselttik.

Ülkemizin uydu haberleşme kapasitesini 
artırmaya ve yörünge haklarımızı koruma-
ya yönelik yeni uydu projelerimiz TÜRK-
SAT 5A ve 5B uydularının üretimine başla-
dık. TÜRKSAT 5A uydusunu, 2020 yılının 
üçüncü çeyreğinde fırlatıyoruz.  İlk yerli 
haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’yı da 
bu yıl tamamlayacak ve 2021 yılında uza-
ya fırlatacağız. Bu proje ile Türkiye haber-
leşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri 
olacak.

Dijital Türkiye Platformu üzerinden her 
geçen gün daha fazla sayıda hizmet vatan-
daşlarımıza “tek tıkla” ulaştırılıyor. Bugün 
45 milyon kullanıcı, 641 kurumun sundu-
ğu 5 bin 181 kamu hizmetine e-devlet saye-
sinde hızlı ve güvenli erişim sağlıyor. Sade-
ce geçtiğimiz yıl 1.015 adet kamu hizmeti 
daha dijital ortama taşındı. Yerel yönetim 
hizmetleri başta olmak üzere tüm kamu 
hizmetlerinin Dijital Türkiye Platformu’na 
entegre edilmesi çalışmalarına devam edi-
yoruz. Dijital ortamda sunulan hizmetleri 
kamu kurumundan almayı tercih eden va-
tandaşlarımız için de “Tek Durak Hizmet 
Noktaları” illerimizde faaliyete geçecektir.

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Nis-
sibi Köprüsü, Ovit Tüneli ve Karadeniz 
Sahil Yolu gibi mega projelere yenilerini 
ekliyoruz. Bu çerçevede ülkemizin ekono-
mik ve stratejik gücüne güç katacak Kana-
listanbul Projesine de çok yakında başlı-
yoruz. Yarım asır önce, “Boğaziçi Köprüsü, 
İstanbul’un başına gelen en büyük felaket-
tir” diyen zihniyet, şimdi de, “Kanalistan-
bul en büyük felaket” kampanyası yürü-
tüyor. Aynı zihniyet, değişen bir şey yok. 
Üstelik, Kanalistanbul’a karşı çıkanların 
hiçbirinin, bu projenin aslında ne olduğu 
konusunda en küçük bir bilgileri bulun-
muyor. 

İstanbul Boğazı, yılda ortalama 45 bin ge-
minin geçtiği, günde 500 bin kişinin iki 
yaka arasında taşındığı, üzerindeki yük ve 
insan trafiği baskısının sürekli arttığı bir 
yere dönüştü. Boğazdaki deniz trafiğini 
engellemek, hukuki, ekonomik ve sosyal 
olarak mümkün değildir. Tek çare, alter-
natif bir su yolu inşa etmektir.  Üstelik bu 
proje bir anda ortaya çıkmış da değildir. 
Bu kanal, Büyükşehir Belediye Başkanlığı-
mızdan beri savunduğumuz, 2011 yılında 
da milletimize taahhüt ettiğimiz bir proje-
dir. Projenin jeolojik, jeoteknik, hidrolojik 
araştırmalar, dalga ve deprem analizleri, 
trafik etütleri, proje hazırlığı, altyapı dep-
lase ihtiyaçları, çevresel etki çalışmala-
rı gibi süreçlerini tamamladık. Marma-
ray için de aynı şekilde bu kampanyaları 
yapmadılar mı? Bakın o günden bu güne 
Marmaray’dan geçen yolcu sayısı 440 mil-
yonu buldu.  Bu çalışmalarda, 11 farklı 
üniversiteden ve çeşitli kamu kurumların-

dan, 34 ayrı bilim dalına mensup 200’ün 
üzerinde bilim insanı görev aldı. 

İnşa maliyeti 75 milyar lira olarak hesapla-
nan Kanalistanbul bünyesinde 2 liman, 1 
yat limanı, 1 lojistik merkezi, 7 köprü, 2 de-
miryolu hattı, 2 hafif raylı sistem hattı ve 
500 bin kişilik konut alanları yer alacak. 
Projenin finansmanında ve inşasında her-
hangi bir sorun yaşanmayacaktır. 

Türkiye, Haberleşme Uydusu 
Üretebilen 10 Ülkeden Biri Olacak

Demiryolu alanında ülkemizi, daha ön-
ce örneği olmayan yüksek hızlı ve hızlı 
tren hatlarıyla donatıyor, mevcut hatla-
rı modernize ediyoruz. Ankara, İstanbul, 
Konya, Eskişehir yüksek hızlı tren hatları 
hâlihazırda hizmet veriyor. Ankara-Eski-
şehir-İstanbul ile Ankara-Konya-İstanbul 
güzergâhlarında bugüne kadar toplamda 
53 milyonu aşkın vatandaşımız seyahat 
etti. Tüm demir yollarımızda 2019 yılın-
da 245 milyona yakın yolcu taşıdık. Yük-
sek hızlı tren işletmesinde dünyada 8’inci, 
Avrupa’da 6’ncı ülke konumundayız. Ha-
len Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas arasında 
toplam 1.889 kilometre uzunluğunda yük-
sek hızlı tren hattı yapımında sona yaklaşı-
yoruz. Ankara-Sivas hattının Balışeyh-Yer-
köy-Akdağmadeni kısmında Mart ayı so-
nunda test sürüşlerine başlıyoruz. Yüksek 
hızlı tren hatlarının yanı sıra, yük ve yolcu 
taşımacılığının birlikte yapılabileceği hızlı 
tren hatları da inşa ediyoruz. Bursa-Bile-
cik, Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana, 
Osmaniye-Gaziantep, Çerkezköy-Kapıkule 
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Akkuyu Nükleer Güç Santralinin 
İnşası Hızla İlerliyor

ENERJİ

Değerli arkadaşlar, 

Kalkınmanın temel unsuru olan enerji 
konusunda da geçtiğimiz 17 yılda Cumhu-
riyet tarihinde tüm yapılanları kat be kat 
aşan başarılar yakaladık. Kurulu gücümü-
zü 56 bin 421 megavat ilaveyle 2019 sonu 
itibariyle 91 bin 267 megavata yükselttik. 
Son 2 yılda kullanıma aldığımız kurulu 
gücün yüzde 73’ü yenilenebilir enerjiye 
dayalıdır. Yerli kaynaklara dayalı elektrik 
üretiminde kurulu gücümüzü 56 bin me-
gavatın üzerine çıkardık. Yerli ve yenilebi-
lir enerji kaynaklarından elektrik üretimi-
miz, geçtiğimiz yıl yüzde 62’ye ulaştı.

Bizden önce ülkemizde hiç olmayan gü-
neş enerji santrali kurulu gücümüz 5 bin 
894 megavatı buldu. Rüzgâr enerjisinde-
ki kurulu gücümüzü 19 megavattan 7 bin 
591 megavata yükselttik. Küresel elektrik 
üretiminin sadece yüzde 25’i yenilenebilir 
enerji kaynaklarından elde ediliyor. Ülke-
mizin bu alanda ulaştığı yüzde 44’lük ye-
nilenebilir elektrik üretimi, önemli bir ba-
şarının ifadesidir. 

2002 yılında sadece 5 ilimizde doğalgaz 
varken, 2019 yılı itibariyle 81 ilimizin ta-
mamına doğalgaz arzı sağlamış durum-
dayız. Ancak şimdi ilçelerimiz üzerindeki 
çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’nin 
ilçelerinin yarıdan fazlasına ulaştık. Hedef 

tamamına ulaşmaktır. Doğalgaz depolama 
kapasitemizi yaklaşık 4 milyar metreküpe 
ulaştırdık, şimdi de bunu 2023 yılında 11 
milyar metreküpe çıkartıyoruz.

Rusya’dan gelen doğalgazı Karadeniz’in 
altından ülkemiz topraklarına getiren ve 
oradan da Avrupa’ya ulaştıracak olan Tür-
kAkım projesinin vanalarını geçtiğimiz 
hafta açtık. TürkAkım isminin de patent 
hakkı Sayın Putin’e aittir. 

Bir başka önemli doğalgaz projemiz de 
TANAP’tır. Trans Anadolu Doğalgaz Bo-
ru Hattı ile Türkiye’yi “Üç kıtanın enerji 
ticaret merkezine” dönüştürme yolunda 
önemli bir adım attık. Bölgesel gerilimle-
re ve atlattığımız onca badireye rağmen, 
TANAP’ı planladığımız şekilde tamamla-
dık ve 2019’da hizmete sunduk.

Akkuyu Nükleer Güç Santralinin inşası da 
hızla ilerliyor. Nükleer mühendislik ala-
nında uzmanlık eğitimine gönderdiğimiz 
244 Türk öğrencimizden 88’i, geçtiğimiz 
yıl eğitimini tamamlayarak işbaşı yaptı.

Rezerv bakımından dünyada birinci sıra-
da yer aldığımız Bor madenini ileri tekno-
lojiyle işlemeye ve değerlendirmeye önem 
veriyoruz. 2002 yılında 813 bin ton bor 
ürünü karşılığında 201 milyon dolar gelir 
sağlanırken, bu yıl bor ürünleri satışından 
820 milyon dolara yakın gelir elde etmeyi 
hedefliyoruz. Geçen yıl, Bor’u yüksek tek-
nolojiyle işleyecek bor karbür tesisimizin 
temelini Balıkesir Bandırma’da attık. Bor 
karbür, yüksek sertlik ve mukavemet ora-
nının kritik olduğu taktik araçlar, helikop-

50 Bin Sosyal Konutun  
İnşasını Başlattık

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

Değerli arkadaşlar, 

Bayındırlıkta, yerleşim yerlerimizin tama-
mını, insanlarımızın ihtiyaçlarına uygun 
ve modern bir şehirleşme anlayışıyla dö-
nüştürmeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl 
kentsel dönüşüm ve sosyal konutlar dâhil 
olmak üzere, tüm bayındırlık projeleri için 
yaklaşık 16 milyar liralık yatırım yaptık. 
Ülkemizin tamamında, 1 milyon 330 bin 
konutu dönüştürerek, 5 milyondan fazla 
vatandaşımızı can ve mal güvenliğine ka-
vuşturduk. Halen, 53 farklı ilimizde, ilan 
ettiğimiz 240 riskli alanda çalışmalar sü-
rüyor. En fazla 5 yıl içinde acilen dönüş-
türülmesi gereken 1,5 milyon konutumuz 
bulunuyor. Amacımız, 100 bini İstanbul’da 
olmak üzere, her yıl 300 bin konutun dö-
nüşümünü sağlamaktır. Ülkemizde ilk 
defa, sistematik ve yaygın bir depreme da-
yanaklı yapı stoku oluşturmaya başladık. 
TOKİ vasıtasıyla, 4 milyona yakın vatan-
daşımızın yaşadığı 725 bin güvenli konutu 
tamamlayıp sahiplerine teslim ettik. Geç-
tiğimiz yıl 50 bin sosyal konutun inşasını 
başlattık.

2020 yılı için de “100 bin Sosyal Konut” 
kampanyası çerçevesinde başvurular ta-
mamlandı. Bu kampanyaya 1 milyonun 
üzerinde talep geldi. Güven güven, eğer 

halkımız güvenirse kimse endişe etmesin. 
Ülkemizde ev sahibi olmayan dar ve orta 
gelirli hiçbir vatandaşımız kalmayıncaya 
kadar sağlıklı ve kimlikli sosyal konut üre-
timini sürdüreceğiz. 

Millet bahçeleri, son dönemdeki en önemli 
projelerimizden biridir. 81 ilimizde 81 mil-
yon metrekare millet bahçesi inşası için 
yer ve proje çalışması yürütüyoruz. Bugü-
ne kadar 6 ilde 4,9 milyon metrekare alana 
sahip 13 adet millet bahçemizin açılışını 
gerçekleştirdik. Bu yıl 38 ilde daha millet 
bahçelerimizi vatandaşlarımızın hizmeti-
ne sunuyoruz. 

İlk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 
hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık projesi, bu-
gün artık 25 bin kurum binasında uygula-
nıyor. Proje sayesinde 4 milyon tonun üze-
rinde değerlendirilebilir atığımızı topla-
dık, geri dönüşüme kazandırdık. Sıfır Atık 
Projesi kapsamında geçtiğimiz yılın başın-
da başlattığımız uygulamayla plastik poşet 
kullanımında yüzde 78 oranında azalma 
oldu. Zorunlu depozito uygulamasına da 
bu yıl başlıyoruz. Deniz temizliği seferber-
liğimizi de Sıfır Atık Mavi Hareketi kapsa-
mında başlattık ve 163 bin metreküp deniz 
çöpü topladık.

İller Bankası tarafından geçtiğimiz yıl so-
nu itibariyle içme suyu, atık su, yol, katı 
atık alanlarında toplam 465 adet proje ta-
mamlandı.  Bu yılın ilk altı ayında 37 adet 
atık su ve 15 adet içme suyu yapım işi daha 
tamamlanacak.
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yon fidanı toprakla buluşturduk. Orman 
varlığımızı 2020 yılı sonunda 22,9 milyon 
hektara ulaştıracağız.

Barajlarımızın sayısını 276’dan 861’e, hid-
roelektrik santrallerimizin sayısını 105’ten 
681’e, içme suyu tesislerimizin sayısını 
84’den 331’e çıkardık.

Bitkisel üretimimizi önümüzdeki yıl yüzde 
5 artırarak 123 milyon tona yükseltiyoruz. 
Sertifikalı tohum üretimimizi yine yüzde 
5 artırarak 1,2 milyon tona, tohum sektö-
rümüzün pazar büyüklüğünü 1,4 milyar 
dolara çıkarmayı planlıyoruz.

Son 17 yılda hayvancılık desteklerimiz 60 
kat artışla 33 milyar lirayı buldu. Bu yıl 6,6 
milyar lira hayvancılık desteği vereceğiz. 
Küçükbaş sürü büyütme projesi kapsamın-
da sürüye katılan hayvan başına ilave 100 
lira destek sağlıyoruz. Bu yıl et ithalatını 
daha da azaltacak ve inşallah 2022 yılında 
tamamen sıfırlayacağız. Küçükbaş hayvan 
varlığını artırarak, 56 milyon rakamını ya-
kalamak istiyoruz. 

Ülkemizin tavukçuluk üretimini garanti 
altına alacak bir sistemle, yılda 220 bin 
yerli et ve yumurta amaçlı damızlık civciv 
üretimi yapılmasını sağlıyoruz. Bu damız-
lıklar kullanılarak yılda 30 milyon tavuk ü-
retilebilecek. Kırsal Kalkınma Destekleme 
Programı kapsamında toplam 4,1 milyar li-
ra destek verecek ve 16 bin ilave istihdam 
sağlayacağız.

Asgari Ücret Desteğini   
Bu Yıl da Sürdüreceğiz

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL 
POLİTİKALAR

Değerli arkadaşlar, 

Sosyal yardımları, devlet geleneğimizin, 
medeniyetimizin en önemli değeri olarak 
görüyoruz. Bugüne kadar ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza yaklaşık 339 milyar lira 
sosyal yardım yaptık. Sadece geçtiğimiz yıl 
55 milyar lira sosyal yardım ödemesi ger-
çekleştirdik. Birleşmiş Milletler İnsani Ge-
lişmişlik Raporu’na göre Türkiye, 2019 yılı 
itibariyle “Çok yüksek insani gelişme” ka-
tegorisinde bulunan ülkeler arasına girdi. 
Aile Sosyal Destek Programı kapsamda 2,1 
milyon hanede 4,7 milyon vatandaşımıza 
ulaştık. Vefa Projesi’yle 21 bin yaşlı vatan-
daşımızın günlük bakımlarını ve temel ih-
tiyaçlarını karşılıyoruz. 

Kadının, şiddete maruz kalma dahil, her 
alanda korunarak güçlendirilmesi için ça-
lışıyoruz. Aktif İşgücü Programları kapsa-
mındaki kurs ve programlarla bu yıl en az 
261 bin kadınımıza ulaşacağız. Koruyucu 
aile modeli ile 6 bine yakın aile yanında 7 
binin üzerinde çocuğumuzu sıcak bir aile 
ortamına kavuşturduk. Sokakta işçi olarak 
çocukların çalıştırılmasıyla mücadele ettik 
ve 18 bin 516 çocuğumuza ulaştık.

Engellilere yönelik gündüz yaşam merkezi 
sayımızı 7’den 69’a çıkardık. Geçtiğimiz yıl 
yapılan 2 bin 845 kişilik atamalarla birlik-

terler, uçaklar, top namlusu ve personel 
koruyucu yeleklerin zırhlanması gibi mal-
zemelerde yoğunlukla kullanılacak. 

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama fa-
aliyetlerini, hem barışa, hem de refaha kat-
kı sağlayacak bir diplomasiyle takip edi-
yoruz. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyetini bölgedeki enerji denkleminden 
dışlama girişimlerine izin vermedik. Hem 
kendi kıta sahanlığımızdaki çıkarlarımızı, 
hem de Kuzey Kıbrıs’taki soydaşlarımızın 
haklarını korumakta kararlıyız. Son tek-
nolojiye sahip sondaj gemilerimiz Fatih ve 
Yavuz, 2019 yılında ülkemizin ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin sahalarında 
faaliyetlerini sürdürdü. Gemilerimizin ve 
mürettebatımızın güvenliği Deniz Kuvvet-
lerimiz tarafından en üst düzeyde sağla-
nıyor. İnşallah yakında bu çalışmalardan 
müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum.

Tabii iki sondaj gemimiz olduğu gibi iki de 
sismik araştırma gemimiz var. Bunlar bi-
zim kendi malımız. Daha önce kiralamayla 
dahi bu tür gemileri bulamıyordunuz, şim-
di inşallah, birileri duymasın, üçüncüsünü 
almanın gayreti içerisindeyiz.

Çiftçilerimize 138 Milyar Lira 
Tarımsal Destek Verdik

TARIM VE ORMAN 

Değerli arkadaşlar, 

Son 17 yılda ekonomide, turizmde, sağlık-
ta, savunmada olduğu gibi tarım, orman 

ve hayvancılıkta da ülkemizi ilklerle tanış-
tırdık. Tarım ve orman sektörü, 2019’un 
ilk 3 çeyreğinde yüzde 3,6 büyüyerek, di-
ğer sektörlerin önüne geçmiştir. Çiftçileri-
mize bugüne kadar toplamda 138 milyar 
lira tutarında tarımsal destek verdik. Zira-
at Bankası, geri ödemede sıkıntı yaşayan 
çiftçilerimiz için borçları uygun şartlarda 
5 yıla kadar vadelendiriyor. Tarımsal ürün 
ihracatımızı 3,7 milyar dolardan 17,7 mil-
yar dolara yükselttik. Dünyanın 195 farklı 
ülkesine 1.690 tarım ürünü ihraç ediyoruz. 
Tarımda dış ticaret fazlamız 4,8 milyar do-
lar gibi ciddi bir rakama ulaştı.

Topraksız tarım yapılan teknolojik sera sa-
yımız, 2019 sonu itibariyle 1.532’yi buldu. 

Stratejik bir ürün olan tohum üretimimiz 
145 bin tondan 1 milyon tonu geçti. Bugün 
artık tohum ihtiyacımızın yüzde 96’sını 
yerli olarak karşılıyoruz.

Ormanlarımızı da asla ihmal etmiyoruz. 
Dünyada orman varlığı azalırken, ülke-
mizin orman varlığını 1,8 milyon hektar 
artırdık. Böylece erozyonla kaybettiğimiz 
toprak miktarını yıllık 500 milyon tondan 
154 milyon tona kadar düşürdük. Cum-
huriyet döneminin tamamında yapılan 
ağaçlandırmanın 1,5 katını 17 yılda ger-
çekleştirdik. Sadece 2019 yılında 280 mil-
yon adet fidanı toprakla buluşturduk. Ye-
ni bir adım daha atarak, 11 Kasım’ı “Milli 
Ağaçlandırma Günü” ilan ettik. “Geleceğe 
Nefes” kampanyasına destek veren 1,2 
milyon vatandaşımızla birlikte 13,8 mil-



Recep Tayyip ERDOĞAN

361360

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-6

te toplam 26 bin 684 şehit yakını, gazi ve 
gazi yakınımızın kamu kurum ve kuruluş-
larında istihdamını sağladık.  Bu yılın ilk 
yarısında 600 kişiyi daha istihdam edece-
ğiz. Ülkemizdeki engelli memur sayısı biz-
den önceki döneme göre yaklaşık 10 kat 
artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı.

Devlet korumasında yetişen gençlerimiz-
den 2002’den bugüne kadar kamuya yer-
leştirdiklerimizin sayısı 29 bini buldu. 
Geçtiğimiz hafta her eğitim seviyesinden 
1.304 engelli vatandaşımız ile 1.561 devlet 
korumasında yetişen gencimizin daha ata-
masını gerçekleştirdik.

Çalışma hayatımızda da önemli iyileşme-
ler sağladık. 2005 yılında 21,7 milyon olan 
iş gücümüz bugün 33 milyonu aşmış du-
rumda. Türkiye, OECD ülkeleri arasında 
son 12 yılda işgücüne katılım oranı en faz-
la artan ülkedir. 2002’de 24 bin kişi İŞKUR 
aracılığıyla işe yerleşmişken, 2019 yılında 
bu rakam 1 milyon 325 bine ulaştı. 

Geçtiğimiz yıl özellikle genç, kadın ve en-
gelli kardeşlerimiz için İŞKUR kanalıyla 
yapılan kurs ve eğitim programlarından 
toplam 568 bin kişi faydalandı. 2020’nin 
ilk yarısında 125 bin vatandaşımızın daha 
İŞKUR’un kurs ve programlarından yarar-
lanmasını hedefliyoruz. Geçtiğimiz yılın 
ilk 8 ayında 1,6 milyon işyerimize ve 11 
milyon sigortalımıza toplam 38,5 milyar 
lira tutarında istihdam desteği sağladık.

İşverenlerimizin yükünü hafifletmek için, 
2016 yılından beri uyguladığımız asgari 
ücret desteğini bu yıl da sürdüreceğiz. Ka-

dın, genç ve engelli istihdamında teşvik sü-
resini 2019 yılında 18 aya çıkardık. İmalat 
ve bilişim sektöründe çalışanlara kişi başı 
2 bin 558 lira, diğer sektörlerde çalışanlara 
959 lira prim desteği sağladık.  

Yeni Ekonomi Programı’na göre önümüz-
deki üç yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artı-
rarak, 2022 yılında işsizliği yüzde 9,8’e in-
dirmeyi hedefliyoruz. Asgari ücreti, 2002 
yılından bu yana reel olarak yüzde 154, 
nominal olarak 10 kat artırdık. Emekli 
maaşlarını insani düzeyde hayat sürdüre-
bilecek seviyelere çıkarttık. Prim ödeme-
sine ve yılına bakmaksızın hiçbir emekli 
maaşının bin liranın altında kalmaması-
nı sağladık. Emeklilik sonrası çalışmaya 
devam eden emeklilerin aylıklarındaki 
kesinti oranını önce düşürdük, sonra da 
tamamen kaldırdık.

Kültür ve Turizm Alanında   
2019 Yılını Rekorlarla Kapattık

GENÇLİK VE SPOR

Değerli arkadaşlar, 

İstikbalimizin teminatı gençlerimizin her 
alanda kişisel gelişimlerinin desteklenme-
sine önem veriyoruz. Gençleri daha fazla 
kütüphane, daha fazla spor tesisi, daha 
fazla kültür merkeziyle buluşturmak için 
tüm imkânları seferber ediyoruz. 2002’de 
sadece 9 olan Gençlik Merkezi sayımızı 
321’e ve 1.575 olan spor tesisi sayımızı 
2019 sonu itibariyle 3 bin 708’e çıkardık. 
Bu yılın ilk yarısında 15 yeni spor tesisini 
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ulaştı.  Bu listede kayıtlı olan değerlerimiz-
le 178 ülke arasında ilk 5’te yer alıyoruz. 

Geçtiğimiz 17 yılda 154 müzeyi yeniledik, 
uluslararası ölçekte ses getiren toplam 
57 müzeyi hizmete açtık. Ankara-Kahra-
mankazan’daki 15 Temmuz Şehitleri ve 
Demokrasi Müzesi ile Sivas Muhsin Yazı-
cıoğlu Kültür Merkezini hizmete sunduk. 
İnşaatı hızlı bir şekilde devam eden yeni 
Atatürk Kültür Merkezi’ni, 2020 yılı sonu-
na kadar tamamlıyoruz. Geçtiğimiz yıl 18 
adet vakıf kültür varlığının yenilemesini, 
yurt dışında da 6 caminin yapım ve onarı-
mını tamamladık. 

Dizi sektörümüz, 2019’daki 350 milyon 
dolarlık ihracat hacmiyle, Amerika’nın ar-
dından dünyada ikinci sırada yer alıyor. 
Bugün 156 ülkede, 500 milyon kişi bizim 
dizi ve filmlerimizi seyrediyor. Yeni Sine-
ma Kanunumuz ile bu sektöre sağladığı-
mız destekleri çeşitlendirdik.

Mali Disiplinden    
Asla Taviz Vermiyoruz

EKONOMİ

Değerli arkadaşlar, 

Ekonomi, daima önceliklerimizin başın-
da yer almıştır. Türkiye’yi, gelişmekte 
olan ülke grubunda bir üst kategoriye 
yükselttik. Milli gelirimizi 236 milyar do-
lardan 950 milyar dolarlara kadar çıkar-
tarak, 4 kat arttırdık. Son yıllarda maruz 
kaldığımız küresel çaplı saldırıların sebep 

olduğu kur etkisiyle göstergeler bir parça 
gerilemiş olmakla birlikte, ekonomideki 
hedeflerimizden asla vazgeçmedik. Küre-
sel düzeydeki belirsizlikler ve spekülatif 
saldırılar karşısında kararlı ve güçlü bir 
duruş sergileyerek, 2019’da ülkemizi ye-
niden yükselişe geçirdik. Öncelikle, saldı-
rı dalgasının ilk ayağı olan döviz kurunu, 
nispeten istikrarlı bir çizgiye oturttuk. Fa-
izin kademeli olarak aşağıya inmesi için 
ihtiyaç duyulan adımları attık. 

Geçtiğimiz Eylül ayında 2020-2022 dö-
nemini kapsayan Yeni Ekonomi Progra-
mımız yürürlüğe girdi. Programın temel 
hedefleri, fiyat istikrarı, finansal istikrar 
ve cari işlemler dengesinde elde edilen 
kazanımların korunup geliştirilmesidir. 

Esasen, geçtiğimiz 17 yılın genel görün-
tüsü, ekonomide hedeflerimizin çok da 
gerisine düşmediğimize işaret ediyor.  
Mesela, 2003 yılından önceki 16 yılda, 
yıllık enflasyon ortalaması yüzde 68,7 
seviyesindeyken, 2003’den bu yana yıllık 
enflasyon ortalaması yüzde 10,3 olarak 
gerçekleşti. Tüm sıkıntılara rağmen 2019 
enflasyonu da yüzde 11,8 oranı ile bu ge-
nel görünümün çok dışında kalmadı. 

Para ve maliye politikalarını, güçlü eş-
güdüm ve yapısal reformlarla tahkim 
ediyoruz. Yeni Ekonomi Programı’nda 
enflasyonun bu yıl yüzde 8,5’e, program 
dönemi sonunda da yüzde 4,9’a düşmesi-
ni hedefliyoruz.

daha hizmete açıyoruz. Ayrıca, 330 gençlik 
ve spor tesisini de yeniliyoruz. Mevcutlara 
ilave olarak 10 gençlik merkezi ve 1 genç-
lik külliyesini de gençlerimizin kullanımı-
na sunuyoruz.

Türkiye’nin dört bir yanında bulunan 39 
gençlik kampımızdan sadece 2019 yılında 
125 bin gencimiz yararlandı. 2020 yılında 
bu sayıyı, kamplara ulaşım imkânlarını da 
destekleyerek, en az 2 katına çıkaracağız.

Spor okullarında okuyanlar başta olmak 
üzere, antrenörlük yapmak isteyen tüm 
gençlerimizin önünü açan düzenlemeleri 
geçtiğimiz ay yaptık.  Sporcularımızı güç-
lendiren çalışmalarımızla, uluslararası 
müsabakalarda alınan madalya sayısını 
1.481’den 6 bin 256’ya yükselttik. 

Siyasette, bürokraside gençlerimize daha 
fazla görev vererek gençlerimize olan gü-
venimizin sadece sözde olmadığını göster-
dik.  Bugün hem Meclis’te, hem partimiz-
de, hem kabinemizde, hem yakın çalışma 
arkadaşlarımız arasında gençlerimiz çok 
önemli sorumluluklar üstleniyor. 2019 
yılını “Gönüllülük Yılı” ilan ettik ve tüm 
illerimizden gençlerimizi sivil toplum faa-
liyetlerine teşvik ettik.

KÜLTÜR VE TURİZM 

Değerli arkadaşlar,

Kültür ve turizm alanında 2019 yılını re-
korlarla kapattık. 2019’da ülkemize gelen 
ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı döne-
mine göre yüzde 12 artarak 51,5 milyonu 

buldu. Bakanlık yatırım ve işletme belgeli 
tesis sayımızı 3 bin 262’den 4 bin 761’e; 
turizm bölgesi sayımızı ise 143’den 237’ye 
ulaştırdık. Belediyelerimize yapacakları 
çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmaları 
için 2019’da yaklaşık 2 milyar liralık des-
tek verdik.

Mavi Bayrak sıralamasında 463 plaj, 22 
marina, 15 deniz turizmi aracı ile dünya sı-
ralamasında 3’üncü olduk. Türkiye Turizm 
Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nı kurarak,  
tanıtımın devletin desteği ile özel sektör 
tarafından yapılacağı bir yapı oluşturduk. 
Kültür ve turizm faaliyetlerini ülkemizin 
tüm bölgelerine ve sezonu 12 aya yayarak, 
“75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir” 
hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz.

Geçtiğimiz yıl 30 adet kütüphaneyi Millet 
Kıraathanesine dönüştürerek vatandaş-
larımızın kullanımına sunduk. Günün 24 
saati hizmet verecek prestijli bir eser olan 
Cumhurbaşkanlığı Külliyemizdeki kütüp-
haneyi, yakında hizmete sunuyoruz. 2020 
yılı sonuna kadar 10 kütüphanemiz daha 
millet kıraathanesi formatında hizmet ve-
riyor olacak.

İnsanlık tarihini kökten değiştiren “Şanlı-
urfa Göbeklitepe” örenyerini ziyarete açtık 
ve 2019 yılını turizmde “Göbeklitepe Yılı” 
ilan ettik. Burada emeği geçenlere, Doğuş 
Grubu başta olmak üzere hepsine şahsım, 
milletim adına çok teşekkür ediyorum.

“Geleneksel Türk Okçuluğu”nun da eklen-
mesiyle UNESCO Somut Olmayan Kültürel 
Mirası Listesine kayıtlı unsur sayımız 18’e 
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Dış Ticaret Açığımız   
Yüzde 44,9 Oranında Azaldı

TİCARET 

Değerli arkadaşlar, 

Geçen yıl ihracatımız yüzde 2 artışla 180,5 
milyar dolara yükseldi. 2018 yılında 54 
milyar 323 milyon dolar olan dış ticaret 
açığımız ise 2019 yılı sonunda 29 milyar 
926 milyon dolara geriledi. Bir başka ifa-
deyle dış ticaret açığımız yüzde 44,9 ora-
nında azaldı. Dünya Ticaret Örgütü tara-
fından açıklanan 2019 yılı listesinde, en 
fazla ihracat yapan ilk 50 ülke içerisinde, 
ihracat artış oranında en 7’nci, mutlak ih-
racat değer artışında ise 5’inci sıradayız. 

2019 yılı ilk 3 çeyreğinde sağlanan büyü-
meye ihracatın katkısı 4,7 puandır. Bu, 18 
yılda ticaretin ekonomik büyümeye sağla-
dığı en yüksek katkıdır. 2020 yılında da iş 
insanlarımızı dünyanın her köşesine bay-
rağımızı taşımaları için destekleyecek, dış 
ticaret fazlası veren bir Türkiye için gay-
ret edeceğiz. Geçen yıl ihracatçılarımıza 
3,2 milyar lira ile Cumhuriyet tarihindeki 
en yüksek desteği verdik. Eximbank şube 
sayısını 20’ye, irtibat ofisini 12’ye yüksel-
terek ihracatçımıza daha da yakınlaştık. 
Bankacılık sektörünün ihracata yönelik 
kredilerinin yüzde 53’ünü Eximbank eliy-
le karşıladık.  Kredi ve sigorta programları 
vasıtasıyla 12 bin 500 firmaya toplam 44 
milyar dolarlık ihracat finansmanı sağla-
dık. Eximbank kaynakları ile 2020 yılında 
50 milyar dolarlık ihracatın finanse edil-

mesini hedefliyoruz. Yurt dışı pazarlara 
çok daha rahat açılmalarını sağlamak için 
14 bin 315 ihracatçımıza yeşil pasaport 
verdik. 

Kâğıtsız ihracat projesiyle, tüm ihracat be-
yannameleri ve diğer belgeleri elektronik 
ortama taşıyarak, Dijital Gümrük uygula-
masını devreye aldık. 56 ilde 67 adet ih-
racat destek ofisi kurduk. Karekodlu çek 
sayısı 115 milyonu aştı. Önümüzdeki gün-
lerde karekodlu bono ve elektronik çek uy-
gulamasını da başlatıyoruz.

Sınır kapılarındaki araç trafiğini azaltmak 
için randevulu sanal sıra sistemini önü-
müzdeki günlerde hizmete alıyoruz.

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Koope-
ratifi aracılığıyla kullandırdığımız düşük 
faizli finansman desteği 40 milyar lirayı 
aştı. Sadece geçtiğimiz yıl 25,2 milyar lira 
tutarında faiz indirimli kredi kullandırdık. 
Toplu alım ve tedarik yöntemiyle esnaf ve 
sanatkârlarımızın girdi maliyetlerini dü-
şürerek rekabet güçlerini artırıyoruz.

Türkiye’nin Otomobilini 
Milletimizin Hizmetine Mutlaka 
Sunacağız

SANAYİ VE TEKNOLOJİ

Değerli arkadaşlar,

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında 2023 Sanayi 
ve Teknoloji Stratejimizi kamuoyuyla pay-
laşarak, “Milli Teknoloji Hamlemize” hız 

İVME finansman paketi kapsamında 
2019’da firmalara yaklaşık 48 milyar li-
ralık kredi imkânı sunduk.  Bu kapsamda 
56 binin üzerinde kredi adedine ulaşıla-
rak, 29 milyar liradan fazla kredi tahsisi 
gerçekleştirildi.

2019’un üçüncü çeyreğindeki yüzde 
0,9’luk pozitif büyümeyle ülkemiz yeni-
den büyüme dönemine girdi. Bu yıl yüz-
de 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3,4 
oranındaki küresel büyüme beklentisi-
nin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Merkez 
Bankamızın altın dâhil toplam rezervleri 
105 milyar doların üzerine çıktı. Borsa 
İstanbul’un 2003 yılında 10 bin 600 olan 
kapanış endeksi, dün 121 bini bularak ta-
rihinin en yüksek seviyesine ulaştı. 

Ekonomik göstergelerin hemen tamamı, 
önümüzdeki dönem için olumlu yönde 
gelişmelerin yaşanacağına işaret ediyor. 
Ekonomimizin en büyük zaafı olarak 
gösterilen cari işlemler dengesinde, tari-
himizde ilk defa Eylül ayı itibariyle 5,4 
milyar dolar artıya geçtik. Mali disiplin-
den asla taviz vermiyoruz. Hem gösterge 
faizlerinde, hem piyasa faizlerinde ardı 
ardına indirimler yapılıyor. Faizler, bir 
önceki yıl sonuna göre bugün, ticari kre-
dilerde 15 puan, konut kredilerinde 15 
puan, ihtiyaç kredilerinde 18 puan geri-
lemiştir.

Kasım ayında 91,3 olan ekonomik güven 
endeksi Aralık ayında 93,8’e yükseldi ve 
yılı zirvede kapattı. 2019 yılı Kasım ayın-

da bankacılık sektöründe sermaye yeter-
lilik oranı yüzde 18,6 seviyesindedir. Bu 
seviye, yüzde 8 olan uluslararası standart-
ların öngördüğü asgari düzeyin oldukça 
üzerindedir. Gelişmekte olan ekonomi-
lerden pozitif yönde ayrılan Türkiye’nin 
kredi risk puanı iyileşmeye başladı.

Borsa İstanbul Pay Piyasasında yeni pa-
zar yapısı oluşturarak, faizsiz finansman 
araçları geliştirdik.

Uluslararası yatırımlar dünyada azalır-
ken, ülkemiz bu konuda oldukça iyi bir 
konumda yer almayı sürdürüyor. 2003-
2019 arası dönemde ülkemize gelen doğ-
rudan yatırımların toplamı 217 milyar 
doları aştı. Geçtiğimiz Nisan ayında yeni-
den yapılandırdığımız “Yatırım Ortamını 
İyileştirme Yüksek Kurulumuz”, eylem 
planlarını etkin şekilde hayata geçiriyor.

Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde faali-
yet gösteren Yatırım Ofisimiz, girişimci-
lere yatırımları öncesinde, yatırımları es-
nasında ve sonrasında gereken her türlü 
desteği veriyor.

Dünya Bankası tarafından hazırlanan İş 
Yapma Kolaylığı Endeksinde 43’üncü ba-
samakta yer alan Türkiye, bu yıl 10 ba-
samak birden yükselerek 33’üncü sıraya 
geldi. Önümüzdeki dönem atacağımız 
adımlarla ülkemizi yatırım yapılabilir 
en iyi ülkeler arasına yükseltmeyi he-
defliyoruz.
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çok heyecanlı, “Biz İstanbul’u geçeceğiz 
ve 2 milyonu bulacağız” diyor. “Bu sayıyı 
bulmanız halinde biz de hediyeyi yaparız” 
dedik.

Sahip olduğumuz büyük verinin işlen-
mesi, bilgiye ve ekonomik değere dönüş-
türülmesi amacıyla TÜBİTAK bünyesin-
de Yapay Zekâ Enstitüsü kurduk. Bu yıl 
Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli sinyal 
istihbarat platformunun sistem kabul test-
lerini başlatıyoruz. 2019’da üçüncü bilim 
seferimizi gerçekleştirerek, geçici bilim üs-
sümüzü Antarktika’ya kurduk ve Kutup A-
raştırmaları Enstitümüzü hayata geçirdik. 
Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi-
ni bu yılın ilk yarısında gerçekleştireceğiz.

Savunma Sanayiinde İhracatımız 
2,7 Milyar Dolara Yükseldi

SAVUNMA SANAYİ

Değerli arkadaşlar, 

Savunma sanayiinde, ülkemizi dışa bağım-
lılıktan kurtarmak amacıyla, 17 yılda yer-
lilik oranını yüzde 20’lerden yüzde 70’ler 
seviyesine çıkardık. 2002 yılında sadece 
62 savunma sanayi projesi yürütülürken, 
bugün proje sayımız 700’e ulaştı. Yıllık sa-
vunma sanayii ve havacılık cirosu 9 milyar 
dolara yaklaşırken, ihracatımız da 2,7 mil-
yar dolara yükseldi. 

Geçtiğimiz yıl çeşitli özelliklerde 800’ün 
üzerinde zırhlı aracı güvenlik güçlerimize 
teslim ettik. Yeni zırhlı aracımız VURAN’ı 

envantere aldık. Milli torpidomuz 
AKYA’nın atış testlerini başarıyla tamam-
ladık. ATAK helikopterimizin operasyon-
lardaki başarısını gururla izliyoruz. Geç-
tiğimiz yıl 14 adet ATAK helikopterlerinin 
daha teslimatını tamamlayarak, toplam 
sayıyı 56’ya yükselttik. Milli tasarımımız 
GÖKBEY helikopterinin de test uçuşlarını 
sürdüreceğiz. MİLGEM Projesinin dördün-
cü gemisi Kınalıada’yı Deniz Kuvvetleri-
mize teslim ettik. Millî gemisavar füzemiz 
ATMACA’yı da Kınalıada korvetimize yer-
leştirdik. Havadan Bağımsız Tahrik Siste-
mi ile donatılmış denizaltılarımızdan ilki 
olan Pirireis’i geçtiğimiz günlerde havuza 
çektik. Denize indirdiğimiz Anadolu çıkar-
ma gemimizi, inşallah bu yıl Deniz Kuv-
vetlerimizin envanterine alıyoruz. Savaş 
gemilerimizi ihraç etmenin gururunu da 
yaşıyoruz.

Elektronik harp ve radar sistemlerinde ile-
ri teknoloji seviyesine ulaşmaya başladık. 
KORAL projesiyle düşman hatlarındaki 
elektronik haberleşme hatlarını ve radar 
sistemlerini köreltmede önemli kabiliyet-
ler kazandık. HAVASOJ projesiyle ise bu 
alanda dünyada sayılı ülkenin sahip oldu-
ğu kabiliyete ulaşacağız. 

İnsansız kara-deniz araçları, lazer silah 
sistemleri, elektromanyetik fırlatma sis-
temleri, sürü İHA teknolojisi, otonom sis-
temler ve roket projeleri süratle ilerliyor.  
Bu çalışmaları, dünyada az sayıda ülke ile 
eş zamanlı sürdürüyoruz. İnsansız hava 
araçlarımız, yurt içinde ve yurt dışında 
yürüttüğümüz operasyonlarda çok kritik 
roller üstleniyor. Taarruzi İnsansız Hava 

verdik. 2022 yılında seri üretime geçecek 
olan Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobil 
prototipini 2019’un son günlerinde mille-
timizin takdirine sunduk. Türkiye’nin 60 
yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine bir 
adım daha yaklaştık. Tanıtımı yapılan pro-
totipler, hem dizaynı, hem teknik özellikle-
ri itibariyle milletimiz ve sektör tarafından 
beğeniyle karşılandı. İnşallah bu süreci ya-
kından takip etmeyi ve desteklemeyi sür-
dürecek, Türkiye’nin Otomobilini milleti-
mizin hizmetine mutlaka sunacağız. 

Katma değeri yüksek ürünlerin yerlileş-
mesi için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı’nı başlattık. Nisan ayında maki-
ne sektöründe desteği hak edenleri açıklı-
yoruz. Geçtiğimiz yıl 135,9 milyar liralık 
sabit yatırım için 5 bin 691 teşvik belgesi 
düzenledik. Yatırım teşvikleri sayesinde 
toplamda 212 binin üzerinde ilave istih-
dam oluşturacağız. 

Ekonomimizin omurgasını oluşturan KO-
Bİ’lerimize, KOSGEB aracılığıyla 2019’da 
2,3 milyar liralık destek sağladık. Kalkın-
ma ajansları ve kalkınma idareleri vasıta-
sıyla sadece geçtiğimiz yıl 2 bin 87 projeye 
1 milyar 49 milyon lira kaynak aktardık. 
Proje Bazlı Destek kapsamına aldığımız ve 
yatırım tutarı 36,5 milyar lira olan 7 proje, 
sağlayacağı 7 binin üzerinde ek istihdam 
yanında, cari açığı azaltmada da önemli 
katkılar sunacak.

Son 17 yılda organize sanayi bölgelerinin 
sayısını 122 ilaveyle 315’e, buralardaki 
işletme sayısını 42 bin ilaveyle 53 bine, is-
tihdamı da 1,5 milyona yakın ilaveyle 1,9 

milyona yükselttik. Bu yıl 7 yeni organize 
sanayi bölgesi ve 5 sanayi sitesini daha hiz-
mete açarak, 25 bin kişiye istihdam imkânı 
oluşturacağız.

2019 yılında ülkemizin çeşitli bölgelerin-
de 7 ayrı organize sanayi bölgesinin alt-
yapılarını tamamladık. İstanbul, Balıkesir, 
İzmir, Bursa, Mardin, Çanakkale, Trabzon, 
Adana ve Ankara illerinde ilan ettiğimiz 12 
endüstri bölgesinde yaklaşık 45 milyar lira 
yeni yatırımla 62 bin ilave istihdam hedef-
liyoruz. 2020 yılının ilk yarısında Adana-
Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde 
ilk özel sektör yatırımlarını başlatıyoruz. 

Uluslararası Lider Araştırmacılar Prog-
ramı ile ilk etapta 98’i Türk, 29’u yabancı 
olmak üzere 127 üst düzey araştırmacıyı 
ülkemize getirdik. 

Yirmi yıllık hayalimiz olan Türkiye Uzay 
Ajansını 2018 Aralık ayında kurduk. Milli 
Uzay Programını ise bu yılın ilk yarısında 
ilan ediyoruz. Geçtiğimiz 17 yılda 1.229 
ARGE merkezi ile 361 tasarım merkezini 
hayata geçirdik. Teknopark sayımızı 5’ten 
85’e çıkardık. Muğla Teknokent ve Sağlık 
Bilimleri Teknokent’i bu yılın ilk yarısında 
faaliyete geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl TÜBİ-
TAK aracılığıyla, özel sektörün 3 bin 427 
AR-GE projesine 700 milyon liraya yakın 
hibe desteği sağladık.  İkincisini düzenledi-
ğimiz TEKNOFEST, 1 milyon 720 bin ziya-
retçiyle, 2019’da dünyanın en büyük hava-
cılık, uzay ve teknoloji festivali oldu.  Tüm 
milletimizi saran teknoloji ve yenilikçilik 
coşkusu TEKNOFEST’i, bu yıl Gaziantep’te 
yapıyoruz. Gaziantep Belediye Başkanımız 
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leyerek, çözüm arayışlarına katkı sunduk. 
Yine NATO Liderler Zirvesi kapsamında 
Londra’da, Fransa, Almanya ve İngiltere ile 
Suriye konulu bir başka Dörtlü Zirve daha 
gerçekleştirdik. 

Suriye krizinin sınırlarımıza dayanan te-
rör örgütleri üzerinden ülkemize ihracı 
gayretleri, bizi sahada fiilen var olmaya 
yöneltmiştir. Fırat’ın batısında yürüt-
tüğümüz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekâtlarıyla DEAŞ balonunu söndür-
dük ve PYD üzerinden kurulan oyunları 
bozduk. Barış Pınarı Harekâtıyla, Fırat’ın 
doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör 
koridorunu da parçaladık. 9 Ekim’de baş-
lattığımız Barış Pınarı Harekâtı ile Suriye 
sınırımızda 145 kilometre genişliğinde ve 
30 kilometre derinliğinde bir alanı terör 
unsurlarından arındırdık. 

Soçi Mutabakatıyla İdlib’de yaklaşık dört 
milyon insanı etkileyecek büyük bir insani 
trajedinin önüne geçtik. İdlip’te sükûnetin 
yeniden tesisi için çabalarımızı artırdık.

Suriye’deki soruna kalıcı çözüm getireceği-
ne inandığımız Anayasa Komisyonu, uzun 
uğraşlar sonunda nihayet kuruldu. Rasu-
layn ve Tel Abyad arasında ilk etapta yüz 
binlerce kişiyi, sınır hattındaki diğer yer-
lerle birlikte 1 milyon kişiyi iskân edebile-
ceğimiz yerleşim yerlerinin inşasıyla ilgili 
çalışmalara başladık. Ülkemizin güvenli ha-
le getirdiği bölgelere şimdiye kadar 373 bin 
Suriyeli gönüllü olarak geri döndü. Birleş-
miş Milletler tarafından ilk kez düzenlenen 
Küresel Mülteci Forumu, Türkiye’nin bu a-
landaki öncü konumunun teyidi olmuştur.  

Komşumuz Irak’ın da toprak bütünlüğü-
ne önem veriyor, bu ülkedeki Türkmen 
kardeşlerimizin hak ve çıkarlarını göze-
tiyoruz. 2020 yılının ilk altı ayında Basra 
ve Musul Başkonsolosluklarımızı yeniden 
faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Necef ve 
Kerkük’te de yeni Başkonsolosluklar açma-
yı planlıyoruz. 

Akdeniz’de ülkemizi kendi sahillerine hap-
setmeye yönelik bir senaryoyu hayata ge-
çirmeye çalıştılar.  Önce Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ile ardından da Libya ile yap-
tığımız anlaşmalarla bu oyunu da bozduk. 
Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlan-
dırılmasına ilişkin mutabakatı imzaladık.  
Türkiye ve Libya deniz kıyıları arasında 
kalan bölgede her iki ülkenin onayı olma-
dan arama ve sondaj faaliyeti yapılması ya 
da boru hattının geçirilmesi hukuken artık 
mümkün değil. 

2020’de bu alanları ruhsatlandırıp en hızlı 
şekilde arama ve sondaj faaliyetlerine baş-
lıyoruz. Ruhsatlandırma çalışmalarının ar-
dından ilk olarak Oruç Reis Sismik Araştır-
ma Gemisi bölgede sismik çalışmalar yürü-
tecek. Libya’daki meşru hükümetin ayakta 
kalmasını ve istikrarı sağlamak için bu ül-
keye askerimizi gönderiyoruz. Türkiye’nin 
güvenliğinin sınırları dışında başladığının 
bilinciyle, siyasi, ticari, insani, diplomatik 
ve askeri tüm imkânlarımızı, güneyimiz-
deki coğrafyanın istikrarı için seferber et-
meyi sürdüreceğiz. 

Resmi kalkınma yardımı kuruluşumuz Tİ-
KA, 5 kıtada 170 ülkeyi kapsayan bir faa-
liyet genişliğine ulaştı. Türkiye Burslarıyla 

Aracımız AKINCI, ilk uçuşunu başarıyla 
gerçekleştirdi. AKINCIYI da inşallah bu 
yıl sonunda envantere alıyoruz. Dünyada 
bu sınıfta en iyi aracı üreten 3 ülkeden 
birisiyiz. 

BAYRAKTAR SİHA’mızın ihracatına başla-
dık. Bir diğer SİHA’mız ANKA-S, yeni yerli 
motoru ile göklerdeki yerini sağlamlaştır-
dı. KORKUT hava savunma sistemimizin 
güvenlik güçlerimize teslimatına başlan-
dı. HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma 
Sisteminde seri üretim aşamasına geldik, 
bu yıl envantere alacağız. Havadan Taşı-
nabilir 105 Milimetrelik Hafif Çekili Obüs 
BORAN’ın testlerini bu yıl tamamlayarak 
envantere alıyoruz. Uzun menzilli hava 
savunma füze sistemimiz SİPER’in çalış-
malarında önemli ilerleme sağladık. 2020 
yılının ilk yarısında Yüksek Güçlü Milli 
Lazer’in Kirpi aracına entegrasyonunu da 
tamamlayacağız. Savaş uçağından her tür-
den motorumuza kadar tüm savunma sa-
nayi ihtiyaçlarımızı kendi imkânlarımızla 
üretebilir hale gelmeye giderek daha çok 
yaklaşıyoruz. 

Libya ile Yaptığımız Anlaşmalarla 
Üzerimizde Oynanan Oyunu 
Bozduk

DIŞ POLİTİKA

Değerli arkadaşlar, 

Girişimci ve insani dış politika yaklaşımı-
mız sayesinde dünyanın en geniş temsil 
ağına sahip 5’inci ülkesi konumuna ulaş-

tık. Yurt dışı temsilciliklerimizin sayısını 
163’ten 246’ya, büyükelçiliklerimizin sayı-
sını 93’ten 142’ye çıkardık. Bu yıl ilan etti-
ğimiz “Yeniden Asya” girişimi ile Asya-Pasi-
fik bölgesiyle ilişkilerimizi daha da güçlen-
diriyoruz. Özbekistan’ın katılımıyla, Türk 
Konseyi çatısı altında Türk Dünyası’nın 
birlikteliğinin sağlanması yolunda tarihi 
bir adım atıldı. Afrika Kıtasıyla da köklü 
tarihi ve kültürel ilişkilerimizi canlandır-
ma yolunda büyük mesafe kaydettik. 2008 
yılında “Stratejik Ortaklık” ilişkisi tesis et-
miş olduğumuz Afrika Birliği ile Üçüncü 
Ortaklık Zirvesi’ni 2020 yılının ilk yarısın-
da ülkemizde düzenleyeceğiz.  

İsrail yönetiminin hukuk tanımaz tacizleri 
karşısında Kudüs’ün ve Filistin’in onuru-
nu korumak için mücadele etmeyi sürdü-
rüyoruz. 

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin en üst 
düzeyde karar alma organı olan Ortaklık 
Konseyi’nin 54’üncü toplantısı, dört se-
nelik bir aranın ardından 15 Mart 2019 
tarihinde Brüksel’de düzenlendi. Reform 
İzleme Grubu’nun son toplantısını da 9 
Mayıs Avrupa Günü’nde Ankara’da yaptık. 
Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile 
ilişkilerimizde yeni bir ivme yakalamayı 
umut ediyoruz.  

Suriye meselesi, en hayati dış politika başlı-
ğı olarak, gündemimizdeki yerini koruyor.  
Suriye ve Irak krizlerinde, hiçbir ayrım gö-
zetmeksizin tüm mazlumlara ve mağdur-
lara kapımızı açtık. Ülkemizin ev sahipli-
ğinde Rusya, Fransa ve Almanya’nın katı-
lımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve düzen-
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ülkemizde eğitim gören öğrenci sayısı 17 
bini buldu. Dünyanın 100’e yakın ülkesin-
de kendilerine hayat kuran 6,5 milyon va-
tandaşımızla 81 vilayetimizde yaşayan 82 
milyon insanımız arasında sağlam köprü-
ler oluşturduk.

Dış Politikada, Ülkemizin İtibarı-
nı Yükseltmeye Devam Edeceğiz

Yunus Emre Enstitümüz, dünya genelinde 
faaliyet gösteren 58 merkeziyle, dilimizi, 
medeniyetimizi, tarihimizi ve kültürümü-
zü tüm dünyada tanıtıyor. Türkiye Maarif 
Vakfımız ise dünyanın 42 ülkesindeki 324 
eğitim kurumuyla istikbalimizin teminatı 
olan gençlere yatırım yapıyor.

Uluslararası insani yardım faaliyetleri 
kapsamında 5 kıtada 60’tan fazla ülkede 
faaliyette bulunduk. Dış politikada, bayra-
ğımızın onurunu, pasaportumuzun ve pa-
ramızın değerini, ülkemizin itibarını hak 
ettiği yere yükseltmeye devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlar, 

Toplantımızın sonuna gelmiş bulunuyo-
ruz. Hem geçtiğimiz 17 yılın genel bir de-

ğerlendirmesini, hem 2019 yılında yaptık-
larımızı, hem de 2020’de yapacaklarımızı 
özetle ifade etmeye çalıştık.  Ülke ve millet 
olarak içinden geçtiğimiz tarihi sürecin 
farkında bir şekilde, 2020 yılında da mü-
cadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 2020 
yılının ilk 6 ayını kapsayan, 537 eylem 
içeren ve bütçesi 34 milyar lira olan 180 
günlük icraat programımızı da 1 Ocak iti-
bariyle uygulamaya aldık. İnandığımız yol-
da yürümeye devam edeceğiz. Rabbimizin 
yardımının ve milletimizin desteğinin hep 
yanımızda olacağına yürekten inanıyoruz. 

Bu duygularla aziz milletimi bir kez daha 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İstikla-
limiz ve istikbalimiz için canlarını ortaya 
koyan şehitlerimize Allah’tan rahmet, ga-
zilerimize sıhhat ve afiyet temenni ediyo-
rum. Ülkemiz içinde ve dışında görev ya-
pan tüm kahramanlarımızın gazalarının 
mübarek olmasını diliyorum. 

Sizlere de ilginiz ve dikkatiniz için teşek-
kürlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili İstanbullular, kıymetli misafirler, 
değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duy-
gularımla, muhabbetle selamlıyorum. 
İstanbul’un ulaşım sorununa en köklü çö-
zümü getiren raylı sistem projelerimizden 
birinin ilk ray kaynağı töreni vesilesiyle 
bir aradayız. Gayrettepe-İstanbul Havali-
manı Metro Hattının inşasında sona doğ-
ru yaklaştığımızın ifadesi olan ilk ray kay-
nağı töreninin hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. 

Türkiye’yi son 17 yılda, tarihinin en bü-
yük projeleriyle tanıştırdık. Bu projelerin 
önemli bir bölümünü de İstanbul’da ger-
çekleştirdik. İlk etapta 90 milyon yolcu 
kapasitesiyle açılan ve 200 milyon yolcu 
kapasitesine kadar büyüme imkânı olan 
İstanbul Havalimanımız, bu dev projeler-
den biridir. Havalimanımızı şehrimize ka-
zandırırken, elbette ulaşım boyutunu da 
ihmal etmedik. Açılışla birlikte havalima-
nı işletmesi kendi otobüs seferlerini zaten 

İstanbul’da Yapılan Her Hayırlı 
İşin Yanında Yer Alacağız

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı İlk Ray Kaynağı Töreni
İstanbul | 18 Ocak 2020
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milletvekili, bir gün de kalk teşekkür et. 
Yok. Niye? Bunların zihniyetinde bu yok. 
Çünkü bunlar hem hizmet vermezler hem 
de hizmet edene teşekkür etmezler.

İstanbul’un Ankara, Eskişehir, Konya, Bi-
lecik, Kocaeli ve Sakarya ile olan bağlantı-
larını yüksek hızlı tren ile sağladık. İnşası 
devam eden hızlı tren hatlarıyla İstanbul’u 
ülkemizin dört bir noktasına bağlayaca-
ğız. İstanbul-İzmir arası mesafeyi 3,5 saate 
düşüren İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunu 
tamamladık. Kuzey Marmara Otoyolu’nun 
Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimle-
rinin bir kısmını trafiğe açtık, kalan kısım-
ları da önümüzdeki aylarda hizmete sunu-
yoruz. Marmaray ve Avrasya’dan sonra Bo-
ğazın altından geçecek yeni tünelimiz olan 
Büyük İstanbul Tüneli’nin etüt-proje çalış-
malarını bitirdik. Bu proje, günlük 6.5 mil-
yon yolcunun kullanacağı, toplam 11 fark-
lı raylı sistem hattını birbirine bağlayacak 
hızlı metro karakterinde bir raylı sistem-
dir. Büyük İstanbul Tünelinin ihale hazır-
lık çalışmaları devam ediyor. Marmaray’ın 
devamı niteliğindeki Gebze-Halkalı Banli-
yö hatlarını baştan sona modernize ettik. 

Biz Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu-
muzda İstanbul’un raylı sistem uzunluğu 
34 kilometreyi zar-zor buluyordu.  Bugün 
233 kilometre raylı sistemle İstanbul’a hiz-
met veriyoruz. Ayrıca, uzunluğu 14,2 kilo-
metreyi bulan tünellerin ve 288 kilometre 
uzunluğundaki metro hatlarının yapımla-
rı sürüyor. Hedefimiz İstanbul’u, 190 kilo-
metreyi bulan tünelleri ve 1.100 kilomet-
relik metro hatlarıyla, dünyanın en yaygın 
ulaşım ağına sahip kılmaktır.  

Değerli kardeşlerim, 

Halen hizmet veren veya inşası süren 318 
kilometrelik raylı sistem ağının 165 kilo-
metresini, yani yarıdan fazlasını Ulaştır-
ma Bakanlığımız gerçekleştirdi. Çünkü 
İstanbul’un projeleri, bu şehrin mahalli yö-
netimlerine bırakılamayacak kadar önem-
lidir, hayatidir, büyüktür. Ülkemizin adeta 
vitrini ve gözbebeği olan İstanbul’a ibadet 
şevkiyle hizmet ediyoruz. 81 ilimizin tama-
mında da büyük projeleri yine hükümet 
olarak üstleniyor, milletimize ihtiyacı olan 
hizmetleri hızlı ve etkin bir şekilde sunu-
yoruz. Bizim için hizmette rekabet siyasi 
rekabetten önde gelir. Şayet bir şehrimizin 
hizmete ihtiyacı varsa, biz orada oy oranı-
na, milletvekiline, belediyesine bakmayız. 
Bakanlıklarımızın her biri kendi alanların-
da tespitlerini yapar, hazırlıklarını tamam-
lar ve çalışmaya başlar. 

İşte bu anlayışla Türkiye’nin tamamına 17 
yılda, Cumhuriyet tarihinde yapılanların 
hepsinden katbekat fazla hizmet götürme-
yi başardık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan 
enerjiye, toplu konuttan spora, şehircilik 
altyapısından sosyal yardımlara kadar her 
konuda 82 milyon insanımızın her birini 
kucaklamanın gayreti içinde olduk. 

Şehrine Hizmet Getirmek 
İsteyen Her Belediyeyi, Partisine 
Bakmaksızın Destekliyoruz

100 Bin Sosyal Konut Projemize mille-
timizin büyük ilgisi var.  Bu konutlara 1 
milyondan fazla kişi müracaat etti.  Niye? 

başlattı. Toplu taşımayı kolaylaştırmak ve 
hızlandırmak amacıyla metro hattının in-
şası için de hemen kolları sıvadık. Toplam 
uzunluğu 37,5 kilometreyi bulan ve 9 istas-
yondan oluşan bu metro güzergahı, İstan-
bul’daki diğer tüm toplu taşıma hatlarıyla 
da bağlantılıdır. 

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hat-
tı, ülkemizin kazı çalışmaları en hızlı yürü-
tülen projesidir. Aynı anda 10 kazı makina-
sının birden çalıştığı bu süreci, hamdolsun 
başarıyla sürdürüyoruz. Kazı çalışmaları-
nın yüzde 94’ü, tünellerin de önemli bir 
kısmı tamamlandı.  Projenin genelinde de 
aşağı yukarı üçte ikilik gerçekleşme ora-
nına ulaşıldı. Şimdi rayların döşemesine 
başlıyoruz. Amacımız, 24 saat kesintisiz 
çalışmayla günde 470 metrelik ray monta-
jını gerçekleştirmektir. Rayları ve bağlantı 
malzemelerini ülkemiz firmaları üretiyor, 
Türk mühendisleri ve işçileri döşüyor. İn-
şallah bu hattın sinyalizasyon sistemi ve 
metro vagonları da yerli olacak. Özellikle 
içinden geçtiğimiz şu kritik dönemde, ül-
kemizde üretimi mümkün olan hiçbir işin 
dışarıdan getirilmesine rıza gösteremeyiz. 
Bu konuda varsa yapılan yanlışlar, hepsi-
nin de derhal düzeltileceğine inanıyorum. 

Aynı şekilde tamamlandığında, saatte 120 
kilometre ile ülkemizin en hızlı metro 
araçları burada faaliyet gösterecek. Böyle-
ce, ülkemizin ilk hızlı metrosu unvanını da 
kazanacak bu hatla, Havalimanı-Gayrette-
pe arasındaki ulaşım 35 dakikada sağla-
nabilecek. Hedefimiz, ilk 28 kilometrelik 
kısmı oluşturan ve Hasdal’a kadar olan 
bölümü bu yılın sonunda, Kâğıthane bö-

lümünü 2021 Nisan’ında, Gayrettepe’yi de 
2021 Ağustos’unda hizmete vermektir. Şu 
anda bulunduğumuz İhsaniye istasyonu 
da ilk hizmete girecek kısımda yer alıyor.

İstanbul’u Ülkemizin Dört   
Bir Noktasına Bağlayacağız

Değerli kardeşlerim,

İstanbul’a, ulaşım hizmetlerinde gerçek 
anlamda çağ atlattık. Önce Marmaray, 
ne diyorlardı? “Yaptırmayız, istemezük.” 
Kim diyordu? Bu CHP zihniyeti diyordu. 
Allah’tan ki denizin altından geçtiği için gö-
remediler, yaptık bitirdik. Açılışından bu 
yana Marmaray’dan 500 milyon kişi geç-
ti. Biz buyuz. Onların hayalleri bile bizim 
yaptığımız işlere ulaşamaz. Biz karadan 
kadırgaları geçiren Fatih’in torunlarıyız. 
Denizin altından hem Marmaray’ı yaptık, 
ardından da Avrasya Tüneli’ni açtık. Şimdi 
bu “istemezük” diyenler Marmaray’dan ge-
çiyor mu? Geçiyor. Avrasya tünelinden ge-
çiyor mu? Geçiyor. Ama bunlar, marifet il-
tifata tabidir kelamından bir şey anlamaz-
lar. “Saygı duyalım” demezler. Ama onlar 
isteseler de istemeseler de biz milletimize 
hizmete devam edeceğiz.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılırken 
de aynı tepkilerle karşılaştık. Ne dediler? 
“İstemezük.” Yaptık mı? Yaptık. Osmanga-
zi Köprüsü’nü yaptık mı? Yaptık. İstanbul 
Havalimanımızın ilk etabını da onlarla be-
raber hizmete aldık. Düşünebiliyor musu-
nuz şu anda İzmir-İstanbul arasını 3 saat 
15 dakikaya indirdik. Bay Kemal, İzmir 
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alternatif bir su yolu ihtiyacını, Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı dönemimizden 
beri savunuyoruz. Tarih boyunca da hep 
böyle bir projenin hayali kurulmuştur. Biz 
bunun adını Kanalistanbul olarak koyduk 
ve 2011 seçimlerinde milletimizin takdiri-
ne sunduk. Milletimiz, seçimlerde ezici bir 
çoğunlukla bize destek vererek, bu projeye 
sahip çıktığını gösterdi. Hatırlarsınız adını 
da ne koymuştum? Çılgın proje… Daha ön-
ce de ifade ettiğim gibi, bu tartışma, ülke-
mizde icraat yapanlarla, tek misyonu yapı-
lanları engellemek olanlar arasındaki farkı 
bir kez daha ortaya koymuştur. 

Benzer tartışmaları İstanbul’a son 70 yılda 
kazandırılan her eserde görmek mümkün-
dür. Rahmetli Menderes, bugün İstanbul 
trafiğinin nefes boruları olan dev yolları 
açarken, “Buraya uçak mı indireceksiniz” 
diye suçlanmıştı. Boğaziçi Köprüsü, yani 
bugünkü 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü in-
şa edilirken, “İstanbul’un başına gelen en 
büyük felaket” diye karşı çıkılmıştı. Özal’ın 
eseri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-
nün inşasında da benzer yaygaralar kopar-
tılmıştı. Biz de Marmaray’ı ve Yavuz Sultan 
Selim Köprüsünü inşa ederken çok büyük 
saldırılara maruz kaldık. Temel kazıların-
da ortaya çıkan tarihi eserler sebebiyle 
inşa süresi uzayan Marmaray’ı karalamak 
için her gün çeşitli iftiralarla meydana çık-
mışlardı. Hatırlarsanız, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü için de, mahkemenin verdiği kıs-
mi bir yürütmeyi durdurma kararını yan-
lış anlayıp, “Üçüncü köprü artık iki kule-
den ibaret” manşetlerini atmışlardı. Kuzey 
Marmara Otoyoluna da “Asfalt izinden iba-
ret” bir proje yaftası takmaya kalkmışlardı. 

Bu hastalıklı zihniyetin o kadar çok örneği 
var ki, hangi birini sayacağımızı şaşırıyo-
ruz. Peki, sonuçta ne oldu? Marmaray ya-
pıldı ve hizmete girdi mi?  Girdi. 

Kanalistanbul’un Montrö 
Sözleşmesiyle Alakası Yoktur

Biraz önce Tophane’deki Galataport Pro-
jesini inceledim.  Projenin inşallah mayıs 
sonunda ilk etabı bitecek, yıl sonunda da 
tamamlanacak.  Galataport, dev cruise ge-
milerinin yanaştığı turizmde en önemli bir 
atak merkezi olacak. Galataport, dünya tu-
rizmine açık, otelleriyle alışveriş ve tarihi 
mekânlarıyla gerek ülkedeki vatandaşları 
gerekse tüm dünyayı kendisine hayran bı-
rakacak. 

Bugüne kadar 440 milyon kişi Marmaray’ı 
kullanarak iki yaka arasında gidip geldi 
mi? Geldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bo-
ğaza dizdiğimiz üçüncü gerdanlık olarak 
hizmet veriyor mu? Veriyor. Kuzey Mar-
mara Otoyolu, İstanbul’un özellikle transit 
trafik yükünü büyük ölçüde aldı mı? Aldı. 
Yine en çok saldırdıkları ve karalamaya 
çalıştıkları İstanbul Havalimanı, gurur abi-
demiz olarak çalışıyor mu? Çalışıyor. 

Aradan bunca zaman geçtiği halde hala, 
ilgisiz-alakasız resimlerle İstanbul Hava-
limanını kötülemenin peşindeler. Neymiş 
efendim? Putin, İstanbul Havalimanına 
inmemiş. Biz de İstanbul Havalimanına 
inmiyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin, Devlet Başkanları seviyesin-
deki uçak seyahatleri için Atatürk Hava-

Benim milletim eğer inanıyorsa bir kuru-
ma, hele hele devletine orada akan sular 
durur. İşte TOKİ’ye inanıyor ve inandığı 
için de müracaatlarını yoğun bir şekilde 
yaptılar. Faizleri de indirdik mi? İndirdik. 
Daha da inecek. Faizler indikçe benim va-
tandaşımın bu noktadaki müracaatları 
daha da artacak. Çünkü ben kardeşlerimin 
gecekondularda oturmasını istemiyorum. 
Çünkü benim vatandaşım insanca yaşama 
erdemine buralarda ulaşacak.

Hamdolsun, milletimiz de bizim bu hasbi 
çabamızı gördü ve daima yanımızda yer al-
dı. Milletimiz, hizmette rekabet yerine ki-
şisel siyasi gündemlerini öne çıkartanlara 
derslerini daima vermiştir. Hatırlarsanız, 
1989 yılında ülkemizdeki belediyelerin 
çok büyük bir bölümü CHP çizgisindeki bir 
siyasi anlayışın eline geçmişti. Ardından 
yapılan 1994 seçimlerinde, hizmet yerine 
lafta, sloganda, göz boyamada yarışanların 
hepsi tarihe gömüldü. Biz de, aynı dönem-
de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak başladığımız yolculuğumuzu, Baş-
bakanlık ve Cumhurbaşkanlığıyla sürdür-
dük. Ülkeyi ve şehirleri yönetme yetkisi 
almak, böyle ağır bir sorumluluğun altına 
girmek herkese nasip olmaz. Şayet mille-
tin size verdiği bu fırsatı, Hakka ve halka 
hizmet anlayışıyla en güzel şekilde değer-
lendirirseniz, önünüzde uzun ve aydınlık 
bir yol açılır. Ama işi siyasi şaklabanlığa 
vurup, sadece kendi hesaplarınızın ardın-
dan giderseniz, millet de size ilk fırsatta 
dersinizi verir. 

Genel Başkanı olduğum AK Parti’ye men-
sup belediye başkanlarına da aynı tespitle-

ri ifade ediyor, aynı tavsiyelerde bulunuyo-
rum. Çünkü bizim amacımız kimseyi döv-
mek, kimseyi rencide etmek, kimseyi hak-
sız şekilde hizmetten alıkoymak değildir. 
Tam tersine, bu ülkenin ve 82 milyonun 
Cumhurbaşkanı olarak, halka hizmet eden 
herkese destek vermekle görevli olduğu-
muzu biliyoruz. Nitekim İzmir, Diyarbakır, 
Eskişehir, Mersin gibi farklı partilere men-
sup belediye başkanları tarafından yöneti-
len şehirlerimize nice büyük yatırımların 
yapılmasını biz sağladık. Üstelik bu yatı-
rımların çoğu da o illerimizin belediyele-
rinin sorumluluk alanındaydı. Bugün de 
şehrine hizmet getirmek isteyen her bele-
diyeye, partisine bakmaksızın destek veri-
yoruz. Ama belediyeler görevlerini yerine 
getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine 
göz yumacak da değiliz. Hamdolsun, ilk 
günden beri bu anlayıştan asla sapmadık, 
sapmayacağız. İstanbul’da da yapılan her 
hayırlı işin yanında yer alırken, bizim ha-
yata geçirmeye çalıştığımız hayırlı işlerin 
önünün kesilmesine de izin vermeyeceğiz. 

Evet, ücretsiz süt vereceklerdi, hala süt ge-
lecek. Nerede kaldı bu süt. Su fiyatları dü-
şecekti, ne oldu? Neyse, Allah’a dua edelim 
de yağmurlarımız kesilmesin.

Değerli kardeşlerim,

Sizlerin de takip ettiği gibi, son günlerde bir 
Kanalistanbul tartışması yaşanıyor. Bugün 
de bir toplantı yapmışlar. Hani bunların 
bir Millet İttifakı var ya, millet midir zillet 
midir ayrı bir konu. Aslında bizim açımız-
dan ortada tartışılacak bir şey yok. Kalk-
mışlar hala “Montrö” diyorlar. İstanbul’a 
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Kanalistanbul’un inşa maliyeti 75 milyar 
lira olarak hesaplanıyor. Güzergâh boyun-
ca 2 liman, 1 yat limanı, 1 lojistik merke-
zi, 7 köprü, 2 demiryolu hattı, 2 hafif raylı 
sistem hattı yer alacak. Kanal etrafında, 
büyük bölümü de kentsel dönüşüm çerçe-
vesinde sadece 500 bin kişilik konut ala-
nına izin verilebilecek. İnşaat sürecinde 
ortaya çıkacak hafriyat bu projeye mahsus 
bir yöntemle değerlendirilerek, şehrin o-
lumsuz etkilerden korunması sağlanacak. 
Haliç’te bunu yaptık mı? Biz yaptık, ama 
bunlar yapamaz. Onlar Haliç’i toprakla 
dolduracaklardı, biz ise Haliç’i bugünkü 
haline getirdik. 

Görüldüğü gibi bu, tüm unsurları ve boyut-
larıyla iyi çalışılmış, her ayrıntısı düşünül-
müş bir projedir. Projenin finansmanında 
ve inşasında, inşallah herhangi bir sıkıntı 
yaşamayacağız. Türkiye’nin tüm büyük 
projelerini olduğu gibi, Kanalistanbul’u 
da, kör düşmanlık yapanlara rağmen, 
Allah’ın izni ve milletimizin desteğiyle ta-
mamlayacak, bu abide eseri ülkemize ka-
zandıracağız. 

Atatürk Mezarından Kalksaydı 
CHP’ye Yaşam Hakkı Tanımazdı

Değerli kardeşlerim,

Hadi Marmaray’ı, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsünü, İstanbul Havalimanını, 
Kanalistanbul’u bir kenara bıraktık. Diye-
lim ki, bunların çapı, böyle dev projeleri 
anlamaya yetmiyor. Peki, bu zihniyetin, 
Türkiye’nin güney sınırlarını güvenlik altı-

na alma, Akdeniz’deki çıkarlarını koruma 
çabalarına karşı çıkmasına ne diyeceğiz? 
Ülkemizin güney sınırları boyunca bir te-
rör koridoruyla kuşatılma gayreti, ilkokul 
çocuklarının bile anlayabileceği açıklıkta 
yürütülen bir projedir.  Buna rağmen hala 
“Ne işimiz var bizim Suriye’de” diye sora-
bilen bir kafa, Türkiye ve Türk Milleti ile 
tüm gönül bağlarını koparmış demektir. 
Türkiye’nin Suriye’de ne işi olduğunu bü-
tün dünya anladı, bir tek bizim muhalefet 
partilerinin yöneticileri anlayamadı. 

Şimdi de her ağızlarını açtıklarında, “Ne 
işimiz var bizim Libya’da” diye soruyorlar. 
Üstelik bunu söyleyen zat, daha birkaç ay 
önce “Akdeniz’de herkes var, Türkiye yok” 
diyerek yine bizi suçluyordu. Akdeniz’de, 
Libya ile yaptığımız anlaşma sayesinde, 
tüm dünyayı şaşırtan ve hayran bırakan 
bir denklem kurduk. Bay Kemal, bunu 
görmedin mi, bundan haberin yok mu? 
Barbaros’u, Yavuz’u görmedin mi? Sismik 
araştırma gemilerimizi görmedin mi? Hep-
si oralarda çalışıyor. Ülkemizin Libya’da 
ne işi olduğunu sormakla, Akdeniz’de ne 
işimiz olduğunu sormak aynı şeydir. İşte 
yarın Almanya’dayım Bay Kemal, herhalde 
bunu da görmezsin. Orada Libya meselesi-
ni konuşacağız. 

Tabii devlet yönetimini, diplomasiyi, güç 
dengelerini kurmayı, parti içi ayak oyun-
larıyla karıştıran sığ bir zihniyetten başka 
türlü refleks beklenemez. Yine de belki kal-
bi biraz yumuşar da, kulağına iki kelam gi-
der umuduyla bir kez daha tekrarlıyorum. 
Türkiye, güney sınırlarını ve oralarda yaşa-
yan kardeşlerinin huzurunu tamamen sağ-

limanında bir Şeref Salonu var. 15 Tem-
muz gecesi darbecilere karşı milletimizle 
birlikte destansı bir mücadele verdiğimiz 
bu şeref salonu, uzun yıllar boyunca da 
hizmet verebilecek durumdadır. Biz de, 
elimizde böyle bir imkân varken, İstanbul 
Havalimanında yeni bir Şeref Salonu inşa-
sına gerek duymadık. Her ne kadar tarifeli 
uçuşlara kapanmış olsa da, havalimanı sta-
tüsü hala devam eden Atatürk Havalima-
nını, bu amaçla kullanıyoruz. Dolayısıyla, 
Sayın Putin de, Rusya Devlet Başkanı sıfa-
tıyla, Şeref Salonunun bulunduğu Atatürk 
Havalimanı’na indi. Tabii bunların derdi 
hakikatleri öğrenmek değil de çamur at-
mak olduğu için, “Acaba niye böyle oldu” 
sorusunu sormak akıllarına bile gelmiyor. 
Şimdi aynı tartışmayı, Kanalistanbul ko-
nusunda yaşıyoruz. 

Değerli kardeşlerim, 

Kanalistanbul’a karşı çıkanların hiçbiri-
nin, bu projenin aslında ne olduğu konu-
sunda en küçük bir bilgileri veya fikirleri 
bulunmadığından eminiz. Hâlbuki bu 
projenin ne olduğunu, 2011 yılından beri 
çeşitli vesilelerle defalarca anlattık.  Şimdi 
burada bir kez daha tekrar edeceğiz ama 
gözleri olup görmeyenlere, kulakları olup 
duymayanlara, dilleri olup konuşamayan-
lara faydası olur mu bilemiyoruz. 

İstanbul Boğazından yılda ortalama 45 bin 
gemi geçiyor. Her gün şehrin iki yakası a-
rasında 500 bin kişi gidip geliyor. Boğazın 
üzerindeki yük ve insan trafiği baskısı her 
geçen yıl artıyor. Montrö Boğazlar Sözleş-
mesine göre, boğazdan geçen ticari gemi 

trafiğini engelleme imkânımız bulunmu-
yor. Fakat, bunların Montrö Sözleşmesinin 
nereyle ilgili olduğundan haberleri bile 
yok. Kanal İstanbul’u Montrö Sözleşmesi 
bağlar mı, bağlamaz mı, bundan da haber-
leri yok. Bir defa Kanal İstanbul’un Mont-
rö Sözleşmesiyle yakından uzaktan alakası 
yoktur, bu böyle biline. Kılavuz kaptan ve 
römorkör gibi uygulamalar da, kazaları 
önlemede yetersiz kalıyor. Boğazı ortadan 
kaldıramayacağımıza göre, bu soruna kök-
ten bir çözüm bulmamız gerekiyor. Dünya-
daki örneklere baktığımızda, Kanalistan-
bul tarzı su yollarının hem yaygın, hem de 
oldukça kârlı olduğunu görüyoruz. 2011 
yılında milletimize bu sözü verdikten 
sonra adım adım dersimizi çalıştık. İşin 
doğrusu, 2023 hedeflerimizden biri olan 
Kanalistanbul’u yapmakta geç bile kaldık. 

Projenin ön hazırlıkları kapsamında jeo-
lojik, jeoteknik, hidrolojik araştırmalar, 
dalga ve deprem analizleri, trafik etütleri, 
altyapı deplase ihtiyaçları, çevresel etki 
çalışmaları gibi süreçleri tamamlandı.  Bu 
çalışmalarda, 34 ayrı bilim dalına men-
sup 200’ün üzerinde bilim insanı görev 
aldı. Sonuçta, kanal için belirlenen 5 farklı 
güzergâhtan en uygun olanını kararlaştır-
dık ve milletimize de ilan ettik. Bu kanal 
güzergâhı boyunca 304 ayrı noktada 17 
bin metrenin üzerinde sondaj ile 248 jeo-
fizik etüt yapıldı. Laboratuvar deneyleri ve 
zemin çalışmalarının ardından, bu alanda 
dünyanın en önde gelen firmalarıyla bir-
likte kanalın modellemesine geçildi. Mü-
hendislik projelerinin ve ÇED çalışmaları-
nın tamamlanmasıyla bugünkü aşamaya 
gelindi. 
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layana kadar Suriye’de olmaya, hatta daha 
da ilerlemeye devam edecektir. Sen katil 
Esad ile her türlü flörtü yapmaya devam et. 
Ülkemizin güney sınırlarının güvenliğini 
artık Mardin’de, Şanlıurfa’da, Gaziantep’te, 
Hatay’da değil, daha ötesinde başlatıyoruz. 
Böylece terör örgütlerini kendi inlerinde 
kıstırıp etkisiz hale getirebiliyoruz. 

3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında, ayakları 
çırılçıplak olan yavruların İdlib’deki halini 
görmüyor musun Bay Kemal? Onlara ses-
siz mi kalacağız? Onlar bizim kardeşleri-
miz. Zaten bu değil miydi o bombalardan 
kaçıp da bize sığınanlara, “Biz bunları tek-
rar Suriye’ye göndereceğiz” diyen. Ah kar-
deşlerim ah. Bunlarda vicdan yok vicdan. 
Ama biz ensar ve muhacir olmanın idraki 
içindeyiz. Biz o kültürle yetiştik. Allah gös-
termesin böyle bir şey bizim başımıza gel-
seydi halimiz ne olurdu?

Türkiye, Akdeniz’deki hakları teslim edi-
lene, 500 yıllık kardeşlik bağlarının oldu-
ğu Libya halkının meşru yönetimi güvene 
kavuşana kadar Libya’da da olmayı sürdü-
recektir. Bu konuda yalan-yanlış lakırdı 
edenleri, Turgut Reis başta olmak üzere, o 
topraklarda yatan binlerce şehidimize say-
gılı olmaya davet ediyoruz. Hiç değilse, Ga-
zi Mustafa Kemal gibi Libya topraklarında 
canları pahasına mücadele yürüten kahra-
manlarımızın hatıralarına hürmeten, en 
azından susmayı deneyebilirler. Ne diyor? 
“Biz Atatürk’ün partisiyiz.” Hadi oradan, 
geç o işi geç, kimleri aldatıyorsun. Kabrin-
den kalksa size bu ülkede yaşam hakkı ta-
nımayacağına inanıyorum. 

Osmanlının en zayıf olduğu dönemde yü-
rüttüğü Trablusgarp ve Bingazi savunma-
ları ile çekilirken bölgede kurulmasını sağ-
ladığı cumhuriyet, çok değil bir asır önce-
sinin hadiseleriydi.  Libya halkının bugün 
ülkemizi bağrına basması, herhalde bir an-
da ortaya çıkan bir ruh halinin eseri değil-
dir. Gerisinde çok derin bir tarih ve mede-
niyet arka planı vardır. Suriye, Akdeniz ve 
Libya konularında siyasetin, diplomasinin 
ve askeri gücün tüm imkânlarını sonuna 
kadar kullanmakta kararlıyız. Ülkemizin 
bu tarihi mücadelesinde bize destek veren 
herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Böyle 
bir desteği vermedikleri gibi, kısır siyasi 
hesaplarla, bilerek veya bilmeyerek ye-
minli düşmanlarımız tarafından üretilen 
kampanyalara alet olanları da milletimize 
havale ediyoruz. 

Bizi, 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek-
ten kimse alıkoyamayacaktır. En büyük 
mirasımız, evlatlarımıza 2053 ve 2071 viz-
yonlarını hayata geçirebilecekleri bir Tür-
kiye bırakmak olacaktır. İnşallah büyük 
ve güçlü Türkiye idealimize her geçen yıl 
biraz daha yaklaşıyoruz. 

Bu vesileyle  hayatını kaybeden Rahşan 
Ecevit’e Allah’tan rahmet diliyorum. 

İlk ray kaynağı törenini gerçekleştirdiği-
miz Gayrettepe-İstanbul Havalimanı met-
ro hattımızın hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği 
geçen herkesi tebrik ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Sayın Şansölye, saygıdeğer bakanlarımız, 
Türk-Alman Üniversitemizin kıymetli 
yöneticileri, kıymetli hocalarım, sevgili 
öğrenciler, çok değerli misafirler, sizleri 
en kalbi duygularımla, saygıyla selamlı-
yorum. 

Değerli dostum, Almanya Federal Cumhu-
riyeti Şansölyesi Sayın Merkel’e ve saygı-

değer heyet üyelerine ülkemize “hoş gel-
diniz” diyorum. Sayın Merkel’i Berlin Kon-
feransından 5 gün sonra ülkemizde ağırla-
maktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. 
İnşallah öğleden sonra gerçekleştireceği-
miz baş başa ve heyetler arası görüşmeler-
de ikili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta 
olmak üzere bölgesel meseleleri de ayrın-
tılı bir şekilde ele alacağız. Sayın Şansölye-

Uluslararası Toplum Suriye’de 
Düştüğü Hataya Libya’da 

Düşmemelidir

Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binaları Açılışı
İstanbul | 24 Ocak 2020
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Ülkemizin Gelecek   
Yüzyılına Yatırım Yapıyoruz

Değerli misafirler,

Türkiye yükseköğrenim alanında özellikle 
son yıllarda büyük başarılara imza atmış-
tır. Üniversite sayımızın 76’dan 207’ye, 
öğretim elemanı sayımızın 70 binden 168 
bine, öğrenci sayımızın da 1,6 milyondan 8 
milyona yükselmiş olması bu başarının en 
bariz ifadesidir. “Bir yıl sonrasını düşünü-
yorsan tohum ek, on yıl sonrası için ağaç 
dik, yüz yıl sonrayı düşünüyorsan insan 
yetiştir” anlayışıyla ülkemizin gelecek yüz-
yılına yatırım yapıyoruz. İstikbalimizin te-
minatı olan gençlerimize, ailelerine yük ol-
madan üniversite eğitimlerini tamamlaya-
bilmeleri için her türlü desteği veriyoruz. 
Bir dönem ülkemizde marjinal odakların 
sürekli istismar ettiği, yıllarca protestolara 
konu olan üniversite harçlarını kaldırdık. 
Lisans öğrencilerimizin kredi-burs des-
teğini 2020 itibariyle 550 liraya, yüksek 
lisansta 1.100 liraya, doktorada ise 1.650 
liraya yükselttik. Yurtlarda kalan öğren-
cilere aylık 420 lira da beslenme yardımı 
yapıyoruz. 

Ülkemizdeki yükseköğretim seviyesinin 
hem nicelik hem de nitelik olarak yüksel-
tilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Uluslararası öğrenci sayımızın 
her geçen yıl artıyor olması, Türkiye’nin, 
bu alanda da küresel bir marka olma yo-
lunda ilerlediğine işaret ediyor. Uluslara-
rası öğrenci sayımız 15 binden 168 bine 
ulaştı. Türkiye Bursları yanında, kendi 

imkânlarıyla çeşitli üniversitelerimize ge-
len öğrenci sayısındaki büyük yükseliş, 
ülkemizin yükseköğrenimdeki cazibesinin 
de arttığını gösteriyor. Amerika Birleşik 
Devletleri’nden, Avusturya’dan, İtalya’dan, 
Çin’den, Kore’den, Balkanlardan, Kafkas-
lardan, Türk Cumhuriyetlerinden gelip 
Türkiye’de doktorasını, yüksek lisansını 
yapan öğrenciler var. 

Üniversitelerimizdeki nitelikli akademik 
personel ihtiyacını karşılamak üzere, her 
yıl, yurt dışına, dünyanın en iyi okulların-
da öğrenim görmek üzere, ciddi miktarda 
öğrenci gönderiyoruz. Sadece bizim yurt 
dışına gitmiş vatandaşlarımızın değil, 
diğer ülkelerde yetişmiş bilim adamları-
nın, araştırmacıların, akademisyenlerin 
de ülkemize gelmesinin yolunu açıyoruz. 
Beklentimiz, ülkemizin nitelikli yabancı 
öğretim elemanları için de cazip hale gel-
mesi, bir başka ifadeyle beyin göçünün 
çekim merkezlerinden biri durumuna 
dönüşmesidir. 

Türk-Alman Üniversitesi de bu vizyon çer-
çevesinde ortaya çıkan ve başarılı bir şekil-
de uygulamaya konulmuş olan bir proje-
dir. Aynı şekilde, ülkemizde Türk-Japon Bi-
lim ve Teknoloji Üniversitesi, Türk-İtalyan 
Üniversitesi gibi ortak üniversitelerin ku-
rulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. 
Bu çalışmaların en kısa zamanda olumlu 
bir şekilde sonuçlandırılmasını temenni 
ediyoruz. Türk-Alman Üniversitesinin ba-
şarısı, bu anlamda yeni ortak üniversitele-
rin kuruluş süreçlerinde örnek teşkil ede-
cektir. Bu vesileyle, ülkemizde daha fazla 
Alman vatandaşının yükseköğrenim gör-

nin ziyareti vesilesiyle ayrıca Türk-Alman 
Üniversitesi’nin eğitim ve sosyal tesis bina-
larının resmi açılışını da yapıyoruz. 

Türk-Alman Üniversitesi, ülkelerimiz ara-
sında bilim, kültür ve teknolojik iş birli-
ğini geliştirmek amacıyla 10 Nisan 2010 
tarihinde kurduğumuz bir devlet üniver-
sitesidir. 2013-2014 akademik yılında fa-
aliyete başlayan üniversitemiz, kısa süre 
içerisinde akademik işbirliğimizin loko-
motiflerinden biri haline dönüştü. Çift dil-
li eğitim veren üniversitemiz, beş fakülte, 
bir yüksekokul ve iki enstitüsü ile ülkemi-
zin saygın eğitim kurumlarından biri olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyor. Nitekim 
2013 yılında 99 olan öğrenci sayısı 2019 
yılında 2 bin 385’e ulaştı. Bu kapasite 7 bi-
ne kadar çıkabilecektir. 

64’ü yabancı olmak üzere 237 akademik 
personelle eğitim veren Türk-Alman Üni-
versitesi, öğrencilerine kendilerini çok 
farklı alanlarda geliştirebilecekleri ulus-
lararası bir ortam sunuyor. Üniversitemi-
zin, iş dünyasıyla tesis ettiği yakın diyalog 
sayesinde, mensuplarına Alman kuruluş-
larında staj yapma imkânı tanımasını da 
önemli bir ayrıcalık olarak görüyorum. 
Üniversitemiz bünyesinde faaliyete geçe-
cek TEKNOPARK ile sanayi kuruluşlarıyla 
işbirliğinin daha da güçleneceğine inanı-
yorum. Bu teknoparkta, hem Fraunhofer 
Enstitüsüne hem de Alman firmaların 
Ar-Ge merkezlerine ev sahipliği yapmak 
istiyoruz. Türk-Alman Üniversitesi’nin bu 
seviyeye gelmesinde katkısı ve emeği olan 
herkesi tebrik ediyorum. İnşallah bizler de 

diğer devlet üniversitelerimize olduğu gibi 
Türk-Alman Üniversitesi’ne gereken her 
türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Özel-
likle öğrencilerimizin yurt ve barınma ihti-
yaçlarının karşılanması için gereken adım-
ları süratle atacağız. 

Sayın Şansölyenin, şahsımla beraber bu 
açılışa iştirak etmesi, Türkiye ziyaretine 
üniversitemizin heyecanını paylaşarak 
başlaması, Alman dostlarımızın da projeye 
verdikleri önemin bir göstergesidir. Siyasi 
hayatından önce Sayın Şansölye’nin de bir 
bilim insanı olduğunu biliyoruz. Ayrıca Sa-
yın Merkel’in Türkiye ile Almanya arasın-
daki gençlik değişim programları, eğitim 
ve kültürel alandaki işbirliğine katkıları 25 
yılı aşıyor. 18 Nisan 1994 yılında imzala-
nan “Gençliğe Yönelik Politikalarda İşbirli-
ği Protokolü”nü, Sayın Merkel’in dönemin 
Federal Gençlik ve Kadın Bakanı olarak 
ülkesi adına imzaladığını hatırlıyoruz. Sa-
yın Merkel nezdinde Alman makamlarına 
üniversitemizi sahiplendikleri için ülkem 
ve milletim adına teşekkür ediyorum. 

1,5 asırlık yolculuğu olan Alman Lisesi 
gibi Türk-Alman Üniversitesi’nin de Türk 
ve Alman dostluğunun bir sembolü haline 
gelmesini diliyorum. Üniversite binaları-
nın yapımını üstlenen TOKİ Başkanlığı-
mıza da İstanbul’un ve ülkemizin mima-
risine uygun biçimde inşa edilmiş olan bu 
modern binalar için ayrıca şükranlarımı 
sunuyorum.
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mesini ve daha fazla öğretim görevlisinin 
araştırma faaliyetinde bulunmasını arzu 
ettiğimizi vurgulamak isterim. 

Yükseköğretim alanında sahip olduğumuz 
bu tecrübenin dost ve kardeş ülkelerle 
paylaşılmasına önem veriyoruz. Kırgızis-
tan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Hoca 
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi, Kırgızistan ve Kazakistan’da 
faaliyet gösteren ve bulundukları ülkede 
saygı gören önemli ortak üniversitelerdir. 
Afganistan’da Mevlana Celaleddin Rumi-
Belhi Türk-Afgan Kız Üniversitesi kurul-
ması için çalışmalarımız devam ediyor. 
Afganistan’da faaliyete geçecek bu eği-
tim yuvaları ile kadınların bilhassa eği-
tim ve iş hayatındaki rolünü artırmayı 
hedefliyoruz.

Libya’daki Kaos Ortamı Tüm 
Akdeniz Havzasını Etkileyecektir

Değerli dostlarım,

İnsanlık olarak terörden İslam düşmanlı-
ğına, kültürel ırkçılıktan yabancı karşıtlı-
ğına kadar pek çok sorunla yüzleşiyoruz. 
İletişim ve ulaşım araçlarının bu kadar 
yaygınlaştığı bir dönemde, dünyanın nere-
sinde olursa olsun hiç kimsenin bu sorun-
lara bigâne kalma lüksü yoktur. Suriye’de, 
Yemen’de, Irak’ta ve Libya’da yaşananlar 
bilhassa içinde bulunduğumuz coğrafya-
nın kader ortaklığını bir kez daha göster-
miştir. Son 9 yıldır Suriye’de devam eden 
çatışmalardan sadece bizim gibi komşu 
ülkeler değil, başta Almanya olmak üze-

re tüm Avrupa etkilenmiştir. Aynı şekilde 
şayet bir an önce sükûnet sağlanmazsa, 
Libya’daki kaos ortamı tüm Akdeniz hav-
zasını etkileyecektir. DEAŞ ve El Kaide 
gibi terör örgütleri ile lejyonerlerin bu ül-
kede tekrar palazlanmasını istemiyorsak, 
çözüm sürecini hızlandırmamız gereki-
yor. 2 bin 400’den fazla kişinin ölümüne, 
7 bin 500’den fazlasının yaralanmasına 
sebep olan, ayrıca 300 binin üzerinde Lib-
yalıyı yerlerinden eden bu krizi sonlan-
dırmak en büyük hedefimizdir. Bu hedef 
doğrultusunda dostumuz ve müttefikimiz 
Almanya ile güç birliği içerisinde çalışıyo-
ruz. Sayın Putin’le beraber yaptığımız ateş-
kes çağrısı, 19 Ocak’ta düzenlenen Berlin 
Konferansı’nın önünü açmıştır. Sayın Mer-
kel nezdinde tüm Alman makamlarına ev 
sahiplikleri için tekrar teşekkür ediyorum. 

55 maddeden oluşan Barış Planı, Libya’da 
siyasi istikrarın yeniden tesisi yönünde 
önemli bir adım olmuştur. Ancak bu planı-
nın başarısı, alınan kararların sahada uy-
gulamaya geçirilmesine bağlıdır. Bu konu-
da özellikle darbeci Hafter ve destekçileri 
üzerinde baskı kurulması önem arz ediyor. 
Dünden itibaren Trablus’taki sivil yerle-
şim yerlerine yönelik saldırıların artması, 
havalimanının hedef alınması, kimin ba-
rıştan kimin de kan ve gözyaşının sürme-
sinden yana olduğunu göstermiştir. Son 
birkaç haftada yaşadıklarımız, Libya için 
bir turnusol olmuştur. Bu gerçekler ışığın-
da uluslararası toplumun Suriye’de düştü-
ğü hataya Libya’da düşmemesini temenni 
ediyoruz.



385

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-6Recep Tayyip ERDOĞAN

384

Libya ile 5 asırlık tarihi, beşeri ve kültürel 
ilişkileri olan bir ülke olarak duruşumuz 
nettir. Libyalı kardeşlerimizin barışı, hu-
zuru ve geleceği için bu zor zamanların-
da onların yanında olmayı sürdüreceğiz. 
Tıpkı Berlin Konferansı’nda olduğu gibi 
barış için, çözüm için, kan ve gözyaşının 
durması için atılan adımları güçlü bir şe-
kilde destekleyeceğiz. Bu süreçte Alman 
dostlarımızla yakından çalışacak, inşallah 

ortak menfaatlerimiz doğrultusunda iliş-
kilerimizi geliştireceğiz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
Sayın Şansölye ve heyetine tekrar ülkemi-
ze hoş geldiniz diyorum. Açılışını yaptı-
ğımız Türk-Alman Üniversitesi eğitim ve 
sosyal tesis binalarının hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Değerli medya mensupları, kıymetli mi-
safirler, hanımefendiler, beyefendiler, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. Anadolu Medya Ödülleri 
Töreni’nin 5’incisi vesilesiyle sizlerle bir-
likte olmanın bahtiyarlığı içindeyim. 

Bizleri bugün burada bir araya getiren A-
nadolu Yayıncılar Derneği yönetimine te-
şekkür ediyorum. İdealistçe ve fedakârca 

yürüttükleri çalışmalarla halkımızı bil-
gilendirme faaliyeti yürüten tüm medya 
mensuplarımıza şükranlarımı sunuyo-
rum. Görevleri başında hayatlarını kaybe-
den medya mensuplarımıza Allah’tan rah-
met diliyorum. 

Bu yılki Anadolu Medya Ödüllerine layık 
görülen tüm arkadaşlarımızı tebrik edi-
yorum. “Marifet iltifata tabidir” sözü mu-

Kudüs Satılık Değildir, 
Kimse Burayı Bize Bırakın 

Edepsizliğine Girmesin

5. Anadolu Medya Ödülleri Töreni | Ankara | 30 Ocak 2020
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Milletimiz, bin yıldır yaşadığı bu coğraf-
yada her imtihan döneminde, hamdolsun, 
safını doğru seçmeyi başarmıştır. Tıpkı 
Çanakkale’de, tıpkı İstiklal Harbinde, tıp-
kı 15 Temmuz’da olduğu gibi, gerekirse 
canını ortaya koymuş ama asla zalimlere 
boyun eğmemiştir. Medya mensupları ola-
rak sizlerin de aynı anlayışla hareket ettiği-
nize inanıyorum. Arkasında millet olanın 
sırtı yere gelmez. Sizler halka bu güveni, 
bu itimadı, bu hissiyatı verirseniz, emin 
olun milletimiz hepinizi de el üstünde tu-
tar, baş tacı eder. Aksi takdirde, siyasetçi de 
olsanız, medya mensubu da olsanız, ticaret 
erbabı da olsanız, bir süre sonra foyanızın 
ortaya çıkması ve yerle yeksan olmanız 
mukadderdir. Rabbim hepimizi işini hak-
kıyla ve hayırlısıyla yapanlardan eylesin 
diyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, geçtiğimiz 17 yılda demokraside 
ve ekonomide kat ettiği büyük mesafe-
nin ardından, dünyada çok farklı bir yere 
geldi. Ülke olarak artık küresel sistemin 
birinci liginde mücadele ediyoruz. Dün, 
bırakınız bölgesini ve dünyayı, kendi sı-
nırlarının içini bile tam manasıyla kont-
rol edemeyen bir Türkiye vardı. Geçmişte 
yaşadığımız krizlere bir bakın, neredeyse 
tamamına yakınının küresel gelişmelerle 
ilgisi olmadığını görürsünüz. 1994 krizi-
ni, 2001 krizini hatırlayın… Aynı şekilde 
1960 ve 1980 darbeleri ile 28 Şubat dö-
nemini hatırlayın… Hepsinde de krizle-
rimizi kendimiz ürettik, kendimiz yaşa-
dık, bedelini kendimiz ödedik. Dışarıdan 

tesirler yok muydu? Elbette vardı. Ama 
bunların etkisi bizim zayıf lığımızdan 
kaynaklanıyordu. 

Hamdolsun, ülkemizi bu kısır döngüden 
çıkarmayı, gerçek anlamda dünyayla en-
tegre etmeyi başardık. Demokraside ve 
ekonomide ölçeklerimiz, geçmişle kıyas-
lanamayacak derecede değişmiştir, bü-
yümüştür, güçlenmiştir. Bu sayede 2008 
küresel finans krizinin ülkemizi teğet 
geçmesini sağladık. Bu sayede üzerimize 
salınan envai çeşit terör örgütüyle başa çı-
kabildik. Bu sayede sınırlarımızın karadan 
ve denizden kuşatılarak ülkemizin tecrite 
maruz kalmasının önüne geçebildik. Bu 
sayede muhtıra girişimleriyle, darbe giri-
şimleriyle demokrasimize kurulan tuzak-
ları, kur ve faiz oyunlarıyla ekonomimize 
kurulan tuzakları aşabildik. Her ne kadar 
birileri hala Suriye’de ne yaptığımızı, Do-
ğu Akdeniz’de neyin peşinde olduğumuzu, 
Libya’da ne aradığımızı anlamıyor olsa da, 
milletimiz her şeyin farkındadır.

Önceki gün, yani 28 Ocak tarihi, Misak-
i Milli Beyannamesinin açıklanışının 
100’üncü yıldönümüydü. Lafa gelince 
Cumhuriyetçiliği kimseye bırakmayanla-
rın, Misak-ı Milli ruhundan bile habersiz 
olduklarının en somut ispatı, bugün takip 
ettikleri siyasettir. Eğer Misak-ı Milli’yi yü-
rekleriyle kabullenmiş olsalardı, orada çi-
zilen sınırlar içindeki halkın tüm unsurla-
rıyla bölünmez bir bütün olarak kabul edil-
diğini göreceklerdi. Bu belgenin neredeyse 
her maddesinde milli iradenin üstünlüğü-
ne, milletin tercihlerine saygı gösterilme-
sine atıfta bulunuluyor. Misak-ı Milli ile 

cibince, işlerini başarıyla yürüten meslek 
mensuplarının ödüllendirilmesini gayet 
yerinde buluyorum. Ebedi aleme göç etmiş 
olan bütün yazarlarımıza, özellikle biraz az 
önce tanıtım filminde de izlediğimiz Nuri 
Pakdil Abimize ve Beril Dedeoğlu Hanım’a 
Allah’tan rahmet diliyorum. 

Dünya değişirken, medyanın yerinde say-
ması elbette mümkün değildi. Ülkemizde-
ki medya kuruluşlarının da, tüm mecralar-
da kendilerini yenileme çabalarını takdir-
le takip ediyorum. Tabii bu süreçte, yeni 
yeni mecralar ortaya çıkıyor. Mesela “sos-
yal medya” dediğimiz ve neredeyse elinde 
internet bağlantısına sahip cihazı bulunan 
herkesin içinde olduğu yepyeni bir mec-
rayla karşı karşıyayız. Ülkemizde eskiden 
beri “basın etiği” tartışmaları yapılırken, 
sosyal medya devasa ve tamamen kontrol-
süz bir alan olarak, adeta hayatımızın tam 
ortasına düştü. İletişim duayenlerinin “ka-
nal” ve “kanalizasyon” benzetmesi vardır. 
Doğru mecralarda, doğru kanalda yayılan 
bilgiler paha biçilmez bir iletişim aracı ha-
line dönüşüyor. Buna karşılık, doğruluğu 
teyit edilemeyen bilgilerin her yere sızdığı 
bir iletişim atmosferi, kanalizasyon haline 
gelebiliyor. 

Dünyanın her yerinde yaşanan bu gerçe-
ğin, ülkemizde çok daha belirgin ve çarpıcı 
örneklerine rastlayabiliyoruz. Ülke ve mil-
let olarak, Elazığ ve Malatya depremleri-
nin acısını yaşarken, kimi kendini bilmez-
lerin sosyal medya üzerinden yayınladık-
ları alçakça mesajlar, bunun misallerinden 

biridir. 15 Temmuz darbe girişimi başta 
olmak üzere pek çok hayati meselede, bu 
ahlaksızlıkla karşılaştık. 

Asla Kabil Gibi Zalimlerin, 
Kötülerin Durumuna 
Düşmemeliyiz

Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın, hakaretin 
kol gezdiği böyle bir mecrada, hakika-
ti aramak için sokaklarda elinde fenerle 
dolaşan Sinoplu Diyojen’in yönteminden 
çok daha fazlasına ihtiyacımız vardır. Em-
niyet güçlerimiz ve yargı elbette, hukuk 
çerçevesinde gereken adımları atıyor. An-
cak bu konuda en büyük görev siz medya 
mensuplarına düşüyor. Bizler, esası “İyili-
ği emretmek, kötülüğü menetmek” olan 
bir inancın mensuplarıyız. Siyasetçisiyle, 
gazetecisiyle, eğitimcisiyle hepimize dü-
şen görev, iyilikleri, güzellikleri, hayırlı 
işleri teşvik etmek, kötülüklerin, yanlış-
ların, çirkinliklerin önüne geçmeye çalış-
maktır. İster bireysel, ister kurumsal dü-
zeyde olsun güzel ve hayırlı iş yapanları 
elimizdeki tüm imkânlarla desteklemeli-
yiz. Buna karşılık ülkemizin ve milletimi-
zin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanış-
ma içinde olması gereken bir dönemde, 
içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var? 
Hemen bunların karanlık yüzlerini faş e-
dip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz ha-
le getirmeliyiz. Şayet bu erdemli duruşu 
yaygınlaştıramazsak, iyilikle kötülüğün 
kadim savaşında safımızı doğru belirleye-
meyiz. Bizlere düşen gerekirse Habil gibi 
ölmek, ama asla Kabil gibi zalimlerin, kö-
tülerin durumuna düşmemektir. 
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kipalılar, onlara hitap ediyorlar ve oradan 
da toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkış-
larla siz dünyanın kaderini değiştiremez-
siniz, Filistin’in kaderini ise hiç değiştire-
mezsiniz. 

Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim; Ku-
düs bizim kırmızıçizgimizdir. Bugünkü 
MGK toplantısından sonra yapılan açıkla-
mada da bu konuya vurgu yaptık.  Ama bi-
zim Türk Milleti olarak Filistin’e bakışımız, 
cennetmekan Sultan Abdülhamit Han’ın 
bakışıyla aynıdır. Kudüs satılık değildir. 
Dolayısıyla da kimse bir şeyler verelim de 
burayı bize bırakın deme edepsizliğine de 
girmesinler. Ben inanıyorum ki, yüzlerce, 
binlerce Filistinli kardeşim oradaki bu mü-
cadeleyi kanları pahasına yine vermeye de-
vam edeceklerdir. Bizler de buna hazırız.

Dünyanın tüm güçlerinin cirit attığı yerler-
de, Türkiye en temel haklarını savunmak 
için varlık gösterdiğinde, adeta kıyamet 
kopartılıyor. İstiklalimize ve istikbalimize 
kast eden darbecileri bağırlarına basanlar, 
verdiğimiz şehitleri ve gazileri yok sayıyor. 
Şu anda Almanya’nın caddelerinde, sokak-
larında PKK’lı, FETÖ’cü, DEAŞ’lı terörist-
ler cirit atıyor. Lafı geldiğinde de “DEAŞ’lı-
lar sizde” diyorlar. Utanın, utanın. Biz DE-
AŞ’lıları El-Bab’da anında derdest ettik. El-
Bağdadi’yi yakaladıklarında hava attılar. 
Biz, El-Bağdadi’nin en yakınlarını şu anda 
hapse attık. Biz bu konularda çok hassasız. 

Peki, biz bu durum karşısında ne yapa-
cağız? Cumhurbaşkanı sıfatıyla şahsım 
başta olmak üzere tüm arkadaşlarımızla, 
her fırsatta muhataplarımıza gerçekleri 

anlatıyoruz. Fakat, siyasetçiler ve medya 
ile onlar üzerinden geniş toplum kesim-
lerine bu gerçekleri gösterme hususunda 
ciddi sıkıntımız var. Bunun için hep bir-
likte bir iletişim seferberliği başlatmalıyız. 
Resmi beyanların ve kanalların kamuoyu 
oluşturmada etkisi, sivil inisiyatiflere göre 
daha sınırlı kalıyor. Bu bakımdan, medya 
mensuplarımız başta olmak üzere, sivil gi-
rişimlerden daha güçlü destek bekliyoruz. 
Her birimiz kendi kontaklarımızı, kendi 
etki alanımızı, kendi imkânlarımızı sonu-
na kadar kullanarak, Türkiye’nin ve Türk 
Milletinin her alandaki duruşunu doğru 
bir şekilde dünya kamuoyunun gündemi-
ne taşımalıyız. Yurt dışında gazeteciler ga-
zetecilere, iş insanları iş insanlarına, bilim 
insanları bilim insanlarına, öğrenciler öğ-
rencilere, vatandaş vatandaşa hakikatleri 
anlattığında, kısa sürede ülkemizle ilgili o-
lumsuz havanın dağılacağına inanıyorum.

Yaşadığımız Şu Süreçte “Ben” 
Diyen Herkes Kaybeder

Değerli arkadaşlar,

Medya için yasama, yürütme ve yargının 
ardından dördüncü güç tanımlaması ya-
pılır. Çünkü medya, işlevi itibariyle, toplu-
mun hakkını, hukukunu, çıkarını koruma 
gibi bir kamu görevi yürütür. Sınırlı bir 
alanda ama çok hayati görevler ifade eden 
yerel medya ise, sistemin adeta kılcal da-
marları gibidir. Ulusal medyayı besleyen 
de yine yerel medya mensuplarıdır. 

Mondros’u yırtıp atmıştık. Bugün yürüttü-
ğümüz siyasetle de, bizi yeni Mondroslara 
mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını 
bozuyoruz. Bugün de bizim tek muhatabı-
mız ve hesap merciimiz milletimizdir. Bu 
anlayışla kimin ne dediğine değil, sadece 
milletimizin bize hangi istikameti göster-
diğine bakıyoruz. Üstlendiğimiz sorumlu-
luğun ve verdiğimiz sözün gereği olarak, 
Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmak 
için gece gündüz çalışıyoruz. 

Kudüs Bizim Kırmızı Çizgimizdir

Değerli arkadaşlar, 

Eski Türkiye’nin alışkanlıkları ile bugün-
kü büyük ve güçlü Türkiye’yi idrak ede-
bilmemiz, anlayabilmemiz, yönetebilme-
miz mümkün değildir. Bu gerçek bizi, her 
alanda yeni anlayışlar, yeni stratejiler, yeni 
yöntemler geliştirmeye mecbur bırakıyor. 
Tarihimize, medeniyetimize, kültürümü-
ze, sahip olduğumuz kadim mirasa sahip 
çıkarken, sınırlarımız içinde yaptıklarımı-
zı ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz 
çalışmaları da tüm dünyaya en doğru şe-
kilde anlatmakla mükellefiz. Bugün, Batı 
ülkeleri başta olmak üzere dünyanın pek 
çok yerinde sürekli ve sistematik bir şekil-
de Türkiye aleyhinde kamuoyu oluşturma 
gayretleri olduğunu biliyoruz. Karşımız-
da, çoğu da ülkemizde üretilen yalan-yan-
lış bilgiler üzerinden Türkiye’yi ve Türk 
Milletini karalamak için canhıraş şekilde 
çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor. 
Bunun içinde Ermeni lobisi var, Rum lo-
bisi var, PKK var, FETÖ var, DEAŞ var, bir 
şekilde kuyruğuna bastığımız başka pek 

çok kesim var. Öyle şeyler yapıyorlar ki, 
gerçeğin böylesine ters yüz edilebilmesi 
karşısında hayretimizi saklayamıyoruz. 
En basitinden, terör örgütleri ve onlara 
destek verenler ile zalim rejimler masum 
sivillere saldırırken görmezden, duymaz-
dan gelenler, Türkiye’nin meşru müdafaa 
gayretlerini kıyasıya eleştiriyor. Bizim yeri 
geldiğinde kendi canımızı tehlikeye atma 
pahasına tek bir masumun burnunu bile 
kanatmadan yürüttüğümüz harekâtları 
“İşgal, katliam, tehcir” ithamlarıyla karar-
tanlar; çocukları, kadınları, yaşlıları göz 
göre göre öldürenleri görmezden geliyor. 

İşte bu ara ekranlarda bir şey izliyoruz. 
Filistin’de kadınlar, eşinin silahlarla sü-
rüklendiğini görünce, ona sarılmak isti-
yor ama İsrail’in o malum tipleri silahla, 
tekmeyle ve tokatla onlara karşılık veri-
yorlar. Hani bunların kadın hakları, hani 
bunların kadınlara saygısı... Yeri geldiği 
zaman İsrail’e karşı bu kadar müşfik dav-
rananlar, İsrail’in bu zulmüne karşı niye 
sessiz kalıyorlar. 

ABD’nin sözde Orta Doğu Barış Planına 
“Yüzyılın anlaşması” diyorlar. Ne anlaşma-
sı ya… Bu bir işgal projesidir. Hatırlarsanız 
BM Genel Kurulunda yaptığım konuşma-
da bir harita göstermiştim. 1947 yılında 
Filistin neydi, İsrail neydi? O günkü Filis-
tin ile bugünkü Filistin’e bakıyorsunuz, 
tamamen yer değiştirmiş. Utanmadan, 
sıkılmadan kalkıp şu anda dünyaya diyor-
lar ki “Filistin’e biz şimdi yeni haklar ge-
tiriyoruz.” Bırakın bu yalanı, kimi aldata-
caksınız. Bir tarafta bakıyorsunuz, Trump 
yanına almış malum kişiyi, karşılarında 
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Ülkemizde, eskiden beri, hem yerel, hem u-
lusal düzeyde siyaset ve bürokrasi kurum-
ları ile medya arasındaki ilişkilerde hep 
sıkıntı yaşanmıştır. Siyasetçinin medyayı 
kontrol altında tutmak istemesi de, med-
yanın siyasetçiyi yönetmeye kalkması da 
yanlıştır. Herkes kendi işini yaptığı, bunu 
da kurallar dahilinde ve şeffaf bir şekilde 
yürüttüğü zaman, her şey çok daha sağ-
lıklı yürüyecektir. Medya mensuplarının 
doğrudan ve dolaylı ticari kazanç hırsı, 
ideolojik saplantısı, bireysel hesabı kamu 
görevinin önüne geçtiğinde, halkın gözün-
deki değeri de azalmaya başlar. Aynı şekil-
de siyasetçi ve bürokrat da, kamu görevini 
bireysel çıkarlarına alet etmeye başladığın-
da, milletin gözünde hızla irtifa kaybeder. 
Herkes kendi işini en doğru şekilde yaptı-
ğında, bu işten taraflarla birlikte milleti-
miz de kazançlı çıkacaktır. 

Bazı toplumlar sistemle ayakta durur, ba-
zıları vicdanla ayakta durur. Biz, hem sis-
temimizi en iyi şekilde kurmak, hem de 
vicdanlarımızı daima tetikte tutmak mec-
buriyetindeyiz. Aksi takdirde bize ne bu 
coğrafyada, ne bu dünyada kimse hayat 
hakkı tanımaz. Türkiye ve Türk Milleti ola-

rak, bize “Yağmurlu havada bir bardak su 
vermeyecek” sırtlanlarla dolu bir iklimde 
hem hedeflerimize ulaşmanın, hem de tüm 
dost ve kardeşlerimize destek vermenin 
mücadelesi içindeyiz. Bunun için hep “Bir 
olacağız, İri olacağız, Diri olacağız, Kardeş 
olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” 
diyoruz. Bilhassa yaşadığımız şu süreçte 
“ben” diyen herkes kaybeder. Kendimizin 
ve evlatlarımızın geleceği her alanda ve 
her zaman “biz” dememize, bu şekilde ha-
reket etmemize bağlıdır. 

Bizden önceki kuşak, yeni kurulan bir ül-
kenin tüm yükünü omuzlamıştı. Biz, ku-
ruluştan yükselişe geçen dönemin sancıla-
rıyla kıvrandık. İnşallah evlatlarımıza her 
bakımdan güçlü bir Türkiye bırakmakta 
kararlıyız. Bu yolda birlikte yürüdüğümüz 
herkesten Allah razı olsun diyoruz. Anado-
lu Yayıncılar Derneği olarak sizleri de, ken-
di alanınızda yürüttüğünüz çalışmalarla, 
bu sürece çok daha fazla destek vermeye 
davet ediyorum. 

Bu duygularla, derneğimizin ödüle layık 
gördüğü tüm medya mensuplarını bir kez 
daha tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli 

mensupları, değerli misafirler, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle se-
lamlıyorum.

Devreye alma töreni vesilesiyle bir araya 
geldiğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisinin 
ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterin-
de bulunan mühimmatın çevreye zarar 
vermeden ayrılması ve ayıklanması kritik 
bir çalışmadır. Dünyanın en büyük ve güç-
lü ordularından birine sahip Türkiye için, 
mühimmatın kendisi kadar diğer aşamala-
rı da önemlidir. Bilindiği gibi bu tesis 2012 
yılında yaşanan elim bir kazanın ardından 
faaliyetlerine ara vermişti. Bu vesileyle ka-
zada şehit olan 4 kardeşimize bir kez daha 
Allah’tan rahmet, geride bıraktıklarına sa-

Milletimiz, Fitnecilere 
İtibar Etmemiştir

TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi (MAAT) Devreye Alma Töreni 
Kırıkkale | 5 Şubat 2020
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tem, yapılan nihai sistem testlerinde hede-
fi yüzde 100 başarıyla imha etti. İnşallah 
bu sistemi, mümkünse hemen Suriye sını-
rımıza yerleştirerek, önemli bir eksiğimizi 
gidermiş olacağız.  Sistemin geliştirilmesi 
ve menzilinin uzatılması çalışmalarını da 
hızlandırıyoruz. İlk yerli ve milli havadan-
havaya füzemizin üretilmesi amacıyla yü-
rüttüğümüz proje kapsamında geliştirilen 
BOZDOĞAN Görüş İçi ve GÖKDOĞAN 
Görüş Ötesi füzelerinin güdümlü atış test-
leri de başarıyla gerçekleşti. BOZDOĞAN 
füzemizi inşallah en kısa sürede envan-
tere alacağız. Bu başarı sayesinde, uzun 
menzilli hava savunma füze sistemimiz 
SİPER’in çalışmalarında da önemli ilerle-
me kaydettik. 

Yüzde yüz yerli tasarım, ilk milli savaş ge-
mimiz olan MİLGEM’in dördüncü korve-
tini filomuza kattık. Milli Gemisavar Füze 
Sistemimiz ATMACA’yı bu gemimize enteg-
re ederek atışını başarıyla gerçekleştirdik. 
Bu gemileri artık ihraç etmenin de gururu-
nu yaşıyoruz. ADA Sınıfı Korvetlerimizin 
devamı niteliğindeki MİLGEM Projesinin 
beşinci gemisinin inşasına da başladık. 
Havuzlu çıkarma gemimiz ANADOLU’yu 
tamamlamak üzereyiz. İnşallah çıkarma 
gemimizi bu yılın sonunda Deniz Kuvvet-
lerimize teslim edeceğiz. Türkiye bu ha-
cimde gemiye sahip sayılı ülkelerden biri 
olacaktır. Gölcük Tersanesinde inşa etmek-
te olduğumuz 6 denizaltıdan ilki olan Piri 
Reis’i havuza çektik, diğer denizaltılarımı-
zın inşası sürüyor.  Bu alanda da teknoloji 
ve bilgi birikimimizi artırıyoruz.

Tasarımından üretimine her aşamada yer-
li olacak savaş uçağımızı, inşallah 2023’te 
hangardan çıkaracağız. Türkiye’yi F-35’leri 
vermemekle tehdit edenlere en güzel ceva-
bı, kendi milli savaş uçağımızla vermiş ola-
cağız. Hem kendi sınıfının en iyisi olacak, 
hem de bizi dünyada bu teknolojiyi geliş-
tirebilen 3 ülkeden biri haline getirecek A-
KINCI İHA’yı uçurduk. İnşallah AKINCI’yı 
da bu yılın sonunda hizmete alıyoruz. Ta-
mamen milli tasarım olan GÖKBEY he-
likopterimiz de test uçuşları sonrası seri 
üretime geçecek. Daha fazla mühimmat 
taşıyan, son teknoloji elektronik harp ve 
silah sistemleriyle donatılmış, dünyada sa-
dece iki örneği bulunan Ağır Sınıf Taarruz 
Helikopteri projesine de başladık.

Tank, hafif zırhlı araç, helikopter, insansız 
hava aracı ve füze sistemlerinin motor ve 
güç aktarma sistemlerinin geliştirilip üre-
tilmesi amacıyla projeler başlattık. Yerli 
savaş uçağımız dâhil, tüm platform ve sis-
temlerimizde, inşallah kendi motorumuzu 
kullanacağız. 

Savunma sanayiimiz sadece bugünün ihti-
yaçlarını karşılamakla kalmıyor, geleceğin 
harp teknolojilerini de şimdiden tasarlıyor 
ve hazırlıklarını yapıyor. Bu alanda sayılı 
ülkenin üzerinde çalıştığı elektromanyetik 
silahlar ve lazer silah sistemleri üzerinde 
çalışmalarımız sürüyor. İlk milli lazer sila-
hımız ARMOL’u envanterimize aldık.

KARASOJ projesi, düşman hatlarındaki 
elektronik haberleşme ve radar sistemleri-
ni köreltme anlamında önemli kabiliyetler 
kazandırdı. HAVASOJ projesiyle de bu a-

bırlar diliyorum. Cezayir Çalışkan, Adnan 
Dağdeviren, Samet Ayger, Salih Erkeç, bu 
dört kardeşimiz sivil şehitlerimiz arasına 
katılmışlardır. Tesisimizin yeniden dev-
reye alınmasıyla, önemli bir eksiğimiz gi-
derilmiş oldu. Yılda 3 bin ile 6 bin ton ara-
sında kullanım dışı mühimmatı işleyecek 
bu tesis, sıfır atık ilkesiyle, tüm ürünleri 
geri dönüşüme hazırlayacak. Bu tesisin 
ülkemize ve ordumuza kazandırılmasında 
emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 

Bu vesileyle, ülkemizde Sıfır Atık Projesi 
konusuna verdiği ehemmiyet sebebiyle 
de eşimin bu gayretlerinden dolayı müsa-
adenizle kendilerine de çok çok teşekkür 
ediyorum.

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, şu anda Suriye’de ve Libya’da 
doğrudan sahada mücadele veren, ayrı-
ca Katar’dan Kosova’ya, Afganistan’dan 
Somali’ye kadar pek çok yerde askeri mis-
yon görevi yürüten bir ülkedir. Hamdol-
sun, sorumluluk üstlendiğimiz, ayağımızı 
bastığımız hiçbir yerde mahcup olmadık, 
girdiğimiz her mücadeleden alnımızın 
akıyla çıktık. Hedeflerimize doğru yürür-
ken, hiçbir masumun, hiçbir günahsızın 
zarar görmemesini sağlayarak, tüm dünya-
ya mertlik dersi verdik. Ahlaka ve erdeme 
uyularak da büyük mücadelelerin verile-
bileceğini dost-düşman herkese gösterdik. 
Elde ettiğimiz başarılarda, askerimizin 
yürek ve bilek gücü yanında, savunma sa-
nayi teknolojilerinde geldiğimiz yerin de 
büyük katkısı vardır. Türkiye’nin son 17 
yılda savunma sanayinde yürüttüğü kri-

tik çalışmalar olmasaydı, bugün bırakınız 
sınırlarımız dışını, kendi topraklarımızda 
bile terör örgütleriyle mücadele edemez 
hale gelebilirdik. Bu başarı tablosu, çok 
uzun, zahmetli ve fedakârlıklarla örülü bir 
gayretin sonucudur. 

Mesela, 2002 yılında sadece 62 savun-
ma projesi yürütülürken, bugün bu sayı 
700’e yaklaştı. Savunma sanayi bütçemiz 
5,5 milyar dolardan, yaklaşık 11 katlık bir 
artışla 60 milyar dolarlık proje hacmine 
ulaştı.  İhale süreci devam eden projeler 
de göz önüne alındığında karşımıza 75 
milyar doların üzerinde bir büyüklük çıkı-
yor. Sektörün cirosu, 2002 yılında 1 milyar 
dolar iken, bugün 9 milyar dolar düzeyine 
yükseldi. Daha önce neredeyse yok sevi-
yesinde olan Ar-Ge harcaması 1,5 milyar 
doları buldu.  Bugün dünyanın en büyük 
savunma şirketleri listesinde 5 firmayla 
temsil ediliyoruz. Yerlilik ve millilik özel-
likle savunma sanayiinde olmazsa olmaz 
bir şarttır.  Son 17 yılda yaptığımız ham-
leler sonucunda yerlilik ve millilik oranı 
yüzde 20’lerden yüzde 70’lere çıkmış du-
rumdadır. 

BOZDOĞAN Füzemizi En Kısa 
Sürede Envantere Alacağız

Suriye ve Libya’da karşılaştığımız durum, 
füze savunma sistemlerine daha çok önem 
vermemiz gerektiğini göstermiştir.  Bu 
çerçevede, ASELSAN ve ROKETSAN tara-
fından tamamen milli ve yerli olarak geliş-
tirilen Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma 
Füze Sistemini önemli görüyorum. Bu sis-
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landa dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu 
bir kabiliyete ulaşacağız. Çok uzun menzil-
de su üstü ve hava hedeflerinin tespit ve 
takibini gerçekleştirecek radar sistemi de 
yerli ve milli imkânlarla üretildi. Türkiye, 
artık sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu 
yüksek teknoloji radar geliştirme ve üret-
me yeteneğini yakalamıştır. 

Daha burada sayamadığım yüzlerce savun-
ma sanayi projemizle, ülkemizi geleceğin 
tehditlerine hazırlıyoruz. Askerlerimizin 
kahramanlığı zaten dillere destandı. Şimdi 
bunu teknolojiyle destekleyerek çok daha 
büyük destanların önünü açıyoruz. 

Masada Ağırlığı Olan    
Bir Ülke Haline Geldik

Değerli arkadaşlar, 

Dünyada güç dengelerinin yeniden kurul-
duğu bir dönemden geçiyoruz. Ülkemiz, 
bu sürecin adeta bilek güreşinin yapıldığı 
coğrafyanın tam merkezinde yer alıyor. 
Son 7-8 yıldır yaşadığımız her hadise, bi-
ze güçlü olmamız ve güçlü kalmamız ge-
rektiğini gösteriyor. Bize lazım olan, hem 
siyasi, hem ekonomik, hem askeri ayakla-
rı olan topyekûn bir güçtür. Siyasi olarak 
desteklenmeyen ekonominin ve askeri gü-
cün, ekonomik olarak desteklenmeyen si-
yasetin ve askeri potansiyelin, askeri ola-
rak tahkim edilmeyen siyasi ve ekonomik 
varlığın ayakta kalması mümkün değildir. 
Bunun için Türkiye’yi her alanda yükselt-
menin mücadelesini veriyoruz. Eğer Tür-

kiye, son dönemde yaşadığı saldırıların, 
maruz kaldığı oyunların, üzerinde sergi-
lenen senaryoların üstesinden başarıyla 
gelebilmişse, bunu siyasi, ekonomik ve as-
keri gücünü aynı anda artırmasına borç-
ludur. Milletimiz, bu hakikati gördüğü 
için fitnecilere, bozgunculara, cuntacıla-
ra,  darbecilere, vesayet heveslilerine, ru-
hunu emperyalistlere satmış mankurtlara 
asla itibar etmemiştir. Türkiye’nin girdiği 
her mücadelenin lokomotifi, milletimizin 
kayıtsız şartsız sergilediği birliktir, bera-
berliktir, kardeşliktir. 

Hamdolsun ülkemizi nice badirelerden 
geçirerek bugünlere getirdik. Siyasette 
dünyada sesimizi dinleten, masada ağır-
lığı olan bir ülke haline geldik. Ekonomi-
de, uğradığımız onca saldırıya rağmen, 
hedeflerimizden kopmadık, yolumuzda 
kararlılıkla yürüyoruz. Askeri olarak ayak 
bastığımız her yerde farkımızı gösteri-
yor, dengeleri değiştiriyor, hayır duay-
la anıldığımız bir iklim oluşturuyoruz. 
Bu manzara karşısında yarınlarımıza 
çok daha güvenli şekilde bakabiliyoruz. 
Türkiye’nin bu konuma gelmesinde kat-
kısı olan herkese şükran borçluyuz. Hiç 
şüphesiz, en büyük şükranı da şehitleri-
mize, gazilerimize borçluyuz. Teröristler 
karşısında kahramanca çarpışan askerle-
rimize, polislerimize, jandarmalarımıza, 
korucularımıza teşekkür ediyoruz. Sınır-
larımız ötesinde destan yazan tüm kahra-
manlarımıza teşekkür ediyoruz. Kendile-
rini dev aynasında görenlere meydanı bı-
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rakmayan kahraman ordumuza teşekkür 
ediyoruz. 15 Temmuz’da canı pahasına 
istiklaline ve istikbaline sahip çıkan mil-
letimize teşekkür ediyoruz. 

Bu vesileyle bugün Van’da çığ altında ka-
lan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet di-
liyoruz, yaralılarımıza şifalar diliyoruz.

Bu ülke için, bu millet için, ezanlarımız, 
bayrağımız, özgürlüğümüz için hayatını 
feda etmeyi göze alan milyonlar olduğu 

sürece, Allah’ın izniyle, kimse Türkiye’yi 
dize getiremez. Rabbim yar ve yardımcı-
mız olsun. 

Bu duygularla devreye aldığımız Mühim-
mat Ayırma ve Ayıklama Tesisinin bir kez 
daha hayırlı olmasını diliyor, emeği ge-
çenleri tebrik ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili İstanbullular, değerli gençlerimiz 
ve sporcularımız, kıymetli misafirler, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle se-
lamlıyorum. Bir süredir yenileme çalışma-
ları devam eden ve Türk sporunun sembol 
tesislerinden biri olan Burhan Felek Atle-
tizm Stadı ve Çalışma Salonlarını bugün 
hizmete açıyoruz. Bu vesileyle, spor dünya-
sına üstün hizmetlerde bulunan ve bu gü-
zide tesisimize adını veren merhum Bur-
han Felek’i rahmetle yâd ediyorum. Resmi 

açılışını yaptığımız bu tesisin İstanbul’a ve 
Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum.

Esasen burası, İstanbul’umuzun en köklü 
spor tesislerinden biridir. Hizmete girdiği 
günden bu yana 500’e yakın ulusal ve ulus-
lararası organizasyona ev sahipliği yapmış 
bu tesiste, nice sporcu yetişmiştir. Biz de 
futbol oynadığımız dönemlerde, buradaki 
toprak sahada maçlara çıkıyorduk. Tesisi-
mizin her bakımdan günün ihtiyaçlarına 

Sporcular Yüzde Yüz Bursla 
Eğitim Hakkına Kavuşuyor

Burhan Felek Atletizm Stadı ve Çalışma Salonları Açılışı
İstanbul | 8 Şubat 2020
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Sporun, dünyada gittikçe büyüyen dev bir 
endüstriye, büyük bir ekonomik pazara 
dönüştüğünün farkındayız. Adımlarımızı 
da buna göre atıyoruz. Tesislerimizin kali-
tesi spor turizminin artmasını ve ciddi bir 
ekonomik kaynak haline dönüşmesini sağ-
ladı. Tesisleşme hamlesiyle Türkiye, her 
türlü uluslararası spor organizasyonunda 
öne çıkan ve takdirle takip edilen bir ülke 
haline geldi.

Yaptığımız yatırımlar ve inşa ettiğimiz te-
sisler sayesinde lisanslı ve faal sporcu sa-
yımızda da adeta bir patlama yaşanıyor. 
Bugün ülkemizde 9,5 milyon lisanslı spor-
cu, 4,6 milyon faal sporcu, 272 bine yakın 
antrenör bulunuyor. Sadece okullarımı-
zın düzenlediği spor faaliyetlerine katılan 
gençlerimizin sayısı 2,4 milyona ulaştı. Bu 
yıl uluslararası müsabakalarda kazandığı-
mız madalya sayısındaki büyük artış yüzü-
müzü ağartıyor. Bu başarılar tesadüf değil, 
çok büyük bir emeğin neticesi ve daha gü-
zel günlerin habercisidir.

Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızdan 
büyük beklentilerimiz var. Olimpiyatlarda 
ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımı-
za inanıyor ve güveniyoruz. Bununla ye-
tinmiyor, kendilerine her türlü imkânı da 
sağlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, 
sporcu yetiştirmede yaşadığımız sıkıntıla-
rı ortadan kaldıracak devrim niteliğinde 
bir adım attı. Artık yetenekli gençlerimiz 
“okul mu, spor mu” ikileminde kalmaya-
cak. Uluslararası organizasyonlarda ülke-
mizi temsil etmiş sporcular, anlaşma sağ-
lanan 28 vakıf üniversitesinde yüzde 100 
bursla eğitim görme hakkına kavuşuyor. 

Böylece gençlerimizin, müsabakalara ha-
zırlanmak için ayırdıkları vakit sebebiyle 
diğer arkadaşlarına göre dezavantajlı ko-
numa düşmelerinin önüne geçiliyor. 

Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırmak 
için uygulamaya geçirdiğimiz bir başka 
çalışma da Sportif Yetenek Taraması ve 
Spora Yönlendirme Projesidir. Bu projeyle, 
potansiyeli olan çocuklarımızı, daha körpe 
bir fidanken keşfedip sporumuza kazandı-
rıyoruz. İlkokul 3’üncü sınıftaki öğrencile-
rimize uygulanan sportif taramalar sonu-
cunda, hangi evladımız hangi branşa uy-
gun ise oraya yönlendiriliyor. Geçtiğimiz 
dönemde 802 bin gencimiz bu taramadan 
geçti. Bu çalışmayla önümüzdeki dönem-
de Türkiye’nin uluslararası alanda başarılı 
sporcu sayısında adeta patlama yaşanaca-
ğına inanıyorum. 

Tüm Vatandaşlarımızı Spor 
Yapmaya Davet Ediyorum

Değerli arkadaşlar,

Biz “Spor herkes içindir” ilkesine gönülden 
inanıyoruz. Bu anlayışla sportif imkânları 
herkes için ulaşılabilir hale getirmenin 
gayreti içindeyiz. Ülkemizin tüm şehirle-
rini, ilçelerini, mahallelerini tesislerle do-
natarak, sporu insanlarımızın ayağına gö-
türüyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımızı 
spor yapmaya davet ediyorum.

Avrupa’nın en genç, en dinamik nüfusu-
na sahibiz. Avrupa’nın en genç ve modern 
spor tesisleri de bizde. Bunların üzerine 

göre inşa edilerek, sporcularımızın hizme-
tine sunulmuş olmasından gerçekten bü-
yük memnuniyet duydum.

Yaptığımız yatırımlarla 2002 yılında ülke 
çapında 12 olan atletizm pisti sayımızı, 
bugün itibariyle 56’ya çıkarmış durum-
dayız. Burhan Felek Atletizm Stadı ve Ça-
lışma Salonlarımız, yeni haliyle, uluslara-
rası müsabakalar için gereken her türlü 
imkâna da kavuştu. Tesisimizde, Uluslara-
rası Atletizm Federasyonu standartlarında 
doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pisti 
bulunuyor. Bunların yanı sıra tesisimiz, 
60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma 
pistine, 1.800 metrekare kapalı alana sa-
hip atletizm salonuna ve 2 bin 425 seyirci 
kapasiteli kapalı tribüne sahiptir. Ayrıca 
tesis bünyesinde, halter ve kondisyon sa-
lonları, engelli atletizm sporcuları salonu, 
rehabilitasyon merkezi, karate, taekwon-
do, judo, temel jimnastik, pilates ve masa 
tenisi salonları mevcuttur. Sporcularımı-
zın dinlenebileceği bir kitap-kahve mekânı 
ile geleneksel çocuk oyunları ve zekâ oyun 
alanları da tesisimizde yer alıyor. 

Buradan tüm gençlerimize ve sporcula-
rımıza şu müjdeyi de vermek istiyorum: 
Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü 
ve günün 24 saati hizmet verecektir. Va-
tandaşlarımız günün her saatinde burada 
spor yapabilecek, kitap okuyabilecek, za-
man geçirebilecektir. Bu uygulamayı ülke-
mizdeki diğer spor tesislerimizde de baş-
latıyoruz. Böylece gündüz çalışan vatan-
daşlarımız ve okula giden öğrencilerimiz, 
uygun oldukları saatlerde buradaki spor 
salonlarını, yüzme havuzlarını ve diğer 

imkânları kullanabileceklerdir. Biz bu te-
sisleri, günün büyük bölümünde boş dur-
sunlar, çürüyüp gitsinler diye yapmıyoruz. 
Milletimiz bu tesislerden azami düzeyde 
istifade etsin istiyoruz.  Spor tesislerimizin 
en verimli şekilde kullanımını sağlamak 
için gereken her adımı atıyoruz, atmaya da 
devam edeceğiz.

Lisanslı ve Faal Sporcu  
Sayımızda Patlama Yaşanıyor

Değerli arkadaşlar, 

Her alanda olduğu gibi sporda da, ham-
dolsun, son 17 yılda dünyada eşi benzeri 
olmayan bir tesisleşme devrimi gerçek-
leştirdik. Ülkemizin istisnasız her şehrini 
stadyumlarla, yüzme havuzlarıyla, spor 
salonlarıyla, kortlarla, kayak merkezleriy-
le, mahalle tipi spor alanlarıyla donattık. 
Bugüne kadar spor tesislerimiz için yap-
tığımız toplam yatırım rakamı 9,5 milyar 
(katrilyon) liradır.  

Türkiye, dört mevsimin de doya doya ya-
şandığı bir ülkedir. Bu durum bize, farklı 
spor branşlarında kolayca faaliyet göste-
rebilme imkânı tanıyor. Tesis yatırımları-
mızla ülkemizi, spor turizminde de dün-
yanın gözbebeği haline getiriyoruz.  Huzur 
ve güven ortamını sağladığımız Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz, tabiat 
ve kış sporlarının cazibe merkezine dönüş-
tü. Hakkâri’nin dağlarında artık kadınıyla 
erkeğiyle tüm vatandaşlarımız ve sporcu-
larımız kayak yapabiliyor. 
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Bu merkezlerin ülkemizin her köşesinde 
ulaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla, 
geçtiğimiz yıldan itibaren okullarda, üni-
versitelerde ve yurtlarda Genç Ofis kurma-
ya başladık. Gençlik Merkezi faaliyetlerine 
katılmak isteyen ama ulaşım sıkıntısı çe-
ken öğrencilerimiz, kendi okullarındaki 
Genç Ofisler aracılığıyla istedikleri faali-
yetlerden istifade edebiliyor. Şu ana kadar 
60 Genç Ofisimiz hizmete açıldı. İnşallah 
yakında bunları tüm üniversitelerimize 
yaygınlaştıracağız. 

Gençlerimize bir başka önemli hizmeti-
miz de Gençlik Kamplarıdır. Her yıl on 
binlerce gencimizi, ulaşım, konaklama ve 
yemek ihtiyaçlarını karşılayarak kamp te-
sislerimizde ağırlıyoruz. Kamplarımızı, 
deniz, doğa, girişimcilik, bilim, edebiyat, 
iletişim, ekolojik tarım ve hayvancılık gibi 
özel temalarla düzenliyoruz. Halen faali-
yette olan 39 kamp tesisimizde, geçtiğimiz 
yıl ağırladığımız gençlerimizin sayısı 124 
bini geçti. Bu kapasitenin artırılması için 
çalışmalarımız devam ediyor.

1 Milyon Gencimizi Gönüllülük 
Faaliyetlerinde Görmeyi 
Hedefliyoruz

Değerli arkadaşlar, 

Bizim medeniyetimiz bir gönül medeni-
yetidir. Gençlerimizi medeniyetimizin bu 
yönüyle buluşturacak çalışmaları da ih-
mal etmiyoruz. Milletimizin değerler dün-
yasını yansıtan faaliyetlerle, gençlerimiz 
hem gönüller kazanıyor, hem de büyük bir 

hayat tecrübesi ediniyorlar. Mesela geçtiği-
miz hafta Elazığ’da yaşanan deprem son-
rası, bölgeye giden gönüllü gençlerimiz, 
orada binlerce vatandaşımızın hayatına 
dokundu. Bu hayırlı faaliyete katılarak 
örnek bir davranış ortaya koyan gençleri-
mizin her birini canı gönülden tebrik edi-
yorum. Dünyanın neresinde olursa olsun 
mazlumlara el uzatan ve gönül köprüleri 
kuran gençlerimizle iftihar ediyoruz. İn-
şallah bu güzel örnekler daha da çoğala-
cak. Önümüzdeki yıl en az 1 milyon gen-
cimizi gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi 
hedefliyoruz. Buradan Türkiye’nin bütün 
gençlerini, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 
öncülüğünde yürütülecek çalışmalarda 
“gönüllü olmaya” davet ediyorum.

Bizim sadece kariyerine odaklı değil, asıl o-
larak sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek 
ve arkadaşlarıyla omuz omuza vermeyi 
bilen bir nesle ihtiyacımız var. Türkiye’nin 
geleceğini, işte bu bilinçle hayata bakan 
gençlerimiz inşa edecektir. Gençlerimizin 
sorumluluk sahibi olması için yapılacak 
en doğru çalışma, onların hayallerini yine 
onların elleriyle gerçeğe dönüştürmektir.  
Bu amaçla her yıl, “Fikir Sizden, Destek 
Bizden” sloganıyla proje destek çağrısına 
çıkıyor, on binlerce gencimizin hayalini 
gerçekleştirmesine katkı sağlıyoruz. Geç-
tiğimiz yıl, gençlerimizin birbirinden kıy-
metli 1001 projesine 17,5 milyon lira mad-
di destek verdik. Gençlerin hayallerine 
omuz vermeye, yollarını açmaya, fikirleri-
ni hayata geçirme yolunda onlara destek 
sağlamaya devam edeceğiz.

yenilerini ekliyor, proje üstüne proje geliş-
tiriyoruz.  Şimdi yeni bir kampanya daha 
başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir köşesin-
de uygun olan her yere tam 10 Bin Pota 
yerleştiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız 
diledikleri her zaman basketbol oynama 
imkânına kavuşacak. 

Bu vesileyle, basketbolseverlere bir de 
müjde vermek istiyorum. Üst üste 3 defa 
Eurolig’in en değerli oyuncusu seçilen, 
basketbol sporunun önemli isimlerinden 
Shane  Larkin artık ayyıldızlı formayla mü-
cadele edecek. Kendisinin ülkemiz vatan-
daşlığı işlemlerini tamamladık. Böylece 
milli takımımızdaki bu tür güçlenme, mey-
dana gelen sinerji inanıyorum ki kendi 
bünyemizde de çok daha farklı bir adımın 
atılmasına vesile olacaktır. Artık 12 Dev 
Adam’ımız, inşallah sahaya çok daha güç-
lü bir şekilde çıkacaktır. Shane Larkin’in 
ülkemiz vatandaşlığı hayırlı olsun diyor, 
kendisine başarılar diliyorum. 

Bir başka önemli karar daha alarak, yüz-
me havuzlarımızı günün 24 saati açık hale 
getiriyoruz. “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” 
projemiz kapsamında, 2020 yılı sonuna 
kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. 
“Mahalle Tipi Sahalar” ile bütün imkânları 
çocuklarımızın ayağına götürüyoruz. Şu 
ana kadar ülke genelinde 2 bin 425 mahal-
le ve okul sahası inşa ettik. Bunlara ilave 
olarak 1.018 mahalle tipi sahamızın yapı-
mı da sürüyor. 

İstanbul’umuzun da her ilçesini yüzme 
havuzları, kortlar, atletizm pistleri, basket-
bol, futbol ve voleybol sahalarıyla donat-

maya devam edeceğiz. Bu vesileyle Dün-
ya Şampiyonası vizesi alan Voleybol Milli 
Takımımızı kutluyorum. Bu sahalarda ter 
döken evlatlarımız arasından geleceğin 
şampiyonları çıkacaktır. Diğer yandan, 
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimi-
zi geliştiriyoruz. Halen 22 İlimizde faali-
yetlerine devam eden Türkiye Olimpiyat 
Hazırlık Merkezleri’nde, 696’sı gündüzlü 
ve 439’u yatılı olmak üzere toplam 1.135 
sporcumuz bulunuyor. Buralarda yetişen 
sporcularımız, dünyanın dört bir yanında 
ülkemizi temsil ediyor. 

Değerli arkadaşlar, 

Biz daima gençlere güvendik. Bunu da 
lafta bırakmadık, yaptığımız icraatlarla 
açıkça gösterdik. Gençlerimizin potansi-
yelini en üst seviyede kullanabilmesi için 
her alanda kendilerine destek oluyoruz. 
Gençlik Merkezlerimizi bu amaçla kurduk 
ve yaygınlaştırıyoruz. Halen 81 ilimizde 
327 Gençlik Merkezimiz faaliyet gösteri-
yor. Buralarda gençlerimizle birlikte ge-
leceğimiz için hayaller kuruyor, birlikte 
düşünüyor, birlikte çalışıyor, birlikte üreti-
yoruz. Mutlu ve güçlü bireyler olmalarına 
katkı sağlamak amacıyla sosyal, kültürel, 
sportif ve gönüllü faaliyetler gerçekleşti-
riyoruz. Katılımcılık ilkesine verdiğimiz 
önemin gereği olarak, bu merkezlerimizde 
gençlerimizi karar alma süreçlerine dâhil 
ediyoruz. Eğitimden istihdama, girişimci-
likten yabancı dile, kodlamadan müziğe 
ve sanata kadar her alanda gençlerimizin 
beklentilerine cevap verecek faaliyetler 
yürütüyoruz. 
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Değerli arkadaşlar, 

İnsan hayatında en büyük farkın eğitimle 
oluştuğunu bildiğimiz için, 17 yılda en bü-
yük yatırımı bu alana yaptık. Ülkemizde 
üniversite eğitimini her bir gencimiz için 
erişebilir, ulaşılabilir kılan yine biz olduk. 
Üniversite sayısını 76’dan 207’ye, üniver-
site öğrencisi sayısını 1,6 milyondan 8 mil-
yona yükselttik. Hayallerini gerçekleştir-
mek için üniversiteye giden gençlerimizin 
barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
adeta bir yurt inşa etme seferberliği baş-
lattık. Yükseköğrenim yurtlarının sayısını 
11,3 milyar (katrilyon) liralık bir yatırımla 
190’dan 775’e, yatak kapasitesini ise stan-
dartları fevkalade yükseltilmiş olarak 182 
binden 678 bine taşıdık. 

Yurtlarda kalan gençlerimiz, sadece öğre-
nim hayatlarını sürdürmekle kalmıyor, aynı 
zamanda bu memleket için katma değer üre-
tiyor. Mesela, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma 
Günü’nde yurtlarımızda kalan öğrencileri-
miz 2 milyon fidanı toprakla buluşturdu. 

Üniversiteye giden her öğrencimize kredi 
veya burs vererek, eğitim-öğretim hayatı-
nı kolayca sürdürmesini sağlıyoruz. Sade-
ce 2019 yılında yaklaşık 2,5 milyar liralık 
kredi veya burs ödemesi gerçekleştirdik. 
İlave olarak, yurtlarımızda kalan gençle-
rimize 2019 yılı içerisinde 1,5 milyar (kat-
rilyon) liraya yakın beslenme yardımında 
bulunduk. Yetişmelerine bir nebze dahi ol-
sa katkı sağladığımız her vatan evladı, bu 
topraklara ektiğimiz tohum, diktiğimiz fi-
danlar olacaktır. Rabbim, yarınların büyük 
Türkiye’si için emek sarf eden herkesin yo-
lunu açık, işini kolay eylesin diyorum. 

Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptı-
ğımız Burhan Felek Atletizm Stadı ve Ça-
lışma Salonlarının İstanbul’umuza, ülke-
mize, sporcularımıza, gençlerimize, mille-
timize hayırlı olmasını diliyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla.

Bilgi ve iletişim sektörü temsilcilerinin 
kıymetli mensupları, değerli misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selamlı-
yorum. Resmi açılışını yapmak üzere bir 
araya geldiğimiz Ulusal Siber Olaylara Mü-
dahale Merkezimizin yeni binasının ülke-
mize, milletimize ve sektörümüze hayırlı 

olmasını diliyorum. Bu merkezin ülkemi-
ze kazandırılmasında emeği geçen tüm ku-
rumlarımızı, mühendisinden teknisyenine 
herkesi tebrik ediyorum. Güvenli İnternet 
Günü etkinliğiyle birlikte gerçekleştirdiği-
miz bu açılışla, ülkemizin her türlü siber 
saldırıya karşı çok daha hazırlıklı hale gel-
diğine inanıyorum. 

Veri Güvenliği Konusundaki 
Milli Çözüm Çalışmalarını 

Hızlandırıyoruz

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılışı
Ankara | 10 Şubat 2020
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nin önemli bir bölümünü dijital ortama 
taşımak olmuştur. E-devlet hizmetlerinde 
sağladığımız gelişme, bu güçlü altyapı ile 
vatandaşlarımıza hizmetleri çok hızlı ve 
kolay bir şekilde ulaştırabileceğimizin en 
güzel ispatıdır. Bu alanda 2 yıl gibi kısa bir 
sürede dünyada 68’nci sıradan 53’üncü 
sıraya yükseldik. Bugün 5 binin üzerinde 
e-devlet hizmetinden yaklaşık 45 milyon 
vatandaşımız istifade edebiliyor. 

Değerli arkadaşlar,

Dijital teknolojilerin hızla geliştiği günü-
müzde, bu dönüşümün güvenlik boyutu, 
en az ülkelerin fiziki savunması kadar 
önemli hale gelmiştir. Türkiye’nin teknolo-
jiyi sadece tüketen değil, asıl olarak bulan, 
tasarlayan, geliştiren, üreten ve dünyaya 
pazarlayan bir ülke haline gelmesini he-
defliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesini işte 
bunun için başlattık. Yerli ve milli yenilik-
çi teknolojilerin, kamu başta olmak üzere 
ülkemizdeki tüm kurumları ve bireyleri 
kucaklayacak şekilde gelişmesi için tüm 
imkânlarımızı seferber ediyoruz. 

Teknolojinin insanlığa faydalı yüzü yanın-
da, suçu bir endüstri haline getiren yönü 
de vardır. Geçmişte basit amaçlar ve üst 
düzey yetkinlikte kişiler tarafından yapı-
labilen siber saldırılar, artık devletler dü-
zeyine kadar çıkmıştır. Bu durum siber 
saldırıların çok güçlü altyapıyla ve güçlü 
kadrolarla yürütülebilmesine, dolayısıyla 
hedef odaklı ve çok daha yıkıcı hale gel-
mesine yol açıyor. Türkiye, son dönemde 
siber saldırılara en çok hedef olan ülkele-
rin başında geliyor. Mesela 2016 yılında 

9 bini bulmayan ülkemize yönelik siber 
saldırı sayısı, geçtiğimiz sene 136 bini aş-
mıştır. Sınırlarımızın güvenliği ne kadar 
önemliyse, elektronik sistemlerimizin ve 
buralarda saklanan verilerin güvenliği de 
o derece önemlidir. 

Yapay zekâ destekli insansız hava araçları 
ve robotik sistemler başta olmak üzere her 
türlü teknolojik ürününün hayatımızda 
giderek daha çok yer edeceği bir döneme 
giriyoruz. Bu işin güvenlik boyutuna artık 
çok daha önem vermeliyiz. Aksi takdirde, 
ülkemizin hem teknoloji çöplüğü haline 
dönüşmesine engel olamayız, hem de tüm 
kritik sistemlerimizi başkalarının eline 
teslim etmiş oluruz. 

Veri güvenliği de bu işin önemli bir par-
çasıdır. Günümüzde veri, en az petrol ka-
dar önemli hale geldi. Veri güvenliğini 
yabancı çözümlerle sağlamaya çalışmak, 
sınır güvenliğini yabancı askerlere ema-
net etmekle eşdeğerdir. Bu gerçekten ha-
reketle, veri güvenliği konusundaki yerli 
ve milli çözüm çalışmalarını hızlandırıyo-
ruz. “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalma-
lı” anlayışıyla başlattığımız çalışmalarda, 
henüz istediğimiz yere gelemediğimiz bir 
gerçektir. Bunun için kamu ve özel sektöre 
ait veri merkezlerini mutlaka bir düzene 
sokmamız şarttır. İlgili kurumlarımızdan 
bu konuda gereken çalışmaları süratle ta-
mamlamalarını bekliyorum. Akıllı sistem-
lerle kullanılan saldırıları püskürtmenin 
yolu daha akıllı sistemleri geliştirmek ve 
kullanmaktır. 

Değerli arkadaşlar,

Bilgi ve teknoloji, dünyada en hızlı büyü-
yen sektördür. Ülkemizde bu sektörün 
hacmi 17 yılda 20 milyar dolardan 132 
milyar dolara yükseldi. Sektörün ülkemiz-
deki yatırımları 100 milyar lirayı aştı. Mo-
bil hizmetlerden faydalanan abone sayısı 
nüfusumuzla aynı rakama, yani 83 milyo-
na ulaştı. Genişbant internet abonesi sayısı 
77 milyonu, sabit genişbant abone sayısı 
14 milyonu, fiber abone sayısı 3,2 milyo-
nu, makineler arası iletişim abone sayısı 
6 milyonu geride bıraktı. Tabii bu tabloda 
internet erişimine imkân veren mobil tari-
felerin fiyatlarındaki düşüşün çok büyük 
etkisi vardır. Yaklaşık 10 yıl önce mobil o-
peratörlerimizin dakikası 11,7 kuruş olan 
ortalama tarife ücreti, bugün 1,5 kuruşa 
geriledi. Bir başka ifadeyle, vatandaşları-
mız çok daha kaliteli hizmeti,  bugün nere-
deyse 10 kat daha az ödemeyle alabiliyor. 

Bu sürecin devam ettirilebilmesi için alt-
yapı yatırımlarının en etkin ve verimli şe-
kilde yürütülmesi gerekiyor. Elektronik 
Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi çerçeve-
sinde yürütülen çalışmaların geliştirilerek 
sürdürülmesiyle, bunu da sağlayabileceği-
mize inanıyorum. Hedefimiz, ülkemizde 
haberleşme altyapısının kapsama alanına 
girmeyen tek karış yer bırakmamaktır. 

Türkiye’nin ilk yerli ve milli baz istasyonu 
ULAK’ı bu amaçla ürettik. Bugün ülkemiz-
de yaklaşık 190 bin baz istasyonu bulunu-
yor. ULAK’ın kullanıldığı baz istasyonu 
sayısı ise henüz 1.000 civarındadır. Her 
ne kadar çeşitli operatörlerimizin verdiği 

3 bin 400 adetlik bir ULAK siparişi var ise 
de, henüz bu konuda kat etmemiz gereken 
çok mesafe olduğu ortadadır. Tüm mobil 
operatörlerimizi ülkemizin yerli ve milli 
baz istasyonu ULAK’ı daha etkin şekilde 
kullanmaya davet ediyorum. 

Mobil Teknolojide 5-G’de Daha 
Yüksek Yerlilik Oranlarına 
Ulaşmalıyız

Bilindiği gibi 2016 yılında 4,5-G ihalesini 
yaparken, kademeli olarak yüzde 30, yüz-
de 40 ve yüzde 45 yerlilik şartı getirmiştik. 
Maalesef, yüzde 23 ile henüz bu yerlilik 
oranlarının çok uzağındayız. Önümüzde 
5-G süreci var. Kritik bir alan olan mobil 
teknolojide 5-G’de daha yüksek yerlilik 
oranlarına ulaşmak mecburiyetindeyiz. 
Endüstride hızlı bir dönüşümü beraberin-
de getirecek 5-G, akıllı şehirler, akıllı ulaş-
tırma sistemleri, akıllı hastaneler gibi nice 
alanın temel altyapısı oluşturacak. Bunun 
için 5-G’nin etkileyeceği tüm sektörlerle 
ilgili kapsamlı bir çalışmayı da hızla yü-
rütüp, geleceğin teknolojisine bir an önce 
hazır hale gelmeliyiz. 5-G konusunda ge-
ciktiğimiz her günün ülkemize yıllara sari 
maliyetinin olacağını aklımızdan çıkar-
mamalıyız. Yerli 5-G teknolojisi altyapısını 
kurmadan 5-G’ye geçemeyiz. Bunun için, 
tüm kurumlarımızın ve firmalarımızın 
hızlı, etkin ve kararlı bir şekilde hareket 
etmesi şarttır. 

Geliştirdiğimiz ve güvenli hale getirdiği-
miz mobil altyapı sayesinde elde ettiğimiz 
kazanımlardan biri de, kamu hizmetleri-
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Haberleşme alanındaki faaliyetlerin ana 
kaynağı uzaydaki uydular haline gelmiştir. 
Türkiye olarak, uzay faaliyetlerimizi güç-
lendiriyor ve derinleştiriyoruz. Bu amaç-
la Türkiye Uzay Ajansını kurduk. Uydu 
pozisyonları ve frekans haklarımızla ilgili 
çalışmaları uluslararası kuruluşlar nezdin-
de yakından takip ediyoruz. Halen uzayda, 
TÜRSAT 3-A, TÜRKSAT 4-A ve TÜRKSAT 
4-B olmak üzere 3 haberleşme uydumuz 
faaliyet gösteriyor. Bu uydular 118 ülkede 
3 milyar kişiye yayıncılık hizmeti verile-
bilmesine imkân sağlıyor. Üretimi tamam-
lanan TÜRKSAT 5-A’yı, inşallah bu yılın 
sonuna doğru uzaya fırlatıyoruz. TÜRSAT 
5-B’yi de önümüzdeki yıl uzaya gönderiyo-
ruz. İlk yerli haberleşme uydumuz olacak 
TÜRSAT 6-A’nın tasarımı tamamlandı, 
mühendislik çalışmaları sürüyor, inşallah 
bunu da 2022 yılında uzaya göndermeyi 
planlıyoruz. Böylece Türkiye, dünyada ha-
berleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden bi-
ri haline gelmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlar,

İnternet ve teknoloji, insanların hayatını 
kolaylaştıran yönü yanında, pek çok yeni 
tehditleri de içinde barındıran bir alandır. 
Bu bakımdan “İnternetin sorunlu değil so-
rumlu kullanımı” giderek daha çok önemli 
hale gelmeye başladı. Teknoloji bağım-
lılığı, bu tehditlerden sadece biridir. Gü-
nümüzde teknoloji bağımlılığı sebebiyle 
adeta modern kölelere dönüşen yığınlarla 
karşı karşıyayız. Önce gençlerde başlayan 
teknoloji bağımlığının artık her kesimi 
kuşatıyor olmasını üzüntüyle takip ediyo-
ruz. Hâlbuki biz çevremize baktığımızda, 

modern köleler değil, teknolojiyi bilinçli 
kullanan özgür bireyler görmek istiyoruz. 
Aynı oda içinde dahi konuşarak değil me-
sajla iletişim kuran insanların gerçek ha-
yatla bağı giderek zayıflıyor. İnsanlarımı-
zın gerçek hayatla bağlarını güçlendirecek 
çalışmaları desteklememiz, özendirmemiz 
gerekiyor. 

Bir başka önemli sıkıntımız siber zorba-
lıkların çeşitleniyor ve artıyor olmasıdır. 
Özellikle sosyal medya, bu bakımdan tam 
bir çöplük, tam bir başıboş mecra haline 
dönüşmüştür. İnsanların taciz edildiği, 
dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, linçe 
tabi tutulduğu, her türlü haklarının ihlal 
edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim 
olmayacağız. Gerçek hayatta suç olan her 
şeyin internet ortamında da aynı karşılığı 
bulması şarttır. Ülkemizi, yalan haberin, 
iftiranın, hakaretin, tehdidin, dolandırıcı-
lığın, provokasyonların adeta bir çığ gibi 
toplumumuzun üzerine çöktüğü bu kâbus 
ikliminden çıkartmakta kararlıyız. 

Esasen, daha 2007 yılında, Başbakanlığı-
mız döneminde bu konuda gereken önlem-
lerin alınmasını talep etmiştik. Ancak, ara-
dan gecen bunca zamana rağmen, henüz 
işe yarar bir hukuki ve teknik altyapı oluş-
turamadığımızı da üzüntüyle görüyoruz. 
Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız ile ilgili 
kurumlarımız tarafından bu çerçevede 
yürütülen hazırlıkların süratle neticelen-
dirilmesini istiyorum. Vatandaşlarımızı 
da, özellikle çocuklarımızı korumak için, 
güvenli internet hizmetlerinden daha çok 
faydalanmaya davet ediyorum. 

Siber saldırılara konvansiyonel yöntemler-
le karşı koymaya kalkmak, kurşunu kağıtla 
durdurmaya çalışmak gibidir. Unutmama-
lıyız ki, artık teknolojiye hükmedenin her 
sisteme ve onu üreten, kullanan, saklayan 
her unsura nüfuz edebildiği bir döneme 
giriyoruz. Bu amaçla Cumhurbaşkanlığı 
olarak bir Bilgi ve İletişim Güvenliği Ge-
nelgesi yayımladık. Kurumlarımız ve ka-
mu görevlilerimiz için bağlayıcı olan bu 
genelgenin tüm unsurlarıyla uygulanma-
sına önem veriyoruz.

Siber Yıldız Yarışmalarıyla 
Yetenekli Gençlerimizi 
Keşfediyoruz

Değerli arkadaşlar,

Açılışını yaptığımız Ulusal Siber Olaylara 
Müdahale Merkezimiz, yılın 365 günü, gü-
nün 24 saati kesintisiz çalışacaktır. Bura-
da, yerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz 
siber güvenlik sistemlerini kullanarak, 
hem saldırıları engelliyor, hem de önce-
den tedbir alıyoruz. Savunmadan iletişi-
me, sağlıktan enerjiye, finanstan eğitime 
kadar tüm sektörlerdeki kritik kurum ve 
kuruluşlarımızda siber olaylara müdahale 
ekipleri oluşturduk. Bu ekipleri her geçen 
gün daha da yaygınlaştırıyor ve güçlendi-
riyoruz. 

Şu anda 1.300 kurumumuzda, yaklaşık 
4 bin uzmanla siber güvenlik faaliyetleri 
yürütülüyor. Bu ekipler istihbarat payla-
şımından güç birliğine kadar her alanda 
dayanışma içerisinde çalışıyor. Siber sa-

vunmada yapay zekâ ve makine öğrenme-
si teknikleri giderek önem kazanıyor. Bu 
doğrultuda KASIRGA, AVCI, AZAD gibi 
uygulamalar geliştirdik. Ülkemize yönelik 
siber saldırıların pek çoğu, işte bu ekip-
ler ve uygulamalarla, çoğu defa kimsenin 
haberi olmadan sessiz-sedasız bir şekilde 
bertaraf ediliyor. Tüm bu çalışmalar sa-
yesinde Türkiye, Global Siber Güvenlik 
Endeksi’nde dünyada 20’nci, Avrupa’da 
11’nci sıraya yükseldi. Almanya, İtalya, 
Belçika gibi ülkelerin önünde yer aldığı-
mız bu sıralamada, daha da yukarılara tır-
manmakta kararlıyız. 

Siber güvenlik alanında, milli hassasiyet-
lere sahip nitelikli uzmanlar yetiştirme-
yi de ihmal etmiyoruz. Bunun için BTK 
Akademi’yi kurduk. Eğitim dahil herhangi 
bir ön şart aranmaksızın tüm gençlerimize 
açık olan akademide, siber güvenlik ve 5-G 
teknoloji başta olmak üzere, sektörün nite-
likli insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya 
yönelik çalışmalar yapılıyor. Yaptığımız Si-
ber Yıldız Yarışmaları ile de yetenekli genç-
lerimizi keşfediyoruz. İnşallah ülkemizi, 
siber güvenlikte dünya çapında bir marka 
haline dönüştüreceğiz. 

Mobil dönüşüm sürecinin en önemli un-
surlarından biri de frekans kullanımının 
düzenlenmesi ve denetlenmesidir. Milli 
Monitör Merkezini bunun için hayata ge-
çirdik. Bu merkezde kablosuz haberleşme 
sistemlerine zarar veren her türlü kaçak ve 
zararlı sinyalleri kaynağında tespit ederek, 
önüne geçiyoruz. 
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Türkiye Ulusal Mobil Uyarı 
Sistemini Hayata Geçirdik

İnternetteki kirliliğin en önemli sebep-
lerinden biri, ülkemizde içerik üretimi 
yerine sadece kopyala-yapıştır mantığıy-
la içerik tüketiminin ağırlıkta olmasıdır. 
Hâlbuki bizim gerçekten üretken, kabili-
yetli, cevval gençlerimiz var. Gençlerimiz-
den, internetin sağladığı imkânları en iyi 
şekilde kullanarak, doğru ve faydalı içerik 
üretiminde öne çıkmalarını bekliyoruz. 
Bu çerçevede, gençlerimizin internetten 
elde ettikleri bilgiyi ürüne dönüştüre-
rek, hem kendileri, hem de ülkeleri için 
faydalı sonuçlar ortaya koyma çabalarını 
destekleyeceğiz. Türkiye’nin 2023 hedef-
lerine ulaşabilmesinde, bu doğrultuda 
elde edeceğimiz başarıların çok büyük 
katkısı olacaktır. 

Sıkıntılarını dile getirirken, elbette tek-
nolojinin bize sağladığı kimi kritik 
imkânların hakkını da teslim etmemiz 
gerekiyor. Son dönemde yaşadığımız afet-
lerde, bu imkânlardan büyük ölçüde fay-
dalandık. Yıkıntıların altındaki vatandaş-
larımızla kurulan cep telefonu bağlantıları 
ve sinyal takipleri, çalışmaların hızlı ve 
etkin şekilde yürütülebilmesini sağladı. 
Bu çerçevede attığımız önemli bir adım 
da, Türkiye Ulusal Mobil Uyarı Sistemini 
hayata geçirmiş olmamızdır. Ulusal uyarı 
sistemiyle, gerektiğinde ülkemizdeki tüm 
kullanıcıların cep telefonlarına 1 saat için-
de mesaj gönderebilecek bir altyapı oluş-
turduk. Elbette bu sistemi sadece belirli 
bölgelerimize, belirli illerimize, belirli il-

çelerimize göre sınırlayarak da kullanabi-
liyoruz. Afetlerde ve her türlü acil durum 
hallerinde, bu sistemden göndereceğimiz 
mesajlarla vatandaşlarımızı ikaz edebile-
cek, bilgilendirebilecek ve yönlendirebile-
ceğiz. Yakında bu sistemi, ülkemizdeki ilgi-
li kurumların kullanımına açıyoruz. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’nin maziden atiye kurduğu köprü-
de, dijital dünya çok önemli bir yere sahip 
hale gelmiştir. Karşımızdaki hakikatlere 
sırtımızı dönemeyeceğimize, dünyanın 
akışını tersine çeviremeyeceğimize göre, 
geleceğe bakacağız. Milletimiz, tarihin 
her döneminde, devrin yeniliklerini, geliş-
melerini, bilim ve teknoloji birikimini en 
güzel şekilde değerlendirmeyi bilmiştir. 
Bugün de aynı başarıyı göstereceğimizden 
şüphe duymuyorum. Nitekim, teknoloji 
altyapısından siber saldırılara kadar bu 
alanda geldiğimiz yeri sizlerle paylaştık. 
İnşallah önümüzdeki dönemde her alanda 
olduğu gibi, bilgi ve iletişim teknolojilerin-
de de Türkiye’yi dünyanın en önde gelen 
ülkeleri arasına sokacağız. Yüksek teknolo-
jiye dayalı ürünleri tasarlayan, geliştiren, 
üreten ve tüm dünyaya satan bir Türkiye 
için hep birlikte daha çok çalışacağız. 

Bu duygularla açılışını yaptığımız Ulusal 
Siber Olaylara Müdahale Merkezinin bir 
kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
merkezin ülkemize kazandırılmasında e-
meği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kıymetli 
mensupları, değerli hocalarım, üstadlarımız, 
saygıdeğer misafirler, sevgili gençler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle se-
lamlıyorum. Bu anlamlı ödül töreni vesilesiyle 
sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağır-
lamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. 
Milletin evine, bu gazi mekâna hoş geldiniz.

Sözlerimin hemen başında Suriye rejimi 
tarafından dün gerçekleştirilen hain sal-
dırı sonucu şehit olan Mehmetçiklerimize 
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa-
lar niyaz ediyorum. Rabbim şehitlerimizi 
cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Şe-
hitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz 
milletimizin her bir ferdine de sabırlar di-

Türkiye, Kültür, Sanat ve 
Edebiyat Alanında Vesayet 

Zincirlerini Kırmıştır

Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni
Ankara | 11 Şubat 2020
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kispet, çam düdüğü, kaval, bağlama, nazar 
boncuğu, yazma, basma, dokuma, âşıklık, 
zakirlik, mersiyehanlık gibi onlarca sana-
tın bugün hala yaşıyor olmasından bahse-
debilir miydik? Hayır. Her biri birbirinden 
kıymetli maharetlere sahip olan bu sanatçı 
üstatlarımız, unutulmaya yüz tutmuş olan 
değerlerimizi yine aşk ile ayakta tutuyor-
lar. Yüreklerinde koca bir aşkı, ellerinde 
emsalsiz bir mahareti sımsıkı tutan bu 
sanatkârlarımızı takdir etmek için keli-
meler kifayetsiz kalıyor. Bağrındaki nice 
kıymetli hazineyi insanlığın istifadesine 
sunan bereketli topraklarımız, bugün de 
en nadide mücevherleriyle tüm dünyanın 
ilgisini üzerine çekiyor.

Ülkemiz, Yaşayan İnsan Hazineleri bakı-
mından, dünyanın en mümbit coğrafya-
sında yer alıyor.  UNESCO Somut Olmayan 
Kültürel Miras Listeleri’ne kaydettirdiği-
miz 18 unsur ile 178 ülke içinde en çok 
kültürel değere sahip ilk 5 ülke arasında 
bulunuyoruz. Sadece son 12 yılda bu lis-
tede yer alan isimleri şöyle bir hatırlamak 
dahi zenginliğimizi göstermeye yeterlidir. 
Bu vesileyle yakın tarihlerde ebedi âleme 
uğurladığımız; Âşık Şeref Taşlıova ve Neşet 
Ertaş’ı, Karagöz sanatçısı Tacettin Diker ve 
Orhan Kurt’u, Çam düdüğü yapımcısı ve ic-
racısı Hayri Dev’i, Çini ustası Sıtkı Olçar’ı, 
Minyatür sanatçısı Cahide Keskiner’i, Kla-
sik kitap sanatları üstadı İslam Seçen’i, 
Bağlama yapımcısı Bekir Tekeli’yi bir kez 
daha rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.

Varlıklarıyla bizleri onurlandıran üstatla-
rımıza sıhhat ve afiyet içinde uzun ömür-
ler niyaz ediyorum. Bugün ödüllerini tev-

cih edeceğimiz medeniyetimizin muha-
fızları olarak gördüğüm hocalarımıza ve 
sanatçılarımıza, ülkem ve milletim adına 
teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar 
diliyorum.

Kıymetli dostlarım,

Yaşayan insan hazinelerimiz milli kültü-
rümüzün bayraktarları ve usta-çırak gele-
neğinin seçkin temsilcileridir. Onlar, “Her 
seherde besmeleyle açılır dükkânımız, ahi 
evrandır bizim pirimiz sultanımız” diyen 
bir geleneğin varisleridir. Evet, ahilik, geç-
mişte kalmış bir nostalji değil, bugün de 
hayatımızda yerini koruyan bir değerler 
silsilesidir. Ahilik, bir mesleki eğitim ku-
rumu olduğu kadar aynı zamanda manevi 
tekemmül müessesesidir. Talebelerine ev-
vela doğruluğu, dürüstlüğü, helal kazan-
cı, sabrı, kanaati öğreten bir mektep olan 
Ahilikte, usta çırağını evladı gibi görür, ko-
rur, kollar. Çıraklıktan ustalığa doğru yü-
rürken hem mesleğe, hem de hayata dair 
incelikler keşfedilir. Bu süreç, ustanın çıra-
ğını el becerisi yanında kalben ve ruhen de 
eğittiği bir mektebin adıdır. 

Bugün maalesef, ahlak ve ekonominin bir-
birinden ayrı telakki edildiği bir dünyada 
yaşıyoruz. Dünyanın yaşadığı birçok buh-
ranın temelinde bu sorunlu zihniyet var. 
Daha fazla kazanmaya, hırsa, açgözlülüğe, 
acımasız bir rekabete dayanan bu düzen, e-
sasında insanlığın tamamını tehdit ediyor. 
Oysa bizler, kalkınma, büyüme, zengin-
leşme yolunda insani değerlere daha çok 
sahip çıkmayı, ahlakı, maneviyatı, vefayı, 
diğergâmlığı, cömertliği esas alan bir me-

liyorum. Yarınki Grup toplantımızda Suri-
ye meselesini ve bundan sonra atacağımız 
adımları detaylı bir şekilde kamuoyumuz-
la paylaşacağız. Nitekim dün yapmış oldu-
ğumuz üst düzey toplantıda gerekli karşı 
cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına 
verdik. Bunlar bizim Mehmetlerimize 
saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır 
ödeyecekler. 

Değerli arkadaşlar,

Bildiğiniz üzere, kadim mirasımızın bel-
li unsurlarını üstün bilgi ve becerileriy-
le yeniden oluşturmak, yorumlamak ve 
ülkesinin kültürel zenginliğini yaşatmak 
için ömrünü vakfedenleri Yaşayan İnsan 
Hazineleri olarak tanımlıyoruz. UNESCO 
çatısı altında imzalanan Somut Olmayan 
Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 
gereğince, bu konuda her yıl yenilenen bir 
envanter çalışması yürütülüyor. Ülkelerin 
gelenek ve göreneklerindeki zenginliği or-
taya koyan bu çalışmalara biz de Türkiye 
olarak 2006 yılından itibaren iştirak edi-
yoruz. Bu sözleşmede imzası bulunan her 
ülke gibi Türkiye’de de, Somut Olmayan 
Kültürel Miras ve Yaşayan İnsan Hazinele-
ri kategorileriyle ilgili belirlenen kriterler 
çerçevesinde değerlendirmeler yapılıyor. 
Değerlendirmeler sonucunda tespit edilen 
kişilere de ödüller veriliyor. 

2008 yılından bu güne her yıl devam eden 
değerlendirmeler neticesinde ülkemizden 
29 kişi ve bir topluluğun Yaşayan İnsan 
Hazineleri listesinde; 112 değerin de So-
mut Olmayan Kültürel Miras Ulusal En-
vanteri içerisinde yer aldığını büyük bir 

memnuniyetle ifade etmek isterim. “Ma-
rifet iltifata tabidir” sözüne uygun şekilde, 
bu çalışmaların belirlenen ilkeler çerçeve-
sinde ve titizlikle sürdürülmesini temenni 
ediyorum. Bu sanatçılarımız, tüm hayatla-
rını vakfederek elde ettikleri becerileriyle, 
ortaya koydukları eserlerle, ülkemize ve 
dünyaya kazandırdıkları özgün değerlerle 
her türlü teşekkürü, her türlü takdiri hak 
ediyorlar.  “Eşref-i mahlûkat olduğunu fark 
etmeli insan ve ona göre yaşamalı” diyor 
ya şair; işte bizler de kültürümüz için, irfa-
nımız için aşkla emek harcayan bu değer-
lerimizi bir kez daha fark etmiş olmanın 
bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Ahilik, Manevi    
Tekemmül Müessesesidir

Değerli kardeşlerim, 

Bizim medeniyetimiz aşk medeniyetidir, 
sevgi medeniyetidir. Aşk, bu toprakların 
mayasıdır, hamurudur, harcıdır. Anadolu 
şehitler diyarı, gaziler diyarı, yiğitler diya-
rı olduğu kadar aynı zamanda bir âşıklar 
yurdudur, ortaya koyduğu her eseri aşk-
la var eden hüner sahiplerinin vatanıdır. 
Selçukludan Osmanlıya kadar bu toprak-
larda kurduğumuz tüm devletler aşkla 
yükselmiş, aşkla yücelmiştir. Hattatların 
kalemleriyle, nakkaşların fırçalarıyla, us-
taların çekiçleriyle, ozanların mızrapla-
rıyla yaptıkları dokunuşlar, bin yıldır bu 
topraklarda aşkın şaheserlerini meydana 
getirmiştir. Yüreklerdeki o aşk olmasaydı; 
hat, ebru, kalemişi, minyatür, taş işleme, 
ahşap baskı, sedefkâr, meddah, çini, keçe, 



Recep Tayyip ERDOĞAN

413412

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-6

döneminin jakobenleridir. Batı karşısında 
kompleksli, kendi insanına küstah, ken-
di değerlerine karşı düşman bu zihniyet, 
Türkiye’nin kültür, sanat ve toplum haya-
tında onarılmaz yaralar açmıştır. 

Ne zaman ülkemiz bu zihniyetin esaretin-
den kurtuldu, işte o zaman halkın sanatçı-
ları hak ettikleri ilgiyi, desteği ve hürmeti 
görmeye başladı. Son 17 yıldır kültür-sa-
nat hayatımızın zenginleşmesinin, daha 
renkli, daha özgün ve özgür bir karaktere 
bürünmesinin gerisinde yatan sebep ya-
şanan bu değişimdir. Türkiye sadece siya-
sette, ekonomide, savunmada değil; kül-
tür, sanat ve edebiyat alanında da vesayet 
zincirlerini kırmıştır. Şiirleri, kitapları, 
müzikleri yasaklayan bir ülkeden; şairleri, 
edebiyatçıları arasında ayrım yapmayan, 
sanatçılarını ötekileştirmeyen; asırlara 
sâri zengin kültür mirasına sahip çıkan 
yepyeni bir Türkiye’ye kavuştuk. İnşallah 
bir daha asla milletimizin üzerine vesayet 
gölgesi düşürmeyecek; kuşatıcı, kucaklayı-
cı tavrımızı devam ettireceğiz. 

Kıymetli dostlarım,

Mevlana’dan Yunus’a, Fuzuli’den Şeyh 
Galib’e, Osman Hamdi Bey’den İbrahim 
Çallı’ya ve Fikret Mualla’ya kadar tefek-
kürle, tezekkürle, incelikle yoğrulmuş bir 
medeniyetin mensuplarıyız. Bize zengin 
bir kültür mirası bırakan bu değerlerimi-
zin her biri, milletimizi millet kılan kültür 
köprüsünün olmazsa olmaz birer parçası-
dır. Allah’a hamdolsun bugün de ülkemi-
zin farklı köşelerinde kendi çabalarıyla ka-
dim mirasımızı devam ettiren, geleneksel 

sanatlarımıza gönül vermiş sayısız hüner 
sahibi insanımız yaşıyor. Ancak teknolo-
jiyle beraber diğer birçok alanda olduğu 
gibi geleneksel sanat dallarında da ciddi 
sınamalarla karşı karşıyayız. Üstat ve usta-
larımızın pek çoğunun sanatlarını devam 
ettirecek talebe ve çırak bulmakta zorlan-
dıklarını görüyoruz. Bu sebeple unutulan 
veya devam ettirilemeyen her bir sanat, 
köklerimizle bağımızı kuran bir halkanın 
kopması, milli hafızamızdan bir sayfanın 
eksilmesi demektir. 

Yaşayan İnsan Hazinelerimize 
Sahip Çıkmaya Çalışıyoruz

Elbette devlet olarak biz bu konuda bü-
yük bir hassasiyet gösteriyoruz. Kültür 
ve Turizm Bakanlığımızın farklı projele-
riyle; belediyelerimizin, vakıf ve dernek-
lerimizin çeşitli çalışmalarıyla Yaşayan 
İnsan Hazinelerimize sahip çıkmaya ça-
lışıyoruz. Fakat bunun yeterli olmadığı 
aşikârdır. Eğitim kurumlarımızla, üniver-
sitelerimizle, medya organlarımızla hep 
beraber milletçe yüreğimizin, aklımızın, 
zevkimizin ürünü olan hazinelerimize sa-
hip çıkmalıyız. Hatta bu değerlerimizi ge-
lecek kuşaklara anlatma ve aktarma çaba-
sının ötesine geçerek, daha uzun soluklu 
çalışmalar yürütmeliyiz. “Somut olmayan 
kültürel miras” olarak kavramlaştırılan 
hazinemizin her birini marka haline ge-
tirmeliyiz. Burada istikbalimizin teminatı 
olan gençlerimize de önemli sorumluluk-
lar düştüğüne inanıyorum.

deniyete sahibiz. Bu medeniyet “Kapını, 
keseni, sofranı açık tut; elini, dilini, belini 
bağlı tut” düsturunu benimseyen Ahilerin 
elinde şekillenmiştir. Çıraklarına “Dağıtan 
değil, toparlayan; yıkan değil, yapan ol” 
diye nasihat eden bu ustaları anlamayan, 
milletimizin hiçbir hassasiyetini anlaya-
maz. Ahi Evranların rahle-i tedrisinden 
geçmiş olan bu milletin terazisi çok hassas-
tır. Değerlerine itibar etmeyene asla itibar 
edilmez. 

“Türkülerimiz Tezek Kokuyor” 
Denilerek Tahkir Edildiği Tuhaf 
Dönemler Yaşadık

Kıymetli misafirler,

Böylesine köklü, böylesine özgün bir me-
deniyet müktesebatına sahip olmamıza 
rağmen maalesef bunun kıymetini uzun 
yıllar bilemedik. Bunda Türkiye’nin kül-
tür-sanat ve siyaset hayatını kuşatan ide-
olojik bakış açısının elbette önemli payı 
bulunuyor. Bir dönem çağdaşlaşma adına 
milletimizin ruh köküyle bağını koparma-
ya yönelik pek çok girişim, tabiri caizse bir 
“kültürel soykırım” yaşadık. Tek Parti yıl-
larında kültür hayatımızı esir alan anlayış, 
“çağdışı” yaftası vurduğu kadim değerle-
rimizi bu topraklardan söküp atmak için 
her yolu denedi.  Musikiden mimariye, 
edebiyatımızdan geleneksel sanatlarımıza 
kadar bizi köklerimize bağlayan ne varsa 
dışlandı, görmezden gelindi, izleri silinme-
ye çalışıldı. Milletin değerlerini, milletin 
zevk ve kültürünü “gerilik emaresi” olarak 
gören bu kültürel faşizm, en büyük dar-

beyi Türkiye’nin kültür ve sanat hayatına 
vurdu. Ülkemizde uzun yıllar sinemadan 
tiyatroya birçok alanda “başarıdan”, “ka-
liteden” veya “estetikten” ziyade “ideolo-
jik aidiyet” ödüllendirilmiştir. Sanatçılar, 
ortaya koydukları ürünlerden daha çok 
siyasi görüşlerine göre baştacı edilmiş ya 
da yok sayılmıştır. Çoğu zaman hiçbir sa-
nat değeri olmayan eserler yüceltilirken, 
milletin bağrından çıkmış sanatçıların öz-
gün eserleri kasıtlı bir şekilde geri plana 
itilmiştir. Bu ülkede minyatür, ebru, tezhip 
gibi tamamen bize ait sanatlar yıllarca per-
de arkasında tutulmuş, gündeme dahi ge-
tirilmemiştir.  

Türk müziğinin “alaturka müzik” deni-
lerek yasaklandığı, affedersiniz “Türkü-
lerimiz tezek kokuyor” denilerek tahkir 
edildiği tuhaf dönemler yaşadık. Mese-
la ülkemizin yetiştirdiği en büyük halk 
ozanlardan olan Neşet Ertaş en verimli 
dönemlerinde kadri-kıymeti layıkıyla bi-
linmeyen, elitist sanat anlayışının kurbanı 
olmuş hazinelerimizden bir tanesidir. Ken-
disi imkânsızlıktan, yokluk ve yoksulluk-
tan dolayı tam 25 sene boyunca gurbette 
yaşamak mecburiyetinde kalmıştır. Âşık 
Veysel gibi büyük bir usta, dönemin Anka-
ra Valisi tarafından kılık kıyafetinden do-
layı şehrin merkezine alınmamıştır. Ede-
biyatımızın burçlarından merhum Necip 
Fazıl, boynunda mahkûmiyet kararıyla bu 
dünyadan ebedi âleme göç etmiştir. İstiklal 
Marşı Şairimiz Mehmet Akif ’in cenazesini 
Beyazıt Camiinden devlet erkânı değil, bu 
ülkenin vefalı gençleri kaldırmıştır. Nazım 
Hikmet’i 12 yıl hapiste çürütenler, Saba-
hattin Ali’yi katledenler de yine Tek Parti 
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Geleneksel sanatlarımızın ve kültürümü-
ze ait diğer değerlerin devamlılığı ancak 
gençlerimizin sahiplenmesine bağlıdır. 
Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu yönde 
yapılacak her türlü gayreti, gerekirse hima-
yemize alarak desteklemeyi sürdüreceğiz. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
şimdi ödüllerini takdim edeceğimiz; 

İpek Böcekçiliği Geleneği alanında Hasan 
Büyükaşık’ı, 

Alem Ustası Mahmut Efeoğlu’nu, 

Kemençe Yapım ustası Hasan Sancak’ı

Damal Bebek Yapım ustası Fidan Atmaca’yı 

Çini Sanatı alanında Hamza Üstünkaya’yı

Telkâri Sanatı alanında Subhi Hindiyerli’yi

Çanakkale Seramiği alanında İsmail 
Bütün’ü

Ebru Sanatçısı Ahmet Hikmet Barutçugil’i 

Bitki Yetiştirme ve Ağaç Aşılama alanında 
Orhun Güven’i

Abdallık geleneği/Davul Yapım ve İcrası 
alanında Adem Göçer’i - 

Âşıklık Geleneğimizin temsilcilerinden 
Maksut Koca’yı ve Ali Rıza Ezgi’yi 

Sipsi Yapımı ve İcracısı Mehmet Bedel ile 
Halime Özke’yi 

Eşme Kilimi Dokuma Ustası Merhum 
Ümmü Balyemez adına ödül alacak Ümit 
Balmeyem’i gönülden tebrik ediyorum. Bu 
vesileyle Ümmü Balyemez hanımefendiye 
bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. 
Rabbim üstatlarımıza, ustalarımıza ve sa-
natçılarımıza mümbit, bereketli, hayırlı ve 
uzun ömürler versin diyorum. 

Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Yaşayan 
İnsan Hazinelerimize sahip çıktığı için tek-
raren kutluyorum.

Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyor, 
Allah’a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili Edeler, değerli Kahramanmaraşlı-
lar, kıymetli hanımlar, kıymetli gençler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. Yaklaşık bir yıllık aranın ar-
dından, bir kez daha sizlerle kucaklaşmak-
tan memnuniyet duyuyorum. Türkiye’nin 
kalem kaşı, köşe taşı, tarihler inşa ettiren 
ustabaşı Kahramanmaraş’ı özlemişiz… 

Kahramanmaraş da, her zamanki gibi sev-
giyle, coşkuyla bizi bağrına bastı.  Buradan 
Kahramanmaraş’ın her bir ilçesindeki, 
mahallesindeki, hanesindeki kardeşlerime 
muhabbetlerimi gönderiyorum.

Kahramanmaraş’ı ziyaret etmek için bugü-
nü, yani 12 Şubat tarihini özellikle seçtik. 

Avrupa Ülkeleri Terör 
Karşısında İlkeli ve Onurlu Bir 

Duruş Sergilemelidirler

Kahramanmaraş 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Töreni
Kahramanmaraş | 12 Şubat 2020
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Maraş’ın kahramanlığı bundan ibaret de 
değildir. Bundan bin küsur yıl önce, ya-
ni 950’li yıllarda yine destansı bir müca-
deleyi Bizans’a karşı veren Maraş halkı, 
dönemin şairlerini kendine hayran bırak-
mıştır. O tarihlerde Maraş’ı imar ettiren 
ve şehrin tarihinde önemli bir yer edinen 
Safiyyüddevle’nin komutasında saf tutan 
Maraşlılar, Bizans ordusunu büyük bir 
bozguna uğratmıştı. Arapların ünlü şairi 
Mütenebbi, bu zafer karşısında hislerini 
şöyle ifade etmişti: 

“Bugün serhat halkı olan Maraşlılara ne 
devlettir,

Cihat ehli onlarla bir, bu ne büyük fazilettir.”

Bu topraklarda bin yıldır bir ve beraber ya-
şayan, vatanı ve bayrağı, ekmeği ve suyu bir 
olan milletimiz, Maraş’ı, Antep’i, Urfa’yı, 
Van’ı, Bitlis’i, Bingöl’ü birlikte savunmuş-
tur. “Vurulup tertemiz alnından uzanmış 
yatıyor” dediğimiz kahramanlar, bu ülke-
nin tamamının evlatlarıdır. Çanakkale’de 
vatanı savunurken omuz omuza çarpışan, 
şehit olan, gazilikle şereflenen bu milletin 
kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü yet-
meyecektir. Kahramanmaraşlı şairimiz ne 
güzel söylemiş:

Yesevi’nin çeşmesinden akmışım

Mevlana’nın gözleriyle bakmışım

Yunusların tezgâhından çıkmışım

Senlik benlik dosta giden yol mu ki

Bolayır’dan Sakarya’ya atladım

Sütçü İmam namlusunda patladım

Çete kurdum orduları hakladım

Millet için yurt satılık mal mı ki

Evet… Bizim davamız senlik-benlik davası 
değil, istiklal ve istikbal davasıdır. Allah’ın 
izniyle, Maraşlının cesareti ve yüreği kaim 
oldukça bu davanın sancağını yere düşür-
meye kimsenin gücü yetmeyecektir. Yürek-
ler, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet diye vurdukça, Türkiye’nin yıldızı 
hep yükselecektir. Biz Bir oldukça, İri ol-
dukça, Diri oldukça, Kardeş oldukça, hep 
birlikte Türkiye oldukça hedeflerimize 
ulaşmamızı engellemeye kimsenin gücü 
yetmeyecektir. 

Maraş!..

Kahramanmaraş!..

Bayrağımıza uzanan elleri kırmaya hazır 
mıyız?

Ezanımızı susturmaya yeltenen hainleri 
tepelemeye hazır mıyız?

Şehit kanlarıyla yoğrulmuş mübarek va-
tan topraklarından bir avuç dahi gasp et-
meyi aklından geçirenleri pişman etmeye 
var mıyız?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Değerli kardeşlerim,

İstiklal Harbimizin lokomotifi 
Kahramanmaraş’ı, geçtiğimiz 17 yılda yap-
tığımız 33 milyar (katrilyon) lira tutarında 

Son gelişimizde, sizlerden bugünü büyük 
bir coşkuyla kutlamanızı beklediğimi söy-
lemiştim. Çünkü 12 Şubat, tam 100 yıl ön-
ce Maraşlıların, milli mücadele tarihimiz-
de çok önemli yeri olan bir destanı tarihe 
armağan ettikleri gündür. Maraş’ı Kah-
ramanmaraş yapan bu büyük mücadele, 
Anadolu’nun topyekûn kurtuluşuna giden 
yolu da açmıştır. Meclisimiz tarafından 
“İstiklal Madalyası” ve “Kahraman” unvanı 
ile onurlandırılan Maraşlıların bu gurur 
gününü kutluyorum. Rabbimden, sizler ve 
tüm milletimiz için büyük bir anlam ifade 
eden bu tarihi günün hayırlara vesile ol-
masını niyaz ediyorum.

Bu vesileyle, Kurtuluş Savaşımızın Baş-
komutanı Gazi Mustafa Kemal ile birlik-
te, Maraş kıyamının kahramanları Sütçü 
İmam’ı, Arslan Beyi, Rıdvan Hocayı, Senem 
Ayşe’yi, Çuhadar Ali’yi ve tüm istiklal sev-
dalılarını tazimle yâd ediyorum. Bin yıldır 
vatanımızın ve milletimizin bekası için 
canını esirgemeyen bütün şehitlerimize, 
gazilerimize, kahramanlarımıza Allah’tan 
rahmet diliyorum. Ülkemizin kalkınması, 
milletimizin güçlenmesi için emek veren, 
çalışan, üreten herkesi şükranla anıyorum.

Kardeşlerim,

Biz, istiklalini korumak için nice çetin im-
tihanlardan geçmiş bir milletiz. Milli Mü-
cadele yılları, bu imtihanı en zor şartlarda 
verdiğimiz bir dönemdir. Maraşlıların 12 
Şubat 1920 tarihinde kazandıkları zaferle, 
işgalci güçlerin Anadolu’da barınamaya-
cakları tüm dünyaya ilan edilmiştir. Sütçü 
İmam’ın, “Bugün namus günüdür” diyerek 

yaktığı istiklal meşalesi, Maraş’la birlikte 
bütün vatanın istikbalini aydınlatmıştır. 
Kadınlarının mahremiyetine el uzatan 
düşman askerlerine cevabını, alnına yapış-
tırdığı kurşunla veren Maraşlının cesareti, 
yepyeni bir dönemin işaret fişeği olmuştur. 
Maraş Kalesinden indirilen bayrak yerine 
dikilene kadar süren bu mücadeleye kadı-
nıyla, erkeğiyle tüm şehir katılmıştır. Şeh-
rin dörtte üçünün yanması pahasına düş-
manı bu topraklardan söküp atan o güzel 
insanlara ve torunları olan sizlere buradan 
bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 

Milletimiz, Maraş’ı, Antep’i, 
Urfa’yı, Van’ı, Bitlis’i, Bingöl’ü 
Birlikte Savunmuştur

Yenilgiye uğrattığı düşmanı önüne ka-
tıp kovalayan Maraş’ın üzerine, 12 Şu-
bat sabahı güneş bir başka doğmuştur. 
Maraş’ın mücadelesi ve cesareti, adeta 
tüm Anadolu’yu ateşledi. İşgal yıllarında 
maruz kaldığı mezalim sırasında Maraş 
halkının yaşadığı acılar, bir asır sonra hala 
tazedir. Kendisi de bir Maraşlı olan üstad 
Necip Fazıl’ın ifadesiyle, sizler, “Ateşi kan-
la, kurşunu etle, kılıcı kemikle önlemenin 
sırrını elinizde tutuyorsunuz.” İşte bu Ma-
raş, işgal altında yaşamaya karşı yükseltti-
ği itiraz sebebiyle, tarih sayfalarına, “Kendi 
Kendini Kurtaran Şehir” olarak geçmiştir. 
Vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna canı-
nı feda eden Kahramanmaraşlılar, bütün 
dünyaya bizim nasıl bir millet olduğumu-
zu göstermiştir.
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Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nin resto-
rasyonunu, peyzaj ve çevre düzenlemesini 
bitirdik. Kale’de bulunan müze de yeni-
den yapıldı. Tarihi Kapalı Çarşı’nın cephe 
yenilemesi devam ediyor. Merhum Nuri 
Pakdil’in doğduğu yeri, Edebiyat ve Kül-
tür Evi haline getiriyoruz. Ekinözü’ndeki 
İçmeler’i sağlık turizmine açmak için ya-
pımına başladığımız tesisi, inşallah bu yıl 
içinde tamamlıyoruz. Ceviziyle meşhur o-
lan Çağlayancerit ilçemize bir Ceviz Paket-
leme Tesisi kuruyoruz. Her ilçemize genç-
lerimizin, kadınlarımızın sosyal-kültürel 
bakımdan kendilerini geliştirebilecekleri 
bir Millet Konakları yapıyoruz. Önümüz-
deki dönemde de Kahramanmaraş’ı yeni 
projelerle, yatırımlarla desteklemeye de-
vam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

Dün dedeleri bu topraklardan arkalarına 
bakmadan kaçanlar, bugün yeniden bi-
zimle ilgili hayaller kurmaya başladı. Bu 
milletin daha 100 yıl önce “Ekmeksiz ya-
şanır vatansız yaşanmaz” diyerek, en zor 
günlerinde tarihin en büyük mücadelesi-
ni verdiğini unutanlar var. Ülkemizin bir 
süredir maruz kaldığı her saldırı, bir asır 
öncesindeki hesapların yeniden tedavüle 
sokulma çabasının ürünüdür. Milletimizin 
en sıkıntılı döneminde başaramadıklarını 
bugün yapabileceklerini sananlara ders-
lerini her fırsatta veriyoruz. Hem sahada, 
hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin 
hiçbiri de amacına ulaşamayacaktır. 

Bu sinsi gayretlerden birinin örneği, geç-
tiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosun-

da yaşandı. Dünya genelinde kırmızı bül-
tenle aranan bölücü teröristler, Avrupa 
Parlamentosu çatısı altında misafir edilip 
konuşturuldular. Maalesef bu etkinlikte 
HDP ve Saadet Partisi milletvekilleri de 
yer almışlardır. Şimdi biz bu milletvekil-
lerine ve partilere karşı bir işlem yapsak 
ortalığı ayağa kaldırırlar. Hâlbuki Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi 2009 yılında, 
İspanya’nın başvurusu üzerine önemli 
bir karara imza atmıştı. Terör örgütüyle 
organik bağı olduğu, terör eylemlerini kı-
namadığı, halkı devlete karşı tahrik ettiği 
gerekçesiyle, Batasuna Partisinin kapa-
tılma kararı, mahkeme tarafından doğru 
bulunmuştu. Bu karar, terör örgütleriyle 
aralarına mesafe koyamayan, hatta daha 
ötesi terör örgütlerinin eylemlerini açık-
ça kınamayan partilerin demokrasilerde 
yerinin olmadığının en çarpıcı ifadesidir. 
Türkiye’nin bölücü terör örgütüyle arasına 
mesafe koyamadığı için kimi siyasi partiler 
ve siyasetçiler hakkında yürüttüğü hukuki 
sürecin doğruluğu, bu kararla teyit edilmiş 
oldu. Avrupa Parlamentosu, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin bu kararına açıkça 
aykırı bir tutum içindedir. 

Ne Yaparsanız Yapın Türkiye 
2023 Hedeflerine Ulaşacaktır

Yine geçtiğimiz haftalarda Belçika Yüksek 
Mahkemesi, PKK soruşturmalarıyla ilgili, 
terör örgütünü destekleyen mahiyette bir 
karar aldı. 

Bu gelişmeler, Avrupa Birliğinin ve Avru-
pa ülkelerinin terör karşısındaki samimi-

yatırımla, geleceğimizin de ışığı haline dö-
nüştürdük. Her alanda kurduğumuz güçlü 
altyapı sayesinde Kahramanmaraş, bölge-
sinin yükselen yıldızı olarak bize güç ve 
gurur veriyor. Eğitimde, 6 bine yakın yeni 
derslik yaparak, evlatlarımızı geleceğe en 
donanımlı şekilde hazırlamanın gayreti 
içinde olduk. Maraş’a ikinci devlet üni-
versitesini, Kahramanmaraş İstiklal Üni-
versitesini kurduk. Yükseköğrenim talebe-
lerimiz için 4 bin 105 kişi kapasiteli yurt 
binaları inşa ettik. Gençlik merkezleriyle, 
farklı branşlara hitap eden spor tesisleriy-
le, millet bahçeleriyle Kahramanmaraş’ı 
donattık. 

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 4 
milyar (katrilyon) lira tutarında destek ve-
rerek, kimseyi sahipsiz bırakmadık. 

Son 17 Yılda 1,6 Milyar Lira 
Tarımsal Hibe Desteği Verdik

Sağlıkta, 13’ü toplamda 1.135 yataklı has-
taneden oluşan 93 adet sağlık tesisini şeh-
rimize kazandırdık. Andırın ve Pazarcık 
Devlet Hastaneleriyle birlikte 17 adet sağ-
lık tesisimizin yapımı devam ediyor. Ayrı-
ca 200 yataklı bir Fizik Tedavi Rehabilitas-
yon ile Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 
inşa etmek için çalışmaları başlattık. 

Kahramanmaraş’ta 3 bin 270 konut pro-
jesini hayata geçirdik. Ayrıca, 2 bin sosyal 
konut projemiz daha var. Şehir genelinde 
toplam 4 bin 378 riskli bağımsız birimin 
yıkımını bitirdik. 

Ulaşımda, 73 kilometreden devraldığımız 
bölünmüş yol uzunluğunu 319 kilomet-
reye ulaştırdık. Maliyeti 4,9 milyar lira 
olan, içinde 13 adet çift tünel, 3 viyadük, 
4 kavşak ve 3 köprünün yer aldığı Kahra-
manmaraş-Göksun yolunun eksiklerini 
tamamlıyoruz. Kadirli-Andırın-Göksun Yo-
lunu, Narlı-Pazarcık Ayrımı-Çağlayancerit 
Yolunu, Göksun-Elbistan Yolunu ve Afşin-
Tanır-Kayseri Yolunu bu yıl tamamlıyoruz. 

Nurdağı’ndan geçen Mersin’den Gaziantep’e 
uzanan hızlı tren hattı, Kahramanmaraş’a 
da uzanıyor. Bu hattı tamamladığımızda 
Kahramanmaraş-Gaziantep arası hızlı tren-
le 53 dakika, Adana arası 1 saat 30 dakika, 
Mersin arası 2 saat olacak. Kahramanmaraş 
Havalimanına yıllık 2 milyon yolcu kapasi-
teli yeni bir terminal binasını inşa ettik. 

Sanayide; Kahramanmaraş’a bir Tekno-
park, 13 Ar-Ge Merkezi,  3 Organize Sanayi 
Bölgesi kurduk. Toplam 13,6 milyar (katril-
yon) lira tutarında yatırım teşviki vererek, 
şehrimizde ilave 38 bin kişilik istihdam 
oluşturduk. 

Kahramanmaraş’a son 17 yılda 1,6 milyar 
lira tarımsal hibe desteği verdik ve 4,8 mil-
yar lira tutarında orman-su yatırımı yaptık. 
Tamamladığımız 5 baraj ve 4 gölete ilave 
olarak 17 baraj ve 2 göletin inşaat çalışma-
ları devam ediyor. Şehrimizin içme suyu 
sorununu kökten çözdük. Afşin’in ve 30 
yerleşim yerinin içme suyu ihtiyacını karşı-
lamak için 74 kilometre uzunluğunda isale 
hattı inşa ediyoruz. Tamamladığımız tesis-
lerle 152 bin dekardan fazla zirai araziyi su-
lamaya açtık. 
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yetsizliğinin, ilkesizliğinin, çarpık duru-
şunun birer tezahürleridir. Kendi yargı 
organının kararlarına uymayan bir Avru-
pa Birliği’nin, ne güvenirliği ne de itibarı 
kalır. Aynı şekilde, bugün Türkiye’ye zarar 
verdiği için terör örgütlerine ve teröristle-
re kucak açanlar, yarın aynı felaket başları-
na çöreklendiğinde, karşılarında dert anla-
tacak kimse bulamazlar. Buradan, Avrupa 
Birliğini ve Avrupa ülkelerini bir kez daha 
terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş 
sergilemeye davet ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, sınırları ötesindeki güvenlik 
koridorlarından ekonomiye kadar her 
alanda tarihi bir mücadele yürütüyor. 
Kahramanmaraş’ın güvenliği Suriye’deki 
mücadelemizin başarısından geçiyor. Ak-
deniz sahillerimizin güvenliği Libya’daki 
mücadelemizin başarısından geçiyor. Eko-
nomimizin selameti üretimden ihracata, 
yatırımdan istihdama, savunma sanayin-
den yüksek teknolojiye kadar geniş bir 
alanda verdiğimiz mücadelenin başarısın-
dan geçiyor. Ülkemizin 81 vilayeti ve 83 
milyon vatandaşıyla geleceğini, bu büyük 
mücadelenin sonuçları belirleyecek. 

Kafaları ve kalpleri sadece kendi kısır si-
yasi çıkarları için çalışanlar, elbette bu 
büyük mücadelenin anlamını kavrayamı-
yor. Hamdolsun milletimiz, Gezi olayla-
rından 17-25 Aralık tezgâhlarına, çukur 
eylemlerinden 15 Temmuz darbe girişi-
mine ve ekonomimize kurulan tuzaklara 
kadar bu mücadelenin her adımında bi-
zim yanımızda oldu. Dünyada, bu kadar 
kısa sürede böylesine çok saldırıya maruz 
kalıp da hala dimdik ayakta durabilecek 

başka bir ülke ve toplum yoktur. Bize bu 
topraklarda bir yudum nefes almayı, bir 
damla su içmeyi, bir lokma ekmek yemeyi 
dahi çok görenleri hüsrana uğrata uğrata 
yolumuza devam ediyoruz. İşte buradan, 
Kahramanmaraş’tan bir kez daha ifade edi-
yorum. Ne yaparsanız yapın Türkiye 2023 
hedeflerine ulaşacaktır. Bu kararlılığımız-
dan gözleri korkanlar, bozulan oyunları-
nın hıncıyla, giderek daha pervasız şekilde 
üzerimize geliyor. Biz de diyoruz ki, gele-
ceğiniz varsa göreceğiniz de var. İşte Kah-
ramanmaraş burada… Bu şehir dün nasıl 
sizi önüne katıp kovaladıysa, bugün de 
aynısını yapacak azme ve cesarete sahip-
tir. Esaret zincirinin ellerine, ayaklarına, 
boğazına takılmasına rıza göstermektense, 
haysiyetiyle ölmeyi tercih eden bir milleti 
kimse durduramaz. 

Türkiye’nin bugün verdiği mücadele, işte 
böyle bir haysiyet mücadelesidir. Dökü-
len her damla kanımız, alnımızdan yere 
düşen her damla terimiz kararlılığımı-
zı biraz daha perçinliyor, güçlendiriyor. 
Kahramanmaraş’ın 100’üncü Kurtuluş 
Yıldönümü törenlerindeki şu manzara, bu 
gerçeğin en somut örneğidir. 

Bir kez daha 100’üncü Kurtuluş Yıldönü-
münüzü tebrik ediyorum. İstiklalimiz ve 
istikbalimiz uğrunda bir gül bahçesine dü-
şercesine toprağa giren tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize min-
net duygularımı ifade ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla.

Sevgili İstanbullular, teknoloji dünyamı-
zın kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbet-
le selamlıyorum. Onuncu yaşını kutlayan 
Teknopark İstanbul’un 2’nci etabının res-
mi açılış töreni vesilesiyle bir aradayız. 
Teknopark İstanbul’un 2’nci etabının ülke-
mize, milletimize, şehrimize, burada faali-
yet yürüten firmalarımıza hayırlı olmasını 
diliyorum. Halen inşaatı süren 3’üncü eta-

bın da bir an önce tamamlanarak hizmete 
girmesini temenni ediyorum. 

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversi-
tesinin Teknopark’ımızın hemen yanında 
kuruluyor olmasını da isabetli buluyo-
rum. Yine havalimanımız bölgesinde ku-
rulan Fuar ve Kongre Merkezi ile Millet 
Bahçesi’nin de, Teknopark’ımıza önemli 
katkılar sunacağına inanıyorum. 

Türkiye’nin Geleceği, 
Teknolojide ve İnovasyondadır

TEKNOPARK İstanbul 2. Etap Açılışı
İstanbul | 16 Şubat 2020
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Bu Gibi Merkezler, Tersine   
Beyin Göçünü Teşvik Ediyor

Değerli arkadaşlar, 

Ar-Ge çalışmaları, ticari değere dönüştük-
çe, ülkemizin rekabet gücü de artıyor. Tek-
nopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi, 
bu amaçla 4 ayrı kümelenmeyi özellikle 
destekliyor. Savunma, Havacılık ve Uzay, 
Sağlık Endüstrisi, Denizcilik ve Siber Gü-
venlik Kümelenmeleri dışa bağımlılığımızı 
ortadan kaldırmak, milli teknolojileri üret-
mek, yerli sanayimizi bir üst lige çıkarmak 
hedefleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Ta-
bi bu kritik şirketlerin yanında, yeni filiz-
lenen girişimler de Teknopark İstanbul’un 
imkânlarından faydalanıyor. Halen 95’i aş-
kın girişimci, inovatif ve derin teknoloji ta-
banlı iş fikirleri üzerinde Ar-Ge çalışmala-
rını burada yürütüyor. Bunların arasında, 
laboratuvarda yapay elmas üreten, anne 
sütünü zehirli kimyasallardan arındıran, 
yapay zekayla risk tahmini yapan, sahte 
ilaçların tespitini sağlayan, akciğer kan-
serinin 3 boyutlu navigasyon yöntemiyle 
teşhisini kolaylaştıran çalışmalar yürüten 
gruplar da bulunuyor. 

Teknopark İstanbul’un bugünlere gelme-
sinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız-
ca sunulan destekler yanında, Savunma 
Sanayii Başkanlığı ile İstanbul Ticaret 
Odası’nın güçlü ortaklığı da önemli rol oy-
namıştır. Burada yürütülen çalışmalar, di-
ğer teknoparklarımıza da örnek olmuştur. 
Tüm etapları tamamlandığında İstanbul 
Teknopark 1,5 milyon metrekarelik kapalı 

alanda 1000’den fazla Ar-Ge firmasına ev 
sahipliği yapan bir yere dönüşecek. Ama-
cımız burasını, 43 bin Ar-Ge mühendisinin 
çalıştığı dünyanın sayılı Ar-Ge merkezle-
rinden biri konumuna getirmektir. 

Ülkemizdeki, 85 Teknoparkımızın hepsin-
de de firmalara son derece cazip teşvikler 
sunuyoruz. Ülkemizin en yetenekli genç-
leri, en başarılı girişimcileri bu kampüs-
lerde hayallerini gerçeğe dönüştürüyor, 
ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Bu 
gibi merkezler, tersine beyin göçünü de 
teşvik ediyor, yurdumuza dönecek araştır-
macılara birinci sınıf iş ortamları sunuyor. 
Çok müşahhas bir örnek vereyim… Bili-
yorsunuz Türkiye’nin Otomobili Projesi, 
halkımız tarafından büyük bir teveccühle 
karşılandı. Türkiye, ilk yerli otomobil için 
harekete geçtiğinde, birileri “Türkiye’de 
otomobil sanayi kurulamaz” diye resmi ra-
porlar yazıp, niyetlerini kayda geçiriyorlar-
dı.  Bu zihniyet ülkemize 60 yıl kaybettirdi. 
Biz bu adımı attık ve gördük ki Türkiye’nin 
gücü de, potansiyeli de yeterli. İşte bu pro-
jenin beyin takımı Bilişim Vadisinde, yani 
Türkiye’nin medar-ı iftiharı olacak bir tek-
noloji ve inovasyon merkezinde çalışmala-
rını sürdürüyor. Birçok Türk mühendis ve 
profesyonel, yurt dışındaki prestijli işleri-
ni bırakıp, sırf bu projede yer almak için 
büyük bir heyecanla vatanlarına döndüler. 
Şimdi Türkiye’nin teknoloji üssü Bilişim 
Vadisinde, geleceği şekillendirecek çalış-
malar yürütüyorlar. 

Geçen sene uygulamaya başladığımız 
Uluslararası Lider Araştırmacılar Progra-
mına gelen talep de ümit verici seviyede-

Değerli arkadaşlar, 

İkinci Dünya Savaşının ardından kendile-
rine bilim ve sanayi alanında doğru hedef-
ler belirleyip, planlı ve kararlı bir şekilde 
ilerleyen ülkeler, bugün dünyada söz sa-
hibi bir yere geldiler. Türkiye, Menderes 
ve Özal dönemi dışında böyle bilinçli bir 
hedefe sahip olmadığı ve gerekenleri yap-
madığı için, yarıştan kopmuştur. Yeniden 
bu yarışa dahil olmamız, son 17 yılda de-
mokraside ve ekonomide gerçekleştirdiği-
miz atılımlar sonucu gerçekleşmiştir. Nite-
kim, içinde bulunduğumuz bu Teknopark 
da, rahmetli Turgut Özal’ın projesiydi. Bu 
bölge, 1988 tarihinde, yani bundan tam 32 
sene evvel Bakanlar Kurulu Kararıyla İle-
ri “Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı 
Proje Alanı” olarak belirlendi. İçinde ha-
valimanı da olan, uluslararası ölçekte pro-
jelerin yürütüldüğü bir teknoloji merkezi 
oluşturulmak amacıyla bu adım atıldı. An-
cak bu arazi yıllarca boş kaldı. Sabiha Gök-
çen Havalimanı 2001’de biterken, işin tek-
noloji parkı boyutu tamamıyla görmezden 
gelindi. Ne mutlu ki, projenin teknopark 
ayağını hayata geçirmek bize nasip oldu. 
Ülkemize 18 yılda, yollar, köprüler, hava-
limanları gibi dev eserler yanında, bilimi, 
teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek 
bu tür merkezler kazandırdık. Sadece bu 
iklimi ve altyapıyı oluşturmakla kalmadık, 
sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık, hayatta 
kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü 
desteği verdik. 

Türkiye bugün geldiğimiz noktada, 207 
üniversitesi, 1.234 Ar-Ge merkezi, 365 ta-
sarım merkezi ve 85 teknoloji geliştirme 

bölgesinden oluşan güçlü araştırma altya-
pısına sahip bir ülke haline geldi. Bu mer-
kezler, birbirinden kıymetli firmalara, giri-
şimcilere ve cevval gençlerimize ev sahip-
liği yapıyor. Akademik ve teknik bilginin 
ekonomik değere dönüştüğü bu sistemde 
üretilen her unsur, ülkemizin hedeflerine 
yaklaşmasına katkı sağlıyor. Sadece Tek-
nopark İstanbul’da bugüne kadar yapılan 
işler dahi, tek başına bu gerçeğin en somut 
ifadesidir. 

Teknopark İstanbul’da 312 şirket ve kuluç-
ka merkezindeki girişimciler, 5 binin üze-
rinde çalışanı istihdam ediyor. Savunma 
sanayi başta olmak üzere, pek çok alanda 
öncü projeler burada ortaya çıktı. Aselsan, 
TAI, TEI, Roketsan, STM, BMC Power gibi 
büyük şirketler, Altınay Havacılık, Pavotek, 
Femsan, Armelsan, Figes gibi yüksek tek-
noloji firmaları, burada yerli ve milli pro-
jelere imza atıyor. Ülkemizin gururu; Mil-
gem Korvet, Altay Tankı, Anka İHA, AKYA 
torpido ve LHD Amfibi Hücum Gemisi gibi 
projelerin Ar-Ge çalışmaları, Teknopark 
İstanbul’da yürütülüyor.  Yine, odak tek-
noloji alanlarında 10’dan fazla üniversite 
burada akademi-sanayi işbirliğinin başarı-
lı uygulamalarını hayata geçiriyor. Tekno-
park İstanbul; sunduğu nitelikli alt yapı, 
atölye, laboratuvar ve sosyal imkânlarıyla, 
yabancı şirketleri de cezbediyor. Bunlar 
arasında, BASF Yenilik Merkezi, Boeing’in 
ülkemizdeki inovasyon merkezi, küresel 
otomotiv sektörüne hizmet veren dünya-
nın lider motor, aktarma organları ve araç 
mühendisliği şirketi FEV Türkiye de yer 
alıyor. 
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dir. Dünyanın en iyi üniversitelerinden, 
dünyanın en iyi araştırma merkezlerinden 
üst düzey araştırmacılar, çalışmalarını yü-
rütmek için artık Türkiye’yi seçiyor. Gelen 
araştırmacılar, akademik birikimlerini 
ve saha tecrübelerini ülkemize aktarıyor, 
doktora öğrencileri yetiştiriyor ve gençle-
rimize rol model oluyor.

Türkiye, genç nüfusuyla, giderek yaşlanan 
Avrupa ve Japonya gibi bilim ve teknoloji 
devi bölgelerinin yerine geçmeye adaydır. 
Bunun için, en önemli hazinemiz olan ev-
latlarımızın becerilerini geliştirecek ve 
meraklarının peşinden koşmalarını teşvik 
edecek Bilim Merkezleri, Deneyap Tekno-
loji Atölyeleri açıyoruz. TEKNOFEST’in 
gördüğü ilgi, milletimizin teknoloji alanın-
daki potansiyelinin gücünü gösteriyor. 

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye’nin geleceği, teknolojide ve ino-
vasyondadır. Biz kendimizi savunma sana-
yinde ispatladık, şimdi sırada üretimin di-
ğer alanlarına geldi. Bilinçli bir stratejiyle 
bunu da başaracağımıza inanıyorum. Milli 
gelirde, ihracatta, iktisadi ve sosyal kalkın-
ma göstergelerinde geldiğimiz yer, bize bu 
cesareti veriyor. Bu başarıların üzerine ye-
nilerini koyacak, topyekün bir üretim se-
ferberliğiyle Türkiye’yi küresel bir yatırım 
merkezi yapacağız. 

2018’in son çeyreğinde ve geçen sene, ta-
mamen dış kaynaklı bir ekonomik saldırı 
sebebiyle hedeflerimizin biraz gerisinde 
kaldık. Hamdolsun, bu ekonomik tuzağı 
bozduk ve ekonomimiz yeniden yükselişe 

geçti. Türkiye için en kötü senaryoları ya-
zan uluslararası kuruluşların tahminlerini 
boşa çıkarttık. Şimdi hepsi de, “Biz hata 
etmişiz, aslında Türkiye daha hızlı toparla-
nacak” demeye başladılar. 2019’u, her şeye 
rağmen pozitif büyümeyle kapatacağımız 
anlaşılıyor. Bu yıl da, öngörülenin çok üze-
rinde bir büyüme rakamına ulaşacağımıza 
can-ı gönülden inanıyorum. 

İmalat Sanayinde Siparişler 
Artıyor, İç Talep Güçleniyor

Finansman maliyetlerinin düşmesiyle, ya-
tırım iklimi yeniden canlanmaya başladı. 
Otomobilden konuta kadar her sektörde 
bunun işaretlerini görüyoruz. Ekonomiye 
güven artıyor. Üretim cephesinden rekor-
lar gelmeye başladı bile. Sanayi üretimi-
miz 21 ay sonra yüzde 8,6’lık bir artışla re-
kora imza attı. İmalat Sanayinde siparişler 
artıyor, iç talep güçleniyor. Buradan tüm iş 
dünyamıza seslenerek diyorum ki, zaman 
yatırım zamanıdır. Yatırım olacak ki üre-
tim olsun ve istihdam artsın. 

Hükümet olarak, yatırım desteği veriyo-
ruz, üretim desteği veriyoruz, Ar-Ge des-
teği veriyoruz, istihdam destekleri veriyo-
ruz. Yani üzerimize düşen her şeyi yapıyo-
ruz. Yatırım için gereken öngörülebilirliği 
sağlayacak tüm makro politikaları şeffaf 
bir biçimde uyguluyoruz. Eksik olan her ne 
varsa, el birliğiyle üzerine gideceğiz. İnşal-
lah Türkiye’yi en kısa sürede 2023 hedefle-
riyle buluşturacağız. En büyük hayalimiz, 
evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını 
hayata geçirebilecekleri güçlü bir Türkiye 
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bırakmaktır. Birliğimize, beraberliğimize, 
kardeşliğimize, ülkemize ve milletimize o-
lan inancımıza sıkı sıkıya sahip çıktığımız 
sürece, bu hayalimizi gerçeğe dönüştürme-
mize kimse engel olamaz. 

Bu düşüncelerle bir kez daha açılışını yap-
tığımız Teknopark İstanbul’un 2’nci etabı-
nın hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserle-

rin hayata geçmesinde emeği geçen herke-
se teşekkür ediyorum. Merhum Özal başta 
olmak üzere, bu yolda gayret sarf etmiş ve 
bugün aramızda olmayan ülke ve millet 
sevdalılarını rahmetle yad ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili İzmirliler, değerli misafirler, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 
Açılışını yaptığımız Menemen-Aliağa-Çan-
darlı Otoyolu’nun ülkemize ve şehrimize 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İz-
mir, aynı zamanda en önemli sanayi ve ti-
caret bölgelerimizden birinin merkezi du-

rumundadır. Açılışını yaptığımız otoyol; 
İzmir’i, PETKİM ve TÜPRAŞ başta olmak 
üzere büyük sanayi tesislerinin bulundu-
ğu Aliağa ile ülkemizin en önemli limanla-
rından birini inşa edeceğimiz Çandarlı’ya 
bağlıyor. Bu bölgede kuzey-güney istika-
metinde ortaya çıkan yoğunluk, ister iste-
mez şehir içi trafiğin de sıkışmasına yol 
açıyordu. Böylece, otoyolumuzun geçtiği 
tüm güzergâhlardaki şehir içi trafiğini de 

Bizim Başarılarımız Küresel 
Düzeyde Denklemi Değiştirecek

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Açılışı
İzmir | 22 Şubat 2020
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yurtlar yaptık. Bununla kalmıyor, toplam-
da 14 bin 500 kişi kapasiteli 8 adet yükse-
köğrenim yurdunu daha yakında açıyoruz.  

İzmir’in dört bir yanına çeşitli branşlarda 
spor tesisleri inşa ettik. Göztepespor’u stad-
yumuna kavuşturduk. Alsancak stadyu-
munun inşasında da sonlara yaklaşıyoruz. 
Bizim dışımızda yaşanan birçok aksaklığa 
rağmen, Karşıyaka’yı da stadyumuna ka-
vuşturmak için gayretlerimiz sürüyor.

İzmir’e iki millet bahçesi kazandırıyoruz.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bugüne 
kadar 5,7 milyar (katrilyon) lira tutarında 
sosyal yardım yaptık. 

Şehrimizde 35’i hastaneden oluşan toplam 
110 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete 
sunduk. Halen, 2 bin 60 yataklı Bayraklı 
Şehir Hastanemizle birlikte 5 hastanemi-
zin daha yapımı devam ediyor. 

Son 17 yılda İzmir’de 19 bin 500 adet ko-
nut projesini TOKİ vasıtasıyla hayata ge-
çirdik.  Doğal afetlere karşı şehirlerimizi 
güçlendirme çalışmalarımız kapsamında, 
İzmir genelinde 44 bin 279 bağımsız bi-
rimde riskli yapı tespiti yaptık. Bunlardan 
37 bin 260 bağımsız birimin yıkımını ger-
çekleştirdik. Kentsel dönüşüm çalışmala-
rında evlerini boşaltan İzmirli vatandaşla-
rımıza bugüne kadar 228 milyon lira kira 
yardımı sağladık.

Ulaştırma alanında İzmir’e 25,5 milyar li-
ralık yatırım yaptık. İzmir’in bölünmüş yol 
uzunluğunu 523 kilometre ilaveyle 926 

kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir Oto-
yolu ile ortalama 8-9 saat süren İstanbul 
yolculuğunu 3,5 saate, Bursa’yı bir saate, 
Eskişehir’i 2-2,5 saate düşürdük. Manisa 
yolu üzerindeki Sabuncubeli Tüneli ve 
bağlantı yollarını, Konak Tünelini hizme-
tinize sunduk. 

Demiryollarında, 27 kilometrelik Kemal-
paşa demiryolu bağlantısını, 136 kilomet-
relik Aliağa-Selçuk arasındaki İZBAN’ı şeh-
rimize kazandırdık. Kemalpaşa Organize 
Sanayi Bölgesine demiryolu bağlantı hattı 
yaptık. İzmir-Ankara arasını 3,5 saate dü-
şürecek, İzmir- Ankara Yüksek Hızlı Tren 
hattının yapımı devam ediyor. Halkapınar-
Otogar metro hattının etüdünü tamamla-
dık, yakında ihale ilanına çıkılacak. İçinde 
otoyol ve raylı sistemlerin olduğu İzmir 
Körfez Geçişi projemizin etüt projesini ta-
mamladık, imar planı çalışmaları sürüyor. 
Selçuk-Ortaklar arasında yeni bir demir-
yolu hattı ve ikinci hat yapımının proje 
çalışmaları tamamlandı. Adnan Menderes 
Havalimanı’nı baştan aşağı yeniledik. 

Tarımda, İzmir’e son 17 yılda 4,4 milyar li-
ra hibe desteği verdik ve 6,6 milyar lira da 
orman-su yatırımı yaptık. Kırsal Kalkınma 
Destekleri kapsamında 38 projeye toplam 
23 milyon liralık hibe ödemesi gerçekleş-
tireceğiz. Tarıma Dayalı İhtisas Sera Orga-
nize Sanayi Bölgesi’ni İzmir Dikili’de kuru-
yoruz. Organize sera bölgesi ile toplamda 
1 milyar liralık yatırım yapıyoruz. 2020 
yılında İzmir ve ilçelerinde toplam 46 adet 
Tarım Kredi Kooperatif Marketini hizmete 
açacağız. 

rahatlatıyoruz. Bu otoyolun Çiğli-Harman-
dalı-Koyundere bölümlerini peyderpey 
hizmete açmıştık. Bugün Koyundere-Ali-
ağa-Çandarlı kısmını da hizmete vererek, 
bağlantı yollarıyla birlikte 96 kilometrelik 
projenin tamamını bitirmiş oluyoruz. 

Toplam yatırım bedeli 455 milyon Avro 
olan projemiz, yol kısmı yanında 14 köp-
rülü kavşağı, 5 hemzemin kavşağı, 1 tüne-
li, 38 köprüsü ve 8 viyadüğü ile gerçekten 
İzmir’e yakışır bir eser oldu. İzmir’den yola 
çıkan bir araç, bu otoyol sayesinde en fazla 
40 dakika içinde Çandarlı’ya ulaşabilecek. 
Esasen bu proje, İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme 
ve İzmir Çevreyolu projelerinin devamı 
mahiyetindedir. Ayrıca, bu proje sayesin-
de, İzmir’e kadar uzanan Bursa-İstanbul o-
toyolu da daha etkin şekilde kullanılabile-
cek. Yine bu otoyol, inşası süren İzmir-An-
kara ve İzmir-İstanbul hızlı tren projeleri 
ile diğer raylı sistemleri de destekleyecek. 
Sadece ülkemizin değil dünyanın en güzel 
sahil kasabalarına sahip İzmir’in turizm 
potansiyeli, bu projeyle çok daha üst bir 
seviyeye çıkacak.

Otoyol projesi, güzergâhında bulunan ta-
rihi ve kültürel eserlere zarar vermeyecek 
şekilde planlandı ve uygulandı. Mesela La-
risa Antik Kenti bölümü, bu tarihi mirasa 
zarar verilmemesi için tünelle geçildi. Yine 
yapılan bir arkeolojik köprüyle, bir başka 
antik kente giden yolun ve eserlerin ko-
runması sağlandı. 

Zamandan, vakitten ve yakıttan sağladığı 
tasarrufla, çevreye ve tarihe duyarlı tasarı-
mıyla, her ulaşım projesi gibi bu otoyolun 

da ülkemize çok büyük katkısı olacaktır. 
2020 yılı trafik değerlerine göre, bu oto-
yolun sadece işgücü ve akaryakıt olarak 
ülkemize katkısı 255 milyon lira olarak 
hesaplanıyor. Bu otoyolun İzmir’imize ve 
ülkemize kazandırılmasında emeği geçen 
kurumlarımızı, firmalarımızı, mühendi-
sinden işçisine herkesi gönülden tebrik 
ediyorum. 

İzmir’e bu güzel hizmeti kazandırdığımız 
günde, bu şehrin milletvekillerinin tama-
mının aramızda olmasını isterdik. Aynı 
zamanda İzmir Milletvekili olan Sayın 
Kılıçdaroğlu’na da Meclis’teki Grup kürsü-
müzden bu çağrıyı yaptım. Maalesef ken-
disini aramızda göremiyorum. Hâlbuki 
biz, İzmir’in ve İzmirlilerin hayrına olan 
her durumda, her mutlu günlerinde yan-
larında olmaya özel ehemmiyet veriyoruz. 
Bu ülkenin 83 milyon vatandaşının Cum-
hurbaşkanı olarak, herkes gibi İzmirlilerin 
de hizmetindeyiz. İnşallah önümüzdeki 
dönemde, bu anlayışla İzmir’i çok daha bü-
yük projelerle donatmayı sürdüreceğiz. 

Ulaştırma Alanında İzmir’e    
25,5 Milyar Liralık Yatırım Yaptık

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin diğer 80 vilayeti gibi, son 17 
yılda yaptığımız 71 milyar (katrilyon) lira 
tutarında yatırımla İzmir’in de çehresini 
değiştirdik. Eğitimde şehrimize 10 bin 91 
adet yeni derslik yaptık, 3 yeni devlet üni-
versitesi kazandırdık. Yükseköğrenim öğ-
rencilerimiz için 7 bin 117 kişi kapasiteli 
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enerjisi heba edilmek isteniyor.  Bu oyun-
lara gelmeyeceğiz. Kendi işimize bakaca-
ğız. Ülkemizin sorunlarını çözme, devle-
timizi güçlendirme, milletimizin refahını 
artırma çalışmalarına kesintisiz devam 
edeceğiz.  Boş tartışmalarla geçirecek tek 
bir anımız bile yoktur. Ortaya atılan her 
iddiaya, ithama, iftiraya gereken cevapları 
verirken, asıl işlerimize de dört elle sarıla-
cağız. İzmir’deki şu güzel manzaranın bize 
verdiği mutluluğu, hiçbir polemiğe, hiçbir 
art niyetli tartışmaya değişmeyiz. Ne diyor 
o güzel kelam-ı kibarda: 

“Kamil odur ki, koya dünyada eser

Eseri olmayının yerinde yeller eser”

Evet… Biz bugüne kadar hep eserlerimizle 
konuştuk. İnşallah bundan sonra da yine e-
serlerimizle konuşmaya, yaşamaya devam 
edeceğiz. Varsa bizimle eser konusunda, 
proje konusunda, icraat konusunda yarı-
şacak birileri, buyursun çıksın karşımıza: 
Hodri meydan. Ama ömrü boyunca ortaya 
tek bir eser bile koyamadığı halde, sadece 
ve sadece dedikoduyla, iftirayla, yalanla, 
hakaretle varlık gösterenlere de meydanı 
boş bırakmayacağız. Hem onların ağızla-
rının payını vereceğiz, hem de yatırımları-
mıza son sürat devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin Suriye ve Libya politikaları, 
ne bir maceradır, ne de keyfe keder bir 
tercihtir. Şayet bölgemizde yaşanan güç 
değişimlerinde ülkemizi hakkı olan ko-
numa oturtamazsak, Allah göstermesin, 

önümüzdeki dönemde bize bu topraklarda 
hayatı zindan ederler. Bunun için ülke ve 
millet olarak yeni bir istiklal mücadelesi 
verdiğimizi söylüyoruz. Bu mücadelede, 
ülkemizin çıkarları ile diğer güçlerin çı-
karları zaman zaman çatışıyor. Gerekir-
se tek başımıza adımlar atarak, ülkemizi 
hedeflerine doğru götürmeye çalışıyoruz. 
Hamdolsun, artık Türkiye’nin gücü ve 
kapasitesi, bağımsız siyaset izlemeye ve 
bunu sahada hayata geçirmeye yeterlidir. 
Yürüttüğümüz mücadelelerde, hem siyasi 
ve diplomatik, hem de gerektiğinde aske-
ri gücümüzü en üst düzeyde kullanıyoruz. 
Masada ve sahada olayların gidişatını de-
ğiştirebilmek için ne gerekiyorsa onu yapı-
yor, tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. 
Kararlı duruş sergilediğimiz her mesele-
de, Allah’a şükür, netice almayı başardık. 
Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda, bu-
gün sıkıntı yaşadığımız noktaların sebe-
binin, geçmişte yeteri kadar güçlü duruş 
sergilenmemesinden kaynaklandığını 
görüyoruz. 

Akıl Hocası Karga   
Olanın Akıbeti Ne Olur?

Hatırlayın, Bay Kemal ne dedi? “Doğu 
Akdeniz’de tüm ülkeler var. Amerika, 
Fransa, İngiltere, hepsi var, sadece Türkiye 
yok.” Bay Kemal’i tanıyorsunuz değil mi? 
Zaten her zaman böyle konuşmuyor mu? 
Biz orada sondaj gemilerimizle vardık, sis-
mik araştırma gemilerimizle vardık. Bay 
Kemal, sen bunları söylediğin zaman iki 
sondaj gemimiz vardı. Şimdi üçüncüyü de 
aldık, haberin olsun. İki de sismik araştır-

Bu sene 70 bin 500 dekar alanda çalış-
ma yaparak, 26 milyon fidanı toprakla 
buluşturacağız. Yine bu sene yılında 4 
milyon adet fidan üreteceğiz. Kemalpa-
şa Nazarköy’de ormanlık alanda, 20 ki-
lometre yürüyüş parkuru olan ve 3 bin 
yıllık Hitit Anıtını ön plana çıkaran Eko-
turizm Alanı açacağız. İzmir’imizde 1 şe-
hir ormanı, 8 mesire yeri ve 3 bal ormanı 
tesis edeceğiz.  

Bugüne kadar 28 baraj ve 8 gölet inşa et-
tik, 14 baraj daha inşa ediyoruz. Son 17 
yılda yaptığımız sulama tesisleriyle 547 
bin dekar araziyi sulamaya açtık.

Türkiye’nin Gücü, Bağımsız 
Siyaset İzlemeye ve Bunu Sahada 
Hayata Geçirmeye Yeterlidir

Sanayide, 3 yeni Organize Sanayi Bölgesi, 
2 endüstri bölgesi, 4 teknopark, 91 ar-ge 
merkezi, 29 tasarım merkezi ile şehrimizi 
cazibe merkezi haline dönüştürdük. Ver-
diğimiz teşvikler ve kurduğumuz Organi-
ze Sanayi Bölgeleri sayesinde son 17 yılda 
İzmir’de ilave 174 bin 400 istihdam sağ-
ladık. Endüstri bölgeleri tam kapasiteyle 
üretime geçtiğinde, cari açığımızı yılda 2 
milyar dolara yakın azaltacak. 

İzmir ve 25 ilçesine doğalgaz arzı sağladık.  
İnşallah önümüzdeki dönemde bu yatı-
rımları ve daha fazlasını İzmir’in hizmeti-
ne sunmayı sürdüreceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin terörden ekonomiye kadar 
geniş bir alanda verdiği mücadele, kelime-
nin tam anlamıyla yeni bir İstiklal Harbi-
dir. İzmir, düşman mezalimine uğramış, 
özgürlüğü için savaşmış, bedeller ödemiş, 
sonuçta da zafere ulaşmış bir şehir olarak, 
bu mücadelenin anlamını çok iyi bilir. Dö-
nem değiştiği için mücadelenin biçimi de 
değişmiştir. Artık kimse öyle karşınıza di-
kilip sizinle alenen savaşmıyor. Nice sinsi 
yol ve yöntemle sürdürülen, kuralsız bir 
mücadeleyle karşı karşıyayız. Milletimiz, 
hamdolsun, bu durumun farkındadır ve 
tüm gücüyle yanımızdadır. 

Ülkemizde, iç siyaset ile dış politika ara-
sında bir ilişki her zaman olmuştur. Bizim 
vesayete, terör örgütlerine, sınırlarımızın 
kuşatılması girişimlerine, ekonomimize 
yönelik saldırılara karşı verdiğimiz müca-
delelerin hepsinde de karşımızda bir itti-
fak vardı. Bu ittifakın bir ayağı içerideydi, 
bir ayağı dışarıdaydı. Ülkemizde Gezi olay-
larından beri yaşanan hiçbir hadise kendi 
tabii mecrasında gelişerek ortaya çıkma-
mıştır. Hepsinin de gerisinde bir senaryo, 
bir tuzak, bir taktik vardır. 

Bugün de benzer bir tabloyla karşı kar-
şıyayız. Türkiye; Suriye’de, Libya’da, 
Akdeniz’de gerçekten kritik bir mücadele 
verirken, bir anda içeride, hiçbir dayanağı 
olmayan tartışmaların başlatıldığını görü-
yoruz.  Bu tartışmaların amacı, asla ülke-
mizin demokratik, ekonomik ve güvenlik 
mücadelesine katkıda bulunmak değildir. 
Tam tersine bu tartışmalarla Türkiye’nin 
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ma gemimiz var. Bay Kemal, şunu da bil; 
biz Doğu Akdeniz’de sadece bu sondaj ge-
milerimizle, sadece sismik araştırma ge-
milerimizle değil, onların yanında fırka-
teynlerimizle beraber varız, uçaklarımızla 
varız. Biz 500 yıl önce oradaydık, bugün de 
oradayız. 

Libya’nın meşru başbakanıyla, yönetimiyle 
ile masaya oturup, imzaları attık. Akıl ho-
cası karga olanın akıbeti ne olur? Bunların 
durumu bu… Şu anda biz neredeyiz? Gay-
rimeşru Hafter’e, ücretli, lejyoner Hafter’e 
karşı biz yönetici kahraman askerlerimiz 
ve Suriye Milli Ordusu’ndan ekiplerimizle 
beraber oradayız ve mücadeleyi orada sür-
dürüyorlar. Tabii birkaç şehidimiz var ama 
o birkaç şehidimizin karşılığında da 100’e 
yakın lejyoneri etkisiz hale getirdik.

Şu gerçeği asla aklımızdan çıkarmamalı-
yız. Bugün Suriye’de, Libya’da, Akdeniz’de 
ve genel olarak bölgemizde vermekten ka-
çındığımız her mücadele, yarın bize daha 
ağır bir faturayla geri dönecektir. Milli bir-
liğimizi ve bekamızı hedef alan tehditle-
rin kendi vatanımızda bize terör, siyasi ve 
ekonomik sıkıntı, istikrarsızlık olarak dön-
memesi için bu mücadeleyi vermek mec-
buriyetindeyiz. Türkiye’nin içinden geçtiği 
bu tarihi süreçte kat ettiğimiz her mesafe, 
geleceğimize daha güvenle bakabilmemi-
zi sağlayan bir kazanım demektir. Bunun 
için önümüzdeki sorun alanlarının hiçbi-
rinde geri adım atmadan, başlattığımız ça-
lışmaları mutlaka sürdürecek ve inşallah 
hedeflerimize ulaşacağız. 

İşte geçenlerde neredeydik? Pakistan’da. 
Salı günü inşallah Azerbaycan’dayız. Bü-
tün buraları dolaşmak suretiyle tüm coğ-

rafyalarda Türk’ün ve Türkiye’nin varlığını 
ortaya koyacağız. 

Elbette bu kolay bir mücadele değildir. Şe-
hitler veriyoruz, bedeller ödüyoruz, her 
gün yeni tuzaklarla karşılaşıyoruz. Sırf ül-
kemizi müşkül duruma düşürmek için u-
luslararası teamüllerin, ilkelerin, hukukun 
çiğnenebildiği bir dönemden geçiyoruz. 
Ama bunların hiçbiri bizi yolumuzdan alı-
koyamaz. Sayın Putin’le, Sayın Macron’la 
ve Sayın Merkel’le görüşmeler yaptık. 
Bütün bu değerlendirmelerden sonra da 
yol haritamızı belirledik. Hem bunlarla 
uğraşacağız, konuşacağız, görüşeceğiz ve 
masada olduğumuzu da her tarafa duyu-
racağız. Tıpkı Çanakkale Zaferi ve İstiklal 
Harbinde olduğu gibi, küresel güçlerin se-
naryolarına teslim olmayıp kendi yolumu-
zu çizmekle, tüm mazlumların yüreğinde 
bir umut çekirdeği filizlendiriyoruz. Bizim 
başarımızın, küresel düzeyde denklemi 
değiştirecek sonuçlar doğuracağına inanı-
yorum. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle 
daha çok çalışacak, daha sağlam ve kararlı 
adımlar atacağız. İnşallah, bu millet kaza-
nacağı başarılar ve zaferlerle, bir kez daha 
tarihin gidişatına yön verecektir. 

Bu duygularla bir kez daha tamamının açı-
lışını yaptığımız Menemen-Aliağa-Çandar-
lı otoyolunun ülkemize ve şehrimize hayır-
lı olmasını diliyorum. Bu eserin şehrimize 
kazandırılmasında emeği geçenleri tekrar 
tebrik ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla. 

Değerli İzmirliler, sevgili Kınıklılar, aziz va-
tandaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan, Kı-
nık ilçemizdeki tüm vatandaşlarıma selam 
ve sevgilerimi gönderiyorum.

Sözlerimin hemen başında 31 Mart seçim-
lerinde yüzde 53,20 ile AK Parti’ye destek 
veren her bir Kınıklı kardeşime şükranla-
rımı sunuyorum. Kınık halkı, bir kez daha 

çok yüksek bir oy oranıyla bize, partimize 
ve ilçesine sahip çıkarak, AK Partili kadro-
lara “Durmak yok yola devam” dedi. Kınık 
tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden, 
gönül belediyeciliğinden yana kullandı. 
Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbeti-
mizi daim eylesin diyorum. Seçim başa-
rımızda emeği olan milletvekillerimizi, il 
teşkilatımızı, ilçe teşkilatımızı, sandık mü-

Bay Kemal, Yalova 
Belediyesinde Kurulan Rüşvet 

Çiftliğini Neden Görmüyor?

Kınık’ta Halka Hitap | İzmir | 22 Şubat 2020
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karşı daima dürüst olduk, samimi olduk, 
hasbi davrandık. Seçim dönemlerinde ver-
diği sözleri göreve gelince unutanlardan 
olmadık. 

CHP’li belediyelerin kurduğu rüşvet ve 
hırsızlık düzenini sizler de görüyor, ha-
berlerden takip ediyorsunuz. Bunun son 
örneği geçen hafta Yalova’da ortaya çıkarıl-
dı. Yargı ve Emniyet birimlerimizin tespit-
lerine göre Yalova halkına hizmet olarak 
verilmesi gereken milyonlarca lira CHP’li 
idareciler tarafından talan edildi. Yaşanan 
bu skandal karşısında CHP Genel Merke-
zinden bir tane yetkili çıkıp da açıklama 
yapmadı, milletten özür dilemedi. Bay Ke-
mal grup toplantısında, saman dâhil her 
konudan bahsediyor,  fakat yoldaşlarının 
Yalova belediyesinde kurduğu Rüşvet Çift-
liğinden tek kelime dahi etmiyor. Bunların 
millete-memlekete hizmet gibi dertlerinin 
olmadığını biz biliyoruz. Bunlar sadece 
günü kurtarmanın, milletin vergileri üze-
rinden kendilerine rant devşirmenin pe-
şindeler. Ne hizmet ediyorlar, ne de hizmet 
edilmesine müsaade ediyorlar. Ülkenin 
ekonomide, ticarette, turizmde, ulaşımda, 
kültürde elde ettiği başarılardan mutluluk 
bile duyamıyorlar. 

Biz son 17 yılda ne yaptıysak bu zihniye-
te rağmen yaptık, bunlara rağmen mesafe 
aldık. Kınık’ta 24 derslikli imam hatip li-
sesinin, meslek yüksekokulunun 12 ders-
likli ek binasının ve anaokulun yapımını 
tamamladık. 25 yataklı Kınık Devlet Has-
tanemizi tamamlayıp hizmetinize sunduk. 
TOKİ vasıtasıyla 276 konutun inşasını 
bitirdik, hak sahiplerine teslim ettik. Söz 

verdik ve ilçemizi doğalgaza kavuşturduk, 
merkez mahalleler ve Poyracık mahalle-
mizde toplam 2 bin hane doğalgaz kullan-
maya başladı. Proje içinde seyir terasları-
nın, kapalı alanın, çok amaçlı salonların, 
kafe ve restoranların bulunduğu, 18 bin 
ağacın toprakla buluştuğu Delez Yaşam 
vadisi projemizin yapımında sona gelindi. 
İnşallah bu eseri Haziran ayında siz Kınıklı 
kardeşlerimizin istifadesine sunacağız. Kı-
nık Maden Şehitleri Parkı, taziye evi, çok 
amaçlı salon ve 7 adet halı sahayı hizmete 
açtık. Kınık Girişi Prestij Bulvarı Projemiz 
ve Atatürk Caddesi Bulvarı, kaldırım ve ay-
dınlatmaları tamamlandı. Yapımı için biz-
zat talimatını verdiğim ve takibini yaptı-
ğım Halk Eğitim Merkezi ve Öğretmen Evi 
projemizin inşası devam ediyor. Proje bün-
yesinde 75 yataklı oda, 1.000 kişilik çok 
amaçlı salon, 320 kişilik toplantı salonu ve 
amfi salonu, 6 derslik bulunuyor. Gençlik 
merkezimizin, Poyracık su parkı ve rekre-
asyon alanının, içerisinde çocuk müzesi, 
trafik eğitim alanları, çocuk oyun alanları, 
sosyal tesisleri bulunan Çocuk Şehri proje-
mizin de yapımı sürüyor.

Aliağa, Çandarlı, Bergama, Kınık İzban 
hattı ihale aşamasında… 200 milyon liralık 
Kapıkaya Barajı’nı yatırım programımıza 
aldık. Kapıkaya Barajı ile  32 bin 530 dekar 
arazinin sulanmasını, çiftçilerimize ise 30 
milyon liralık zirai gelir artışı sağlayacağız. 
Tarım Kredi Kooperatiflerimizin marketle-
rinden birini inşallah Kınık’ta bu sene içe-
risinde faaliyete geçiriyoruz. Dünyanın en 
büyük ve tek Tarıma Dayalı İhtisas Orga-
nize Sanayi Bölgesi’ni Kınık ilçemizde 1,5 
milyon metrekarelik alanda kuracağız. Bu 

şahidinden mahalle temsilcisine kadar her 
bir dava arkadaşımızı gönülden tebrik edi-
yorum. Milliyetçi Hareket Partili kardeşle-
rime de destekleri, gayretleri için teşekkür 
ediyorum.

Sadık Doğruer kardeşim, 2014’ten beri si-
ze aşkla, tutkuyla hizmet ediyor. Kınık’ın 
güzelleşmesi, İzmir’de parmakla göste-
rilecek bir ilçe olması için gece-gündüz 
koşturuyor. Biz de Sadık Doğruer kardeşi-
min yanındayız, arkasındayız. Kendisine 
Mevla’dan muvaffakiyetler diliyoruz. İlçe-
mize hizmet seferberliğinde, dün olduğu 
gibi gelecekte de Sadık kardeşimin yanın-
da olmayı sürdüreceğiz. 

Siz bize sahip çıktınız, bize destek verdiniz, 
bizi yalnız bırakmadınız. Siz her türlü iftira-
ya rağmen AK Partiyi ve Cumhur İttifakını, 
Türkiye genelinde zirveye taşıdınız. İnşallah 
biz de sizin güveninize layık olmak için ça-
lışmaya devam edeceğiz. “Aşkınan çalışan 
yorulmaz” diyerek Kınık’la beraber İzmir’e 
hizmet etmeyi sürdüreceğiz. İşte bugün 
İzmir’de devasa yatırımı devreye almanın 
gururunu yaşadık. 56 kilometresi otoyol, 
40 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 
toplamda 96 kilometre uzunluğundaki Çan-
darlı-İzmir otoyolunu hizmete açtık. Böylece 
İzmir ile Çandarlı arasındaki ulaşım süresini 
1,5 saatten 40 dakikaya düşürdük. Bizden 
öncekiler niye yapmadı? İzmir’de Binali kar-
deşimin Ulaştırma Bakanlığı’ndan tut, Baş-
bakanlığı dönemleri de dahil olmak üzere, 
onun öncülüğünde yapılan yolların haddi 
hesabı var mı? Bu kadar yollar yapıldı. Biz, 
“Bu yolları yapacağız ki halkımızı rahatlata-
lım, kaza riskini azaltalım” dedik.

Bugün ayrıca bir özel sektör firmamızın 
toplam 50 milyon Euroluk yatırımla haya-
ta geçirdiği seramik fabrikasının açılışını 
gerçekleştireceğiz. Perşembe günü ise 83 
milyonun her bir ferdinin iftihar edeceği 
muhteşem bir eserin açılış törenini yaptık. 
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 
mimarisiyle, zenginliğiyle, hizmetleriyle 
daha şimdiden Başkentimizin sembolleri 
arasında yer aldı. Muhalefetin her türlü if-
tirasına, yargı yoluyla engelleme çabaları-
na rağmen camisiyle, kütüphanesiyle, hiz-
met birimleriyle, kongre merkezi ve sergi 
salonuyla Türkiye Cumhuriyetine yakışan 
bir Külliyeyi Ankara’ya kazandırdık. Gerek 
İzmir-Çandarlı Otoyolunun, gerek seramik 
fabrikamızın gerekse Cumhurbaşkanlığı 
Millet Kütüphanesi’nin hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu hizmetlerin inşasında eme-
ği ve katkısı olan herkesi tebrik ediyor, ül-
kem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Siyasi Hayatımızın Hiçbir 
Döneminde İstismar Peşinde 
Koşmadık

Değerli kardeşlerim,

Çok kıymetli Kınıklılar,

Bizim siyasetimiz eser siyasetidir, hizmet 
siyasetidir. 40 yıllık siyasi hayatımızın hiç-
bir döneminde istismar peşinde koşmadık. 
Milletimizin huzuruna daima eserlerimiz-
le, projelerimizle, ülkemize ve şehirlerimi-
ze kazandırdığımız hizmetlerle çıktık. Ga-
rib-gurebanın, tüyü bitmemiş yetimin hak-
kını hiç kimseye yedirmedik. Milletimize 
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yatırım ile 3 bin vatandaşımız iş ve aş sahi-
bi olacak. Proje ve yatırımlarımızın şimdi-
den hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum.

İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla, 
zorluklar karşısında yılmadan sizin için 
çalışmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle 

sözlerime son verirken bir kez daha ahde 
vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum.

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

Değerli eğitimciler, iş dünyamızın kıymetli 
mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Sözlerimin hemen başında, Suriye’de ve 
Libya’da ülkemizin ve milletimizin beka-
sı için mücadele ederken şehit düşen tüm 
kahramanlara Allah’tan rahmet diliyorum. 
Gazilerimize sıhhat ve afiyet temenni edi-
yorum. Şehit yakınlarımıza ve tüm mille-

timize başsağlığı dileklerimi sunuyorum. 
Tarihindeki en önemli istiklal ve istikbal 
mücadelelerinden birini veren Türkiye, 
Rabbimin yardımı, milletimizin desteği ve 
duasıyla, inşallah bu süreçten de alnının 
akıyla çıkacaktır. Bu toprakları nasıl bin 
yıldır kanlarımızla yoğurarak vatanımız 
yaptıysak, bundan sonra da aynı inançla 
mücadeleye devam edeceğiz. Her birinin 
haberiyle yüreğimizin dağlandığı aziz şe-
hitlerimize layık olabilmenin yolu, aynı 

Bizim En Büyük Servetimiz Genç 
ve Yetişmiş İnsan Gücümüzdür

Okullardan Yarınlara Eğitime Destek Programı | Ankara | 24 Şubat 2020
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leriyle bu sayı 86 bine kadar çıkıyor. Milli 
Eğitim Bakanlığımızın, bunlara ilave ola-
rak, 21 bin dersliğe sahip 13 bin yeni okula 
ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca, mevcut okulla-
rın bir kısmında da depreme karşı güçlen-
dirme çalışması yapılması gerekiyor. Bu 
akşam burada birlikte olduğumuz ülkemi-
zin seçkin iş insanları ve hayırseverlerinin 
desteğiyle, Milli Eğitim Bakanlığımızın 
okul ihtiyacını tamamen çözmeyi hedefli-
yoruz. “Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız 
tohum ekin, 10 yıl sonrasını düşünüyorsa-
nız fidan dikin, 100 yıl sonrasını düşünü-
yorsanız insan yetiştirin” sözüne uygun şe-
kilde, bu kampanyada yerinizi alacağınıza 
inanıyorum. 

Biraz sonra ekranda gözükecek haritada, 
ihtiyaç duyulan okulların yerlerini görebi-
leceğiz. Bağışçılarımız dilekleri yerdeki o-
kulun inşasını veya güçlendirmesini üstle-
nebilecektir. Sizlerden ricam, deprem riski 
yüksek alanlara öncelik vermenizdir. Çün-
kü bu bölgelerde yapılan okullar, öğrenci-
lerimiz için güvenli çatılar olmanın yanın-
da, deprem sonrasında vatandaşlarımızın 
sığınacakları barınma alanları olarak da 
kullanılıyor. Gerek ağır hasarlı binaların 
tamamen boşaltılması, gerek artçı sarsın-
tılar sebebiyle diğer binalara bir müddet 
girilememesi sebebiyle, bu tarz yerlere 
ihtiyaç duyuluyor. Elazığ’da okullardan 
spor salonlarına kadar, depreme dayanık-
lı olarak inşa edilmiş tüm kamu binaları 
uzunca bir süre bu amaçla kullanılmıştır. 
Masalara bırakılmış olan kartlara yazdı-

ğınız bağışlarınız buradaki ekranlarda da 
gözükecek. Böylece, kimin, nerede, hangi 
okulun veya okulların inşasını üstlendiği-
ni tüm Türkiye buradan takip edebilecek. 

Ayrıca, ekranları başlarında bizi izleyen 
vatandaşlarımıza da bir çağrıda bulunmak 
istiyorum. Bağış kampanyamız, sadece bu 
salonda bulunan arkadaşlarımızla sınır-
lı değildir. İmkânı olan her vatandaşımız, 
sakadayı cariye olarak, dilediği yerde, is-
ter derslik, ister okul şeklinde katkıyla bu 
kampanyaya iştirak edebilir. Unutmayınız 
ki, bağışlarınızla inşa edilecek okullarda 
eğitim-öğretim görecek öğrencilerin her 
biri, sizin manevi evlatlarınız olacaktır. Bu 
okullarda yetişen her evladımızın ülkesine 
ve milletine yaptıkları katkıların manevi 
hasılasından size de pay düşecek. Böylesi-
ne bitip tükenmek bilmeyen bir hayır işin-
de yer almanın hazzı, pek az örnekle karşı-
laştırılabilir. 

Fani olan bizler bu dünyadan göçüp gittik-
ten sonra da, arkamızda hizmet vermeye 
devam edecek eserler bırakacak olmaktan 
daha büyük bir mutluluk kaynağı yoktur. 
Buralardan yetişecek olan yavruların, size 
yaptıkları dualar sayesinde ebedi alemde 
çok daha rahat edeceksiniz. “İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın” sözünü kendisine rehber 
edinmiş bir yönetim olarak biz de, bu ha-
yır işini destekleyenlere her türlü kolaylığı 
gösteriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımıza 
yapılan her türlü aynî ve nakdî bağışın 
tamamı gelir vergisinden düşülebiliyor. 

anda farkı cephelerde verdiğimiz bu kut-
lu mücadeleyi zaferle taçlandırmaktan 
geçiyor. 

Yine dün 5,9 büyüklüğündeki depremde 
Van’da hayatlarını kaybeden vatandaşları-
mıza Mevla’dan rahmet, yaralılara acil şi-
falar diliyorum. Can kayıplarının çoğunu, 
kerpiç evlerin yıkılması sebebiyle yaşadık. 
Depreme dayanaksız yapı meselesi, ülke-
mizin eski ve yaygın bir sorunudur. Bu ko-
nuda başlattığımız çalışmalar, çok büyük 
maliyetler ve zaman istiyor. Şu ana kadar 
gerçekten önemli neticeler elde ettik, ama 
daha gidecek çok yolumuz olduğunu da 
biliyoruz. Bununla birlikte, görüldüğü 
gibi, deprem bizi beklemiyor. Afetlere ha-
zırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. 
Vatandaşlarımızdan, depreme dayanıksız 
yapıların dönüştürülmesi noktasına bize 
yardımcı olmalarını bekliyoruz. 

Devlet, ancak vatandaşının desteğiyle böy-
le bir yükün altından kalkabilir. Esasen, 
bugün bir araya gelişimizin sebeplerinden 
biri de budur. 

Hükümete geldiğimizde, eğitim-öğretimi 
önceliklerimizin en başına yerleştirdik. 
Uzun yıllar boyunca eğitim-öğretim bütçe-
si, devlet harcamalarının ilk sırasında yer 
aldı. Ana sınıfından yükseköğrenime ka-
dar her aşamada, ülkemizin eğitim-öğre-
tim altyapısını ve insan gücünü fevkalade 
güçlendirdik. Üniversite sayımızı 76’dan 
207’ye, akademik personel sayımızı 70 
binden 170 bine, üniversite öğrencisi sayı-
mızı 1,6 milyondan 8 milyona yükselttik. 
Zorunlu eğitimi, 4’er yıldan oluşan 3 ka-

demeli olacak şekilde 12 yıla çıkardık. İlk 
ve orta öğretimde 343 bin olan derslik sa-
yısını, 316 bin ilaveyle 590 bine çıkardık. 
Öğretmen sayısını 652 bin yeni öğretmen 
atayarak 946 bine yükselttik. FATİH Pro-
jesiyle öğretmen ve öğrencilerimize 1,5 
milyona yakın tablet bilgisayar dağıttık, 
432 bin sınıfımıza etkileşimli tahta yerleş-
tirdik, 46 bin okulumuza çok fonksiyonlu 
yazıcı kurduk. Müfredatları geliştirerek, 
seçmeli dersleri çoğaltarak, ders kitapla-
rını yenileyerek çocuklarımızın çok yön-
lü gelişimini hedefledik. Ders kitaplarını 
ücretsiz vererek, vatandaşlarımızı büyük 
bir yükten kurtardık. Bugüne kadar ücret-
siz dağıttığımız kitap sayısı 3 milyar adedi 
geçti. 

Maddi imkânı yetersiz ailelerimizin okula 
giden çocuklarına eğitim-öğretim desteği 
veriyoruz. Pansiyonlu okul ve taşımalı eği-
tim yoluyla, hiçbir evladımızın eğitimden 
mahrum kalmaması için gayret gösterdik. 
Ancak, hem sınıf ve öğretmen başına dü-
şen öğrenci sayısını azaltmamız, hem de 
nüfusumuzun artması sebebiyle sürekli 
yeni öğrenci gelmesi sebebiyle, hala eksiği-
miz var. 

Evlatlarımızın Zihin ve Gönül 
Dünyalarını Geliştirmeliyiz  

Değerli misafirler, 

Bugün ülkemizde 18 milyonu aşkın öğren-
cimiz, sayıları 70 bini bulan eğitim kurum-
larında eğitim hizmeti alıyor. Özel eğitim 
kurumları ve diğer eğitim-öğretim birim-
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Ayrıca, bağışçı desteğiyle yapılan okul 
ve yurtların inşaatındaki tüm giderleri 
KDV’den muaf tuttuk. Şimdiden hayırları-
nızın Allah katında kabul ve makbul olma-
sını temenni ediyorum. 

Değerli misafirler,

Eğitim kurumlarımızın bina ve donanım 
eksiğini giderirken, buralarda yetiştirile-
cek evlatlarımızın zihin ve gönül zengin-
liğini artıracak çalışmaları da ihmal etme-
meliyiz. Bugün dünyada gıptayla takip edi-
len ülkelere baktığımızda, eğitim-öğretim 
sistemlerinin, öncelikle iyi insan, iyi va-
tandaş, iyi birey yetiştirme üzerine kurulu 
olduğunu görüyoruz. Sevgi, saygı, ahlak, 
merhamet ve şefkat üzerine kurulu olma-
yan bir eğitim-öğretim sisteminden, belki 
donanımlı birey çıkar; ama sonraki nesille-
re örnek olacak insan çıkmaz. Bunun için, 
önümüzdeki dönemde okul kadar, derslik 
kadar, araç-gereç kadar, öğretmen sayısı 
kadar, evlatlarımızın zihin ve gönül dün-
yalarını geliştirmeye de önem vermeliyiz. 
Son yıllarda bu konuda medyada, gide-
rek daha sık şekilde, gerçekten can acıtıcı, 
üzüntü verici olduğu kadar da düşündü-
rücü haberlere, görüntülere, fotoğraflara 
rastlıyoruz. 

Evlatlarımıza Önce İyi İnsan 
Olmayı Öğretmeliyiz

Çocukluğa ve gençliğe veremeyeceğimiz 
derecede vahamet arz eden bu tabloyu sü-
ratle değiştirmemiz gerekiyor. Hem kamu, 
hem toplum olarak derin bir muhasebe 

yapmamız, tefekkür etmemiz, eğitim-öğre-
tim konusunda yeni bir yol haritası hazır-
lamamız önem arz ediyor. Evlatlarımıza, 
iyi matematik, iyi fen bilgisi, iyi edebiyat, 
iyi coğrafya bilmenin yanında ve hatta on-
lardan önce iyi insan olmayı öğretmeliyiz. 
Annesine, babasına, öğretmenlerine, arka-
daşlarına, çevresine saygılı olmayı bilme-
yen bir çocuğun, diplomasında ne yazdı-
ğının önemi kalmaz. Medeniyet ve tarih 
değerleriyle yoğrulmamış, milletine, bay-
rağına, ezanına, vatanına, devletine sıkı 
sıkı bağlı olmayan her evladımız, dalından 
kopan bir yaprak gibi savrulup gitmeye 
açık demektir. 

Halbuki, hep tekrarladığımız gibi, bizim 
en büyük servetimiz genç ve yetişmiş in-
san gücümüzdür. Böylesine muazzam bir 
serveti böyle hoyratça savurmaya, tehdit-
lere açık bırakmaya hakkımız yoktur. Son 
200 yılımız, bu konuda çok büyük dersler 
çıkartabileceğimiz acı örneklerle doludur. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyemizdeki Millet 
Kütüphanemizin açılışı vesilesiyle, ecda-
dımızın ortaya koyduğu büyük medeniyet 
birikimini bir kez daha hatırlama imkânı 
bulduk. Eğer bugün aynı başarıyı yeniden 
yakalamak istiyorsak, işe başlayacağımız 
yer, aileden okula kadar tüm eğitim-öğre-
tim sistemimizdir. İnşallah, milletimizle 
ve bakanlığımızla birlikte bu meselenin 
de üstesinden geleceğiz. Sorunu tespit et-
tiğimize ve çözme kararlılığını ortaya koy-
duğumuza göre, vakit kaybetmeden bu 
doğrultuda hazırlıklara başlamalıyız. Ev-
latlarımızın hayatı ve değerlerimizi, sosyal 
medyadan, televizyondan,  internetten de-
ğil; ailelerinden ve öğretmenlerinden ted-
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ris edeceği bir iklimi en kısa sürede tesis 
edeceğiz. Türkiye’nin kurtuluşu da, gelece-
ği de bu anlayışla atılacak adımların isabe-
tinden ve başarısından geçiyor. 

Bu akşamı çok merak ediyorum. Acaba bu 
akşam buradan biz ne kadar okul inşa ve ih-
yasıyla çıkacağız? Ben şu an burada bu işe ger-
çekten gönül koymuş vatandaşlarımı görüyo-
rum. Biz elimizde malayla harç koyacağız. Ge-
rek Elazığ, gerek Malatya, gerek Van, gerekse 
de 81 vilayetimiz için bu akşam buradan se-
vindirici sesler yükseleceğine inanıyorum. 

Bu duygularla bir kez daha “Okullardan 
Yarınlara Eğitime Destek Programımızın” 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ders-
lik ve okul inşa ettirerek, okulları güçlen-
dirme çalışmalarına katkıda bulunarak bu 
kampanyada yer alacak tüm iş insanları-
mıza, vatandaşlarımıza en kalbi şükranla-
rımı sunuyorum. 

Yemeğimizin ardından bağış kampanyamı-
zı başlatıyoruz. Şimdilik kalın sağlıcakla.

“Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya.

Yüz üstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.”

Annelerimizi ve şehitlerimizi  hayırla yad 
ediyoruz. Ruhları için el Fatiha.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın 
kıymetli mensupları, çok değerli şehit ya-

kınlarımız, saygıdeğer hanımefendiler, 
değerli misafirler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemi-
zin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum. 
Şehitlerimizin annelerine, eşlerine ve ço-
cuklarına buradan hassaten sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. 

Vicdanları Nasır Tutmuş Bir 
Dünyanın, Kadınlar Gününü 

Kutlaması Riyakârlıktır

Türkiye’nin Kadın Kahramanları Programı | İstanbul | 8 Mart 2020
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gün, dünyanın dört bir yanından gelen, 
pek çok haberle, görüntüyle karşılaşıyo-
ruz.  Kökeninden, inancından, konumun-
dan dolayı ezilen, horlanan, dövülen, sürü-
len, hatta öldürülen milyonlarca insanın 
yürekleri yakan trajedisi karşısında ger-
çekten üzüntülüyüz. 

Elbette bu kötü manzaradan kadınlar da 
nasibini alıyor. Tabii afetlerden savaşlara, 
kıtlıklardan toplumsal kargaşalara kadar 
her krizin en ağır faturasını çocuklarıyla 
birlikte kadınlar ödüyor. Mesela Suriye’de 
uzun yıllardır süren insani krizin yol açtı-
ğı yıkıntılara baktığınızda, altında çoğun-
lukla kadınları ve çocukları göreceksiniz. 
Evlerinden edilen insanların sığındığı 
kamplarda aynı manzarayı göreceksiniz. 
Sınırlarımız içinde yaşayan Suriyeli kar-
deşlerimizin önemli bir bölümü yine ka-
dınlar ve çocuklardan oluşuyor. Avrupa’ya 
gitmek umuduyla kara ve deniz sınırlarına 
yığılan mülteciler arasında en çok sıkıntıyı 
kadınlar ve çocuklar çekiyor. Akdeniz’de 
derme çatma botlarla ölüm yolculuğuna 
çıkan, karanlık sularda hayatlarını kaybe-
den insanların da büyük bölümü kadınlar 
ve çocuklardır. Bu tablo karşısında yüreği 
yanmayanın, kalbi titremeyenin, zihni ka-
rıncalanmayanın insanlığından şüphe et-
mek gerekir.

Maalesef, karşımızda sadece kendi konfo-
runu, kendi güvenliğini, kendi refahını ko-
rumak adına, bu manzaraya sırtını dönen 
koskoca bir dünya vardır. 

Değerli misafirler,

8 Mart’ın kadınlara özel bir gün haline 
gelmesinin hikâyesini herhalde bilmeyen 
yoktur. Yaklaşık 1,5 asır önce Amerika’da 
yaşanan bir grev sırasında hayatını kay-
beden kadın işçiler anısına, 1977 yılından 
itibaren başlatılan 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü kutlamaları elbette önemlidir. Ka-
dınların sorunlarına dikkat çekmeyi amaç-
layan bu günün, günümüzdeki yaşanan 
krizler için de bir hassasiyet vesile olması-
nı dilerdik. Ancak, Suriye’de 9 yıldır süren 
insani krizde hayatını kaybeden 1 milyona 
yakın insandan çok önemli bir bölümü 
kadın ve çocuk olduğu halde, bu konuya 
kimsenin güçlü bir şekilde dikkat çektiğini 
görmedik, duymadık. Avrupa kapılarına 
dayanan yüzbinlerce insan içindeki kadın-
lara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel 
örgüleri, dövülerek ve hatta vurularak geri 
gönderilme çabalarını kimsenin kınadığı-
nı da işitmedik. 

O 3-5 yaşındaki yavruları görüyorsunuz. 
Yunanistan sınırına giderken, tarlalar 
içinde ekranlarda izlemişsinizdir. Ben, to-
runuma da bu sahneyi göstererek, “Bak 
senin gibi, düşüyor, kalkıyor. Niye biliyor 
musun? O kötü amcalardan kurtulmak 
için. Ortada böyle bir zulüm var” dedim. 
Torunum da bana soruyor, “Bunlar kötü 
amcalar mı?” diye. “Evet oğlum, bunlar kö-
tü amcalar” dedim. Bunu yaptılar. İnanın 
ellerinden gelse, onları bile süngülerler. 
Bunlarda vicdan yok, bunlarda insaf yok, 
bunlarda insanlıktan nasibini almak yok. 

Bizim inancımızda şehadet nasıl en yük-
sek mertebe ise, şehit annesi, eşi ve çocuğu 
olmak da, aynı şekilde özel bir statüdür. 
Rabbimiz şehitlerimizi cennetle müjde-
liyor. Bize düşen görev de, şehitlerimizin 
geride bıraktıkları emanetlerine, devlet ve 
millet olarak en iyi şekilde sahip çıkmaktır. 
Hamdolsun, ülkemizde bu konuda olduk-
ça güçlü bir sistem kurduk. Şehit yakın-
larımızın istihdamdan eğitime kadar tüm 
meselelerini çözmeye çalışıyoruz. Bu ülke-
nin, milletimizin her bir ferdinin, özellikle 
de şehitlerimizin ailelerinin, annelerinin, 
babalarının, eşlerinin ve çocuklarının du-
alarıyla ayakta durduğuna tüm kalbimle 
inanıyorum. 

Şehitler tepesini bekleyen kahramanları-
mız var oldukça, bu ülkede bayrağımızı 
indirmeye, ezanlarımızı susturmaya, is-
tiklalimizi elimizden almaya, istikbalimizi 
karartmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. 
Biz göremesek de, şehitlerimizin diri oldu-
ğunu ve onlarla tekrar bir araya geleceği-
miz ruz-i mahşere kadar bizimle yol yü-
rüyeceklerini biliyoruz. Bu vesileyle tüm 
şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yâd 
ediyorum. Şehitlerimizin mekânlarının 
cennet, cennetteki makamlarının da de âli 
olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum. 

Değerli misafirler, 

Her 8 Mart’ta olduğu gibi, bugün de tüm 
dünyada ve ülkemizde kadın meselesi eni-
ne boyuna konuşulacak, tartışılacaktır. Bi-
zim kadına bakışımız çok açık ve nettir. İlk 
insandan beri, insanlığın yarısı erkek, ya-
rısı kadındır. Bunlardan hangisini çıkartır-

sanız çıkartın, geriye insanlıktan eser kal-
maz. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ve-
rilen mesajlar “Mümin erkekler ve mümin 
kadınlar” denilerek, insanlığın tamamına 
teşmil edilmektedir. Annelerimize, kız kar-
deşlerimize, eşlerimize, kız evlatlarımıza, 
tüm kadınlarımıza göstereceğimiz saygı, 
sevgi, muhabbet, aslında tüm insanlık adı-
nadır. Dolayısıyla, erkek olarak kendimiz 
için ne düşünüyor, istiyor, ne bekliyorsak, 
kadınlar için de aynı duygular içinde ol-
mamız gerekiyor. Nerede kadınlara, yeni 
doğan kız çocuklarına yönelik bir ayrımcı-
lık, bir husumet, bir aşağılama varsa, ora-
da helak vakti yakın demektir. 

Ey Yunanistan, Bu İnsanlar   
Senin Toprağında Kalmayacak

Kadını insan değil, meta olarak gören, sırf 
cinsiyetinden dolayı zulm eden hiçbir top-
lumun geleceği aydınlık olamaz. Hamdol-
sun, bizim inancımızın da, kültürümüzün 
de özünde böyle bir ayrımcılık yoktur. El-
bette, cinsiyetinden bağımsız olarak nasıl 
her insanın farklı özellikleri, farklı sınır-
ları, farklı kabiliyetleri varsa, aynı durum 
erkekle kadın arasında ve kadınların kendi 
arasında da mevcuttur. Temel haklar dışın-
da, insanların tamamını, tornadan çıkmış 
gibi, tek bir ölçüyle değerlendirmek, eşit-
likçi değil; zorba, faşizan, sapkın bir yak-
laşım olur. İnsanın, maalesef, zalim bir 
tarafı olduğunu kabul etmek durumunda-
yız. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de, 
çeşitli saiklerle ve yöntemlerle, insanın in-
sana yaptığı ve tasvibi mümkün olmayan 
zulümlere şahit oluyoruz. Bu konuda, her 
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Değerli misafirler,

Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım dö-
neminde ülkemizde gerçekleştirdiğimiz 
reformlar arasında, kadınlarımızın mesele-
lerinin çözümüyle ilgili olanlar çok önemli 
bir yer tutar. Anayasamızdan kanunlarımı-
za kadar tüm mevzuatımızda, kadınların 
haklarını korumaya, ayrımcı uygulamaları 
ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler 
yaptık. Bu çerçevede aile yapımızı koruma-
ya özel önem verdik. Aile yapımıza yönelik 
en büyük tehditlerden biri olarak gördü-
ğümüz kadına yönelik şiddetin önlenmesi 
konusunda etkin tedbirler getirdik. Bu ted-
birlerin istismarını engelleyecek ve gereki-
yorsa asıl amacın gerçekleşmesine yönelik 
ilave adımlar da atacağız. 

Kadınlarımızın iş hayatında giderek daha 
fazla yer alması, ülkemizi zayıflatan değil, 
tam tersine güçlendiren bir gelişmedir. Ni-
tekim, istihdamdaki kadın oranı, 2002’den 
2019’a kadar yüzde 45’e yakın artarak, 
9 milyon sınırına dayanmıştır. Böylece, 
kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 
27,9’dan yüzde 34,9’a, toplam istihdamda-
ki kadın oranı yüzde 25,3’den yüzde 28,8’e 
yükselmiştir. Ailedeki sorumluluklarını 
yerine getirerek iş hayatında yer almak is-
teyen kadınlarımız için de, doğum izinle-
rinden kreşlere kadar her alanda gereken 
düzenlemeleri yaptık. 

Eğitimde, hamdolsun, kız çocuklarımızla 
erkek çocuklarımız arasında hiçbir fark 
kalmadı. Siyasal hayata ve karar alma 
mekanizmalarına katılım konusunda da, 
Cumhuriyet tarihimizin en üst seviyesine 

ulaştık. Meclisimizdeki 600 milletvekili-
mizden 104’ünün kadınlardan oluşma-
sı yeterli değilse de, önemli bir orandır. 
Kabinemizdeki 17 bakanımızdan da 2’si 
kadındır. Üniversitelerde ve bankacılık 
sektöründe kadın oranı erkekleri geride 
bırakmıştır. 

Önümüzdeki dönemde de, “Mutlu kadın, 
uyumlu aile, müreffeh toplum” hedefi doğ-
rultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. Aile 
merkezli, kadın ve erkek açısından adil ve 
uyumlu bir toplum yapısını, geleceğimi-
zin teminatı olarak görüyoruz. Sürdürü-
lebilir kalkınmanın yolu buradan geçiyor. 
İnşallah milletimizi, kadınıyla-erkeğiyle 
bir bütün olarak büyük ve güçlü Türkiye 
hedefimize ulaştıracağız. Bu konuda siz 
kadınlarımızdan daha fazla destek ve gay-
ret bekliyoruz. Aksi takdirde, kadın eli-
nin değmediği her iş gibi, bu gayretimiz 
de eksik kalır, aksar, hedefine ulaşmaz. 
Türkiye’nin kadınlarına güvendiğimiz 
için, sürekli hedef büyütüyor, mücadele 
çıtasını yükseltiyoruz. 

Yunanistan’ın İnsanlık 
Dışı Eylemlerine Kimse Ses 
Çıkarmıyor 

Değerli misafirler, 

Konuşmamın başında da ifade ettiğim gi-
bi, karşımızdaki sorunların büyük bölü-
mü, kadın-erkek olmanın ötesinde, insan-
lıkla ilgilidir. Bu anlayışla, şimdi de güncel 
gelişmelerle ilgili görüşlerimi, milletimizle 
ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Küresel 

Ey Yunanistan, bu insanlar senin toprağın-
da kalmayacak. Bu insanlar Avrupa’nın 
bir başka ülkesine geçecek. Niye rahatsız 
oluyorsun? Biz size ne dedik?  Böyle gider-
se kapıları açacağız. Siz inanmadınız. Ey 
Yunanistan, şimdi sana da sesleniyorum. 
Sen de kapılarını aç ki açtılar, bu yükten 
kurtul. Gitsinler Avrupa’nın diğer ülkeleri-
ne. Bu işin çıkışı yok. Bu yükü adil olarak 
paylaşalım. Şu anda bizde hala 3,5 milyon 
mülteci var. Hamdolsun geçici de olsa şim-
di bir ateşkes imzaladık. Temenni ederim 
ki bu ateşkes uygulanır. 

Erkek-Kadın Tüm İnsanlık 
İçin En Hayırlı Olanı Aramayı 
Sürdüreceğiz

Vicdanları nasır tutmuş bir dünyanın, 8 
Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlaması, 
kelimenin tam anlamıyla riyakârlıktır. Te-
rör örgütünün katlettiği kadınları, çocuk 
yaşta ailelerinden kopartarak her türlü 
istismarı yaptığı ve ölüme sürdüğü kız ço-
cuklarını görmeyenlerin, 8 Mart kutlaması 
yapması, riyakarlıktan da öte bir durum-
dur. Dünya kadınlar gününü kutlayanlar, 
Diyarbakır’da HDP’nin önünde dağa kaçı-
rılan yavrularını bekleyen anneleri ziyaret 
ettiler mi? Etmediler. Zaten ziyaret edecek 
yüzleri de yok. Onlar hep, o şartların oluş-
masını beklerler. Aynı şekilde Filistin’de 
kendi evlerini ve topraklarını savunan 
kadınların üzerine buldozerler süren, so-
kakta yürüyen kız çocuklarını kurşunla-
yan, her fırsatta masum insanların üzerine 
dipçikle, köpekle, gazla saldıranları gör-
mezden gelen bir dünya için söylenecek 

söz bulmakta zorlanıyoruz. İsrail aynısını 
orada yapmıyor mu? Aynısını yapıyor. O 
annelerin yerlerde nasıl sürüklediğini gör-
müyor muyuz? Biz şu anda hakla berabe-
riz, batılla değil. 

Kadın bedenini, şatafatlı ambalajlar altın-
da, köle ticaretinden daha beter bir şekilde 
metalaştıranların, 8 Mart’ı da aynı amaçla 
kullanmasındaki ironiyi de sizlerin tak-
dirine bırakıyorum. Ağızlarından kadın 
haklarını düşürmeyenlerin, inançlarına 
uygun şekilde giyinmek, yaşamak isteyen 
kadınlara hayat hakkı tanınmaması kar-
şısında sergiledikleri suskunluğu da bu 
tabloya ilave etmemiz gerekiyor. Kadını, 
insandan bağımsız müstakil bir varlık ola-
rak konumlandırma çabalarının vardığı 
yer, işte burasıdır. Ne zaman ki, 8 Mart’ı, 
sadece belirli bir kesimin değil tüm kadın-
ların meselelerinin konuşulduğu bir tarih 
haline getirirsek, işte o zaman gerçek ka-
dınlar gününe kavuşmuş olacağız. Bu tari-
he kadar 8 Mart’ta söylenen her şey eksik, 
yapılan her şey sonuçsuz kalacaktır. 

Biz, kendi adımıza, insan ve kadın mese-
lesini, medeniyetimizin ve kültürümü-
zün işaret ettiği “eşrefi mahlûkat” sınırla-
rı içinde konuşmaya, tartışmaya devam 
edeceğiz. “Yaradılanı severiz Yaradandan 
ötürü” anlayışıyla, uygulamadaki aksaklık-
ları gidererek, eksiklikleri tamamlayarak, 
yanlışları düzelterek, erkek-kadın tüm 
insanlık için en hayırlı olanı aramayı sür-
düreceğiz. Bu konuda birlikte yol yürü-
düğümüz, çalıştığımız, dayanışma içinde 
olduğumuz tüm kadınlarımıza şükranla-
rımı sunuyorum. 
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larımıza yaklaşan 1,5 milyon yeni sığınma-
cı ve geride bekleyen potansiyel 2,5 milyon 
sivil sebebiyle, yeni ve büyük bir yükle de 
karşı karşıya geldik. Sığınmacı akınını dur-
durmak ve rejimin ülkemiz topraklarını 
da hedef alan azgınlığının önüne geçmek 
için, İdlip’te daha aktif bir askeri pozisyon 
almak mecburiyetinde kaldık. İdlip’teki 
durumun, rejimin saldırganlığı yanında, 
Rusya’nın bölgenin statüsüne ilişkin ıs-
rarlı tutumu sebebiyle, giderek tırmanma 
eğilimi göstermesi üzerine, diplomatik çö-
züm arayışlarımızı da hızlandırdık. 

İdlip’te Verilen Taahhütlere 
Riayet Edilmezse, Belirlediğimiz 
Yolda Yürümeyi Sürdüreceğiz

Değerli arkadaşlar,

Buradan bir kez daha tekrar etmekte fayda 
görüyorum. Türkiye’nin, Suriye toprakla-
rını işgal ve ilhak etmek gibi bir amacı asla 
olmamıştır. Tek gayemiz, ülkemizde yaşa-
yan 3,6 milyon Suriyeli ile sınırlarımıza 
dayanan 1,5 milyon İdliblinin, güvenle ev-
lerine dönüşlerini sağlayacak ortamı tesis 
etmektir. Suriye halkı, kendi toprakları ve 
özgürlüğü için rejime ve terör örgütlerine 
karşı mücadelesini zaten veriyor. Biz bu 
mücadeleyi destekleyerek, Suriye’nin top-
rak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin bir 
an önce teminini arzu ediyoruz. 

Ülkesinin üçte biri PKK-YPG terör örgü-
tünün işgali altında olan bir rejimin, tüm 
gücünü ve imkânlarını İdlip gibi küçük sa-
yılabilecek bir bölgeye yöneltmesi, derdin 

başka olduğunu gösteriyor. Eğer rejimin 
amacı topraklarını kurtarmak olsaydı, ön-
ce asıl tehdide, yani ülkenin doğusundaki 
terör oluşumuna karşı harekete geçerdi. 
Maalesef, rejim bunun yerine, mazlum İd-
lip halkını yok etmeye kalkmıştır. 

Ortaya çıkan vahim manzara karşısında, 
sahadaki güçlerimizi artırdık ve rejimi 
durdurmak için harekete geçtik. Bu sü-
reçte askerlerimize yönelik her saldırıda, 
tarihinde görmediği ağır kayıplarla kar-
şılaşan rejim, kandan beslenen karakteri 
sebebiyle, gerginliği tırmandırmaya de-
vam etmiştir.

Türkiye olarak, İdlip’te fiilen operasyon 
yürüttüğümüz son bir ay boyunca, 34’ü 27 
Şubat’taki saldırıda olmak üzere toplam 
59 şehit verdik. Buna karşılık rejimin 3 bin 
400 unsurunu etkisiz hale getirdik. Ayrıca 
rejimin, 3 uçağını, 8 helikopterini, 8 hava 
savunma sistemini, 156 tankını, 108 top, 
obüs ve çok namlulu roketatarını, 24 zırhlı 
aracını, 49 doçkasını ve doçkalı pikabını, 
99 askeri aracını, 10 mühimmat deposu-
nu, 2 havaalanını imha ettik. Elbette bizim 
amacımız, ne daha çok insan öldürmek, 
ne de daha çok araç-gereç imha etmektir. 
Bizim tek gayemiz, İdlip’teki insani krizi, 
olabilecek en hızlı ve etkin şekilde çözüme 
kavuşturmaktır. Bağcıyı dövmenin değil 
üzüm yemenin peşinde olduğumuz için de 
diplomatik çözüm yollarını sürekli zorla-
dık. Rusya ile Perşembe günü Moskova’da 
vardığımız uzlaşmanın gerisinde işte böy-
le bir arka plan vardır. İdlip halkının can 
emniyetini ve Türkiye’nin sınırlarının gü-
venliğini sağlayacak her çözüm, bizim için 

düzeyde olduğu gibi, bölgemizde de tarihi 
bir dönüşüm yaşanıyor. Türkiye, bu süre-
cin tam merkezinde yer alan bir ülkedir. 
Hem kendi hedeflerimize ulaşmanın, hem 
de bölgemizdeki insani krizleri çözmenin 
ve istikrarı sağlamanın mücadelesini ve-
riyoruz. Suriye’de son 9 yıldır yaşanan in-
sani krizde ortaya çıkan yükün çok büyük 
bir bölümünü, tek başımıza üstlenmek du-
rumunda kaldık. Derin tarihi ve kültürel 
bağlarımızın bulunduğu bu coğrafyadaki 
insanlara, böylesine sıkıntılı bir dönemde 
elbette sırtımızı dönecek değildik. Ancak, 
uluslararası toplumdan da, bu konuda çok 
daha fazla destek almayı ümit ediyorduk. 
Yarın Belçika’da Avrupa Birliği’nin yet-
kilileriyle bir toplantım var. Orada da bu 
konuları ele alacağız. Temenni ederim ki 
daha farklı neticeler alarak Belçika’dan in-
şallah döneriz. Maalesef, sadece üzüntü ve 
iyi niyet beyanları dışında, kayda değer bir 
katkı göremedik. Avrupa Birliği ile yaptı-
ğımız anlaşmanın kendi tarafımıza düşen 
yükümlülüklerini yerine getirdik. Buna 
karşılık Avrupa Birliği, oyalamaya dönük 
ve sözünü etmeye bile değmeyecek bir ta-
kım katkılar dışında, taahhütlerini yerine 
getirmemiştir. Buna rağmen, sayıları 4 mil-
yonu bulan sığınmacılara, dünyanın başka 
hiçbir yerinde rastlanmayacak düzeyde 
yüksek insani standartları sağladığımızı 
kimse inkâr edemez. 

İdlip’te son dönemde yaşanan gelişmelerin 
ardından, aslında çok önceden atmamız 
gereken bir adımı attık. İnsan Hakları Ev-
rensel Beyannamesi, Cenevre Sözleşmesi 
ve diğer uluslararası anlaşmalara uygun 
şekilde, ülkemizdeki yabancılara dile-

dikleri yerlere gidebilme imkânı tanıdık. 
Yunanistan, karadan ve denizden toprak-
larına yönelen sığınmacıları döverek, öl-
dürerek, işkence ederek, denizde botlarını 
delip boğmaya çalışarak durdurma yoluna 
gidiyor. Bu insanlık dışı eylemlere karşı 
kimse sesini çıkarmıyor, hatta tam tersine 
Yunanistan’ı destekliyorlar. Bu durum bi-
ze, merhum Mehmet Akif ’in “Medeniyet 
dediğin tek dişi kalmış canavar” ifadesini 
bir kez daha hatırlatmaktadır. Türkiye ola-
rak, bu vahşeti tüm uluslararası platform-
larda gündeme getirmeye ve mazlumların 
hakkını savunmaya devam edeceğiz. 

Diğer taraftan, Suriye’deki sorunun, sade-
ce yerinden edilmiş insanlara sahip çık-
makla çözülemeyeceği açıktır. Daha kap-
samlı ve sonuç alıcı yaklaşımlara ihtiyaç 
vardır. Türkiye olarak, hem sınır güvenli-
ğimizi sağlamak, hem insani görevlerimizi 
yerine getirmek, hem de siyasi çözümü 
desteklemek için sahada somut adımlar 
atmak mecburiyetinde kaldık. Fırat Kal-
kanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar 
Kalkanı Harekâtlarımızın gerisinde işte 
bu amaç vardır. Sınırlarımızda kurulma-
ya çalışılan terör koridorunu parçalama 
ve halkını katleden rejimi durdurma ko-
nusunda, çok önemli başarılar elde ettiği-
mize inanıyorum. 

Eğer Türkiye’nin müdahalesi olmasaydı, 
Suriye’de bugüne kadar hayatını kaybeden 
1 milyon sivil sayısına, İdlib’te en az bu 
kadarı daha katılacaktı. Biz, tek başımıza 
yürüttüğümüz mücadeleyle bu trajedinin 
önüne geçerek, tüm dünyaya bir kez daha 
insanlık dersi verdik. Tabii bu arada, sınır-
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ehvendir, kabul edilebilirdir. Moskova’da 
vardığımız anlaşmanın da, bu hedeflerimi-
ze hizmet edeceğini umuyoruz. 

İçinde insan canının, özellikle de kendi as-
kerimizin hayatının bulunduğu hiçbir ko-
nuda, layüsel davranma, sorumsuz hare-
ket etme lüksümüz olamaz. Milletimiz de, 
mazlum Suriye halkı da müsterih olsun. 
Türkiye, Suriye’deki insani krizin ve siyasi 
çıkmazın çözümü yolundaki gayretlerini, 
daha ısrarcı ve çok yönlü bir şekilde sür-
dürecektir. Gerek İdlip’te, gerek Suriye sı-
nırımızın diğer alanlarında, bugüne kadar 
ne söylediysek, hepsinin de arkasındayız, 
hepsini de hayata geçirmekte kararlıyız. 
Bahar Pınarı Harekâtı bölgemizin sağı ve 
solundaki yerlerle ilgili verilen sözlerin 
tutulmaması halinde, buraları kendi yön-
temlerimizle temizleme hakkımızı saklı 
tutuyoruz. 

Bölücü terör örgütünün bu ülkedeki 
varlığını tamamen sona erdirene kadar, 
Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi bir-

liği tamamlanmış olamaz. Türkiye’dekiler 
başta olmak üzere, rejimden kaçarak ev-
lerini terk eden tüm Suriyeliler yerlerine 
dönmedikçe, Suriye’de kalıcı huzur sağla-
namaz. Rejimin İdlip’te sükûnun sağlan-
ması için Rusya ile yaptığımız anlaşmayı 
bozması halinde, çok daha şiddetli bir şe-
kilde bu zalimlerin üzerine gideceğiz. Bu-
nu, Moskova’daki görüşmelerin ardından 
yaptığımız basın toplantısında da açıkça 
ifade ettim. Unutulmamalıdır ki, biz bu an-
laşmayı, sadece İdlip’teki krizin daha faz-
la kan dökülmeden çözümünü sağlamak 
umuduyla yaptık. İnşallah, önümüzdeki 
süreçte tüm taraflar taahhütlerine riayet 
eder ve biz de bu amacımıza ulaşmış olu-
ruz. Aksi takdirde, her zaman yaptığımız 
gibi, kendi belirlediğimiz yolda yürümeyi 
sürdüreceğiz. 

Bu duygularla bir kez daha 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününüzü tebrik ediyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili İstanbullular, aziz vatandaşlarım, 
istikbalimizin teminatı sevgili gençler, ha-
nımefendiler, beyefendiler, Sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle, hürmetle se-
lamlıyorum. 

Öncelikle burada bulunan hanım kardeş-
lerimin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 

gönülden tebrik ediyorum. 3 Eylül’den 
beri bölücü terör örgütünün kaçırdığı ev-
latlarına kavuşma umuduyla bekleyen 
Diyarbakır Annelerine selamlarımı gön-
deriyorum. Az önce İstanbul’da Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca 
düzenlenen programda 81 vilayetimizin 
tamamından gelen kadınlarımızın coşku-

Ülkemizin Her Bir Karışına 
Eserlerimizle Damgamızı 

Vuruyoruz

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Çatalca Kesiminin Açılışı
İstanbul | 8 Mart 2020
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imkânına kavuşuyor. 352 milyon dolarlık 
bir yatırımla hizmete aldığımız bu proje-
nin bir kez daha şehrimize ve milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Projenin ha-
yata geçmesinde emeği geçen, bakanlığı-
mızdan, yüklenici firmalarımıza, mühen-
dis ve işçilerimize kadar herkese teşekkür 
ediyorum.

Sadece bitirdiğimiz şu yollar bile 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğini, nasıl 
bir değişim ve dönüşümün içinden geçtiği-
ni somut olarak gösteriyor. Ülkemizin kay-
nakları israf edilmeyince, işte böyle güzel 
işler yapılıyor. Çıkmış birileri “israf, israf, 
israf ” diyor. Ne israfı? Hayatınız boyunca 
böyle bir otoyol yapmışlığınız var mı? Ey 
CHP zihniyeti, sizin hayalleriniz bile bu 
eserlere ulaşamaz. 

Ebette bu projeyi sonuçlandırdık diye “ta-
mam” demiyoruz. Yeni projeler, yeni çalış-
malar, yeni eserler inşa etmek için var gü-
cümüzle çalışıyoruz. Hiçbir ilimizi, ilçemi-
zi ihmal etmeden, bize oy versin vermesin 
81 vilayetimizin her birine hizmet götürü-
yoruz. Ülkemizin her bir karışına eserleri-
mizle damgamızı vuruyoruz. İki hafta ön-
ce İzmir’de yine önemli bir eserin açılışını 
yaptık. Toplam yatırım bedeli 455 milyon 
Euro’yu bulan Menemen-Aliağa-Çandarlı 
Otoyolu’nu İzmirli kardeşlerimizin hiz-
metine sunduk. Yolla beraber 14 köprülü 
kavşağı, 5 hemzemin kavşağı, 1 tüneli, 38 
köprüsü ve 8 viyadüğü ile İzmir’e yakışan 
bir eseri ülkemize kazandırdık. Otoyolun 
hizmete girmesiyle İzmir ile Çandarlı ara-
sındaki ulaşım süresini 1,5 saatten 40 da-
kikaya düşürmüş olduk. 

Yine aynı hafta ülkemizin en büyük kütüp-
hanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kü-
tüphanemizi vatandaşlarımızın kullanımı-
na açtık. İçinde 4 milyonu aşkın basılı kita-
bın olduğu kütüphanemizi şimdiye kadar 
yaklaşık 120 bin kişi ziyaret etti. Okumak, 
araştırmak isteyen gençlerimize, çayından 
kekine kadar her türlü ikramı ücretsiz sağ-
lıyoruz. İstanbul’un kültür hazinesinde 
yeni bir altın halka olacağına inandığım 
Rami Kışlası Kütüphanesinin inşası ise 
devam ediyor. Rami Kışlasına yaptığımız 
muhteşem kütüphaneyi de, inşallah yakın-
da siz İstanbullu kardeşlerimizin hizmeti-
ne sunacağız.

Türkiye’yi ulaşım, sanayi, üretim, ticaret, 
sağlık, eğitimle beraber kültür alanında da 
hak ettiği seviyeye ulaştırana kadar dur-
mayacağız. Hiç şüphesiz bunların başın-
da yüzyılın projesi olarak nitelendirilen 
KANALİSTANBUL geliyor. Kanal İstan-
bul Projesi de en yakın zamanda ihaleye 
çıkıyor. 2011 yılında ilk kez milletimizle 
paylaştığımız bu projeyle ilgili jeolojik, je-
oteknik, hidrolojik araştırmalar, dalga ve 
deprem analizleri dahil her türlü etüt çalış-
masını yaptırdık. Bugüne kadar 11 farklı 
üniversiteden ve çeşitli kamu kurumların-
dan, 34 ayrı bilim dalına mensup 200’ün 
üzerinde bilim insanı bu projeyi inceledi. 
Bakanlıklarımız Kanalistanbul’la ilgili sü-
reci yakından takip ediyor. 

Kanalistanbul; ufku dar, vizyonu sığ, ön-
yargılarının esiri olmuş kimi çevrelerin in-
safına terk edilmeyecek kadar mühim bir 
projedir. Bu proje diğer katkılarının yanın-
da Türkiye’nin stratejik gücüne de çarpan 

suna, heyecanına ortak olduk. Türkiye’nin 
kalkınma ve güçlenmesine mücadeleleriy-
le destek veren kadınlarımıza bu vesileyle 
bir kez daha şükranlarımızı sunduk. 

Türkiye’nin kadınları dün olduğu gibi bu-
gün de destan yazmaya devam ediyor. İş 
dünyasından eğitime, aileden bilime, sa-
nata, siyasete kadar hayatın her alanında 
kadınlarımız varlıklarıyla ülkemizin yolu-
nu açıyor. Bu topraklarda, hamdolsun Ne-
ne Hatunlar, Şerife Bacılar, Halide Edipler, 
Halime Çavuşlar, Melike Hatunlar, Kara 
Fatmalar hiç eksik olmuyor. Terör örgütü 
tarafından haince şehit edilen Aybüke öğ-
retmen ve Esma astsubay, sınırlarımız için-
de ve dışında alçakça katledilen yüzlerce 
kadın, istiklal mücadelemizin günümüz-
deki bayraktarlarıdır. Biz bu ülkeyi 1 asır 
önce kadını-erkeğiyle omuz omuza müca-
dele ederek bağımsızlığa taşıdık. Cumhu-
riyetimizi bugünlere yine kadınlarımızın 
fedakârlıklarıyla getirdik. Kadına hak et-
tiği değeri vermeyen, kılık kıyafetine göre 
ayıran, sosyal hayattan dışlamaya çalışan-
lara rağmen kadınlarımızı özgürleştirdik. 
Türkiye’ye ve kadınlarımızın yüzyıllara 
sâri mücadelesine yakışmayan baskıcı, ay-
rımcı politikalara hamdolsun son verdik. 
Bundan sonra da kadınlarımızı dışlayan, 
ötekileştiren, faşist zihniyete geçit ver-
meyeceğiz. Türkiye’yi çok daha aydınlık 
günlere yine kadınlarımızla birlikte ulaştı-
racağız. 2023 hedeflerimizi, 2053 ve 2071 
vizyonlarımızı da kadınlarımızla beraber 
gerçekleştireceğiz.

Kardeşlerim,

Bugün burada, Türkiye’nin gurur abide-
lerinden olan 400 kilometre uzunluğun-
daki Kuzey Marmara Otoyolu’nun yeni 
bir bölümünü daha hizmete açıyoruz. 
Biliyorsunuz şimdiye kadar otoyolumu-
zun Odayeri-Paşaköy; Paşaköy-Mecidiye; 
Hüseyinli-Kömürlük; Yassıören-Odayeri; 
Kurtköy-Liman Bağlantı Yolu; Çatalca-Yas-
sıören; Liman Kavşağı ve Sevindikli Kav-
şağı bölümlerini devreye almıştık. Böyle-
ce dünyanın en büyük metropollerinden 
İstanbul’umuzun trafik yükünü önemli 
ölçüde azalttık. Bugün ise Kuzey Marma-
ra Otoyolu’nun 29,5 km uzunluğundaki 
Kınalı-Çatalca Kesimini sizlerin hizmetine 
sunuyoruz. Otoyolun bu kesimi; 3 viya-
dük, 12 Köprü, 14 altgeçit, 9 üstgeçit, 51 
menfez, 2 tünel ile 2 kavşaktan oluşuyor. 
Kuzey Marmara Otoyolu’nun farklı etapla-
rının devreye girmesiyle artık vatandaşla-
rımız kesintisiz, konforlu, güvenli seyahat 
imkânına kavuşuyor. 

Ülkemizin Kaynakları İsraf 
Edilmeyince, İşte Böyle Güzel 
İşler Yapılıyor

Bu güzergâh aynı zamanda, yapımı devam 
eden Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe 
Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile bir-
leşerek, Kuzey ve Güney Marmara’yı Batı 
Anadolu’ya bağlıyor. Hizmete açtığımız yol 
sayesinde, Kınalı mevkiinden giren araç-
lar, Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü’nü kullanarak Dilovası, 
Bursa ve İzmir’e kadar kesintisiz seyahat 
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tarihimiz boyunca yapılan hizmetler-
den daha fazlasını son 17 yıla sığdırma-
yı başardık. 

Hava yolunu halkın yolu yaptık. 2002 yı-
lında 26 olan havalimanı sayımızı 30 ila-
veyle 56’ya çıkardık. Yetmez, daha da ar-
tacak. Benim halkım artık uçağa biniyor. 
Dünyanın en büyük üç havalimanından 
bir tanesini İstanbul’umuza kazandırdık.  
Gidince bunun ihtişamını görüyorsunuz 
değil mi? Yani ne mutlu bize diyebiliyor 
musunuz?

Şimdi yeni havalimanımızın hemen yakı-
nında dev bir şehir hastanesi yapıyoruz. 
İnşallah bu yıl onu da açacağız. Bunları 
niye yapıyoruz? Sizler için yapıyoruz.

Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğu 27 bin 
200 kilometreyi buldu. Avrasya Tünelin-
den Sabuncubeli Tüneline, Erkenek Tüne-
linden Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneline, 
Ovit Tünelinden Cankurtaran Tüneline 
kadar, pek çok projeyi başarıyla hayata 
geçirdik. Köprü ve viyadük uzunluğumuz 
311 kilometreden 660 kilometreye yük-
seldi.  Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 70 ki-
lometreye çıkardık. 

Demiryollarında; ülke tarihinde ilk defa 
ülkemizi hızlı trenlerle tanıştırdık. Bugün 
yurt genelinde toplam 1.213 kilometre 
hızlı tren hat uzunluğu bulunuyor. Son 
17 yılda, 11 bin 590 kilometre demiryo-
lunu yeniledik. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı 
Tren Projesinde son aşamaya geldik, in-

şallah bu yıl içerisinde hizmete veriyoruz. 
Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattının, 
Sivas-Erzincan, Bursa-Bilecik, Mersin-A-
dana-Osmaniye-Gaziantep-Kahramanma-
raş hızlı tren projelerinin çalışmaları etap 
etap devam ediyor. 

Kardeşlerim,

Türkiye büyük bir ülke… Türkiye tari-
hiyle, kültürüyle, 83 milyon nüfusuyla, 
ekonomik ve askeri kapasitesiyle güçlü 
bir ülke… Aynı zamanda Türkiye, yıllar-
ca örselenmiş, bu muazzam potansiyelini 
harekete geçirememiş de bir ülkedir. Bize 
senelerce yapamazsınız, başaramazsınız 
dediler. Bize yıllarca siz üretmeyin, sana-
yiye, ileri teknolojiye yatırım yapmayın 
dediler. Milletin cesaretini, milletin irade-
sini kırmak için her türlü yolu denediler. 
Bunu da çoğu zaman içerdeki devşirmele-
riyle, içimizdeki maşalarıyla yaptılar. 

Dikkat edin Türkiye ne zaman demokrasi, 
kalkınma, refah yolunda hamle yapsa, he-
men birileri devreye girmiştir. Rahmetli 
Menderes’in 10 yıl boyunca gecesini gün-
düzüne katarak verdiği mücadele, 27 Ma-
yıs darbesiyle akamete uğratılmıştır. Aynı 
şekilde rahmetli Özal’dan Erbakan Hoca-
mıza ve Türkeş’e kadar, ülkesini ve mille-
tini seven nice siyasetçi, belli çevrelerin 
hedefi olmuştur. Türkiye’nin büyümesini 
ve güçlenmesini engellemek için sokak-
ların karıştırılmasından darbelere kadar 
her türlü yol denenmiştir. İşte bu FETÖ 
belası da aynı değil mi? 15 Temmuz ney-

etkisi yapacaktır. İstanbul’a ve Türkiye’ye 
hizmette hiçbir sınır, hiçbir engel tanı-
mıyor, hiçbir bahaneye, hiçbir mazerete 
prim vermiyoruz. İdeolojik saplantılarla 
hareket eden bir avuç hizmet düşmanına 
değil, milletimizin ne dediğine, neyi iste-
diğine bakıyoruz. Tek derdimiz bu ülkeye 
uzun yıllar hizmet üretecek eserler ortaya 
koymak. Bütün derdimiz aziz milletimize 
uzun yıllar hizmet edecek eserler üretmek. 
Bunun için birileri istemese de kamu, özel 
sektör ve vatandaş işbirliğiyle, Boğazın 
yükünü hafifletecek, şehrimizin marka de-
ğerini artıracak Kanalistanbul’u ülkemize 
kazandırmakta kararlıyız.

Türkiye, Ayağına Vurulan 
Prangalardan Bizim 
Dönemimizde Kurtuldu

Değerli kardeşlerim,

Bizim siyaset anlayışımızda yol, medeni-
yettir. Yol demek, ulaşım demektir; sa-
nayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, 
kalkınma demektir. Yol dünyayla bütün-
leşme, Asya’dan Avrupa’ya bölgemizle 
entegrasyon demektir. Sağlam, güçlü ve 
yaygın bir ulaşım altyapınız yoksa ekono-
mik refahı sağlayamazsınız. Büyük mede-
niyetler ancak büyük yollar üzerine inşa 
edilir. Bunun için maddi kaynaklarınızın 
yanı sıra, büyük ideallerinizin, büyük ha-
yallerinizin, büyük hedeflerinizin olması 
gerekiyor. 

Türkiye, hamdolsun son 17 yıldır işte bu-
nu başarıyor. Artık sığ gündemlerin esiri 
olmaktan çıkmış, küresel ölçekte planlar, 
küresel ölçekte projeler yapabilen bir ülke 
konumuna gelmiştir. Türkiye, ayağına vu-
rulan prangalardan bizim dönemimizde 
kurtuldu. Özgüveni örselenmiş bir millet, 
seneler sonra yeniden kendine güvenme-
ye, kendine inanmaya başladı. Sadece ha-
yal kurmadığımız, hayallerimizi gerçeğe 
de dönüştürdüğümüz bir yere geldik. Bir 
asırlık, bir buçuk asırlık arzulardan ilham 
alıyor; planları, projeleri hazırlıyor, kolla-
rı sıvıyor, o hayalleri artık tek tek hayata 
geçiriyoruz.

17 yıl önce milletin emanetini üstlen-
diğimizde, en büyük sıkıntılarımızdan 
biri ülkemizin ulaşım altyapısındaki ek-
siklikleriydi. Türkiye’nin bölünmüş yol 
uzunluğu sadece 6 bin 100 kilometreydi. 
Tüm ülke genelinde toplam 50 kilometre 
uzunluğunda 83 tünelimiz vardı. 1990’da 
ihalesi yapılan, tam 17 bakan eskiten Bo-
lu Tüneli’nin inşaatı hala devam ediyor-
du. Bir dönem patates deposu yapılmak 
istenen Bolu Tüneli’ni hizmete açtık. Oto-
yollarımızın uzunluğu 1.714 kilometreye 
ancak ulaşıyordu. Mevcut tren hatları-
mız adeta dökülüyor, dünyanın birçok 
ülkesinde yaygın olarak kullanılan hızlı 
trenlerden kimse bahsetmiyordu. Hava 
ulaşımı ise yalnızca belli kesimlerin kul-
lanabildiği bir lükstü. Karşımızdaki bu 
kötü tabloyu iktidarlarımız döneminde, 
hamdolsun, tersine çevirdik. Cumhuriyet 
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di? Gereken tokadı yediler.  Artık bu yolla-
ra da kolay kolay başvuramayacaklar.

IMF’ye 23,5 milyar dolarlık borcumuzu 
kapattıktan hemen sonra Gezi Olaylarını 
yaşadık. Şu anda bizim IMF’ye borcumuz 
var mı? Yok. Bir daha o kapıları çalmak 
bizim kitabımızda yok. Ama CHP’nin ki-

tabında var. Merkez Bankası’nın döviz re-
zervini 27,5 milyar dolardan 100 milyar 
dolara çıkardık. Hamdolsun Borsa İstan-
bul da tırmanmaya devam ediyor. 

Şimdi kurdelemizi kesiyoruz ve ya Allah 
Bismillah diyoruz.

Aziz Milletim, değerli basın mensupları, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Sözlerimin hemen başında Çanakkale De-
niz Zaferimizin 105’inci yıl dönümünde 
aziz şehitlerimizi bir kez daha hürmetle 
yâd ediyorum. Bu vesileyle asırlardır ülke-

mizin bağımsızlığı için canlarını feda eden 
bütün şühedaya, terörle mücadelede, 15 
Temmuz’da ve sınır ötesi harekâtlarımızda 
şehit düşen tüm güvenlik güçlerimize 
Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Çanakkale Savaşlarının muzaffer kuman-
danı, İstiklal Savaşımızın Başkomutanı, 

Ülkemizin Her Bir Karışına 
Eserlerimizle Damgamızı 

Vuruyoruz

Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı Sonrası
Millete Sesleniş Konuşması | Ankara | 18 Mart 2020
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hararetli savunucusu olan kimi Avrupa 
ülkeleri, bugün hastaneleri ve diğer kimi 
temel hizmet kurumlarını devletleştirme-
ye başladı. İnsan hakları savunuculuğunu 
kimseye bırakmayan kimi ülkelerin de, 
salgını kendi haline bırakarak, “ölen ölür, 
kalan sağlar ile devam ederiz” anlayışıyla 
hareket ettiğini görüyoruz. Kriz derinleş-
tikçe, bu tür tartışmalar da artacaktır. 

Yaşadığımız süreci, gerisindeki bu derin 
arka planı ve belirsiz geleceği göz önünde 
bulundurarak değerlendirmemiz gereki-
yor. Bir yandan önümüzdeki sorunun çö-
zümü için gayret edecek, diğer yandan da 
geleceğimizi en güçlü şekilde inşa etmenin 
mücadelesini vereceğiz. Bunun için, bü-
yük ve güçlü Türkiye hedefimize, 2053 ve 
2071 vizyonlarımıza olan bağlılığımızı ar-
tırarak hep birlikte daha çok çalışacağız.  
Dünyanın yöneldiği istikamette önceden 
mesafe kat etmiş bir ülke olarak, inşallah 
21’inci asrı Türkiye’nin asrı haline geti-
receğiz.

Aziz Milletim,

Değerli Basın Mensupları,

Bilindiği gibi, YENİ KORONAVİRÜS veya 
KOVİD-19 hastalığı, ilk olarak 2019 yılı 
Aralık ayında Çin’in Vuhan şehrinde tespit 
edildi. Ocak ayının birinci yarısında, hasta-
lığın tam teşhisinin konmasının ardından 
ilk ölüm haberi de geldi. Hemen ardından 
hastalık Tayland, Japonya ve Amerika’da 
da görüldü. Ocak ayının son haftasında 
Çin yönetimi Vuhan’dan başlayarak, virü-
sün görüldüğü şehirleri karantinaya alma-

ya başladı.  KOVİD-19, Avrupa’da ilk olarak 
27 Ocak’ta Fransa’da tespit edildi. Dünya 
Sağlık Örgütü, Ocak ayının sonunda acil 
durum ilan etmeye karar verdi. 

Şubat ayı başında Çin’de ölümler hızla ar-
tarken; Avustralya, Kanada, Almanya, Sin-
gapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, 
Filipinler gibi ülkelerden yeni vaka haber-
leri geldi. Yolcu gemilerinden sınır kapıla-
rına, uçaklardan trenlere kadar tüm ula-
şım araçlarında karantina tedbirleri yay-
gınlaştırılmaya başlandı. Şubat’ın 10’una 
gelindiğinde, KOVİD-19 teşhisi konanların 
sayısı 40 bini geçerken, ölenlerin sayısı bi-
ne yaklaştı ve SARS salgınındaki can kay-
bını geride bıraktı. 

Filipinler, Japonya, Fransa, Güney Kore 
gibi, Çin dışındaki ülkelerde de ölümlerin 
başlamasıyla, salgının dünya çapındaki 
faturası ağırlaştı. Şubat’ın üçüncü hafta-
sında, İran’da ve hemen ardından İtalya’da 
virüs salgınının hızla yayıldığı görüldü. 
Şubat’ın son haftasında virüs, Güney 
Asya’dan Kuzey Avrupa’ya kadar geniş bir 
alanı etkisi altına almıştı. Suudi Arabistan, 
27 Şubat itibariyle umre ziyaretlerini askı-
ya aldığını açıkladı. Mart’ın ilk haftasında 
İran’daki, ikinci haftasında ise İtalya’daki 
ölümler dikkat çekici düzeyde arttı. 

Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart’ta dünya 
çapında KORONAVİRÜS PANDEMİSİ, ya-
ni salgın ilan etti. Pek çok ülke, havayolu 
ulaşımı başta olmak üzere sınırlarını insan 
trafiğine kapatmaya yönelik tedbirler aldı. 
Aynı şekilde, insanların günlük hayatların-
da evlerinde kalmalarını sağlamaya yöne-

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa 
Kemal ve silah arkadaşlarına da burada 
rahmetle anıyorum. Rabbim şehitlerimi-
zin makamlarını âli, mekânlarını cennet 
eylesin. Rabbim bizi şehitlerimizin kutlu 
yolundan ayırmasın.

Aziz Milletim,

Değerli Basın Mensupları, 

İnsanlık tarihi boyunca her dönemde sal-
gın hastalıklar ve tabii felaketler çok ciddi 
can kayıplarına yol açmıştır. Tarih kitapla-
rında, Avrupa nüfusunun üçte biri ile üç-
te ikisi arasında bir bölümünün ölümüyle 
sonuçlanan salgın hastalıklardan söz edi-
liyor. Aynı şekilde kendi tarihimizde de, 
İstanbul nüfusunun yarısına yakınının ha-
yatını kaybettiği salgınlarla ilgili bilgilere 
rastlıyoruz. 

Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar, aynı 
zamanda büyük siyasi, sosyal, ekonomik 
dönüşümlerin de tetikleyicisi olmuştur. 
Osmanlının Avrupa’yı fethi ve Rönesans 
başta olmak üzere, insanlık tarihine dam-
ga vuran pek çok hadisede, bu sürecin izle-
rini görmek mümkündür. Yakın zamanda 
da dünyamız, 2002 yılında SARS ve 2012 
yılında MERS adı verilen salgın hastalık-
larla mücadele etmişti. Ayrıca dünyamız, 
2009 yılındaki domuz gribi, 2014’teki Ebo-
la salgını, 2016’taki Zika virüsü gibi tehdit-
lerle yüzleşmişti. Koruyucu sağlık ve teda-
vi hizmetleri ile ilaç sektöründe yaşanan 
gelişmeler, virüs salgınlarının eskisi kadar 
büyük can kayıplarına yol açmasının önü-
ne geçmektedir. Nitekim, şu anda dünyada 

insan ölümlerine yol açan hastalıklar ara-
sında, bu tür salgınların payı oldukça dü-
şüktür. Ancak, önüne geçilmediği takdir-
de, salgın hastalıkların kitlesel ölümlere 
yol açma tehlikesi hala vardır. Bunun için 
de her türlü salgın hastalığa karşı hızlı ve 
etkin önlemler alınması gerekiyor. 

Son aylarda hep birlikte şahit olduğumuz 
gelişmeleri bu perspektiften değerlendiri-
yoruz. Yaşadığımız sürecin insanlık üze-
rinde ne gibi sonuçlar ortaya çıkartacağını 
henüz bilemiyoruz. Sanayileşme, ardından 
gelen teknoloji ve bilgi devrimleri ile şekil-
lenen bugünkü dünyanın nasıl bir gelece-
ğe evrileceğini kestirmek zordur. Ancak, 
artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, 
gidemeyeceği de açıkça ortadadır. Küresel 
ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü 
değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir 
döneme giriyoruz. Türkiye’nin, bu fotoğraf 
içinde avantajlı bir yerde durduğuna ina-
nıyorum. 

Özellikle, son 17 yılda ülkemizin temel 
hizmet alanlarında ve altyapısında ger-
çekleştirdiğimiz büyük dönüşüm sayesin-
de, hamdolsun Türkiye, bu sürece olabi-
lecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. 
Ülkemizin uyguladığı dengeli politikalar, 
bir yandan özel sektörün üretim gücünü 
desteklerken, diğer yandan eğitim, sağlık, 
sosyal güvenlik gibi alanlardaki hizmetle-
rin kamu garantisiyle kesintisiz sürmesini 
sağlamıştır. Batı ülkeleri ise yıllarca tüm 
temel kamu hizmetlerini, görünüşte özel 
sektöre terk ederek, ama aslında başından 
savarak, vatandaşını adeta sahipsiz bırak-
mıştır. Daha düne kadar liberalizmin en 
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12 Mart’ta, şahsımın başkanlığında yapı-
lan toplantıda, oldukça önemli tedbirler a-
larak, hemen uygulamaya geçirdik. Bunlar 
arasında, okulların tatil edilmesi ve uzak-
tan eğitime geçilmesi, kamu çalışanlarının 
yurt dışı görevlerinin ertelenmesi, spor 
müsabakalarının seyircisiz oynanması gi-
bi hususlar da yer alıyordu. Birileri farklı 
şeyler söyleyebilir, değerli kardeşlerim, bi-
zim bütün hedefimiz insan hayatıdır.

Altyapısı uygun Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Liselerimizi, dezenfektan ve cerrahi 
maske üretimi yapabilecek hale getirdik. 
Uzaktan eğitimi, hem internet, hem tele-
vizyon aracılığıyla vererek, tüm çocukla-
rımızın erişebilmesine imkân sağladık. 
Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş 
Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru 
hazırlıkları da, tatil süreleri göz önünde 
bulundurularak yapılacaktır. Gelişmelere 
göre, bu sınavları da ileri bir tarihe ertele-
meyi gündemimize alabiliriz. 

Bu vesileyle, bugün 20 bin öğretmenimi-
zin daha atamasını gerçekleştirdiğimizin 
müjdesini milletimizle paylaşmak istiyo-
rum, hayırlı olsun. Hani diyorlar ya işte 
istihdam durdu? 20 bin öğretmen, hayırlı 
olsun dedik. 

13 Mart’ta, ülkemizdeki vaka sayısı 5’e çık-
tı. Aynı gün, yine şahsımın başkanlığında 
yapılan kapsamlı bir toplantıda yeni karar-
lar aldık. Almanya, Fransa ve İspanya dâhil 
9 Avrupa ülkesi ile olan havayolu ulaşımını 
durdurduk. Hastanelere ziyaretçi sınırla-
ması getirdik. Kamuda çalışan hamilelere, 
süt izninde olanlara, engellilere ve 60 yaş 

üzeri personele 12 gün idari izin verdik. 
Özel kreşleri, gündüz bakımevlerini, özel 
çocuk kulüplerini tatil ettik. Kışlalardaki 
askerlerin çarşı izinlerini durdurduk. Ce-
za-infaz kurumlarındaki görüşler ile nakil-
lere ara verdik. Acil olmayan duruşmala-
rın ve diğer adli işlemlerin ertelenmesinin 
yolunu açtık. Kültür-sanat faaliyetlerini 
Nisan sonuna kadar erteledik. İlaçları ra-
pora bağlı yaşlıların ve kronik hastalığı o-
lanların, rapor süresi bitiminde hastaneye 
gitmeden ilaçlarını almaya devam edebil-
melerine imkan tanıdık. 

Nisan ayı sonuna kadar programlanan 
tüm ulusal ve uluslararası bilimsel faali-
yetleri, açık-kapalı toplantıları, kongreleri, 
konferansları, askeri tatbikatları, bedelli 
askerlik celplerini tehir ettik. İhracatçıla-
rımızın alınan önlemlerden etkilenmeme-
si için, gümrük kapılarında gereken her 
türlü tedbiri aldık. Salgının yaygın olduğu 
İran üzerinden yapılan Orta Asya ihracat-
larının TIR güzergâhlarını Gürcistan ve 
Azerbaycan’a yönlendirdik. Bakü-Tiflis-
Kars demiryolundan yapılan seferleri gün-
lük 2 bin 500 tondan 6 bin tona çıkartacak 
çalışmaları başlattık. İtalya ve Fransa’ya 
yapılan Ro-Ro seferlerini, insan teması ol-
maksızın gerçekleşir hale getirdik. Vatan-
daşlarımıza fahiş fiyatlarla mal satmaya 
çalışan firmalara yönelik denetimleri yo-
ğunlaştırdık ve cezai müeyyideleri etkin-
leştirdik. İş dünyasıyla, ortaya çıkan yeni 
durum karşısında alınabilecek tedbirleri 
sürekli istişare ettik ve çözümleri hızla ha-
yata geçirdik. 14 Mart’ta, umreden dönen 
bir vatandaşımız yeni vaka olarak kayıtla-
ra geçti. 15 Mart’ta, umreden dönen vatan-

lik pek çok önlem açıklandı. Bugün itiba-
riyle, dünyada KOVİD-19 hastalığı teşhis 
edilen kişi sayısı 200 bine, bu hastalıktan 
dolayı ölen kişi sayısı ise 8 bine yaklaş-
mıştır. Hastalık teşhisi konanlardan 80 
bini iyileşirken, kalanlarının tedavisi sür-
mektedir. 

Aziz Milletim,

Değerli Basın Mensupları,

Her ülke, KOVİD-19 tehdidine karşı farklı 
tedbirlerle mücadele etmektedir. Kimi hız-
la sınırlarını kapatıp sıkı karantina yön-
temlerine başvururken, kimileri de hasta-
lığın serbestçe seyrine izin vererek doğal 
bağışıklık sistemini harekete geçirmeyi 
tercih etmektedir. Türkiye, en başından iti-
baren bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakın-
dan izlemiş, tedbirlerini de süratle alarak 
hayata geçirmiştir. Henüz işin çok başında, 
6 Ocak’ta Sağlık Bakanlığımız bünyesinde 
bir operasyon merkezi, 10 Ocak’ta da Bilim 
Kurulu oluşturarak, gelişmeleri anbean ta-
kibe aldık. 14 Ocak’ta KOVİD-19 Hastalığı 
Rehberinin ilk versiyonunu hazırlayarak, 
konuyla ilgili herkesi, teşhisten tedaviye 
kadar tüm süreçlerle ilgili bilgilendirdik.

20 Ocak’tan itibaren, hastalığın görüldüğü 
Çin’in Vuhan şehri, Honkong, Hindistan, 
Endonezya, Malezya, Myanmar, Filipinler, 
Singapur, Tayland, Tayvan, Amerika, Rus-
ya ve Vietnam’dan gelen tüm yolcuları, ül-
kemize girişte taramadan geçirmeye baş-
ladık. YÖK’ten ve 12 üniversiteden akade-
misyenlerin katılımıyla oluşturulan Bilim 
Kurulumuzun belirlediği tedbirlerin ilgili 

kurumlar tarafından süratle hayata geçi-
rilmesini temin ettik. 

27 Ocak’ta, Dışişleri Bakanlığımız seya-
hat uyarılarını yayınlamaya başladı. 1 
Şubat’ta, Dışişleri, Sağlık ve Milli Savun-
ma Bakanlıklarımızın işbirliğiyle, Çin’in 
Vuhan kentindeki vatandaşlarımızı askeri 
bir uçakla ülkemize getirerek karantinaya 
aldık. Karantina sonunda bu yolculardan 
hiçbirinde, hamdolsun, virüs çıkmadı. 

Riskli bölgelere yapılan tüm uçuşlarda, 
yolcuların termal kamerayla taranması ve 
uçakta bilgilendirilmesi işlemine geçtik. 3 
Şubat’ta, Çin’e olan tüm uçuşları durdur-
duk. Bu tarihten sonra da aşamalı olarak 
önlemleri genişlettik. 

23 Şubat’ta hastalığın ortaya çıktığı ve ya-
yılmaya başladığı İran’dan ülkemize olan 
tüm hava, kara ve demiryolu geçişlerini ka-
pattık. 27 Şubat’ta İran, Irak ve Gürcistan’la 
olan 8 sınır kapımızda Sahra Hastaneleri 
kurduk. 29 Şubat’ta İtalya ile ülkemiz ara-
sındaki tüm yolcu trafiğini durdurduk. 2 
Mart’ta, umreden dönen herkesin sağlık 
muayenesinden geçirilmesini kararlaştır-
dık ve vatandaşlarımıza 14 günlük karan-
tina kuralına uymalarını tavsiye ettik. 6 
Mart’ta, son 14 gün içerisinde İtalya’da bu-
lunan yabancı uyrukluların ülkemize giri-
şini yasakladık, ülkemiz vatandaşları için 
de 14 günlük evde karantina zorunlulu-
ğu getirdik. 10 Mart’ta, Sağlık Bakanımız, 
ülkemizde ilk defa, Avrupa’dan gelen bir 
vatandaşımızda KOVİD-19 testinin pozitif 
çıktığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. 
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ve geleceğini korumaya yöneliktir. Bu tür 
hastalıklar, pek çok insanın farkında olma-
dan virüse maruz kalması ve yine farkında 
olmadan virüsü başkalarına bulaştırma-
sıyla yayılıyor. Sağlıklı insanlar hastalığı 
rahatça atlatırken, herhangi bir rahatsız-
lığı olan, bağışıklık sistemi zayıf kişiler 
ölümcül sonuçlarla karşı karşıya kalabili-
yor. Henüz aşısı ve kesin tedavisi olmayan 
bu hastalıktan en iyi korunma yolu, virü-
sün bulaşmasını engellemektir. 

Alınan ve tavsiye edilen tedbirlerin tama-
mı, hem kendimizin, hem de diğer insanla-
rın sağlığını koruma amaçlıdır. KOVİD-19 
hastalığından en iyi korunma yöntemi, 
herkesin kendi kendine alacağı tedbirler-
dir. Hiç kimse, bencilliği veya özensizliği 
sebebiyle, tüm toplumun sağlığını tehlike-
ye atma hakkına sahip değildir. Toplumun 
tamamının sağlığı ve huzuru için bireyler 
olarak her birimizin fedakârlıkta bulunma 
sorumluluğu vardır. Dünyadaki diğer ül-
keler gibi Türkiye’deki tedbirler de, salgın 
riski ortadan kalkana kadar geçici olarak 
uygulanacaktır. 

Bu süreçte en çok hassasiyet göstermemiz 
gereken husus, bireysel temizliğimize ve 
diğer insanlarla olan mesafemize dikkat 
etmektir. Bilim insanları, KOVİD-19 virü-
süne karşı en etkili tedbirin temizlik oldu-
ğu konusunda hemfikirdir. Hem inancı-
mızda, hem kültürümüzde, kalp temizliği 
yanında vücut temizliği, hane temizliği, 
çevre temizliği de çok büyük önem taşır. 
Temizliğin imandan geldiği öğüdüne uy-
gun şekilde, günde 5 vakit elini, yüzünü, 
kollarını, başını, ayaklarını yıkayan kişi, 

İslami olarak da, tıbbi olarak da en ideal 
temizliği yapan kişidir. 

Kültürümüzde musafahalaşmak, sarılmak, 
küçüklerin yüzlerinden, büyüklerin elle-
rinden öpmek elbette önemli bir yer tutar. 
Zira sevgisini dokunarak göstermeyi seven 
bir milletiz. Ancak, yaşadığımız süreç, bir 
müddet buna ara vermemizi gerektiriyor. 
Salgın tehlikesi tamamen ortadan kalkana 
kadar, sevgimizi yüreğimizle göstermekle 
ve dilimizle ifade etmekle yetineceğiz. 

Peygamber Efendimiz, “Veba olan yere gi-
dilmemesini, veba olan yerden de çıkılma-
masını” tavsiye ediyor. Bugün bize düşen 
de, Hadis-i Şerife uygun şekilde, KOVİD-19 
virüsünün bulaşma ihtimali olan yerler-
den uzak durmak, virüse maruz kalmışsak 
da iyileşene kadar diğer insanlarla tema-
sı kesmektir. Hazreti Ömer, Şam’a gitmek 
üzere yola çıkacakken, orada bir salgın 
hastalık başladığının haberini alıyor ve 
yolculuktan vazgeçiyor. Bunun üzerine 
sahabeden birisi Hazreti Ömer’e, “Allah’ın 
kaderinden mi kaçıyorsun” diye soruyor. 
Hazreti Ömer’in bu soruya cevabı, “Evet, 
Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine 
kaçıyoruz” şeklinde olur. Bugün bize düşen 
görev de, gereken her türlü tedbiri alarak, 
takdiri Allah’a bırakmaktır. İşte bu anla-
yışla, ülkemizin de maruz kaldığı bu virüs 
tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilme-
si için devlet olarak tüm imkânlarımızı se-
ferber ettik. 

Bu süreçte en büyük görev, fert fert mil-
letimize düşüyor. Milletimin her bir fer-
dinden ricam, KOVİD-19 tehdidi geçene 

daşlarımızın, öğrenci yurtlarında karan-
tinaya alınması uygulamasını başlattık. 
Sadece Ankara ve Konya’da, umreden dö-
nen 10 bin 330 vatandaşımızı karantinaya 
aldık. Bar, gazino, gece kulübü gibi eğlence 
yerleri ile müze ve kütüphanelerin faali-
yetlerini durdurduk. 

Aynı gün, Avrupa’dan ve Amerika’dan 
gelen yeni vakaların belirlenmesiyle KO-
VİD-19 teşhisi konan hasta sayısı 18’e u-
laştı. 16 Mart’ta uçuşların durdurulduğu 
ülkelerden gelen her vatandaşımızın 14 
gün karantinada tutulmasını kararlaştır-
dık. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Cuma 
namazlarının ve vakit namazlarının cema-
atle kılınmayacağını, herkesin namazını 
evinde veya isterse camide ferdi olarak eda 
edebileceğini açıkladı. Böylece, yaşları se-
bebiyle en yüksek risk grubunda bulunan 
cami cemaatinin korunması konusunda 
önemli bir adım atmış olduk. 

İnsanların toplu olarak bulunduğu kahve-
hane, kafe, gazino, sinema, tiyatro, konser 
salonu, düğün salonu, hamam, spor salo-
nu, internet kafe, kapalı çocuk oyun alanı, 
taziye evi gibi mekanların faaliyetlerine 
geçici süreyle ara vermesini kararlaştırdık. 
Genel kurullar ve eğitim çalışmaları gibi 
insanların zorunlu olarak bir araya geldiği 
faaliyetleri de erteledik. Hızlı sonuç veren 
KOVİD-19 testlerinin yapıldığı laboratu-
var sayısının 4’ten 16’ya çıkartılmasına 
karar verdik. 17 Mart’ta İngiltere ve Suudi 
Arabistan’ın da aralarında bulunduğu 6 ül-
kenin daha ilavesiyle, uçuş yasağı koydu-
ğumuz ülke sayısı 20’ye ulaştı. 

Sağlık Bakanımız da, KOVİD-19 teşhisi 
konulan kişi sayısının 47’ye yükseldiğini 
kamuoyuyla paylaştı. Dün itibariyle KO-
VİD-19 teşhisi konan hastalarımızın sayısı 
98’e çıkarken, maalesef 89 yaşında bir va-
tandaşımızı da kaybettik. Ben de kendileri-
ne Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı ve bakan-
lıklar olarak aldığımız tedbirlere destek 
veren, ikazlara riayet eden, meseleye ah-
laklı ve vicdanlı bir şekilde yaklaşan her-
kese şükranlarımızı sunuyoruz. Elbette bu 
süreçte, adeta virüs ülkemize gelmekte ni-
ye geç kaldı diye dizlerini dövenler, yalan 
haberlerle milletimizin moralini bozmaya, 
kaos çıkarmaya çalışanlar da çıktı. Ama 
milletimizle birlikte, ülkemize yönelik her 
saldırıyı nasıl dirayet ve kararlılıkla göğüs-
lemişsek, bu sıkıntıyı da aynı şekilde kar-
şıladık. Ellerini ovuşturarak bu virüsün 
ülkemizi esir almasını bekleyen muhteris-
lere aradıkları fırsatı vermedik, vermeye-
ceğiz. Hep söylediğimiz gibi Türkiye’nin en 
büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, kar-
deşliğidir. Allah’ın yardımı ve milletimizin 
desteğiyle, bu sıkıntılı süreci de, bırakınız 
tökezlemeyi veya yıkılmayı, daha da güç-
lenerek atlatacağımıza tüm kalbimle ina-
nıyorum. 

Aziz Milletim, 

Değerli Basın Mensupları, 

Biz “önce insan” diyen bir medeniyetin, 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” diyen bir 
kültürün mensuplarıyız. Bunun için aldı-
ğımız her tedbir, insanlarımızın hayatını 
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 Bir diğer önemli konu, sağlık sistemimizi 
güçlü bir şekilde ayakta tutmaktır. Bunun 
için, sağlık kuruluşlarımızın üzerine bi-
necek yükü hafifletmemiz gerekiyor. Va-
tandaşlarımızdan, hayati olmayan sağlık 
sorunlarına, mümkün olduğu kadar aile 
hekimleri vasıtasıyla çözüm aramalarını 
özellikle rica ediyorum. Unutmayınız, sal-
gın hastalık durumlarında hastaneler, aynı 
zamanda virüs bulaşma ihtimali en yüksek 
yerler haline gelmektedir. 

Yüksek ateş, kuvvetli öksürük ve nefes 
darlığı gibi hastalık belirtileri ortaya çıkan 
vatandaşlarımız ise, paniğe kapılmadan, 
öncelikle Sağlık Bakanlığımızın ALO 184 
hattını aramalıdır. Buradan yapılacak yön-
lendirmeye göre hareket edilmesi halinde, 
sağlık kurumlarımızdan en yüksek verim-
le istifade edebiliriz.

Bu vesileyle takdire şayan bir fedakârlıkla 
ve sabırla görev yapan tüm sağlık perso-
nelimize şükranlarımı sunuyorum. KO-
VİD-19 hastalığına karşı aşı ve ilaç geliş-
tirme çalışmalarını da tüm hızıyla devam 
ettiriyoruz. Ar-Ge çalışmalarını yürüten 
Sanayi ve Teknolojimiz Bakanlığımız, bu 
konudaki tüm önemli araştırmacıları ve 
kurumları bir araya getirdi. Tanı kiti ko-
nusunda çok iyi bir üretim potansiyelimiz 
var. Önceki gün Almanya, Fransa, İngilte-
re liderleriyle, dün de İtalya Başbakanı ile 
yaptığımız telefon görüşmesinde, ülkemi-
zin bu salgın hastalık konusunda muha-
taplarına yapabileceği katkıları da ele al-
dık. Salgın ilk başladığında Çin’e de tıbbi 

malzeme desteği vermiştik. Aynı şekilde 
Türkiye olarak biz de bu ülkelerin tecrübe-
lerinden istifade edeceğiz. 

Ülkemizin bayrak taşıyıcı kurumu olan 
Türk Hava Yolları hem dünyanın çeşitli 
yerlerindeki vatandaşlarımızın ailelerine 
kavuşturulması, hem de kargo taşımacılı-
ğını kesintisiz sürdürerek, temel ihtiyaç-
ların karşılanması konusunda çok büyük 
gayret gösterdi. Krizden en çok etkilenen 
kuruluşların başında gelen Türk Hava Yol-
larımıza da gereken desteği vereceğiz.

Aziz Milletim,

Değerli Basın Mensupları,

Görüldüğü gibi, virüs salgınının ilk ortaya 
çıktığı günlerden itibaren, Türkiye olarak 
hızlı kararlar alarak ve süratle uygulama-
ya geçirerek, ülkemizin bu krizden en az 
şekilde etkilenmesi için elimizden geleni 
yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Nite-
kim, çevremizdeki ülkelerde çok yoğun 
görülmesine, ciddi kayıplara yol açma-
sına rağmen, virüsün ülkemize sirayeti 
hem oldukça geç, hem de oldukça sınırlı 
olmuştur. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle 
ortaya çıkan bu olumlu görüntüyü sür-
dürmekte kararlıyız. Bunun için, tehli-
kenin kapımızı çalmasını beklemeden, 
sürekli yeni ve etkili tedbirler alıyor, uy-
gulamaya geçiriyoruz. 

Bu çerçevede, biraz önce de, bakanları-
mızın, iş dünyasından temsilcilerimizin, 
resmi-sivil ilgili tüm kurumlarımızın 
temsilcilerinin katılımıyla kapsamlı bir 

kadar, mümkün olduğu kadar evlerinden 
çıkmamalarıdır. Kontrol altında tutamaya-
cağımız her türlü temas, bizi virüs taşıyıcı-
sı haline getirebilir. Kendimiz zarar görme-
sek de, taşıdığımız virüsü, Allah muhafaza, 
sevdiklerimize bulaştırarak, hastalanmala-
rına, hatta ölümlerine yol açabiliriz. 

Sosyal mesafeyi ne kadar korur ve sosyal 
hareketliliği ne kadar azaltırsak, virüsün 
yayılma hızını, dolayısıyla yol açtığı tehdi-
di o derece düşürürüz. Toplu ulaşım araç-
ları ve kapalı mekânlar başta olmak üzere, 
insanların çok yakın mesafede bulunduk-
ları, ortak kullanıma açık her yer, virüsün 
potansiyel yayılma alanlarıdır. Herhangi 
bir şekilde virüse maruz kalmış tek bir 
kişinin, ikazları dinlemeyip, gereksiz ye-
re dışarıda dolaşması halinde, gün içinde 
yüzlerce kişiye bunu bulaştırma ihtimali 
vardır. 

Hâlbuki vakit, gönlümüzce gezme değil; 
tedbir, tefekkür, tevekkül, okuma, dingin-
lik vaktidir. Vakit; yapabileceğimiz her şeyi 
evimizden yapma, dış dünya ile fiziki irti-
batımızı asgariye indirme vaktidir. Vakit; 
sevdiklerimiz başta olmak üzere, toplu-
mun tamamı için kendimizden fedakârlık 
etme vaktidir. Altını çizerek bir kez daha 
tekrarlıyorum: Mecburiyeti olmayan hiç-
bir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana 
kadar, evinden çıkmamalı, kimseyle temas 
etmemelidir. İşlerine giden vatandaşları-
mız, mesai bitimiyle birlikte hemen evleri-
ne dönmeli, kapıdan girer girmez de, kim-
seyle temas etmeden ilk iş sabunla ellerini, 
yüzünü yıkamalıdır. İster kamu, ister özel 
olsun tüm işyerlerinde de virüsün yayılma 

ihtimalini en aza indirecek tedbirlerin ta-
mamı alınmalıdır. Çocuklarımızdan, dışa-
rıya çıkmadan evde kitap okuyarak, ders-
lerine çalışarak vakitlerini değerlendirme-
lerini istiyoruz.

En büyük risk grubunu oluşturan yaşlıları-
mızın, sadece evden çıkmamakla yetinme-
yerek, bir süre, ailenin dışarıyla irtibatı 
olan diğer fertleriyle de mesafeli şekil-
de hayatlarını sürdürmeleri daha doğru 
olacaktır. 

Kimi Avrupa ülkelerinin, dezavantajlı 
grupları, özellikle de yaşlıları adeta gözden 
çıkartan anlayışlarına asla katılmıyoruz. 
Tam tersine bizim kültürümüzde, yaşlıla-
rımızı el üstünde tutmak, dünya ve ahiret 
saadetinin temel şartlarından biri olarak 
kabul edilir. Bunun için yaşlılarımızı koru-
yacak ve kollayacağız. 

Bilim Kurulumuzun önerisiyle, önce İstan-
bul ve Ankara’da başlatılacak bir çalışmay-
la, 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza 
koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız. 
Yalnız yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşla-
rımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında, 
devlet kadar, yakınlarına ve komşularına 
da görev düşüyor. Bu insanlarımıza hep 
birlikte yardımcı olarak, süreci suhuletle 
geçirmelerini temin etmeliyiz. 

Kamu bankalarımız 76 yaş üzeri emekli-
lerimizin maaş ödemelerini, isterlerse ev-
lerinde yapacaklar. Huzurevlerimizdeki 
doktor sayısını da artırarak, yaşlılarımızın 
sağlığını daha yakından takip edeceğiz.
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bekliyoruz. Tüm finans kuruluşların; kredi 
geri çağırma, mevcut kredi limitini kullan-
dırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını 
zorlaştırma uygulamalarından özenle ka-
çınmasını istiyoruz. Bunun yanında, ku-
rumsal firmaların, KOBİ’lerin, bireysel ke-
simin, geçici iş ve ciro kaybı veya benzeri 
nedenlerle gelir kaybı yaşayanların, kredi 
borçlarıyla ilgili taksit, öteleme, yapılan-
dırma, düzenleme taleplerine süratle ve 
olumlu cevap verilmelidir. 

Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiği-
miz bir paketle, KOVİD-19 salgınının etki-
lerini azaltmak için toplamda 100 milyar 
liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz. 
Bu çerçevede devreye sokacağımız tedbir-
ler şunlardır:

1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, 
Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konakla-
ma, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon 
ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için 
Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primle-
rinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 
6’şar ay erteliyoruz.

2- Konaklama vergisini Kasım ayına kadar 
uygulamayacağız. 

3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı 
bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Ni-
san, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay sü-
reyle erteledik. 

4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay sürey-
le KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e in-
diriyoruz. 

5- KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden 
etkilendiği için nakit akışı bozulan firma-
ların bankalara olan kredi anapara ve faiz 
ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve ge-
rektiğinde bunlara ilave finansman deste-
ği sağlayacağız.

6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde 
kapasite kullanım oranlarının korunması 
amacıyla ihracatçıya stok finansmanı des-
teği vereceğiz. 

7- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilen-
diğini beyan ederek talepte bulunan esnaf 
ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi 
borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran ana-
para ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve fa-
izsiz olarak erteleyeceğiz. 

8- Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar 
liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kre-
dilerde önceliği gelişmelerden olumsuz 
etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve 
teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’le-
re vereceğiz. 

9- Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı 
şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri dev-
reye alınmasını teşvik edeceğiz.

10- 500 bin liranın altındaki konutlarda 
kredilendirilebilir miktarını yüzde 80’den 
yüzde 90’a çıkartacak, asgari peşinatı yüz-
de 10’a düşüreceğiz. 

11- Koronavirüs etkisiyle Nisan, Mayıs ve 
Haziran aylarında temerrüde düşen firma-
ların kredi siciline “mücbir sebep” notu dü-
şülmesini sağlayacağız.

değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. 
Özellikle yaşadığımız sürecin ekonomimi-
ze, piyasaya, üretime, istihdama olumsuz 
etkisini azaltmak amacıyla, çok önemli 
kararlar aldık. Esasen, hastalığın çıktığı ilk 
günden itibaren arkadaşlarımız sürecin, 
diğer boyutlarının yanısıra ekonomik etki-
lerini yakından takip ediyorlar. Ülkelerin 
aldığı önlemleri, yaşanan ekonomik türbü-
lansa karşı geliştirdikleri yöntemleri tek 
tek analiz ediyorlar. Ekonomi yönetimimiz 
ve ilgili bakanlarımız, kurumlarımız, tüm 
iş dünyasının taleplerini ve ön görülerini 
toplayarak, hazırlıklarını yaptı. Karşımız-
daki fotoğrafa göre bir yol haritası hazırla-
dık. Son yıllarda ekonomimizi hedef alan 
saldırılara karşı verdiğimiz mücadele sa-
yesinde, küresel türbülanslara karşı güçlü 
bir bağışıklık sistemi geliştirdik. Şimdi bu 
2 aylık direnme sürecini de en iyi şekilde 
atlatacağımıza inanıyoruz. 

Daha önce örneği görülmemiş bir süreç 
yaşıyor olduğumuz için, hasarın boyutla-
rı kestirilemiyor. Bunun için bizim tüm 
senaryolara hazırlıklı olmamız gerekiyor. 
Ancak, bu dönemde de gelişmekte olan ül-
keler arasında pozitif ayrışan bir ülke ko-
numunda bulunduğumuz bir gerçektir. 

Hindistan Borsası’nın yüzde 18, 
Japonya’nın yüzde 20, Amerika’nın yüzde 
21, İngiltere’nin yüzde 22, Almanya’nın 
26, İtalya’nın yüzde 32 değer kaybettiği 
28 Şubat-16 Mart tarihleri arasında, bizim 
kaybımız yüzde 17’de kaldı. Aynı tarihler-
de Türk Lirası olarak da, gelişmekte olan 

ülkelerin hepsinden daha iyi bir direnç 
gösterdik. Şimdi ekonomimiz için koruma 
kalkanı olacak bir paketi devreye alıyoruz. 

Dün Merkez Bankamız piyasalar açısın-
dan oldukça önemli bazı adımları atarak, 
likidite sıkıntısı yaşanmayacağının garan-
tisini ortaya koydu. Bu kapsamda Merkez 
Bankamız, ihracatçımız için de çok önemli 
uygulamalar başlattı. 

Nisan, Mayıs ve Haziran ayı vadeli açık re-
eskont kredi anapara ve faiz ödemeleri E-
kim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenerek, 
azami vade 1 yıl uzatıldı. Nisan, Mayıs ve 
Haziran aylarında vadesi dolan reeskont 
kredilerinin taahhüt kapama süresi de yi-
ne 1 yıl uzatıldı. Böylece, ihracatçımız bu 
süreçteki belirsizliği böylece rahat bir şe-
kilde atlatabilecek.

En büyük önceliğimiz üretim ve istihda-
mın sekteye uğramamasıdır. İnşallah bu 
süreçten, kamu-özel sektör dayanışması ile 
daha da güçlenerek çıkacağız. 

Birazdan açıklayacağımız paketteki imkan-
lardan istifade edecek firmalar için ön şar-
tımız, istihdam kaybına yol açmamalarıdır. 

Finansal kurum ve kuruluşlarda kredi li-
miti olan firmaların, likidite ve nakit ih-
tiyacına yönelik taleplerinin hızlıca kar-
şılanması, ayrıca kredi limitlerinin kul-
landırılmasında kısıtlamaya gidilmemesi 
önemlidir. Finans kuruluşlarından, bu 
ortamda istihdamın muhafazası ve ekono-
mik büyümenin  sürdürülmesi için kredi 
şartlarının esnetilmesine yönelik adımlar 
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12- Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz. 

13- Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan ça-
lışma modellerinin daha etkin hale getiril-
mesini temin edeceğiz. 

14- Kısa Çalışma Ödeneğini devreye ala-
cak, bundan faydalanmak için gereken 
süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırıla-
cağız. Böylece faaliyetine ara veren işyerle-
rindeki işçilere geçici bir gelir desteği ve-
rirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış 
olacağız. 

15- En düşük emekli maaşını 1.500 liraya 
yükseltiyoruz. 

16- Emeklilerin bayram ikramiyesini Ni-
san ayı başında ödüyoruz. 

17- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığımızın belirlediği kriterlere göre 
ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yar-
dımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak 
ayırıyoruz. 

18- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek 
amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 
aya çıkartıyoruz. 

19- Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlıla-
rımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hiz-
metlerinden oluşan periyodik takip prog-
ramını devreye alıyoruz.

Alınan kararların milletimize ve ekonomi-
mize hayırlı olmasını dilerim.

Basın toplantımıza iştirakiniz ve dikkati-
niz için sizlere teşekkür ediyorum. 

Hiçbir virüsün Türkiye’den, Türk Milleti-
nin birliğinden, beraberliğinden, kardeş-
liğinden, aldığımız ve alacağımız tedbir-
lerden daha büyük olamayacağını tekrar 
ederek, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle selamlıyorum.

Dünyanın tamamını etkisi altına alan Co-
vit-19 hastalığı giderek yaygınlaşıyor ve gi-
derek daha çok can alıyor. Küresel düzeyde 
hasta sayısının 600 bine, ölü sayısının 27 
bine yaklaştığı bu büyük felaket herkesle 
birlikte bizi de etkilemiştir. Ülkemizde de 
bugün itibariyle 5 bin 698 tespit edilmiş 
toplam vaka ve maalesef 92 can kaybı var-

dır. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sa-
yısı 344 iken, bunların 42’si iyileşmiştir. 
Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza 
bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı diliyorum. 

Hiçbir musibetin bizim gücümüzden bü-
yük olmadığı inancıyla Covit-19 hastalığı 
ile mücadelemizi milletimizle birlikte ka-
rarlılıkla sürdürüyoruz. İnsanlığın karşı 
karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gele-

Bu Ülkede Hiç Kimsenin 
Mağduriyetine İzin Vermeyiz

Covit-19 Salgın Hastalığı Konusunda Millete Sesleniş Konuşması
İstanbul | 27 Mart 2020
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mizi alarak da ilave bir avantaj kazandık. 
Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir 
sıkıntımız yoktur. Her iki alanda da üre-
tim ve tedarik zincirleri aksaksız çalışıyor. 
Hastalıkla mücadelede önem taşıyan test 
kiti, maske, eldiven gibi ürünleri kendimiz 
üretebildiğimiz için bunlar konusunda da 
herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bunla-
rın olumsuz dedikodusunu yapanlar var. 
Sakın bunlara aldanmayın. Bunlarla ilgili 
stokçuluk yapanlar, karaborsa yapanlar 
var. Sakın bunlara aldanmayın. Bu ürünle-
ri hızla tedarik edebilmemizi sağlayan sa-
nayicilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. 

Dünyanın nüfusuna göre en çok yoğun 
bakım yatağına sahip ülkesiyiz. Solunum 
cihazı üretimi konusunda da hızla mesa-
fe kat ediyoruz. Ayrıca gerektiğinde yurt 
dışından malzeme tedariki de yapıyoruz. 
Bu çerçevede yurt dışından getirdiğimiz 
hızlı tanı kitlerini devreye sokarak test sa-
yılarını süratle artırdık. Hem kendi üreti-
mimiz olan testlerin, hem de hızlı testlerin 
yapıldığı merkezleri tüm ülke çapına yay-
dık. Testler kesinlikle ücretsiz. Tedaviye 
yönelik ilacın ilk kısmı elimize ulaştı ve 
kullanmaya başladık, devamı da geliyor. 
Hem vatandaşlarımızın, hem sağlık perso-
nelimizin teşhis ve tedaviyle ilgili tüm ihti-
yaçlarını karşılıyoruz. 

Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını hu-
zurla sürdürebilmeleri için tüm bakanlık-
larımız ve kurumlarımız seferberlik ru-
huyla çalışıyor. Kabine içi ve uluslararası 
iletişimimizi telekonferans yöntemiyle 

hiçbir kesintiye ve aksaklığa meydan ver-
meksizin sürdürüyoruz. Kabine toplantı-
mızı her hafta telekonferans yöntemiyle 
gerçekleştireceğiz. 

Tüm çalışmalarımızı şeffaf şekilde yürütü-
yoruz. İlgili bakanlarımız, kurumlarımız 
ve bilim insanlarımız gelişmeleri anbe-
an milletimizle paylaşıyor. Biz de tüm bu 
süreçleri bizzat takip ediyoruz. Sağlık Ba-
kanlığı bünyesinde oluşturduğumuz Bilim 
Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda 
sürekli ilave tedbirler alıyoruz. Tedbirlerin 
ne kadar süreceğini halkımızın uygulama-
daki kararlılığı belirleyecektir. Belirlenen 
kurallara ne kadar sıkı riayet edersek, bu 
cendereden o kadar çabuk çıkarız. 

Attığımız her adımda kamu düzeninin ko-
runması, sağlık sisteminin etkin şekilde 
işletilmesi, gıda, sağlık, temizlik tedarik 
zincirinin ayakta tutulması, sosyal mesafe-
nin ve izolasyonun sağlanması hususlarını 
özellikle gözetiyoruz. Bugüne kadar sağ-
lıktan eğitime, ekonomiden ulaşıma, ada-
letten çalışma hayatına kadar tüm alanlar-
da aldığımız tedbirlerin gerisinde hep bu 
amaç vardır. 

Aziz Milletim, 

Bugün Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri 
doğrultusunda aldığımız yeni tedbir pa-
ketini hayata geçirmeyi kararlaştırdık. 
Hepsi de milletimizin sağlığı, huzuru, gü-
venliği ve geleceği için uygulanacak bu 
tedbirleri sizlere bu akşam buradan ifade 
etmek istiyorum.

bilmek için daha çok fedakârlık yapmamız 
gereken bir döneme girdik. Birliğimizi, 
beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanış-
mamızı ne kadar güçlü tutarsak, Allah’ın 
izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıka-
rız. Ancak şu hususları da asla aklımızdan 
çıkarmamalıyız: Rehavete kapılmayacağız. 
Çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. 
Paniğe asla kapılmayacağız. Çünkü bu teh-
dide karşı gerçekten sağlam bir mücadele 
yürütüyoruz. Her bir vatandaşımın bu has-
talığın yol açabileceği vahim sonuçların 
farkında olduğuna inanıyorum. 

Bir yandan devlet olarak biz her türlü 
tedbiri alacağız, diğer yandan vatandaş-
larımızın her biri kendi bireysel tedbirle-
rini alacak. Ücretli çalışanlardan esnaf ve 
sanatkârlara kadar her kesimi kapsayan 
istihdamın korunmasını merkeze alan pek 
çok ekonomik tedbiri hayata geçirdik, ge-
çiriyoruz. Bu kapsamda ilk etapta yaklaşık 
100 milyar liranın üzerinde bir ekonomik 
destek programı hazırladık. Meclisimiz de 
bu programın hayata geçmesi için gere-
ken mevzuat değişikliklerini yaptı. İşsiz-
lik Fonunu güçlendirerek çalışanlarımızı 
ve ilave kaynak aktarmak suretiyle Kredi 
Garanti Fonunu güçlendirerek esnaf ve 
sanatkârımızı destekliyoruz. En düşük 
emekli maaşını 1500 liraya çıkartarak bu 
kesime yeni bir nefes daha aldırdık. Ay-
rıca, emeklilerimizin Ramazan Bayramı 
ikramiyesinin ödeme tarihini de Nisan 
başına çektik. İstihdamı korumak ama-
cıyla kısa çalışma ödeneğinin şartlarını 
kolaylaştırdık, aynı amaçla telafi çalışma 
süresini azalttık. Ülkemizde 2 milyon dar 
gelirli haneye 1000’er lira nakit desteği ve-

riyoruz. Üretimin ve ihracatın devamı en 
önemli önceliğimizdir. Bunun için sanayi-
cilerimizi ve ihracatçılarımızı rahatlatacak 
tedbirleri de hayata geçirdik. 

Milletimizin her bir ferdi devletinin tüm 
imkânlarıyla yanında olduğunu biliyor. 
Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da, 
açıkta kalmasına da, mağduriyetine de, 
istiskaline de izin vermeyiz. Yaşlılarımızı 
hastalıktan korumak için aldığımız ted-
birleri onlara karşı saygısızlığın bahanesi 
haline dönüştürenlere de müsaade etme-
yeceğiz. Çocuklarımıza nasıl gözümüz gibi 
bakıyorsak büyüklerimize de aynı ihtima-
mı göstereceğiz.  

Hayatın tüm alanlarını kapsayan tedbirler-
le hastalık zincirinin bir an önce kırılma-
sını sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm bu ted-
birleri titizlikle uyguladığımızda inşallah 
en kısa sürede bu meselenin üstesinden 
gelebileceğimizi görüyoruz. Yeter ki hep 
birlikte kurallara uyalım, ikazlara kulak 
verelim.

Dünyanın En Çok Yoğun Bakım 
Yatağına Sahip Ülkesiyiz

Aziz Milletim,

Türkiye bu salgın dönemine olabilecek en 
hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. Son 17 
yılda ekonomisini ve üretim altyapısını 
güçlendiren Türkiye pek çok konuda ken-
di kendine yeterli olmanın avantajlarını 
yaşıyor. Ayrıca, ilk çıktığı günlerden itiba-
ren süreci ciddiyetle takip edip tedbirleri-
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1- Şehirlerarası seyahatler bundan böyle 
valilik iznine bağlanmıştır.

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de 
minimum personelle esnek çalışma siste-
mine geçilecektir.

3- Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma 
düzeni uygulanacaktır. 

4- Piknik alanları, ormanlar, ören yerle-
ri gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak, 
hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu 
olarak bir arada bulunulamayacaktır.

5- Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına 
uygun şekilde kontrollü olarak celp ve ter-
his uygulamasına tabi tutulacaktır.

6- Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdi-
rilmiştir.

7- Tüm illerimizde valilerimizin başkanlı-
ğında Pandemi Kurulu oluşturularak alı-
nan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğin-
de o şehre mahsus ilave tedbirler de yine 
burada kararlaştırılacaktır. 

Milletimizden Sabır, 

Fedakârlık ve Dirayet Bekliyoruz

Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İz-
mir, Kocaeli gibi büyük şehirlerimiz olmak 
üzere 30 büyükşehrimizin tamamında titiz-
likle uygulanması kararı uygulamaya geç-
miştir. Dolayısıyla bu 30 büyükşehrimizin 
valisi bu kararlılığı alttaki kurullarıyla bir-
likte gösterecektir.

Ev ve iş yeri dahil her ortamda sosyal me-
safeye dikkat ederek, toplu taşıma araçları-
nı zorunlu olmadıkça kullanmayarak, alış 
veriş ihtiyacı dışında sokağa çıkmayarak, 
temizliğimize hassasiyet göstererek tedbir-
lerin etkinliğini artırmamız şarttır. Milleti-
mizden sabır, fedakârlık ve dirayet bekliyo-
ruz. Şayet bu tedbirlerin daha ileri noktala-
ra ulaşmasını istemiyorsak, gönüllü karan-
tina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz. Ne 
demek gönüllü karantina? Yani evimizden 
çıkmayacağız.

Dünyada kurallara uyduğumuzda nasıl kı-
sa sürede başarıya ulaşacağımızın da, kural-
lara uymadığımızda nasıl bir büyük felaket-
lerle karşılaşacağımızın da örnekleri mev-
cuttur. Bakınız şu anda Amerika’nın geldiği 
durum ortadadır. Öyleyse bizler Türkiye 
olarak şu anda bulunduğumuz konumu 
çok daha olumsuz bir neticeye taşımama-
mız gerekir.

Hep ifade ettiğim gibi, bu süreci en kısa 
sürede ve en az hasarla atlattığımızda önü-
müzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. 
Türkiye bu hastalığı yenebilecek güce ve 
imkâna, milletimiz de alınan tedbirleri has-
sasiyetle uygulayacak dirayete sahiptir. Re-
havete ve paniğe kapılmadan dikkatle ve sa-
bırla atacağımız her adım, bizi bu tehditten 
biraz daha uzaklaştıracaktır. Kendimizin ve 
evlatlarımızın geleceği için lütfen evde ka-
lalım, kurumlarımızın açıkladığı tedbirleri 
dikkatle uygulayalım, bilim insanlarımızın 
tavsiyelerine kulak verelim. Şairin dediği 
gibi:

Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir! 

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir! 

Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle selamlıyorum. 

Kabinemizin 25. Toplantısını az önce ta-
mamladık. Covit-19 hastalığına karşı aldı-
ğımız tedbirler sebebiyle bu toplantımızı 
telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdik. 
Toplantımızda bakan arkadaşlarımızla 

sağlık önlemleri, gıda güvenliği, kamu gü-
venliği gibi hususları etraflıca ele aldık. 

Salgının ilk günlerinden itibaren Sağlık 
Bakanlığımız bünyesinde oluşturduğu-
muz Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğ-
rultusunda sağlık tedbirlerini eksiksiz ha-
yata geçiriyoruz. 

“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” 
Diyerek Milli Dayanışma 

Kampanyası Başlatıyoruz

Covit-19 Salgın Hastalığı Konusunda Millete Sesleniş Konuşması
İstanbul | 30 Mart 2020
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temini devreye alarak, yaşlılarımıza özel 
ihtimam göstererek sokaktaki hareketliliği 
büyük ölçüde azalttık. İnsanların toplu o-
larak bulunduğu tüm mekânların faaliyet-
lerine ara vermesi de, evde kalma çağrımı-
zın hayata geçmesine önemli katkı sağladı. 
Son olarak kara, hava ve deniz yollarıyla 
yapılan şehirlerarası ulaşımı sınırlandır-
dık. Gerekirse şehir içi ulaşımda da benzer 
yöntemleri devreye sokabiliriz. 

Günlük test sayısında 10 bini aştık. Tes-
pit yapılan kişi, hastalık belirlenen vaka, 
vefat ve taburcu rakamlarımızı şeffaf bir 
şekilde her gün milletimizle paylaşıyoruz. 
Virüsün yayılmasını önlemek için her yola 
başvurmakta kararlıyız. Hâlihazırda ülke 
genelinde köy ve mahalle statüsündeki 41 
yerleşim birimimiz karantina altındadır. 
Benzer örneklerin yaygınlaşmasının önü-
ne geçmesinin tek yolu, her birimimizin 
kendi karantinasını kendi uygulamasıdır. 
Burada en önemli hassasiyetimiz; temel 
ihtiyaç maddelerinin arzında sürekliliği 
sağlamak ve ihracatı desteklemek için üre-
timin kesintisiz sürmesini temin etmektir. 
Türkiye her hal ve şart altında üretime 
devam etmek, çarklarının dönmesini sağ-
lamak zorunda olan bir ülkedir. Üretimini 
sürdüren şirketlerin çalışanlarının sağlığı-
nı koruması için gereken tedbirleri en sıkı 
şekilde almalarını sağlayacağız. 

Kendimizle birlikte dostlarımızın da ihti-
yaçlarını karşılamanın gayreti içindeyiz. 
Bu çerçevede içinde bulundukları şu zor 
günlerde pek çok ülkeye sağlık ve temizlik 
malzemesi gönderdik. Son olarak salgın-
dan en olumsuz etkilenen ülkelerden biri 

olan İspanya’ya 1 uçak dolusu malzeme-
yi Çarşamba günü inşallah naklediyoruz. 
Aynı şekilde sıkıntılı bir dönemden geçen 
İtalya’ya da yine aynı şekilde bu ihtiyaçla-
rı karşılamak üzere Kızılay aracılığıyla bir 
gemi dolusu yardım malzemesini de ulaş-
tırdık, ulaşıyoruz. Üretimini kendi yaptı-
ğımız malzemeleri gönderdiğimiz başka 
ülkeler de var. 

Türkiye ne kadar güçlü olursa, dostlarına 
da o derece fazla yardım eli uzatabilecek-
tir. Ülkemizdeki tüm kalkınma ajansları-
nın bu hastalıkla mücadele için yapacak-
ları yenilikçi çalışmalara destek vereceğiz. 
Sağlığımız ve güvenliğimiz için gereken 
her türlü tedbiri alarak bu doğrultuda yo-
lumuza devam edeceğiz. Solunum cihazla-
rını üretme noktasında yoğun bir çalışma-
yı şu anda kurumlarımız devam ettiriyor. 
Aynı noktada aşıda da bu tür çalışmaları 
devam ettiriyoruz ve hedefimiz yılsonuna 
kadar ciddi sonuçlara ulaşabilmektir.

İşi olmayan, zorunluluğu bulunmayan 
vatandaşlarımız gönüllü karantina ile 
kendilerini ne kadar evde tutarlarsa, ha-
yatımızın normale dönme süresi o kadar 
kısalacaktır. Temizlik ve mesafe kuralları-
na riayet edilmesi, hastalığın kırılma zin-
cirine çok önemli katkı yapacaktır. 

Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, ni-
ce mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz mil-
letimizle el ele vererek ve Rabbimizin yar-
dım ve inayetiyle inşallah bu musibetin 
de üstesinden geleceğiz. Yeter ki kurallar 
uyalım, tedbiri elden bırakmayalım, başa-
racağımıza inanalım. Panik yapmayalım, 

Sağlık altyapımız gerek personel, gerek 
ilaç ve malzeme, gerekse yoğun bakım ya-
tağı açısından hamdolsun diğer ülkelere 
göre oldukça iyi durumda. Maskeden tanı 
kitine ve bağışıklık sistemini güçlendirici 
kimi ilaçlara kadar hemen her ihtiyacımızı 
kendimiz karşılayabiliyoruz. Şu ana kadar 
hastanelerimiz ile diğer sağlık birimleri-
mize 27 milyon cerrahi maske, 3 milyonun 
üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde 
koruyucu tulum, 181 binin üzerinde ko-
ruyucu gözlük dağıttık. Bu malzemelerin 
üretimlerini daha da artırma imkânına 
sahibiz. Mevcut hastanelerimizi güçlendir-
menin yanında yeni hastanelerimizi de sü-
ratle hizmete açıyoruz. Şehir hastaneleri-
miz ve 600 yataklı Okmeydanı Hastanemiz 
de bugün itibariyle hizmet vermeye başla-
dı. Yine şehir hastanesi statüsündeki 1150 
yatak kapasiteli Kartal Hastanemizi de bir 
süre önce hizmete sunmuştuk. İkitelli Şe-
hir Hastanemizi ise, 520’si yoğun bakım 
olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesiyle 
Mayıs ayında hizmete açmayı planlıyoruz. 
Ülkemizin en modern hastanelerinden bi-
ri olacak 1000 yataklı Göztepe şehir hasta-
nemizin inşasında da sona yaklaştık. İnşal-
lah onu da Eylül ayında hizmete alıyoruz. 
Böylece Türkiye sağlık altyapısında zaten 
güçlü olan yerini daha da sağlamlaştırmış 
olmaktadır. 

Covit-19 hastalığı sürecinde tedbirlerimizi 
hamdolsun pek çok ülkeden daha erken al-
dık ve hayata geçirdik. Aşama-aşama ilave 
tedbirleri de yürürlüğe sokuyoruz. Gıda 
konusunda da herhangi bir sıkıntımız yok. 
Ülkemiz tüm temel gıda maddelerini ken-
disi ürettiği için hem stoklarımız, hem de 

tedarik zincirlerimizin işleyişi ihtiyacımızı 
karşılayacak düzeydedir. 

Kamu güvenliği konusunda ise, milletimi-
zin dirayetli tutumu ve Emniyet birimleri-
mizin gayretleri neticesinde kayda değer 
bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu vesileyle tüm 
sağlık görevlilerimize, güvenlik güçlerimi-
ze, gıda ve ihtiyaç malzemelerinin halkı-
mıza ulaştırılmasını sağlayan esnafımıza, 
üretimi devam ettiren sanayicimize ve işçi-
lerimize şükranlarımı sunuyorum. 

Sokaktaki Hareketliliği  
Büyük Ölçüde Azalttık

Aziz Milletim, 

Türkiye, Avrupa ve Amerika’ya kıyasla bu 
hastalığın yayılmasının üstesinden gelme-
ye en yakın ülkelerden biridir. Vatandaş-
larımızın her geçen gün daha bilinçli bir 
şekilde tedbirlere uyduğunu görüyoruz. 
Salgın sürecinde en önemli hususlardan 
biri, sağlık sistemimizi ayakta tutmaktır. 
Sağlık kuruluşlarımızın personel ve araç-
gereç imkânlarını ne kadar yüksek oran-
da Covit-19 hastalığı ile mücadeleye tah-
sis edersek, salgınla o derece etkili şekilde 
baş edebiliriz. Ayrıca, bu tür durumlarda 
sağlık kuruluşları salgın merkezi haline 
dönüşebiliyor. Bunun için vatandaşları-
mızın gerçekten acil olmayan durumlar 
dışında hastaneye gitmemelerini hassa-
ten rica ediyorum.

Okullarda uzaktan eğitime geçerek, ka-
muda ve özel sektörde evden çalışma yön-
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öğrencilerimize 8 cigabayta kadar ücretsiz 
internet imkânı getirdik.

Yaşadığımız dönemin kahramanları olan 
sağlıkçılarımıza 6 milyar liralık ilave bir 
destekle performans ödemelerini en üst 
tavandan yapıyoruz. Yine sağlıkçıları-
mızın her birine TÜRKSAT üzerinden 
100’er cigabayt ücretsiz internet kotası 
veriyoruz.

Çiftçilerimize destek olmak üzere 2020 
yılı tarımsal desteklerinin yarıya yakı-
nını bugüne kadar ödedik. Hububat ve 
sebze başta olmak üzere hemen tüm ta-
rım ürünlerinin üretiminde kendi ken-
dimize yeterlilik oranımız yüzde 100’ün 
üzerindedir. Bu dönemde yoğun talebi 
olan bakliyat, makarna, temizlik malze-
mesi, yağ gibi ürünlerin üretimlerinde 3 
katına varan artışlar sağladık. Gerekirse 
bu kapasiteleri çok daha fazla artırma 
imkânına sahibiz.

Velhasıl, aldığımız her tedbirle devleti-
mizin vatandaşının yanında olduğunu 
gösterdik. Sivil toplum kuruluşlarımı-
zın da imkânları çerçevesinde ihtiyaç 
sahiplerine destek olmaya çalıştığını bi-
liyoruz. Bu konuda da devletin öncülük 
etmesi gerektiğini gördüğümüz için mil-
li dayanışma kampanyası başlatıyoruz. 
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek baş-
lattığımız bu kampanya için Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ta-
rafından şu anda bilgileri ekranda gözü-
ken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca yine 
ekranda gözüken kısa mesaj numaraları 
üzerinden de bağış yapılabilecek. Ama-

cımız, yevmiyle geçimini sürdüren ke-
simler başta olmak üzere alınan tedbir-
lerden dolayı mağdur olan dar gelirli va-
tandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. 
Her ilimizde ve ilçemizde bulunan sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız 
aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mızı belirleyip bu yardımları kendilerine 
sunacağız. Gerekirse muhtarlıklarımızı 
da devreye alarak kampanyada toplanan 
paraların en doğru şekilde yerine ulaş-
masını temin edeceğiz. 

Kampanyayı şahsım olarak 7 aylık maa-
şımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki 
toplantımızda bakan arkadaşlarımızdan 
kimi 3’er, kimi 6’şar aylık maaşlarını 
kampanyaya bağışlama kararı aldılar. 
Tabi bazı bakanlarımız çok daha yüksek 
bağış rakamları da ifade ettiler. Toplam-
da bakanlarımız ve Kabineye eşlik eden 
arkadaşlarımız 5 milyon 200 bin liralık 
bir bağışta bulunmuş oldular. Meclisteki 
tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta 
olmak üzere tüm partilerimizin teşki-
latlarını, tüm belediye başkanlarımızı, 
bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya 
davet ediyoruz.

Bu süreç içerisinde en büyük katkıyı da 
iş adamlarımızdan, hayırseverlerden 
bekliyoruz. Ramazan ayında zekâtlarını 
dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da, 
bu kampanyaya şimdiden katılarak hayır 
yarışında yerlerini alabilirler. Kampan-
yamıza yapılan yardımların şimdiden 
Hakk katında kabul olmasını diliyorum. 

ama tedbiri asla elden bırakmayalım. Hiç-
bir virüs bizim birliğimizden, beraberli-
ğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü 
değildir. Hiçbir hastalık önümüzdeki ay-
dınlık yarınların önüne geçemez. Hiçbir 
tehdit bizi hedeflerimizden asla vazgeçi-
remez. Çünkü biz Türkiye’yiz, çünkü biz 
Türk Milletiyiz. 

Aziz Milletim, 

Medeniyetimiz ve kültürümüz yardım-
laşma, dayanışma ve paylaşma üzerine 
kuruludur. Devlet olarak açıkladığımız 
ekonomik ve sosyal destek paketleriyle 
her kesimden insanımızın yanında oldu-
ğumuzu gösterdik, göstermeye devam 
ediyoruz. İstihdamın sürmesini sağlamak 
için esnafımıza, sanatkârımıza, küçük 
ve orta ölçekli işletmelerimize, ihracatçı-
larımıza pek çok erteleme ve destek dü-
zenlemesini hayata geçirdik. Ülkemizde-
ki 2 milyondan fazla vergi mükellefinin 
54 milyar lirayı bulan muhtasar, KDV ve 
prim ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. 
Nakit akışı bozulan KOBİ’ler ve diğer fir-
malara mevcut kredilerinin 6 aya kadarı 
ödemesiz olmak üzere 12 aya kadar ilave 
süre tanınmasını sağladık. Sektör ayrımı 
gözetmeksizin tüm kurumsal ve ticari fir-
malara işletme sermayesi desteği için 6 
ayı ödemesiz 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 
7,5 maliyetli kredi imkânı getirdik. Esnaf-
larımızın hem nisan, mayıs, haziran ayı 
ödemelerini faizsiz öteledik, hem de yüz-
de 4,5 maliyetli 36 aya kadar vadeli bir 
kredi paketini hayata geçirdik. Personel 
maaşlarını kamu bankalarından ödeyen 
firmalara istihdamı azaltmamaları şar-

tıyla önümüzdeki 3 aylık personel gideri 
kadar ilave likit sağladık. Kredi Garanti 
Fonunun limitini 50 bin liraya ve toplam 
kapasitesini de 850 bin, kredi talebini 
karşılayacak şekilde 450 milyar liraya 
yükselttik. Reeskont kredilerinin geri 
ödemelerini 90 gün daha uzatarak 50 mil-
yar liralık bir kaynağı ihracatçılarımızın 
kullanımına sunduk. 

Kampanyayı Şahsım Olarak 7 
Aylık Maaşımı Bağışlayarak 
Açıyorum

Sosyal yardım programlarımızda kayıtlı 
2 milyon haneye biner lira nakit yardımı 
yapıyoruz. Kısa çalışma ödeneğini şartla-
rının kolaylaştırdık. En düşük emekliği 
maaşını 1500 lira yükselttik. Emeklileri-
mizin bayram ikramiyesini öne çektik. As-
gari ücret desteğini yaygınlaştırdık. Sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızın 
ödeneklerini artırdık. 

Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğren-
cilerden mart ayında yurtta kalmadıkla-
rı günlerin ücretlerini iade ediyor, nisan, 
mayıs ve haziran ayları için de ücret al-
mıyoruz. Öğrencilerimizin kredi ve burs 
ödemelerinde de herhangi bir kesinti yap-
mıyoruz. Yine öğrencilerimizin kredi geri 
ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayı için 
ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebi-
lecek. Halen 41 ilimizdeki yükseköğrenim 
yurtlarımızda yurt dışından gelen 21 bin 
500 vatandaşımızı 14 günlük karantina 
kuralına göre misafir ediyoruz. İlk ve or-
taöğrenimdeki uzaktan öğrenim gören 
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Bugün itibarıyla bu kampanya için 11 
milyon dolar hayırseverlerimizden gelen 
destek var, kendilerine ayrıca teşekkür 
ediyorum.

İnşallah yaşadığımız sıkıntılı günleri 
geride bıraktığımızda hatırlayacağımız 

en güzel şeylerden biri de işte bu birlik, 
beraberlik, kardeşlik, dayanışma fotoğra-
fımız olacaktır. Rabbim yar ve yardımcı-
mız olsun. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarım sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle selamlıyorum. 

Kabinemizin 26’ncı toplantısını biraz önce 
tamamladık. Bu toplantımızda, koronavi-
rüs salgınıyla ilgili hususlar yanında eko-

nomik gelişmeleri ve güvenlik konularını 
da değerlendirdik. 

KOVİD-19 hastalığı ile mücadele kapsa-
mında, gereken tedbirleri peyderpey alı-
yoruz. Son olarak 30 büyükşehrimiz ile 

İnsanların Sırtından 
Kendilerine Sahte Bir Refah 

Düzeni Kuranların Devri
Artık Kapanıyor

Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş
İstanbul | 6 Nisan 2020
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Bu iki hastaneyi 45 gün içerisinde bitirece-
ğiz. Ortaya çıkan her gelişme, karşımızdaki 
tehdidin büyüklüğünü ve aldığımız tedbir-
lere uyulmasının ne kadar gerekli olduğu-
nu bir kez daha gösteriyor. 

Bizi yakından ilgilendirdiği için Avrupa 
ülkelerinin tamamı ile Amerika’daki geliş-
meleri anbean takip ediyoruz. KOVİD-19 
hastalarımızın veya onlara hastalığı bulaş-
tıranların önemli bir kısmının Avrupa ve 
Amerika’ya seyahat geçmişlerinin olması, 
bu ülkelerin tedbirleri vaktinde almadığı-
nın işaretidir. Şayet işin başında bizim gös-
terdiğimiz hassasiyeti bu ülkeler de sergi-
lemiş olsaydı, bugün hep birlikte çok daha 
iyi bir durumda olabilirdik. 

Her şeye rağmen Türkiye, sağlıktan gıda-
ya ve temizlik malzemelerine kadar acil 
ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi bir 
yerdedir. Devlet, en çok da işte böyle gün-
ler için vardır. Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti, tüm kurumları ve imkânlarıyla 83 
milyon vatandaşının istisnasız tamamının 
yanındadır. Milletimizin her bir ferdine, 
devletine olan güveni ile sergilediği birlik, 
beraberlik, dayanışma için şükranlarımı 
sunuyorum. 

Türk Milleti, İstiklal Harbi döneminde, Ga-
zi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla ya-
yınlanan Tekalif-i Milliye Emirleriyle, varı-
nı yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş 
bir millettir. Bu vesileyle, 10 başlık ve 55 
maddeden oluşan Tekalif-i Milliye Emirle-
rini özetle hatırlatmak istiyorum. 

1- Her il ve ilçede Tekalif-i Milliye Komis-
yonu kurulacaktır. 

2- Her ev birer kat çamaşır, birer çift ço-
rap ve çarık hazırlayıp komisyona teslim 
edecektir.

3- Halkın ve tüccarın elinde bulunan doku-
ma ürünlerinin yüzde 40’ına, bedeli sonra-
dan ödenecek şekilde el konacaktır.

4- Gıda maddelerinin yüzde 40’ına, bedeli 
sonradan ödenmek üzere el konacaktır.

5-  Memleketteki tüm demirciler, döküm-
cüler, marangozlar, sanayi imalathaneleri 
ordunun ihtiyaçları için çalışacaktır.  

6- Halka ait taşıtlar her ay ordu için 100 ki-
lometre taşıma yapacaktır.

7- Bütün sahipsiz mallara el konulacaktır.

8- Halkın elinde bulunan bütün cephane 
ve silahlar 3 gün içinde orduya teslim edi-
lecektir.

9- Yakıt ve makine yedek parçalarının yüz-
de 40’ına el konulacaktır.

10- Bütün yük ve binek hayvanlarının yüz-
de 20’sine el konacaktır.

Görüldüğü gibi, ülkemiz bir tehditle kar-
şılaştığında devlet ve millet el ele vere-
rek, tüm imkânlarını seferber etmektedir. 
Bugün de yaptığımız işte budur. Devleti-
miz, milletiyle el ele vererek, ülkenin tüm 
imkânlarını, salgın döneminin yol açtığı 

Zonguldak ilimize araç-giriş çıkışını, belli 
istisnalar haricinde, durdurduk. Sokağa 
çıkma sınırlandırmasını, 65 yaş üstünün 
yanı sıra 20 yaş altı gençlerimizi ve çocuk-
larımızı kapsayacak şekilde genişlettik. 
Pazar yerleri ve marketler gibi halkımızın 
toplu olarak bulunduğu mekânlarda mas-
ke takılmasını zorunlu hale getirdik. Bu-
nun yanında pazar yerlerindeki tezgâhlar 
arası mesafe konusunu da hassasiyetle ele 
aldık. Valilikler bu süreci çok daha yakın-
dan takip edecekler. 

Valiliklerimiz, E-devlet ve PTT aracılığıyla, 
talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz 
maske dağıtımına başlıyoruz.  Burada şu-
nu da açıkça söyleyeyim: Kesinlikle paray-
la maske satışı yasaktır. Marketlerde veri-
len maskeler de ücretsiz olacaktır. Salgın 
bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına 
yetecek maske stokumuz ve üretim plan-
lamamız vardır. Devlet olarak tüm vatan-
daşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştır-
makta kararlıyız. 

Ayrıca, evlerinden dışarıya çıkmak zo-
run kalan vatandaşlarımızın 3 adım veya 
2 metreden daha yakın mesafede bulun-
mamalarını istiyoruz. Her şehrimizde 
bulunan İl Hıfzıssıhha Kurulları ile uy-
gulamaların yürütülmesinden sorumlu 
İl Pandemi Kurulları, ihtiyaca göre, ge-
rekirse ilave tedbirler de geliştirebiliyor-
lar. Hastalığı yayma tehlikesi olan bina, 
sokak, cadde, köy, mahalle, belde ve hat-
ta ilçe düzeyindeki kimi yerleri tümüyle 
karantinaya alıyoruz. 

Evlerinde kalmalarını rica ettiğimiz 65 yaş 
üstü vatandaşlarımız ile kronik hastalığı 
olanların ihtiyaçları için Türkiye’nin her 
yerinde VEFA Sosyal Destek Grupları oluş-
turduk. Bu ekipler aracılığıyla şimdiye ka-
dar 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan 
1 milyon 320 vatandaşımızın temel ihti-
yaçlarıyla ilgili taleplerini yerine getirdik. 

İlk, orta ve yükseköğrenim öğrencilerimi-
zin eğitimlerini internet ve televizyon yo-
luyla yürüterek, bu dönemi değerlendir-
melerini temin ediyoruz. Çalışan ve görev-
li olanlar dışındaki tüm vatandaşlarımızın 
evlerinde kalmalarını sağlayarak, insan 
hareketliliğini asgari düzeye indirmekte 
kararlıyız. Böylece, önce virüsün yayılma 
hızını durdurmak, sonra da geriletmek su-
retiyle, inşallah bu musibetten tamamen 
kurtulacağız. 

İstanbul’da İki Hastaneyi   
45 Günde Bitireceğiz

Test sayısında günlük 20 bini geçerek, 
hastaları tespit ve virüsün yayılmasını en-
gelleme konusunda önemli bir eşiği daha 
aştık. Hastanelerimizde, teşhis ve tedavi 
konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. 
Şu ana kadar hem sağlık hizmetleri, hem 
gıda ve temizlik malzemeleri tedariki, hem 
de kamu güvenliği bakımından, hamdol-
sun, kayda değer bir meseleyle karşılaş-
madık. İstanbul Yeşilköy Atatürk Havali-
manı alanında 1000 yataklı bir hastanenin 
plan-proje çalışması şu anda hızla devam 
ediyor.  Aynı şekilde Sancaktepe’de de yine 
1000 yataklı bir hastane daha yapıyoruz. 
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sıkıntılar ve tehditlerle mücadele için ha-
rekete geçirmiştir. Her ne kadar bazı kafa-
lar, bu dayanışma kültürünü kavramakta 
zorlanıyor olsa da, hamdolsun milletimiz 
gerçekleri görmekte, üzerine düşenleri bi-
hakkın yerine getirmektedir. 

Aziz Milletim,

Bu salgının üstesinden gelecek, sadece 
imkâna değil, aynı zamanda morale ve ka-
rarlılığa da sahibiz. Karamsarlığa da, reha-
vete de kapılmadan, her türlü ihtimali göz 
önünde bulundurarak, tedbirlerimizi a-
dım adım alıyor, hayata geçiriyoruz. Vatan-
daşlarımızın her birinin temel ihtiyaç mal-
zemelerine ulaşma konusunda sıkıntıya 
düşmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. 
Alınan tedbirler sebebiyle çalışmaya ara 
veren işletmelerimizi, istihdamı koruma-
ları şartıyla, kısa çalışma ödeneğinden ver-
gi ötelemesine ve krediye kadar her türlü 
araçla destekliyoruz. İstihdamın sürmesi 
en büyük kriterimizdir. Bu şartla, üretimi-
ne ara veren veya azaltan işletlerimizdeki 
çalışanlarımızın ücretlerinin, asgari ücreti 
geçmeyecek şekilde üçte ikisini devlet ola-
rak biz ödüyoruz. Bu ödemeleri de, doğru-
dan çalışanlarımızın hesabına yatırmak 
suretiyle gerçekleştiriyoruz. Aldığımız 
tedbirlerle 2 milyondan fazla mükellefin 
muhtasar, KDV ve pirim ödemelerini 6 ay 
erteledik. Gelir vergisi mükellefi 2 milyona 
yakın vatandaşımız mücbir sebep hali kap-
samına aldık. Firmalara ve gerçek kişilere, 
kredi ödemelerini asgari 3 ay erteleyebil-
meleri için finansman desteği sağlıyoruz. 

2 Milyon 300 Bin Haneye Daha 
Yardım Ulaştırmak Üzere 
Hazırlıklara Başladık

Kamu bankalarımız müşterilerine pek çok 
kolaylık ve destek sunuyor. Kredi geri öde-
melerindeki süreyi 90 günden 180 güne 
çıkartarak, takip sürelerini uzattık.  

İhracatçılara stok finansman desteği ve-
rerek, üretimlerini sürdürmelerini teşvik 
ediyoruz. Kredi Garanti Fonunun destek 
rakamını ve kapasitesini artırdık.  

Belediyelerin salgınla mücadelesine des-
tek vermek için vergi payı ödemelerinden 
yapılan kesintileri 3 ay süreyle kaldırarak, 
bu kurumlarımıza 3 milyar liralık kaynak 
sağladık. 

Vergi, sigorta ve kredi geri ödemelerine 
sağladığımız kolaylıklara bir yenisini da-
ha ekliyoruz. KOSGEB geri ödeme destek-
lerinden faydalanan 136 bin işletmemi-
ze, Nisan, Mayıs, Haziran ayları itibariyle 
yapacakları banka kredi ödemelerini de 
erteleme imkânı sağlıyoruz. Bu erteleme-
den kaynaklanacak maliyeti KOSGEB üst-
lenecektir. 

Emeklilerimizi, hem en düşük maaşlarını 
1.500 liraya çıkartarak, hem de ikramiye ö-
demelerini öne çekerek rahatlattık. Düşük 
gelirli 2 milyon 100 binin üzerinde haneye 
biner lira nakit yardımı yaparak, bu sıkın-
tılı günlerde garip-gurebayı sahipsiz bı-
rakmadık. Şimdi 2 milyon 300 bin haneye 
daha yardım ulaştırmak üzere hazırlıklara 
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Devlet ile vatandaşları arasındaki siyasi, 
ekonomik ve sosyal ilişkilerin yeniden ta-
nımlanacağı bir döneme giriyoruz. Bu yeni 
dönemde tüm dünyada, bizim 17 yıldır di-
limizden düşürmediğimiz “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın” ilkesi, her ülkede yönetim 
sisteminin merkezine yerleşecektir. Türki-
ye için bu dönem, en az çok partili hayata 
geçtiğimiz, en az rahmetli Özal’ın reform-
ları, en az AK Parti’nin demokrasi ve eko-
nomi atılımları kadar önemlidir. Eğitim-
den sağlığa, ulaşımdan sanayiye, tarımdan 
enerjiye kadar her alanda inşa ettiğimiz 
güçlü altyapının semeresini alacağımız bir 
devrin eşiğindeyiz. Önümüzdeki bu yeni 
süreçte, siyasi ve ekonomik olarak çok da-
ha güçlü bir konuma ulaşma imkânına sa-
hibiz. Bunun için, halihazırda yaşadığımız 
dönemi en kısa sürede ve en az hasarla ge-
ride bırakmamız gerekiyor. 

Avrupa bölgesinde, salgının artık zirve 
aşamasına geldiğini, yakında hissedilir bir 
gerilemenin başlayacağını ümit ediyoruz. 
Tek başına bizim bu salgını bitirmemiz 
yetmiyor. Güçlü insani ve ekonomik bağla-
rımızın olduğu coğrafyamızın tamamında 
bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Şu ana 
kadar aldığımız tedbirler ve gerekirse ala-
cağımız ilave önlemler sayesinde, Avrupa 
ve dünyayla paralel şekilde, inşallah bu 
salgının üstesinden geleceğiz. 

Asıl büyük mücadelemiz, salgın sonra-
sında başlayacaktır. Üretimi mutlaka sür-
dürme vurgusu yapmamızın sebebi bu-

dur. Çalışabilen her fabrikamız üretmeye 
devam edecektir. Çiftçilerimiz ekilmemiş 
tek karış toprak bırakmayacaktır. Hizmet 
sektörümüz, hem içerideki, hem dışarıda-
ki bağlantılarını canlı tutacaktır. Kurulan 
yeni dünyada en güçlü şekilde yerimizi al-
mak için, hep birlikte daha çok çalışacağız. 
Sadece, salgın döneminin kayıplarını telafi 
etmekle kalmayacak, inşallah çok daha bü-
yük bir hamleyi hayata geçireceğiz. 

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasının 
önündeki engeller adeta kendiliğinden 
kalkıyor. Üretimimizi, istihdamımızı, ih-
racatımızı, sanayimizi, ticaretimizi, altya-
pımızı hedeflerimize uygun şekilde daha 
da güçlendirmek için hızla bir seferberlik 
başlatacağız. Bu süreçte, ülkemizdeki her 
bir vatandaşımızın emeğine, birikimine, 
kabiliyetine, cesaretine, çalışkanlığına, bil-
hassa da gençlerin enerjisine ve heyecanı-
na ihtiyacımız olacak. İşçisinden işvereni-
ne, esnaf-sanatkârından çiftçisine kadar 
mal ve hizmet üretiminde yer alan tüm 
kesimler, bu yeni döneme şimdiden hazır-
lanmalıdır. Salgının önüne geçmek için 
evde kalarak geçirdiğimiz günlerde depo-
ladığımız enerjiyi, inşallah yeni dönemde 
daha çok çalışarak, daha çok üreterek de-
ğerlendireceğiz. 

Türkiye’nin istiklali ve istikbali için bugü-
ne kadar nice zorlukların üstesinden mil-
letimizle birlikte geldik. Allah’ın yardımı 
ile bu sıkıntılı günleri de geride bırakarak, 

başladık. Buradan, özellikle yevmiyeyle ve-
ya günlük kazancıyla hayatını sürdürmek 
zorunda olan veya hiçbir geliri olmayan 
vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak isti-
yorum. Valilik ve kaymakamlıklarımıza 
telefonla başvurarak durumunuzu anlat-
manız veya e-devlet üzerinden başvurma-
nız halinde, devletimiz sizlere de her türlü 
desteği verecektir. 

“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla 
başlattığımız kampanyamızda toplanan 
kaynak, en başta sizler için kullanılacak-
tır. İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımız, dev-
letinden yardım istemekten çekinmesin. 
Kampanyamıza milletimizin gösterdiği te-
veccüh, bu ülkenin temellerinin ne kadar 
sağlam olduğunu bir kez daha ispatlamış-
tır. Şu ana kadar kampanya hesaplarında 
toplanan meblağ 1 milyar 230 milyon li-
rayı buldu. Ayrıca, 43 milyon lira da SMS 
olarak toplandı. İlaveten, AK Parti Meclis 
Grubu hesabında toplanan yaklaşık 5 mil-
yon liralık meblağ da buraya aktarılacak. 
Banka, katılım şirketi veya SMS mesajı 
vasıtasıyla kampanyaya destek veren her 
bir vatandaşımıza, her bir kurumumuza 
teşekkür ediyorum. İş dünyamızı, sanat ve 
spor camiamızı, hayırseverlerimizi, destek 
vermek isteyen tüm vatandaşlarımızı, sür-
mekte olan bu kampanyaya destek verme-
ye davet ediyorum. 

Salgınla mücadele için aldığımız her tedbi-
ri, hukuk devleti ilkesine uygun şekilde yü-
rütüyoruz. İdari düzenlemeleri Cumhur-
başkanlığı Kararnameleri ve Bakanlıkları-
mızın genelgeleriyle, yasal düzenlemeleri 
ise Meclisimizle birlikte çalışarak kanun 

olarak hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede, 
Kabine toplantımızda ayrıntılı bir şekilde 
değerlendirdiğimiz kapsamlı bir yasa tek-
lifini, Grubumuz vasıtasıyla yakında Mec-
lisin takdirine sunacağız. Kamuoyunun 
yakından takip ettiği infaz düzenlemesi, 
inşallah yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacak. 

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurul-
larının ikisinin yapısında da değişikliğe 
gidiyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile 
Sağlık ve Sosyal Politikalar Kurulları oluş-
turuyoruz. Daha önce sağlık ile gıda aynı 
kurul, sosyal politikalar ise müstakil bir 
kurul olarak çalışıyordu. 

Koronavirüs Salgınının Ardından 
Dünyada Hiçbir Şey Eskisi Gibi 
Gitmeyecek

Aziz Milletim,

Rabbimizin, “Sizin hayır bildiklerinizde 
şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir” diye-
rek tarif ettiği bir süreçten geçtiğimize ina-
nıyorum. Yaşadığımız koronavirüs salgını-
nın ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi 
gibi gitmeyeceği açıkça görülüyor. Diğer 
ülkelerin ve insanların sırtından kendileri-
ne sahte bir refah düzeni kuranların devri 
artık kapanıyor. Ekonominin, sadece para-
dan, borsadan, faizden, spekülatif araçlar-
dan ibaret bulunmadığı, asıl olanın yeterli 
üretim ve adil dağılım olduğu bir kez daha 
ortaya çıkmıştır. 
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büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını yine 
milletimizle beraber tamamlayacağız. 

Sözlerime son vermeden önce, koronavi-
rüs salgınında hayatını kaybeden vatan-
daşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı diliyorum.  Sağlık çalışanları-
mız, güvenlik görevlilerimiz, gıda ve te-

mizlik sektörlerinde vazife yapanlar başta 
olmak üzere, bu süreçte insanlarımıza des-
tek olmak için canla-başla hizmet veren 
herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim 
yar ve yardımcımız olsun. 

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Biraz önce Kabinemizin 27’nci toplantısını 
tamamladık. Bu toplantımızda, koronavi-
rüs salgını başta olmak üzere, gündemimiz-
deki konuları enine boyuna değerlendirdik. 

Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele-
sini kararlılıkla sürdürüyor. Dünyayı ade-
ta pençesine alan bu salgının, sağlık, gıda 
ve güvenlik başta olmak üzere pek çok 
farklı alandaki etkilerini yakından takip 
ediyoruz. Ülkemiz bu süreçte, uluslararası 
alanda da takdir edilen, olumlu yönde bir 
ayrışma içindedir. Hastaların tespitinden 
tedavisine kadar her konuda iyi durumda-

Ülkemizi Mihnet Altına Sokacak 
Hiçbir Dayatmaya Boyun 

Eğmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş
İstanbul | 13 Nisan 2020
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ulaşırken, toplamda ise 410 binin üzerine 
çıktık. Test/vaka oranımız, hamdolsun aşa-
ğı yönlüdür. Hasta sayısına göre ölüm ora-
nının düşüklüğü bakımından da ilk sıra-
lardayız. Şu ana kadar taburcu olan hasta 
sayımız da 5 bine yaklaştı. Türkiye, aldığı 
tedbirlerle salgını en hızlı şekilde kontrol 
altına alan ülkelerin başında geliyor. Ni-
tekim, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak 
üzere, uluslararası kuruluşlar ülkemizi 
koronavirüs salgınıyla mücadelede örnek 
gösteriyorlar. 

Sadece kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçla-
rını karşılamakla kalmıyor, bizden destek 
isteyen her ülkenin çağrısına imkânlarımız 
nispetinde cevap vermeye çalışıyoruz. “Acı 
duyabiliyorsan canlısın, başkasının acısı-
nı duyabiliyorsan insansın” sözüne uygun 
şekilde, elimizdekini tüm dostlarımızla 
paylaşıyoruz. Bugüne kadar 34 ülkeye mal-
zeme ulaştırdık. Önümüzdeki günlerde 
de bu desteği devam ettireceğiz. İlaç, ilaç 
hammaddesi ve tıbbi cihaz konusunda ül-
kemize katkı veren dostlarımıza da, huzur-
larınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Aziz Milletim,

Karşımızdaki tehlike, dinamik bir süreç 
yönetmemizi gerektiriyor. Bunun için, bi-
lim insanlarımızın ve ilgili kurumlarımı-
zın değerlendirmeleri ışığında, aldığımız 
tedbirleri sürekli güncelliyor, geliştiriyo-
ruz. Hafta sonu için alınan 30 büyükşehri-
miz ile Zonguldak ilimizdeki sokağa çıkma 
yasağı da bu tedbirlerden biridir. Yasağın 

açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde ya-
şanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar 
etmemesi için gereken tedbirleri alacağız. 
Amacımız, hafta sonu, güzel havanın cazi-
besine kapılıp sokakları, parkları, piknik 
alanlarını, sahilleri dolduracak milyon-
larca vatandaşımızı virüs tehlikesinden 
korumaktı. Cuma gecesi, sokağa çıkma 
yasağının sadece Cumartesi ve Pazar gün-
leriyle sınırlı olduğu açıkça belirtilmesine 
rağmen yaşanan olumsuzluklar, bu gerçe-
ği ortadan kaldırmıyor. 

İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorum-
luluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti 
takdirle karşıladık. Ancak istifasını kabul 
etmeyerek, kendisinden görevini sürdür-
mesini istedik. Terörle mücadele, tabii 
afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve 
son olarak koronavirüs salgınında kamu 
güvenliğini sağlamadaki başarılarına ya-
kinen şahit olduğumuz Sayın Bakanımız 
görevine devam ediyor. Ülkemizin içinden 
geçtiği bu kritik dönemde verdiği destek 
için Cumhur İttifakının tarafı olarak Sayın 
Bahçeli’ye bir kez daha teşekkür ediyoruz.  

Kabine toplantımızda, salgınla mücadele 
kapsamında hafta sonları sokağa çıkma 
yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç 
duyuldukça sürdürme kararı aldık.  17 Ni-
san Cuma gecesi saat 24.00’dan 19 Nisan 
Pazar gecesi saat 24.00’a kadar sokağa çık-
ma yasağı uygulanacağını şimdiden tüm 
vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum. 

yız. Hastane, yoğun bakım yatağı, doktor 
ve yardımcı personel, malzeme, araç-gereç, 
ilaç gibi hususlarda hiçbir eksiğimiz yok-
tur. Vatandaşlarımızın bireysel sağlık ve 
temizlik malzemesi tedarikinde de sıkıntı 
yaşamıyoruz. Ücretsiz maske dağıtımını 
çeşitli kanallardan sürdürüyoruz. 

Elbette Türkiye gibi 83 milyonluk bir ül-
kede, böylesine büyük hizmetleri yürüt-
mek kolay değildir. Mutlaka aksaklıklar 
oluyordur. Burada önemli olan aksaklığın 
yokluktan kaynaklanmamasıdır. Varolanı 
bölüşmek, varolanı dağıtmak, küçük ge-
cikmelerle de olsa mümkündür. Pek çok 
ülkede, maske gibi en basit ürünlerin, bıra-
kınız tüm vatandaşlara dağıtımını, sağlık 
personeli için dahi temininde zorluk çeki-
liyor. Bu bakımdan gerçekten hamd edile-
cek bir konumda bulunuyoruz. 

Her vatandaşımıza ücretsiz maske dağıtı-
mı uygulamamız sürüyor. Eczanelerden 
alınabilecek maskeler için bugüne kadar 
32 milyon vatandaşımıza, Sağlık Bakanlı-
ğının doğrulama kodunun yer aldığı mesaj 
gitti. Bu rakam Perşembe gününe kadar, 
inşallah 39 milyona çıkacak. Özel sektö-
rün yanısıra Milli Eğitim Bakanlığımızdan 
Milli Savunma Bakanlığımıza kadar, kapa-
sitesi olan tüm kamu kurumlarımız maske 
üretimine hız veriyor. 

Hastalığın seyrinde tedavi için kullanılan 
kimi ilaçların, hem hammaddesi alınarak 
ülkemizde üretimi, hem de tablet olarak 
temini hususunda da sıkıntı yaşamıyoruz. 

Sağlık kurumlarımız, hem teşhis, hem te-
davi, hem de yoğun bakım üniteleri olarak, 
salgınla başa çıkabilecek kapasitededir. 81 
ilimize yayılmış olan 1.518 hastanemizde 
100 bini tek kişilik olmak üzere 240 bin ya-
tağa sahibiz. Yoğun bakım yatağı sayımız 
da 40 bini buluyor. Örneğin, Avrupa’da 
her 100 bin nüfusa düşen yoğun bakım 
yatağı sayısı 12’nin altındayken, ülkemiz-
de bu rakam 50’ye yakındır. Avrupa’nın en 
fazla yoğun bakım yatağına sahip ülkesi 
Almanya’da bile bu rakam 30’u bulmuyor. 

DSÖ, Ülkemizi Koronavirüs 
Salgınıyla Mücadelede Örnek 
Gösteriyor

Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta, 45 gün için-
de Yeşilköy ve Sancaktepe’de 1.000’er ya-
taklı iki hastane kuracağımızı ifade etmiş-
tik. Bunların çalışmalarına başladık. Ayrı-
ca, Hadımköy’de de 100, Derince’de 250 
yataklı yeni hastaneler kuruyoruz. İnşası 
tamamlanan ve toplam yatak kapasitesi 2 
bin 862 olan Başakşehir Şehir Hastanemi-
zin ilk kısmını 20 Nisan’da, ikinci kısmını 
15 Mayıs’ta hizmete açıyoruz. Sadece bu 
hastanemizin yoğun bakım yatağı sayısı 
456’dır. Marmara Üniversitemize bağlı 
Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi de, 
536 yatağı ile hasta kabulüne başlamıştır. 

Salgının kontrol altına alınması konusun-
da da önemli ilerlemeler kaydediyoruz. 
Günlük ve toplam test sayısında dünya sı-
ralamasında en başlardaki grupta yer alı-
yoruz. Testte günlük olarak 34 bin 456’ya 
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Salgınla Mücadelede    
Şeffaf Davranıyoruz

Bu hadiseyi ve genel olarak salgın önlem-
lerini bahane eden kimi medya kuruluş-
ları, haberleri ve köşe yazarlarıyla, hep 
yaptıkları gibi kendi ülkelerine karşı ade-
ta savaş açmışlardır.  Ülkemizin bu kritik 
dönemdeki mücadelesine katkı sağlamak 
yerine, hepsi de yalan veya yanlış bilgilerle 
sürekli kin kusmak, virüsten daha tehlike-
li bir hastalığın işaretidir. Dünyada, hem 
salgının düzeyi, hem de alınan tedbirler 
konusunda Türkiye kadar şeffaf davranan 
pek az ülke vardır. “Kararlar yetkisiz ku-
rullarda mı alınıyor” gibi sorularla bu şef-
faflığı bozmaya çalışanların amacı gerçeği 
aramak değil bozgunculuk yapmaktır. Her 
gün karanlık ve kirli zihniyetlerinin ürünü 
yayınlarla milletimizin kafasını bulandır-
maya, gönlünü karatmaya çalışan bu tür 
hezeyanlara, emin olunuz, başka ülkelerde 
bir gün bile izin vermezler. Türkiye’de de-
mokrasi, çoğulculuk ve çok seslilik sıkıntı 
değil, demokrasinin istismarı, ideolojik 
bağnazlığın gözleri kör etmesi ve bed ses-
lerin önünün sınırsızca açık olması sorunu 
vardır. Milletimizin moralini bozmak için 
gece-gündüz çalışanlar, terör örgütleriyle, 
medyasıyla, siyasi teşekkülleriyle, gün ge-
lecek kendi fitne ve nefret çukurlarında 
boğulup gideceklerdir. Bir dönem kendile-
rini ülkenin tek sahibi sanan, hala da aynı 
kibirli tavırla hareket eden bu hastalıklı 
zihniyet sahiplerine diyorum ki, düşün 
artık milletin yakasından… Her darbe-
nin, her vesayetin arkasında siz vardınız. 
Her kaosun, her kargaşanın arkasında siz 

vardınız. Milletin değerlerine, mukadde-
satına, onuruna yapılan her saldırının te-
tikçisi sizdiniz. Yıllardır yaptığınız işin adı 
gazetecilik değil şeamet tellallığıdır. Ama 
artık bu devir sona erdi. 

Ülkemiz sadece koronavirüsten değil, aynı 
zamanda bu medya ve siyaset virüslerin-
den de inşallah kurtulacaktır. CHP Genel 
Başkanının dün bir televizyon kanalında, 
ne dünyadan, ne Türkiye’den, ne kendi be-
lediyelerinden bihaber olduğunu gösteren 
sözlerinin takdirini de milletimize bırakı-
yorum. Milletin gözünün içine bakarak bu 
kadar yalanı arka arkaya söylemek mito-
mani hastalığıdır. Umarım hekimlerimiz 
bu hastalığa da tez zamanda bir çare bu-
lurlar.  Bunu bir araştırsın, öğrensin, nedir 
bu hastalık? 

Aziz Milletim,

Buradan bir kez daha belirtmekte fayda 
görüyorum: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
şartlar ne olursa olsun, her bir vatandaşı-
nın can ve mal güvenliğini temin gibi, sağ-
lık, gıda, temizlik malzemesi ihtiyacını da 
karşılayabilecek güce sahiptir. İstihdamı 
korumak, gelirini kaybeden vatandaşları-
mıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek 
vermek, esnafı ve sanatkârı ayakta tutmak, 
üretimi desteklemek için her önlemi alıyo-
ruz. Vefa Sosyal Dayanışma Grupları’nın, 
İstanbul’da, Türkiye’nin değişik yerlerinde 
nasıl ev ev dolaştıklarını gördünüz. Tırla-
rımızın, kamyonetlerimizin nasıl vatan-
daşlarımıza ulaştığını gördünüz. İş bilenin 
kılıç kuşananın. 
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Harbimiz sırasında çıkardığı Tekalif-i Mil-
liye Emirlerine sahip çıkarak, vatanının 
kurtuluşu için fedakârlık yapmıştı. Bugün 
de milletimiz, aldığımız tedbirlere riayet 
ederek,  başlattığımız “Biz bize yeteriz” 
yardım kampanyasına katkıda bulunarak 
aynı asil tavrı gösteriyor. Kampanyamıza 
şu ana kadar yapılan bağış tutarı 1,5 mil-
yar lira olmuştur. Buradan milletimin her 
bir ferdine bir kez daha şükranlarımı su-
nuyorum. 

Aziz Milletim, 

Türkiye, ilhamını medeniyetinden alan 
bir hamiyet, bir vefa, bir adalet, bir vakar 
devletidir.  Bizim medeniyetimizde insana 
hizmet için çalışmak, insan hayatı için mü-
cadele etmek mukaddes bir görevdir. Bu-
gün bu mücadeleyi 83 milyon milletimizle 
birlikte veriyoruz. Salgının üstesinden de 
aynı anlayışla geleceğimizden şüphe duy-
muyorum. Yeter ki kurallara uyarak, bu dö-
nemi en az kayıpla ve en kısa sürede geride 
bırakabilelim. Bir süre daha sabredeceğiz, 
ondan sonra inşallah hep birlikte felaha 
kavuşacağız. Gün; birlik olma, dayanışma, 
yardımlaşma, kardeş olduğumuzu dün-
yaya gösterme günüdür. Gün; bu salgınla 
mücadele ederken, dağlara yaslanırcasına 
ümidimize ve sabrımıza yaslanma, vakur 
ve onurlu duruşumuzdan taviz vermeme 
günüdür. 

Acımızı birlikte kalbimize gömüyor, ümi-
dimizi birlikte taze tutuyoruz. Sabrımızı 
da birlikte zafere dönüştürmek için eli-
mizden geleni yapıyoruz. Sizlere evde ka-
lın, sabredin, kurallara uyun derken, nasıl 

zorluklarla karşı karşıya bulunduğunuzu 
elbette biliyoruz. Evinden çıkamayan, bü-
yüklerinin elinden tutup parka gideme-
yen yavrularımızın gözlerindeki üzüntü 
yüreğimizi burkuyor. Okulunu, arkadaşla-
rını, öğretmenlerini özleyen, teneffüsler-
de arkadaşlarıyla bahçede oynama hayali 
kuran evlatlarımızın ıstırabı bizim de ıstı-
rabımızdır. Dostlarıyla, akrabalarıyla ku-
caklaşamayan, namazını camide cemaatle 
kılamayan, kahvehanede arkadaşlarıyla 
sohbet edemeyen vatandaşımızın sıkıntısı 
bizim de sıkıntımızdır. Hastalanana geç-
mişe olsuna, doğum yapana hayırlı olsuna, 
ölenin cenazesine ve taziyesine gidemeyen 
kardeşlerimizin hüznü bizim de hüznü-
müzdür.  Şu güzel bahar günlerinde sabah 
yürüyüşüne çıkamayan, parklarda, millet 
bahçelerinde hoşça vakit geçiremeyen e-
meklilerimizin burukluğu bizim de buruk-
luğumuzdur. 

Okulundan, işinden, arkadaşlarından, 
spor salonlarından, arkadaşlarıyla buluş-
ma mekânlarından uzak kalan gençlerimi-
zin yaşadığı zorluğu çok iyi biliyoruz. Aile-
sinin geleceği için endişe duyan her vatan-
daşımızın sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. 
İnşallah az kaldı. Atalarımızın dediği gibi 
“Kara gün kararıp kalmaz.” Bu kara günler, 
sadece milletimizin değil bütün dünyanın 
kara günleridir. Sıradan gördüğümüz gün-
delik hayatımızın nasıl bir nimet olduğu-
nu hep birlikte müşahede ediyoruz. İnşal-
lah bugünler geçtikten sonra hayatımızı 
daha anlamlı, daha bereketli, daha verimli 
geçireceğiz. 

Bugüne kadar toplamda 4,5 milyona yakın 
vatandaşımıza doğrudan nakit desteği sağ-
ladık, sağlıyoruz.  İstihdamın sürmesi için 
3 ay boyunca işten çıkarmaların önüne 
geçiyoruz. Faaliyetlerini azaltan veya ara 
veren işletmelerimizin istihdamı devam 
ettirmelerini sağlamak amacıyla kısa ça-
lışma ödeneğini devreye soktuk. Kısa ça-
lışma ödeneğine yapılan 2 milyon başvu-
runun 700 bini sonuçlandırıldı. Bundan 
faydalanamayan veya ücretsiz izne çıkar-
tılmış olan çalışanlarımıza da aylık 1.170 
lira maaş desteği vereceğiz. 

Esnaf-sanatkârlarımıza ve KOBİ’lerimize 
yönelik 25 bin liralık finansman desteğine 
başvurular 290 bini bulundu. Bunun 164 
biniyle ilgili süreç tamamlanarak, 4 milyar 
100 milyon liraya yakın kaynak tahsisi ya-
pıldı. Yine esnafımız için önemli olan 25 
bin lira limitli paraf ticari kart vasıtasıyla 
1,5 milyar liralık ilave bir kaynak daha 67 
bin esnafımızın hizmetine sunuldu. 

Kredi Garanti Fonu destekli “İşe Devam 
Finansmanı” için yapılan başvurular da 66 
bini aştı. Süreci tamamlanan 35 bin firma-
ya 30 milyar liraya yakın finansman tahsi-
si yapıldı. Bireysel destek paketine yapılan 
başvuru ise 4 milyon 200 bini geçti. Geç-
tiğimiz Cuma günü itibariyle, bu pakete 
yapılan başvuruların tahsisleri de başladı. 

Özel Bankalar Bu Süreçte Hiç de 
İyi Bir İmtihan Vermiyorlar

Kamu bankaları, kurumsal ve ticari işlet-
melerin yaklaşık 21 milyar liralık borcunu 

öteleyerek, piyasayı önemli ölçüde rahat-
lattı. Aynı şekilde, 800 bine yakın vatanda-
şımızın 41 milyar lirayı bulan konut, ihti-
yaç, araç kredisi ile kredi kartı borcu da, ta-
lepleri üzerine kamu bankaları tarafından 
ötelendi. Halkbank, 375 bin esnafımızın 
önümüzdeki 3 ayda vadesi gelecek 3,5 mil-
yar liralık taksit ödemesini, herhangi bir 
ilave yük bindirmeden erteledi. 

Çiftçilerimizi, hayvan yetiştiricilerimizi, 
gıda sektöründe faaliyet yürüten firma-
larımızı desteklemek için tüm imkânları 
kullanıyoruz. Hazine aralarından ekilebi-
lir olanları tarıma kazandırmak için ilgili 
kuruluşlarımız hazırlıklara başladı. Salgın 
sebebiyle dünyada yaşanabilecek tarım ve 
gıda ürünleri sıkıntısından Türkiye’nin et-
kilenmemesi için tüm tedbirleri alıyoruz. 

Kamu olarak tüm sektörleri destelemek 
için tüm imkânlarımızı seferber ederken, 
maalesef, özel bankalar bu süreçte hiç de 
iyi bir imtihan vermiyorlar. Ülkemizin ve 
milletimizin içinden geçtiği bu zor dönem-
de özel bankaların da üzerlerine düşenleri 
yapmasını bekliyoruz. 

Hamdolsun, bu sancılı dönemi başarıyla 
geride bırakacak ekonomik altyapıya sahip 
bir ülkeyiz. IMF programı başta olmak üze-
re, ülkemizi mihnet altına sokacak hiçbir 
dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Türkiye’yi 
yeniden bu cendereye sokmaya kimsenin 
gücü yetmeyecektir. Attığımız ve atacağı-
mız adımlarla, hiçbir kesimi sahipsiz bı-
rakmamakta, ortaya çıkan yükü adil bir 
şekilde paylaşmakta kararlıyız. Milletimiz, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, İstiklal 
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Bu vesileyle, salgın hastalık veya diğer 
kronik rahatsızlıkları sebebiyle hayatını 
kaybeden tüm vatandaşlarıma Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 
Hastanelerde tedavi gören, evlerinde ka-
rantinada olan vatandaşlarıma, Rabbim-
den acil şifalar temenni ediyorum. 

Sağlık personelimiz başta olmak üzere, 
güvenlik, gıda tedariki, ulaşım, iletişim, 
enerji gibi günlük hayatımızı kolaylaştıran 

alanlarda fedakârlıkla çalışan herkese şük-
ranlarımı sunuyorum. Fabrikalarda çark-
ları çevirmeye devam eden, ekilmedik tek 
karış toprak bırakmama azmiyle tarlasın-
da alın teri döken, üretimin ve istihdamın 
sürmesi için çalışan herkese teşekkür edi-
yorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim, Sevgili İstanbullular, sağlık 
camiamızın kıymetli mensupları,değerli 
misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. Başakşehir Şe-
hir Hastanemizin, hizmete giren ilk etabı-
nın ülkemize, milletimize, İstanbul’umuza 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Hastanemizin inşasında emeği geçen ku-
rumlarımızı, firmalarımızı, işçisinden mü-
hendisine herkesi tebrik ediyorum. Hasta-

ne yap-işlet-devret modeliyle yapıldı. Has-
taneyi yapan Rönesans şirketi ve ortağına 
da teşekkür ediyorum. Temelin atıldığı 
günden bu yana “Bu işi başaramayacaklar” 
denildi. Hamdolsun bu işi, güçlü Türk mü-
teahhitleriyle ve yabancı ortakla başardık. 
İlk etabını bugün açıyoruz. İkinci etabını 
da Mayıs ayının 20’sinde açacağız.

Dünyanın koronavirüs salgınıyla adeta 
kavrulduğu bir dönemde bu açılışı yap-

Türkiye Sağlık Hizmetlerinde 
Bir Destan Yazmıştır

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi Açılışı
İstanbul/Video Konferans | 20 Nisan 2020
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Kanuni, Devlet-i Aliyye-i Osmaniye’yi sağ-
lıklı bir nefese feda etmenin anlayışıyla 
devlet yönetti. İşte biz de aynı anlayışla 
ülkemizi yönetiyoruz.

Eskiden kelimenin tam anlamıyla dökü-
len, şifa değil dert kapısı olan hastaneleri-
mizi, binasından cihazına, ambulansından 
personeline kadar tamamen yeniledik. Bu-
nunla kalmadık, hayalimiz olan şehir has-
tanelerini kurmaya başladık. Ne zaman ki 
bu ülkede Başbakan oldum, o süreçte hep, 
“Şehir hastaneleri benim rüyamdır, benim 
hayalimdir” dedik ve yola koyulduk. Şim-
di işte bu noktadayız. Artık tüm dünyanın 
hayranlıkla takip ettiği kamu-özel işbirliği 
yöntemiyle hayata geçirdiğimiz bu proje 
kapsamında, bugüne kadar 10 şehir has-
tanesini hizmete aldık. Yozgat, Isparta, 
Mersin, Adana, Kayseri, Elazığ, Manisa, 
Eskişehir, Ankara-Bilkent ve Bursa şehir 
hastanelerimizin toplam yatak kapasitesi 
13 bin 417’dir. Bugün açılışını gerçekleş-
tirdiğimiz Başakşehir Şehir Hastanemiz 
ise 2 bin 682 yatak kapasitesiyle bu rakamı 
16 bin 99’a çıkartıyor. İnşası devam eden 
8 şehir hastanemizin büyük bölümünü bu 
yıl sonuna kadar, kalanlarını da önümüz-
deki yıl hizmete almayı planlıyoruz. Hem 
bina, hem cihaz, hem hizmet kalitesi bakı-
mından en üst sınıfta yer alan şehir hasta-
nelerimiz, aynı zamanda ülkemizin sağlık 
turizminin de lokomotifleri olacaklardır. 

Sevgili Milletim,

Salgın süreci, Türkiye’nin sağlık altyapı-
sının gücü yanında, sağlık hizmetlerinin 
ücretsiz verilmesinin önemini de göster-

miştir. Az gelişmiş ülkelerin vatandaşları 
zaten kayda değer bir sağlık hizmeti ala-
mıyor. Gelişmiş ülkelerde ise ancak parası 
olanlar yeterli sağlık hizmetine sahip ola-
biliyor. Türkiye’de tamamen ücretsiz olan 
pek çok teşhis ve tedavi hizmeti ile ilaca e-
rişimin, batı ülkelerinde nasıl büyük meb-
lağlarla mümkün olduğunun örneklerine 
her gün rastlıyoruz. Ülkemizde 1,5 milyon 
vatandaşımızın ücretsiz şekilde evde ba-
kım hizmeti alabildiğini söylediğimiz Batı-
lı dostlarımız, sadece buna bile inanmak-
ta güçlük çekiyor. KOVİD-19 hastalığının 
teşhisinde çok önemli olan bilgisayarlı to-
mografi cihazının ülkemizdeki mevcudu, 
tüm Avrupa’daki toplam sayıdan daha faz-
ladır. Diğer ülkelerde sadece ciddi paralar 
ödenerek gidilebilen hastanelerin hizmet 
standartları, ülkemizdeki şehir hastanele-
rinin seviyesine ancak ulaşabiliyor. 

Hükümete geldiğimizde bu ülkede doğru 
dürüst ambulans yoktu. Bugün 5 bin 400 
tam donanımlı araç ve 19 hava aracı ile en 
modern ambulans filolarından birine sa-
hibiz. Sağlık çalışanlarımızın sayısını, son 
alımlarla 1 milyon 100 bine yaklaştırarak, 
sadece altyapıyı değil, insan kaynağımızı 
de tahkim ettik. Bugün 1.526 hastane, yak-
laşık 4 bin tedavi kurumu, 15 bin birinci 
derece sağlık kuruluşu ile milletimize ül-
kenin her köşesinde sağlık hizmeti veriyo-
ruz. Eskiden ancak İstanbul ve Ankara gibi 
büyükşehirlerde alınabilen sağlık hizmet-
leri, bugün en ücra yerlerdeki ilçelerimize 
kadar yayılmış durumdadır. Türkiye’nin 
sağlık harcamalarına ayırdığı miktar 2002 
yılında 19 milyar lirayı bile bulmazken, 

mamız, şüphesiz çok daha önemlidir. Ge-
lişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin dahi 
çöktüğü, insanların evlerinde, hastane 
koridorlarında yetersiz müdahale sebe-
biyle öldüğü bir dönemde, elimizdekinin 
kıymetini iyi bilmeliyiz. Türkiye, yatak ve 
doktor sayısında değilse bile, yoğun bakım 
yatağı sayısındaki üstünlüğü ile bu sürece 
gerçekten oldukça avantajlı girmiştir. Ken-
di kendimize yeterli olmanın, hatta bunun 
ötesinde dostlarımıza yardım eli uzatabile-
cek seviyede bulunmamızın önemini biz-
zat yaşayarak görüyoruz. Büyük ideallerle 
kurulmuş birliklerin, küresel yapıların, 
uluslararası kuruluşların anlamını yitir-
diği bir dönemde, Türkiye, kendi ayakları 
üzerinde durarak gücünü göstermiştir. 
Tabii bu başarının gerisinde Cumhuriyet 
döneminde kurulan altyapı, özellikle de 
18 yıllık hükümetlerimiz döneminde inşa 
edilen eserler vardır. 

Biz hiç, “Bir kongre merkezine paneller-
le ayrılmış hastane yapacağız” demedik. 
“Yeşilköy Havalimanının bir bölümüne 
45 günde 1005 yataklı hastane inşa edece-
ğiz” dedik. Tek odalı olmak üzere, şu anda 
yoğun bir şekilde çelik konstrüksiyondan 
oluşmak kaydıyla bu hastanemizin inşası 
devam ediyor. Sancaktepe’de de aynı oda 
sayısına sahip bir başka hastaneyi daha ya-
pıyoruz. Bunlar, her odasında gerekli olan 
banyosu ve tuvaletiyle birlikte bütün ihti-
yaçlara cevap verecek şekilde yapılıyor. 

Yeşilköy ve Sancaktepe’de hava ulaşımı 
olacak şekilde tedbir alındı. Sancaktepe’de 
iki ulaşım imkânımız var. Bir taraftan ma-

lum Sabiha Gökçen, bir taraftan hemen bi-
tişiğindeki pist var. Yeşilköy’de zaten böyle 
bir sıkıntımız yok. Bununla uluslararası 
camiaya da hizmet verme imkânını ya-
kalayacağız. Sadece bugüne değil, 10 yıl 
sonrasına da cevap verecek bir yatırımı 
yapıyoruz. 

Bir de Derince’de devlet hastanesinin 
yanında 250 yataklı bir hastane inşa e-
diyoruz. Ayrıca Sultan Abdülhamid’in 
Hadımköy’de inşa ettiği 150 yataklı has-
tanenin restorasyonu yapılıyor. Mesele şu: 
Tarihi toprağa gömmeyelim, onları yeni-
den kazanalım ve gelecek onunla da iftihar 
etsin.

Şehir Hastanelerimiz, Sağlık 
Turizminin Lokomotifi 
Olacaklardır 

Hükümete geldiğimizde milletimize, 
Türkiye’yi eğitim, sağlık, adalet ve emni-
yet temelleri üzerinde yükselteceğimizin 
sözünü vermiştik. Sağlık alanında yaptığı-
mız reformlarla, hem altyapıyı, hem siste-
mi güçlendirdik. Ülkemizde, genel sağlık 
sigortası kapsamı dışında kalan neredeyse 
kimse yoktur. Gücü olan primini ödeyerek, 
gücü olmayanın primini devlet üstlenerek, 
herkesi bu şemsiyenin altında topladık. Az 
önce animasyonda da dinledik: 

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet 
gibi 

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.’ 
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bugün 190 milyar liraya ulaştı. Sağlık hiz-
metlerinden memnuniyet oranı ise yüzde 
70’lerin üzerine çıktı. 

Görüldüğü gibi, hangi açıdan bakarsanız 
bakın, Türkiye sağlık hizmetlerinde bir 
destan yazmıştır. Aynı başarıya eğitimden 
ulaştırmaya, adaletten enerjiye kadar her 
alanda rastlamak mümkündür. Ülkemizi 
2023 hedeflerine ulaştırarak, dünyanın 
en büyük 10 ekonomisinden biri haline 
getirerek, evlatlarımıza çok daha güçlü bir 
Türkiye bırakmak istiyoruz. Bunun için 
temel hizmet altyapısı yanında, savunma 
sanayinden yüksek teknolojiye kadar her 
alanda ülkemizi bir üst lige çıkartmak-
ta kararlıyız. Birliğimizi, beraberliğimizi, 
kardeşliğimizi güçlü tuttuğumuz sürece, 
Allah’ın izniyle, bu hedeflere ulaşmamıza 
kimse mani olamaz. koronavirüs salgını 
sonrası yeniden kurulacak dünya düzenin-
de, ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için 
hep birlikte daha çok çalışacağız. 

İstanbul Belediyesi Hastanenin  
Yolunu Yarım Yamalak Bıraktı

Şunu özellikle söylemek istiyorum: Bir ol-
maya, beraber olmaya, iri olmaya, kardeş 
olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya çok 
büyük önem veriyoruz. İşte Cumhur İt-
tifakı bunun için var. Cumhur İttifakıyla 
beraber Sayın Bahçeli’yle el ele vermiş ol-
duğumuz dayanışmayla inşallah yeni dö-
nemde yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, ye-
ni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha 
yükseğe çıkartacağız. Ülkemiz bugünlere, 
darbeler, cuntalar, terör örgütleri, vesayet, 

kutuplaşma, özenti, atalet dönemini geri-
de bırakarak geldi. Şimdi de yeni ufuklara, 
yeni fikirleri, yeni heyecanları kucaklaya-
rak yol alacaktır. Rabbim yar ve yardımcı-
mız olsun. 

Az önce takdimi yapılan 115 ventilatör dı-
şarıdan ithal edildi. Ama ne güzel bir tecel-
lidir ki şu anda yerli ve milli olmak üzere 
100 adet ventilatörü ülkemizde gördüğü-
müz bu kadro üretmiş vaziyette. İnşallah 
mayıs sonuna kadar ayda 5 bin vantilatör 
yapmanın sözünü verdiler.  Tabi ayda 5 bi-
ni üretmezlerse bilmeleri gerekir ki hesabı-
nı sorarız ve dünyaya bir örnek sunacağız. 
Dünya ventilatör noktasında çok sıkıntılar 
yaşıyor. Bütün bunlara rağmen bu süreci 
başarılı bir şekilde atlattık. Şu anda Başak-
şehir Şehir Hastanemizin 115 ventilatörü 
geldi, 100’ünün de bugün teslimatı yapıldı 
ve yine bir bölümü de peyderpey geliyor, 
gelecek. Bu ne demektir? Yani Başakşehir 
Şehir Hastanemizin böyle bir sıkıntısı yok 
ve olmayacak. 

Öbür tarafta Yeşilköy inşallah 1005 oda-
sıyla devreye giriyor. 1005 odayla aynı şe-
kilde Sancaktepe devreye giriyor. Türkiye 
kendine yeter. Biz bize yeteriz. Hele hele 
ilaç sanayinde de kendimizi bu noktada 
konsolide edersek, ilacımızı inşallah üre-
tir hale geldiğimiz andan itibaren bu nok-
tada da çok daha farklı adımları atacağız. 
Burada Arçelik, Aselsan, Baykar, Biosis ve 
koordinatör olması nedeniyle Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına 
teşekkür ediyorum. Bu alanlarda yarışı de-
vam ettireceğiz. 
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Açılışını yaptığımız bu hastanenin yolunu 
yarım yamalak bırakan İstanbul’un bir be-
lediyesi var. Biz hamdolsun ki iktidarız ve 
hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye 
soktuk ve yol yapıldı. İnşallah metrosunu 
da yapıyoruz. Böylece hem metro ile hem 
de karayolu olarak ulaşımı sağlamış olaca-
ğız. Yani hastanemizin ulaşımda herhangi 
bir sıkıntısı olmayacak.

Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptı-
ğımız Başakşehir Şehir Hastanemizin ha-
yırlı olmasını diliyorum. Bu eserin ülkemi-
ze ve İstanbul’a kazandırılmasında emeği 
geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sağlık 
çalışanlarımıza, şu zorlu günlerinde gös-
terdikleri çaba ve yaptıkları fedakârlık için 
şükranlarımı iletiyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle selamlıyorum. 

Biraz önce Kabinemizin 28’inci toplantı-
sını tamamladık. Bir süredir olduğu gibi 
bu toplantımızda da ana gündem mad-
demiz, koronavirüs salgınıyla mücadele 
kapsamında yaptığımız ve yapacağımız 
çalışmalardı. 

Ayrıca, Suriye, Libya ve Ege’deki gelişme-
ler başta olmak üzere önemli güvenlik ko-
nularımızla ilgili değerlendirmelerde bu-
lunduk. Dünyanın ve ülkemizin dikkatini 
salgınla mücadeleye vermesini fırsata çe-
virmek isteyen Suriye rejiminin, İdlib’teki 
saldırganlığını artırdığını görüyoruz. Tür-
kiye, Rusya ile vardığı 5 Mart mutabakatı-
na bağlılığını korumakla birlikte, rejimin 

CHP’li Belediyeler Alınan 
Tedbirleri Sabote Etmeye 

Çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş
İstanbul | 20 Nisan 2020
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görevlerini yürütüyor. Bugüne kadar 3 
milyonu aşkın vatandaşımıza, Vefa Sosyal 
Destek Grupları vasıtasıyla hizmet veril-
miştir. Yaklaşık 1 milyon 65 yaş üstü va-
tandaşımıza da kolonya ve maske dağıtımı 
yapılmıştır. Hamdolsun, salgının başladığı 
günden beri ülkemizde kayda değer bir 
kamu düzeni sorunu yaşanmadı. Salgının 
yayılmasını engellemek için halen 239 ma-
halle, köy veya belde düzeyinde yerleşim 
yeri de karantina altında tutulmaktadır. 

Aziz Milletim,

Koronavirüs salgının önüne geçmek için 
aldığımız tedbirlerin meyvelerini topla-
maya başladık. Test sayımızı günde 40 
bin düzeyine çıkardık. Test-vaka oranımız 
azalıyor. İyileşen hasta sayımız katlanarak 
artıyor. Buna karşılık, yoğun bakımda ve 
solunum cihazına bağlı olan hastalarımız 
ile vefat eden hasta sayımız aynı düzeyde 
devam ediyor. İnşallah yakında onların da 
azalışına şahit olacağız. Bu hususlarla ilgili 
gelişmeler, Sağlık Bakanlığımız tarafından 
her akşam kamuoyuyla paylaşılıyor. Has-
tanelerimizde olağanüstü bir yoğunluk ya-
şanmıyor. Sağlık personelimiz canla başla 
görevlerini yürütüyor. Bu vesileyle bir kez 
daha tüm sağlık personelimize şükranları-
mı sunuyorum. 

Ücretsiz maske dağıtımımız PTT ve ec-
zaneler üzerinden sürüyor. Maskeden 
tuluma, ilaçtan solunum cihazına kadar 
hiçbir konuda eksiğimiz veya riskimiz bu-
lunmuyor. 

Yoğun bakım solunum cihazlarının üreti-
mi konusundaki çalışmalarımız başarıyla 
neticelendi. Kolları sıvadığımız tarihten 
14 gün sonra bu cihazların üretimine baş-
ladık. Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin cihazı 
üretmiş olacağız. Yoğun bakım solunum 
cihazlarının teknoloji girişimini gerçek-
leştiren Biosis’e, mühendisleriyle, teknis-
yenleriyle, tüm çalışanlarıyla bu sürece 
katkı veren Baykar Makina ve Aselsan’a, 
seri üretimi yapan Arçelik’e teşekkür edi-
yorum. Bu başarı, her fırsatta altını çizdiği-
miz Milli Teknoloji Hamlesinin somut bir 
örneğidir. Savunma sanayinde gerçekleş-
tirdiğimiz büyük atılımı, tıbbi cihaz ve ilaç 
başta olmak üzere kritik tüm alanlarda 
sürdüreceğiz. Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumumuz da geliştirdiği mekanik solu-
num cihazıyla, bu yarıştaki yerini almış-
tır. Milli Eğitim Bakanlığımız da, prototip 
seviyesinde bir cihaz geliştirmeyi başardı. 
Bu gayretleri de takdirle karşılıyoruz. 

Diğer taraftan, elimizde epeyce bir stoku 
bulanan ve hastalığa erken müdahalede 
kullanılan kritik ilaçların üretimine, yerli 
firmalarımız da başladı. Bu konudaki araş-
tırma-geliştirme, ruhsatlandırma ve üre-
tim süreçlerini yakından takip ediyoruz. 

Ülkemizin bu kritik döneminde yapılan 
her yerli ve milli katkıyı, klasik bürokratik 
anlayışın keyfine bırakılamayacak kadar 
önemli görüyoruz. Koruyucu sağlık dona-
nımlarının yerli üretimi konusunda da ö-
nemli mesafe kat ettik. Özellikle sağlık per-
soneli açısından hayati olan N-95 ve N-99 
maskelerinin nanofiber esaslı filtrelerinin 
geliştirme süreci bitti, testlerine başlandı, 

saldırganlığına da geçit vermeyecektir. 
Ateşkesi ve mutabakatın diğer şartlarını 
ihlal eden rejim, böyle devam etmesi ha-
linde çok ağır kayıplarla bunun bedelini 
ödeyecektir. Aynı şekilde, İdlib’teki ateşkes 
iklimini bozmak için provokatif eylemler 
düzenleyen karanlık örgütlere de müsama-
ha göstermeyeceğiz. 

Türkiye, gücünü uluslararası hukuktan 
ve kendi çıkarlarını koruma iradesinden 
alan kararlı duruşuyla, Akdeniz’deki tüm 
oyunları da bozmayı sürdürecektir. Libya 
ile imzaladığımız Akdeniz’deki deniz yetki 
alanlarının sınırlandırılması mutabakat 
muhtırasından kaynaklanan rahatsızlığın 
hala sürdüğü anlaşılıyor.  Halbuki bu muh-
tıra, Birleşmiş Milletlere de bildirilmiş ve 
böylece süreç tamamlanmıştır. Sığınmacı-
lara karşı insanlık dışı tavırlarını sürdü-
ren ülkelerin, bu hukuksuz ve vicdansız 
eylemlerinden bir an önce vazgeçmelerini 
bekliyoruz. Meşru Libya Hükümetinin sa-
hada son dönemde elde ettiği kazanımlar 
ise, bu ülkede darbeci Hafter’in gerçek yü-
zünün daha iyi görülmeye başlandığının 
işaretidir. Buradan uluslararası kamuoyu-
nu bir kez daha darbeci Hafter’e karşı ül-
kenin meşru yönetimine destek vermeye 
davet ediyoruz. 

Diğer yandan, bölücü örgütün, ülkemizin 
salgın hastalıkla mücadele döneminde da-
hi eylem teşebbüslerine ara vermemesi, 
terörizmin çirkin yüzünü bir kez daha or-
taya koymuştur. Sınırlarımız içinde ve dı-
şında terör örgütüne nefes aldırmamakta, 
her fırsatta başını ezmekte kararlıyız. Bu 
doğrultuda yürüttüğümüz operasyonlarla, 

son iki haftada, toplam 38 teröristi etkisiz 
hale getirdik. Türkiye’nin iç ve dış güven-
liği ile ilgili çalışmalarımızı, kesintisiz ve 
tavizsiz bir şekilde sürdürüyoruz. 

Aldığımız Tedbirlerin  
Meyvelerini Toplamaya Başladık

Aziz Milletim,

Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücade-
lesini 4 ana başlık etrafında hayata geçir-
mektedir. Bunlardan birincisi insanları-
mız arasındaki fiziki mesafeyi sağlamaktır. 
Okulların ve 212 bin işletmenin tatil edil-
mesinden, şehirlerarası ulaşımın sınırlan-
dırılmasına ve sokağa çıkma yasaklarına 
kadar tüm tedbirler bu amaca yöneliktir. 

İkincisi, sağlık sisteminin kesintisiz işle-
mesini temindir. Hamdolsun bu hususta 
da, hasta yatağı, yoğun bakım yatağı, solu-
num cihazı gibi kritik konular başta olmak 
üzere her alanda çok iyi seviyedeyiz. 

Üçüncüsü, gıda ve temizlik gibi temel hiz-
met alanlarında üretim, tedarik ve pera-
kende zincirinin akmamasıdır. İstisnai bir 
takım görüntüler dışında bu konuda da 
sıkıntımız bulunmuyor. Ülkemizin hiçbir 
yerinde, herhangi bir ürünün eksikliği, 
yokluğu, yetersizliği söz konusu değildir. 

Dördüncüsü de, kamu düzeninin bozulma-
masıdır. Polisimiz, bekçimiz, jandarmamız 
tüm unsurlarıyla, kamu düzeninin sağlan-
ması yanında, Vefa Sosyal Destek Grupla-
rına da katkı vermek suretiyle, fedakârca 
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medya mensubu başta olmak üzere tüm 
çalışanlara ve kamu görevlilerine teşekkür 
ediyorum. 

Amacımız, önlemleri en titiz şekilde uy-
gulayarak, salgının seyrini, ülkemizin 
Ramazan Bayram sonrası normale dönü-
şüne imkân sağlayacak seviyeye indirmiş 
olmaktır. Bazı adımları bayram öncesi de 
atmaya başlayabiliriz. Tüm sektörlerin bu-
na göre hazırlıklarını yapmalarında fayda 
görüyoruz.

Unutmayınız, bu salgının üstesinden, an-
cak 83 milyon hep birlikte hareket edersek 
gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, 
kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde, gele-
ceğimize güvenle bakabiliriz. Türkiye’den 
başka ülkemiz, bu topraklardan başka va-
tanımız, bu milletten başka sinesine sığın-
dığımız ve hizmet edeceğimiz halk yoktur. 
İstikbalimize ve istiklalimize, terör örgüt-
lerinin saldırılarına, darbe girişimlerine, 
vesayetin tuzaklarına karşı nasıl hep bir-
likte sarıldıysak, bugün de salgın hastalığa 
karşı aynı azimle sahip çıkacağız. 

Aziz Milletim,

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünyanın 
neresinde olursa olsun, her vatandaşının 
yanındadır. Bu anlayışla, salgın hastalık 
başladığında çeşitli sebeplerle yurt dışında 
olan vatandaşlarımızı, kurduğumuz hava 
köprüleriyle ülkemize getirdik. Ülkemize 
getirdiğimiz her vatandaşımızı sağlık ta-
ramasından geçirip, bu amaçla tahsis etti-
ğimiz yükseköğrenim yurtlarında 14 gün 
süreyle karantinada tuttuk. Cumhurbaş-

kanlığımızın koordinasyonunda Sağlık, 
İçişleri, Dışişleri, Gençlik-Spor Bakanlık-
larımız ile Türk Hava Yollarımızın işbirli-
ğiyle bugüne kadar 39 bin vatandaşımızı 
anavatanlarına kavuşturmuştuk. Halen 12 
bini aşkın vatandaşlarımızın yurtlarımız-
daki karantina süreci devam ediyor. Şimdi 
de, çeşitli ülkelerdeki 25 bin vatandaşımı-
zı daha Türkiye’ye getiriyoruz. Amacımız, 
Ramazan ayı girene kadar bu operasyonu 
tamamlamaktır. 

Yurtlarımızın bir kısmını evlerine gide-
meyen sağlık personeli için, bir kısmını da 
“Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi” ola-
rak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına 
tahsis ettik. 

İnfaz Düzenlemesiyle 
Cezaevlerinde Salgın Tehdidinin 
Önüne Geçtik

Bilindiği gibi örgün ve yaygın eğitim ku-
rumlarındaki faaliyetlere 16 Mart itiba-
riyle ara vermiştik. Hemen ardından da 
Milli Eğitim-TRT işbirliğiyle 3 televizyon 
kanalı kurarak uzaktan eğitime geçmiştik. 
Öğrencilerimizin uzaktan eğitim için kur-
duğumuz platformu benimsediklerini ve 
günlük olarak takibini yaptıklarını tespit 
ettik. Ortaöğretim ve yükseköğretim sınav-
larına hazırlanan 8’inci ve 12’nci sınıf öğ-
rencilerimiz için de canlı ders uygulaması 
başlattık. Velilerimiz de uzaktan eğitim sü-
recine dâhil edilerek, gerekli bilgilendirme 
ve yönlendirme çalışmaları yapılmıştır. Li-
selere ve yükseköğrenime geçiş sınavının 
kapsamı, öğrencilerimizi mağdur etmeye-

en kısa sürede üretime geçiyoruz.  Böyle-
ce, artık bu filtreler konusunda da dışa 
bağımlılıktan kurtuluyoruz. Türkiye Bi-
limler Akademisi de, hazırladığı kapsamlı 
KOVİD-19 raporuyla, önemli bir referans 
kaynağı oluşturdu. Sağlık Bakanlığı Bilim 
Kurulundaki hocalarımız da, elde edilen 
başarıları bilimsel makaleye dönüştürüp 
yayımlayarak, tüm dünyanın hizmetine 
sunmaya hazırlanıyorlar. 

Salgının Felaket Düzeyine 
Ulaşmasının Önüne Geçtik

Aziz Milletim,

Hastane, yatak ve yoğun bakım yatağı 
konusundaki mevcut kapasitemizi güç-
lendiriyoruz. Son gelişmeler üzerine ilk 
etabının açılışını öne alarak bugün ger-
çekleştirdiğimiz İstanbul Başakşehir Şehir 
Hastanesi, salgın hastalıkla mücadele için 
kullanılacaktır. Toplam yatak kapasitesi 2 
bin 682 alan hastanemizin bugün açılışını 
yaptığımız kısmı 885’i klinik yatağı, 150’si 
yoğun bakım yatağı olmak üzere 1.035 ya-
takla hizmet verecek. Hastanemizin kalan 
kısmını da önümüzdeki ay hizmete açma-
yı planlıyoruz. Ayrıca, Yeşilköy ve Sancak-
tepe’deki her biri 1.000’er yataklı iki kalıcı 
hastanemizin inşaatı hızla sürüyor. İnşal-
lah bunları da en kısa sürede tamamlayıp 
hizmete açacağız. 

Sağlık alanında yaptığımız yatırımların 
önemini ve büyüklüğünü, bu salgın vesi-
lesiyle hep birlikte bir kez daha gördük. 
Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı bir 

dönemde Türkiye, en küçük bir sıkıntıya, 
krize, kaosa meydan vermeden, hamdol-
sun sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdür-
müştür. Hasta ve ölüm vakalarının çok 
olduğu ülkelerin en büyük sorunu, sağlık 
sisteminin yoğunluğu kaldıramadığı için 
çökmüş olmasıdır. Türkiye, vaktinde aldı-
ğı tedbirler sayesinde, bu tehlikenin önüne 
geçerek, tüm dünyada salgınla mücadele-
de en rahat sağlık hizmeti veren ülke du-
rumuna gelmiştir. Milletimizin çok büyük 
bir bölümünün açıklanan tedbirlere uy-
ması sayesinde, salgının felaket düzeyine 
ulaşmasının önüne geçtik. 

Bu çerçevede, şehirlerarası ulaşım kısıtlan-
masının salgının yayılmasını engellemede 
önemli katkısını gördük. Büyükşehirleri-
miz ile Zonguldak ilimizde uyguladığımız 
hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da, 
salgının kontrolünde büyük fayda sağladı. 
Bunun için hafta sonu sokağa çıkma kısıt-
laması uygulamasını, tarım, sağlık ve gıda 
hizmetleri ile temel üretim faaliyetlerini 
aksatmayacak şekilde bir süre daha devam 
ettireceğiz. 

Ayrıca, 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasın-
da ise günlük hayata etkisini en az düzey-
de tutacak şekilde, yine 31 ilimizde sokağa 
çıkma sınırlandırması yapmayı planlıyo-
ruz. Dolayısıyla, 23 Nisan Perşembe günü 
saat 24.00 itibariyle başlayacak sokağa çık-
ma kısıtlaması, 26 Nisan Pazar günü yine 
saat 24.00’da sona erecektir. Bununla ilgili 
ayrıntılar İçişleri Bakanlığımız tarafından 
kamuoyumuzla paylaşılacaktır.  Sokağa 
çıkma sınırlandırması günlerinde kesinti-
siz hizmet veren fırıncı, sucu, gazete bayii, 
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cek şekilde yeniden belirlenmiştir. Diğer 
sınavlarla ilgili düzenlemeler de süratle 
hayata geçirilmiştir. 

Salgınla mücadeleye de katkıda buluna-
cak bir başka önemli çalışma, Meclisimiz 
tarafından kabul edilen ve tarafımdan 
onaylanarak yürürlüğe giren yeni infaz 
düzenlemesidir. Bu kanunla şu ana kadar, 
bir kısmı izinli, bir kısmı tahliye olmak 
üzere 91 bine yakın mahkûm cezaevlerin-
den çıkmıştır veya devam eden işlemlerin 
sonuçlanmasıyla çıkacaktır. Böylece, hem 
cezaevlerimizi kapasite itibariyle rahatlat-
mış, hem de aşırı yoğunluk sebebiyle olu-
şabilecek salgın tehdidinin önüne geçmiş 
olduk. Adliyelerde aldığımız önlemlerle 
de, insan yoğunluğunu yüzde 95 oranında 
azaltarak, hukukçularımızı ve vatandaşla-
rımızı salgından koruduk. 

Bu vesileyle, “Evde Kal Türkiye” sloganıyla 
gönüllü karantina uyguladığımız şu gün-
lerde özellikle gençlerimize bir çağrıda 
bulunmak istiyorum. Dünyada yıldızı her 
geçen gün daha da parlayan yazılım sek-
törü sizleri bekliyor. Bunun için 3 yılda 1 
milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen 
bir program başlatıyoruz. Hazine ve Ma-
liye Bakanlığımızın hazırladığı proje kap-
samındaki eğitimler, BTK Akademi eğitim 
portalı üzerinden gerçekleştirilecek. Ha-
len 13 başlıkta 47 bin dakikayı bulan 31 
ayrı eğitim, bu sitede hizmet veriyor. Yıl 
sonuna kadar eğitim sayısı 100’e çıkacak-
tır. Gençlerimizin tek yapması gereken sis-
teme girip özgeçmişlerini kaydettirmektir. 
Tamamlanan eğitimler ve başarı dereceleri 
sistemdeki özgeçmişlere otomatik olarak 

işlenecektir. Programı tamamlayanlar bil-
gi güvenliğinden veri analistliğine, siber 
güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 
farklı alanda uzman olarak istihdam edile-
bilme imkânı kazanacaktır. Böylece genç-
lerimiz, KORONA günlerini, geleceklerine 
ışık tutacak bir fırsata çevirebileceklerdir.  
Bu programın ülkemizin yazılımcı ihtiya-
cının giderilmesine de katkı sağlayacağına 
inanıyorum. 

Diğer taraftan, tarım üretimini destekle-
mek amacıyla, hazineye ait tarım arazile-
rini kiraladığımız çiftçilerimizin Nisan, 
Mayıs ve Haziran ayı kira ödemelerini 6 ay 
süreyle erteliyoruz. Bunun yanında, Erzin-
can, Erzurum, Kars, Kayseri, Sivas, Bingöl, 
Muş başta olmak üzere çeşitli illerimizde-
ki 14 milyon metrekare hazine arazisini 
de ilave olarak çiftçilerimizin kullanımına 
sunuyoruz. 

Bir başka müjdemiz de bünyelerinde Tıp 
Fakültesi bulunan 43 üniversitemizedir. 
Bu zorlu süreçte gösterdikleri çabalara 
yakınen şahit olduğumuz üniversite has-
tanelerimize, hizmet kalitelerini yükselte-
bilmeleri için çeşitli unvanlarda 8 bin 635 
sözleşmeli personel ve 5 bin 865 sürekli 
işçi kadrosu ihdas ediyoruz. 

Aziz Milletim,

Salgınla mücadele ederken, hiçbir vatan-
daşımızın mağdur olmaması, özellikle is-
tihdamın korunması için elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz. Sanayicimizden esna-
fımıza kadar tüm kesimlerin vergi, sigorta, 
kredi taksiti gibi ödemelerinin ertelen-
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kurallarını hiçe sayarak giriştikleri bu tür 
faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek 
değil, şov yapmaktır. Özellikle İstanbul, A-
dana ve Mersin belediyelerinin, hafta sonu 
uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında-
ki sergiledikleri tavrın, başka hiçbir izahı 
yoktur. Elbette kurallara uygun şekilde 
faaliyet yürüten CHP’li belediyeler de var. 
Mesela, Mersin’de CHP’li büyükşehir bele-
diyesi salgın kurallarını hiçe sayarak şov 
yaparken, aynı partinin Yenişehir ve Me-
zitli belediyeleri, valilikle işbirliği halinde 
faaliyet yürütmüştür. 

Bu tür teşebbüsler, geçmişte FETÖ ve PKK 
gibi örgütler tarafından da denenmişti. Ta-
bii buradaki amacın, milletimizin takdirle 
takip ettiği sağlık, gıda, güvenlik, ekono-
mik destek, sosyal yardım hizmetlerini iti-
barsızlaştırmak olduğu açıktır. Salgın se-
bebiyle sağlık sisteminin çökmesini, kamu 
güvenliğinin zaafa uğramasını, halkın so-
kaklara dökülmesini bekleyenler, umduk-
ları olmayınca, gözlerini yapılan hizmet-
lere dikmişlerdir. Geçmişte Türkiye’nin 
terör örgütleriyle mücadelesini akamete 
uğratmak, sınırlarını koruma gayretini 
kırmak, ekonomisini yıkmak için uğraş-
mışlardı. Şimdi de salgın hastalıkla müca-
dele için alınan tedbirleri sabote etmeye 
çalışıyorlar. Ülkemizin İtalya, İspanya, A-
merika gibi ciddi kayıplar veren yerler ara-
sına girmesini bekliyorlardı, baktılar öyle 
olmadı, umutlarını Uganda’ya bağlayacak 
kadar küçüldüler. 

Bununla kalmayıp, güya kendilerince hü-
kümetle yarışa kalktılar. Biz şehir hastane-
lerini anlatırken, onlar fuar merkezini ve 

içindeki stantları sahra hastanesi diye yut-
turmaya kalktılar. Foyaları ortaya çıkınca 
da, “Biz şehir hastaneleri hiç eleştirmedik” 
diyerek daha büyük bir yalana sarıldılar. 
Halbuki, bugün Türkiye’yi salgınla müca-
delede dünyada farklı bir yere taşıyan şe-
hir hastanelerine yıllarca demediklerini 
bırakmamışlardı. 

Biz geliri olmayan vatandaşlarımıza, dev-
letin yıllardır varolan sistemi üzerinden 
nakit yardımı yaparken, onlar hem huku-
ka, hem inancımıza aykırı şekilde zekât 
toplama peşine düştüler. Dediler ki; “Evet 
zekat toplama noktasında herhangi bir en-
gel yok, devlet bu noktada zaten böyle bir 
engeli de koymaz.” Bu noktada müracaat 
edilecek tek yer vardır. Diyanet İşleri Baş-
kanlığına sorarsanız, zekatı kimler toplar, 
kimler toplayamaz, onlar size gerekli ce-
vabı verir. Siz kendinize ait olmayan bu 
alanda konuşma hakkına sahip değilsiniz. 
Devlet kuralları uygulayarak, yardımları 
tek hesapta toplayınca da, “paralarımıza 
el konuldu” yalanına sarıldılar. Biz insan 
hareketliliğini kurallar çerçevesinde ve 
ikna yöntemiyle seyreltmeye çalışırken, 
onlar toplu taşıma seferlerini hesapsızca 
azaltarak halkımızı mağdur ettiler. Bele-
diyelerinin sorumluluğundaki faaliyetleri 
yönetemeyip her şeyi birbirine karıştıran-
lar, hükümetin aldığı tedbirleri sabote ede-
rek, beceriksizliklerini örtmeye kalktılar. 
Biz infaz düzenlemesiyle, hem kalıcı bir 
sistem kurmak, hem cezaevlerindeki yo-
ğunluğu azaltmak için uğraşırken, onlar 
“Tecavüzcüler serbest kalacak” yalanıyla, 
ortalığı bulandırdılar. 

mesini sağladık. İlave destek paketleriyle 
işletmelerimizin ayakta kalmasını temin 
ediyoruz. Sosyal koruma kalkanı altında 
hayata geçirdiğimiz programlarla, salgının 
vatandaşlarımızın günlük hayatında yol 
açtığı sıkıntıları en aza indirmeye çalışıyo-
ruz. Çalışma hayatımızı için büyük önem 
taşıyan kısa çalışma ödeneğinin şartlarını 
kolaylaştırdık ve tüm sektörleri dahil ettik. 
Bugüne kadar 269 bin firmamız 3 milyonu 
aşkın çalışanı için kısa çalışma ödeneğine 
başvurdu. Ücretsiz izne ayrılanlar için de 
ayrı bir destek programını hayata geçirdik. 

CHP’li Belediyeler Şov Yapıyorlar

9 Nisan tarihi itibariyle sosyal yardımlar-
da acil durum kararı alarak, muhtaçlık kri-
terleri yanında bu döneme özel ihtiyaçları 
da kapsama aldık. Bu çerçevede ilk etapta 
herhangi bir geliri olmayan vatandaşları-
mıza yönelik olarak, önce 2 milyon 100 bin 
haneye nakit desteği verdik. İkinci etapta, 
2 milyon 300 bin haneye 1.000’er lira na-
kit desteği vermeye başlıyoruz. Üçüncü 
etabı da yakında, bu döneme özel ihtiya-
cı olan hanelere yönelik olarak devreye 
alıyoruz. Buna ilişkin başvuruları alma-
ya başlıyoruz. Her başvuruyu titizlikle 
değerlendireceğiz.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf-
larımıza, Ramazan ayında ihtiyaç sahip-
lerine dağıtılmak üzere 500 milyon lirayı 
aşkın ilave kaynak sağladık. 

Ayrıca, 81 vilayetimizin tamamında 2 mil-
yon 234 bin ilköğretim ve ortaöğretim öğ-
rencimize, kızlar için 75 lira, erkekler için 

50 lira olmak üzere şartlı eğitim yardımı 
yapıyoruz. Öksüz ve yetim 41 bin öğrenci-
mize ise bu yardımı, aylık 150 bin lira ola-
rak veriyoruz.

Başlattığımız “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” 
kampanyasında toplanan para tutarı da 1 
milyar 800 milyon liraya yaklaştı. Hayır-
severlerimizi bir kez daha sürmekte olan 
kampanyamıza katılmaya davet ediyorum. 
Gelin bu rakamı 2 milyar liranın üzerine 
çıkararak, tarihi bir dayanışma örneği gös-
terelim. 

Bu vesileyle, huzurevlerinde, çocukevle-
rinde, engelli merkezlerinde, ülke genelin-
deki bini aşkın vakıf şubesinde, İŞKUR’da, 
SGK’da, mesai mefhumu gözetmeksizin 
vazife yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığımız personeline teşekkür 
ediyorum. 

Türkiye, devleti ve milletiyle el ele vere-
rek salgın hastalıkla mücadele ederken, 
maalesef, CHP’nin başını çektiği bir kesim 
yine bozgunculuk peşinde koşuyor.  Bilin-
diği gibi, salgınla mücadele, merkezî bir 
planlamayı ve güçlü bir koordinasyonu 
gerektiriyor. Başarılı netice alabilmek için, 
uygulamanın her il, ilçe, mahalle düzeyin-
de bu anlayışla yürütülmesi şarttır.  Peki, 
CHP’li belediyeler ne yapıyor? Cumhur-
başkanlığını, Sağlık Bakanlığını, İçişleri 
Bakanlığını, diğer bakanlıkları, valiliği, 
kaymakamlığı hiçe sayarak, kendi başları-
na yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, 
hastane kurmaya, benzeri işlere kalkışı-
yorlar. Asli işlerini yürütemeyen CHP’li 
belediyelerin, ısrarla ve salgınla mücadele 
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Karşımızdaki Kirli Zihniyet, 
Kendisine Cevap Verilmedikçe 
Azgınlaşıyor

Buradan şu hususun altını özellikle çiz-
mek istiyorum. Belediyeler elbette, diğer 
sorumluluklarının yanısıra sosyal yardım 
da yapabilir. Ama bunu kanunların belirle-
diği sınırlar içinde, şehrin mülki amirinin 
bilgisi ve koordinasyonu dâhilinde, kendi 
kaynaklarıyla yapar. Belediye, bakanlığı, 
valiliği, kaymakamlığı, diğer kamu birim-
lerini yok sayarak kendi başına iş yapmaya 
kalkarsa, karşısında hukuku bulur, devleti 
bulur. 

Sorun ekmek dağıtmak değil, bunu şehir-
deki diğer faaliyetlerle uyumsuz, plansız, 
programsız, izinsiz şekilde yapmaktır. So-
run vatandaşımız için sağlık tesisi hazır-
lamak değil, olmayan bir şeyi varmış gibi 
anlatmaktır. Sorun herhangi bir konuda 
farklı düşünmek, konuşmak, hareket et-
mek değil; yalan söylemektir, iftira atmak-
tır, gerçeği çarpıtmaktır. 

Türkiye’nin sağlık alanında tarihi bir beka 
mücadelesi verdiği bir dönemde milleti-

mi böyle tatsız konularla meşgul etmiş ol-
maktan dolayı üzüntülüyüm. Ancak, kar-
şımızdaki kirli zihniyet, kendisine cevap 
verilmedikçe azgınlaşmakta, yalanlarının 
çıtasını yükseltmektedir. Ülkemizin, bu 
hastalıklı siyaset zihniyetinden kurtulma-
sını, en az KOVİT virüsünden arınması ka-
dar önemli görüyorum. Geleceğin büyük 
ve güçlü Türkiye’sinde, her şey gibi, mu-
halefet anlayışının da özlediğimiz seviyeye 
çıkacağını ümit ediyoruz. 

Bu duygularla milletimin her bir ferdine, 
sabrı, anlayışı, dirayeti, fedakârlığı için en 
kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sağlık çalı-
şanlarımızın ve güvenlik görevlilerimizin 
yanısıra, tarım, gıda, temizlik başta olmak 
üzere üretim ve dağıtım sektörlerinde faa-
liyet gösteren herkese teşekkür ediyorum. 
Salgında hayatını kaybeden vatandaşları-
mıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakın-
larına başsağlığı diliyorum. Rabbim yar ve 
yardımcımız olsun.

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

Aziz milletim, geleceğimizin teminatı sev-
gili çocuklar; sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum.

TBMM’nin 100. kuruluş yıl dönümüne 
kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu 
anlamlı günde ülkemizdeki ve dünyadaki 
tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. 

23 Nisan 1920’den bugüne Meclis’imizin ça-
tısı altında Türkiye’nin istiklali, istikbali ve 
kalkınması için emek vermiş, milli iradenin 
tecellisi için mücadele etmiş tüm milletve-
killerimize şükranlarımı sunuyorum. İstik-
lal Harbimizin Başkomutanı, TBMM’nin ilk 
Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazileri-
mizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. 

Tüm Milletimi Bugün Saat 
21.00’de İstiklal Marşı Okumaya 

Davet Ediyorum

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Millete Sesleniş
İstanbul | 23 Nisan 2020
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Bundan tam bir asır önce Ankara’da dua-
larla, tekbirlerle, salavat-ı şeriflerle açılan 
Büyük Millet Meclisimiz, vatanımızın iş-
gal edildiği bir dönemde milletimizin ve 
devletimizin hürriyet mücadelesinin mer-
kezi olmuştur. Binlerce yıllık devlet silsile-
sinin son temsilcisi olan Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti, birlik, beraberlik, kardeşlik 
ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edil-
miştir. 23 Nisan günü; demokrasinin, milli 
iradenin, millet egemenliğinin en önemli 
sembolü olmasının yanı sıra milletimizin 
evlatlarına verdiği değerin, gençlerine gü-
veninin de bir işaretidir. Millet olarak tıpkı 
bağımsızlığımız gibi çocuklarımızı da dün-
yadaki en kıymetli varlıklarımız olarak 
görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. Bu 
anlayışla son 18 senede demokraside ve e-
konomide Türkiye’yi büyütmenin, güçlen-
dirmenin, dünyanın en saygın ülkelerin-
den biri haline getirmenin mücadelesini 
verdik. İlk Meclis’te tecessüm eden irade-
ye uygun şekilde hiç kimseyi dışlamadan, 
ayırmadan, ayrıştırmadan 83 milyonun 
tamamını, vatanımızın her köşesini kucak-
lamanın gayreti içinde olduk. 

Bugün de koronavirüs salgınına karşı ver-
diğimiz mücadeleyi aynı azim, inanç ve 
umutla yürütüyoruz. Allah’ın izni ve ina-
yeti, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle 
bu musibetin de üstesinden geleceğimize 
inanıyoruz. 83 milyonun tüm fertlerinden, 
bilhassa bugün bayramlarını kutladığımız 

çocuklarımızdan biraz daha sabretmeleri-
ni, açıklanan tedbirlere riayet etmeyi sür-
dürmelerini istiyoruz.

Azim Milletim,

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı ka-
lemiyle değil, yüreğinin her zerresinden 
kopup gelen bir vecd ile yazmıştır. İstiklal 
Marşımız sadece bir asır önceki özgürlük 
mücadelemizi anlatmakla kalmaz, aynı 
zamanda bugün ve gelecekte ihtiyacımız 
olan ruhu da ifade eder. Şimdi tüm mil-
letimi saat tam 21.00’de balkonlarımıza, 
pencerelerimize çıkarak İstiklal Marşı’mı-
zı okumaya davet ediyorum. Biz de bura-
da kendi çocuklarımız ve torunlarımızla 
birlikte mesajlarını kalbimizde hissederek 
okumak suretiyle bu milli coşkuya iştirak 
edeceğiz. Bir kez daha bize bu vatanı arma-
ğan eden şehit ve gazilerimizi, rahmetle, 
şükranla, tazimle anıyor, çocuklarımızın 
ve tüm dünya çocuklarının bayramını teb-
rik ediyorum. 

Sözlerime son vermeden önce milletimi-
zin ve tüm İslam aleminin bu gece ilk te-
ravih namazını kılıp, ilk sahurunu yapaca-
ğımız Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. 
Rabb’imden bu mübarek günlerin en güzel 
şekilde değerlendirerek, sağlıkla, huzurla, 
esenlikle, bizlere Ramazan’a ulaştırdığı gi-
bi bayrama da ulaştırmayı nasip etmesini 
diliyorum.

Aziz Milletim, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle selamlıyorum. 

Kabinemizin 29’uncu toplantısını gerçek-
leştirdik.

Sözlerimin hemen başında, ilk orucunu 
Cuma günü tuttuğumuz Ramazan-ı Şeri-
fin milletimize, İslam dünyasına ve tüm 
insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden 
niyaz ediyorum. 

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi 
azaptan kurtuluş olan Ramazan ayının; 
birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimi-
zi, dayanışmamızı güçlendirmesini diliyo-
rum. Bu mübarek ayın, dünyanın dört bir 
yanında zulüm altında inleyen mazlumla-
rın kurtuluşuna vesile olmasını temenni 
ediyorum. Küresel bir felaket halini alan 
KOVİD-19 hastalığının üstesinden gelerek, 
inşallah, Ramazanın sonunda çifte bayram 
yapacağız. 

Salgında Türkiye İçin Tünelin 
Ucundaki Işık Gözüktü

Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş
İstanbul | 27 Nisan 2020
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55 farklı ülkeye salgınla mücadele amaçlı 
malzeme desteği verdik. Dünyanın dört 
bir yanındaki dost ve kardeş toplumlara 
umut olduk, mücadele azimlerini kamçı-
ladık. Gelişmiş ülkelerin dahi Türkiye’den 
destek istedikleri bir dönemde, elimizdeki 
imkânları Balkanlardan Afrika’ya kadar 
geniş bir coğrafyadaki dostlarımıza açmak-
ta tereddüt etmedik. Son olarak Amerika 
Birleşik Devletlerine, maske, yüz koruyucu 
siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum 
ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım 
malzemeleri gönderiyoruz. Bu malzeme-
leri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 
askeri nakliye uçakları yarın Amerika’ya 
hareket ediyor. 

Türkiye, bu sıkıntılı dönemi, hamdolsun 
istikbaline daha güvenle ve umutla baktığı 
bir motivasyonla geride bırakıyor. Gücünü 
inancımızdan alan sabrımızla, milli birli-
ğimizle, gelişmiş yerli üretim altyapımız-
la, örnek dayanışmamızla gösterdiğimiz 
fedakârlığın neticelerini almaya başlıyo-
ruz. Kriz sonrası yeniden yapılanacak dün-
yada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesin-
de bir konuma ulaşabileceğine yürekten 
inanıyorum. 

Aziz Milletim,

Geçtiğimiz hafta Perşembe, Cuma, Cumar-
tesi ve Pazar günleri 31 ilimizde uyguladı-
ğımız sokağa çıkma kısıtlamasına göster-
diğiniz hassasiyet için sizlere teşekkür edi-
yorum. Bilindiği gibi bu hastalık insandan 
insana bulaşarak yayılıyor. İnsan hareketli-
liğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma 
zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. 

Salgının kontrol altına alınmasında, insan-
ların kalabalık şekilde bir arada bulundu-
ğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gi-
bi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin 
büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu 
güzel gidişi devam ettirmek için, hafta son-
ları sokağa çıkma sınırlandırmasını bay-
ram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünü-
yoruz. Bu hafta sonu da, yine 31 ilimizde, 3 
gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırması 
uygulayacağız. Vatandaşlarımızın, 1 Mayıs 
gece 00’dan başlayıp 3 Mayıs gece 24.00’da 
bitecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma 
sınırlandırmasına hassasiyetle riayet et-
mesini bekliyoruz. Cuma günü marketler 
yine 9 ile 14.00 arası açık olacak. 

Türkiye için tünelin ucundaki ışık gö-
zükmüş, verdiğimiz emeklerin, yaptığı-
mız fedakârlıkların karşılığını alma vakti 
yaklaşmıştır. Bu anlayışla, önümüzdeki 
olumlu tablonun sürmesi halinde, ülke 
genelinde hayatı normale döndürmeye yö-
nelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. 
Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinas-
yonunda hazırlanan, hangi alanda, hangi 
tarihte, hangi adımların atılacağını göste-
ren bu ayrıntılı programı yakında sizlerle 
paylaşacağız. 

Diğer yandan, salgın nedeniyle adliyeler-
deki dava, icra, şikâyet, itiraz, bildirim sü-
releriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan’da do-
lan tarihini 15 Haziran’a kadar uzatıyoruz. 
Çiftçilerimizin Mayıs ve Haziran aylarında 
vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan hazine des-
tekli kredi geri ödemelerini de, faizsiz ola-
rak 6 ay erteliyoruz. AR-GE merkezleri ve 

Ülke ve millet olarak, koronavirüs salgını-
na karşı yürüttüğümüz mücadelenin so-
mut neticelerini almaya başladığımız bir 
döneme girdik. Hamdolsun, toplam test 
sayısında bir milyona doğru gitmemize 
rağmen, yeni hasta ve ölüm sayımız gün-
den güne azalıyor. İyileşen hasta sayımızın 
yeni hasta sayısını geçmesi, olumlu yön-
de önemli bir kırılma noktasıdır. Türkiye, 
toplam hasta sayısına göre ölüm oranı ba-
kımından da Avrupa’daki en iyi ülke du-
rumundadır. Salgını çok rahatlıkla göğüs-
leyebilen sağlık sistemimiz, diğer hizmet-
lerde de herhangi bir aksamaya meydan 
vermeden faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Sadece ülkemizdeki vatandaşlarımızın 
sağlığını korumakla ve tedavisiyle yetin-
medik, dünyanın her yerindeki kardeşle-
rimize de sahip çıktık. Yurt dışında yerle-
şik olmayan, eğitim, umre veya kısa süreli 
seyahat için gitmiş bulunan 40 bine yakın 
vatandaşımızı, ülkemize getirdik. Vatanı-
na kavuşan her vatandaşımızı önce yurt-
larda karantinaya aldık, sağlıklarından 
emin olduktan sonra da evlerine yolcu 
ettik. Şimdi de 59 ayrı ülkeden 25 bin va-
tandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz. Bu 
vatandaşlarımızı da, yurtlardaki karanti-
na sürelerini doldurduktan sonra evlerine 
göndereceğiz. 

Aynı şekilde, yurt dışında yaşayıp da ağır 
hastalık geçiren ve bulundukları yerlerde 
tedavileri yapılmayan veya yapılamayan 
vatandaşlarımızı da sahipsiz bırakmadık. 
Son olarak İsveç’te salgın hastalığa ma-
ruz kalmasına rağmen tedavi edilmeyen 
Emrullah Gülüşken isimli vatandaşımızı, 

kızının çağrısına kulak vererek ülkemize 
getirdik. Dün sabah İsveç’e gönderdiğimiz 
ambulans uçağımız hasta vatandaşımızı 
alıp ülkemize getirdi. İnşallah tedavisini 
yapıp, bu kardeşimizi sağlıklı bir şekilde 
evine göndereceğiz. 

Tüm Vatandaşlarımıza  
Birinci Sınıf Hizmet Veriyoruz

Avrupa ve Amerika’da durumları ağır pek 
çok hastanın, sigortası olmadığı veya has-
tanelerin kapasitesi yetmediği için kendi 
hallerine terk edildiği bilinen bir gerçektir. 
Türkiye’de, hamdolsun, hiçbir vatandaşı-
mız hastane kapısından geri çevrilmemiş, 
hiçbir hastanın tedavisi ihmal edilmemiş, 
hiçbir insanımız sahipsiz bırakılmamıştır. 
Gerek mevcut hastanelerimizle, gerek yeni 
açtığımız hastanelerimizle, gerekse salgına 
karşı yeniden düzenlediğimiz sağlık kuru-
luşlarımızla, tüm vatandaşlarımıza birinci 
sınıf hizmet veriyoruz. Yıllarca ülkemizin 
sağlık sistemini ve altyapısını eleştirenler, 
ortaya çıkan bu tablo karşısında umarız bi-
raz mahcup olmuşlardır. Salgın dönemin-
de, sağlık hizmetlerinden maske, tulum, 
ilaç, dezenfektan, gıda gibi temel ihtiyaç 
ürünlerine kadar her alanda, ülkemizin 
altyapısını ve üretim kapasitesini test etme 
imkânı bulduk. Rabbimize binlerce şükür-
ler olsun ki, bu zorlu süreçten alnımızın 
akıyla çıkmayı başardık. 

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin çaresiz 
kaldığı pek çok konuda, biz, kendimize ye-
terli olmanın ötesinde dostlarımıza destek 
verecek bir seviyeye ulaştık. Bugüne kadar 
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Sosyal yardım programlarımızın 
bütçelerini de artırdık. 

Ayrıca, Ramazan ayında hayır yapmaya, 
zekâtını ve fitresini vermeye hazırlanan 
vatandaşlarımıza buradan çağrıda bulun-
mak istiyorum. Her hayırseverimiz, köyün-
deki, mahallesindeki, ilçesindeki, ilindeki 
en yakın akrabalarından, komşularından 
başlayarak, ihtiyaç sahibi tüm kardeşleri-
ne sahip çıkmalıdır. Bu güçlü dayanışma 
ve yardımlaşma ile hem Ramazan’ı değer-
lendirmiş, hem de salgın sürecinin sıkıntı-
larını paylaşmış olacağımıza inanıyorum.

Aziz Milletim,

Salgın krizi sonrası, küresel sistemin çar-
pıklıkları ile birlikte, ülkemizdeki siyaset 
anlayışı da köklü bir sorgulamaya tabi tu-
tulacaktır. Biz yıllarca eser inşa etmeye, 
hizmet getirmeye, yatırım yapmaya çalış-
tıkça karşımıza çıkan “istemezükçü” siya-
set anlayışının ne kadar içi boş olduğunu, 
bu süreçte hep birlikte bir kez daha gör-
dük. Eğer bugün Türkiye salgın dönemine, 
15 bine yakın birinci basamak, 4 bine ya-
kın tedavi kurumu, 1.526 modern hastane 
ile girmemiş olsaydı, hep birlikte perişan 
olurduk. Avrupa’daki toplam yoğun bakım 
yatak kapasitesine ve toplam bilgisayarlı 
tomografi cihazı sayısına tek başımıza sa-
hip olmamış olsaydık, salgını bu derece 
soğukkanlılıkla karşılayamazdık. 700 bin-
den fazlasını son 18 yılda istihdam ettiği-
miz bir milyonu aşkın sağlık çalışanımızın 
gayreti ve fedakârlığı olmasaydı, sokaklar-
da, bakımevlerinde, evlerde, diğer ülkeler-

dekine benzer acı görüntüler yaşanırdı. Ta-
lep eden her vatandaşımızın dahil olabildi-
ği bir sosyal güvenlik şemsiyesi kurmamış 
olsaydık, insanlar hastane kapılarından 
geri dönmek zorunda kalacaktı. Organize 
sanayi bölgelerimizin sayısını 122 ilaveyle 
315’e, buralardaki istihdamı 1 milyondan 
fazla ilaveyle 1,5 milyona, teknoparkların 
sayısını 53 ilaveyle 56’ya çıkarmamış ol-
saydık, tıbbi malzeme ve cihaz üretiminde 
bu seviyeye ulaşamazdık. Bu örnekleri eği-
timden ulaşıma, enerjiden tarıma her ala-
na teşmil etmek mümkündür. 

Burada dikkati çekmek istediğim husus, 
tüm bu başarıları, attığımız her adımda, 
yapılan işlere katkı vermek yerine “takoz” 
olmayı kendine misyon edinmiş bir muha-
lefet anlayışına rağmen elde etmiş olma-
mızdır. CHP’nin başını çektiği bu muhale-
fet anlayışı hep, uzlaşma yerine çatışmayı, 
birlik ve beraberlik yerine bölücülüğü, 
müsamaha yerine kin ve nefreti körükle-
meyi esas almıştır. 

Aleviliği Din Olarak Takdim  
Eden Bu Anlayışı Telin Ediyorum

Son dönemde belediyelerin yardımlarını 
engellediğimiz yalanında ısrarın da, İleti-
şim Başkanımızın ev ve aile mahremiyeti-
ne yönelik fütursuz saldırının da gerisinde 
işte bu hastalıklı zihniyet vardır. Esasen, 
İletişim Başkanımızın, görevi gereği istedi-
ği yerde ikamet etme hakkı vardır. Kendisi, 
ailesiyle birlikte, İstanbul’un eski bir sem-
tindeki 45 metrekare oturumu olan müte-
vazı bir evde yaşamayı seçmiştir. Hukuken 

Teknoparklar’da uygulanan evden çalışma 
sürelerini de 27 Mayıs’a kadar uzatıyoruz. 

Attığımız her adımı, sağlıkla ilgili öncelik-
lerimizden asla taviz vermeden ve bilim 
insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda 
hayata geçireceğiz. Tüm bakanlıklarımız, 
kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili planla-
malarını ve hazırlıklarını sürdürüyor. 

Diğer yandan, salgınla mücadele için aşa-
ma aşama hayata geçirdiğimiz tedbirlerin 
tüm kesimler üzerindeki olumsuz etkileri-
nin önüne geçmek için de pek çok paketi 
devreye soktuk. Ekonomik İstikrar Kal-
kanı kapsamında verdiğimiz desteklerin 
toplamı 200 milyar lirayı buldu. Böylece, 
sıkıntılı dönemlerinde milletimizin her 
kesiminin yanında olduğumuzu gösterdik. 

Salgın Krizi Sonrası, Ülkemizdeki 
Siyaset Anlayışı da Sorgulamaya 
Tabi Tutulacaktır

Temel ihtiyaç desteği ile yaklaşık 4 mil-
yon vatandaşımıza 22,3 milyar liralık bir 
kaynak tahsis edildi. Yaklaşık 450 bin es-
nafımıza da 8,4 milyar liralık finansman 
tahsisi yapıldı. Ayrıca 303 binin üzerinde 
esnafımız 8,5 milyar liralık paraf kart fi-
nansmanından yararlandı. Kredi Garanti 
Fonu kefaletiyle, çoğunluğu KOBİ olmak 
üzere, 120 bin firmamız 108 milyar liraya 
yakın finansman desteği aldı. 

İstihdamı korumak için, maaşların asgari 
ücrete kadar olan bölümünü kısa çalışma 
ödeneğinden karşılamaya başladık. Bugü-

ne kadar 3 milyon 190 bin çalışanımızla 
ilgili başvuru alınmış, 1 milyon 360 bin 
çalışanımıza ödemeleri yapılmıştır. İşten 
çıkarmayı 3 ay süreyle kısıtlandırarak, is-
tihdamı koruma altına aldık. Telafi çalış-
ma süresini de 2 aydan 4 aya çıkartarak 
istihdamda devamlılığın sürmesini temin 
ettik. Ücretsiz izne çıkartılan veya sözleş-
mesi feshedilen çalışanlara 1.177 lira gelir 
desteği sağlamaya başladık. Mücbir sebep 
kararı alınan işyerlerinin Nisan, Mayıs ve 
Haziran aylarındaki 40 milyar liralık sigor-
ta pirim ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. 

Önce 2 milyon 100 bin haneye, ardından 2 
milyon 300 bin haneye olmak üzere, top-
lam 4 milyon 400 bin haneye 1.000’er lira 
nakdi destek verdik.  Şimdi de, herhangi 
bir ön şart aramaksızın, başvuran ve ih-
tiyaç sahibi olduğu tespit edilen herkese 
1.000’er lira yardım yapacağımız üçüncü 
bir destek paketini devreye aldık. Üçüncü 
faz salgın sosyal destek programına başvu-
rular 4,5 milyonu bulmuştur. Amacımız, 
hiçbir vatandaşımızın salgın hastalıkla 
mücadele sürecinde temel ihtiyaçlarını 
karşılayamayacak duruma düşmesine 
meydan vermemektir. 

Başlattığımız Biz Bize Yeteriz Türkiyem 
kampanyasında toplanan bağışlar, bu 
destek programları için kullanılmakta-
dır. Kampanyamızda şu ana kadar 1 mil-
yar 850 milyon lira meblağ toplanmıştır. 
Hayırseverlerimizi devam eden yardım 
kampanyamıza destek vermeye davet edi-
yorum. 
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Hastanesi’nin ikinci etabı da 20 Mayıs’ta 
açılacak.  Yol itibarıyla bütün altyapı ha-
zır. Metro yapımıyla ilgili talimatları da 
verdim ve çalışmalar daha da hızlanacak. 
Dolayısıyla Başakşehir Şehir Hastanesi’ne 
hem yol hem metro gelmiş olacak. Zira bu-
ranın yolunu, Büyükşehir Belediyesi daha 
önce AK Parti’de olduğu için AK Parti Bü-
yükşehir Belediyesi yapacaktı. Tabi yeni 
gelen beyefendi, “Ne yolu ne metroyu ya-
pamam” dedi.  Bunun üzerine iktidar ola-
rak yolu ve metroyu biz yapacağız.  

Ülkemizde İslam Adına Diyanet 
İşleri Başkanlığı Konuşur

Bu zihniyetin bir başka yansımasını da Di-
yanet İşleri Başkamızın, İslam’a ve Kur’an’a 
göre yaptığı değerlendirmelere gösterilen 
tepkilerde görmek mümkündür. Diyanet 
İşleri Başkanımız, bu açıklamasıyla, sade-
ce inancının, ilminin ve yürüttüğü görevin 
gereğini yerine getirmiştir. Söyledikleri de 
sonuna kadar doğrudur. Elbette Diyanet 
İşleri Başkanımızın sözleri, sadece kendini 
Müslüman olarak tanımlayan, İslam daire-
sinde gören kişiler için bağlayıcıdır. Ken-
dini bu sıfatlarla tanımlamayanlar için söz 
konusu ifadeler sadece bir görüşten ibaret-
tir.  Ülkemizde eğer İslam adına konuşması 
gereken birisi varsa, bir kurum varsa Diya-
net İşleri Başkanlığıdır. Ayrıca Diyanet İş-
leri Başkanlığı’nın Din İşleri Yüksek Kuru-
lu vardır. Diyanet İşleri Başkanı herhangi 
bir dini konuyu gerek hutbelerinde gerek 
vaaz ve nasihatlerinde gerekse kendilerini 
ziyarete gelenlere anlatmakla yetkilidir.

Bu mesele Ankara Barosunun yetkisinde 
olan bir konu değildir, herkes yerini bile-
cek, haddini bilecek. Ankara Barosu’nun a-
çıklaması başta olmak üzere, Diyanet İşleri 
Başkanımızın görüşlerine karşı kullanılan 
üslup, konu ve şahıs boyutunu aşıp, doğ-
rudan İslam’a yönelen kasıtlı bir saldırı 
halini almıştır. Diyanet İşleri Başkanımıza 
ve açıklamalarına karşı kullanılan her kav-
ram, yapılan her gönderme, karşımızdaki 
zihniyetin ilkelliğinin ve içindeki nefret 
bataklığının birer yansımasıdır. Milletimi-
zin inancına, değerlerine ve onları temsil 
eden kavramlara böylesine kin duyulabil-
diğini, bu husumetin böylesine pervasızca 
ifade edilebildiğini görmekten üzüntülü-
yüz. Faşizmin en ilkel halini yansıtan bu 
yaklaşımların ülkemizdeki varlığı, demok-
rasi, çoğulculuk, inançlara saygı gibi ilke-
lerin hala yerli yerine oturmadığına işaret 
ediyor. Demokratlık adına faşizmi, halk-
çılık adına millet düşmanlığını, yargı adı-
na hukuksuzluğu, eşitlik adına sapkınlığı 
yücelten bu Mankurtların gerçek yüzleri 
birer birer ifşa olmaktadır. Türkiye, geç-
mişleri darbe ve cunta çığırtkanlığından 
vesayetin sözcülüğüne kadar pek çok kara 
lekeyle dolu olan bu zihniyetten arınma 
aşamasına gelmiştir. 

Biz 18 yıldan beri ısrarla ve bilinçli olarak 
bu ilkel siyaset tarzının ülkemizi sürükle-
meye çalıştığı mecraya kaymayı reddettik. 
Şayet böyle davranmasaydık, yani icraat 
yerine sadece polemik yapsaydık, bugün 
hep birlikte halimiz haraptı. Cumhuriyetin 
tamamında yapılanların kimi alanlarda 3-
5 katı, kimi alanlarda 10 katı hizmetleri, e-
serleri, yatırımları ülkemize kazandırarak, 

evini kendi arsası içinde büyütme imkânı 
olduğu halde, bunu da yapmamıştır. Evi-
nin ve bahçesinin hemen yanında bulu-
nan, tüm mahallenin de bizar olduğu 200 
küsur metrekarelik mezbelelik bir alanı 
ise, Vakıflar Genel Müdürlüğünden kirala-
yarak bakımını üstlenmiştir. 

Bu takdir edilmesi gereken çaba, il ve ilçe 
başkanından medyasına kadar CHP zih-
niyeti tarafından topyekûn bir iftira kam-
panyasına dönüştürülmeye kalkılmıştır. 
Bu zihniyetin arkadaşımıza ve ailesine 
karşı sürdürdüğü çirkin saldırıdaki tutar-
sızlıklar, siyasi kokuşmuşluğun en bariz 
örneğidir. CHP Üsküdar İlçe Başkanı, “Ben 
gittim evin yanındaki arazinin fotoğrafını 
çektim, il başkanıma rapor ettim” diyor. İl 
Başkanı da kendi sosyal medya hesabında 
“Partinin talimatıyla gitmiştir, yine gide-
cektir” diyerek bu durumu açıkça kabul 
ediyor. CHP Genel Başkanı ise çıkıyor, hiç 
utanmadan, arlanmadan “İlçe başkanımız 
oradan geçiyormuş, fotoğraf çekme diye 
bir şey yok” diyerek, bu açık gerçeği inkâr 
ediyor. Aynı şekilde bu zat, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün söz konusu mezbelelik 
arazinin tamamen usullere uygun kira 
ihalesi konusunda da fütursuzca yalan 
söylüyor. 

Belediyelerin yardımlarıyla ilgili meselede 
de, biz valiliklerle koordinasyon ve planla-
ma yapılması gerektiğini söylerken, onlar 
işi bambaşka yerlere götürmeye çalışıyor-
lar. Gerçi yardım paketlerinin içine, Alevi-
Bektaşi kardeşlerimizi İslam dışı gösteren, 
kanun dışı eylemleri öven kitaplar koymak 
suretiyle, kirli yüzlerini, sinsi niyetlerini 

bir kez daha göstermeyi de ihmal etmedi-
ler. Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din 
olarak takdim eden bu anlayışı telin ediyo-
rum, kınıyorum. Fuar alanını ve içindeki 
stant malzemelerini sahra hastanesi diye 
anlatan bir zihniyetin, her şeyi gibi, bu ko-
nudaki hassasiyetinin de sahte ve içi boş 
olması şaşırtıcı değildir. 

Şimdi ekranlarda bu yalanları izleyeceksi-
niz…. (VİDEO GÖRÜNTÜSÜ)

Gördüğünüz gibi yalanlar silsilesi devam 
ediyor. Bir taraftan “talimat vermedim” 
diyor ama ilçe başkanı da aldığı talimatın 
gereği orada fotoğrafı çektiğini ve ondan 
sonra da burada böyle bir inşaatın olmadı-
ğını söylüyor. Aynı şekilde (Kılıçdaroğlu), 
Adana’da Cumhurbaşkanlığının böyle bir 
dev hastane yapmadığından bahsediyor. 
Adana’da fuar merkezini panellerle böl-
mek suretiyle sözde hastane yapıyorlar. 
Bir de kapısına ‘sahra hastanesi’ diye bir 
yazı yerleştiriyorlar. Tabi yalancının mu-
mu yatsıya kadar yanıyor, hemen yan tara-
fında da ‘kongre merkezi’ yazıyor.

Adana, şu anda hastane yatak kapasitesi 
itibarıyla doygun şehirlerden biridir. Çok 
lüks modern bir şehir hastanesi başta ol-
mak üzere, diğer hastanelerimizle zaten 
Adana’nın bu sıkıntılarını biz çoktan çöz-
dük. Demek ki bunun, Adana’da ne var, ne 
yok haberi yok.  “Sahra hastanesi” dediler, 
gidin bakın bakalım şu anda orada böyle 
bir şey var mı? Yok. Her şeyi yalan. 

Biz ne aldanan, ne aldatan olmadık. Bi-
rinci etabı hizmete giren Başakşehir Şehir 
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Türkiye’yi geçmişte uzunca bir süre içine 
sıkıştırıldığı büyük kısırdöngüden çıkart-
tık. Salgın sonrası Türkiye’nin en büyük 
kazançlarından birinin de, ülkeye ve mil-
lete hiçbir faydası ve katkısı bulunmayan, 
hiçbir eser ortaya koymamış işte bu yalan-
cı-iftiracı siyaset anlayışının tamamen tas-
fiyesi olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki 
dönemde, tüm dünya ile beraber ülkemiz-
de de özellikle siyaset alanında yeni bir dö-
nemin kapıları aralanacaktır. 

Artık tünelin ucu Allah’ın izniyle göründü. 
Rabbim, Ramazan Bayramı’nı iki bayram 
olarak kutlamayı bizlere nasip etsin. 

Bu duygularla bir kez daha Ramazan-ı Şeri-
finizi tebrik ediyor, tuttuğunuz oruçların, 

eda ettiğiniz ibadetlerin Rabbim katında 
kabul olmasını diliyorum. Milletimin her 
bir ferdine bu sıkıntılı dönemde bize ver-
dikleri destek, gösterdikleri sabır ve meta-
net için tekrar şükranlarımı sunuyorum. 
Salgında hayatını kaybeden vatandaşları-
mıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağ-
lığı temenni ediyorum.

Bütün sağlık çalışanlarımıza ve mensup-
larımıza şahsım, milletim adına şükranla-
rımı özellikle bildirmek istiyorum. Bu sü-
reçte ölen sağlık çalışanlarımıza Allah’tan 
rahmet diliyorum.

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle selamlıyorum. 

Bugün 11’inci gününe vasıl olduğumuz 

Ramazan-ı Şerifinizi bir kez daha tebrik 

ediyorum. Ramazan ayının hayrı, bereketi 

ve aydınlığının, milletimizin ve tüm insan-

lığın üzerine olmasını Rabbim’den niyaz 

ediyorum.

Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de 
etkileyen Kovid-19 salgınında, önemli bir 
dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz. 
Türkiye, en baştan itibaren, salgınla müca-
delesini 4 ana hedef etrafında yürütmüş-
tür. Bunlar, fiziki mesafenin temini, sağlık 
sisteminin ayakta kalması, temel ihtiyaç 
maddeleriyle ilgili üretim ve tedarik zin-
cirlerinin aksamaması ile kamu düzeni-
nin devam etmesidir. Gelişmiş ülkelerin 

Normalleşme Planını Dinamik 
Bir Şekilde Uygulayacağız

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş
İstanbul | 04 Mayıs 2020
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olarak Somali’ye, diğer tıbbi malzemelerin 
yanı sıra, kendi üretimimiz olan solunum 
cihazlarından da hibe ettik. Bu cihazlar, 
Somali’nin ilk solunum cihazları olarak 
hizmete girdi. Aynı şekilde Amerika Bir-
leşik Devletleri başta olmak üzere pek çok 
ülkeye, talep ettikleri tıbbi malzemeleri, 
ihtiyaç planlamamız çerçevesinde gönder-
dik, gönderiyoruz. 

İlaç ve aşı geliştirme çalışmalarını, ulus-
lararası toplumla işbirliği halinde sürdü-
rüyoruz. Bugün Koronavirüs Küresel Mu-
kabele Uluslararası Taahhüt Etkinliğine 
video konferans yoluyla katılarak, bu ko-
nudaki görüşlerimizi ve destek beyanımızı 
dünyayla paylaştık. 

Hastalığın ağır etkilerinin görüldüğü 65 
yaş üstü ile hastalık taşıyıcısı olma ihtimal-
leri bulunan 20 yaş altına getirdiğimiz so-
kağa çıkma sınırlaması, salgının yayılma-
sını ciddi oranda engelledi. Büyükşehirle-
rimiz ile Zonguldak ilimizde hafta sonları 
ve resmi tatillerde uyguladığımız sokağa 
çıkma sınırlandırmasının da, salgınla mü-
cadeleye büyük faydasının olduğunu bili-
yoruz. Hepsi de Sağlık Bakanlığımız bün-
yesindeki Bilim Kurulu ile yakın işbirliği 
halinde aldığımız bu tedbirler sayesinde 
işte bugünlere geldik. 83 milyon vatan-
daşımın her birine, salgına karşı yürüt-
tüğümüz mücadeleye verdikleri destek 
ve gösterdikleri sabır için şükranlarımı 
sunuyorum. İnşallah bu gayretlerimizin 
karşılığını önümüzdeki dönemde hep bir-
likte alacağız. 

Aziz Milletim,

Aldığımız tedbirlerin önemli bir kısmın-
da 1,5 ayı geride bıraktık. Bu uzun süre 
boyunca; Okuluna gidemeyen öğrencileri-
mizin… İşyerini açamayan esnafımızın… 
Çalışamayan işçilerimizin… Sokağa çıka-
mayan gençlerimizin ve yaşlılarımızın… 
Hayatını sınırlandırmak zorunda kalan 
tüm insanlarımızın eski günlerini özledik-
lerini biliyoruz. Elbette normal hayata dö-
nüşü kademe kademe başlatacağız. Ancak, 
şu gerçeği asla aklımızdan çıkarmamamız 
gerekiyor. Dünyanın tamamıyla birlikte 
ülkemizde de hiçbir şey tam manasıyla es-
kiden bildiğimiz “normal” düzene dönme-
yecektir, dönemeyecektir. Salgının daha ne 
kadar süreceği, hastalığa çare olacak ilaçla-
rın ne zaman bireylerin kullanımına sunu-
labileceği henüz belli değildir. Bunun için, 
evet, normale döneceğiz, ama bu yeni bir 
normal olacaktır. Sınırlamaların bir kısmı 
azaltılarak da olsa sürecektir. Kalabalık 
yerlerde maske kullanımı ve fiziki mesa-
feye riayet ile temizlik kurallarıyla ilgili ti-
tizlik devam edecektir. Salgının tamamen 
bitmediği ülkeler sebebiyle, uluslararası 
seyahatlerin ne zaman tam anlamıyla açı-
lacağı halen belirsizdir. Küresel ekonomik 
ve siyasi dengelerdeki sarsıntının karşımı-
za nasıl bir tablo ortaya çıkartacağı meç-
huldür. Bunun için önümüzdeki süreci, 
salgının yurt içinde ve yurt dışındaki sey-
rine bağlı olarak dinamik bir şekilde yürü-
teceğiz. 

Tüm bu gerçekler ışığında, Cumhurbaşka-
nı Yardımcımızın koordinasyonunda, tüm 
bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın katı-

çoğunun dahi bu başlıklarda kontrolü sağ-
lamakta zorlandığı bir dönemde Türkiye, 
hamdolsun, devleti ve milletiyle örnek bir 
mücadele ortaya koymuştur. Hastalığın 
tespiti ve tedavisi konusunda, kendi özgün 
modellerimizi geliştirip uygulamaya geçir-
dik. Bu sayede, hem ölüm oranımızı çok 
aşağıda tuttuk, hem de hastalığın yayılma 
hızının önünü başarılı bir şekilde kestik. 
Yeni hasta sayımız artık binli rakamlarla 
ifade edilir hale geldi. Yoğun bakım ve so-
nulum cihazına bağlı hasta sayısı sürekli 
azalıyor. Buna karşılık iyileşen hasta sayısı 
katlanarak artıyor. 

Doktoruyla, hemşiresiyle, teknisyeniy-
le tüm sağlık çalışanlarımızın fedakârca 
gayretleri neticesinde, hastanelerimizde 
vicdanları kanatan hiçbir görüntü yaşan-
madı. Salgının ülkemizde görüldüğü ilk 
günden itibaren, tüm adımları bilinçli, 
kararlı ve zamanlı bir şekilde attık. Sağlık 
Bakanlığımız bünyesinde oluşturduğu-
muz Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve de-
ğerlendirmeleri ışığında her türlü tedbiri 
aldık. Hastalığın görüldüğü ülkelerle hava 
ve kara sınırlarımızı kademeli bir şekilde 
kapattık. Okullardaki eğitime vakitlice ara 
verdik. Tüm toplantıları, etkinlikleri ve 
benzeri programları erteledik. İnsanların 
bir arada bulunduğu işletmelerin faaliyet-
lerini tamamen durdurduk veya sınırlan-
dırdık. İbadetlerin camilerde toplu olarak 
yapılması yerine evlerde ifasını temin et-
tik. Mümkün olan tüm sektörlerde evden 
çalışma modeline geçilmesini sağladık. 
Şehirlerarası ulaşımı sınırlayarak, ülke 
içindeki insan hareketliliğini ciddi oranda 
azalttık. 

Alınan tedbirlerden etkilenen tüm kesim-
ler için destek programları hazırladık. Hiz-
mete sunduğumuz finansman ve sosyal 
destek paketlerinin tutarı 200 milyar lirayı 
aştı. Sosyal yardımlardan yararlanma hak-
kı olanlara ilave nakdi yardımlar yaptık. 
İlk iki sosyal destek programıyla 4 milyon 
400 bin vatandaşımıza 1.000’er lira nakdi 
yardımda bulunduk. Çok daha kapsamlı o-
lan üçüncü sosyal destek programıyla ilgili 
çalışmalarımız sürüyor.  

Başlattığımız “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” 
kampanyasına şu ana kadar yapılan ba-
ğışların tutarı 1 milyar 910 milyon lirayı 
buldu. Kampanyamız devam etmektedir. 
Milletimiz, bu zor günlerinde bir kez da-
ha birbirine destek oldu, örnek dayanışma 
sergiledi. 

Gayretlerimizin Karşılığını   
Hep Birlikte Alacağız

Ülkemizde bunları yaparken, yurt dışın-
daki vatandaşlarımızı da ihmal etmedik. 
Kurduğumuz havayolu köprüleriyle 60 bi-
ne yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. 
Sadece 16 Nisan’dan beri vatanlarına ka-
vuşturduğumuz kişi sayısı 29 bini buldu. 
Bu vatandaşlarımızı, yurtlarda 14 gün ka-
rantinada tuttuktan sonra evlerine gönder-
mek suretiyle, sınırlarımız ötesinden has-
talık taşınması riskinin de önüne geçtik. 

Maskeden tuluma, tanı kitinden solunum 
cihazına kadar her konuda sadece ken-
di kendimize yetmekle kalmadık, 57 ayrı 
ülkeye yardım yaptık, destek verdik. Son 
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Gereken temizlik şartlarının sağlanması, 
randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk 
sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet 
verilmesi şartıyla; berber, kuaför, güzellik 
salonu gibi işletmeler 11 Mayıs’ta faaliyete 
geçebilecek. 

Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ti-
caret Bakanlığının belirlediği kurallara 
uyulması şartıyla alışveriş merkezleri de 
11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye baş-
layabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, 
zücaciye gibi ürünlerin satıldığı yerler ile 
restoran, kafe, pastane ve benzeri işletme-
ler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 
Mayıs’ta hizmete açılabilecek. 

Normalleşme sürecinin bir parçası olarak, 
bugüne kadar piyasada satışına izin ver-
mediğimiz cerrahi maske ve bez maske sa-
tışına, halkın kolayca ulaşabileceği yerler-
de izin vermeyi planlıyoruz. Maske türleri-
ne göre bir üst fiyat belirleyerek, halkımızı 
mağdur edebilecek girişimlerin de önünü 
keseceğiz. 

Bu yıl hac farizasının yerine getirilip geti-
rilemeyeceği ile ilgili olarak, Diyanet İşleri 
Başkanlığımız, hem kendi içinde, hem de 
diğer ülkelerle görüşmelerini yaparak ka-
rar verecek. Zira bu meselede İslam alemi-
nin geniş bir istişareyle ortak karar alması 
gerekiyor.

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs’ta başla-
yacak. Milli Savunma Bakanlığının atama, 
görevlendirme ve personel temin faali-
yetlerine 1 Haziran’da, celp işlemlerine 5 
Haziran’da, bedelli askerlik işlemlerine ise 
20 Haziran’da yeniden başlanacaktır.  

Belediyelerin kredi işlemleri ile İller Ban-
kası ihaleleri 27 Mayıs’ta yeniden açılacak. 

Salgın hastanelerinin sayıları 1 
Haziran’dan itibaren azaltılarak, bu kuru-
luşların hasta kabulüne ve normal işleyişe 
başlamaları sağlanacak. 

Sağlık çalışanlarının izinleri ve tayinleri 
de 1 Temmuz’dan itibaren açılacak. 

Eğimde attığımız adımları da Sağlık Ba-
kanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun tav-
siyeleri doğrultusunda belirledik. Buna 
göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
27-28 Haziran’da, Liselere Geçiş Sına-
vı 20 Haziran’da, Bursluluk Sınavı 21 
Haziran’da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 
Haziran’da yapılacak. Üniversiteler 15 
Haziran’da akademik takvime dönebile-
cekler. 

Adliyelerde ara verilen duruşma, keşif, 
yargı süresi, uzlaştırmacı görevlendirmesi, 
icra-iflas takiplerinin durdurulması uygu-
lamaları 15 Haziran’da sona erecek. 

Kurallara Uyulmaması Halinde, 
Çok Daha Sert Tedbirlere 
Başvurabiliriz 

Aziz Milletim,

Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulumu-
zun görüşlerine uygun şekilde hazırladı-
ğımız bu normalleşme planını, daha önce 
de belirttiğim gibi, dinamik bir şekilde uy-
gulayacağız. Gelişmeler ve ihtiyaca göre, 

lımıyla bir normalleşme planı hazırladık. 
Açıklayacağımız plan, halkımızın beklen-
tileri ve bakanlıklarımızın çalışmaları ile 
Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumu-
zun görüşleri çerçevesinde şekillenmiştir. 
Ancak, bir kez daha altını çizerek ifade et-
mek istiyorum. Bu takvim, bir anda Mart 
ayının ilk günlerindeki hayatımıza geri 
dönüş anlamına gelmiyor. Biraz sonra siz-
lerle paylaşacağımız normalleşme planıyla 
sadece, vatandaşlarımızın günlük hayat-
larını, salgın şartlarında olabilecek en iyi 
seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Rehavete 
de, karamsarlığa da kapılmadan, bu müca-
deleyi sonuna kadar yürütecek ve inşallah 
başaracağız. 

65 Yaş Üzeri ve 20 Yaş Altı 
Vatandaşlarımız Belirli Gün ve 
Saatlerde Dışarı Çıkabilecekler

Aziz Milletim,

Sınırlandırmaların kademeli şekilde es-
netilmesiyle ilgili düzenlemeleri, genel 
olarak Mayıs, Haziran ve Temmuz ayla-
rına yayarak yapıyoruz. Fiziki mesafenin 
korunmasının, maske kullanımına devam 
edilmesinin, temizlik kurallarına sıkı şe-
kilde riayetin, bu sürecin vazgeçilmez şart-
ları olduğunun altını tekrar çiziyorum. İlk 
olarak Mayıs ayı normalleşme planını siz-
lerle paylaşmak istiyorum: Sağlık Bakanlı-
ğımız yarından itibaren, ülkemizdeki tüm 
sektörlerde normalleşme sürecinde uygu-
lanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber 
dokümanlar hazırlayacak. Tüm kurumlar 

ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehber do-
kümanlardaki kurallara uygun şekilde yü-
rütecek. 

İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı 
vatandaşlarımızadır. Bu yaş grubuna, ilk 
etapta, sokağa çıkma sınırlandırması gün-
lerinde, haftada bir gün ve 4 saat süreyle, 
yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı 
çıkabilme imkânı getiriyoruz. İlk uygu-
lamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar 
günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında ger-
çekleştiriyoruz. 20 yaş altı için ise bu esne-
meyi iki grup halinde uygulanacağız. 0-14 
yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşam-
ba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri ara-
sında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak 
dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 
15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda 
ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp 
dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine 
bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygu-
lamayı devam ettireceğiz. Dolayısıyla, bu 
hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması 
uygulamamızı sürdürüyoruz. 

Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası gi-
riş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu 
geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. 
Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Ha-
tay, Malatya, Mersin ve Muğla’dır. Her haf-
ta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, 
gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 
ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün 
süreyle uzatılmıştır. 

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ticari taksi-
ler için tek-çift plaka uygulamasını 5 Ma-
yıs itibariyle sona erdiriyoruz.
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bazı tarihlerin öne alınması, bazılarının 
geriye bırakılması mümkündür. Ülkemi-
zin bu plan doğrultusunda ne zaman ar-
zu ettiğimiz düzeyde normalleşeceğinin 
kararını 83 milyon hep birlikte vereceğiz. 
Şayet, Sağlık Bakanlığının hazırladığı reh-
berlerdeki kurallara riayeti en üst düzey-
de tutarsak, bu süreç daha hızlı olacaktır. 
Ancak, kurallara uyulmaması ve Allah gös-
termesin salgının yeniden yayılması ha-
linde, çok daha sert tedbirlere başvurmak 
zorunda kalabiliriz. Dünyada salgını önce 
kontrol altına alıp, sonra kurallara yeteri 
kadar uymadıkları için yeniden meşum 
hastalığın pençesine düşen ülke örnekleri 
vardır. İnşallah biz böyle bir duruma düş-
meyeceğiz. Tedbirsiz tevekkül cehalet ala-
metidir. Biz, salgınla mücadele için, bilim 
insanlarımızın söylediği her tedbiri harfi-
yen yerine getirmek suretiyle, Allah’ın bir 
kaderinden bir diğer kaderine sığınacağız. 
Salgın hastalığın olduğu yere gidilmemesi, 
bulunulan yerde salgın hastalık varsa ora-
dan da çıkılmamasını tavsiye eden bir Pey-
gamberin ümmetine yakışan tavır budur. 

Dünyanın salgın sonrası, hiçbir bakımdan 
asla yeniden eskisi gibi olamayacağı bir 
dönemden geçtiğimizi unutmamalıyız. 
Bu sürecin ülkemizde de siyasi, ekono-
mik, sosyal, kültürel her alanda yeni bir 
silkinişe, yeni bir uyanışa, yeni bir dirili-
şe vesile olmasını diliyoruz. Çünkü ülke-
mizde, maalesef, tek parti devrinden beri 
bu millete maddi-manevi eziyet eden bir 
anlayışın, salgın günlerinde dahi içindeki 
kini, nefreti, karanlığı ortalığa saçmaktan 
geri durmayan örnekleriyle karşılaşıyoruz. 
Milli iradenin üstünlüğünü, demokrasiyi, 

hakkı, hukuku, adaleti, sandığı hazmede-
meyen bu faşist zihniyet hala vesayet, dar-
be, cunta özlemiyle yanıp tutuşuyor. CHP 
yöneticilerinin sadece son bir haftadaki 
beyanlarını alt alta koyduğunuzda ortaya 
çıkan tablo bize bunu söylüyor. 

Bu zihniyetin ülkemizin 70 yıllık demok-
rasi tecrübesinden zerre kadar nasiplen-
mediği anlaşılıyor. Demokratik yöntemler-
le iktidara gelmek yerine, darbeyle ülkenin 
yönetimini gasp etme hevesiyle hareket 
edenler, 15 Temmuz’da milletten aldık-
ları derse rağmen aynı yolda yürümekte 
ısrar ediyorlar. Sadece son günlerdeki kö-
tü örnekler bile, karşımızdaki hastalıklı 
zihniyetin asla iflah olmayacağının delili-
dir. CHP yöneticilerinin güya siyaset diye 
sergiledikleri tavırlar, dünyanın hiçbir ye-
rinde demokrasiyle, hukukla, hatta insan-
lıkla bağdaşmaz.  Sürekli yalan söyleyerek 
siyaset yapılmaz. Sürekli yanlış bilgilerle 
insanlar haksızca itham edilerek siyaset 
yapılmaz. Sürekli iftira atılarak, insanların 
mahremiyetine girilerek siyaset yapılmaz. 
Doğru olmadığını çok iyi bildikleri konu-
ları, pervasızca ve yol açtığı sosyal, siyasi, 
ekonomik sonuçları umursamadan tartış-
maya açanların yaptıkları işin adı siyaset 
değildir. Gerçi bunların kasetle göreve gel-
miş genel başkanları da yıllardır aynı yön-
temleri kullanıyor. Hal böyle olunca yar-
dımcılarına, il başkanlarına diyecek söz 
bulamıyoruz. CHP’nin bu tarzı yüzünden, 
yeni nesillerin siyasetten soğumasından 
endişe ediyoruz. Biz kadınları ve gençleri 
siyasi karar alma mekanizmalarında daha 
etkin şekilde yer almaya davet ederken, 
bu tür kötü örneklerin gayretimizi sekteye 



Recep Tayyip ERDOĞAN

529528

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-6

Aynı şekilde, İstanbul’dan çıkıp 3 saat için-
de İzmir’e ulaşırken kullandıkları otoyola 
attıkları çamurların izleri de hala kurama-
dı. Sırf polemik malzemesi yapmak uğru-
na insanların haysiyetlerine ve ailelerine 
saldırarak girdikleri vebalin de umurla-
rında olmadığı biliyoruz. Ama artık bu 
anlayışın miadı artık dolmuştur. İnsanlık 
nasıl kovid-19 virüsünü eninde sonunda 
yenecekse, inşallah, Türkiye de bu bağnaz 
zihniyeti bir daha geri dönmemek üzere 
tarihe gömecektir. Türkiye’nin yeni dö-
nemdeki en önemli kazanımlarından bi-
rinin de siyasetteki bu değişim olacağını 
ümit ediyoruz.

Aziz Milletim,

Türkiye olarak bir yandan salgınla ve sal-
gının yol açtığı sıkıntılarla mücadele eder-
ken, diğer yandan ülkemizin ve milletimi-
zin güvenliğiyle ilgili konuları da yakından 
takip ediyoruz. Terör örgütü, Türkiye’nin 
salgınla mücadeleye yoğunlaşmasını, hem 
sınırlarımız içinde, hem de sınırlarımız 
ötesinde saldırılarını artırmak için fırsata 
çevirmeye çalışıyor. Sadece bu tavır bile, 
terör örgütünün ne kadar insanlıktan uzak 
bir yapı olduğunu göstermeye yeterlidir. 
Ülkemiz içinde sayıları çok azalmış olmak-
la birlikte, hala varlıklarını sürdüren kılıç 
artığı teröristlerin eylem arayışlarına izin 
vermiyoruz. Güvenlik güçlerimiz yılın 365 
günü, günün 24 saati kesintisiz bir şekil-
de, teröristleri takip ediyor, bulduğunda 
da tepelerine biniyor. Irak’ın kuzeyinde ve 
Suriye’de geniş bir alanda faaliyet yürüten 
terör örgütü mensuplarının her adımını 
da yakından izliyoruz. 

Güvenlik güçlerimizin sınır ötesinde-
ki operasyonları da kesintisiz sürüyor. 
Suriye’de güvenli hale getirdiğimiz bölge-
lere sürekli sızmaya çalışan terör örgütü 
mensuplarına göz açtırmıyor, anında imha 
ediyoruz. 

Bölgede etki sahibi ülkeleri, sürekli anlaş-
malarımıza riayet etmeye, terör örgütünü 
belirlenen sınırların dışında tutmaya, reji-
min saldırılarını engellemeye davet ediyo-
ruz. Maalesef bu konuda hiçbir ülkenin sö-
zünü tam manasıyla yerine getiremediğini 
görüyoruz. Güvenli bölgelerimizin sürekli 
taciz edilmesine, saldırıların ve tacizlerin 
anlaşmalar hilafına artarak sürmesine 
daha fazla sabretmeyeceğiz. Şayet terör 
örgütünü ve rejimi onların hamiliğine so-
yunanlar kontrol edemeyecekse, biz kendi 
gücümüzle hepsini de yola getirmesini bi-
liriz. Gelişmelerin seyrine göre, önümüz-
deki dönemde bu çerçevede yeni adımlar 
atabiliriz. 

Libya’da ise, ülkenin meşru yönetimine 
verdiğimiz destek sayesinde, darbeci Haf-
ter gerileme sürecine girmiştir. Attığı her 
adımla işgali altında tuttuğu topraklarda-
ki halkı da karşısına alan Hafter’i kurtar-
maya, kendisine sınırsız maddi destek ve 
silah sağlayan ülkelerin çabaları da yet-
meyecektir. İnşallah yakında Libya’dan 
yeni müjdeli haberler alacağız. Libya’nın 
güvenliği, Libya halkının huzuru ve refahı, 
tüm Kuzey Afrika ve Akdeniz’in de istikra-
rının anahtarıdır. Bu anlayışla, meşru Lib-
ya yönetimine verdiğimiz desteği devam 
ettirerek, bölgeyi yeniden bir barış beldesi 
haline dönüştürmekte kararlıyız. 

uğratmasına izin veremeyiz. Siyasetin ka-
litesini artırmanın yolu, bu kirli zihniyeti 
ülkemizden tasfiye etmekten geçiyor. 

Aziz Milletim, 

CHP yöneticileri ile aynı zihniyetin medya-
daki ve diğer mahfillerdeki mensuplarını 
buradan bir kez daha ikaz ediyorum. Bey-
hude yere uğraşmayın. Türk Milleti, sizi ne 
o sandıktan çıkartır, ne de sırtınızı yasla-
maya çalıştığınız darbecilere meydanı bı-
rakır. Çünkü siz kesinlikle milli değilsiniz, 
yerliliğiniz de tartışılır. Çünkü siz bu hal-
kın inancına, tarihine, kültürüne, gönül 
dünyasındaki sızılara saygılı değilsiniz. 
Çünkü siz bu ülkede ne kadar bozguncu, 
ne kadar sapkın, ne kadar azgın varsa hep 
onlarla birlikte oldunuz, asla milletin sa-
fında yer almadınız. Çünkü sizin ne tarihi, 
ne manevi, ne ahlaki bir nirengi noktanız, 
omurganız, davanız, kavganız var. Çünkü 
siz mitolojideki sadece düşmanlıktan, nef-
retten, korkudan, kargaşadan, acıdan bes-
lenen yaratıklar gibisiniz. Ne bu ülkeye, ne 
bu millete, ne insanlığa dokunan en küçük 
bir faydanız olmadığı gibi, verdiğiniz za-
rarların haddi hesabı yok. Kendi ülkenize 
ve milletinize husumetinizi açıkça ifade 
edemediğiniz için, her musibeti buna alet 
ediyorsunuz. Deprem olur, bina yıkıntıları-
nın altında kalan insan sayısını çok göster-
mek için canhıraş bir şekilde uğraşırsınız. 
Ekonomimize saldırı olur, insanlar ekme-
ğinin, geleceğinin derdine düşmüşken, siz 
oradan siyasi rant devşirme peşinde koşar-
sınız. Darbe girişimi olur, milletimiz elinde 
bayrağı dilinde tekbiriyle tankların karşı-
sına dikilirken, siz balkonlardan tankları 

alkışlar, televizyon karşısında kahvenizi 
yudumlarsınız. Teröristler askerimize, po-
lisimize, jandarmamıza saldırır, şehit sa-
yısını yüksek göstermek için binbir yalan 
uydurursunuz. Sınırlarımıza yapılan taciz-
leri önlemek için harekâtlar düzenleriz, siz 
eli kanlı diktatörlerin ve teröristlerin savu-
nucusu olarak karşımızda yer alırsınız. Sal-
gın olur, tüm dünya ülkemizin gayretlerini 
takdirle takip ederken, siz hasta sayısının, 
vefat sayısının gizlendiği, malzeme-ilaç bu-
lunamadığı yalanıyla ortada gezersiniz. 

CHP Zihniyetinin    
Miadı Artık Dolmuştur

Buna karşılık ülkemizin ve milletimizin 
hayrına olan hiçbir meselede, ne işin u-
cundan tuttuğunuz, ne de hakkı söylemek 
babında tek kelime ettiğiniz duyulmuştur. 
Marmaray’dan İstanbul Havalimanına, 
bölünmüş yollardan şehir hastanelerine 
kadar karşı çıktığınız, engellemeye çalış-
tığınız her hizmeti tepe tepe kullanır, ama 
zehirli dilinizle bunları sürekli sokmaktan 
da geri durmazsınız. Atatürk Havalimanı 
arazisinde 40 gün içinde kurmayı başardı-
ğımız 1.000 yataklı hastaneyi dahi, 14 mil-
yar lira uçtu diyerek karalamaya kalkan bu 
zihniyetin artık sonu gelmiştir. İnşa ettiği-
miz şehir hastanelerini yıllarca karadelik 
olarak yaftalayanlar, son 2 ayda yaşanan-
ların ardından bile, maalesef, en küçük 
bir pişmanlık emaresi göstermediler. Kul-
lanan herkesin hayranlığını dile getirdiği 
İstanbul Havalimanını hala hazmedeme-
diklerini görüyoruz. 
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Sözlerime, yaklaşık 20 gün sonra başlaya-
cak hasat dönemi öncesinde çiftçilerimize 
vereceğimiz bir müjdeyle tamamlamak is-
tiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisimizin sert 
ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 
1.350 liradan 1.650 liraya yükseltiyoruz. Ar-
pa alım fiyatını ise ton başına 1.100 liradan 
1.275 liraya çıkartıyoruz. Ayrıca çiftçileri-
mize, hububatta ton başına 230 lira prim ve 
destek ödemesi yapıyoruz. Ton başına bak-
liyat alım fiyatlarını da, kırmızı mercimekte 
3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 
lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik. 
Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton 
başına 800 liradır. Yeni dönem hububat ve 
bakliyat alım fiyatlarının üreticimize ve ül-
kemize hayırlı olmasını diliyorum. 

Rabbimden, açıkladığımız normalleşme 
takviminin de ülkemize ve milletimize ha-
yırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 
Sağlık personelimiz başta olmak üzere, bu 
süreçte üstün gayret ortaya koyan tüm ka-
mu ve özel sektör çalışanlarına teşekkür 
ediyorum. Salgın hastalıktan dolayı ha-
yatını kaybeden vatandaşlarımız ile terör 
örgütünün saldırılarında şehit olan asker-
lerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş-
sağlığı diliyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, 
hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Yüklenici firmaların değerli temsilcile-
ri, metro inşaatında görev yapan değerli 
mühendisler ve işçiler, kıymetli misafir-
ler, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle selamlıyorum. Tünel inşaatında ışık 
görünme töreni vesilesiyle birlikte oldu-
ğumuz Gayrettepe-İstanbul Havalimanı 

metrosunun ülkemize ve şehrimize hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Yaklaşık iki yıllık bir inşaat süresi sonun-
da metro hattımızın tünelinde, inşallah 
bugün ışığı görüyoruz. Bu metro hattının 
devreye girmesiyle, İstanbul Havalima-

Burada Gördüğümüz Işık, 
Türkiye’nin Aydınlık 

Geleceğinin de Müjdecisi 
Olacaktır

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu Tüneli Işık Görünme Töreni
İstanbul/Video Konferans | 10 Mayıs 2020
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binlerce örneğini yaşadığımız bu sevinci 
bugün bir kez daha yaşattığı için hamd edi-
yorum. Rabbimize bizi, ülkemizi ve mille-
timize hizmet etme şerefine nail ettiği için 
hamd ediyorum. Allah’ın yardımı ve mille-
timizin desteğiyle, inşallah son nefesimize 
kadar bu hizmet yarışını çıtayı sürekli da-
ha yükseğe taşıyarak devam ettireceğiz. 

Biz, 40 Yıldır İstanbul’un 
Hizmetindeyiz

Değerli vatandaşlarım,

İstanbul, şehirlerden bir şehir değildir. 
Bu şehrin anlamını kavramak için, sadece 
gözünüzle siluetine bakmanız yetmez. An-
cak tüm kalbinizle kucaklarsanız, bu şehre 
nüfuz edebilirsiniz. Biz, 40 yıldır bu şeh-
rin hizmetindeyiz. 1994 yılından beri de 
Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan, 
Cumhurbaşkanı olarak, İstanbul’u hak et-
tiği seviyeyi çıkarmanın gayreti içindeyiz. 
Yıllarca, bakanlıklarımızla, kurumlarımız-
la, büyükşehir ve ilçe belediye başkanla-
rımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bu 
şehri geliştirmek için çalıştık. Verdiğimiz 
emeklerin ve ortaya çıkan sonuçların en 
büyük şahidi İstanbul halkıdır. Nasıl bir 
İstanbul devraldığımızı ve şehri nereye ge-
tirdiğimizi görmek için sadece adil bir vic-
dan, bakan bir göz, duyan bir kulak, hakkı 
konuşan bir dil yeterlidir. 

İstanbul’un gücüne ve potansiyeline inan-
mayan hiç kimsenin, bu şehre layık oldu-
ğu hizmeti verebilme imkânı yoktur. Bu 
şehrin her zerresine sinmiş olan medeni-

yetimizden, tarihimizden, kültürümüz-
den, inancımızda nasibini almayanlar 
İstanbul’la gerçek anlamda bütünleşemez. 
“Aşkınan çalışan yorulmaz” sözünde ol-
duğu gibi, İstanbul’a hizmet etmek, eser 
kazandırmak, yatırım yapmak, imkandan 
önce inanç meselesidir. Şartların zorluğu, 
sadece mücadele azminin yükselmesini 
gerektirir. İstanbul mazeret değil hizmet 
bekler. Bunun için biz, hangi kurumun 
görev alanında olduğuna bakmaksızın, 
İstanbul’un tüm acil ihtiyaçlarını karşılı-
yor, yatırımlarını aksatmıyoruz. Havalima-
nından hastanesine, yolundan temizliğine, 
parkından metrosuna kadar İstanbul’un 
her talebine çözüm üretiyoruz. 

Şimdi yeni bazı dedikodular üretilmeye 
başlandı. Sancaktepe ve Yeşilköy’de yapı-
lan hastanelere ihtiyaç yokmuş. Bunların 
ufku çok ama çok dar… Biz, sağlık turiz-
mini çok önemsiyoruz. Bunlara sorun; 
Sancaktepe’nin yanında herhangi bir ha-
valimanı var mı? İnanın bilmezler. Orada 
Samandıra’da geçmişte askeri bir havaala-
nı vardı. Aynı şekilde Yeşilköy, burada da 
zaten havalimanının bir ucuna yeni has-
taneyi inşa ediyoruz. Burada millet bah-
çemizi yine yapacağız. Fakat bizim burada 
başka hesabımız var. Nedir o? Bu hastane-
lerimize yurt dışından uçaklarla, ambu-
lans uçaklarla insanlar gelecek. Bu gelen-
lerin tedavilerini yapıp uğurlayacağız. Yani 
Türkiye sağlık üssü olacak.  Hani, geçmişte 
Türkiye’den Cleveland’a gidiyorlardı, bun-
dan sonra da İstanbul’a gelecekler. 

Türkiye şehir hastaneleri ile zaten nam sal-
mıştı.  Başakşehir hastanesinin birinci eta-

nın ulaşım sorunu tamamen çözülmüş 
olacaktır. Ayrıca İstanbul, şehrin kuzey 
aksı yönünde, diğer tüm ulaşım hatlarıyla 
bağlantılı çok önemli ve verimli bir toplu 
taşıma alternatifine kavuşacaktır. Metro 
hattımızın ray döşeme, sinyalizasyon ve di-
ğer işlemlerinin de süratle tamamlanarak, 
hedeflenen süreden önce hizmete girmesi-
ni diliyorum. Her işimizde olduğu gibi bu 
metro hattında da yerli ve milli imkânları 
kullanmaya öncelik verdik. Bu projenin 
hayata geçirilmesinde emeği geçen bakan-
lığımızı, yüklenici ve alt yüklenici firmala-
rı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik 
ediyorum.

Kendi alanında dünyanın en büyükle-
rinden olan İstanbul Havalimanını şehir 
merkezine bağlayan bu metro hattıyla, 
İstanbul’un dünya şehri özelliğini biraz 
daha güçlendiriyoruz. Koronavirüs salgını 
sebebiyle, dünyada siyasi ve ekonomik güç 
dengelerinin yeniden oluşacağının konu-
şulduğu bir dönemde, bu proje Türkiye’ye 
çok büyük bir avantaj kazandıracaktır. 
İstanbul’u, turizmden kültüre, finanstan 
teknolojiye, eğitimden sağlığa her alanda 
küresel merkez haline getirme yolunda ka-
rarlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz. 

Ülkemizi son 18 yılda eğitimden sağlığa, 
ulaşımdan enerjiye temel hizmet ve alt-
yapı yatırımlarıyla getirdiğimiz seviyenin 
önemini, son 2 ayda bir kez daha gördük. 
Dün Yeşilköy ve Sancaktepe’deki sağlık te-
sislerinin son teftişini yaptık. İnşallah bay-
ram sonuna kadar açılışlarını yapacağız. 
Hadımköy’de Sultan Abdülhamit’ten kal-
ma tarihi bir eserin restorasyonunu yapa-

rak Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi 
olarak sizlere kazandıracağız. Durmak yok, 
koronavirüs, vesaire bizi durdurmuyor. 
Yolumuza aynı kararlılıkla devam edece-
ğiz. Nasıl dağları deliyorsak, yerin altında 
da yine aynı şekilde delmek suretiyle önü-
müzde engel tanımıyoruz ve hedeflerimize 
ulaşıyoruz.

Gelişmiş devletlerin dahi çaresiz kaldığı 
salgın sürecini, Türkiye olarak kendi ih-
tiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde dost-
larımıza da destek vererek yaşadık. Dün 
terörle mücadelede, sınırlarımızı savun-
mada, demokrasimizi güçlendirmede, kal-
kınmamızı hızlandırmada gösterdiğimiz 
başarıyı, bugün salgın hastalıkla mücade-
lede tekrarladık. İnşallah bu salgının da 
üstesinden gelecek ve çok daha büyük 
bir sıçrayışla yolumuza devam edeceğiz. 
Bugün tünel ışığını görme törenini yaptı-
ğımız metro hattı gibi yatırımlar, gelecek-
teki büyük atılımızın yeni manivelaları 
olacaktır. 

Türkiye bugün 314 kilometresi Ulaştırma 
Bakanlığımız 471 kilometresi belediyeler 
tarafından yapılan olmak üzere toplam 
785 kilometre şehiriçi raylı sistem uzun-
luğuna sahiptir. Ulaştırma Bakanlığımızın 
envanterinde halen, inşası süren 151 kilo-
metre, projesi tamamlanan 249 kilometre 
ve etüd proje aşamasındaki 208 kilomet-
relik olmak üzere toplamda 921 kilomet-
relik daha şehiriçi raylı sistem hattı vardır 
ve bunları devam ettireceğiz.  Başladığımız 
her yeni proje, süren inşaatlarda kat ettiği-
miz her bir mesafe bize çok büyük heyecan 
veriyor. Rabbime bize, daha önce yüzlerce, 
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bı bitti, ikinci etabı da önümüzdeki hafta-
larda bitireceğiz. Böylece 2 bin 500 yataklı 
dev bir şehir hastanesini İstanbul’a kazan-
dırmış olacağız. İnşallah bu şekilde devam 
edecek ve İstanbul’u dünyanın merkez şe-
hirleri arasında en önlere çıkarma hedefi-
mize ulaşacağız.

Bu duygularla bir kez daha metro hattımı-
zın tünelinin hayırlı olmasını diliyorum. 
Burada gördüğümüz ışık, sadece metro 
hattının tünel inşaatının bitiminin değil, 
inşallah Türkiye’nin aydınlık geleceğinin 

de müjdecisi olacaktır. Bir kez daha emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. 

Koronavirüs belasından da inşallah kurtu-
lacağız, hiç endişe etmeyin. Benim ricam 
şu; size bazı sıkıntılar veriyor olabiliriz, bu 
sıkıntılara tahammül edip, kurallara uyar-
sak, inşallah bu koronavirüs belasından 
çok daha kısa zamanda kurtulacağımıza 
inanıyorum. 

Hazırsak, tünel ışığımızı görmek için “BİS-
MİLLAH” diyebiliriz. 

Aziz Milletim, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle selamlıyorum. Artık yarısı-
nı geride bıraktığımız Ramazan-ı Şerifinizi 
bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. 
Rabbimden, Ramazan ayının hayrını, bere-
ketini ve rahmetini üzerimizden eksik et-
memesini diliyorum. Önümüzdeki günler 

içinde gizli olan ve bin aydan daha hayırlı 
olduğu müjdelenen Leyle-i Kadirinizi de 
şimdiden kutluyorum. 

Sözlerimin hemen başında, cennetin ayak-
larının altına serildiği, elleri öpülesi tüm 
annelerimizin Anneler Gününü bir kez da-

Salgın Sonrası Yeniden 
Oluşacak Küresel Yönetim 

Sisteminde Türkiye, Hak Ettiği 
Yeri Alacaktır

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş
İstanbul | 11 Mayıs 2020
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Hayatı Normalleştirme 
Adımlarımız, 10 Mart Öncesine 
Dönüş Gibi Algılanmamalıdır

Aziz Milletim,

Ülkemizdeki ilk koronavirüs vakasının 
tespit edildiği 10 Mart tarihinin üzerinden 
2 ay geçti. Salgının sağlık boyutunu geçip 
küresel düzeyde yeniden yapılanma ara-
yışlarının kapılarını araladığı bir süreci ya-
şıyoruz. Bu küresel salgına karşı 83 milyon 
hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başa-
rıyla devam ettiriyoruz. Yeni vaka sayımız, 
ölüm sayımız, yoğun bakımda olan ve so-
lunum cihazına bağlı hasta sayımız gide-
rek azalıyor. Buna mukabil iyileşen hasta 
sayımız, toplam test sayımız katlanarak ar-
tıyor. Kurallara riayet ederek gösterdikleri 
sabır ve fedakârlık için vatandaşlarımızın 
her birine şükranlarımı sunuyorum. 

Önümüzdeki bu güzel tablo bize, salgın 
sürecindeki bazı kısıtlamaları kontrollü 
şekilde azaltarak, hayatı normale döndür-
meye yönelik adımları atmaya başlama 
imkânı verdi. Ancak, geçtiğimiz hafta da 
ifade ettiğim gibi, tüm dünya ile birlikte 
ülkemizde de, hayatımızı belirli kuralla-
ra riayet ederek devam ettirmek zorunda 
olduğumuz yeni bir döneme girdik. Dün-
yanın, koronavirüs salgınını tamamen 
yenmesinin vakit alacağı açıkça ortadadır. 
Türkiye’nin aralarında olduğu bazı ülkeler 
salgını kontrol altına alırken, bazı ülkeler-
de salgın tüm hızıyla sürüyor, bazılarında 
da yeni başlıyor. Bu tablo bize, uzunca bir 
süre hayatımızı, maske kullanımı, fiziki 

mesafeyi koruma ve temizliğe sıkı riaye-
tin esasını oluşturduğu yeni düzene göre 
sürdürmemiz gerektiğine işaret ediyor.  
Bunun için vatandaşlarımızın, hayatı 
normalleştirme adımlarını, kesinlikle 10 
Mart öncesine dönüş gibi algılamaması 
gerekiyor. 

Salgın döneminde en küçük bir rehavetin 
nasıl büyük felaketlere yol açabileceğinin 
dünyada ve ülkemizde pek çok örneği var-
dır. Ülkemizde bugüne kadar, salgın teh-
didi sebebiyle 412 yerleşim yerini karan-
tinaya almak zorunda kaldık. Bunlardan 
300’ündeki karantina uygulaması sona 
ererken, 112’sinde devam ediyor. Maske-fi-
ziki mesafe-temizlik şartlarına uyulmadan 
bir araya gelinen etkinliklerde tek bir en-
fekte kişi dahi, zincirleme olarak yüzlerce, 
binlerce kişiye hastalık bulaştırabiliyor. 
Gerçekten zaruri bir işi olmadan dışarı çı-
kanlar; sokakta, ulaşım araçlarında, açık 
ve kapalı mekanlarda gereksiz kalabalıklar 
oluşturanlar, kendi elleriyle virüsü besli-
yorlar. Hayatımızı, uzunca bir süre, salgın 
tehdidine karşı bizi koruyacak tedbirlere 
göre devam ettirmek mecburiyetindeyiz. 
Bu gerçeği ne kadar hızlı kabullenir ve iç-
selleştirirsek, mücadelemizi de o derece 
etkili yürütürüz.

Bir kez daha altını çizmek gerekirse, mas-
kesiz olarak asla evin dışına adım atma-
yacağız. Sokakta, markette, işyerinde, her 
yerde fiziki mesafeyi mutlaka koruyacağız. 
Kalabalık yerlerden olabildiği kadar uzak 
duracak, hayatımızı sadeleştireceğiz. Elle-
rimizi sık sık yıkayacağız. Dışarıda işimiz 
bitip de evimize döndüğümüzde, kıyafet-

ha tebrik ediyorum. Hayatta pek çok şeyin 
ikamesi olabilir, ama annenin ikamesi asla 
mümkün değildir. Bunun için annelerimi-
zin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Özellikle 
de onlar hayattayken, gönüllerini hoş tut-
malı, dualarını almalı, bizden razı olmala-
rını sağlamalıyız. Nasıl evlatların yeri dai-
ma ebeveynlerinin kalbiyse, anne-babanın 
yeri de evlatlarının yanıdır. 

Koronavirüs salgınında, özellikle batı ül-
kelerindeki en büyük dramlar, maalesef 
yaşlı bakımevlerinde yaşanmıştır. Türkiye 
olarak, elbette, kimsesiz tüm vatandaşları-
mız gibi yaşlılarımıza da sahip çıkıyoruz. 
Kamuya ait huzurevlerinde hayatlarını 
sürdüren 27 binin üzerindeki yaşlımıza 
her türlü ihtimamı gösteriyoruz. Sosyal 
güvencesi olmayan 805 bini aşkın 65 yaş 
üzeri vatandaşımıza ayda 672 lira yaşlılık 
maaşı ödemesi yapıyoruz. En düşük emek-
li maaşını 1.500 liraya çıkartarak, yaşlı-
larımıza ilave bir destek sağladık. Sağlık 
hizmetlerinden yaşlılarımızı öncelikle ya-
rarlandırıyoruz. 

Evde bakım hizmetleriyle, ihtiyacı olan 
yaşlılarımızın ihtiyaçlarını evlerinde kar-
şılıyoruz. Salgın hastalık döneminde oluş-
turduğumuz Vefa Sosyal Destek Grupları 
vasıtasıyla 5 milyon yaşlı veya kronik has-
talığı olan vatandaşımıza evinde hizmet 
götürdük. Bu vatandaşlarımızın alışveriş 
ihtiyaçlarından emekli maaşı ödemeleri-
ne, maske-kolonya dağıtımına kadar pek 
çok hizmetleri, Vefa Sosyal Destek Grup-
ları tarafından verildi. Öğretmen, imam, 

polis, bekçi, jandarma başta olmak üzere 
kamu görevlileri ile gönüllülerden oluşan 
146 bin Vefa Sosyal Destek Grubu men-
subu kardeşimizin her birine teşekkür 
ediyorum. Ayrıca, AK Parti, MHP, CHP ve 
diğer partilerden 1.119 belediye de Vefa 
Sosyal Destek Gruplarına yardımcı ola-
rak, bu zor zamanda örnek bir dayanışma 
sergilediler. 

“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanya-
sıyla da, millet olarak bu zor günlerde da-
yanışmamızı gösterdik. Kampanyamızda 
toplanan bağış tutarı yaklaşık 2 milyar 
lirayı bulmuştur. Ramazan ayı sonu itiba-
riyle bitecek kampanyamıza bağışlarını-
zın sürmesini bekliyoruz.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla 
hareket ederken, bize Allah’ın emaneti o-
lan her bir canlının ihtiyaçlarını da düşü-
nüyor, gereken tedbirleri alıyoruz. Kırsal 
kesimdeki tarım ve hayvancılık işleri ile 
bağlantılı faaliyetlere zaten hiç ara verme-
miştik. Hayvanlarını otlatmak için yayla-
lara çıkanların, arıcılıkla iştigal edenle-
rin, bahçe ve tarlasını ekip biçenlerin, 
veterinerlerin, mevsimlik tarım işçileri-
nin faaliyetlerini kolaylaştırdık. Sokağa 
çıkma kısıtlaması günlerinde, şehirlerde 
yaşayanların da evcil hayvanlarını gezdi-
rebilmelerine ve sokak hayvanlarını bes-
leyebilmelerine imkân sağladık. Sağlık, 
gıda ve güvenlik başta olmak üzere tüm 
temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanımı-
za hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 
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yanısıra, özel sağlık kuruluşlarının da ma-
kul katkılarla sisteme dahil olması, ülke-
mize mahsus bir uygulamadır. 

Salgın döneminde en çok ihtiyaç duyulan 
tedavi yöntemlerini ve ilaçları ile 11’i kan-
ser olmak üzere 43 kritik ilacı daha geçtiği-
miz günlerde ödeme kapsamına alarak, va-
tandaşlarımızın sağlığını her şeyin üzerin-
de tuttuğumuzu gösterdik. Bu güzel tablo, 
2003 yılından beri aşama aşama hayata ge-
çirdiğimiz sosyal güvenlik reformlarının 
neticesidir. Bu vesileyle, 11-17 Mayıs SGK 
haftası dolayısıyla, Sosyal Güvenlik Kuru-
mumuzun tüm çalışanlarına, gayretleri ve 
emekleri için teşekkür ediyorum. 

Türkiye’nin salgın krizini yönetmedeki ba-
şarısı, başta bilim adamları olmak üzere 
herkesin ilgisini çekmiş durumdadır. İn-
şallah bu olumlu tablo, yakın tarihte ülke-
mizin sağlık hizmetlerinde dünyanın önde 
gelen markalarından biri haline gelmesine 
katkı sağlayacaktır. Salgınla mücadelede 
gösterdiğimiz başarıyı, tedbirleri salgın 
sonrasında da devam ettirerek, üretimi ve 
istihdamı harekete geçirmede tekrarlaya-
cağımıza inanıyorum. 

Aziz Milletim,

Normalleşme programı kapsamında, Sağ-
lık Bakanlığımız, her sektörde bu adım-
ların nasıl, hangi aşamalara göre ve ne 
şekilde atılacağıyla ilgili rehberler hazır-
ladı. Kurumlarımız ve işletmelerimiz, faa-
liyetlerini bu rehberlerdeki esaslara göre 
yürütecektir. Bu çerçevede, dün saat 11 ile 
15 saatleri arasında, ülkemizin tamamın-

da 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza sokağa 
çıkma imkânı verdik. Bu vatandaşlarımı-
zın, haftalar sonra, kurallara riayet ederek 
yürüyüş yaptıklarını, güneşlendiklerini, 
temiz hava aldıklarını görmekten memnu-
niyet duyduk. Çarşamba günü yine aynı 
saatler arasında 0-14 yaş grubu çocukları-
mız için benzer bir kolaylığı devreye alıyo-
ruz. Cuma günü de 15-20 yaş grubu aynı 
imkândan faydalanabilecek. Herhangi bir 
olumsuzluk tespit etmediğimiz takdirde, 
bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da 
sürdürmeyi planlıyoruz. 

16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde yine soka-
ğa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. 
Sokağa çıkma kısıtlamasının 18-19 Mayıs 
günlerinde bakkal, market, manav, kasap, 
fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online 
platformların saat 10 ile 16 arasında, hem 
satış, hem evlere servis için açık olabilme-
lerine imkân sağlıyoruz.  Yaşlılarımız, 17 
Mayıs pazar günü 11 ile 17 saatleri ara-
sında sokağa çıkabileceklerdir. 20 yaş altı 
da, 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma 
günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı 
sürdürecek. 

Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirlerarası 
giriş-çıkış sınırlandırmasını sonlandırmış-
tık. Bu haftaki kabine toplantımızda yaptı-
ğımız değerlendirmede 9 ilimiz için daha 
şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını 
sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar Ada-
na, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, De-
nizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ 
illerimizdir. 

lerimiz dahil daha kapsamlı bir temizlik 
yaparak hayatımıza devam edeceğiz. Attı-
ğımız normalleşme adımlarının, işte bu 
kurallar çerçevesinde değerlendirilmesi-
ni istiyorum. Yani tamamen eski günlere 
geri dönmüyor, sadece salgın şartlarında 
hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya ça-
lışıyoruz. 

Aldığımız tedbirleri olduğu gibi normal-
leşme adımlarını da, gerektiğinde genişle-
tecek, gerektiğinde sınırlandıracak şekilde 
dinamik bir süreçle yürüteceğiz. Cumhur-
başkanlığımız ve bakanlıklarımız bünye-
sinde süren çalışmaları anbean gözden ge-
çirerek, eksikleri tamamlıyor, aksaklıkları 
düzeltiyoruz. Esnafımıza ve çalışanlarımı-
za ekmeklerini kazanabilecekleri, evlerini 
geçindirebilecekleri şartları oluşturmaya 
çalışıyoruz. Sanayicimize, ihracatçımıza, iş 
dünyamıza çarklarını çevirebileceği alan 
açmanın gayreti içindeyiz. Bu kapsamda 
mücbir sebebe dayalı olarak 6 ay süreyle 
ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur pirimi öde-
melerinin tutarı 40 milyar lirayı buldu. 
Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimi-
ni, telafi edilemeyecek bir zarar görmeden 
sürdürmelerini sağlamak istiyoruz. Salgın 
sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan ye-
niden şekillenecek küresel sistemde ülke-
mizi daha avantajlı bir konuma getirmeyi 
hedefliyoruz. Yeni ihtiyaçlara göre süratle 
geliştirdiğimiz programlarla, çalışma, sos-
yal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal 
yardımlar başlıkları altında oluşturduğu-
muz sosyal koruma kalkanını daha da güç-
lendireceğiz. 

9 İlimizde Daha Şehirlerarası 
Giriş-Çıkış Sınırlandırmasını 
Sona Erdiriyoruz

Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla 
taviz vermeden, milletimizi ve ülkemizi 
geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, 
güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız. 
İşte dün, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı 
Metro Hattının tünel ışığı görme törenini 
icra ettik. İnşallah Nisan 2021’de bu hattın 
havalimanından Kağıthane’ye kadar olan 
kısımını, en geç Eylül 2021’de de tama-
mını hizmete açmayı planlıyoruz. Önceki 
gün, bayrama kadar açılışa hazır hale ge-
lecek olan Yeşilköy ve Sancaktepe hasta-
nelerimiz ile Sultan İkinci Abdülhamit’in 
emaneti olan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi 
Kurtulmuş Hastanesinin inşaatını incele-
dik. 20 Nisan’da, 2 bin 682 yatak kapasiteli 
Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışını 
gerçekleştirmiştik. Bu hastanemizin ikinci 
etabını, Japonya Başbakanı Sayın Abe’nin 
de telekonferansla iştirakiyle 21 Mayıs’ta 
hizmete açıyoruz. 

Hamdolsun, ülkemiz bu dönemde her 
alanda gıptayla takip edilen bir yerde du-
ruyor. Tamamen Türkiye’ye mahsus bir 
model olan ve bizim hayata geçirdiğimiz 
genel sağlık sigortası sistemimizin önemi-
ni, bu süreçte hep birlikte çok daha iyi gör-
dük. Hiçbir sosyal güvencesi olmayanın 
dahi, aylık 88 lira gibi, herkesin gücünün 
yeteceği bir meblağ ile dahil olabildiği bu 
sistem, pek çok ülke tarafından yakın in-
celemeye alınmıştır. Yüksek standartlarda 
hizmet veren kamu sağlık kuruluşlarının 



Recep Tayyip ERDOĞAN

541540

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-6

recin en sağlıklı şekilde yürümesini temin 
edeceğiz. Hasatla beraber yaş çay alımları 
başlayacaktır. Çay üreticilerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Ülkemizin en büyük enerji ve sulama 
projelerinden olan Ilısu Barajının 6 tribü-
nünden ilkini 19 Mayıs’ta hizmete vere-
ceğimizin müjdesini de kamuoyumuzla 
paylaşmak istiyorum. Milletimize hizmet 
yolunda durmadan, dinlenmeden, tüm im-
kanları seferber ederek çalışmaya devam 
edeceğiz. 

Aziz Milletim, 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bü-
yük kriz dönemleri güçlü liderlik, güçlü 
yönetim gerektirir. Hamdolsun Türkiye, 
18 yıldır olduğu gibi bugün de, milletinin 
desteğini almış, arkasında tarihimizin en 
kapsamlı hizmet birikimi olan, ülkemizi 
hedeflerine ulaştırma iradesine sahip bir 
yönetime sahiptir. 15 Temmuz darbe giri-
şimini milletimizle birlikte akâmete uğrat-
tıktan sonra, Cumhur İttifakı ile yönetimi-
mizi daha güçlü, daha geniş tabanlı hale 
getirdik. Geride bıraktığımız 4 yıla yakın 
sürede, Cumhur İttifakı, her türlü fitne, 
iftira, yalan ve tahrik girişimine rağmen, 
Türkiye’nin ve Türk Milletinin bekasına 
sahip çıkma ilkesinden taviz vermeden 
dimdik ayakta kalmıştır. MHP’li kardeşle-
rime ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet 
Bahçeli ile Cumhur İttifakına destek veren 
tüm kesimlere şükranlarımı sunuyorum. 
Mesele ülke ve millet olduğunda diğer her 
şeyi teferruat olarak gören bir anlayışla, 
Cumhur İttifakını daha da güçlendirmeye 

kararlıyız. Türkiye’nin, maruz kaldığı tüm 
saldırılara rağmen hedeflerinden şaşma-
masından rahatsız olan çevrelerin hiçbir 
oyunu, bu kutlu yürüyüşü bozmaya yet-
meyecektir. 

Bizim Hesaplaşma Usulümüz 
Hukuk, Hesaplaşma Yerimiz 
Sandıktır

Sınırlarımıza yönelik tehdit ve tacizleri 
püskürtmeye, terör örgütlerini ve Türkiye 
düşmanlığıyla maruf güçleri bizzat yuva-
larında bozguna uğratmaya devam edece-
ğiz. Akdeniz’deki, Kıbrıs’taki, Ege’deki hak-
larımızı ve çıkarlarımızı korumayı sonuna 
kadar sürdüreceğiz. Meydanı, FETÖ’den 
PKK’ya, Ermeni ve Rum lobilerinden Kör-
fez kaynaklı husumet odaklarına kadar şer 
güçlerin hiçbirine bırakmayacağız. Yurt 
dışındaki finans kuruluşlarını kullanarak 
ekonomimizi çökerteceklerini, ayaklarımı-
za prangalar vuracaklarını, bizi köşeye kıs-
tıracaklarını sananları hüsrana uğratmaya 
devam edeceğiz. Türkiye, 7 yıldır tarihinin 
en kritik istiklal ve istikbal mücadelesini 
yürütürken, ellerini ovuşturarak ülkemi-
zin dizlerinin üzerine çökmesini ve böyle-
ce sıranın kendilerine gelmesini bekleyen-
lere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. 

Demokrasi ve hukuk içinde milletimizden 
aradıkları desteği bulamayanların, darbe-
den dış müdahaleye kadar her türlü faşist 
yönteme sarılmaları beyhudedir. Milli ira-
deden yetki alarak meşruiyet kazanmak 
varken; 70 yıldır defalarca denedikleri 
şekilde, kaostan, terörden, krizden, darbe-

4,4 Milyon Vatandaşımıza 
1.000’er Lira Nakit Desteği Verdik

Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterler 
çerçevesinde; berber, kuaför, güzellik sa-
lonu gibi işletmeler ile giyim eşyası, ayak-
kabı, çanta, zücaciye ürünlerinin satıldığı 
yerler, bugün itibariyle faaliyete başladı. 
Bu işletmelerimizden, maske-fiziki mesa-
fe-temizlik şartları başta olmak üzere, be-
lirlenen kurallara riayet ederek halkımıza 
hizmet vermelerini bekliyoruz. Herhangi 
bir olumsuzluk durumunda, sınırlamaları 
yeniden artırmaya mecbur kalmamak için, 
bu hatırlatmaları sürekli yapma ihtiyacı 
hissediyoruz. 

Noterlerde nöbetçilik uygulamasını kaldı-
rıp, normal çalışma düzenine dönülmesini 
sağlıyoruz. 

Bugüne kadar 450 milyon cerrahi maske-
yi, çeşitli yöntemlerle vatandaşlarımıza ve 
çalışanlarımıza ulaştırdık. Maske satışını, 
normalleşme adımları çerçevesinde, 1 lira 
üst sınırla serbest bıraktık. Şimdi bez mas-
ke ile ilgili yeni bir adım atıyoruz.  Yıkana-
bilir bez maske standartları, Sanayi ve Ti-
caret Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, 
TSE, TÜBİTAK ve üreticilerle işbirliğiyle 
belirlendi. Bunlar için de bir üst fiyat tes-
pit edilerek satışına izin verilecek. Ayrıca, 
bu ürünlerin ciddi bir ihracat potansiyeli 
vardır.  

Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemele-
rini, 15 Mayıs’tan itibaren hesaplarına 
yatırmaya başlayarak bayrama kadar bi-
tireceğiz. 

Yükseköğrenim öğrencilerimizin 6 
Haziran’da yapılacak burs ve kredi ödeme-
lerini 19 Mayıs’tan başlatıp bayrama kadar 
tamamlayacağız. 

Aynı şekilde, Mayıs ayı işsizlik sigortası 
ödemelerini de öne çektik. Salgın kapsa-
mında hazırladığımız sosyal destek prog-
ramının ilk iki fazında 4,4 milyon vatan-
daşımıza 1.000’er lira nakit desteği verdik. 
Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle işsiz 
kalan vatandaşlarımıza yönelik üçüncü 
faz nakit desteği programında da ödeme-
ler başladı. Bu kapsamdaki ödeme yapılan 
kişi sayısı da 900 bini buldu. Sadece Ra-
mazan ayı yardımları için Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakıflarımıza yarım 
milyar lirayı aşkın kaynak aktardık. 

Bugün bir müjdeyi de çay üreticilerimize 
vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıl Çaykur, 
yaş çay alımını, kilogramı 2 lira 90 kuruş-
tan yapmış, destekleme fiyatıyla bu rakam 
3 lira 3 kuruşa yükselmişti. Üreticiden alı-
nan 751 bin ton çay karşılığı 2,2 milyar li-
ra ödeme yapılmıştı. 2020 yılı için yaş çay 
alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlen-
miştir. Bu rakam, 13 kuruşluk destekleme 
ile birlikte, kilogramda 3 lira 40 kuruşa 
karşılık gelmektedir. 

İçişleri Bakanlığımız, başka illerde oturup 
da çay hasadı amacıyla bahçelerine gide-
cek müstahsiller için e-devlet sisteminde 
özel bir izin talep bölümü açacaktır. 19 Ma-
yıs gecesi sokağa çıkma kısıtlamasının so-
na ermesiyle birlikte bu vatandaşlarımız, 
aldıkları bu izinlerle yola çıkabilecekler-
dir. Gereken tüm tedbirleri alarak, bu sü-
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den, cuntadan, müdahaleden medet uman-
lara boşuna beklediklerini bir kez daha 
göstereceğiz. Türkiye’nin terörle mücade-
lesinin başarısız olduğunu, ekonomisinin 
çöktüğünü, diplomasisinin çuvalladığını, 
salgının tırmandığını görmek için adeta 
yanıp tutuşanlara, o duyguyu yaşatmaya-
cağız. Bizim hesaplaşma usulümüz hukuk, 
hesaplaşma yerimiz sandıktır. 2023 seçim-
lerinde, milli iradenin arkasından dolan-
maya çalışanlar bir kez daha milletimizden 
hak ettikleri cevabı alacaklardır. Cumhur 
İttifakı olarak, 2023 yılına kadar ülkemizi 
her alanda bölgesinin ve dünyanın lideri 
yapacak projeleri hayata geçirmeye devam 
edeceğiz. Allah’ın yardımı ve milletimizin 
desteğiyle Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş 
10 ülkesinden biri haline getirme hedefi-
mize ulaşmakta kararlıyız. Koronavirüs 
salgını sonrası yeniden oluşacak küresel 
yönetim sisteminde Türkiye, inşallah hak 
ettiği yeri alacaktır. Bunun için tek yapma-
mız gereken, birliğimize, beraberliğimize, 
kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılmak ve çok 
çalışmaktır. 

Geçmişte uzun yıllar boyunca ülkemizin e-
nerjisini ideolojik, etnik, mezhebi, meşrebi 
ayrışmalarla heba edenlere artık bu fırsatı 
vermeyeceğiz. Ekonomimize ve ekonomi 

yönetimimize kurulan tuzakların gerisin-
deki sinsi amaçların gayet iyi farkındayız. 
Merhum Akif ’in dediği gibi 83 milyon yü-
rek toplu olarak vurduğunda, bu gücün 
önünde duracak hiçbir engel tanımıyoruz. 
Milletimizi köken ve inanç, hatta cinsiyet 
ayrımı üzerinden bölme gayretlerinin hız 
kazanması, iki asırlık bir oyunun yeniden 
tedavüle sokulma çabasından ibarettir. 
Milli iradenin en üst düzeyde tecellisine 
imkân sağlayan Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemine yönelik saldırıları da aynı 
kapsamda görüyoruz. Suriye ve Libya’da 
yaşanan gelişmelerde ülkemizi istedikleri 
gibi yıpratamayanların, giderek sıklaşan 
bir şekilde ekonomi silahına başvurmala-
rının gerisinde de benzer bir gaye vardır. 
Milletimizle birlikte bunca mücadeleyi na-
sıl başarıyla sonuçlandırdıysak, biiznillah, 
istiklal ve istikbal davamız ile salgın tehdi-
dinin de üstesinden aynı şekilde geleceğiz. 

Bu duygularla bir kez daha sizlere sevgile-
rimi, saygılarımı sunuyorum. 

12 Mayıs Hemşireler Günü vesilesiyle, sal-
gın sürecinde canla başla çalışan tüm sağ-
lıkçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kalın 
sağlıcakla. Aziz Milletim, değerli misafirler, sizleri en 

kalbi duygularımla, muhabbetle selamlı-
yorum. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün çelik 
kulelerindeki son blokun yerleştirme töre-
ninin ülkemize ve milletimize hayırlara ve-
sile olmasını diliyorum. 

Bu işlemle 4 kulenin de tüm blokları ta-
mamlanıyor ve köprünün inşasındaki 

önemli bir aşama artık geride bırakılıyor. 
Projenin en başından bugünkü seviyesine 
kadar tüm safhalarında emeği geçen bakan-
larımızı, yüklenici firmaları, mühendisin-
den işçisine herkesi tebrik ediyorum. Özel-
likle Binali Yıldırım, Ahmet Arslan ve Cahit 
Turhan beyleri emekleri sebebiyle ayrıca 
kutluyorum. 

Bu Köprü, Asırlar Boyunca 
1915 Çanakkale Zaferimizin 

Sembolü Olacaktır

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Çelik Kule Son Blok Yerleştirme Töreni
İstanbul/Video Konferans | 16 Mayıs 2020
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ri projelerimize demediklerini bırakma-
dılar. Ama onlara rağmen, ülkemizi şehir 
hastaneleriyle donatmayı sürdürüyoruz. 
Son olarak, İkitelli’de ilk bölümünü daha 
önce açtığımız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu 
Şehir Hastanemizin ikinci kısmını, 21 
Mayıs’ta, Japonya Başbakanı Sayın Abe 
ile birlikte hizmete sunacağız. Maalesef 
bu zihniyet, salgın sürecinde ortaya çıka-
bilecek acil ihtiyaçları karşılamak ve da-
ha sonra da kaliteli sağlık hizmeti vermek 
için başlattığımız hastane inşaatlarına 
dahi tahammül edemiyor. Karşımızda, Ye-
şilköy ve Sancaktepe’de yapımını tamam-
lamak üzere olduğumuz hastanelerimize 
“israf ” diyebilecek kadar ufku dar, vizyo-
nu sığ bir kafa bulunuyor. 

İçişleri Bakanlığımızın, sokağa çıkma sı-
nırlandırmasından etkilenen 65 yaş üzeri 
ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza 
hizmet için oluşturduğu Vefa Sosyal Des-
tek Gruplarına yönelik saldırılar da, aynı 
alçak zihniyetin ürünüdür. Önce Van’ın 
Özalp ilçesinde PKK’nın yaptığı ve ipini 
bu örgüte teslim etmiş olan HDP’lilerin 
de işin içinde olduğu anlaşılan bir terör 
eylemi yaşandı. Özalp’ın bir mahallesin-
deki vatandaşlarımıza yardım götüren 
Vefa Sosyal Destek Grubu aracına, dönüş 
yolunda PKK’lı teröristler uzun namlulu 
silahlarla ateş açtılar. Bu saldırıda, Vefa 
Sosyal Destek Grubu görevlisi ile yoldan 
ilçeye götürmek üzere araca aldıkları bir 

vatandaşımız şehit oldu. Her iki şehidimi-
ze de Allah’tan rahmet, yakınlarına baş-
sağlığı diliyorum. 

Daha Özalp’teki şehitlerimizin kanı kuru-
madan, bu defa Adana’da, Yüreğir Kayma-
kamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek 
Grubu saldırıya uğradı. Bu saldırı, kayma-
kamlık önünde vatandaşlarımıza yardım 
dağılırken gerçekleşti. Devletin kaymaka-
mına, polisine ve Vefa Sosyal Destek Gru-
bu görevlilerine hem hakaret edip, hem fi-
ili saldırıda bulunan güruhun, CHP Yüre-
ği İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve berabe-
rindekiler olduğu anlaşılmıştır. PKK’nın 
Van’da uzun namlulu silahlarla gerçekleş-
tirdiği saldırıyı, CHP’liler Adana’da haka-
ret ve yumrukla yapmıştır. Yöntem farklı, 
zihniyet ve amaç aynıdır. Devletin halkına 
hizmet götürmesine tahammülü olmayan 
bu iki kirli yapının, bir süredir gizli-saklı 
yürüttükleri siyasi ittifakı, benzer eylem-
lerle sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları 
anlaşılıyor. Hala bu partilerin riyakâr si-
yasetlerini görememiş olanlar için, sade-
ce bu iki hadise dahi başlı başına bir ibret 
vesikasıdır. 

Türkiye’yi, bu devlet ve millet düşmanla-
rına bırakmayacağız. Devletin askerine, 
polisine, vatandaşlarımıza hizmet için 
canla başla çalışan görevlilerine saldıran 
herkes bunun bedelini en ağır şekilde 
ödeyecektir. Sınırlarımız içinde ve dışın-
da PKK’sından FETÖ’süne kadar tüm te-

Bilindiği gibi bu köprü, Marmara Denizi-
ni her iki taraftan kuşatan büyük otoyol 
ağımızın en kritik geçiş noktadır. Esasen, 
Çanakkale Boğazına köprü inşası, asır-
ların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal 
gibi, bunu da gerçeğe dönüştürmek, ham-
dolsun, bize nasip oldu. Köprünün 2 bin 
23 metrelik orta açıklığı, 2023 hedefleri-
mizin de ifadesidir. Kendi alanında dün-
yanın en uzunu unvanına sahip bu köprü, 
asırlar boyunca 1915 Çanakkale Zaferi-
mizin sembolü olarak boğazı süsleyecek-
tir. Feribotla 1,5 saat süren boğaz yolculu-
ğunu köprüyle 6 dakikada tamamlayacak 
her vatandaşımızın, bu eseri ülkemize 
kazandıranları şükranla, Çanakkale’de 
destan yazan ecdadı da rahmetle yad ede-
ceğine inanıyorum.  Tabii bu sayede elde 
edilecek vakit ve yakıt tasarrufu da ülke-
mizin kazanç hanesine yazılacaktır. 

Her zaman söylediğimiz gibi, yaygın ve 
hızlı ulaşım altyapısı, bir ülkenin kal-
kınmasının, gelişmesinin, büyümesinin 
temel şartıdır. Bu anlayışla gece gündüz 
yürüttüğümüz çalışmalarla bugüne ka-
dar 18 bin kilometreyi aşkın bölünmüş 
yol inşa ederek, toplam bölünmüş yol 
uzunluğunu 27 bin kilometrenin üzerine 
çıkardık. Otoyol uzunluğunda 3 bin 100 
kilometreye, ülkemizde daha önce olma-
yan hızlı tren hatlarında ise 1.213 kilo-
metreye ulaştık.  Havayolu ulaşımını her-
kesin erişebileceği seviyeye getirirken, 30 
yeni havalimanı yaparak, ülkemizin dört 
bir yanında 56 havalimanını milletimizin 

hizmetine sunduk.  Halen inşası devam 
eden pek çok karayolu, demiryolu, hava-
yolu ve denizyolu projemiz var. Bunlar da 
tamamlandığında Türkiye, kendi ihtiyaç-
larını karşılamanın ötesinde, ulaşımda 
bölgesel merkez konumuna gelecektir. 
Geçtiğimiz haftalarda Çin’den yola çıkan 
bir yük treninin Marmaray üzerinden Bo-
ğazı aşıp Avrupa’ya gitmesi, bu stratejik 
konumun örneklerinden biridir. Korona-
virüs sonrası siyasi ve ekonomik olarak 
yeniden şekillenecek dünyada, ülkemi-
zin diğer alanlarla birlikte ulaşımdaki 
bu güçlü altyapısı en büyük avantajımız 
olacaktır. 

Bu süreçte sağlık alanında 18 yıldır, bü-
yük çabalar ve mücadeleler sonucunda 
ülkemizi getirdiğimiz yerin önemini hep 
birlikte çok daha iyi görüyoruz. Yurdun 
dört bir köşesine binlerce hastane inşa 
ettik. Bunların içlerini en modern cihaz-
larla donattık. Sağlık çalışanlarımızın 
sayısını bir milyonun üzerine çıkarttık. 
Dünyada eşi benzeri olmayan genel sağlık 
sigortası sistemiyle, tüm vatandaşlarımızı 
88 liradan başlayan katkılarla sağlık hiz-
meti güvencesine kavuşturduk. 

PKK ile CHP’nin Zihniyet ve 
Amaçları Aynıdır

Biz tüm bunları yaparken, CHP’nin başını 
çektiği bir kesim, hep işlerimizi engelle-
menin, yalan ve iftirayla önümüzü kes-
menin gayreti içindeydi. Şehir hastanele-
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rör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz. 
PKK’nın kafasını nasıl dağlarda eziyor-
sak, milletimize verdiğimiz hizmetlere 
tahammülü olmayan siyasi uzantılarını 
da sandıkta hezimete uğratmayı sürdü-
receğiz. 

Bu duygularla vatandaşlarımızın 
Ramazan-ı Şerifini, Salı gecesi idrak 
edeceğimiz Leyle-i Kadrini, 19 Mayıs 

Gençlik ve Spor Bayramını şimdiden 
tebrik ediyorum. 

Bir kez daha köprümüzün çelik kulelerine 
yerleştirilecek son blokların hayırlı olması-
nı diliyorum. Köprümüzün en kısa sürede 
hizmete açılması temennisiyle, projenin 
bu aşamaya gelmesinde emeği geçen tüm 
arkadaşlarımı kutluyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Aziz Milletim, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle selamlıyorum. 

Artık son haftasına girdiğimiz Ramazan-
ı Şerifin en büyük müjdelerinden olan ve 
yarın gece idrak edeceğimiz Leyle-i Kadri-

nizi tebrik ediyorum. Rabbimden, bu mü-
barek gün ve geceleri ülkemiz, milletimiz, 
İslam âlemi ve tüm insanlık için huzura, 
esenliğe, barışa vesile kılmasını diliyorum. 
Ülkemizde, Suriye’de, Libya’da ve dünya-
nın başka yerlerinde şu mübarek günlerde 

Koronavirüs Salgınıyla 
Mücadele Ederken, 

Ülkemizin Kalkınması Asla 
İhmal Etmiyoruz

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş
İstanbul | 18 Mayıs 2020
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kolayca sürdürebilmeleri için çalışan tüm 
emekçi kardeşlerime teşekkürlerimi sunu-
yorum. Aynı şekilde sağlık personelimize, 
güvenlik güçlerimize, insanların günlük 
hayatlarını kolayca sürdürebilmeleri için 
çalışan tüm emekçilerimize de teşekkür 
ediyorum. 

Bu Yeni Dönemi, “Kontrollü 
Sosyal Hayat” Olarak 
Tanımlıyoruz

Aziz Milletim, 

Bu haftaki kabine toplantımızın en önem-
li konusu, bir süredir olduğu gibi, ko-
ronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerdi. 
Türkiye’nin, fiziki mesafeye riayet, sağlık 
sistemini güçlü tutma, gıda ve temizlik 
tedariki ile kamu güvenliği başlıkları et-
rafında topladığımız salgınla mücadelesi 
başarıyla sürüyor. Ancak, sadece bizim sal-
gının üstesinden gelmemiz yetmiyor. Kü-
resel düzeyde etkili olan bu salgın tehdidi-
nin tamamen ortadan kalkması, sorunun 
tüm dünyada çözümüyle mümkündür. 
Oysa, bazı ülkelerde salgın daha yeni hız 
kazanmıştır. Türkiye olarak yıllarca sınır-
larımızı dışarıya tamamen kapatıp, günlük 
hayatı tümüyle durdurup, salgının bitişini 
bekleyemeyiz. Öyleyse yapmamız gereken, 
hayatımızı salgın gerçeğine göre yeniden 
düzenlemektir. 

Her hafta altını ısrarla çizdiğim gibi; ne 
ülkemizde, ne de dünyada artık hiçbir şey 
birkaç ay öncesi gibi olmayacaktır. Haya-
tımızı bundan sonra, salgın hastalıklara 

karşı tedbir öncelikli yeni düzene göre yü-
rütmek mecburiyetindeyiz. Bu yeni döne-
mi “Kontrollü Sosyal Hayat” olarak tanım-
lıyoruz. Evimizden dışarı atım attığımız 
andan yeniden evimize girene kadar, diğer 
insanlarla temasımızın olduğu her yerde, 
maske kullanmayı alışkanlık haline geti-
receğiz. Aynı şekilde, sokakta, işyerinde, 
toplu taşıma aracında, sosyal hayatın her 
alanında diğer insanlarla aramızda en az 
1,5-2 metre fiziki mesafe bırakmaya özen 
göstereceğiz. Ellerimizi her fırsatta yıkaya-
cak, kolonya ve dezenfektan gibi temizlik 
ürünlerini sıkça kullanacağız. Salgınla mü-
cadelenin en etkili yöntemi olarak ifade et-
tiğimiz maske, mesafe ve temizlik üçlüsü, 
artık hayatımızın vazgeçilmez birer par-
çası haline gelecektir. Zorunlu olmadıkça 
dışarı çıkıp kalabalığa karışmamak da, çok 
önemlidir. 

Sağlık hizmetleri ve temizlik malzemeleri 
konusunda, hamdolsun, ülkemizde hiçbir 
sıkıntı yoktur. Hastanelerimizde tedavi gö-
ren vaka sayısı oldukça düşük düzeydedir. 
Hizmete açtığımız ve açmak üzere olduğu-
muz yeni hastanelerle, istihdam ettiğimiz 
yeni personellerle, sağlık altyapımızı daha 
da güçlendiriyoruz. Başakşehir’deki şehir 
hastanesinin tamamını, Perşembe günü 
Japonya Başbakanı Sayın Abe ile birlikte 
hizmete açıyoruz. Bu hastanemizin adını 
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastane-
si olarak belirledik. Çam bizi, Sakura ise 
Japonya’yı temsil edecek. Zira işbirliğiyle 
inşa ettiğimiz bu hastanede bu isim sürekli 
olarak adeta bir sembol olarak kalsın iste-
dik. Yeşilköy ve Sancaktepe’de 40 günde in-
şa ettiğimiz 1.000’er yataklı hastaneler de 

bile masum kanı akıtmaktan çekinmeyen 
teröristleri ve zalimleri, Mevla’m Kahhar 
ismiyle kahretsin diyorum. 

Ülkesine ve halkına hizmet için koşturan 
kamu görevlilerine dahi tahammülü olma-
yan, pusu kurarak kanlarını döken, üzer-
lerine yürüyerek hakaret ve darp edenleri 
asla unutmayacağız. İçişleri Bakanlığımız 
tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Des-
tek Gruplarına PKK’lıların Van’da yaptığı 
eylem ile CHP’lilerin Adana’da gerçekleş-
tirdiği saldırı, farklı araçlarla olsa da aynı 
gayeye yöneliktir. Varlık sebeplerini bu ül-
kenin çöküşüne, batışına, yıkılışına; mille-
tin yokluk ve acı çekmesine bağlayanların 
gerçek yüzlerini gizlemeye, artık suratla-
rındaki maskeler, makyajlar da yetmiyor. 
Ülkemizin içinden geçtiği şu zor günlerde, 
insanların işine, aşına, ekmeğine, sağlığına 
gösterdiğimiz hassasiyete tahammül ede-
meyen kirli zihniyet, bu iki olayda kendini 
açıkça ifşa etmiştir. Siyasette kurdukları 
ittifakı sahada devlete, kamu görevlilerine, 
mazlumlara saldırmak üzere genişleten-
lerin hesabını, elbette milletimiz sandıkta 
görecektir. Küçük siyasi çıkarlar uğruna 
eli kanlı teröristlerle ve uzantılarıyla gizli-
açık ittifaklar içine girenlerin yakasından 
milletimizin eli eksik olmayacaktır. 

Geçmişte ülkemizin her meselesi gibi, bu 
kanayan yarayı da kalıcı olarak çözmek 
için gayret göstermiştik. Hamdolsun, bu 
çabanın karşılığını, halkımızın desteğini 
devletinin yanına çekmeyi başararak aldık. 
Bu samimi mücadeleyi en ağır ifadelerle 
itham edenlerin, bugün üç-beş milletvekil-
liği veya belediye başkanlığı için düştükle-

ri zelil hali, ibretle takip ediyoruz. Amacı 
Hakka ve halka hizmet olmayan tüm proje 
siyasetçilerin, partilerin, eninde sonunda 
düşecekleri durum işte budur. 

Milletvekili pazarı kurmaktan terör ör-
gütleriyle ittifaka, ülkesini yurt dışında 
karalamaya kadar her türlü kepazeliği 
sergileyip, üzerini demokrasi kılıfıyla ört-
meye çalışanlar için yolun sonu görün-
müştür. Demokrasiden ve milli iradeden 
ümitlerini kestikleri için buldukları her 
fırsatta darbe, cunta, kaos, felaket çığırt-
kanlığı yapanlar, ülkemizin dizleri üstüne 
çökmesini bekleyenler, cevabı hep olduğu 
gibi yine milletimizden alacaklardır. İnsa-
nımızın inancına ve kültürüne husumeti 
hayatlarının merkezine yerleştirdikleri 
halde, ülkenin ortak değerlerini istismar 
ederek yıllarca ayakta kalanların foyaları 
da şimdi birer birer ortaya çıkıyor. Türki-
ye, önümüzdeki dönemde, sadece salgını 
yenmekle ve 2023 hedeflerine ulaşmakla 
kalmayacak, aynı zamanda bu hastalıklı si-
yasetin temsilcilerinden de kurtulacaktır. 
Demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun 
2053 ve 2071 menzilleri için gelecek ne-
sillere, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, 
Tek Devlet temelleri üzerinde yükselen bir 
Türkiye bırakmakta kararlıyız. 

Bu vesileyle bir kez daha, salgın dönemin-
de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 
vatandaşlarımız başta olmak üzere, mil-
letimize hizmet etmek için gece gündüz 
çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu men-
suplarına teşekkür ediyorum. Aynı şekil-
de sağlık personelimize, güvenlik güçleri-
mize, insanlarımızın günlük hayatlarını 
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Çay hasadı için diğer illerden Karadeniz’e 
gitmek isteyen vatandaşlarımız, İçişleri 
Bakanlığından aldıkları izinlerle, yarın 
gece sokağa çıkma sınırlamasının bitişiy-
le yola çıkabileceklerdir. Böylece, ülke-
mizin önemli bir üretim kalemi olan çay 
hasadının sıkıntısız gerçekleşmesini sağ-
layacağız. 

Aynı şekilde tarım, hayvancılık, sanayi ve 
ticaret faaliyetleriyle ilgili her hususta va-
tandaşlarımıza kolaylık gösteriyor, destek 
veriyoruz. Günlük hayatı kolaylaştırmak, 
ekonomiyi canlandırmak, üretimi, istih-
damı, ihracatı artırmak için sürekli yeni 
adımlar atıyoruz.

Bu arada, salgın döneminde alınan ted-
birlerden olumsuz etkilenen vatandaşları-
mızı da ihmal etmiyoruz. Sosyal Koruma 
Kalkanı ile şu ana kadar yaklaşık 5,5 mil-
yon dar gelirli vatandaşımıza 1.000’er lira 
nakit desteği sağladık. Yine Sosyal Koruma 
Kalkanı kapsamında, kısa çalışma ödene-
ği, işsizlik ödeneği ve nakit desteği ile 4,5 
milyonu aşkın vatandaşımıza 6 milyar lira 
kaynak aktardık. Böylece, son 2 ayda yak-
laşık 10 milyon vatandaşımıza 11,5 milyar 
lira karşılıksız nakit desteği vererek, bu zor 
günlerde milletimizin yanında olduğumu-
zu gösterdik. Sanayicimizden esnafımıza 
kadar tüm kesimlere vergi, sigorta primi 
ve taksit ödemelerinin ertelenmesinden 
uygun şartlı krediye kadar pek çok destek 
veriyoruz. 

Türkiye’nin destek programları, bazı ül-
kelerin açıkladıkları gibi kâğıt üzerinde 
kalan değil, fiilen gerçekleşen uygula-

malardan oluşuyor. Sağlık Bakanlığımız 
bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Kuru-
lumuzun hassasiyetleri çerçevesinde şekil-
lendirdiğimiz normalleşme takvimini, ge-
lişmelere göre sürdüreceğiz. Bu haftaki ka-
bine toplantımızda kararlaştırdığımız yeni 
normalleşme adımları şunlardır: Tüm sek-
törlerle ilgili normalleşme planının hayata 
geçirilmesinde dikkat edilecek hususları 
içeren rehberler yayımlandı. İşyerlerinin 
girişlerine çalışma saati, kullanım alanı ve 
aynı anda içeride bulunabilecek müşteri 
sayısını gösteren kapasite bilgisi afişleri 
asılacaktır. 

Arife gününden bayramın son gününe ka-
dar olan 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 
ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtla-
ması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan 
sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımızın 
olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza 
inanıyoruz. Bayramın birinci günü olan 
24 Mayıs pazar günü saat 14 ile 20 saatleri 
arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine 
sokağa çıkabilecekler. Bu hafta Çarşamba 
ve Cuma günleri gençlerimizle ilgili esnet-
me uygulaması yine devam edecektir. 

15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seya-
hat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan ka-
palı görüşleri, belirli sınırlandırmalar ve 
tedbirler eşliğinde Haziran ayı itibariyle 
yeniden başlatıyoruz. Aynı şekilde, açık ce-
zaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne 
gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun 
Mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay sü-
reyle uzatılmıştır.

tamamlanmak üzeredir. Sancaktepe Prof. 
Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi 29 
Mayıs’ta, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilme-
ner Acil Durum Hastanemiz ile Hadımköy 
Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanemizi 
31 Mayıs’ta inşallah hizmete açıyoruz. 

Son 2 ayda elde ettiğimiz tecrübeler saye-
sinde, salgına karşı hem tedbir, hem teşhis, 
hem tedavi konusunda ciddi bir birikime 
sahip olduk. Gerek toplam hasta-ölüm 
oranımızın düşüklüğü, gerek vakaların te-
maslarını takiple hastalığın yayılma hızını 
kontrol altına alma sistemimiz, gerekse ye-
nilikçi tedavi yöntemlerimiz takdirle takip 
ediliyor. Ülkemizin bu konudaki başarılı 
çalışmaları, dünya çapında bir model ola-
rak kabul edilir hale gelmiştir. 

Artık koronavirüs veya benzeri salgın has-
talıklara karşı, eskisinden daha hazırlıklı 
durumdayız. Her gün, şeffaf bir şekilde 
kamuoyumuzla paylaşılan veriler, yeni 
hasta ve ölüm oranının belirli bir düzeyde 
yatay çizgiye geçtiğini gösteriyor. Halbuki 
bizim bu çizgiyi aşağı yönlü olarak sürdür-
memiz, yeni vaka sayısını en kısa sürede 
kesmemiz gerekiyor. Bunu başarmak 83 
milyon olarak bizim elimizdedir. Hayata 
geçirmeye başladığımız normalleşme tak-
viminin sürmesi, ancak vaka sayısının çok 
daha aşağıya inerek sıfırlanmasıyla müm-
kündür. Şayet salgının seyrinde olumsuz 
yönde bir gelişme olursa, bazı tedbirleri, 
belki çok daha sert şekilde yeniden uygu-
lamak durumunda kalabiliriz. Vatandaşla-
rımızdan, hem kendi sağlıkları, hem top-
lum huzuru, hem ekonominin çarklarının 
dönmesi için, belirlenen kurallara uyma-

sını tekrar tekrar rica ediyorum. Bu, her 
birimizin destek vermesi, kurallara riayet 
etmesi, dikkatini ve hassasiyetini koruma-
sı halinde neticeye ulaşabilecek bir müca-
deledir. Tek bir ihmalin dahi ağır sonuçlar 
ortaya çıkartabildiği bu süreci, kendimizin 
ve evlatlarımızın güvenli geleceği için hep 
birlikte sahiplenmeliyiz.

Normalleşme Takvimini   
Adım Adım Hayata Geçiriyoruz

Aziz Milletim,

Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinas-
yonunda, Sağlık Bakanlığımız başta olmak 
üzere tüm kurumlarımızın işbirliğiyle ha-
zırladığımız normalleşme takvimini, adım 
adım hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede 
geçtiğimiz hafta; berber, kuaför, güzellik 
salonu gibi işletmeler ile giyim eşyası, a-
yakkabı, çanta, zücaciye ürünlerinin satıl-
dığı yerler yeniden faaliyete geçti. Aradan 
geçen bir haftalık dönemde, bazı illerimiz-
deki küçük sıkıntılar dışında, genel olarak 
bu uygulamanın sorunsuz yürüdüğünü 
görüyoruz. Bir önceki hafta şehirlerarası 
giriş-çıkış yasağını kaldırdığımız 7 ilimize, 
geçtiğimiz hafta 9 ilimizi daha ilave etmiş-
tik. Bu aynı zamanda hafta sonları sokağa 
çıkma sınırlaması yapılan illerin sayısının 
da aynı ölçüde azalması anlamına gelmek-
tedir. Halen 15 ilimizde Cumartesi günün-
den beri devam eden ve yarın gece sona 
erecek olan sokağa çıkma sınırlamasına 
riayet eden vatandaşlarımıza, sabırları ve 
anlayışları için teşekkür ediyorum. 
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Eğitim-Öğretim Yılını Sona 
Erdirmeyi Kararlaştırdık

29 Mayıs Cuma günü Cuma namazıyla bir-
likte, öncelikle valilikler ve müftülükler 
tarafından belirlenen şartları uygun cami-
lerden başlayarak camilerimizi ibadete açı-
yoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen 
ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılı-
nacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uy-
gulaması sürecektir. Tabi cemaatle namazı 
yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz. 

Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların 
eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi karar-
laştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı, önümüz-
deki Eylül ayında başlayacaktır. Bakanlı-
ğımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri 
faaliyetleri ise kendi takviminde devam 
edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu 
Yüksek Öğrenim Kurumumuz zaten daha 
önce yapmıştır. Kreşler ve gündüz bakı-
mevleri 15 Haziran’da faaliyete geçecektir. 

Aziz Milletim,

Koronavirüs salgınıyla mücadele eder-
ken, ülkemizin kalkınması, büyümesi, ge-
lişmesi, hedeflerine doğru ilerlemesi için 
gereken çalışmaları da asla ihmal etmi-
yoruz. Geçtiğimiz hafta 1915 Çanakkale 
Köprüsü’nün çelik kulelerindeki son blo-
kun yerleştirme törenini gerçekleştirdik. 
Daha önce Gayrettepe-İstanbul Havalima-
nı metro hattı inşaatının tünelindeki ışık 
görme merasimine şahitlik ettik. Yarın 
ülkemizin abide eserlerinden Ilısu Bara-
jının ilk türbinin devreye alınma törenini 
yapacağız. Çarşamba günü 23’üncü dönem 

adli yargı hakim ve savcılarımızın kura tö-
renine telekonferansla katılacağız.Yargı 
başta olmak üzere, pek çok alanla ilgili re-
form hazırlıkları kesintisiz devam ediyor. 
Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın her 
biri, sorumluluk alanlarıyla ilgili konular-
da yoğun çalışmalar yürütüyor. Salgın son-
rası dünyada yeniden şekillenecek siyasi 
ve ekonomik ikilimi nasıl kendi lehimize 
değerlendirebileceğimizin planlarını şim-
diden yapmaya başladık. Haziran ayında 
büyük ölçüde tamamlanacak normalleşme 
takvimiyle birlikte, her alanda eskisinden 
çok daha büyük atılımlar içine gireceğiz. 
Üretimde, ihracatta, istihdamda kaybet-
tiğimiz her şeyi, çok daha fazlasıyla ve 
çok kısa sürede geri almanın hazırlıkları 
içindeyiz. 

Ancak, adeta tüm dünyanın can derdine 
düştüğü böyle bir dönemde dahi, ülkemi-
ze yönelik saldırıların, kurulan tuzakların, 
oynanan sinsi oyunların kesintisiz sür-
düğünü görüyoruz. Türkiye, son 7 yıldır 
diğer alanlarla birlikte ekonomide de uğ-
radığı sayısız saldırıya karşı kahramanca 
mücadele etmektedir. Geçtiğimiz haftalar-
da döviz kuru üzerinden bir kez daha eko-
nomimize saldıranlar, geçmişte defalarca 
oynadıkları bir oyunu tekrar tedavüle sok-
maya çalıştılar. 2018 Ağustos’unda maruz 
kaldığımız sinsi saldırının ardından aldı-
ğımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mekaniz-
malar sayesinde, bu atağı boşa çıkarmayı 
başardık. 

Türkiye’nin hemen her büyük hamlesinin 
ardından yeniden girişilen bu saldırıların 
ardındaki hazımsızlığı gayet iyi biliyoruz. 
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Ülkemize karşı, ekonominin kurallarıyla 
izah edilemeyecek bu tür kumpaslara giri-
şerek Türkiye ile hesaplaşmaya kalkışanla-
ra bunun bedelini de ödetiyoruz. Salgın dö-
neminde sanayicimizi, esnafımızı, iş dün-
yamızı rahatlatmak için verdiğimiz kredi-
lere dahi gözünü dikip, iki-üç katı faizle 
yurt dışına çekmeye çalışanları hezimete 
uğrattık. Doğrudan veya dolaylı olarak bu 
alçak oyuna alet olanları da dikkatle takip 
ediyoruz. Şunu açık ve net söylüyorum: Ül-
kemden yurt dışına döviz kaçıranlara kar-
şı asla merhametimiz olmayacaktır. 

Diğer yandan, bölgemizdeki gerginlik 
alanlarındaki mücadele de giderek kızı-
şıyor. Türkiye, güçlü bir tarihi arka pla-
na sahip siyasi ve insani etkisini, askeri 
imkânlarıyla destekleyerek, farklı bir ko-
numa yükselmiştir. Suriye’den Libya’ya ka-
dar geniş bir alanda ülkemizin karşısında 
olan herkesi desteklemeyi temel politika 
haline dönüştürenleri bir an önce pozis-
yonlarını gözden geçirmeye davet ediyo-
ruz. Dünyanın yeni bir değişimin eşiğinde 
olduğu açıkça ortada iken, Türkiye’ye kar-
şı hala eli kanlı teröristlerin, kendi halkını 
katleden diktatörlerin, çıkarcı lobilerin ya-
nında yer alanların, bir an önce gerçekleri 
görmelerini diliyoruz. 

Bölgemizde ve dünyada, ülkemizin dışlan-
dığı hiçbir projenin, hiçbir planın, hiçbir 
siyasi veya ekonomik oluşumun başarı 
şansı yoktur. Balkanlardan Akdeniz’e, Ku-
zey Afrika’dan Güney Asya’ya kadar bu 
gerçeğin örneklerini her yerde görmek 
mümkündür. İnşallah yeni dönemde tüm 

bu hakikatler ışığında büyük ve güçlü 
Türkiye’nin inşasını hızla tamamlayacağız. 

Sözlerime son vermeden önce, milletimi-
zin ve tüm geçlerimizin 19 Mayıs Genç-
lik ve Spor Bayramını tebrik ediyorum. 
Bundan 101 yıl önce bir 19 Mayıs günü 
Samsun’a ayak basarak istiklal mücadele-
sinin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ile tüm kurtuluş savaşı kahraman-
larımızı tazimle yad ediyorum. 

Kars Kağızman’da bir askerimiz şehit oldu. 
Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. 
Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Yarın, diğer faaliyetlerin yanısıra, saat 
19.19’da ülkemizde tüm stadyumlar ışık-
landırılarak, seslendirme cihazlarından 
istiklal marşı yayını yapılacaktır. Milleti-
mizin tüm fertlerini, aynı saatte evlerinin 
pencerelerinden veya balkonlarından is-
tiklal marşı okumaya davet ediyoruz. 

Bugün, 1944 yılında Stalin’in emriyle yüz-
binlerce Kırım Türk’ünün yurtlarından 
sürgün edilişinin ve topraklarının işgali-
nin 76’ncı yıldönümüdür. Sürgünde şehit 
olan Kırım Tatarlarımızı rahmetle yad edi-
yor, Kırımlı kardeşlerimizin daima yanın-
da bulunmaya devam edeceğimizi belirt-
mek istiyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepi-
nize hayırlı iftarlar diliyorum. Kalın sağ-
lıcakla. 

Aziz Milletim, kıymetli Mardinli ve Şır-
naklı kardeşlerim, değerli misafirler, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralimizin, 
ülkemize, milletimize, bölgemize hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu eserin projesinden 

inşasına tüm safhalarında emeği geçen 
başta Orman eski Bakanımız Veysel Eroğlu 
Bey ile Tarım ve Orman Bakanımızı, yük-
lenici firmaları ve mühendisinden işçisine 
herkesi tebrik ediyorum. 

Yapımına başladığımız 2008 yılından beri, 
kredisinden inşasına her aşamasında pek 

Kendi Halkına Silah Çekenlere, 
En Güzel Cevap İşte Bu 

Muhteşem Eserdir

Ilısu Barajı’nda Enerji Üretimine Başlama Töreni
İstanbul/Video Konferans | 19 Mayıs 2020
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Aziz Milletim,

Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca hep 
siyasi ve sosyal tartışmaların içinde kay-
bolup giderken, çağın temel hizmetlerin-
den mahrum kalan milletimiz çok büyük 
acılar çekmiştir. Biz 18 yıl önce Türkiye’yi 
demokraside ve ekonomide dünyanın en 
ileri ülkeleri arasına yükseltme azmiyle 
yola çıktığımızda, birileri, birkaç yıl ikti-
darda kalıp gideceğimizi düşünüyordu. 
Ama biz planlarımızı, programlarımızı, he-
deflerimizi çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir 
asırlık dilimlere göre yaparak, geçmişten 
beri tüm siyasetçilerin teslim olduğu kısır-
döngüyü kırdık. Milletimiz de her seçimde 
artan oranda destek vererek, bize doğru is-
tikamette yürüdüğümüzü gösterdi. Ham-
dolsun, sadece 18 yılda, bizden önceki 79 
yılda yapılanların tamamının kimi alanlar-
da 5 katı, kimi alanlarda 10 katı ve daha 
fazlası hizmet üretmeyi başardık. Demok-
rasimizi güçlendirirken, ekonomimizin 
altyapısını da makro düzeyde dünyanın 
en üst ligine çıkma hedefimize uygun se-
viyelere getirdik. Eğitim, sağlık, adalet ve 
emniyet temelinde ülkemizi kalkındırır-
ken, ulaşımdan tarıma, enerjiden turizme 
hiçbir alanı ihmal etmedik. Bunun en so-
mut örneklerini, sulama ve enerji yatırım-
larında görmek mümkündür. Geçtiğimiz 
18 toplam 8 bin 362 tesisi ülkemize kazan-
dırdık. Türkiye, 2002 yılında 276 baraja 
sahipti, biz buna 585 baraj daha ekledik. 

Ana muhalefetin başı konuşuyor, israftan 
bahsediyor. Bu yatırımlar mı israf? 79 yıl-
da bunların nesi vardı. İnşa ettiğimiz eser-
ler ortadadır. Bunların gözleri vardır gör-

mez, dilleri vardır duymaz. Ancak milleti-
miz tüm gerçekleri görüyor.  Benim çiftçi 
kardeşim inşa ettiğimiz barajları görüyor. 
Bu eserleri peyderpey Bay Kemal de göre-
cektir. Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik 
bu yolda yürüyeceğiz. Önümüzdeki dö-
nemde 17 barajın daha açılışını yapacağız.  

Türkiye, 2002 yılında 97 hidroelektrik 
santraline sahipti, biz buna 584 hidroe-
lektrik santrali daha ekledik. Yenilenebilir 
enerjide dünyada devrim gerçekleştiren 
ülkelerden biriyiz.  Türkiye, 2002 yılında 
228 sulama göletine sahipti, biz buna 385 
gölet daha ekledik. Türkiye, 2002 yılında 
84 içmesuyu tesisine sahipti, biz buna 247 
tesis daha ekleyerek ülkemize 4,5 milyar 
metreküpe yakın sağlıklı içme suyu kazan-
dırdık. Türkiye, 18 yılda 18 milyon dekar 
araziyi daha sulamaya açarak, üretimini 
katladı, bereketlendirdi. 

Aynı başarılı fotoğrafı tüm hizmet ve yatırım 
alanlarına teşmil etmek mümkündür. Biten-
lerin yanı sıra halen inşası süren, tamamlan-
mak üzere olan, proje aşamasında olan pek 
çok yatırımımız bulunuyor. Sadece 2020 yı-
lında, inşası tamamlanan 403 tesisi hizmete 
sunmayı planlıyoruz. Hizmete alacağımız bu 
yatırımların ülkemize katkısı zirai gelirde 
14 milyar lira, enerjide 28,5 megavat kurulu 
güç, taşkın korumada 4,5 milyon dekar, içme 
suyunda 4,5 milyon metreküp, toplulaştır-
mada 4,2 milyon hektardır. Hepsinin de res-
mi açılışlarını önümüzdeki haftalar ve aylar 
içinde peyderpey gerçekleştireceğiz. Ülkeye 
ve millete hizmet yolunda “Durmak yok, yo-
la devam” anlayışıyla gece gündüz eser üre-
temeye devam edeceğiz. 

çok engellemeyle karşılaştığımız bu eseri, 
kararlılığımız sayesinde ülkemize kazan-
dırdık.  Terör örgütlerinden yurt dışında-
ki finans kuruluşlarına kadar, yıllarca bu 
barajın yapımına engel olmak isteyen her-
kesin, bugün karşımızdaki eserin ihtişamı 
karşısında ezildiğine inanıyorum. 

Türkiye için, Güneydoğu Anadolu Bölge-
miz için ve bilhassa bu tesisten doğrudan 
faydalanacak şehirlerimiz için bugün, 
bayram günüdür. Özellikle başta ana mu-
halefet olmak üzere diğer muhalifler, hele 
hele aşırı uç muhaliflerin bu muhteşem 
eser konusunda ne diyeceklerini merak 
ediyorum.  Bu eser, bölge çiftçisinin sula-
ma ihtiyacını karşıladığı gibi, içme suyun-
da kullanılacak ve ayrıca enerji üretimi de 
yapacaktır. Karşımızda, 18 yıldır tavizsiz 
uyguladığımız, laf değil eser üretme siya-
setimizin somut bir örneği duruyor. Kendi 
ülkesini yabancılara şikâyet edenlere, ken-
di halkına silah çekenlere, kendi insanı-
nın kanını dökenlere verdiğimiz en güzel 
cevap, işte bu muhteşem eserdir. Ilısu Ba-
rajından esecek barış, kardeşlik, refah ve 
huzur rüzgârı, inanıyorum ki, asırlar bo-
yunca bu topraklarda dalga dalga kendini 
hissettirecektir. 

Toplam yıllık enerji üretim kapasitesi 4,1 
milyar kilovatsaat olan hidroelektrik sant-
ralimizin ilk etapta, 200 megavat gücünde-
ki birinci ünitesini hizmete alıyoruz. Her 
ay bir türbini hizmete vermek suretiyle, yıl 
sonuna kadar Ilısu’yu tam kapasite faaliye-
te geçireceğiz. Ilısu’nun maliyeti, yeniden 
yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların ko-

runması, inşaatı ve diğer harcamalarıyla 
birlikte toplamda 18 milyar lirayı buldu. 

Ilısu Barajı Çok Geniş Bir Araziyi 
Sulayarak Çiftçinin Gönlüne Su 
Serpmiştir

Barajın inşası konusunda en çok istismar 
edilen Hasankeyf başta olmak üzere tüm 
tarihi ve kültürel varlıklar, özenle korun-
muştur. Sadece bu tür çalışmalar için 200 
milyon liralık bir kaynak kullanılmıştır. Bu 
tesisin ekonomimize yıllık katkısının ise 
2,8 milyar lira olmasını bekliyoruz. Temel-
den yüksekliği 135 metre, toplam su de-
polama hacmi 10,6 milyar metreküp olan 
Dicle nehrine taktığımız bu nadide gerdan-
lık, GAP Projemizin de en önemli unsurla-
rından biridir. Bu dev eser, 1.200 megavat-
lık toplam kurulu gücüyle ülkemizin en 
büyük 4’üncü ve dolgu hacmi bakımından 
da 2’nci barajıdır. Beton kaplı kaya dolgu 
baraj tipinde ise Ilısu, dünyada bir numa-
radır. Burada toplanan suları yakında inşa 
edeceğimiz Cizre Barajına bırakarak hem 
1,1 milyar kilovatsaat enerji üretecek, hem 
de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz. 
Ilısu Barajından en büyük faydayı görecek 
olan Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve 
Şırnak illerindeki vatandaşlarımıza şimdi-
den hayırlı olsun diyorum. 

Ilısu Barajı, çok geniş bir araziyi sulayarak 
çiftçinin gönlüne su serpmiştir. Bay Kemal 
diyor ki “Çiftçilere ne yaptınız?” Şimdi ne 
yaptığımızı anladın mı Bay Kemal?”
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Hep Birlikte Çok Çalışarak,   
Yeni Döneme Hazırlanacağız

Bu vesileyle, sokağa çıkma sınırlamaları-
nı, ülkede hayatı tümüyle durdurmak de-
ğil, insan hareketliliğini azaltarak salgının 
yayılmasını engellemek için getirdiğimizi 
tekrar hatırlatmak istiyorum. İçişleri Ba-
kanlığımızın genelgesinde, temel ihtiyaç-
lar ve üretimlerle ilgili sektörler başta ol-
mak üzere, sokağa çıkma sınırlamasının 
dışında tutulan kesimler teker teker sayıl-
mıştır. Bunlar arasında tarım ve hayvancı-
lık kesimi de vardır. 23 Mayıs’ta başlayıp 
bayramın son günü olan 26 Mayıs gecesine 
kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtla-
masının dışında kalanlar arasında bitki ve 
hayvan üretimi ile iştigal eden vatandaş-
larımız da bulunuyor. Ne Isparta’daki gül 
yetiştiren, ne Karadeniz’de çay toplayan, 
ne ülkemizin dört bir yanında hububatını 
eken, tarlasını sulayan, hayvanını otlatan 
üreticilerimiz için herhangi bir kısıtlama 
yoktur. Hep söylediğim gibi, ülkemizde 
ekilmemiş tek karış toprak, harekete geçi-
rilmemiş en küçük bir potansiyel bırakma-
dan, hep birlikte çok çalışarak, yeni döne-
me hazırlanacağız. 

Bu süreçte inşallah arka arkaya yeni hasta-
nelerimizin açılışlarını yapıyoruz. Perşem-
be günü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir 
Hastanesinin açılışını yapıyoruz.  Yeşilköy 
ve Sancaktepe’de 40 günde inşa ettiğimiz 

1.000’er yataklı hastaneler de tamamlan-
mak üzeredir. Sancaktepe Prof. Dr. Feriha 
Öz Acil Durum Hastanemizi 29 Mayıs’ta, 
Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil 
Durum Hastanemiz ile Hadımköy Dr. İs-
mail Niyazi Kurtulmuş Hastanemizi 31 
Mayıs’ta inşallah hizmete açıyoruz. 

Bu duygularla bir kez daha Ilısu Barajı ve 
Hidroelektrik Santralinin ülkemize, böl-
gemize, milletimize hayırlı olmasını dili-
yorum. Bu eserin yapımında emeği geçen 
Profesör Doktor Veysel Eroğlu Bey’e çok te-
şekkür ediyorum. Bunun dışında katkısı o-
lan mimarından mühendisine, işçisine ka-
dar herkesi tekrar tekrar tedbir ediyorum. 
Santralde üretilecek elektriği ve barajda 
depolanacak suyu kullanacak vatandaşla-
rımıza bereket diliyorum.

Sözlerime son vermeden önce tüm İslam 
aleminin Leyle-i Kadrini tebrik ediyorum. 
İnşallah cumartesi günü erişeceğimiz 
Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyo-
rum. Rabbimden bayramın tüm insanlığa 
sağlık, huzur, esenlik getirmesini diliyo-
rum. Dünyayı adeta yakıp kavuran salgı-
nın bir an önce sona ermesini Allah’tan 
niyaz ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Şimdi elektrik üretmeye başlayacak tür-
binimizin açılışına geçiyoruz. Hadi bis-
millah…

Aziz Milletim, adalet camiamızın kıymet-
li temsilcileri, değerli Hâkim ve Cumhuri-
yet Savcısı adayları, sizleri en kalbi duy-
gularımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Mesleğe kabulleri yapılan 23’üncü dönem 
Hâkim ve Cumhuriyet Savcımızın kura tö-
reninin, ülkemize, adalet teşkilatımıza ve 

yargı mensuplarımıza hayırlı olmasını di-
liyorum. Bugün görev yerleri belli olacak 
1.379 Hakim ve Cumhuriyet Savcımıza, 
meslek hayatlarında başarılar temenni 
ediyorum. 

Görev yapacağınız mahkeme salonları-
nın ve adliye binalarında yazan “Adalet 

“Adalet Mülkün Temelidir”
Sözü, Daima Sizin Rehberiniz 

Olmalıdır

23. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni
İstanbul/Video Konferans | 20 Mayıs 2020
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mülkün temelidir” sözü, daima sizin reh-
beriniz olmalıdır. İnsanlığın varoluş mü-
cadelesinin en temel unsurunun adalet 
olduğuna, dünyanın adalet üzere ayakta 
kaldığına inanmayan hiç kimsenin bu 
mesleği hakkıyla yapması mümkün de-
ğildir. Hâkim ve savcı, elbette anayasa, 
kanunlar ve diğer mevzuata göre görevi-
ni icra eder. Ama unutmayınız, hâkim ve 
savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. 
Kendi iç dünyasında Hakka, hakikate, ah-
laka ve bütün bunlarla kuşatılmış adalet 
anlayışına sahip olmayan için, kâğıt üze-
rindeki yazıların anlamı yoktur. Vasat bir 
kanunla iyi hâkim ve savcılar adaleti tesis 
edebilir. Ama vicdanı olmayan hâkim ve 
savcıların elinde en mükemmel kanunlar 
bile birer zulüm aracına dönüşebilir. 

Adaletle zulüm arasındaki ince çizgiye 
dair, kadim inançların temel kaynakları 
yanında, pek çok filozofun, pek çok devlet 
adamının ikazları, görüşleri vardır. İnsan-
ların adalete güvenmediği bir toplumda, 
ne huzur ve emniyet iklimi korunabilir, 
ne de devlet düzeni sağlanabilir. Türki-
ye, geçmişte çeşitli dönemlerde maale-
sef bu sıkıntıları yaşamıştır. Kimi zaman 
darbe ve vesayet güçlerinin, kimi zaman 
FETÖ gibi terör örgütlerinin etkisi altı-
na giren adalet sistemimiz, milletimizin 
gözünde epeyce örselenmiştir. Milleti-
mizin hafızasında ve kalbinde, rahmetli 
Menderes’in ve arkadaşlarının idamı da, 
12 Eylül yargılamaları da, FETÖ ihanet 
çetesinin kumpasları da acı izler bırak-
mıştır. Bunun için sizlerden, vicdanınızı 
ve imzanızı, Allah korkusu ve uygulamak-
la yükümlü olduğunuz kanunlar dışında, 

asla hiçbir kimsenin, hiçbir gücün emrine 
vermemenizi istiyorum. Böyle ilkeli dav-
randığınızda hayatın sizin için daha zor 
olacağından şüpheniz olmasın. Ama gece 
başınızı yastığa koyduğunuzda içinizde 
hissedeceğiniz huzurun ve mutluluğun 
bedeli, bu sıkıntıların hiçbiriyle mukaye-
se edilemez. 

Evlatlarınıza bırakacağınız en büyük mi-
ras, tüm ömrünü adalete adamış onurlu, 
saygın, tertemiz bir isim olacaktır. İçi-
nizde çok para kazanmak isteyen varsa, 
yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir; gidip 
işadamı, girişimci, profesyonel üst düzey 
yönetici olmalıydı. İçinizde şan-şöhret 
peşinde olan varsa, o da yanlış mesleği 
seçtiğini bilmelidir; gidip sanatçı, sporcu, 
siyasetçi, herhangi bir alanın fenomeni 
olmalıydı. Hakim ve Cumhuriyet Savcısı 
olarak size düşen görev, şahsınıza emanet 
edilen adalet kulesini, sessiz sedası bir şe-
kilde, tıpkı merhum şehit Mehmet Selim 
Kiraz savcımız gibi gerektiğinde hayatınız 
pahasına korumanızdır. Görevinizi hak-
kıyla yerine getirdiğinizde sadece iyi bir 
hakim, iyi bir savcı olarak anılacaksınız. 
Buna karşılık, Hazreti Mevlana’nın tari-
fiyle, üzerinize düşenleri yapmadığınızda 
zalim sıfatıyla yaftalanacaksınız. 

Yeni Reform Paketleriyle 
Milletimizin Huzurunda Olacağız

Her birinizin bu mesleği seçerken, üst-
leneceğiniz ağır yükün bilincinde oldu-
ğunu biliyorum. Bugün burada yaptığım 
hatırlatmaların sebebi, fiilen mesleğe baş-
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lama aşamasında sizlere olan itimadımı-
zı, sizlerden olan beklentilerimizi ifade 
etmektir. Fırat’ın kıyısında gezen kuzu-
ların sorumluluğunu üzerinde hisseden 
yöneticilere ve bunun hakkıyla yapılıp 
yapılmadığını gözetecek adalet sistemi-
ne sahip olduğumuz sürece, geleceğimize 
hep güvenle bakabiliriz. Her ne kadar yüz 
yüze olamasak da, tüm Hâkim ve Cum-
huriyet Savcısı arkadaşlarımın yüreğinin 
de aynı hislerle kaplı olduğuna inanıyo-
rum. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, 
anayasaya, kanunlara ve en önemlisi vic-
danınıza göre attığınız her adımda, verdi-
ğiniz her kararda yanınızda olacağımdan 
şüpheniz bulunmasın. Rabbim sizleri de, 
bizleri de utandırmasın. 

Hakim ve savcılarımıza güvenmenin ya-
nında, kamuoyuna açıkladığımız yargı 
reformu strateji çerçevesinde, “Adalet 
mülkün temelidir” sözü, daima sizin reh-
beriniz olmalıdır. İlk iki reform paketi, 
Meclis’te kabul edilerek yürürlüğe girdi. 

İnşallah, Meclis’in yeni yasama dönemin-
de, yeni reform paketleriyle milletimizin 
huzurunda olacağız. 

Sözlerime son vermeden önce, ülkemizin 
ve milletimizin bekası için mücadele eder-
ken şehit düşen güvenlik görevlilerimize, 
adalet teşkilatı mensuplarımıza ve tüm 
kamu personelimize Allah’tan rahmet di-
liyorum. Gece gündüz vazife başında olan 
adalet teşkilatı mensuplarımıza kolaylık 
diliyor, gayretleri ve fedakârlıkları için 
teşekkür ediyorum. Sizlere biraz sonra 
belli olacak görev yerlerinizde başarılar 
temenni ediyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunu-
yorum. Bu vesileyle şimdiden Ramazan 
Bayramınızı tebrik ediyorum. Tüm İslam 
Alemi’nin birlik ve beraberliğine vesile ol-
masını diliyorum. 

Evet, şimdi kura çekme işlemine geçebiliriz

Sayın Başbakan, değerli dostum, kıy-
metli misafirler, aziz vatandaşlarım, 
sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla 
selamlıyorum.

Sayın Abe ile beraber açılışını yaptığı-
mız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir 

Hastanesi’nin ülkemiz, milletimiz ve güzel 
İstanbul’umuz için hayırlı olmasını dili-
yorum. Japonya Başbakanı Sayın Şinzo 
Abe’ye açılışımıza iştirak ettiği için ülkem 
ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Yüklenici firmasından mühendisine, 

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir 
Hastanesi Sağlık Turizminde 

Marka Eserlerimizden
Biri Olacaktır

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Açılışı
İstanbul/Video Konferans | 21 Mayıs 2020
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işçisinden müteahhidine kadar bu muhte-
şem eserin inşasında emeği, alın teri, kat-
kısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. 

Geçmişte Japon firmalar ile Marmaray ve 
Osman Gazi Köprüsü gibi çok önemli alt-
yapı projelerine beraber imza attık. Bugün, 
köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğu-
na yeni bir halka daha ekliyoruz. Hastane-
mizin adını iki ülkenin işbirliğine yaraşır 
şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir 
Hastanesi olarak belirledik. Yine ismiyle 
müsemma olması için hastanemizin çev-
resindeki 15 dönümlük alanı binden fazla 
çam ve baharın müjdecisi kiraz çiçeği, Sa-
kura ağacı ile donattık. Sadece estetik ba-
kımdan değil; teknolojik altyapısı, müşte-
milatı, konumu, imkânları ve diğer özellik-
leriyle İstanbul’un gurur abidelerinden o-
lacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık.  
Rönesans ve Sojitz firmalarının müşterek 
olarak bu muhteşem eseri inşa etmeleri 
Türk-Japon iş birliğinin, dayanışmasının 
bir ifadesidir. 

789 bin metrekare arsa alanı üzerine kuru-
lu, 1 milyon 21 bin metrekare kapalı ala-
nıyla bu hastane, şimdiden dünyanın sayı-
lı hastaneleri arasına girmiştir. Çevre ve e-
nerji dostu olan hastanemiz, kamu-özel or-
taklığının en güzel örneklerinden biridir. 
456’sı yoğun bakım olmak üzere toplam 2 
bin 682 yatağı,  725 poliklinik odası ve 90 
ameliyathane masası ile bu eser, bilhassa 
Kovid19 salgınıyla mücadelemizde kritik 
bir rol oynayacaktır. Toplam 107 branşta 
hizmet verecek olan hastanemizde, tam 
kapasiteye ulaşıldığında, günlük 35 bin 
ayakta hasta alınmasını ve 500 özellikli 
ameliyat yapılmasını planlıyoruz. 

8 bin 134 araçlık otoparkının yanı sıra 3 
helikopter pisti de olan hastanemiz, mil-
letimizle beraber İstanbul Havalimanına 
yakınlığı ile yabancı misafirlerimize de 
hizmet verecektir. Bu şu demektir: Yani 
artık İstanbul aynı zamanda uluslararası 
bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir. 
Bunun özellikle başatı Başakşehir Çam ve 
Sakura Şehir Hastanesi’dir. Öbür tarafta 
yine Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi 
ile Feriha Öz Hastanesi hizmet verecektir. 
Bu hastaneler 1005 artı 1005 yatak kapa-
sitesine sahiptir. Bu iki hastanemiz geçici 
sahra hastanesi değildir. Bunları kalıcı 
özellikte inşa ettik. Yine bu süreç içerisin-
de Hadımköy’de Sultan 2. Abdülhamid 
tarafından inşa edilmiş olan 100 yataklı 
hastaneyi restore ederek hizmete alacağız. 
Kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetinin de-
ğerinin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönem-
de, burası, sağlık turizminde Türkiye’nin 
marka eserlerinden biri olacaktır. 

Sağlık Sistemlerinin Çöktüğü Bir 
Dönemde, Türkiye ve Japonya 
Örnek Bir Başarı Sergiliyor

Sayın Başbakan, 

Kıymetli Misafirler,

Koronavirüs salgını, insanlık olarak, son 
bir asırda karşılaştığımız en büyük sağlık 
sorunudur. Az önce Sayın Başbakan, bul-
dukları aşı ve ürettikleri ilacı tüm insan-
lıkla adil bir şekilde paylaşacaklarını ifade 
etti. Türkiye’yi de bu kapsam içerisinde ifa-
de etmeleri nedeniyle kendilerine şükran-
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larımızı bildirmek istiyorum. Kendisine 
şahsım, milletim adına çok çok teşekkür 
ediyorum. Şimdiye kadar 330 bin can alan 
bu salgın karşısında çoğu ülkenin ciddi 
zorluklar, sıkıntılar çektiğini görüyoruz. 
Biz şu ana kadar 80’i aşkın ülkeye sağlık 
ürünlerimizi gönderdik ve hala da gön-
dermeye devam ediyoruz, edeceğiz. Çünkü 
bu bizim insani, vicdanı bir görevimizdir. 
Bunu yapmakla da iftihar ediyoruz. Sağlık 
sistemlerinin çöktüğü, kamu düzeninin 
yara aldığı bir dönemde, Türkiye ve Japon-
ya ise örnek bir başarı sergiliyor. Gerek va-
ka sayısı, gerek vefat sayısı, gerekse sağlık 
sisteminin sorunsuz işleyişi bakımından 
son derece iyi bir konumdayız. Nitekim 
dün itibarıyla günlük vaka sayımızı binin 
altına düşürdük. Diğer tüm göstergelerde 
de olumlu yönde gelişme var. 

Normalleşmeyle ilgili adımları atarken 
tedbirleri de asla elden bırakmıyoruz. İlaç, 
maske, koruyucu malzemeler ve tıbbı teç-
hizat noktasında hamdolsun hiçbir eksi-
ğimiz bulunmuyor. Kendi ihtiyaçlarımızı 
karşılamanın yanında sağlık malzemesi 
sıkıntısı yaşayan dost ve kardeş ülkelere 
de yardımcı oluyoruz. Şimdiye kadar 82 
ülkeye tıbbi malzeme ve maske gönderdik. 
“Kaderimiz ve kederimiz ortaktır” inancıy-
la elimizdeki imkânları salgına karşı tüm 
insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. 

Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve 
Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemiz-
de bize büyük katkı sağlayacaktır. İnşallah 

sakuranın o farklı renklerdeki çiçeklerini 
göreceğimiz zamanlar var. Gerçi sakura, 
bizim erguvan gibidir. 15-20 gün kadar bu 
çiçekler kalır ama yeşilini muhafaza eder. 
Çam çok sağlıklıdır, kalıcıdır. Dört mev-
sim diridir. Rönesans firmasına bir ricada 
bulundum. Dedim ki “Ne kadar ladin bu-
lursanız buraya getirin.  Burası adeta çam 
ormanına dönüşsün.” İnşallah kendileri 
de şu anda Türkiye’nin her yerinden ladin 
topluyorlar. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
Sevgili Dostum Abe’ye heyecanımıza or-
tak olduğu için tekrar teşekkür ediyorum. 
Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden 
Japon dostlarımız için, ülkem ve milletim 
adına, taziyelerimi sunuyorum. Hastane-
mizde görev yapacak tüm sağlık personeli-
mize Rabbim’den başarılar diliyorum. 

İstanbul’un yeni belediye başkanı “Bizim 
imkânlarımız yok, biz bunu yapamayız” 
diyerek hastanenin yolunu ve metrosunu 
yapmadı. Bu işleri Ulaştırma Bakanlığımız 
üstlendi. Ulaştırma Bakanlığımız hastane-
nin yolunu kısa bir sürede tamamladı. Met-
royu da 1-1,5 yıl içerisinde hizmete alacak-
lar. Ulaşım sorunu da böylece çözülmüş 
olacak. Başta tüm doktor, hemşire, sağlık 
memuru kardeşlerime, bu muhteşem eser-
de şanlarına yakışır şekilde verecekleri 
hizmetlerde şimdiden başarılar diliyorum.

Şimdi açılışa geçiyoruz.

Aziz Milletim, değerli Meclis Başkanı, Mil-

liyetçi Hareket Partisi’nin değerli Genel 

Başkanı, kıymetli misafirler, hanımefendi-

ler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygula-

rımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Türkiye, bundan 60 yıl önce, tarihinin en 
kara günlerinden biri olan 27 Mayıs darbe-
sine maruz kalmıştı. Türk Silahlı Kuvvet-
leri içindeki bir grup cuntacının gerçekleş-
tirdiği darbenin ardından yaşananlar ise, 
sadece demokrasimiz adına değil, adalet 

Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası, Ülkemizin İstiklal ve 

İstikbal Mücadelesinin
Nişanesi Olacaktır

Demokrasi ve Özgürlükler Adası Açılışı | İstanbul | 27 Mayıs 2020
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Menderes’in Aziz Hatırasına 
Sahip Çıkmak, Hepimizin 
Boynunun Borcudur

Aziz Milletim,

Değerli misafirler,

Tarihi değiştiremeyiz, ama doğru yorum-
lanmasını sağlamak için tarihin hatırlan-
ma biçimini değiştirmek elimizdedir. Böy-
lece, bir yandan o meşum günleri hatırlar-
ken, diğer yandan da milli iradenin her hal 
ve şart altında üstün geldiğini gösterebili-
riz. Şu anda üzerinde bulunduğumuz ada-
da, tarihe karşı işte böylesine anlamlı bir 
duruş sergiliyoruz. Uzun süre Yassıada zin-
danlarında ömür çürüten şair Faruk Nafiz 
Çamlıbel, o kara günleri şöyle anlatıyor: 

Bilmiyor gülmeyi sakinlerinin binde biri;

Bir vatan derdi birikmiş bir avuçluk karada.

Kuşu hicran getirir, dalgası hüsran götürür

Mavi bir gölde elem katresidir Yassıada.

Gece zindanda Yusuflar sıralanmış yatıyor,

Yüzlerinden okurum sapsarı rüyalarını…

Kimi sehpada görür kendini, çarmıhta kimi

Ve ararlar yine zindandaki dünyalarını…

Evler yıkılır, köyler olur hâk ile yeksan,

Viran yeri birkaç yıla varmaz onarırlar. 

Yalnız şu gönül mülkü harap olmaya görsün

Tamire yetişmez onu dünyada asırlar.

Evet… İdam sehpasındaki son sözü “Devle-
time ve milletime ebedi saadetler dilerim” 
olan rahmetli Menderes’in aziz hatırasına 
sahip çıkmak, hepimizin boynunun bor-
cudur. Kişilik bu, kimlik bu, şahsiyet bu, 
mesele bu… İdama götürülürken, önce iki 
rekât namaz kılıp, ardından altındaki san-
dalyeyi kendisi iterek düşüren Fatin Rüş-
tü Zorlu’nun hatırasına sahip çıkmak, he-
pimizin boynunun borcudur. Başarılı bir 
Maliye Bakanı olduğu halde, sırf geçmişte 
darbecilere istedikleri imtiyazları sağla-
madığı için kendisine kin beslenen Hasan 
Polatkan’ın hatırasına sahip çıkmak, hepi-
mizin boynunun borcudur. 

Onları deviren, yargılayan ve asanlar, ha-
yatlarını milletin nefret dolu bakışları al-
tında sürdürmek zorunda kaldılar. Her 
ne kadar bu cinayete ortak olanlardan ba-
zıları sonradan, “Biz Yassıada’da katliam 
yaptık” diyerek suçlarını ikrar etseler de, 
tarihin ve milletin hükmünden kurtula-
mamışlardır. 

Rahmetli Özal’ın gayretiyle Menderes ve 
arkadaşlarının kabirlerinin İmralı ada-
sından İstanbul’a taşınması, 30 yıl sonra 
gelen bir vefa örneğiydi. Bugün burada, 
şehitlerin bize emaneti olan bu adada 60 
yıl sonra yeni bir dönemi başlatarak, gö-
nülleri tekrar tamir etmek üzere bir arada-
yız. Milletimiz buranın adını Yassıada’dan 
Yaslıada’ya dönüştürmüştü. Üzerinde dur-
duğumuz toprakların ıstırabını dindirmek 

ve insanlık adına da utanç vericiydi. Üze-
rinde bulunduğumuz Yassıada’da yapılan 
ve bizzat faillerinin itirafıyla önceden veri-
len emirlerin uygulanması şeklinde geçen 
yargılamaların sonu çok büyük bir faciayla 
bitmişti. Yıllarca ülkeye hizmet etmiş olan 
ve milli iradenin temsilcisi konumundaki 
Demokrat Parti yöneticilerinin her türlü 
hakarete, işkenceye, iftiraya maruz kaldığı 
yargılamalar burada yapılmıştı. 

Aslında burada yapılan iş yargılama değil, 
darbe yaparak Anayasayı çiğneyenlerin, 
ülkenin meşru yöneticilerini Anayasayı 
ihlal ithamıyla giriştikleri bir hukuk ci-
nayetiydi. Yassıada’da aylar boyunca tam 
anlamıyla bir zulüm makinesi işletilmiş-
tir. Ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, 
bakanları, komutanları, milletvekilleri, 
bürokratları, hiçbir somut suçları olma-
dığı halde, kin ve nefret ürünü insanlık 
dışı muamelelere maruz bırakıldılar. İs-
tiklal Harbimizin kahramanlarından olan 
bu ülkenin Cumhurbaşkanını, intihara 
teşebbüs noktasına kadar getirdiler. Ne-
zaketi, kibarlığı, insani hasletleri dillere 
destan olan bir Başbakanı, idama götürür-
ken bile prostat muayenesi bahanesiyle 
aşağılamaya kalkacak kadar alçaldılar. 
Bu ülkenin yüreği vatan sevdasıyla do-
lu Genelkurmay Başkanını, darbecilere 
katılmayı reddettiği için bir teğmene 
tokatlatarak, tarihimizde görülmemiş 
rezillikler sergilediler. 

Demokrat Parti hükümetinin Başbaka-
nı Adnan Menderes ile bakanları Hasan 
Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun idam 
kararları da yine burada alınmıştı. Her üç 
kahraman da idam sehpasına vakarla, gu-
rurla, inançla yürüdü. Darbeden yaklaşık 
16 ay sonra, 16 ve 17 Eylül 1961 tarihinde 
gerçekleşen bu idamlar, milletimizin yü-
reğine kor bir ateş gibi düşmüştü. Aslında 
o gün, hukuk ve adalet ayaklar altına alı-
narak idam sehpasına gönderilen milletin 
bu üç adamı değil, bizatihi milli iradenin 
kendisiydi. Darbeyle görevinden indiri-
len, Yassıada’da kurulan tiyatro mahke-
melerde yargılanan rahmetli Menderes ve 
arkadaşları değil; tarihi, kültürü, değerle-
ri ve inançlarıyla milletimizdi. Ama bil-
miyorlardı ki, Türk Milletinin kalbindeki 
sevgiyi, yüreğindeki ateşi söndürmeye, 
onu hedeflerinden koparmaya, bir avuç 
darbecinin gücü yetmezdi. 

Bu vesileyle, sürgüne gönderildiği 
Hindistan’dan, idam kararlarının hukuki 
ve meşru olmadığını, insanlık duygula-
rıyla uyuşmadığını belirterek, trajediyi 
engellemek için çırpınan merhum Alpars-
lan Türkeş’i de rahmetle yâd ediyoruz. 
Menderes’i ve arkadaşlarını idam sehpa-
sına çıkartanların ve onları destekleyen-
lerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman 
silinmeyecektir. Buna karşılık Menderes 
ve arkadaşlarının milletimizin kalbindeki 
mümtaz yeri, her geçen yıl daha da güçle-
nerek hep devam edecektir. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

571570

Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’E DOĞRU-6

56,6 ve 1957 seçimlerini de yüzde 47,8 ile 
birinci olarak tamamlamıştır. 

Rahmetli Menderes’in milli gelirimizi 3 
katına çıkartan, ülkeyi barajlarla, yollarla, 
limanlarla, sanayi tesisleriyle donatması, 
milletimizi memnun ederken, birilerin-
de de rahatsızlığa yol açıyordu. Yerli ve 
milli olan her şeye husumeti hayatlarının 
merkezine koyanlar, ardı ardına gelen bu 
demokrasi ve kalkınma dalgalarına karşı, 
daha sonra da sık sık başvuracakları bir 
yönteme sarıldılar. Sınırlarımızın bekçi-
si, milletimizin güven kaynağı kahraman 
ordumuz içinden devşirdikleri cuntacılar 
vasıtasıyla, milli iradeyi tehditle, baskıyla, 
silahla, yeri geldiğinde kanla alt etmeye ça-
lıştılar. Sadece darbe yapanları değil, “daha 
ne bekliyorsunuz” kışkırtmasıyla ordumu-
zun içine darbe virüsünü sokanları da bu 
millet asla affetmeyecektir. Ülkemizdeki 
tüm darbelerin ve cunta hareketlerinin te-
mel karakteri, milletimizin değerlerine ve 
tarihine düşmanlıktır. Emperyalistlerin uç 
beyliğini yapan darbeciler, aynı zamanda 
ülkemizdeki bölücülük cereyanlarının 
değirmenine de su taşımışlardır. Her dar-
be öncesinde sokakları kana ve ateşe bo-
ğarak, binlerce masumun acı çekmesine, 
her darbe sonrasında da yetişmiş kadrola-
rı tasfiye ederek, ülkenin gerilemesine yol 
açmışlardır. 

Halkı hor ve hakir görerek, inancını, kılı-
ğını, kıyafetini aşağılayanların, gerçekte 
ne kadar ilkel, ne kadar bağnaz oldukları-
nın en çarpıcı örnekleri darbelerdir. Dar-

beciler ve onları yönlendirenler, hep aynı 
kodlarla hareket etmişlerdir. Demokrat 
Parti’nin ezanı aslına döndürmekten ka-
palı camileri açmaya, Türkçenin bin yıllık 
birikimine sahip çıkmaya kadar milletin 
taleplerine verdiği her cevabı, yüzlerine 
atılmış bir tokat gibi görüyorlardı. Yıllarca 
kendisine söz hakkı verilmeyen milletin, 
demokrasi ve özgürlük talebinin karşılık 
bulması, bunlarda başlarına inmiş birer 
yumruk hissi uyandırıyordu. “Hâkimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinin haya-
ta geçirilişini, hesapsız-sorumsuz bir şekil-
de kullandıkları iktidar gücünün ellerin-
den kayıp gidişi olarak değerlendiriyorlar-
dı. Demokrat Parti’nin, milletimizin güçlü 
desteğiyle iktidara gelmesi oyunlarını bo-
zunca, üstüne bir de milli iradenin desteği-
ni almaktan ümitleri kesilince, bunlar için 
her yol darbeye çıkmaya başladı. Sokakları 
karıştırmaktan terör örgütlerinden medet 
ummaya, emperyalistlerin senaryolarında 
figüranlıktan yalana ve iftiraya kadar her 
yolu mubah sayan kirli bir siyaset anlayışı-
na sarıldılar. Sırf kendi çıkarları için Mec-
lisi itibarsızlaştırmaktan, provokasyonlara 
çanak tutmaktan, darbe çığırtkanlığı yap-
maktan bile asla çekinmediler. Ülkenin ve 
milletin başına gelen her felaketi, kendile-
rine iktidar alanı açacak bir fırsat olarak 
görerek, çoğu defa da gizleyemedikleri bir 
sevinçle karşıladılar. Yapılan her hizmete, 
ülkeye kazandırılan her esere, her yatırı-
ma, yükselen her inşaata, elde edilen her 
başarıya karşı çıktılar. 

için Yassıada’yı da, Yaslıada’yı da tarihe 
gömüp, burasını Demokrasi ve Özgürlük-
ler Adası haline getirmeyi kararlaştırdık. 
Adadaki her bir tesise de, tarihi anlamına 
uygun isimler verildi. Subay Gazinosunun 
ismi Adnan Menderes Müzesi olarak de-
vam edecek. Konferans Salonu da Adnan 
Menderes ismini taşıyacak. Her ikisi de 
burada yargılanan Genelkurmay Başka-
nı Rüştü Erdalhun’un ismi Cam Meyda-
na, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral 
Sadık Altıncan’ın ismi de kütüphaneye 
verildi. Yargılamaların yapıldığı Spor Sa-
lonu Hasan Polatkan’ın, Cami de, ölümün 
üzerine iman dolu bir haykırışla yürüyen 
Fatin Rüştü Zorlu’nun ismini taşıyacak. 
Tüm bu sembolleriyle Demokrasi ve Öz-
gürlükler Adası, ülkemizin geçmişten bu-
güne verdiği istiklal ve istikbal mücadelesi 
ile gönüllerdeki hasbi sevginin nişanesi 
olacaktır. Rahmet Menderes’in “Yeter, söz 
milletindir” diyerek yükselttiği demokrasi 
ve kalkınma bayrağını, “Yeter, söz de karar 
da milletindir” diyerek çok daha yukarıya 
taşıma şerefine nail olduğumuz için Rabbi-
mize hamd ediyoruz. 

Tüm Darbelerin Temel Karakteri, 
Milletimizin Değerlerine ve 
Tarihine Düşmanlıktır

Aziz Milletim,

Değerli misafirler,

Türkiye’nin çok partili siyasi hayata ge-
çiş süreci çok önemlidir. Milletimizin her 
bir ferdinin, özellikle de gençlerimizin bu 

dönemi çok iyi bilmesi gerekiyor. Cum-
huriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün hastalığının ve ölümünün ar-
dından, tek parti CHP yönetimi, ülkenin 
üzerine adeta bir kâbus gibi çökmüştü. 
Kurtuluş Savaşımızdan sonra başlatılan 
kalkınma hamlesinin önü, tek parti zihni-
yeti tarafından bilinçli bir şekilde kesilmiş, 
mesafe kat edilen çalışmalar birer birer a-
kamete uğratılmıştır. 

Gençler, merhum Menderes’in iktidarda 
olduğu 10 yılda Türkiye’nin kat ettiği me-
safeyi çok iyi öğrenmelisiniz. Bu işler lafla 
olmuyor. 10 yılda bu ülkede yapılan baraj-
larından tutunuz köprülerine, yollarına 
varıncaya kadar neler yapıldı, milli gelir 
nereden nereye çıktı, bunları araştırın. O 
dönem milli gelir üçe katlandı. Bunları 
gençlerin araştırıp öğrenmesi lazım. Bü-
tün bunların arasında, uçak üretiminden 
demiryollarına, silah yapımından tarımın 
geliştirilmesine kadar pek çok kritik milli 
üretim projemiz de vardır. 

Halkın taleplerine ve baskısına daha fazla 
dayanamayan tek parti CHP’si, millete olan 
güvensizliği sebebiyle, çok partili siyasi ha-
yata geçişi ancak “açık oy-gizli tasnif ” yön-
temiyle başlatmıştı. 1950’de, nasıl olsa yine 
sandıklara hâkim olacağı inancıyla gittiği 
seçimlerde, milletimizin ortaya koyduğu 
iradenin gücünü kırmaya, CHP’nin faşizan 
yöntemleri bile engel olamadı. Daha sonra 
yapılan 1954 ve 1957 seçimleri, milletimi-
zin, demokrasi ve özgürlük konusundaki 
tercihinde kararlı olduğunu gösterdi. 1950 
seçimlerinde yüzde 53,5 ile iktidara gelen 
Demokrat Parti, 1954 seçimlerini yüzde 
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Aziz Milletim,

Değerli misafirler,

Ülkemizde bugün demokrasimize gölge 
düşürmeye çalışanlara dikkat edin: Hepsi 
de 27 Mayıs hayranıdır. Hepsi de zahirde 
12 Eylül’e karşı gibi gözükse de, o darbe-
den en çok faydayı görendir. Hepsi de 28 
Şubat meftunudur. Hepsi de 15 Temmuz’a 
tiyatro diyerek, milletimizin destansı mü-
cadelesini küçümsemeye çalışır. Hepsi de 
ülkesini yurt dışında bulduğu her mah-
filde şikâyet eder. Hepsi de geçmişten bu-
güne teröristlere karşı derin muhabbet 
besler. Hepsi de yerli ve milli olan her şeye 
düşmandır. Hepsi de milli iradeden umu-
dunu kestiği için darbecilerden, yabancı-
lardan, terör örgütlerinden medet umar. 

Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de 
etkileyen koronavirüs salgınını dahi bu 
amaçla kullanmaya kalkacak kadar sefil 
bir zihniyetle karşı karşıyayız. Sadece bu 
tablo bile bize, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek 
Vatan, Tek Devlet diye ifade ettiğimiz milli 
çağrımıza ne kadar sıkı sıkıya sarılmamız 
gerektiğinin ispatıdır. Yurt içinde terör 
örgütlerinden ekonomimize kurulan tu-
zaklara, sınırlarımız dışında bekamız için 
gerçekleştirdiğimiz harekâtlara kadar tüm 
mücadelemizi bu anlayışla yürütüyoruz. 
Bize ne diyorlar? Suriye’de ne işiniz var? 
İdlib’de ne işiniz var? Libya’da ne işimiz 
var? Buralarda ne işimiz olduğunu çok 
kısa zamanda çok çok iyi anlayacaksınız. 
Hamdolsun milletimizin desteği ve duası, 
her zaman olduğu gibi bugün de en güçlü 
şekilde yanımızdadır. 

Devlet Bahçeli ve Tüm MHP’li 
Kardeşlerime Teşekkür Ediyorum

Açılışını yapmak üzere bir araya geldiği-
miz Demokrasi ve Özgürlükler Adasının, 
Türkiye’nin 60 yıllık demokrasi mücade-
lesi yanında, gelecekteki hedeflerinin de 
sembolü olacağına inanıyorum. 

Biliyorsunuz, meşhur bir Camp David Ada-
sı vardır ve burada uluslararası toplantılar 
yapılır. Oraya kapanırlar ve nihai kararlar 
açıklanır. İnşallah Demokrasi ve Özgürlük-
ler Adası da işte bu tür toplantıların yapıla-
bileceği bir ada olacak. 

Rahmetli Menderes başta olmak üzere, ül-
kemizin gelişmesi, kalkınması, büyümesi, 
istiklali ve istikbali için mücadele eden 
tüm kahramanlarımıza, bu uğurda canı-
nı veren tüm şehitlerimize bir kez daha 
Allah’tan rahmet diliyorum. Sınırlarımız 
içinde ve dışında, ülkemizin bekası, mil-
letimizin esenliği için görev yapan askeri-
mize, polisimize, jandarmamıza, istihba-
ratçılarımıza, kardeşlerimize şükranlarımı 
sunuyorum. Rabbim hepsini de esirgesin 
ve zafere ulaştırsın diyorum. 

Cumhur İttifakı olarak kararlı bir şekilde 
emin adımlarla bu yolda devam ediyoruz. 
Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli nezdin-
de tüm MHP’li kardeşlerime, Türkiye’nin 
tarihinin en zorlu mücadelelerinden birini 
yürüttüğü bir dönemde sergiledikleri dira-
yet ve verdikleri destek için şükranlarımı 
sunuyorum. 

Attığımız Her Adımda  
Önümüzü Kapatmaya Kalktılar

Menderes’e hangi hınçla saldırdılarsa, rah-
metli Özal’a, şimdi de Cumhur İttifakına 
aynı nefret duygularıyla yöneldiler. Hü-
kümetlerimiz döneminde bunun sayısız 
tezahürüyle karşılaştık. Eğitimi güçlen-
dirmek için okullar inşa ettik, üniversite-
ler kurduk, öğretmenler-akademisyenler 
istihdam ettik, ücretsiz bilgisayarlar-kitap-
lar dağıttık; hepsini de eleştirdiler. Sağlık 
hizmetlerini geliştirmek için yeni hastane-
ler açtık, içlerini en gelişmiş cihazlarla do-
nattık, personel eksiğini giderdik, hizmet 
kalitesini yükselttik; hepsini de engelleme-
ye çalıştılar. Adeta koronavirüs olaylarını 
yaşar gibi, bu şehir hastanelerini ve eğitim 
araştırma hastanelerini inşa ettik. Ulaş-
tırmada ülkemizi boydan boya bölünmüş 
yollarla, otoyollarla, hızlı tren hatlarıyla, 
havalimanlarıyla donattık; istisnasız hep-
sine de karşı çıktılar. Enerjide yerli ve milli 
imkânlara öncelik vererek, kalkınmamız 
için gereken altyapıyı kurduk; attığımız 
her adımda önümüzü kapatmaya kalktılar. 
Hatırlarsanız, Akdeniz’deki sondajlarımız-
dan, rakip ülkelerden daha çok CHP ve 
şürekâsı rahatsız oldu. Biliyorsunuz, kaç 
tane sondaj gemimizin Akdeniz’de olduğu-
nu bilmeyecek kadar bunlar cehalet timsa-
lidir. Biliyoruz yine rahatsız olacaklar, ama 
şimdiden müjdesini milletimizle paylaş-
mak istiyorum: Fatih Sondaj Gemimiz, 29 

Mayıs günü İstanbul Boğazından geçerek, 
yeni sondajlar için inşallah Karadeniz’e 
açılacak. 

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekono-
misinden biri yapma hedefiyle sanayimizi 
geliştirdik, ticaretimizi büyüttük, ihraca-
tımızı artırdık, üretimi ve istihdamı rekor 
seviyelere çıkarttık; bu zihniyet hepsine 
engel olmaya çalıştı. 

Türk Milleti, 15 Temmuz darbe girişimin-
de, sokaklarda hainlere karşı canı pahası-
na mücadele verirken, tankları alkışlayan, 
televizyon başında sonucu bekleyenler de 
yine bunlardı. AK Parti ve MHP olarak, 
ülkemizin en büyük yönetim reformu-
nu hayata geçirirken de karşımıza yine 
bunlar dikilmişti. Dün ezandan, istiklal 
marşından, bayraktan, birliğimizden ve 
beraberliğimizden rahatsızdılar, bugün 
de rahatsızlar. Dün milli iradeye rağmen 
iktidar rüyası görüyorlardı, bugün de aynı 
rüyayla avunuyorlar. Dün darbeden, em-
peryalistlerin desteğinden, felaketlerden 
medet umuyorlardı, bugün de aynı bek-
lentiyle yaşıyorlar. Hamdolsun, milletimiz 
adeta kılcal damarlarına kadar ezbere bil-
diği bu habis zihniyete, 1950’den beri ülke-
yi teslim etmemiştir. Buna rağmen, darbe 
ve kaos dönemlerindeki kısa yönetimleri 
sırasında yol açtıkları tahribatların telafi-
si bile çok uzun sürmüştür. Türkiye, 2023 
hedeflerine ulaşma yolunda ilerledikçe, 
gençlerimiz 2053 ve 2071 vizyonlarına 
sahip çıktıkça, Allah’ın izniyle bu zihniyet 
beyhude çırpınmaya devam edecektir. 
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Yassıada’nın Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası haline gelmesini sağlayan yatırımla-
rı gerçekleştiren Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliğimize, Sayın Başkana ve ekibine, 
hasmı ve milletim teşekkür ediyorum. Bu 
eserin ülkemize kazandırılmasında emeği 
geçen, Kültür ve Turizm eski Bakanımız 
Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcımız 
Çiğdem Karaarslan ve Ankara Milletveki-
limiz Ali İhsan Arslan başta olmak üzere, 
herkesi tebrik ediyorum. 

Oteli, kongre merkezi, müzesi, spor salo-
nu ve diğer tesisleriyle bu adanın, Türkiye 

Cumhuriyeti var oldukça, demokrasimizin 
ve özgürlüğümüzün simgesi olarak kalma-
yı sürdüreceğine inanıyorum. 

Demokrasi ve Özgürlükler Adasının ül-
kemiz ve milletimiz için hayırlara vesile 
olması temennisiyle, sizleri bir kez daha 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Demokrasi ve Özgürlükler Adamız tüm 
milletimize ve tüm demokrasi, özgürlük 
aşığı insanlığa hayırlı olsun diyor, kurde-
leyi bu anlayışla, bu inançla kesiyoruz; ya 
Allah, Bismillah.

Aziz Milletim, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle selamlıyorum. Geride bı-
raktığımız Ramazan Bayramınızı bir kez 
daha tebrik ediyorum.  Rabbim’den tüm 
insanlıkla beraber bizleri de ailelerimiz ve 
dostlarımızla birlikte huzurla, sağlıkla ge-
çireceğimiz nice bayramlara ulaştırmasını 
diliyorum. 

Salgın sebebiyle uygulanan sokağa çıkma 
kısıtlaması bizi gönlümüzce bir bayram 
yapmaktan mahrum bırakmış olsa da, kal-
bimizdeki sevgiyi ve umudu hep koruduk, 
hatta güçlendirdik. Yaklaşık 2,5 aydır yaşa-
dığımız bu musibetin bize, hayatımıza, eli-
mizdekilere, hayallerimize dair bir muha-
sebe yapma imkânı verdiğine inanıyorum. 

Yeni Normal Düzeninde Maske-
Mesafe-Temizlik Hususları 

Vazgeçilmezlerimizdir

Cumhurbaşkanı Kabinesi Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş
İstanbul | 28 Mayıs 2020
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Son 18 yılda demokraside ve ekonomide 
kat ettiğimiz büyük mesafe, geleceğimize 
güvenle bakmamızda en önemli güç ve 
moral kaynağımızdır. Bu süreçte milleti-
miz, önüne kurulan tüm tuzakları birer 
birer bozarak, 2023 hedeflerine ulaşma 
konusundaki kararlılığını göstermiştir. 
Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşeb-
büsüne, terör örgütlerinin saldırılarından 
ekonomik tetikçiliğe kadar her yol denen-
miş, ama büyük ve güçlü Türkiye yolcu-
luğumuz engellenememiştir. Rabbimizin, 
“Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildik-
lerinizde hayır olabilir” emri ilahisine, in-
şallah bir kez daha mazhar olacağımız bir 
süreç yaşıyoruz. Bir asır önce “hasta adam” 
yaftasıyla tarihten silinmeye çalışılan Türk 
Milletinin, bugün “hastaların ümidi” ola-
rak öne çıkması dahi başlı başına bir ibret 
vesikasıdır. İnşallah bundan sonrası daha 
kolaydır. Kendimize güveniyoruz. Halkı-
mıza ve devletimize güveniyoruz. Aydın-
lık bir geleceğin bizi beklediğine yürekten 
inanıyoruz. 

Yarın İstanbul Fethinin 567’nci yıldö-
nümünde, milletimizle birlikte çok gü-
zel programlara şahitlik edeceğiz. Önce, 
Sancaktepe’de iki ayda inşa ettiğimiz, 1008 
yataklı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Has-
tanesinin açılışını yapacağız. Akşam sa-
atlerinde Okçular Vakfı’nın Fetih Kupası 
yarışmaları gerçekleştirilecek. Bunun ar-
dından ise, Kültür ve Turizm Bakanlığımı-
zın düzenlediği Fetih Şöleni kapsamında 
Ayasofya’da Fetih Suresi okunacak ve dua 
edilecek.  Milletimizin fetih sevincini, bu 
programlarla hep birlikte yaşamaya çalışa-
cağız. Bu vesileyle, Fatih Sultan Mehmed 

Han başta olmak üzere, bu toprakları bi-
ze vatan kılan tüm gazilerimizi, şehitle-
rimizi, kahramanlarımızı hürmetle yad 
ediyorum. 

Aziz Milletim,

Türkiye’nin, Cumhuriyet tarihi boyunca 
yaşadığı önemli dönüm noktaları vardır. 
Bunların bir kısmını üzüntüyle, bir kıs-
mını mutlulukla hatırlıyoruz.  27 Mayıs 
1960 darbesi ve sonrasında yaşananlar, 
üzüntüyle hatırladığımız dönemlerden bi-
ridir. Dün, açılışını yaptığımız, eski adıyla 
Yassıada, milletimizin verdiği isimle Yaslı-
ada, yeni haliyle Demokrasi ve Özgürlük-
ler Adası, bu dönemin adeta sembolüdür. 
27 Mayıs, Türkiye’ye darbe virüsünün ilk 
girdiği tarihtir. Maalesef, bu tarihten sonra 
darbe, cunta, muhtıra, bildiri veya darbe 
girişimi şeklinde, demokrasimize yönelik 
pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık. En 
son 15 Temmuz’da darbe girişimini hep 
birlikte yaşadık. Milli iradeyi esir alma 
amacı taşıyan bu tür darbelerin veya giri-
şimlerin ülkemize çok ağır maliyeti olmuş-
tur. Daha da çarpıcı olanı, milli iradeye 
yönelik hemen her saldırının, Türkiye’nin 
büyük kalkınma hamleleri başlattığı dö-
nemlerin ardından gelmesidir. İlk darbe-
nin ardından geçen 60 yıla baktığımızda, 
bu durumu, inkârı mümkün olmayan bir 
gerçek olarak görüyoruz. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında çok zor şart-
larda başlatılan kalkınma hamlesinin ka-
zanımları, Gazi Mustafa Kemal’in sağlığını 
kaybetmesi ve vefatının akabinde, tek parti 
CHP’si döneminde tamamen heba edilmiş-

Hepimizin de geleceğimize, dün oldu-
ğundan çok daha berrak, çok daha olgun 
şekilde bakabildiğimiz bir gönül ve zihin 
dinginliği kazandığımızı düşünüyorum. 
Hele hele salgının çok büyük kıyımlara yol 
açtığı ülkelerle kendimizi mukayese etti-
ğimizde, hep birlikte elimizdeki nimetlere 
şükrettiğimizi gayet yakından biliyorum. 

Elbette alınan tedbirler sebebiyle, işine ara 
verdiği, işi yavaşladığı, geliri azaldığı için 
sıkıntı çeken vatandaşlarımız olmuştur. 
Devletin tüm imkânlarını bu vatandaşla-
rımızın hizmetine sunarak, zor zamanla-
rında yanlarında olduğumuzu gösterdik.  
Ülke genelinde 5,5 milyon insanımıza, 
karşılıksız 1.000’er lira dağıtarak, sıkıntıla-
rını hafifletmeye çalıştık. Yine 4,5 milyon 
vatandaşımızın istihdamını, kısa çalışma 
ödeneği, asgari ücret desteği, nakit deste-
ği gibi yöntemlerle destekledik. Vergi ve 
sigorta primi ertelemeleriyle, düşük ma-
liyetli kredi desteğiyle, daha pek çok yön-
temle büyüklü küçüklü tüm işletmelerimi-
zin ayakta kalmasını temin ettik. Önümüz-
deki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş 
dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz. 

Türkiye’nin salgının önlenmesinde ve can 
kaybında dünyada örnek alınan bir konu-
ma gelmesi, 83 milyon olarak hepimizin 
ortak başarısıdır. Bu süreçte fedakârca gö-
rev yapan sağlık personelimize bir kez da-
ha teşekkür ediyorum. 

Aldığımız tedbirlerin uygulamaları 81 il 
ve 922 ilçede valilerimiz, kaymakamları-
mız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız 
tarafından yürütüldü. Sokağa çıkma kısıt-

laması getirilen yaklaşık 8 milyon 65 yaş 
üstü vatandaşımız ile 25 milyondan fazla 
20 yaş altı gencimizin her türlü ihtiyaçla-
rı Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından 
karşılandı. Bugüne kadar, Vefa Sosyal Des-
tek Grupları toplam 6 milyon 240 binin ü-
zerinde talebe cevap verdi. Burada tek tek 
sayamayacağım pek çok hizmeti gerçek-
leştiren tüm kamu personeline, Cumhur-
başkanı olarak takdirlerimi ifade etmek 
istiyorum. 

Halkımız, yaptığı hiçbir fedakârlığın boşa 
gitmediğinden emin olsun. Allah’ın izni, 
milletimizin gayreti, devletimizin katkısıy-
la, son 2,5 aydaki kayıplarımızın hepsini 
de, hem de çok kısa bir sürede ziyadesiyle 
geri alacağımızdan en küçük bir şüphemiz 
yoktur. Ülke ve millet olarak, birliğimizi, 
beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanış-
mamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe, Rab-
bim bizlerin önünde nice kapılar açacaktır.

Aydınlık Bir Geleceğin Bizi 
Beklediğine Yürekten İnanıyoruz

Nitekim, siyasi ve ekonomik bakımdan ye-
niden yapılanma sürecinde olan küresel 
sistemde, Türkiye’nin gerçekten çok iyi bir 
yere geleceğinin işaretlerini şimdiden alma-
ya başladık. Sanayide, teknolojide, ticarette, 
tarımda, enerjide, ulaşımda, sağlıkta, eği-
timde, sporda; velhasıl hayatın her alanında 
Türkiye, parlayan bir yıldız olarak öne çıkı-
yor. İnşallah, daha önce İkinci Dünya Savaşı 
ve Soğuk Savaş sonrası yapılan hataları tek-
rarlamayacak, bu defa ülkemizin önüne ge-
len fırsatı değerlendirmesini sağlayacağız. 
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ti. Milletin baskısıyla geçilen çok partili si-
yasi hayatın ardından Demokrat Parti’nin 
iktidara gelmesiyle, Menderes ve arkadaş-
ları, yeni bir kalkınma hamlesi başlattı. 
Türkiye, daha önce birer ikişer tanesine 
sahip olduğu hidroelektrik barajlarına 18 
tane, sulama barajlarına 8 tane, limanları-
na 11 tane, havalimanlarına 5 tane, rafine-
rilerine 3 tane ilave etti. Ayrıca, ülkemizin 
dört bir yanında, 13 şeker fabrikası, 19 çi-
mento fabrikası, 82 hububat silosu, 88 bü-
yük ölçekli fabrika kuruldu. Milli geliri 3 
kat artan Türkiye, İkinci Dünya Savaşı son-
rası yeniden yapılanan küresel ekonomide 
hak ettiği yeri alma yolunda ilerliyordu. 
27 Mayıs darbesiyle, işte bu süreç kesinti-
ye uğratılmış, Türkiye yeniden uzun yıllar 
boyunca sürecek siyasi ve ekonomik istik-
rarsızlık bataklığına sürüklenmiştir. 

Terörden, Kaostan Medet 
Umanlara, Milletimiz Asla Fırsat 
Vermeyecektir

Menderes ve arkadaşları, ülkemize ve mil-
letimize yaptıkları hizmetlerin bedelini, a-
ğır işkencelerle, hakaretlerle, hapis yatarak 
ve idam sehpasına yürüyerek ödemiştir. 
Yassıada’da kurulan ve tam bir hukuk kat-
liamı örneği olan düzmece mahkemelerde 
aylar süren yargılamalar yapıldı. Sonuçta, 
Başbakan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin 
Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polat-
kan idam edilirken, yüzlerce kişi de uzun 
yıllar hapis yattı. İdam sehpasına yiğitçe 
yürüyen Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın 
milletimizin yüreğinde bıraktığı acı, hala 
tazedir. 

Rahmetli Özal, bu üç kahramanın mezar-
larını İstanbul’a taşıyarak, ilk adımı atmış-
tı. Biz de, Türkiye’nin, 60 yıl önceki kara 
günlerine şahitlik eden Yassıada’yı, istik-
lalimizin ve istikbalimizin sembolü haline 
dönüştürmeyi istedik. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğimizle birlikte burayı De-
mokrasi ve Özgürlükler Adası haline ge-
tirecek yatırımları 5 yılda tamamlayarak, 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 
Sayın Devlet Bahçeliyle beraber dün res-
men hizmete açtık. Oteli, kongre salonu, 
müzesi, camisi ve diğer tesisleriyle De-
mokrasi ve Özgürlükler Adasını, rahmetli 
Menderes ve arkadaşlarının hatıralarını 
yaşatacak bir mekân haline getirdik. Rab-
bime, bize 60 yıl sonra bu dönüşümü ger-
çekleştirme imkânı sağladığı için hamd 
ediyorum. Menderes ve arkadaşlarını bir 
kez daha rahmetle yad ediyorum.

Ülkemizin yeniden aynı acıları yaşamama-
sı konusundaki kararlılığımızın altını da 
tekrar çizmek istiyorum. Milletimizin, 15 
Temmuz’da ortaya koyduğu güçlü irade 
ve cesaret, Türkiye’de darbeler, cuntalar, 
vesayet dönemlerinin, inşallah artık ka-
pandığının işaretidir. Milli iradeden güç 
alarak yönetime gelmek yerine hala darbe-
lerden, terörden, kaostan, sokak olayların-
dan medet umanlara, milletimiz asla fır-
sat vermeyecektir. Rahmetli Menderes’le 
bizim fotoğrafımızı yan yana koyarak, 
akıbetlerimizi hatırlatan faşistlere bugün 
de rastlanması, teyakkuzu elden bırakma-
mamız gerektiğini gösteriyor. Bu ülkede 
ezanları susturmaya, bayrakları indirme-
ye, milletin vermediği gücü gasp etmeye, 
halkına hizmet edenleri idama gönder-
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yeni kararlar şunlardır: Şehirlerarası se-
yahat sınırlaması 1 Haziran itibariyle ta-
mamıyla kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip 
ederek, olumsuz bir durum görmemiz ha-
linde, bazı illerimiz için bu kısıtlamayı ye-
niden getirebiliriz.

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma 
sistemine dahil olan kamu personeli, 1 
Haziran tarihi itibariyle normal mesaiye 
başlayacaklar. Kreşler ve gündüz bakımev-
lerinin tamamı da buna uygun şekilde 1 
Haziran’da açılacak. Sağlık Bakanlığı tara-
fından tanımlanan ve takibi yapılan kro-
nik hastalığı olan kamu personelinin du-
rumları kurumlarınca değerlendirilecek. 

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını 
bir müddet daha sürdürmekte  fayda gö-
rüyoruz. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sı-
nırlaması ve Pazar günleri 14-20 saatleri 
arasında istisna kapsamında olma uygu-
laması devam edecek.  Esnaf ve sanatkâr 
olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaş-
larımız, maske-mesafe-temizlik şartına ria-
yet şartıyla işinin başında bulunabilecek.  
Şu üç kavram çok önemli; maske, mesafe 
ve temizlik.

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygula-
masını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş 
grubunun tamamı, Çarşamba ve Cuma 
günleri 14-20 saatleri arasında sokağa çık-
ma sınırlamasına tabi olmayacak. Yani iki-
li sistem yok, artık bunu teke indiriyoruz. 

Önümüzdeki Pazartesi, yani 1 Haziran ta-
rihi itibariyle restoran, kafe, pastane, kıra-

athane, çay bahçesi, dernek lokali, yüzme 
havuzu, kaplıca türü işletmeler, belirle-
nen kurallar dâhilinde, saat 22.00’a kadar 
hizmet vermeye başlayabilecek. Eğlence 
mekânları ile nargile satışı bu kapsamın 
dışındadır. Sadece kendi müşterilerine 
hizmet veren turizm tesislerinin bünye-
sindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi 
değildir. Yol güzergâahlarındaki dinlenme 
tesisleri de 1 Haziran’da hizmet vermeye 
devam edecek. Gelişmelere göre, hem kap-
samı, hem saati değerlendireceğiz. 

Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirle-
nen kurallar dahilinde 1 Haziran’dan iti-
baren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören 
yerleri, 1 Haziran’da açılıyor. 

Hayvan satış yerleri 1 Haziran’dan, hipod-
romlar 10 Haziran’dan itibaren yeniden 
faaliyete geçebilecek. 

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kal-
dırılmıştır. Spor tesisleri ile içlerindeki 
tesisler gece 24.00’a kadar hizmet verebi-
lecektir. 

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıy-
la ilgili sınırlamalar da, belirlenen kurallar 
dahilinde kaldırılmıştır. 

Sürücü kursları benzeri kurslar, 1 
Haziran’dan itibaren hizmet verebilecek. 

Kütüphaneler, Millet Kıraathaneleri, 
Gençlik Merkezleri, Gençlik Kampları  1 
Haziran’dan itibaren, belirlenen şartlar da-
hilinde faaliyetlerini sürdürebilecek. 

meye artık kimsenin gücü yetmeyecektir. 
Bu yıl 949’ncu yıldönümüne ulaştığımız 
Malazgirt Zaferindeki, yarın 567’nci yıldö-
nümünü kutlayacağımız İstanbul’un Fet-
hindeki ruh, heyecan ve kararlılıkla müca-
deleye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 
yüzüncü yılı olan 2023’ü, milletimiz için 
yepyeni bir şahlanış vesilesi haline getir-
mek için gece gündüz çalışmaktan bir an 
bile geri durmayacağız. Büyük ve güçlü 
Türkiye hedefine doğru, demokrasimizi 
ve ekonomimizi sürekli daha ileriye taşı-
yarak yürümeyi son nefesimize kadar sür-
düreceğiz. 

Aziz Milletim,

Ülkemizde yaşadığımız sınamaların bir 
kısmı, kendi iç dinamiklerimizle ilgili ol-
makla birlikte, bazıları da küresel düzeyde 
yaşanan gelişmelerin yansımasıdır. Koro-
navirüs salgını, küresel düzeydeki işte bu 
sınamalardan biridir. Hamdolsun, milleti-
mizin verdiği destekle bu süreci, hem sağlık 
hizmetlerimizle, hem diğer tedbirlerimizle 
en az sıkıntıyla geçiren ülkelerin başında 
geliyoruz. Sadece ülke içindeki insanımıza 
sahip çıkmakla kalmadık, 126 farklı devlet-
ten 75 bin vatandaşımızı, 365 uçak, 34 ka-
rayolu ve 10 denizyolu seferiyle ülkemize 
getirdik. Moritanya’dan Bolivya’ya kadar, 
nerede olursa olsun hiçbir vatandaşımızı 
sahipsiz bırakmadık. Bunun yanında ülke-
mizden yardım veya ürün talep eden 135 
ülkeden 100’üne cevap vermeyi başardık. 
Salgın sürecinde, dünya genelindeki 246 
misyonumuzla yurt dışındaki vatandaş-
larımız ve muhatap ülkeler nezdinde çok 
güçlü bir koordinasyon sağladık. Ülkemiz 

içinde ise, 65 yaş üstü büyüklerimiz ile 20 
yaş altı evlatlarımız başta olmak üzere, ge-
tirdiğimiz kısıtlamalara hassasiyetle riayet 
eden tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı 
sunuyorum. 

Aldığımız tedbirler sayesinde, yeni hasta 
sayımız ile yoğun bakım ve solunum ci-
hazına bağlı hasta sayımız sürekli azalı-
yor. Testleri yaygınlaştırarak, takipleri ta-
vizsiz sürdürerek, salgını kontrol altında 
tutuyoruz. Hastalığın tedavisinde ihtiyaç 
duyulan ilaçların ve cihazların üretimi ko-
nusunda da epeyce mesafe kat ettik. Yurt 
dışı teminin ve özel sektörün desteğinin 
yanı sıra, Milli Savunma Bakanlığı İlaç 
Fabrikaları da üretime başladı. Aynı şekil-
de, solunum cihazı üretimini de hem özel 
sektör, hem Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumumuz vasıtasıyla sürdürüyoruz.  Şu 
ana kadar ürettiğimiz 3 bin 626 solunum 
cihazının 1.000 adedini de ihraç ettik. Ma-
kine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuz, ü-
retim kapasitemizin artmasına büyük kat-
kı sağlayan maske cihazı ile termal kamera 
imalatına da başladı. Dikkatle takip ettiği-
miz tüm bu gelişmeler bize, yeni normal 
dediğimiz süreçte gereken adımları atma 
imkânı sağladı. 

Kamu Personeli, 1 Haziran 
Tarihi İtibariyle Normal Mesaiye 
Başlayacaklar

Yaklaşık bir aydır, normalleşme takvimi-
mizde yer alan hususları, gelişmeleri ya-
kından takip ederek, her hafta peyderpey 
açıklıyoruz. Bu hafta itibariyle aldığımız 
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Açık havada oturma yeri olan yerlerdeki 
konserler, yine saat 24.00 ile sınırla olmak 
üzere başlayabilecek. 

Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı açıklamaları 
ilgili kurumlarımız kamuoyumuzla paylaşa-
caktır. Aldığımız kararların ülkemiz ve mille-
timiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Yeni normal düzeninde MASKE - MESAFE - 

TEMİZLİK hususlarının vazgeçilmezimiz ol-

duğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. 

Bu duygularla sizleri sevgiyle, saygıyla se-

lamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili İstanbullular, değerli misafirler, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.  

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum 
Hastanesi’nin şehrimize, ülkemize, mille-
timize hayırlı olmasını diliyorum. Sözle-
rimin hemen başında, koronavirüs salgı-

nında kaybettiğimiz tüm hocalarımız ve 
vatandaşlarımızla birlikte, Feriha Öz hoca-
mıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağ-
lığı diliyorum. 

Biz kadirşinas bir milletiz. Ülkemize hiz-
met eden, bu uğurda fedakârlık gösteren 
hiç kimseyi unutmayız. Bunun için, buraya 

Türkiye’nin Genel Sağlık 
Sigortası Sisteminin Önemi 

Anlaşıldı

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Açılışı
İstanbul | 29 Mayıs 2020
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yaklaşan yabancı hasta sayısının, önü-
müzdeki yıllarda katlanarak artmasını 
bekliyoruz. 

Değerli misafirler, 

Salgın sürecinde, sağlık konusunda ülke-
mizin elindeki imkânların kıymetinin çok 
daha iyi anlaşıldığına inanıyorum. Zira 
şu an itibarıyla 190’ı aşkın ülkeden talep-
ler geldi ama biz 90’ı aşkın ülkeye sağlık 
ürünlerini gönderdik. Son 18 yılda inşa 
ettiğimiz 1.526 yeni hastane, 4 bine yakın 
tedavi kurumu, toplamda 240 bini bulan 
yatak kapasitesi, bir milyon 100 bine yak-
laşan sağlık çalışanı sayısı sayesinde bu 
seviyeye ulaştık. Ülkemiz hastanelerinde; 
48 adet olan MR sayısını 906’ya… 323 olan 
bilgisayarlı tomografi sayısını 1.210’a… 4 
bin 891 olan diyaliz sayısını 17 bin 640’a… 
889 olan yoğun bakım yatağı sayısını 40 
bine… 618 olan ambulans sayısını 5 bin 
382’ye çıkartmamış olsaydık, herhalde bu 
başarıyı gösteremezdik. 

Muhalefetin bizi adeta topa tuttuğu Şehir 
Hastanelerinin, yüksek kapasiteleri ve 
güçlü altyapılarıyla ne kadar önemli oldu-
ğunu, bu süreçte çok daha iyi görüyoruz. 
Bugüne kadar hizmete açtığımız 16 binin 
üzerinde yatak kapasitesine sahip 11 şehir 
hastanemizin her birini, dünya çapında 
sağlık kuruluşları olarak inşa ettik.  Ecda-
dın, “Olmaya devlet cihanda bir nefes sıh-
hat gibi” ifadesine uygun şekilde, dünyanın 
en büyük mutluluğunu sağlık olarak gören 
bir inançla, ülkemizin dört bir yanını en 

modern tesislerle donattık. Hamdolsun, 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla, 
sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak 
ve kalitesini yükseltmek için yaptığımız 
her yatırımın karşılığını aldık. 

Feriha Öz Hoca’nın 3 çocuğu da tıp alanın-
da profesör. Kendilerine dedim ki, “Yetişti-
receğiniz öğrenciler çok çok önem arz edi-
yor. Zira tıpta biz fiziki mekânları hazırlı-
yoruz, gençlerimizi ise sizler eğiteceksiniz. 
İnşa ettiğimiz bu mekânlarda siz hocaları-
mızın yetiştirdiği doktorlar sayesinde has-
talar şifa bulacak. Ondan sonra da dualar 
hem size hem bize olacak.”

Dünyanın en kapsamlı ve en düşük mali-
yetli genel sağlık sigortası sistemini ülke-
mizde kurmuş olmamızın önemi, salgın 
sürecinde daha iyi anlaşıldı. Bakınız Ame-
rika, Rusya bile çözemedi bu meseleyi. Biz-
den destek istediler, biz de her yere yardım 
gönderdik. Serbest ve ücretli çalışanlar, 
zaten gayet makul pirim ödemeleriyle sis-
temde yer alıyor. Ayrıca dileyen herkes de, 
sadece aylık 88 lira ödeyerek, genel sağlık 
sigortasına dâhil olabiliyor. Bu rakamı ö-
deyecek gücü olmayan vatandaşlarımızın 
primlerini ise tümüyle devlet üstleniyor. 
Teşhisin, tedavinin, ilacın tamamı genel 
sağlık sigortası kapsamına girdiği için, 
vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşa-
mıyor. Özel sağlık kuruluşlarından hizmet 
almak isteyenler de, genellikle de oldukça 
makul bir rakam olan farkını ödeyerek, bu 
imkândan yararlanabiliyor. 

Prof. Dr. Feriha Öz, Yeşilköy’de inşa edilen 
hastaneye de Prof. Dr. Murat Dilmener’in 
ismini verdik. Böylece, ömürlerini insan 
sağlığına adayan, salgın döneminde de 
yine büyük bir gayretle çalışırken son ne-
feslerini teslim eden hocalarımızın isim-
lerini ebediyete kazıdık. Prof. Dr. Cemil 
Taşcıoğlu’nun ismini de Okmeydanı’nda 
inşa edilen şehir hastanesine verdik. Aynı 
şekilde, Hadımköy’de restore edilen has-
taneye de Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş’un 
ismini vererek, bu sağlık, eğitim ve hayır 
gönüllüsü büyüğümüze vefamızı göster-
dik. Yunus Emre ne güzel söylemiş:

Bir hastaya vardın ise

Bir içim su verdin ise

Yarın anda karşı gele

Hak şarabın içmiş gibi

Evet… Hastaya bir yudum su vermeyi Hak 
şarabın içmekle eş gören bir medeniyetin 
mensupları olarak, sağlık çalışanlarımızın 
her birine şükranlarımızı sunuyoruz. 

Bu hastanenin ülkemize kazandırılmasın-
da emeği geçen Sağlık Bakanımızı ve eki-
bini, Rönesans Grubunu, mühendisinden 
işçisine herkesi tebrik ediyorum. Tabii bu 
arada Rönesans firmasına özellikle şah-
sım, milletim adına ayrıca şükranlarımı 
ifade edeceğim. Rönesans firması, Murat 
Dilmener ile Feriha Öz hastanelerinin ya-
pımını üstlendi. Bunlardan bir tanesinin 
bedeli tamamen kendilerine aittir. “Bu be-
del bize ait olacak” dediler. Biz sadece bir 
tanesinin bedelini kendilerine ödeyeceğiz. 

Onun için de kendilerine şahsım, milletim 
adına ayrıca teşekkür ediyorum.

Sağlık Alanında Sağlık Turizmini 
Hedefliyoruz ve Bunu Başaracağız

Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle 
sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde, 
Türkiye, hem mevcut imkânlarını en iyi şe-
kilde kullanarak, hem de işte buradaki gibi 
yeni imkânlar üreterek, farklı bir konuma 
gelmiştir. Kapasitesinin tamamı gerekti-
ğinde yoğun bakım altyapısına sahip olan 
bu hastanemizi, iki ay gibi kısa bir sürede 
tamamladık. Şayet salgın acil bir ihtiyaç 
göstermiş olsaydı, bu süreyi daha da kısal-
tabilirdik. 

Tabii bu hastanenin bir başka özelliği var. 
Hastane uçak pistinin hemen yanı başında-
dır. Murat Dilmener Hastanesi de Yeşilköy 
Havalimanı’nın hemen yanında. Hastalar 
havaalanına inecek ve oradan yürüme me-
safesinde hastaneye gelecekler. Tedavi bitti, 
yine hemen uçağıyla gitmesi gereken yere 
gidecek. İster ulusal, ister uluslararası hep-
sine hazır. Niye? Sağlık alanında sağlık tu-
rizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız. 

Tabii, 72 bin metrekare kapalı alana, bi-
nin üzerinde yatağa, en modern cihazlara 
sahip böyle bir eseri, bu kadar kısa sürede 
hizmete hazır hale getirmek, dünya çapın-
da bir başarıdır. Türkiye’nin sağlık alanın-
da geldiği seviyenin en somut örneği olan 
bu hastanelerimiz, kendi vatandaşlarımız-
la birlikte şifayı ülkemizde arayan herkese 
hizmet verecektir. Geçtiğimiz yıl 750 bine 
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Milletimiz İstiklalinden ve 
İstikbalinden Ümidini Hiç 
Kesmemiştir

Milletimiz tarafından tüm bu hizmet-
ler, “Allah razı olsun” mukabelesiyle ve 
memnuniyetle karşılanmıştır. Diğer ül-
kelerin hiçbirinde böyle bir sistem yok. 
Amerika’da, Avrupa’da, diğer gelişmiş ül-
kelerde insanlar, ancak yeteri kadar para-
ları varsa sağlık hizmeti alabiliyor, yoksa 
gerçekten çok perişan durumlara düşü-
yorlar. Üstelik biz bu hizmetleri, bütçe-
mizi alt-üst etmeyecek, sağlanan fayda ile 
maliyetin gayet dengeli olduğu ekonomik 
bir zeminde veriyoruz. Türkiye’deki genel 
sağlık sigortasını incelemek için dünyanın 
dört bir yanından heyetler ülkemizi ziya-
ret ediyor. İnşallah, salgın döneminden 
sonra hem sağlık tesislerimiz, hem genel 
sağlık sigortamız başarılı bir model olarak 
küresel düzeyde daha çok ilgi çekecektir. 

Değerli misafirler,

Türkiye, son iki asır boyunca sürekli bir 
uçtan diğerine savrulurken, epeyce büyük 
kayıplar yaşamış, tarihi fırsatları kaçırmış-
tır. Ülkemizin bu savrulmalarının ve içe 
dönük mücadele üzerine kurulu serenca-
mının sürmesini isteyenler, darbelerden 
vesayete, terör örgütlerinden kifayetsiz 
siyasetçilere kadar malzeme bulmakta 
zorlanmamıştır. Ancak, milletimiz istikla-
linden ve istikbalinden ümidini hiç kesme-
miştir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretle-
rinin gönül sözüyle ifade edecek olursak:

Hiç ummadığın yerde

Nagah açılır perde

Derman erişir derde

Mevla görelim neyler

Neylerse güzel eyler

Evet… Milletimiz, işte böyle bir tevekkülle, 
böyle bir inançla, böyle bir azimle, adeta 
dişiyle, tırnağıyla kazıyarak verdiği mü-
cadele sayesinde bugünlere gelmiştir.  Bu 
süreçte milli iradeden aldığı güçle bu kı-
sırdöngüyü kırmak için mücadele veren-
lerden bazıları darağacına gönderilmiş, 
bazıları da aynı akıbetle tehdit edilmiştir. 
Rahmetli Abdülhamid-i Sani, Gazi Mus-
tafa Kemal, Adnan Menderes ve Turgut 
Özal gibi isimlerin milletimizin gönlünde 
taht kurmasının gerisinde işte bu gerçek 
vardır. Milletimizin 18 yıldır, gerektiğinde 
canı pahasına bizim yanımızda yer alma-
sı da, bu mücadele silsilesinin devamıdır. 
Türkiye’de bu dönemde yaşanan her hadi-
seyi, gerisindeki bu büyük fotoğrafın bir 
parçası olarak görmek gerekiyor. Rabbime 
binlerce şükürler olsun ki, bunca emek, 
bunca çaba boşa gitmemiş, ülkemiz her 
alanda hedeflerine doğru kararlılıkla iler-
lediği bir çizgiye oturmuştur. 

Şimdi biz burada 1008 odalı hastaneyi 
yaptık. Sancaktepe Belediye Başkanımız 
Şeyma Döğücü beni her gördüğünde, “Baş-
kanım burada da bir şehir hastanesi yapa-
caktık, ne oldu? Hani bunun vaadini de 
yapmıştık” diyor. Biz bu hastaneyi hızlı bir 
şekilde yaptık ve şehir hastanesine de baş-
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layabiliriz. Benden duyurması, araması da 
tabi Sağlık Bakanımızdan, o da aramasını 
yapar. Ama şimdilik artık acil bir ihtiyacı-
mız yok. Bu ihtiyacımızı Acil Durum Has-
tanesiyle şu anda gidermiş durumdayız.

Daha bir asır önce “hasta adam” yaftasıyla 
tarihe gömülmek istenen bir milletin, bu-
gün gıptayla takip edilmesi, bu gerçeğin 
en yalın ifadesidir. İnşallah ülkemize yapa-
cak daha çok hizmetlerimiz var. Türkiye’yi 
mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız. 
Gençlerimize bugün 567’nci yıldönümüne 
ulaştığımız fethin 600’üncü yıldönümü o-
lan 2053 için büyük ve güçlü Türkiye’yi bı-
rakmakta kararlıyız. Biz göremesek de, ev-

latlarımızın, Malazgirt Zaferimizin bininci 
yıldönümü olan 2071’de, tüm kayıplarını 
telafi etmiş, dünya sahnesinde hak ettiği 
yere gelmiş bir Türkiye’de yaşayacağından 
eminiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptı-
ğımız Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Has-
tanesinin İstanbul’umuza ve ülkemize ha-
yırlı olmasını diliyorum. İnşa süresinden 
donanımına kadar her şeyiyle iftihar veri-
ci bu eserin ülkemize kazandırılmasında 
emeği geçenleri, tekrar tebrik ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Bismillahirrahmanirrahim …

ŞÜPHESİZ BİZ SANA APAÇIK BİR FETİH 
VERDİK.

TA Kİ ALLAH, SENİN GEÇMİŞ VE GELE-
CEK GÜNAHLARINI BAĞIŞLAŞSIN, SA-
NA OLAN NİMETİNİ TAMAMLASIN, SE-
Nİ DOĞRU YOLA İLETSİN VE ALLAH SA-
NA, ŞANLI BİR ZAFERLE YARDIM ETSİN. 

O, İNANANLARIN İMANLARINI KAT 

KAT ARTIRMALARI İÇİN KALPLERİNE 

HUZUR VE GÜVEN İNDİRENDİR.

GÖKLERİN VE YERİN ORDULARI AL-

LAH’INDIR. 

ALLAH, HAKKIYLA BİLENDİR, HÜKÜM 

VE HİKMET SAHİBİDİR. 

Biz Kendi Hayatımızı 
Bu Şehre Adadık

Kültür ve Turizm Bakanlığı Fetih Şöleni Programı
İstanbul/Video Konferans | 29 Mayıs 2020
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(ALLAH, BÖYLE YAPTI) Kİ, BUNLAR MÜ-
MİNLER İÇİN BİR DELİL OLSUN, SİZİ DE 
DOĞRU BİR YOLA İLETSİN. 

HENÜZ ELDE EDEMEDİĞİNİZ, FAKAT 
ALLAH’IN, İLMİYLE KUŞATTIĞI BAŞKA 
(KAZANÇLAR) VARDIR. 

ALLAH, HER ŞEYE HAKKIYLA GÜCÜ YE-
TENDİR. 

İNKÂR EDENLER SİZİNLE SAVAŞSALAR-
DI, ARKALARINI DÖNÜP KAÇARLAR, 
SONRA DA NE BİR DOST, NE BİR YAR-
DIMCI BULABİLİRLERDİ. 

ALLAH’IN ÖTEDEN BERİ İŞLEYİP DU-
RAN KANUNU (BUDUR).

ALLAH’IN KANUNUNDA ASLA BİR DE-
ĞİŞİKLİK BULAMAZSIN. 

Sadakallahülazim…

Az önce muhterem hocamızın okumuş ol-
duğu surenin meali budur.

Fetih, Yıkmanın Değil 

İnşa Etmenin Sembolüdür

Aziz Milletim,

Değerli misafirler,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Sözlerime, Fetih Suresinin ayetlerinden bir 

kısmının mealiyle başladım. İstanbul’un 
Fethinin 567’nci yıldönümünü, Fatih’in e-
maneti Ayasofya’da Fetih Suresi okunmak 
ve dualar edilmek suretiyle yad edilmesi-
nin çok önemli olduğuna inanıyorum. 

İstanbul, Fetih Suresindeki müjdelere nail 
olmak için yanıp tutuşan bir Fatih ve en az 
kendisi kadar buna iman etmiş askerleri ta-
rafından fethedilmiştir. Fatih Sultan Meh-
met Han, İstanbul kuşatması 50’nci günü-
ne ulaştığında sabırsızlanır, canı sıkılır. 
Haber gönderip, Akşemsettin Hazretlerine 
bu durumun sebebini sorar. Cevap şöyle 
gelir:“Zafer için üç şart-ı esâsî mevcuttur 
padişahım. Hulûs-i niyet, fena hareketler-
den hayâ, emirlere itaat... Kemal-i sükûnet 
ve intizamla verilen emirleri eksiksiz icra 
ediniz, ettiriniz. İmânî bir heyecanın verdi-
ği galeyan ile muharebeye koşunuz. Mâlik 
olduğunuz liyakati gösteriniz. Zillet geri-
de, şehadet ileridedir. Ve inşallah fetih ya-
kındır.”

Evet… Fatih’i en sıkıntılı günlerinde yeni-
den coşturan Akşemsettin Hazretlerinin 
bu mesajı, esasen Fetih Suresinin kısa bir 
tefsiridir. 

“Ya ben İstanbul’u alırım ya da İstanbul 
beni alır” diyen Fatih, nihayet 1453 yılı-
nın 29 Mayıs’ında, hedefine ulaşmıştır. 29 
Mayıs günü el değiştiren sadece bir şehir 
değildir. O gün fethedilen bir toprak parça-
sı değil, milyonlarca gönüldür. Bir devrin 
kapanıp, yeni bir devrin açıldığı bu tarih, 
insanlığın hafızasından asla silinmeye-
cektir. Fetih, yıkmanın değil inşa etmenin, 
imhanın değil ihyanın, zulmün değil ada-

BÜTÜN BUNLAR ALLAH’IN; İNANAN 
ERKEK VE KADINLARI, İÇLERİNDEN 
IRMAKLAR AKAN, İÇİNDE TEMELLİ KA-
LACAKLARI CENNETLERE KOYMASI, 
ONLARIN KÖTÜLÜKLERİNİ ÖRTMESİ 
İÇİNDİR. 

İŞTE BU, ALLAH KATINDA BÜYÜK BİR 
BAŞARIDIR. 

…

(EY MUHAMMED!) ŞÜPHESİZ BİZ SENİ 
BİR ŞAHİT, BİR MÜJDECİ VE BİR UYARI-
CI OLARAK GÖNDERDİK. 

EY İNSANLAR! ALLAH’A VE PEYGAMBE-
RİNE İNANASINIZ, ONA YARDIM EDESİ-
NİZ, ONA SAYGI GÖSTERESİNİZ VE SA-
BAH AKŞAM ALLAH’I TESPİH EDESİNİZ 
DİYE (PEYGAMBERİ GÖNDERDİK).

SANA BİAT EDENLER, ANCAK ALLAH’A 
BİAT ETMİŞ OLURLAR. 

ALLAH’IN ELİ ONLARIN ELLERİNİN Ü-
ZERİNDEDİR. 

VERDİĞİ SÖZDEN DÖNEN KENDİ ALEY-
HİNE DÖNMÜŞ OLUR.

ALLAH’A VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİ-
RENE, ALLAH BÜYÜK BİR MÜKÂFAT 
VERECEKTİR. 

BEDEVİLERİN (SAVAŞTAN) GERİ BIRAKI-
LANLARI SANA, “BİZİ MALLARIMIZ VE 
AİLELERİMİZ ALIKOYDU; ALLAH’TAN 
BİZİM İÇİN AF DİLE” DİYECEKLER.

ONLAR KALPLERİNDE OLMAYANI DİL-
LERİYLE SÖYLERLER. 

DE Kİ; “ALLAH, SİZİN BİR ZARARA UĞ-
RAMANIZI DİLERSE, O’NA KARŞI KİMİN 
BİR ŞEYE GÜCÜ YETER? HAYIR, ALLAH 
YAPTIKLARINIZDAN HABERDARDIR.”

(EY MÜNAFIKLAR!) SİZ ASLINDA, PEY-
GAMBERİN VE İNANANLARIN BİR DA-
HA AİLELERİNE DÖNMEYECEKLERİNİ 
SANMIŞTINIZ. 

BU SİZİN GÖNLÜNÜZE GÜZEL GÖSTE-
RİLDİ DE KÖTÜ ZANDA BULUNDUNUZ 
VE HELAKI HAK EDEN BİR KAVİM OL-
DUNUZ. 

KİM ALLAH’A VE PEYGAMBERİNE İ-
NANMAZSA BİLSİN Kİ, ŞÜPHESİZ BİZ, 
İNKÂRCILAR İÇİN ALEVLİ BİR ATEŞ HA-
ZIRLADIK. 

GÖKLERİN VE YERİN HÜKÜMRANLIĞI 
ALLAH’INDIR. 

O, DİLEDİĞİNİ BAĞIŞLAR, DİLEDİĞİNE 
CEZA VERİR.

ALLAH, ÇOK BAĞIŞLAYANDIR, ÇOK 
MERHAMET EDENDİR. 

…

ALLAH SİZE, ELDE EDECEĞİNİZ BİRÇOK 
GANİMETLER VAAD ETMİŞTİR. 

ŞİMDİLİK BUNU SİZE HEMEN VERMİŞ VE 
İNSANLARIN ELLERİNİ SİZDEN ÇEKMİŞTİR. 
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letin, zilletin değil erdemin, nefretin değil 
sevginin sembolüdür. 

Biz bu şehri sadece fethetmekle kalmadık. 
Biz, “İstanbul’u sevmezse gönül aşkı ne an-
lar” diyerek, onun güzelliğine güzellikler 
katmak için yüzyıllarımızı harcadık. Kub-
belerimiz, minarelerimiz, çeşmelerimiz 
ve bahçelerimizle her semtini birbirinden 
farklı desenlere bezedik. Yedi tepesine ye-
di kandil yaktık. Boğazına gerdanlıklar 
taktık. Her karışını sevgiyle suladık, imar 
ettik. İstanbul’u çıkarttığınızda dünya tari-
hinin yeniden yazılması gerektiğine yürek-
ten inanarak, bu şehre sahip çıktık. Kendi 
hayatımızı da bu şehre adadık. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cum-
hurbaşkanı olarak bu şehre yaptığımız 
her hizmet, bizim için, hem bu dünyada, 
hem öteki dünyada birer berat belgesidir. 
Fatih’in izinden giderek, asıl olanın gönül-
lerin fethi olduğu anlayışıyla, hep gönüller 
yapmak, gönüller kazanmak için çalıştık. 

Allah’ın yardımı, milletimizin desteği, gö-
nül sultanlarının duasıyla, önümüze çıkan 
her engeli aştık, girdiğimiz her mücade-
leden alnımızın akıyla çıkmayı başardık. 
İnşallah Fethin 600’üncü yıldönümü olan 
2053’te, gençlerimize, ecdatları Fatih’e la-
yık bir Türkiye bırakacağız. Malazgirt Za-
ferinin bininci yılı olan 2071 için ise, çok 
daha büyük hedeflere yelken açacağız. 

Bu duygularla bir kez daha İstanbul’un fet-
hinin 567’nci yıldönümünde, Fatih Sultan 
Mehmet Han başta olmak üzere, bu top-
rakları bize vatan kılan tüm kahramanla-
rımızı, gazilerimizi, şehitlerimizi saygıyla 
yad ediyorum. Rabbimden, bu millete nice 
fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun 
başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin 
yadigârı Ayasofya’yı, bu anlamlı günde 
mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime 
şükranlarımı sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Sevgili İstanbullular, değerli misafirler, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum 
Hastanesi’nin şehrimize, ülkemize, milleti-
mize hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık Ba-
kanlığımızı ve Rönesans firmasını, bu gü-
zel hizmeti ülkemize kazandırdıkları için 
tebrik ediyorum. Prof. Dr. Murat Dilmener 

hocamız başta olmak üzere, koronavirüs 
salgınında kaybettiğimiz sağlıkçılarımızı 
ve vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla 
yâd ediyorum. 

Murat Dilmener hocamız, iyi bir doktor, 
kendi alanında iyi bir uzman olmanın ya-
nında, insanlara hizmet etmeyi hayat gaye-
si haline getirmiş gerçek bir gönül adamıy-
dı. Hocamız, kendisine gelen her hastayı; 

Acil Durum Hastaneleri 
Tüm Dünyaya Model Olacak 

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Açılışı
İstanbul | 31 Mayıs 2020
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le geçirdiğimiz her gün, her an, bu yolda 
attığımız her adım, aldığımız her nefes için 
Rabbimize hamd ettik. 

Geçmişte ülkemizin hazine değerindeki 
yıllarının nasıl boş tartışmalarla, kavga-
larla, darbelerle, ataletle geçirildiğini, bu 
süreçte ortaya çıkan neticeyle daha iyi gör-
dük. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mus-
tafa Kemal’in, rahmetli Menderes’in, mer-
hum Özal’ın ülkemize yaptığı hizmetlerin 
kıymeti, bu süreçte çok daha iyi ortaya 
çıktı. Buna karşılık, tek parti faşizminin, 
sadece milletimizin değerlerine değil, kal-
kınmasına, büyümesine vurduğu darbele-
rin ağır maliyetini de müşahede ettik. 

Koalisyonlu yılların Türkiye’yi nasıl dibe 
ittiğinin en çarpıcı ispatı, son 18 yılda elde 
ettiğimiz kazanımlardır. Türkiye’nin ihti-
yacı, kavga değil eser siyasetidir. Milletimi-
zin beklentisi, polemik değil inşa siyaseti-
dir. Bizden sonraki nesillere bırakacağımız 
en büyük miras, işte bu doğrultuda gerçek-
leştireceğimiz zihniyet devrimidir. 

Tek numaraları, ülkemizin ortak değer-
lerinin istismarı olanların devri artık ka-
panıyor. Laf yerine eserlerin yarıştırıldığı 
yepyeni bir Türkiye için milletimizle gö-
nül gönüle, ele ele çalışmayı, mücadele 
etmeyi sürdüreceğiz. 15 Temmuz gecesi 
yaşadıklarımız göstermiştir ki, bu ülkede 
artık hiç kimse milli iradeyi zorla alaşağı 
edemez, milletin vermediği hiçbir gücü 
kullanamaz. Demokraside ve ekonomide 
milletimize beklediği hizmetleri sunama-
yanların, vesayet oyunlarıyla iktidar dev-
şirdiği dönemler geride kalmıştır. Her kim 

Türkiye’de demokrasiyi, özgürlükleri, ada-
leti, güvenliği, dış politikayı, kültürü, sana-
tı daha ileri seviyeye götüreceğine milleti 
ikna ederse, ülke ona teslim edilir. 

Ben mesela şimdi özellikle Murat Bey’in 
kızından da bir şey istiyorum. Bir hoca ola-
rak inşallah sizlerin de bizim bu tesisleri-
mize doktorlar yetiştirmeniz lazım. Aynı 
çağrımı Merhume Feriha Öz’ün profesör 
olan üç çocuğuna da yapmıştım. Onlara 
“Biz fiziki mekânları hazırlıyoruz, gençle-
rimizi sizler eğiteceksiniz” demiştim. Şim-
di bu yarışı yapmamız gerekiyor ve bunu 
da başarmamız lazım.

Her kim eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, 
enerjide, tarımda, sporda, tüm temel hiz-
met alanlarında ülkeyi daha ileriye taşı-
yacağının güvenini verirse, millet ona yö-
nelir. Her kim daha çok yatırım, daha çok 
üretim, daha çok istihdam, daha çok iş, 
daha çok aş, daha yüksek hayat standardı 
sağlayacağı konusunda halkın desteğini 
alırsa, ülkeyi o yönetir. Bunun dışındaki 
yöntemlerin, zorlamaların, iç ve dış ayak 
oyunlarının tamamı da, milli irade duvarı-
na çarpıp dağılmaya mahkûmdur. 

Türkiye’nin önünde demokrasiden ve kal-
kınmadan başka bir alternatif yoktur. Biz 
de tüm gücümüzle, ülkemizi bu doğrultu-
da geliştirmenin, hedeflerine ulaştırmanın 
gayreti içindeyiz. Bugün burada bir araya 
gelmemize vesile olan açılış töreni, işte bu 
anlayışın en somut tezahürüdür. Kubbede 
hoş sadalar bırakmak için gece gündüz ça-
lışmayı sürdüreceğiz. 

inancına, kökenine, meşrebine, statüsüne 
bakmaksızın bir “eşrefi mahlûkat” olarak 
görüp, tüm imkânları ve samimiyetiyle 
kucaklamış birisiydi. Son nefesine kadar 
bu hizmetlerini sürdüren hocamızın ismi, 
elbette gönüllerde hep yaşayacaktır. Biz 
de Yeşilköy’de inşa ettiğimiz bu hastaneye 
ismini vererek, hocamıza olan vefamızı 
göstermek istedik. Bu vesileyle sağlık 
çalışanlarımıza, milletimize verdikleri 
tüm hizmetler ve salgın dönemindeki 
gayretleri için bir kez daha şükranları-
mı sunuyorum. 

Değerli misafirler,

Türkiye, sahip olduğu güçlü sağlık altya-
pısı ve genel sağlık sigortası sistemiyle, 
salgın sürecinde dikkatleri üzerinde topla-
mış bir ülkedir. Nüfusumuzun neredeyse 
tamamını kapsayan ve herkese aynı stan-
dartta hizmet alabilme imkânı sağlayan ge-
nel sağlık sigortamıza gıptayla bakıldığını 
çok iyi biliyoruz. Geçtiğimiz 18 yılda mev-
cutların çok büyük bir bölümünü baştan 
aşağı yenilediğimiz, yeni binalarla ve ci-
hazlarla teçhiz ettiğimiz bir sağlık altyapı-
sına sahibiz. Doktorundan hemşiresine ve 
destek personeline kadar 1 milyon 100’ü 
bini bulan sağlık ordumuzla, milletimizin 
hizmetindeyiz. 

Sayıları 11’i bulan Şehir Hastanelerimiz de, 
hem inşa ve işletme yöntemi, hem hizmet ka-
litesiyle, küresel düzeyde bir model haline gel-
miştir. Aynı şekilde, salgın döneminde iki ayı 
bulmadan inşasını tamamlayıp hizmete sun-
duğumuz bu acil durum hastanelerinin de, ör-
nek alınacak bir model olacağına inanıyorum. 

Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve 
prefabrik hastaneler kurarak çözmeye ça-
lıştığı sorunu, biz çok daha kısa sürede ka-
lıcı hastane inşa ederek aşmayı başardık. 
Hamdolsun, burada oluşturduğumuz ila-
ve kapasiteye ihtiyaç kalmadan, salgının 
yayılma hızını kırdık. Ama şayet ihtiyaç 
olsaydı, bu hastanelerimiz on binlerce, 
yüzbinlerce canın kurtarılmasına hizmet 
edecekti. Gerektiğinde tamamı yoğun ba-
kım için de kullanılabilecek 1008 yatağıy-
la bu sağlık kurumları, ülkemizin yüz akı 
olacaklardır.  Bu hastaneler, yurt dışından 
ülkemize teşhis ve tedavi için gelecek kişi-
lere de hizmet verecektir. Böylece ülkemi-
zin sağlık alanında çekim merkezi haline 
gelme konumu daha da güçlenmiştir. Yani 
sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama ya-
pıyoruz. 

Şehrimizi Gurur Verici 
Yatırımlarla Donattık

Değerli misafirler, 

Gençlik yıllarımızdan beri, önceki gün 
567’nci yıldönümünü geride bıraktığımız 
fetihten bu yana İstanbul’umuzu hizmet 
eden, eser kazandıran ecdadımıza layık 
olmak için çalıştık. Büyükşehir Belediye 
Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ola-
rak İstanbul’a kazandırdığımız nice büyük 
eser içinde sağlık tesislerinin ayrı bir yeri 
vardır. Dünyadaki en büyük mutlulukla-
rın başında sağlığın geldiğini vaaz eden 
bir medeniyetin temsilcileri olarak, ham-
dolsun, şehrimizi gurur verici yatırımlarla 
donattık. Ülkemize ve milletimize hizmet-
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Rönesans Firması Yönetim Kurulu Baş-
kanı Erman Bey’e dedim ki; “Dilmener 
Hastanesi’nin çevresini yemyeşil yapma-
mız gerekiyor.” Sözünü aldım. Her tarafın 
yemyeşil olması lazım... Adı Yeşilköy ol-
duğuna göre; hem yeşil, hem köy, öyleyse 
bunu gerçekleştirmemiz lazım. Ben sizlere 
inanıyorum. 45 günde bu eser yapıldığına 
göre, yeşillendirilmesi de süratle yapıla-
bilir. Kamil Bey bu işte inşallah hassas 
olalım.

Sağlık Sektöründe Ülkemizin 
Yıldızı Giderek Parlıyor

Değerli misafirler,

Salgın döneminde yavaşlayan ekonomik 
faaliyetlerin, dünyanın tüm ülkeleriyle bir-
likte bize de olumsuz etkileri oldu. Ancak 
Türkiye, bu tür zorlu dönemlere aşina, hat-
ta bir anlamda şerbetli bir ülkedir. Mesela 
ilk çeyrekte Amerika yüzde 4,8; Çin yüzde 
6,8; Fransa yüzde 5,8 daraldı. Türkiye ise, 
ilk çeyrekte sağladığı yüzde 4,5 oranındaki 
büyüme ile bu tablodan ayrıştı. Dünya eko-
nomisinin önde gelen tüm ülkeleri, salgın 
döneminde yaşadıkları kayıpları nasıl tela-
fi edebileceklerini henüz bilmiyorlar. Ül-
kemiz için ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı 
gözükse de, sonrası aydınlıktır. Gelişmeler 
ve işaretler, salgın sonrası yeniden yapıla-
nacak küresel ekonomide, ülkemizin çok 
avantajlı bir konuma oturacağını gösteri-
yor. Üretimi tek merkezde toplamanın ris-
kini gören tüm ülkeler ve kurumlar, yeni 
arayışlara girerken, alternatiflerin ilk ba-
şında Türkiye yer alıyor. Sağlık sektörün-

de de ülkemizin yıldızı giderek parlıyor. 
Güçlü üretim altyapımız, genç, eğitimli ve 
yenilikçiliğe yatkın insan potansiyelimiz-
le, geleceğe umutla bakıyoruz. 

Salgının kontrol altına alınmasına paralel 
şekilde başlattığımız normalleşme adım-
ları, bu yeniden yapılanma sürecinin ge-
risinde kalmamamızı temin edecektir. 
Eskisinden daha çok çalışarak, daha çok 
üreterek, daha çok dünyaya açılarak, bu 
fırsatı değerlendirmek kararındayız. Bu 
konuda 83 milyon vatandaşımızın her bi-
rine büyük sorumluluk düşüyor. MASKE-
MESAFE-TEMİZLİK hassasiyetine tavizsiz 
bir şekilde riayet ederek, salgının yeniden 
hortlamasının önüne kesinlikle geçmemiz 
şarttır. 

Sanayiden tarıma, ticaretten turizme ka-
dar her alanda, inşallah önce hızlı bir to-
parlanma ve ardından çok daha hızlı bir 
atılım içine gireceğiz. Büyük ve güçlü Tür-
kiye hedefine ulaşmak için seferberlik ru-
huyla hep birlikte bu sürece destek verme-
liyiz. Milletimize güveniyoruz, ülkemize 
güveniyoruz.

Bu duygularla bir kez daha açılışını yap-
tığımız Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Du-
rum Hastanesinin İstanbul’umuza, ülke-
mize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu eserin ülkemize 
kazandırılmasında emeği geçenleri tekrar 
tebrik ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili Gençler, kıymetli sporcularımız, 
çok değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

“31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü” mü-
nasebetiyle sizlerle bir araya gelmekten 
büyük memnuniyet duyuyorum. Tütüne 
ve tütün ürünlerinin zararlarına karşı, ö-

zellikle geçlerimiz arasında bilinçlenmeyi 
artıracak bu güzel buluşmanın hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.

Spordan iş hayatına, akademiden siyasete 
kadar birçok alanda gurur verici başarıla-
ra imza atan siz gençlerimizin, tütüne kar-
şı mücadelede üstlendiği öncü rolü ayrıca 

Genç Olmak, Küresel 
Hegemonların Algı 

Kampanyalarına Kafa Tutmaktır

31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü’nde Gençlerle Buluşma
İstanbul/Video Konferans | 31 Mayıs 2020
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ğını iddia eden reklamlar yapılmıştır. Çiz-
gi filim karakterleri kullanılarak gençler 
ve çocuklar, çok erken yaşlarda sigaraya 
özendirilmiştir. Tütün endüstrisinin gö-
rünürlüğünü ve kullanımını  sınırlayarak 
ve tütünün zararları hakkında farkında-
lığı yükselterek, bireylerin özgür karar 
verebilmeleri için yapılan her düzenle-
meye, özel hayata müdahale ve özgürlük 
kavramları üzerinden savaş açılmıştır. 
Devasa bir ekonomik güce hükmeden bu 
sektör, pek çok ülkede kendine taşeronlar 
bulmakta da zorluk çekmemiştir. Türkiye,  
1970’lerde “İnşallah bol bol içki ve sigara 
içilir” temennisiyle meyhane açan Güm-
rük ve Tekel Bakanları dahi görmüştür. 

Son 18 yıldır sigara, alkol ve uyuşturucu-
ya karşı verdiğimiz mücadelede biz de, 
hem tütün endüstrisinin, hem de onların 
gönüllü avukatlarının ithamlarına maruz 
kaldık. Ülkemiz genelinde “Dumansız 
Hava Sahası”nı genişlemeye yönelik tüm 
adımlarımızda, belli çevrelerin tepkisiyle 
karşılaştık. Alkol düzenlemesinden uyuş-
turucuyla mücadeleye kadar her adımı-
mız engellenmeye çalışıldı. Batılı ülke-
lerde de benzerleri olan düzenlemeleri 
hayata geçirerek, bu ülkenin gençlerini 
reklam bütçesi milyarlarca doları bulan 
tütün endüstrisinin sinsi tuzaklarından 
koruma çabalarımız baltalandı.  Bu yön-
deki gayretlerimizi, özgürlüklere müda-
hale ithamıyla, yasakçılık, baskıcılık ifti-
rasıyla yaftaladılar. Böylece gençlerimizle 
aramızı açmaya çalıştılar...  

Oysa, genç olmak özgür olmaktır...  Genç 
olmak kendi kararlarını alabilmektir...  
Genç olmak bağımsız düşünmektir... Genç 
olmak, yeri geldiğinde, küresel hegemon-
ların, özellikle medya, sinema ve müzik 
sektörü vasıtasıyla yürüttükleri bilinçli 
algı kampanyalarına kafa tutmaktır. İşte 
tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasala-
rını doldururken, milyonlarca genci dün-
ya genelimde özgürlüğünden etmiş, ba-
ğımlı bir hayata hapsetmiştir. Genç olmak 
bu gerçeği görüp, teslim olmamaktır...  Bu 
açıdan “Dünya Tütüne Hayır Günü” tema-
sının “Gençleri sektörünün ayak oyunla-
rından korumak, sigara ve tütün ürünleri 
kullanmalarını engellemek” olarak belir-
lenmesini son derece anlamlı buluyorum.

Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucu-
nun zararlarına karşı ne kadar bilinçlen-
dirirsek, geleceğimize o denli güvenle 
bakabiliriz. Hep söylediğim gibi, mille-
timizin parlak geleceği, teslimiyetçi ve 
bağımlı olmayı reddeden; bilgi ve tekno-
lojinin bütün imkânlarını etkin şekilde 
kullanarak üretmeyi seçen gençlerimizin 
elindedir. 

Bu büyük özgürleşme mücadelesini, sade-
ce devletin ve Yeşilay gibi kurumlarımızın 
vazifesi olarak göremeyiz. Akademiden 
medyaya, öğretmenlerden aileye, mahal-
leye kadar herkesin bu sürece omuz ver-
mesi gerekiyor. 

Hayatın farklı farklı kulvarlarında, başka 
başka zorluklarla mücadele ede ede yaka-

takdir ediyorum. Koronavirüs salgınıyla 
mücadele ettiğimiz bir dönemde, sizlerin 
bu gayretleri daha fazla anlam kazanmış-
tır. Çünkü Kovid-19 virüsü, tıpkı tütün ü-
rünleri gibi, en büyük tahribatı akciğerlere 
yapıyor, geride telafisi imkânsız hasarlar 
bırakıyor. Sigara içenler, tütün ürünleri 
kullananlar, Kovid-19 hastalığından içme-
yenlere göre daha olumsuz etkileniyor. 

Ayrıca bilimsel araştırmalar, sigaranın 
50 farklı hastalığın sebebi ve tetikleyicisi 
olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Dünya 
genelinde her yıl 7 milyon, ülkemizde ise 
100 bin kişi, tütün kullanımına bağlı has-
talıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu 
vahim tablo karşısında birçok ülke, koro-
navirüs salgınıyla beraber sigara satışına, 
sigara içilen mekânlara, tütün kullanımına 
yönelik sert tedbirlere başvurmuştur. Hat-
ta kimi yerlerde sigara ve tütün ürünleri-
nin satışı tamamen yasaklanmıştır. Türki-
ye olarak, biz de, Bilim Kurulumuzun tav-
siyeleri doğrultusunda, virüsün yayılma-
sını engellemek ve insanımızın sağlığını 
korumak için pek çok önlem aldık. Nargile 
salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece 
kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın 
olarak kullanıldığı mekânları süratle ka-
pattık. 1 Haziran itibariyle uygulanacak 
normalleşme takvimimizde de vatandaş-
larımızın sağlığını gereksiz şekilde riske 
atacak adımlardan uzak durduk. Dünya-
da yaklaşık 400 bin insanın hayatına mal 
olan, bulaşma gücü ve hızı son derece yük-
sek bu virüse karşı yürüttüğümüz zorlu 
mücadelede, hata yapma şansımız yoktur. 
Eğlence mekânları ile nargile içilen yerler, 
bir süre daha kapalı kalmaya devam ede-

cektir. Bizim için insan sağlığı, her türlü 
hesabın üzerindedir.

Önümüzdeki dönemde de bu konudaki 
hassasiyetimizi ve kararlılığımızı sürdü-
receğiz.

Sevgili gençler,

Para kazanma hırsının insanî değerlerin, 
hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf 
zamanlarda yaşıyoruz. Libya’dan Yemen’e, 
Suriye’den Afrika’ya kadar dünyanın bir-
çok bölgesinde rant kavgalarının acı sonuç-
larıyla yüzleşiyoruz. Daha fazla kazanma, 
daha çok maddi çıkar elde etme hevesi, bir 
avuç mutlu azınlık dışında kimseye huzur 
ve refah getirmiyor. “İnsanı insanın kurdu” 
olarak gören vahşi kapitalizmin en çok si-
rayet ettiği sektörlerin başında, şüphesiz 
tütün endüstrisi vardır. İnsanların hayatı, 
sağlığı, huzuru pahasına kendilerine ikbal 
devşiren, zenginleşen çarpık bir zihniyetle 
karşı karşıyayız. 

Tütün Endüstrisinin ve 
Onların Gönüllü Avukatlarının 
İthamlarına Maruz Kaldık

Tütün endüstrisinin, ürettikleri zehre ye-
ni müşteriler bulmak için çok farklı yollar 
denediğini de biliyoruz. Propaganda ve 
manipülasyon, en yaygın satış yöntemle-
ri olarak özellikle öne çıkmaktadır. Sine-
ma sektörünün de katkısıyla sigara, uzun 
yıllar özgürlük, zarafet, zenginlik ve güç 
aracı olarak sunulmuştur. Sigaranın kilo 
kontrolüne yardımcı olduğunu, zayıflattı-
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ladığınız başarılarla göz dolduran sizin 
gibi gençlerimizin, bu alanda sorumlu-
luk üstlenmesi, akranları ile tecrübeleri-
ni paylaşmaları elbette takdire şayandır. 
Türkiye’nin tütün ürünleriyle mücadele-

sine yaptığınız katkılar dolayısıyla her bi-

rinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim 

yar ve yardımcınız olsun diyor, şimdi siz-

leri dinlemek istiyorum.

Aziz Milletim, değerli misafirler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selamlı-
yorum. Açılışını yapmak üzere bir araya 
geldiğimiz 9 ayrı şehrimizdeki 10 Millet 
Bahçemizin, ülkemize, şehirlerimize, mil-
letimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Bu eserleri, İstanbul, Bursa, Batman, Ela-
zığ, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon, Di-

yarbakır illerimizde yaşayan vatandaş-

larımızın hizmetine, 5 Haziran Dünya 

Çevre gününde sunmaktan dolayı ayrıca 

memnuniyet duyuyoruz.  Gençlerimizin 

geleceği için çevrenin bize emanet olduğu 

anlayışıyla, tüm insanlığın 5 Haziran Çev-

re Gününü tebrik ediyorum. 

2023 Yılına Kadar 81 
Vilayetimizin Tamamını Millet 

Bahçeleriyle Donatacağız

Millet Bahçeleri Toplu Açılışı | Ankara | 5 Haziran 2020
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Gerek mahalli idarelerde, gerek merkezi 
yönetimde sorumluluk üstlendiğimiz-
de, elbette işe önce en acil ihtiyaçlardan 
başladık. Başını sokacak evi olmayan bi-
risine, çevre, park, bahçe vaadinde bu-
lunmak gerçekçi olmazdı. Bunun için biz, 
tüm insani ihtiyaçları karşılayan yeni ve 
örnek yerleşim alanları inşa ederek ilk 
adımı attık. İstanbul’da KİPTAŞ, Türkiye 
genelinde TOKİ vasıtasıyla sayıları milyo-
nu aşan konut üretmemizin sebebi budur. 
Kamunun açtığı yolda özel sektör de iler-
lemeye başlamış ve kısa sürede ülkemiz 
şantiyeye dönmüştür. Son 18 yıldır ülke-
miz, yılda 500 bin ile 1 milyon arasında 
yeni konutun inşa edildiği bir görünüm 
sergilemiştir. Böylece, hem artan nüfusun 
ihtiyaçları karşılanmış, hem de depreme 
dayanaksız, estetikten yoksun, altyapı-
nın yetersiz olduğu yerleşim alanlarında 
büyük bir dönüşüm yaşanmıştır. Başlat-
tığımız kentsel dönüşüm projeleriyle, bu 
süreci daha da hızlandırdık. Ülkemizde 
depreme hazırlık planları çerçevesinde 
dönüştürülmesi gereken 6,5 milyonun ü-
zerinde yapı vardır. Amacımız, bunlardan 
aciliyet arz eden 1,5 milyon yapının dönü-
şümünü 5 yılda tamamlamaktır. Şehirle-
rimiz yeni ve modern binalarla gelişirken 
park, çocuk oyun alanı, yol boylarının ye-
şillendirilmesi gibi çalışmaları da ihmal 
etmedik. Böylece, 81 ilimizde ve tüm ilçe-
lerinde her bakımdan örnek hayat alanla-
rı oluşturduk. 

Geldiğimiz noktada, artık şehirlerimizin 
çok daha büyük, çok daha donanımlı din-
lenme, nefeslenme, vakit geçirme alan-

larına ihtiyacı olduğunu gördük. Millet 
Bahçeleri, işte bu tespit sonrasında ge-
liştirdiğimiz bir projedir. Özellikle şehir 
merkezlerinde yeniden yaptığımız stad-
yumların, kamu binalarının yerlerinden 
başlayarak, tüm uygun alanları Millet 
Bahçeleri için tahsis ettik. Allah’ın izniyle, 
2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tama-
mını Millet Bahçeleriyle donatmış olaca-
ğız. Bu ülkenin hiçbir vatandaşının, yurt 
dışına gittiğinde gıptayla bakacağı hiçbir 
hizmet bırakmayana kadar eser üretmeye 
devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi 
de etkileyen koronavirüs salgını, bize bir 
gerçeği tekrar göstermiştir. Bu gerçek, 
Türkiye’nin geçmişte kifayetsiz siyaset-
çiler ve yöneticiler ile iç ve dış kaynaklı 
istikrarsızlıklar sebebiyle ne kadar büyük 
kayıplar yaşadığıdır. Her yerde işlerin yo-
lunda gittiği dönemlerde dahi ülkemizin 
enerjisinin heba edilerek nasıl geri bıra-
kıldığını şimdi daha iyi anlıyoruz. Geçtiği-
miz 18 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan 
enerjiye, teknolojiden sosyal güvenliğe 
kadar her alanda ülkemize kazandırdığı-
mız hizmetler ve eserler sayesinde, işte bu 
kısır döngüyü kırmayı başardık. Bir başka 
ifadeyle, Türkiye’nin salgın krizinden en 
az hasarla çıkmasını, son 18 yılda yaptı-
ğımız hazırlıklara borçluyuz. Hiç kimse, 
son 3 ayda yaşadıklarımızın ardından, 
83 milyon hep birlikte “İyi ki Türkiye’de 
yaşıyoruz, iyi ki bu ülkenin vatandaşıyız” 
dediğimizi inkâr edemez. 

Toplam büyüklüğü 550 bin metrekareye 
yaklaşan bu 10 Millet Bahçemizin her bi-
ri, yeşil alanları ve içlerindeki tesisleriyle, 
gerçekten iftihar verici eserlerdir. Millet 
Bahçelerinin şehirlerimize kazandırılma-
sında emeği geçen Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığımız ile inşasında görev alan herkesi 
tebrik ediyorum. 

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girer-
ken 81 ilimizde 81 milyon metrekare Mil-
let Bahçesi kazandırma hedefimize adım a-
dım yaklaşıyoruz. Şehircilik geleneğimizin 
sembolleri olacak Millet Bahçelerimizden 
13’ünü, 2 yıl önce yine bir 5 Haziran günü 
hizmete açmıştık. Bugünkülerle birlikte 
toplamda 23 Millet Bahçesine ulaşmış olu-
yoruz. Halen inşası süren Millet Bahçeleri-
mizi de, peyderpey hizmete açacağız. 

Şu an içinde bulunduğumuz AKM bölge-
sini de kapsayan Millet Bahçemiz, adeta 
Ankara’mızın çehresini değiştirecek bir 
eser olacaktır. Bu Millet Bahçemiz, top-
lamda 1,5 milyon metrekarenin üzerinde 
büyüklüğe sahiptir. Ulus Meydanından 
başlayarak Gençlik Parkını, 19 Mayıs Stadı 
ve Arenapark Spor Salonunu, Cumhurbaş-
kanlığı Senfoni Orkestrası Binası ve Adalet 
Sarayını, eski hipodromu içine alacak şe-
kilde, geniş bir alanda planlandı. Dünya-
daki kimi şehirlerin merkezinde yer alan 
devasa park-bahçeleri gıptayla seyreden 
milletimiz, artık Ankara’da ve diğer illeri-
mizde bu tür mekânlardan bizzat istifade 
edebilecek. Yeşil alanlar ve ağaçlıklar, Mil-
let Bahçesinin zaten olmazsa olmazlarıdır. 
Bunların yanında, konser salonundan mü-
zeye, spor salonlarından bisiklet yollarına, 

millet kıraathanesinden otoparka kadar 
çok zengin imkânlara sahip Millet Bahçe-
mizi, en kısa sürede başkentlilerin hizme-
tine sunmayı istiyoruz. 

81 İlimizde ve Tüm İlçelerinde 
Örnek Hayat Alanları Oluşturduk

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’nin Cumhuriyet dönemindeki şe-
hircilik geçmişi, maalesef, oldukça istik-
rarsız bir çizgide ilerlemiştir. Cumhuriye-
tin ilk yıllarında başlatılan planlı şehircilik 
hamlesi, çok kısa bir sürede, tek parti otok-
rasisi tarafından sabote edilmiştir. İktidar 
seçkinlerinin kendi çıkarları için en tepe-
den bozdukları sistem, kırdan şehre göçün 
yoğunlaşmasıyla, ülkemizin tamamında 
plansız, programsız, altyapısız, zevksiz bir 
beton patlamasına yol açmıştır. Türkiye, 
1990’lı yıllara, artık bu yükü taşıyamaz bir 
halde gelmiştir. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
görevini devraldığımızda, şehirdeki bi-
naların neredeyse dörtte üçü kaçak yapı 
konumundaydı. Türkiye’nin hemen her 
yerinde benzer bir durum söz konusuy-
du. İstanbul öyleydi de Ankara farklı mıy-
dı? Hayır, Ankara da aynıydı. Bu acı tab-
lo, yıllarca devletin vatandaşına öncülük 
etmemesinin, evini yapacak yer, hayatını 
sürdürecek altyapı, insani ihtiyaçlarını 
karşılayacak hizmet getirememesinin bir 
sonucuydu. 
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Maske, Mesafe, Temizlik 
Kurallarına Titizlikle Riayet Edin

Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimi-
zi bu hastalıktan korumak için çok sayıda 
tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri 
de, tüm Türkiye’de veya belirli illerimizde 
uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamala-
rıydı. Esasen, geçtiğimiz hafta sonundaki 
sınırlamanın ardından bu yöntemi yeni-
den kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, 
bir ara 700 küsurlara kadar inen günlük 
vaka sayısı yeniden binli rakamın sınırı-
na dayandı. Bu olumsuz gelişme üzerine, 
sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar 
gündemimize almak zorunda kaldık. Sağ-
lık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Ba-
kanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 
15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uy-
gulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat, 
bu 15 şehir başta olmak üzere, ülkemizin 
dört bir yanındaki vatandaşlarımızdan al-
dığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeni-
den gözden geçirmeye yöneltti. Tek amacı 
salgınla mücadele, hastalığın yayılmasını 
önleme, vatandaşımızı koruma olan bu 
kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuç-
lara yol açacağı anlaşıldı. Yaklaşık 2,5 ayı 
bulan bir aranın ardından yeniden günlük 
hayatını düzenlemeye başlayan vatandaş-
larımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz 
razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı 
olarak, 15 ilimizde uygulanacağı ilan edi-
len hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması 
uygulamasını iptal etme kararı aldık.

Vatandaşlarımdan, maske-mesafe-temiz-
lik kurallarına titizlikle riayet etmelerini 

istiyorum. Eğer buna dikkat edersek, bu-
nu gerçekten uygularsak çok daha kısa 
zamanda gerek vaka sayısı gerekse vefat 
azalacak. İnşallah belki de bitecek. Aksi 
takdirde bu tür sınırlamaların yeniden 
gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır. 

Ülkemizin salgın dönemindeki kazanım-
larına sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız. Salgın 
döneminde herkes kendi içine kapanır-
ken, gelişmiş ülkeler arasında bile maske 
savaşlarının yaşanırken, biz hem kendi va-
tandaşlarımıza sahip çıktık, hem de 100’ü 
aşkın ülkeye el uzattık. Bu süreçte görüldü 
ki, sadece rakamlar itibariyle iri olmak, 
büyük devlet olmak için yetmiyor. Büyük 
devlet olmak için, maddi imkân yanında 
merhamet, şefkat, dayanışma, insan sevgi-
si de gerekiyor. Biz salgın döneminde bü-
yük devlet olduğumuzu gösterdik. Artık 
aklın ve bilimin yanında, vicdanın, mer-
hametin, inancın da öne çıkacağı yeni bir 
döneme giriyoruz. Türkiye, inşallah sahip 
olduğu güçlü altyapı ve ondan daha güçlü 
olan insani değerleri sayesinde, geleceği-
ne çok daha güvenle bakan bir ülke haline 
gelmiştir. 

İşte şu kısa sürede bir taraftan Çam ve Sa-
kura Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptık. 
Bunun dışında 1008’er odalı Feriha Öz ve 
Prof. Dr. Murat Dilmener hastanelerini 45 
günde tamamlayarak hizmete aldık. Yine 
100 odalı İsmail Niyazi Kurtulmuş hasta-
nesini açtık. Bunlar dünyada olmuş şeyler 
değil. Bunlar sahra hastanesi değil, kalıcı 
hastaneler olarak bugün hizmet veriyorlar. 
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Sahip olduğumuz güçlü altyapı ve değer-
ler, aynı zamanda 2023 hedeflerimizin de 
sembolüydü. Bugün artık 2023 hedefleri-
mize ulaşma konusunda, düne göre çok 
daha ümitvarız, çok daha iddialıyız. Aynı 
şekilde, evlatlarımıza emanet edeceğimiz 
2053 ve 2071 vizyonları için de sadece 
söylemde değil, fiili ve fiziki olarak ihti-
yacımız olan başarıları çok yakın olduğu-
muzu biliyoruz. İşte bu anlayışla, hizmet 
siyasetimizin çıtasını sürekli daha yükseğe 
çıkartarak ülkemize eser üretmeye devam 
edeceğiz. 

Salgın döneminde ülkemize en modern ve 
yüksek kapasiteli hastaneler kazandırdık. 
Bununla kalmadık, Ilısu Barajı gibi dev 
bir eseri hizmete açtık. İstanbul’da İSKİ 
Genel Müdürüm olan, daha sonra Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı yapan Profesör Dok-
tor Veysel Eroğlu’nun adını da Ilısu Bara-
jına verdik. Hayırlı olsun.  Yarın, bir başka 
dev eser olan Yusufeli Barajının 3 milyon 
metreküpüncü beton dökülme törenine 
videokonferansla iştirak edeceğiz. İnşası 
tamamlanan çok sayıda barajımızın açılış-
larını ise, önümüzdeki haftalarda ve gün-
lerde peyderpey yapmaya devam edeceğiz. 

Kendi İmkânlarımızla Salgınla 
Mücadeleyi Sürdürüyoruz

Savunma sanayinde hepsi birbirinden ö-
nemli projelerimiz, artık sonuçlanma aşa-
masına geldi. Hamdolsun askerimiz, milli 
savunmamız, Barış Pınarı Harekâtında, 
Kuzey Irak’ta, İblib’te ve terörle mücadele-
de gerçekten destan yazıyor. Şu son birkaç 

gün içinde Libya’da gerek Trablus gerek 
Tarhuna gerek çevredeki havaalanları, 
hepsi temizlendi ve şu anda hedeflenen 
planlara doğru yürüyorlar.

Diğer tüm hizmet ve yatırım alanlarında 
tamamlanan, yeni başlanan çok sayıda ça-
lışmamız var. Ülkemizin ve milletimizin 
hayrına olan her işi, her projeyi, her yatı-
rımı, her adımı yakından takip ediyoruz. 
Salgın sonrası ekonomimizin yeniden to-
parlanma sürecinde, bu yatırımların çok 
büyük katkısı olacağına inanıyoruz. 

Bazıları çıkıp garip garip şeyler konuşu-
yor, ekonomiyle ilgili atıp tutuyorlar. Bü-
tün bu süreci biz bir yerlerden para dile-
nerek yapmadık. Kendi imkânlarımızla 
terörle mücadeleyi sürdürüyoruz, kendi 
imkânlarımızla yatırımlarımızı devam et-
tiriyoruz, yine kendi imkânlarımızla bu 
salgınla mücadeleyi sürdürüyoruz.  Dün-
yada herkes birbirinin elindeki maskeleri 
toplayıp kaçırırken, biz kendimiz üretiyor 
ve üstelik birçok ülkeye de destek veriyo-
ruz. Millet olarak birliğimize, beraberliği-
mize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarıldığı-
mız takdirde, Allah’ın izniyle, aydınlık bir 
geleceğin bizi beklediğini görüyoruz. 

Bu düşüncelerle bir kez daha, açılışını yap-
tığımız Millet Bahçelerinin şehirlerimize 
hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri 
tebrik ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim, Artvinli, Bayburtlu ve Ri-
zeli kardeşlerim, kıymetli misafirler, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Bugün burada pek çok sevinci birlikte yaşı-
yoruz. Birazdan, kendi alanında dünyanın 
üçüncü, Türkiye’nin en büyük eseri ola-
cak Yusufeli Barajının gövde betonunun 

dörtte üçünün tamamlanmasına şahitlik 
edeceğiz. Bayburt Demirözü Sulaması ile 
Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere 
Vadisi Islahı 5’inci Kesiminin hizmete açıl-
masının sevincini paylaşacağız. Rabbime, 
ülkeme ve milletime bu tür eserler kazan-
dırmayı nasip ettiği için binlerce kez hamd 
ediyorum. 

Bu Eser, Ekonomimize Yılda 
1,5 Milyar Lira Katkı Sağlayacak

Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Metreküp Beton Dökümü ile
Bayburt ve Rize’deki Tesislerin Hizmete Alınma Töreni

Ankara-Video Konferans | 6 Haziran 2020
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çokluğundan, ekonomimizin rakamların-
dan, silahlarımızın menzilinden, şehirleri-
mizin şatafatından ibaret asla değildir ve 
olmayacaktır. Türkiye; sanayisi, teknoloji-
si, tarımı, ticareti, hizmet altyapısı yanın-
da asıl insani duruşuyla büyük bir devlet 
olduğunu, salgın sürecinde tüm dünyaya 
göstermiştir, göstermeyi sürdürecektir. En 
önemli gücümüz olan birliğimize, beraber-
liğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız 
müddetçe, Allah’ın izniyle, bizi yolumuz-
dan alıkoyacak hiç bir engel görmüyoruz. 

Değerli kardeşlerim,

Ülkemizin kalkınma mücadelesinde baraj-
ların sembolik bir önemi vardır. Bu ülke 
yıllarca, Allah’ın bir lütfu olan sularının 
kontrolsüzce topraklarından akıp gitme-
sini seyretmiştir. Tarım arazileri susuzluk-
tan çatlarken… Şehirlerde yaşayan insan-
lar susuzluktan kavrulurken… Yağış dö-
nemlerinde seller önüne gelen her şeyi alıp 
götürürken… Velhasıl Türkiye’nin bilekle-
rine geri kalmışlık prangası vurulmuşken, 
biz kendi insanımızın değerlerine savaş 
açanlarla uğraşıyorduk. Baraj inşası, işte 
bu geri kalmışlıktan kurtuluş mücadele-
sinin adeta sembolüydü. Rahmetli Adnan 
Menderes’in iktidara gelir gelmez önem ve 
öncelik verdiği konulardan birisi baraj in-
şası olmuştur. Aynı şekilde rahmetli Demi-
rel de yıllarca siyasetini, baraj teması üze-
rine kurmuştur. Ağır sanayi mücadelesiyle 
gönüllerde taht kuran Erbakan Hocamızın 
gündeminde de bu konunun özel bir yeri 
vardı. Buna rağmen 2003 yılına geldiğin-
de Türkiye toplam 276 baraja ancak sahip 
olabilmişti. Biz 18 yılda bunun üzerine 

585 yeni baraj ilave ettik. Yine 2003’den 
önce ülkemiz toplam 105 adet, suyun gü-
cünü elektriğe dönüştüren hidroelektrik 
santrali inşa edebilmişti. Biz 18 yılda 576 
hidroelektrik santralini daha ülkemize ka-
zandırdık. Göletlerimizin sayısı 228 iken 
bunun üzerine 329 gölet daha ekledik. İç-
me suyu tesislerinin sayısı 84 iken, biz 247 
ilave tesisi daha insanımızın hizmetine 
sunduk. Sulama ve taşkın koruma tesisle-
rinin sayılarını da iki kat artırdık. Böylece 
Türkiye’nin su potansiyelini en verimli şe-
kilde kullanmasını sağlayacak büyük bir 
yatırım seferberliğini hayata geçirdik. 

Ülkemizin en büyük bölgesel kalkınma 
projesi olan GAP bünyesindeki projelerin 
çok önemli bir bölümü, bizim dönemimiz-
de inşa edildi. GAP kapsamındaki sulanan 
arazi büyüklüğünü yüzde 19’dan yüzde 
53’e çıkartarak, Güneydoğu Anadolu Böl-
gemizdeki mümbit toprakların verimli-
liğini artırdık. Bugün de bir başka iftihar 
projesi Yusufeli Barajının 3 milyonuncu 
metreküp beton dökümüne şahitlik edi-
yoruz. Toplam 4 milyon metreküp betonla 
inşa edilecek Yusufeli Barajı’nda, böylece 
dörtte üçlük gerçekleşmeyi geride bırak-
mış oluyoruz. 

Çoruh Nehri ve yan kolları, su bakımından 
gerçekten çok bereketli bir havzadır. Halen 
bu havzada 2 bin 500 megavat kurulu gü-
ce sahip 50 elektrik üretim tesisi faaliyet 
gösteriyor. Çoruh Nehri üzerinde gerdan-
lık gibi dizili olan Muratlı, Borçka, Deriner 
gibi her biri devasa büyüklükteki baraj 
ve elektrik santralleri ülkemize hizmet 
veriyor. Önümüzdeki yılın Nisan ayında 

Türkiye’nin son 18 yılında bu gök kubbe-
de hoş sedalar bırakmak için aldığımız her 
nefes, attığımız her adım, sarf ettiğimiz 
her kelam, geçirdiğimiz her an bizim için 
şereflerin en büyüğüdür. Ülkemizi, kavga-
da, dövüşte, polemikte, küçük hesaplarda 
değil hizmet siyasetinde yarışılan bir ikli-
me taşımış olmayı en önemli başarımız gö-
rüyoruz. Bu büyük değişimi kavrayamadı-
ğı için, hala hizmet, eser, proje siyasetiyle 
değil milletin ortak değerlerini istismarla 
ayakta kalmaya çalışanları tebessümle 
seyrediyoruz. Bunların da, “Kem aletle 
kemalât olmayacağı” gerçeğini bir an önce 
görmelerini diliyoruz. Her şey gibi, mille-
tin hayır duasını alacak eserler bırakmak 
da nasip işidir. 

Dünya koronavirüs salgınının pençesinde 
kıvranırken dahi, biz her biri kendi ala-
nında çığır açacak eserlerin yükselişinin 
sevincini yaşıyoruz. Çanakkale’de 2023 
metre orta açıklığıyla dünyanın en büyük-
lerinden biri olacak köprümüzün 18 Mart 
Zaferini temsil eden 318 metrelik kulesi-
nin son bloğunu yerleştirdik. GAP’ın en 
büyük projelerinden Ilısu Barajını tamam-
ladık ve ilk tribününde enerji üretimine 
başladık. Bu eserde Profesör Doktor Veysel 
Eroğlu’nun çok büyük bir emeği olduğunu 
da hatırlatmak isterim. İstanbul’da Başak-
şehir Çam ve Sakura Hastanesi, Prof. Dr. 
Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, 
Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, 
Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi gibi 
çok önemli sağlık tesislerini hizmete açtık. 
Adı 27 Mayıs darbesiyle anılan Yassıada’yı, 
milletimizin verdiği isimle Yaslıada’yı, yap-
tığımız yatırımlarla Demokrasi ve Özgür-

lükler Adası olarak hizmete sunduk. Dün 
Ankara’da 9 ayrı şehrimizdeki 10 Millet 
Bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. İşte 
bugün de burada Yusufeli Barajındaki iler-
lemenin ve diğer tesislerin açılış gururunu 
yaşıyoruz. Görüldüğü gibi, salgın dönemi-
ni, sağlıkta, gıda ve temizlik ürünleri teda-
rikinde, kamu düzeninde başarıyla yöne-
ten Türkiye, kutlu yürüyüşüne de asla ara 
vermemiştir. 

Planladığımız normalleşme takvimini, 
sağlığımızdan ve ülkemizin önceliklerin-
den taviz vermeden, dengeli bir şekilde a-
dım adım hayata geçiriyoruz. Ekonominin 
çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı. 
Maske-mesafe-temizlik kurallarına uygun 
şekilde, hayatı hızla her alanda normal 
ritmine kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımız 
artık rahatça hafta sonları sokağa çıkabile-
cekler. Ama maske, mesafe, temizlik, buna 
çok dikkat edeceğiz.

Yusufeli Barajı’nda, Dörtte Üçlük 
Gerçekleşmeyi Geride Bırakmış 
Oluyoruz

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dün-
yadaki normalleşme adımlarına uygun 
şekilde, ihracatta, turizmde, ticarette çok 
güçlü gelişmeler bekliyoruz. Son aylarda 
salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle 
yaşadığımız kayıpları telafi etmenin çok 
ötesinde hedeflere sahibiz. Geleceğimize 
ümitle bakmamız için pek çok sebebimiz 
var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaş-
maya dünden daha yakın ve daha kararlı-
yız. Bizim büyüklüğümüz, nüfusumuzun 
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tamamlamayı planladığımız 540 megavat 
kurulu güce sahip olacak Yusufeli Barajı, 
bu gerdanlığın adeta imamesi durumun-
dadır. Barajımız, toplamda 275 metreyi 
bulacak gövdesiyle 100 katlı bir binanın 
yüksekliğine eşdeğerdir. Yusufeli Barajı-
nın tutacağı suların kontrollü salınımıyla, 
havza üzerindeki diğer barajların elektrik 
üretimi de yüzde 10 artacaktır. Tamamen 
kendi mühendislerimizin ürünü olan bu 
eser, ekonomimize yılda 1,5 milyar lira 
katkı sağlamanın yanında, Çoruh Vadisini 
taşkınlardan da koruyacaktır. 

Dünya Yusufeli Barajını 
Gördüğünde Şaşıracak

Barajla birlikte yollar, köprüler, menfezler, 
tüneller ve elbette yeni Yusufeli ilçemiz de 
inşa edildi. Bir başka ifadeyle burada ade-
ta yepyeni bir hayat alanı kuruluyor. Bu 
eserle ne kadar iftihar etsek azdır. Dünya, 
‘hidroelektrik santral nedir, sulama nedir?’ 
bunu gördüğünde şaşıracak. Bu dağların 
arasında böyle bir eserin yapılmış olması, 
bunu Türk firmalarının, Türk mühendis-
lerinin, Türk mimarının, Türk işçilerinin 

yapmış olması bizim için bir övünç kay-
nağıdır. Ülkemize bu iftihar verici eserin 
kazandırılmasında emeği olan, ter döken 
Bakanlarımızı, Devlet Su İşleri Genel Mü-
dürlüğümüz personelini, mühendisinden 
işçisine herkesi tebrik ediyorum. 

Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere 
Vadisi Islahı Projesinin 5’inci etabının da 
şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu-
güne kadar 58 ıslah projesini hayata geçir-
diğimiz Rize’mizde, açılışı yapılan tesisle, 
9 meskun mahal ve bin dekar tarım alanı 
daha taşkın riskinden korunmuş oluyor. 
Bayburt Demirözü Sulaması ise 18 yerle-
şim yerindeki 113 bin dekara yakın ara-
zinin verimini artıracak. Her iki projenin 
de hayata geçirilmesinde emeği geçenleri 
tebrik ediyorum. Bir kez daha ülkemize 
eser kazandırma mücadelemizde yanımız-
da olan, bize destek veren milletimizin her 
bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi, Yusufeli, Bayburt ve Rize’deki canlı 
bağlantılarımıza geçiyoruz. 

Aziz Milletim, değerli basın mensupları, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Sözlerime, önceki gün vefat yıldönüm-
lerinde özlemle yad ettiğimiz iki büyük 
şairimize, Abdurrahim Karakoç ve Cahit 
Zarifoğlu’na, bir kez daha Allah’tan rahmet 
dileyerek başlamak istiyorum. Bu şairleri-

miz, sadece kendi dönemlerini değil, nesil-
leri etkileyecek eserler bırakmış iki gönül 
insanıdır. 

Beden ölür, çürür, cana bakın siz

Kim kiminle yürür, ona bakın siz

Bırakın dönsün dönme dolaplar

Haktan, hakikatten yana bakın siz

Büyük ve Güçlü Türkiye’nin 
İnşasında Son Dönemece 

Giriyoruz

Cumhurbaşkanı Kabinesi Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş
Ankara | 9 Haziran 2020
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oluyoruz. Ancak, bu tür olumsuzlukların 
istisna, kurallara riayetin genel olduğu ka-
naatindeyim. 

Salgın sonrası yeniden şekillenecek üre-
tim ve ticaret ilişkilerinde ülkemizin öne 
çıkması için hem sağlık tedbirlerini, hem 
ekonomik tedbirleri sıkı tutmak mecburi-
yetindeyiz. Türkiye’nin bu tarihi fırsatı ka-
çırmaması için gereken her şeyi yapacak, 
her mücadeleyi yürüteceğiz. İstiklal Har-
bimiz sonrasında, dünyadaki büyük dönü-
şümleri değerlendirmekte yeteri kadar ba-
şarılı olamamıştık. Bu defa inşallah her şey 
çok farklı gelişecektir. Milletimden, hem 
yeni dönemin kurallarına uyarak, hem işi-
ne, gücüne sıkı sıkıya sarılarak, bu sürece 
destek vermesini bekliyorum. 

Allah’ın izniyle, 2023 hedeflerimize ulaş-
maya en yakın olduğumuz dönemdeyiz. 
Evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını 
gerçekleştirebilmeleri için emanet ede-
ceğimiz büyük ve güçlü Türkiye’nin in-
şasında adeta son dönemece giriyoruz. 
Gelin, tarihi tekerrür değil tekemmül etti-
rerek, bunu hep birlikte başaralım. Gelin, 
Sultan Alparslan’ın kapılarını açtığı, Os-
man Gazi’nin temelini attığı, Fatih Sultan 
Mehmet’in çatısını kurduğu, Gazi Mustafa 
Kemal’in küllerinden yeniden ayağa kal-
dırdığı bu güzel ülkeyi, beraberce layık ol-
duğu yere çıkartalım. Gelin, milli iradeye 
sahip çıkarak, ekonomimizi büyüterek, is-
tikrarımızı koruyarak, güvenliğimizi sınır-
larımızın ötesine taşıyarak başlattığımız 
bu büyük şahlanışı tek yumruk halinde 
zaferle neticelendirelim. Darbelerin, cun-
taların, vesayetin, geri kalmışlığın pençe-

sinden kurtarıp, her alanda yerli ve milli 
zihniyetin hâkim olması için çok çalıştığı-
mız ülkemize borcumuzu ancak bu şekil-
de ödeyebiliriz. Bizlere, bugüne kadar nice 
başarılar lütfeden Rabbimizin, önümüz-
deki aydınlık günlere de kavuşturacağına 
inanıyorum. Hiçbir salgının, hiçbir teh-
didin ülke ve millet olarak birliğimizden, 
beraberliğimizden, kardeşliğimizden, da-
yanışmamızdan büyük olmadığı inancıyla 
yolumuza devam ediyoruz. 

18 Yaş Altının Sokağa    
Çıkma Kısıtlaması Kaldırıldı

Bilindiği gibi, halen devam eden kimi kısıt-
lamaları gelişmelere göre değerlendiriyor 
ve sonuçları milletimizle paylaşıyoruz. Bu 
haftaki toplantımızda aldığımız kararlar 
ise şu şekildedir:

Lokanta, Cafe, Kıraathane gibi işletmelerin 
kapanış saati 22.00’den 24.00’e uzatılmıştır.

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işlet-
meler 1 Temmuz’dan itibaren, belirlenen 
kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 

65 yaş üstü vatandaşlarımız, haftanın her 
günü 10 ile 20 saatleri arasında dışarı çı-
kabileceklerdir. 

18 yaş altıyla ilgili kısıtlama ise küçüklerin 
ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla 
tümüyle kalkmıştır. 

Milli parklar ve doğa parkları, sağlık çalı-
şanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücret-
siz olacaktır. 

Evet… En güzel sevda ve dava şiirlerinin 
müellifi merhum Karakoç’un hatırasını ya-
şatma sorumluluğunu yeni nesillere ema-
net ediyoruz.

Bir duruşu olmalı insanın

Bir bakışı

Bir anlayışı

Bir aşkı

Bir davası olmalı

Kendisi de işte bu mısralarında tarif etti-
ği naiflikte bir güzel insan olan merhum 
Zarifoğlu’nun mücadelesini de, aynı şe-
kilde gençlerimize emanet ediyoruz. Mü-
tefekkiri, sanatçısı, yazarı, şairi azalan bir 
millet, kalbi ve damarları kuruyan bir in-
san gibidir; bir süre sonra yok oluşu kaçı-
nılmazdır. Bu bakımdan medeniyetimizin 
sembolleri olan değerlerimize iyi sahip 
çıkarken, yeni değerler yetiştirmenin de 
çabası içinde olmalıyız. Milletimize ve in-
sanlığa bırakacağımız en büyük miras bu 
olacaktır. 

‘Yeni Normal’ Dediğimiz Düzene 
Kendimizi Alıştırmalıyız

Aziz Milletim,

Değerli Basın Mensupları,

Uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleş-
tirdiğimiz kabine toplantımız az önce sona 
erdi. Toplantımızda, normalleşme takvimi 
çerçevesinde attığımız adımların çok yön-

lü değerlendirmesini yaptık. Salgın döne-
mini, özellikle Avrupa ile kıyaslandığında, 
en az kısıtlama, can kaybı ve ekonomik sı-
kıntıyla atlattığımız bir gerçektir. Türkiye, 
aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Bu 
musibetin kökü tamamen kazınana kadar 
hayatımızı maske-mesafe-temizlik ilkeleri 
çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini 
bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ülke-
mizin tek başına salgını yenmesi yetmi-
yor. Dünyanın tamamının da aynı başarıyı 
elde etmesi gerekiyor. Bu bakımdan, yeni 
normal dediğimiz düzenin bir süre daha 
devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştır-
malıyız. 

Hamdolsun, hastaneden ilaca, maskeden 
solunum cihazına kadar, bu mücadeleyi 
yürütmek için ihtiyaç duyduğumuz her 
türlü imkâna sahibiz. Sadece salgın süre-
cinde hizmete açtığımız hastanelerin ya-
tak ve yoğun bakım kapasiteleri dahi, pek 
çok ülkenin toplamıyla yarışacak düzeyde-
dir. Şehir Hastaneleri ve son 18 yılda yeni-
den yaptığımız veya modernize ettiğimiz 
hastaneler sayesinde, kendimizi güvende 
hissediyoruz. Ülkemizde yaşayan istisna-
sız herkesi içine alacak kapsamdaki genel 
sağlık sigortası sistemimiz, dünyaya örnek 
olmuştur. Doktorundan hemşiresine, tek-
nisyeninden temizlik görevlisine kadar 
sayıları 1 milyon 100 bini bulan sağlık or-
dumuzla, 83 milyon vatandaşımızın hiz-
metindeyiz. 

Milletimiz, hem salgından korunma, hem 
de hastalandığında ne yapması gerektiği 
hususunda bilinçlenmiştir. Elbette zaman 
zaman istemediğimiz görüntülere şahit 
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maliyetlerini, gerek SGK, gerek vergi öde-
meleri ertelemeleriyle, ciddi oranda azalt-
tık. Kamu bankalarımız aracılığı ile çok 
kolay şartlarda düşük maliyetli finansman 
desteklerini devreye alarak, nakit ihtiyacı-
nı karşıladık. 

Nakdi Ücret Desteğinden 
Yararlanan Çalışan Sayısı 1 
Milyonu Buldu

Çalışanlarımızı korumak için hem işten 
çıkarmayı yasakladık, hem de kısa çalış-
ma ödeneğiyle işletmelerin maaş yükünü 
hafiflettik. Mart ayından bu yana 3 mil-
yondan fazla kişi, kısa çalışma uygulama-
sından yararlandı. Bu kapsamda yaklaşık 
5 milyar lira ödeme yaptık. Ücretsiz izne 
ayrılanlar ile kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanamayan çalışanlara ise aylık 
1.177 lira nakdi ücret desteği vermeye 
başladık. Nakdi ücret desteğinden yarar-
lanan çalışan sayısı da 1 milyonu buldu. 
Geliri 5 bin liranın altında olan 6,7 mil-
yon vatandaşımıza 40 milyar lira finans-
man desteği verdik. 

Halkbank aracılığı ile 1 milyon 300 bin 
esnafımıza 27 milyar lira finansman sağ-
ladık. Ayrıca, yüzde 97’sini KOBİ’lerin o-
luşturduğu 197 bin işletmeye 154 milyar 
lirayı aşkın finansman tahsisi yaptık. Es-
nafımızın, sanatkârımızın, sanayicimizin, 
üreticimizin, çalışanlarımızın yanında 
yer almaya devam edeceğiz.

Aziz Milletim,  

Ağustos 2018’de başlayan kur ataklarının 
ve spekülatif saldırıların etkilerini gider-
mek için verdiğimiz mücadeleyi, salgın 
döneminde de başarıyla sürdürdük. Piya-
salardaki belirsizliklerin yerini güvene bı-
raktığı, enflasyon ve faizlerin düşüşe geç-
tiği, makroekonomik göstergelerde önemli 
başarıların elde edildiği dengelenme süre-
cinin kazanımlarına sahip çıktık. Bu saye-
de, Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi gerçek-
ten çok kapsamlı bir tedbir paketini hızlı 
bir şekilde devreye alabildik. Dışarıdan 
hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan, ulusla-
rarası hiçbir kurumun desteğini talep et-
meden şirketlerimize, esnafımıza ve vatan-
daşlarımıza destek olduk. Her talebe anın-
da dönüş yaparak, ihtiyaç duyulan destek 
mekanizmalarını devreye aldık. Mesela 
konutta, tarihin en düşük maliyetleri ve en 
kolay ödeme imkânlarını içeren bir finans-
man desteğini, geçtiğimiz günlerde mille-
timizin istifadesine sunduk. Aynı şekilde 
otomotiv ve turizmde de piyasalara destek 
olacak finansman imkânları sağladık. 

Gerek ekonomik istikrar kalkanı, gerekse 
normalleşme dönemi destekleri ile devreye 
aldığımız adımlar, Türkiye’nin ekonomik 
açıdan ne kadar sağlam durumda olduğu-
nu gösterdi. Şimdi önümüzde bu kazanım-
ları, özellikle istihdamda gerçekleştirece-
ğimiz sıçrama ile taçlandırmak var. Bunun 
için “Türkiye’nin İstihdam Kalkanı” adıyla 
çok detaylı ve kapsamlı bir reform paketi 
hazırladık. “Türkiye’nin İstihdam Kalkanı” 
ile amacımız, Ocak 2019-Nisan 2020 ara-
sında işsiz kalan vatandaşlarımızın yeni-

Nikâh salonları 15 Haziran’dan itibaren, 
düğün salonları ise 1 Temmuz’dan itiba-
ren, belirlenen kurallara uygun şekilde 
hizmet vermeye başlayabilecektir.

Aldığımız kararların ülkemize ve milleti-
mize hayırlı olmasını diliyorum.  

Bunların yanında, hem uluslararası sağ-
lık yardımlarımızla, hem ilaç geliştirme 
çalışmalarımızla ilgili önemli gelişmeler 
vardır. Bugüne kadar sağlık yardımı veya 
ihracat izni talebine olumlu karşılık verdi-
ğimiz ülke sayısı 125’i bulmuştur. Hekim-
lerimizin KOVİD-19 hastalığı tedavisinde 
etkin şekilde kullandığı Favipiravir isimli 
ilacı, TÜBİTAK çatısı altında çalışan bilim 
insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi 
başardı. Sağlık Bakanlığımızın ruhsat sü-
recinin tamamlanmasının ardından ilaç 
kullanıma sunulacaktır. 

Aziz Milletim,

Koronavirüs salgını, küresel ekonomi ü-
zerinde, tarihte benzerine az rastlanılan 
şiddette bir olumsuz etkiye neden oldu. 
Dünya ticaret hacmi, önceki krizlerden 
farklı olarak, hem arz, hem de talep yönlü 
daralma nedeniyle önemli ölçüde düştü. 
Dünya Ticaret Örgütü’nün hesaplamala-
rı, daralmanın 2020 yılında yüzde 13 ilâ 
yüzde 32 oranı arasında gerçekleşeceği yö-
nündedir. IMF ise dünya ticaret hacminin 
2020 yılında yüzde 11 oranında azalacağı-
nı öngörüyor. Sonuç olarak, 2020 yılında 
dünya genelinde büyük üretim kayıpları, 
milli gelirlerde küçülmeler, işsizlik oran-
larında yükselişler bekleniyor. Hükümet-

ler ve merkez bankaları, ekonomilerini ve 
finans sistemini desteklemek amacıyla, 
maliye ve para politikalarını içeren önlem 
paketleri açıkladı. Özellikle Amerika’da 
ve Avrupa’da oldukça yüksek miktarlar-
da açıklanan destek paketlerine rağmen, 
ekonomide istenilen toparlanmanın yavaş 
ve sınırlı olduğu görülüyor. Oldukça ciddi 
rakamlara ulaşan kamu yardımlarının da, 
yakın gelecekte ekonomilere ağır yük geti-
receği anlaşılıyor. 

Türkiye, tıpkı sağlık alanında olduğu gibi 
ekonomide de hızlıca devreye aldığı kap-
samlı tedbirler ile salgının ekonomi üze-
rindeki etkilerini en aza indirmeyi başar-
mıştır. Dünyanın en iyi sağlık sistemlerin-
den birine sahip olmanın yanında, sağlam 
ekonomik yapımız sayesinde tüm vatan-
daşlarına ücretsiz tedavi imkânı sunabilen 
nadir ülkelerden birisi olduk.  

18 yıl önce yola çıkarken, “Biz ülkemizi 
dört temel taş üzerinde yükselteceğiz” de-
dik.  Bunlardan birincisi eğitim, ikincisi 
sağlık, üçüncüsü adalet, dördüncüsü de 
emniyettir. Bu dört temelin üzerine de ula-
şım, tarım, enerji ve dış politikayı koyduk. 
Bu sayede Türkiye artık yerinde durama-
yan ve her geçen gün daha da güçlenen bir 
ülke konumuna geldi. 

Ekonomi alanındaki mücadelemizi, istih-
damı ve iş gücü piyasamızı ayakta tutma 
ile vatandaşlarımızın gelir kaybına uğra-
malarının önüne geçme üzerine kurduk. 
Bu amaçla, son 3 ayda 5,5 milyon ailemize 
1.000 lira karşılıksız nakdi yardımda bu-
lunduk. Esnafımızın ve işletmelerimizin 
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Aziz Milletim,

Yeni dönemde, üretim ve ihracat odaklı 
büyüme politikamızı daha güçlü şekilde 
uygulamakta kararlıyız. Bunun için reel 
sektörümüze ve sanayicimize daha çok 
destek vereceğiz. Yenilikçi ve yüksek kat-
ma değerli üretimi ve istihdamı artıraca-
ğız. Yatırımların yüksek ve orta-yüksek 
teknolojili sektörlere yönelmesini sağla-
yacağız. Salgın döneminde ülkelerin ken-
di kendine yetebilmesinin önemi daha iyi 
anlaşıldı. Türkiye olarak son yıllarda yerli 
ve milli üretimi güçlendirecek çok önemli 
adımlar attık. Bunlardan biri de, stratejik 
alanlardaki firmalar için geliştirdiğimiz 20 
milyar liralık yatırım teşvik kredileridir.  
Böylece ertelenen yatırımların daha güçlü 
bir şekilde devreye alınmasını temin et-
meyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde 
dünya genelinde yeni ticaret imkânlarının 
doğacağını düşünüyoruz. 

Salgın sürecinde yürüttüğümüz başarılı 
mücadele ile dünyada bu konuda en iyiler 
arasında yer aldığımızı gösterdik. Üretim, 
ticaret ve lojistik avantajlarımızla, salgın 
sonrasında dünya ekonomisindeki yeri-
mizi daha da güçlendireceğiz. Birçok eko-
nominin ciddi daralma kaydettiği yılın ilk 
çeyreğinde, Türkiye ekonomisinin yüzde 
4,5 gibi yüksek bir büyüme performansı 
sergilemesi, bunun ispatıdır. İçeridekiler 
hala anlamak istemiyor. Ama bakıyorsu-
nuz OECD ilk çeyrekte Türkiye’yi 4,5 ile 
dünyada bir numara olarak gösteriyor. Av-
rupa Birliği aynı şekilde, G20 aynı şekil-
de gösteriyor. Birinci sırada Türkiye var. 
Belki ikinci çeyrekte olumsuz bazı geliş-

meler olabilir ama 3. ve 4. çeyrekte biz bu 
büyümeyi yine yakalayacağız. Çünkü artık 
zemin sağlam... Bu şekilde de yola devam 
edeceğiz.

Nisan’daki kayıplarımıza rağmen, Mayıs 
ayı öncü göstergeleri, ekonomimizin hızlı 
bir toparlanma içinde olduğuna işaret edi-
yor. Bu tabloda, salgın döneminde firmala-
rımızın kısmen de olsa üretimlerine ve ih-
racata devam etmelerinin büyük payı var-
dır. Bakın Amerika’da şu anda 45 milyona 
yakın işsiz var. Türkiye bütün bu şartlara 
rağmen dimdik ayakta duruyor ve salgın 
döneminde vatandaşlarına her türlü des-
teği veriyor. 

Yurt içi talepteki, ihracattaki ve beklenti-
lerdeki iyileşmeye paralel olarak, toparlan-
ma yerini hızlı bir büyümeye bırakacaktır. 
Enflasyonun hedeflediğimiz seviyelere 
inmesini sağlayarak, bu olumlu süreci 
desteklemekte kararlıyız. Mal ve hizmet 
pazarlarında rekabeti ve verimliliği artıra-
cak yapısal reformlar yanında, gıda fiyat-
larındaki şişkinliği giderecek tedbirler de 
alacağız. Ayrıca, mal ve hizmet fiyatların-
daki kur geçişkenliğine karşı da gereken 
mekanizmaları oluşturacağız. Amacımız 
2020’de yüzde 8,5 olarak belirlenen enflas-
yonu, kademe kademe düşürerek, 2021’de 
yüzde 6’ya ve 2022’de yüzde 4,9 seviyesine 
indirmektir. 

Borsa İstanbul Endeksinin tekrar 110 bin 
seviyelerine çıkması, bizi diğer ülkelerden 
pozitif yönde ayrıştıran bir başka faktör-
dür. Türkiye, döviz kuru gelişmeleri bakı-
mından da diğer ülkelere kıyasla iyi bir du-

den istihdama katılmalarını sağlamaktır. 
Kayıpları telafinin ötesinde, kur saldırısı 
ve salgın öncesinden daha iyi bir istihdam 
seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. 

Ekonomik faaliyetlerin azalması nedeniy-
le çalışanlarını kısa çalışmaya geçiren veya 
ücretsiz izne ayıran işverenlerimize nor-
malleşme desteği vereceğiz. Çalışma ha-
yatında normalleşmeyi teşvik edecek bir 
mekanizma kuracağız. Kovid-19 salgınının 
istihdam üzerindeki etkilerini en aza indi-
rip, salgın öncesinden daha iyi istihdam 
rakamlarına ulaşmak için gayret edeceğiz. 
Bu kapsamda ilave istihdam için de teşvik 
sağlayacağız. Sürecin en önemli gösterge-
lerinden olan kısmi ya da esnek çalışma 
alanında iş gücü piyasamızı daha da ve-
rimli hale getirecek düzenlemeleri hayata 
geçireceğiz. Özellikle genç istihdamı için, 
25 yaş altındaki gençlerin istihdamını des-
tekleyerek beceri ve deneyim kazanmala-
rını temin edeceğiz. 25 yaş altı gençlerin 
ve 50 yaş üzerinde olanların kolay şekilde 
istihdam edilmelerini sağlayacağız. 

Bunun yanında çalışanlara “Tamamlayıcı 
Emeklilik Sigortası” sunacak bir çalışma 
başlatıyoruz. Tesis edilecek karma mo-
del ile işçilerin kazanılmış hakları koru-
nacak. Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası 
ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği 
alınabilmesini sağlayacağız. Böylece ça-
lışanlarımız emeklilikte daha da rahat 
edecekler. Bunun için devlet elini taşın al-
tına koyacak. Bu kapsamda oluşacak fon 
ile Türkiye’nin İstihdam Kalkanını sürekli 
hale getirmeyi hedefliyoruz. Esnafımıza, 
küçük işletmelerimize, yatırımcımıza, ü-

retim ve istihdam için uygun maliyetli ve 
uzun vadeli kaynak sağlayacak bir sistem 
kuracağız. Türkiye’nin İstihdam Kalkanı’nı 
hızlıca devreye aldıktan sonra, Tamamlayı-
cı Emeklilik Sistemini de inşallah 2022‘de 
yürürlüğe sokacağız.

Tek Terörist Kalmayıncaya Kadar 
Bu Mücadeleyi Sürdüreceğiz

Tüm bu çalışmalarımıza devam ederken 
terörle mücadeleyi de hız kesmeden sür-
dürüyoruz. Bunun da bir maliyeti var. 
Savunma sanayiinde yerli üretimi yüzde 
20’lerden yüzde 70’lere çıkardık. Bütün 
bu yatırımlar devam ediyor. Türkiye tüm 
bu alanlarda güçlenen bir ülke... Bu müca-
dele bu şekilde devam ettiği içindir ki bu-
gün hamdolsun Güneydoğu’da, Doğu’da o 
eski sıkıntılı durumlar tarih oldu. Yeterli 
mi? Değil. Her zaman söylediğimiz nedir? 
Tek terörist kalmayıncaya kadar bu müca-
deleyi sürdüreceğiz.

Türkiye’nin İstihdam Kalkanı ile ilgili 
çalışmaların ayrıntılarını, hem Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, 
hem de Hazine ve Maliye Bakanlığımız 
kamuoyumuzla paylaşacaktır. Biz bu pa-
keti dönem projesi olarak görmüyor, is-
tihdamı sürekli destekleyecek kalıcı bir 
atılımın ateşleyicisi haline dönüştürmek 
istiyoruz. Ülkemizde çalışmak isteyen 
herkesi iş sahibi yapana kadar durup din-
lenmeden mücadele etmeyi, proje üret-
meyi sürdüreceğiz.
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Aziz Milletim,

Geride bıraktığımız dönemde en güzel 
haberleri aldığımız yerlerin başında, hiç 
şüphesiz, Libya vardır. Darbeci Hafter ile 
destekçilerinin Trablus’u ve Libya’yı işgal 
planı, hamdolsun, hezimetle sonuçlanmış-
tır. Uluslararası meşruiyeti haiz Milli Mu-
tabakat Hükümeti, darbecileri Trablus’tan 
tamamen söküp atmayı başarmıştır. “Çöl 
Aslanı” Şehit Ömer Muhtar’ın torunları, 
sağdan soldan topladıkları lejyonerlerle 
Libya’yı işgale yeltenenleri, Trablus kapıla-
rında bozguna uğratmıştır. Daha bir yıl ön-
cesine kadar Libyalı kardeşlerimize ömür 
biçen darbecilerin, bugün kaçacak delik 
aradığını görüyoruz. Her zaman dediğimiz 
gibi; zor oyunu bozar. Ülkemizin destekle-
ri, Milli Mutabakat Hükümetinin kararlı 
duruşuyla, Libya’ya kurulan uluslararası 
tuzak bozulmuştur. Son dönemde sahada 
elde edilen neticeler, inşallah, çok daha 
büyük zaferlerin, daha büyük başarıların 
müjdecisi olacaktır.

Libya’nın tamamında barış, huzur ve ada-
let tesis edilene dek, Libyalı kardeşleri-
mizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Askeri 
eğitimden devletin yeniden inşasına kadar 
her hususta elimizdeki imkânları kardeş-
lerimiz için seferber edeceğiz. Sağlıktan 
ulaşıma, enerjiden savunmaya, kurumsal 
kapasitenin geliştirmesine kadar ihtiyaç 
duydukları tüm alanlarda, Türkiye’nin bi-
rikimini ve tecrübesini Libya halkının isti-
fadesine sunacağız.

Biz, medeniyetlerin beşiği Akdeniz’de asla 
gerilim istemiyoruz. Biz, Libya’da daha faz-

la kan ve gözyaşı görmek de istemiyoruz. 
Denizden komşusu olduğumuz Libya’nın, 
en kısa sürede özlemini çektiği huzur orta-
mına kavuşması için çalışıyoruz. Libya’da-
ki soruna askeri çözüm bulunamayacağı-
nı, petro-dolarlarla Libyalıların iradesinin 
satın alınamayacağını, artık herkesin ka-
bul etmesi gerekiyor. 

Libya Meselesi, Ülkemizdeki 
Muhalefetin Çapını da 
Göstermiştir

Türkiye’nin kimsenin ne toprağında, ne de 
doğal kaynaklarında gözü vardır. Biz sade-
ce asırlara sâri güçlü dostluk ve kardeşlik 
bağlarımızın bulunduğu Libya’nın güven-
liğini ve esenliğini istiyoruz. Zor günlerin-
de hiçbir hesap yapmadan Libya halkının 
yanında yer aldığımız gibi, iyi günlerinde 
de onlarla birlikte kazanacağımız bir ikli-
mi oluşturmanın gayretindeyiz. 

Libya meselesi, Türk savunma sanayinin 
gücü yanında, ülkemizdeki muhalefetin 
çapını da göstermiştir. Muhalefetin, mil-
letimizin çıkarlarını savunmak gibi bir 
derdinin olmadığı bir kez daha ortaya çık-
mıştır. Ülkemizde darbecilere ve emperya-
listlerin beslemesi terör yapılarına destek 
verenler, Libya’da da aynısını yapmıştır. 
Öyle ki, Türkiye’nin Libya hükümeti ile 
imzaladığı deniz yetki alanları anlaşma-
sından dahi rahatsız olmuşlardır. Doğu 
Akdeniz’de petrol arama faaliyetlerimize, 
Rumlarla aynı tepkileri vermişlerdir. Lib-
ya halkı ile köklü kardeşlik bağlarımıza al-
dırmadan, “Libya’da ne işimiz var” diyebil-

rumdadır. Devlet tahvili faizlerinin 2 yıllık-
larda yüzde 8,6 ve 5 yıllıklarda yüzde 10,1 
seviyelerinde gerçekleşmesi de aşağı yönlü 
bir eğilimin işaretidir. Tüm bu göstergeler, 
normalleşme dönemine Türkiye’nin eko-
nomik açıdan sağlam girdiğini gösteriyor. 
İnşallah bu güzel tabloyu devam ettirecek 
ve ülkemizi her alanda olduğu gibi ekono-
mide de 2023 hedeflerine adım adım yak-
laştıracağız. 

Libyalı Kardeşlerimize Ömür 
BiçenDarbeciler Bugün Kaçacak 
Delik Arıyor

Aziz Milletim,

Türkiye olarak son dönemde, salgınla mü-
cadelenin yanı sıra dış politikada da pek 
çok başarıya imza attık. Gelişmiş ülkelerin 
bile aralarında maske savaşına tutuştuğu 
bir dönemde, biz, tüm dünya ile emsal-
siz bir dayanışma sergiledik. Filistin’den 
Somali’ye, Tunus’tan Brezilya’ya, İtalya’dan 
Amerika, İngiltere, İspanya, Ukrayna’ya 
kadar her kıtadan, her inançtan 125 farklı 
ülkeye tıbbi yardım malzemesi gönderdik. 
128 ülkeden 80 bin vatandaşımızı salgın 
döneminde Türkiye’ye getirerek, aileleri-
ne kavuşturduk. Ülkemiz, milyarlarca in-
sanın can derdine düştüğü bir süreçten, 
hamdolsun güçlenerek, itibarına itibar ka-
tarak çıkmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
getirdiği avantajları çok iyi kullanarak, içe-
ride verdiğimiz başarılı mücadeleyi dış po-
litika sahasına da yansıttık. İdlip’te, Rusya 

ile 5 Mart’ta imzaladığımız muhtıra son-
rasında tesis ettiğimiz sükûnet ortamının 
bozulmasına izin vermedik. Her ne kadar 
rejim güçleri son birkaç gündür provokas-
yonlarını arttırmış olsalar da, İdlip’in tek-
rar bir çatışma ortamına sürüklenmesine 
göz yummayacağız. İlgili birimlerimizle 
süreci yakından takip ediyor, gereken her 
türlü önlemi alıyoruz.

Yine bu süreçte bölücü terör örgütünün 
yeniden palazlanma girişimlerine müsaa-
de etmedik. Irak’ın kuzeyinde yuvalanan 
PKK’lı teröristlere yönelik operasyonları-
mızı kesintisiz bir şekilde sürdürdük. Te-
rör örgütünün, ekmeğinin peşindeki işçiyi, 
insanımıza yardım götüren VEFA destek 
gruplarını hedef alan kalleş eylemleri, içer-
deki ve dışardaki sıkışmışlığının en bariz 
ifadesidir. 

Kahraman güvenlik güçlerimizin müca-
deleleri, istihbarat birimlerimizin katkıla-
rı, SİHA’larımızın desteğiyle bölücü terör 
örgütüne nefes aldırmıyoruz. Türkiye, 40 
yıla yaklaşan bölücü terörle mücadele-
sinde, tarihinin adeta altın çağını yaşıyor. 
Son terörist de etkisiz hale getirilene kadar 
mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 
Emperyalistlere tetikçilik yapanlar, vatan-
daşlarımızın hayatına, malına, namusuna 
kast eden alçaklar, kendilerini bekleyen 
acı akıbetten kurtulamayacaklardır. İnşal-
lah Türkiye, bölgedeki kardeşlerimizin de 
desteğiyle, terör belasını çok yakında gün-
deminden tamamen çıkaracaktır.
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mişlerdir. Hatta, Birleşmiş Milletlerin tek 
meşru otorite olarak tanıdığı Libya Hükü-
metine “terörist” iftirası atacak kadar ileri 
gitmişlerdir. Ülkemizin Libya’da çamura 
saplanması, başarısız olması için çok bek-
lediler. Türkiye ve Libya halkı olarak, ta-
rihi bir başarıya imza atarak, hamdolsun, 
bunların heveslerini bir kez daha kursak-
larında bıraktık. İnşallah önümüzdeki dö-
nemde hem içerideki, hem dışarıdaki dar-

be heveslilerini, terör örgütü sevicilerini, 
sömürge zihniyetlileri hüsrana uğratmayı 
sürdüreceğiz. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, 
sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim, değerli misafirler, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle se-
lamlıyorum. 

Bugün İstanbul’umuzun dünya markası 
vasfını bir adım daha ileriye taşıyacak yeni 
bir eserin açılış töreni vesilesiyle bir arada-
yız. Hizmete girdiği tarihten beri ülkemi-

zin gururu haline gelen İstanbul Havali-
manımız, bugün 3’üncü bağımsız pistine, 
2’nci kulesine ve yeni Taksi Yoluna kavu-
şuyor. Ayrıca, havalimanımız bünyesinde 
yer alan tesislerden Devlet Konukevi ile 
Camimizin açılışlarını da bu vesileyle ger-
çekleştireceğiz. Her üç eserin de şehrimi-
ze, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını 

İstanbul Havalimanımız, 
Türkiye’nin 2023 Hedeflerinin 

Sembollerinden Biridir

İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Cami Açılışı
İstanbul | 14 Haziran 2020
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Havacılık Sektörünün Cirosunu 
3 Milyar Dolardan 165 Milyar 
Dolara Ulaştırdık

Aziz Milletim,

Değerli Misafirler, 

Yaklaşık 18 yıl önce iktidar görevini üstle-
nirken, halkımıza ülkeyi 4 sütun üzerinde 
yükseltme sözünü vermiştik. Bunları da 
eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik olarak 
ifade etmiştik. Hamdolsun bugün geriye 
dönüp baktığımızda, bu dört alanın üze-
rine enerjiden tarıma, sanayiden ticarete 
kadar pek çok ilave hizmeti de ekleyerek, 
verdiğimiz sözü tuttuğumuzu görüyoruz. 

Sadece ulaşım alanında yaptıklarımızın 
dahi, tek başına yüzümüzü ak etmeye ye-
terli olduğuna inanıyorum. Madem hava-
limanındayız, öyleyse bu alandan başlaya-
rak, sadece ana hatlarıyla hizmetlerimizi 
bir hatırlatmak istiyorum. Çünkü hafıza-
yı beşer, nisyan ile maluldür. Ülkemizde 
2002 yılında toplam havayolu yolcu sayısı 
34 milyonu bile bulmuyordu. Geçtiğimiz 
yıl bu rakam 209 milyon olarak gerçekleş-
ti. Havalimanı sayımız 26 iken bu rakamı 
30 ilave ile 56’ya çıkardık. Halen inşası 
süren Yozgat, Rize-Artvin Bayburt-Gü-
müşhane gibi havalimanlarımızla bu sayı 
daha da artacak. Terminallerimizin yolcu 
kapasitesini 60 milyondan 258 milyon ar-
tışla 318 milyona yükselttik. Günde 303 
ton olan havayolu kargo kapasitemiz, 2 bin 
500 ton seviyelerini buldu. Yurt dışında 
sadece 60 noktaya yapılan uçuşları, 290 

ilave ile 350’ye kadar çıkarmayı başardık. 
Sektörün cirosunu 3 milyar dolardan 165 
milyar dolara ulaştırdık. Bunlar sadece ha-
vayolu taşımacılığında yaptıklarımızdır. 

Karayollarında ise bölünmüş yol uzun-
luğumuzu 6 bin 100 kilometreden aldık, 
21 bin 100 kilometre ilaveyle 27 bin 200 
kilometrenin üzerine kadar çıkardık. Oto-
yollarımızda 1.714 kilometre olan ağımızı, 
yaklaşık 1.400 kilometre ilaveyle 3 bin 100 
kilometrenin üzerine taşıdık. Tünellerimi-
zin sayısını 83’ten 395’e, uzunluğunu 50 
kilometreden 523 kilometreye yükselttik. 

Demiryollarında ülkemizi, daha önce hiç 
olmayan yüksek hızlı tren ve hızlı tren ağ-
larıyla örüyoruz. Şu anda 1.213 kilometre 
yüksek hızlı demiryolu hizmet veriyor, ya-
kında hizmete girecek hatlarla bu rakam 2 
binlere çıkacak. Ayrıca, 2 bin kilometreye 
yakın yeni hızlı tren hattının inşası sürü-
yor, bir o kadarının da planlamaları yapılı-
yor. Bunlarla birlikte, mevcut demiryolu a-
ğımızın neredeyse tamamına tekabül eden 
11 bin 600 kilometrelik hattı yeniledik. 

Ülkemizin en büyük şehri ve iki kıtanın 
birleşim yeri olan İstanbul’a yaptığımız 
ulaştırma yatırımlarının her biri, dünya 
çapında eserlerdir. Marmaray gibi, Avras-
ya Tüneli gibi, Yavuz Sultan Selim, Osman-
gazi Köprüsü gibi eserleri milletimizin 
hizmetine sunarak, bu kadim şehrin hayat 
damarlarının hep açık kalmasını sağladık. 

Adıyaman’daki Nissibi Köprüsünden Çan-
kırı-Kastamonu arasındaki Ilgaz Tüneline, 
Kuzey Marmara Otoyolundan İstanbul-

diliyorum. Bu eserlerin ülkemize kazandı-
rılmasında emeği geçen bakanlığımızı, ku-
rumlarımızı, havalimanının işletmecileri-
ni, mühendisinden işçisine herkesi tebrik 
ediyorum. 

Önceki dönem Ulaştırma Bakanları Binali 
Yıldırım, Mehmet Cahit Turan ve Ulaştır-
ma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 
ile bu süreci birlikte yürüttük.

İnşa süresinden kapasitesine kadar ger-
çek anlamda dünya çapında bir şaheser 
olan bu havalimanımız, Türkiye’nin 2023 
hedeflerinin sembollerinden biridir. İs-
tanbul Havalimanının resmi açılışını 29 
Ekim 2018’te yaptık, ancak havalimanı-
mız tam kapasiteyle yaklaşık 14 ay önce, 
6 Nisan 2019 tarihinde çalışmaya başladı. 
Bugüne kadar havalimanımız, iç hatlarda 
107 bin, dış hatlarda 316 bin olmak üzere 
toplam 423 bin uçuşa ve 65 milyon yolcu-
ya ev sahipliği yaptı. Yeni hizmete girecek 
3’üncü pist, 2’nci kule ve taksi yolu ile iç 
ve dış hatlarda bekleme süreleri kısalaca-
ğı için bu sayılar hızla artacaktır. 

Açılışını yaptığımız pistimizin bir diğer ö-
zelliği de, dünyanın en büyük uçaklarının 
dahi rahatça iniş-kalkış yapabilmesine, 
park edebilmesine imkân sağlamasıdır. 
Ayrıca dünyada, bu pistin hemen bitişi-
ğindeki 2’nci kule ile yüksek yoğunluklu 
hava trafiğini kontrol eden çok az sayıda 
havalimanı vardır. Pistimiz, her türlü ha-
va şartında kullanılmasına imkân veren 
teknik altyapısıyla da örnek bir eserdir. 

Halen inşası süren metro hattının açılma-
sıyla, havalimanımızın şehirle olan bağ-
lantı süresi de kısalacaktır. 

Mevcut haliyle yılda 90 milyon yolcu ka-
pasitesine sahip olan havalimanımız, ih-
tiyaç halinde yıllık 200 milyon yolcuya 
kadar geliştirilebilecek bir planlamayla 
inşa edildi. Salgın sebebiyle verilen arayı 
bir kenara bırakarak ifade etmek gerekir-
se, İstanbul Havalimanından, neredeyse 
dünyada ulaşılamayacak hiçbir önemli 
merkez bulunmuyor. Kullanan herkesin 
hayranlığını dile getirdiği havalimanımı-
zın devreye girmesiyle, adeta küresel ve 
bölgesel hava ulaşımında yeni bir dönem 
başladı. Öyle ki, pek çok ülke mevcut ha-
valimanlarının durumlarını ve yeni ha-
valimanı yatırımlarını gözden geçirmek 
zorunda kaldı. Kimi ülkeler geçmişten 
gelen sömürge birikimleri, kimi ülkeler 
zahmetsizce elde ettikleri doğal kaynak 
gelirleri ile büyürken, biz kendi kalkınma 
modellerimizi kendimiz oluşturuyoruz. 
Dünyada kamu-özel ortaklığı projelerinin 
en başarılarını uygulayan ülke olarak, ö-
zellikle ulaşımda ve sağlıkta çıtayı her ge-
çen gün daha da yukarıya taşıyoruz. Dev-
let Konukevimizin ve Camimizin hizmete 
girmesiyle, havalimanımızın iki önemli 
eksiğini daha tamamlıyoruz. Bu iki eserin 
de, İstanbul Havalimanımızın marka de-
ğerine katkı yapacağına inanıyorum. 
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Ama aynı zamanda, salgın döneminde 
iyice belirginleşen avantajlarımızı, hedef-
lerimize ulaşmanın aracı haline getirmek 
için de gece gündüz çalışacağız. Geçmişte 
Türkiye, küresel düzeydeki büyük dönü-
şüm dönemlerini, vizyonsuz siyasi kadro-
lar veya kendi iç kavgaları sebebiyle de-
ğerlendirememişti. İnşallah bu defa öyle 
olmayacak. 

Her ne kadar birileri, hep yaptıkları gibi 
ülkemizi yine istikrarsızlık batağına çek-
mek için çırpınıyorlarsa da, bunlara asla 
fırsat vermeyeceğiz. Kimi ihtirasına gem 
vuramadığı için, kimi de dış mahreçli se-
naryolarda kendilerine verilen rol gereği 
Türkiye’yi frenlemeye çalışsa da, hiçbiri 
amacına ulaşamayacak. Milletimiz kimin 
ülke için çalıştığını, kimin de kendi çıkarı-
nın peşinde koştuğunu gayet iyi görüyor. 
Hayatlarında ortaya koyabildikleri tek bir 
eser dahi olmayanların, yapılan her işe 
kulp takmaya çalışma gayreti boşunadır. 
Türkiye’nin demokraside ve ekonomide 
geldiği seviye sayesinde, artık siyaset mü-
hendisliği yöntemleriyle ülkeye istikamet 
çizme projelerinin başarı şansı kalmamış-
tır. Devir, hizmet siyaseti devridir. Bizim 
siyasetimiz, bu ülkenin 83 milyon ferdinin 
her birinin kendini özgür, güvende, huzur-
lu hissetmesi, müreffeh bir hayat sürmesi 
siyasetidir. İstanbul Havalimanını da bu-
nun için inşa ettik, Suriye’de ve Libya’da-
ki harekâtlarımızı da bunun için gerçek-
leştirdik. 

Şayet bizimle yarışmak isteyen varsa, gel-
sin iddiasını, hedefini, mücadelesini bu 
konularda ortaya koysun. Yalanla, ifti-

rayla, dedikoduyla, aldatmacayla yapılan 
siyasetin sonu hüsranla neticelenmeye 
mahkûmdur. Çeyrek asır, yarım asır önce-
sinin Türkiye’sinin refleksleriyle, geleceğin 
Türkiye’si inşa edilemez. Dünya değişti, 
Türkiye değişti, toplumlar değişti, insanlar 
değişti, sadece ülkemizdeki bir avuç siya-
set esnafı değişmedi. Eğer biz, bu gerçeği 
görmesek ve ülkemizi bugünlere hazırla-
masaydık, ne şu an içinde bulunduğumuz 
eser vardı, ne de salgın karşısında bu kadar 
dirençli olabilirdik. 

Milletimiz 18 Yıldır   
Tarafını Hiç Değiştirmedi

Dikkat ediniz, bugün Türkiye’yi dünyada 
güçlü kılan ne varsa, hepsini de çok bü-
yük mücadeleler ve kavgalar sonunda inşa 
edebildik. Kavga, her zaman kötü değildir. 
Ne diyor, vefatının 33’üncü yıldönümünde 
saygıyla ve rahmetle yad ettiğimiz Cemil 
Meriç üstadımız: “Düşünmek savaşmaktır; 
bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir me-
deniyet uğruna savaşmak…” Böyle bir sa-
vaşta taraf tutmamak diye bir tavır söz ko-
nusu olamaz. Yine merhum Cemil Meriç’in 
kalemiyle ifade edecek olursak: “Taraf tut-
mayan insan, şahsiyeti felce uğramış in-
sandır. Ben tarafım, hakikatin tarafıyım.”

Biz de, bir tarafta eser üretenlerin, diğer 
tarafta ise takoz koyanların bulunduğu 
hakikatiyle karşı karşıyayız. İşte bunun 
için milletimiz 18 yıldır tarafını hiç değiş-
tirmedi. Eğer bir gün, bizden daha iyi eser 
üretecek, bizden daha iyi hizmet verecek 
birileri gelir ve milletimiz de onu tercih 

İzmir Otoyoluna, Malatya’daki Erkenek, 
Rize-Erzurum arasındaki Ovit, İzmir-Ma-
nisa arasındaki Sabuncubeli Tünellerine 
kadar ülkemizin dört bir yanını eserlerle 
donattık. 

Böylece toplamda 880 milyar lirayı bu-
lan ulaştırma yatırımlarıyla Türkiye’nin 
ulaşım altyapısını kalkınma hedeflerine 
uygun hale getirdik. Halen inşası devam 
eden pek çok bölünmüş yol, otoyol, çevre 
yolu, köprü, tünel bulunuyor. İstanbul’dan 
Ankara’ya, İzmir’den Antalya’ya, 
Konya’dan Erzurum’a kadar pek çok önem-
li şehir içi raylı sistem yatırımını da hükü-
met olarak biz yaptık veya yapıyoruz. Kal-
kınmanın temel unsuru olarak ulaştırma 
yatırımlarında ne kadar iyi bir noktaya ge-
lirsek, ülkemizin büyümesinin ve güçlen-
mesinin önünü o derece açmış oluruz. Bu-
nun için ulaştırma ve altyapı yatırımlarını 
kesintisiz olarak sürdürmekte kararlıyız. 

Maske-Mesafe-Temizlik 
Kurallarına Dikkat Etmezsek 
Sıkıntılarımız Devam Eder

Aziz Milletim,

Değerli Misafirler, 

Rabbimiz, mukaddes kitabımız Kur’an-ı 
Kerim’de bize, bir işi bitirince hemen öte-
kine yönelmemizi emrediyor. Ülkemize ve 
milletimize bugüne kadar yaptığımız hiz-
metlere bakarak asla “tamam” demiyoruz. 
Tam tersine, karşımızdaki eserler bize, çok 
daha güzellerini, çok daha iyilerini, çok 

daha büyüklerini yapmamız için ilham 
veriyor, cesaret veriyor, şevk veriyor. Dün-
yanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etki-
leyen salgın döneminde yaşadıklarımız, 
Türkiye’nin imkânlarının ve potansiye-
linin büyüklüğünü bir kez daha göster-
miştir. 

Eğer 45 günde bu millet kalkıp da 1008 
odalı bir hastane Yeşilköy’e, 1008 odalı bir 
hastaneyi de Sancaktepe’ye yapıyorsa, bu 
milletin ne kadar azimli, ne kadar kararlı 
ve ne kadar muktedir olduğunu Allah’ın iz-
niyle gösteriyor. Öbür tarafta Çam ve Saku-
ra Şehir Hastanesi gibi muhteşem bir eseri 
de geçtiğimiz günlerde hizmete açtık. 

Burada tabii bir başka güzellik daha var. O 
da nedir? Sağlık turizminde bir adım attık. 
Yeşilköy’e uçaklar inecek oradan yaya me-
safede hastaneye geçecek. Bütün ileri tek-
noloji orada var. Sağlık turizmini böylece 
çok güçlü hale getirmiş oluyoruz. 

Gelişmiş ülkelerin dahi pek çok hususta 
çaresiz kaldıkları bu süreçten biz, hamdol-
sun, alnımızın akıyla çıkmayı başardık. El-
bette her şey bitmiş değil, mücadelemiz de-
vam ediyor. İlmin ve tecrübelerimizin bize 
işaret ettiği şekilde tüm tedbirleri alacak, 
maske-mesafe-temizlik diye özetlediğimiz 
temel kurallara göre hayatımızı düzenleye-
ceğiz. Buna dikkat etmezsek sıkıntılarımız 
devam eder. Ama maske olayına dikkat 
edersek, aramızdaki mesafe olayına dikkat 
edersek, temizliğe dikkat edersek bu süre-
ci Allah’ın izniyle çok kısa zamanda atlatı-
rız ve o eski huzurlu günlerimize yeniden 
döneriz diyorum.
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ederse, inanın bundan sadece memnuniyet 
duyarız. İşte o gün gelene kadar, ülkemiz ve 
milletimiz için daha çok neler yapabileceği-
mizin kavgasını vermeyi sürdüreceğiz. Hala 
eski siyaset yöntemleriyle bu ülkenin gele-
ceğine talip olduğunu iddia edenlere ceva-
bımızı, merhum üstadın şu sözüyle vererek, 
sözlerimi bitirmek istiyorum. “Sana kızmı-
yorum, sen bu kadarsın, bilmeliydim.”

Evet, kimin ne olduğunu bilecek ve yolu-
muza devam edeceğiz. Rabbim yar ve yar-
dımcımız olsun. 

Bu duygularla bir kez daha açılışını yap-
tığımız İstanbul Havalimanımızın 3’üncü 
pisti ve 2’nci kulesi ile Devlet Konukevi 
ve Camimizin hayırlı olmasını diliyorum. 
Gerçekten iftihar verici bu eserin yeni bö-
lümlerinin ülkemize kazandırılmasında 
emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi 3 pistimizden aynı anda hareket 
edecek uçaklarımızın kalkış izinlerini 
vereceğiz.

Aziz Milletim, değerli Karslı kardeşlerim, 
kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygu-
larımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Türkiye’ye kazandırdığımız yeni bir gurur 
abidesi olan Kars Barajının milletimize 
ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu eserin inşa edilmesinde emeği geçen 
Bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici 

firmaları, mühendisinden işçisine herkesi 
tebrik ediyorum. 

Türkiye’yi bir baştan öteki başa adeta ger-
danlık gibi kuşatan barajlar silsilemize ye-
ni bir halka daha eklemenin memnuniyeti 
içindeyiz. Kısa bir süre önce GAP’ın en ö-
nemli eserlerinden biri olan Ilısu Barajının 
ilk ünitesini hizmete açtık. Ardından ken-

Bugün Son 18 Yıldaki 
585. Barajı Ülkemize 

Kazandırıyoruz

Kars Barajı Açılışı | İstanbul/Video Konferans | 20 Haziran 2020
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saldırılardan sınırlarımıza yönelik taciz-
lere kadar nice mücadeleler verdik. İmar 
ve inşa yolunda attığımız her adımda en-
gellemelerle karşılaştık. Yaptığımız her iş, 
muhalefet tarafından ya yargıya taşındı, ya 
mesnetsiz iddialarla linçe tabi tutuldu. Bu-
na rağmen kararlılıkla yolumuza devam 
ettik. Ülkemize eser kazandırmayı, altyapı 
yatırımlarını geliştirmeyi, dev projelerle 
sanayimizi ve ticaretimizi geleceğe hazır-
lamayı sürdürdük. 

Elbette bu süreçte küresel düzeyde kimi 
sıkıntılarla da karşılaştık. Örneğin, 2008-
2009 yıllarında yaşanan küresel kriz geliş-
miş ve gelişmekte olan ülkeleri kasıp kavu-
rurken, biz bunun Türkiye’yi teğet geçece-
ğini söyledik. O dönemde birileri bu ifade-
mizi istihzayla karşıladı. Felaket tellalları 
hep olduğu gibi millete yine karamsarlık 
aşıladı. Ama sonuçta, ülkemiz 2010 ve 
2011 yıllarında yüzde 8,5 ve yüzde 11’leri 
bulan büyüme rakamlarına ulaşarak, kri-
zin Türkiye’yi teğet geçtiğini ispatladı. Ön-
ce Gezi Olayları, 17-25 Aralık kumpasları, 
çukur eylemleri ve sınırlarımıza dayanan 
terör saldırıları, ardından FETÖ’cü hain-
lerin 15 Temmuz darbe girişimi, yine eko-
nomimizin hızını bir miktar yavaşlattı. An-
cak yılmadık, durmadık, daha çok çalıştık, 
daha çok mücadele ettik. Nitekim 2017’de 
yüzde 7,5’lik büyüme rakamına ulaştık. 

Biz büyüdükçe, güçlendikçe Türkiye’ye yö-
nelik saldırılar, Türkiye’nin önünü kesmek 
için yapılan girişimler de arttı. Ağustos 
2018’de ekonomimiz, döviz spekülasyonu 
üzerine kurulu bir saldırıya daha maruz 
kaldı. Yine sanayicisiyle, esnafıyla, çiftçi-

siyle, ihracatçısıyla çok çalıştık ve 2019 
yılının son çeyreğinde yüzde 6’lık büyüme 
oranına ulaştık. 2020’nin ilk çeyreğinde, 
Mart ayının önemli bir kısmını salgınla 
mücadeleyle geçirmemize rağmen, yüzde 
4,5’lik büyüme oranı elde ettik. Eğer Mart 
ayında salgının hiç etkisi olmasaydı 1 veya 
1,5 puan daha yüksek büyüme oranı elde 
edebilirdik. Tüm bu yaşadıklarımız, Türki-
ye ekonomisine olumsuzluklara ve badi-
relere karşı bağışıklık kazandırdı. Ham-
dolsun her saldırıdan daha fazla tecrübe 
ve daha fazla güç elde ederek çıkmayı 
başardık. 

Aziz Milletim,

Salgın sürecinde vatandaşlarımızın sağlığı 
yanında ekonomimizin sağlığını da koru-
maya öncelik verdik. Aldığımız önlemlerin 
etkilerini, Mayıs ayıyla birlikte görmeye 
başladık. Devletin destekleri ve özel sek-
törün gayretiyle, ekonomide toparlanma 
sinyalleri oldukça güçlü geliyor. Ekonomik 
güven endeksi Mayıs’ta yüzde 20 artarak 
62 değerine çıktı. İmalat sanayisi genelin-
de kapasite kullanım oranı Mayıs’ta yüzde 
62,6 seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası Döviz 
Rezervimizi 93 Milyar Doların 
Üzerine Çıkardık

Salgına rağmen yatırım cephesinde de se-
vindirici gelişmeler yaşanıyor. Kurulan şir-
ket sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre 
yüzde 22,2 oranında arttı. Borsamız yeni-
den 100 binin üzerine çıkarak 115 bin ban-

di alanında ülkemizin en büyüğü olacak 
Yusufeli Barajının gövde betonunun dört-
te üçünün tamamlanması törenine iştirak 
ettik. Şimdi de Kars Barajının açılışı için 
birlikteyiz. 

Hükümete geldiğimizde ülkemizde toplam 
276 baraj vardı. Bugün ise son 18 yıldaki 
585 ‘inci barajı ülkemize kazandırıyoruz. 
Aynı şekilde sulama tesislerimizin sayı-
sını da iki katından fazla artırdık. Ülke-
mizin su potansiyelini en verimli şekilde 
kullanmasını sağlayacak yatırımları birer 
birer hayata geçirdik. Bu doğrultuda attı-
ğımız her adım, bizi hedeflerimize biraz 
daha yaklaştırdı. Şehirlerimizi barajlarla, 
hidroelektrik santralleriyle, içme suyu te-
sisleriyle, sulama kanallarıyla donatarak, 
milletimizin refah seviyesini sürekli yük-
selttik. 

Kars Barajıyla, Kars ve Iğdır illerimizin top-
raklarını sulayarak verimliliğini artırıyo-
ruz.  Yaklaşık 10 yıllık bir inşaat mazisi olan 
barajımızda geçtiğimiz yıl su tutulmaya 
başlanmıştı. Buradan Arpaçay Barajına ya-
pılan takviye ile Akyaka ve Iğdır Ovasında 
541 bin dekar arazinin sıkıntısız bir sulama 
mevsimi geçirmesi sağlandı. Sadece bu böl-
gede bir yılda 603 milyon lira tarımsal gelir 
elde edildi. Bir başka ifadeyle, inşa bedeli 
330 milyon lira olan baraj, bir yılda yapılan 
yatırımı 2 katıyla geri ödemiştir. Sulamalar 
ve diğer yatırımlarla bu projenin toplam 
maliyeti 2 milyar lirayı bulacak.  Proje kap-
samındaki sulama ve elektrik üretimi tesis-
leri tam kapasite faaliyete geçtiğinde, 475 
bin dekar daha toprak sulanarak, yılda 300 
milyon liralık gelir elde edilecek. 

Baraj çevresi aynı zamanda, yakın bir me-
safede bulunduğu Kars şehrimizin mesire 
ve dinlenme alanı olarak da hizmet vere-
cek. Şehrin atık sularının Kars Çayına dö-
külmesini engelleyecek projeyi de süratle 
hayata geçirerek, çevre kirliliğinin önüne 
geçeceğiz. Görüldüğü gibi, ülkemize ve 
bölgemize gerçekten büyük katkı sağlaya-
cak bir eser ortaya çıktı. Barajımızla, ser-
hat şehrimiz Kars’a yeni bir sembol de ka-
zandırdığımıza inanıyorum. 

Ekonomide Toparlanma 
Sinyalleri Oldukça Güçlü Geliyor

Aziz Milletim,

Türkiye’nin demokrasi ve ekonomi yolun-
da kat ettiği mesafenin en somut sonuçla-
rını, koronavirüs salgını döneminde hep 
birlikte görme imkânı bulduk. Gelişmiş 
ülkelerin dahi çaresiz kaldığı salgın süre-
cini, hem sağlık altyapımızla, hem gıda ve 
temizlik tedarik zincirimizle, hem de ka-
mu güvenliği bakımından örnek bir yöne-
timle göğüsledik. Bu tablo, Türkiye’nin son 
18 yılda sağlık yanında, eğitimden adalete, 
güvenlikten sosyal desteklere, ulaşımdan 
tarıma, enerjiden sanayiye her alanda gel-
diği seviyenin işaretidir. Salgın sonrası ye-
niden şekillenecek küresel siyasi ve ekono-
mik düzende, hedeflediğimiz yere ulaşma-
mızda, bu altyapı hayati öneme sahiptir. 

Ülkemizi bu seviyeye getirmek için 18 yıl-
dır gece-gündüz demeden çalıştık, çabala-
dık. Vesayet güçlerinin tuzaklarından dar-
be girişimlerine, ekonomimizi hedef alan 
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dına dayandı. Haziran başından itibaren 
konut ve otomobil sektöründe hareketlilik 
hız kazandı. İhracatçılarımız hem mevcut 
pazarlarını güçlendirmek, hem yeni pazar-
lar bulmak için yoğun bir gayret içinde.  
Merkez Bankası döviz rezervimizi yeniden 
93 milyar doların üzerine çıkardık. Ticari 
ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelerle ye-
rel para birimleri üzerinden ticareti kolay-
laştırmak ve dış finansman ihtiyacımızı 
karşılamak amacıyla TAKAS anlaşmaları 
yapıyoruz. Böylece, Türk Lirasını dünya 
çapında işlem gören, istikrarlı ve itibarlı 
bir para birimi haline getiriyoruz. 

Sanayiciden esnaf ve sanatkâra, çalışan-
lardan gençlere kadar her kesime yönelik 
kapsamlı destek paketleriyle, ekonomi-
ye adeta can suyu veriyoruz.  İnşallah bu 
süreçten de hızlı bir şekilde çıkacağız ve 
daha önce olduğu gibi eski büyüme oran-
larımıza ulaşacağız. Yılın ikinci yarısıyla 
birlikte, ekonomide gerçekten çok büyük 
bir ivme bekliyoruz. Küresel üretim ve te-
darik zincirinde Türkiye’nin ağırlığının 
gün geçtikçe daha çok hissedileceği bir 
döneme giriyoruz. Kaliteli ve dinamik be-
şeri sermayemiz, stratejik konumumuz ve 
güçlü altyapımız, önümüzdeki fırsatları 
değerlendirmek için en büyük avantajları-
mızdır. Türkiye’yi, dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç 
olmadığımız kadar yakınız. 

Tabii tüm bu çabaların başarısı, ülkemizi 
salgın musibetinden uzak tutmakla müm-
kündür. Bunun için 83 milyon hep birlikte 
aynı hassasiyetle, aynı dikkatle, aynı karar-
lılıkla hareket etmek mecburiyetindeyiz. 
Son günlerde yayınlanan rakamlar, salgın-
la mücadelede mevzi kaybetmeye başladı-
ğımıza işaret ediyor. Salgının üstesinden 
gelmenin yolu maske, mesafe, temizlik de-
diğimiz ilkelerden geçiyor. Bu sıralamayı, 
baş harflerini anlamlı kılmak için küçük 
bir takdim-tehir ile Temizlik, Maske, Me-
safe olarak değiştirerek tekrarlamak isti-
yorum. Temizlik, Maske, Mesafe… TMM… 
Yani tamam… İnşallah bu kurallara riayet 
ederek, kısa sürede salgını gündemimiz-
den çıkartacağımıza inanıyorum. Rabbim 
yar ve yardımcımız olsun. 

Bu duygularla, açılışını yaptığımız Kars 
Barajının bir kez daha ülkemiz ve şehrimi-
ze hayırlı olmasını diliyorum. 

Su medeniyettir. Suyu olmayan, medeni-
yetten nasipsizdir. Yol medeniyettir. Yolu 
olmayanın da maalesef nasibi yoktur.

Barajımızın ülkemize kazandırılmasında 
emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. 
Çiftçilerimize bol ve bereketli hasatlar di-
liyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim, sevgili İstanbullular, sağlık 
Bakanlığımızın ve Marmara Üniversitemi-
zin kıymetli yöneticileri, değerli misafirler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Açılışını yaptığımız, Sağlık Bakanlığımız 
ile Marmara Üniversitemizin birlikte İs-
tanbul’umuza kazandırdıkları hastanemi-

zin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 
Hastanemizin hizmete girmesinde emeği 
geçen kurumlarımızı, yüklenici firmala-
rı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik 
ediyorum. 

Sağlığın kıymetini çok daha iyi anladığı-
mız salgın döneminde, böyle bir eseri ül-
kemize kazandırmamızın ayrıca önemli 

Türkiye’yi Özenen Ülke 
Olmaktan Çıkarıp, Özenilen

Ülke Haline Getirdik

Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi Açılışı
İstanbul | 20 Haziran 2020
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lar görmek isteyen gözler, duymak isteyen 
kulaklar, konuşmak isteyen diller, hisset-
mek isteyen kalpler içindir. Kendi ülkesi-
ne, kendi halkına, kör, sağır, lal ve hissiz o-
lanlara ne yapsak fayda etmez. Milletimiz, 
kendisine getirdiğimiz hizmetleri, ülkemi-
ze kazandırdığımız eserleri gördüğü için 
hep yanımızda yer aldı. İnşallah bundan 
sonra da eser siyasetine, hizmet siyasetine 
kesintisiz devam edeceğiz. 

Aziz Milletim,

Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran en ö-
nemli farklardan biri, mücadeleyi sadece 
demokrasi, sadece ekonomi, sadece altya-
pı, sadece diplomasi alanında vermemesi-
dir. Dünyada bizimki kadar çok cephede 
aynı anda mücadele yürüten bir başka 
ülke yoktur. Sadece son 7 yılımıza şöyle 
bir baktığımızda, bunun tüm emarelerini 
görmek mümkündür. Sokakları karıştı-
rarak, milli birliğimize, beraberliğimize 
saldırdılar. Milli iradenin göreve getirdi-
ği hükümeti yıkmak için yapmadıklarını 
bırakmadılar. Vesayet güçlerinin oyun-
larıyla ayağımızı kaydırmaya çalıştılar. 
Yargı-emniyet kumpasıyla bileklerimize 
kelepçe takmayı hayal ettiler. Terör örgüt-
lerinin saldırılarıyla milleti bize düşman 
etmeye kalktılar. Sınırlarımıza yığdıkları 
çapulcuları kullanarak vatanı parçalama-
yı denediler. Darbe girişimiyle doğrudan 
hayatımıza kast ettiler. Ekonomik tuzak-
larla Türkiye’ye diz çöktürmek ve böyle-
ce bizden kurtulmak istediler. İçeride ve 
dışarıda kurdukları nice ittifaklar, nice 

kumpaslar vasıtasıyla kendi senaryoları-
nı tedavüle sokmaya çalıştılar. Hamdol-
sun, hepsinde de milletimizin ferasetine, 
dirayetine, iradesine çarpıp geri döndüler. 

Onların bize her saldırısında, biz müca-
delemizi bir adım daha öteye taşıdık. Ve-
sayete karşı demokrasiyi güçlendirdik. 
Terör örgütlerinin saldırılarına ve sınır-
larımıza yönelik tacizlere karşı güvenli-
ğimizi sağlamlaştırdık. Irak’tan Suriye’ye 
ve Akdeniz’e kadar tüm sınırlarımızda, 
tehditleri kaynağında yok edeceğimiz yeni 
bir güvenlik paradigması inşa ettik. Darbe 
girişimlerine karşı milletimizle yekvücut 
olduk. Ekonomimizi çökertme çabalarına 
karşı üretimi, ihracatı, büyümeyi, istih-
damı, teknolojiyi yükselttik. Her alanda 
altyapıdaki eksiklerimizi giderirken, bu-
günün değil, geleceğin ihtiyaçlarını gözet-
tik. Böylece, geçmişin ihmallerini telafi 
etmenin ötesinde, Türkiye’yi dünyanın en 
büyük 10 ekonomisi arasına sokma hede-
fimizin altyapısını oluşturduk. Bugün ufka 
umutla bakıyorsak, son 18 yıldaki gayret-
lerimizin sayesindedir. Türkiye’yi özenen 
ülke olmaktan çıkarıp, özenilen ülke ha-
line getirdiğimiz için Rabbimize sonsuz 
hamdüsena ediyoruz. 

Temizlik, Maske, Mesafe 
Kuralına Uymamak, Kul Hakkına 
Girmektir

Aziz Milletim,

Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde 
yeni bir döneme giriyoruz. Salgın süreci-

olduğuna inanıyorum. Türkiye’nin altyapı 
ve temel hizmetler alanında son 18 yılda 
kat ettiği mesafenin değerini, yaşadığı-
mız her krizle yeniden keşfediyoruz. Her 
konuda ülkemizi Batıyla karşılaştıran bir 
zihniyetin, kimi zaman milletimizi tahkire 
varan eleştirilerini yıllardır dinleriz. Bun-
lar, Batı ülkelerindeki her şeyi çok iyi, her 
hizmet ve ürünü çok kaliteli, bizde ise tam 
tersine her şeyi çok kötü, çok pespaye, çok 
kalitesiz görürler. Yine bunlar batı karşı-
sında olabildiğince ezik, kendi halkına ve 
ülkesine karşı son derece küstahtırlar. 

Yıllardır bu zihniyete, Türkiye’nin artık es-
ki Türkiye olmadığını, üretimden hizmet-
lere kadar her alanda gelişmiş ülkeler sevi-
yesini yakaladığını anlatmaya çalışıyoruz. 
Ama nafile; adeta Nuh deyip Peygamber 
demeyen bir inatla, ülkelerini kötülemeyi 
sürdürüyorlar. Salgın döneminde, adeta 
“Takke düştü, kel göründü” misali, yüzler-
deki makyajlar akmış, hakikatler ortaya 
dökülmüştür. Maskeden solunum cihazı-
na, sağlık personelinin sarf malzemelerin-
den ilaca kadar üretime dayalı her konuda 
gelişmiş ülkeler ciddi sıkıntılar yaşamış-
lardır. 

Hadi işin bu kısmının, gelişmiş ülkelerin 
üretimden çekilip hizmet sektörüne yö-
nelmeleri gibi bir gerekçeyle izah edilebi-
leceğini varsayalım. Aynı ülkeler bunun 
yanında sağlık hizmetleri konusunda da 
adeta çuvalladı. Ne hastane kapasitele-
rinin, ne sağlık personeli sayılarının, ne 
sağlık sigortası sistemlerinin rutinin biraz 
üstüne çıkan böyle bir yükü kaldıramaya-
cağı ortaya çıktı. Türkiye ise, Avrupa’daki 

toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım 
yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağ-
lık personeli sayısı ile bu sürecin altından 
başarıyla kalkmıştır. Hamdolsun, ne has-
tane koridorlarında çaresizce çırpınan in-
san görüntüleri, ne üst üste yığılan cenaze 
fotoğrafları, ne iş yükünün altında yıkılıp 
kalan sağlık personeli manzaraları yaşa-
dık. Aynı şekilde ülkemizde, hastanede 
tedavi olup evine döndükten sonra tüm 
malını-mülkünü satsa ödeyemeyeceği sağ-
lık faturaları karşısında dehşete düşen in-
san görüntüleri de olmadı. Çünkü Türkiye, 
dünyada eşine az rastlanır kapsam ve ge-
nişlikteki genel sağlık sigortası sistemiyle, 
tüm vatandaşlarına ücretsiz hizmet suna-
bilen bir ülkedir. 

Hizmet Siyasetine   
Kesintisiz Devam Edeceğiz

Bunlarla da kalmadık çok kısa bir sürede, 
İstanbul’da her biri 1.000’er yataklı 2 acil 
durum hastanesini, 2 bin 682 yataklı Ba-
şakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-
ni, 600 yataklı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil 
Taşçıoğlu Şehir Hastanesini hizmete açtık. 
Bugün de açılışını yaptığımız bu hastane-
mizi İstanbul’umuza ve milletimize kazan-
dırıyoruz. Böylece, sağlık alanındaki gücü-
müzü, çok kısa bir sürede, neredeyse pek 
çok ülkenin toplam kapasitesi oranında 
artırmış olduk. 

Esasen İstanbul Havalimanımızdan baraj-
larımıza, orman varlığımızı artırmaktan 
yaygın eğitim ağımıza kadar her alanda 
benzer neticeler elde ettik. Tabii tüm bun-
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nin ardından dünyada siyasi ve ekonomik 
ilişkilerin yeniden şekilleneceği açıkça gö-
rülüyor. Türkiye, gelişmiş altyapısı, genç 
ve yetişmiş insan kaynağı, uzun süredir 
üzerine titrediği hedefleri, istikrarlı ve ka-
rarlı yönetimi ile yeni döneme en hazırlıklı 
girecek olan ülkelerin başında geliyor. Geç-
mişte benzer fırsatları, enerjisini kendi iç 
kavgalarında tükettiği için kaçıran Türki-
ye, inşallah bu defa hak ettiği yere gelecek. 

Bunun için öncelikle önümüzdeki kısa va-
deli bir sıkıntıyı aşmamız gerekiyor. Salgın 
musibetini ülkemizden ne kadar çabuk u-
zaklaştırırsak, o derece hızlı yol alırız. Yap-
mamız gereken tek şey hep birlikte salgını 
yenmek için gereken kurallara uymaktır. 
Bu konuda epeyce de mesafe kat ettik. An-
cak son günlerde vaka ve vefat sayılarında 
bir miktar artış gözleniyor. Israrla üzerin-
de durduğumuz bir husus var. Maske, me-
safe, temizlik… Şimdi bu ilkeleri, küçük bir 
takdim-tehir ile Temizlik, Maske, Mesafe 
olarak değiştirerek tekrarlamak istiyorum. 
Temizlik, Maske, Mesafe… TMM… Yani ta-
mam… Unutmayınız, bu kurallara uyma-
mak, kul hakkına girmektir. Bu dikkat ve 
hassasiyetle, inşallah, kısa sürede salgını 
gündemimizden tamamen çıkartacağımı-
za inanıyorum. 

Bu duygularla bir kez daha açılışını yap-
tığımız hastanemizin şehrimize hayırlı ol-
masını diliyorum. Marmara Üniversitemiz 
ile Sağlık Bakanlığımızın birlikte ülkemi-
ze kazandırdığı bu hastanemize, Prof. Dr. 
Asaf Ataseven hocamızın adını vermeyi 
kararlaştırdık. Asaf hocamız, tıp bilimine 
yaptığı hizmetler yanında, tam bir vakıf 
insanıydı. Her dava adamı gibi, onun öm-
rü de, bu ülkenin zor zamanlarında verdiği 
çetin mücadelelerle geçmiştir. Uzun yıllar 
boyunca yürüttüğü Vakıf Gureba Hastane-
si Başhekimliğindeki gayreti ve başarıla-
rıyla gönüllerde taht kurmuştur. Her vakıf 
insanı gibi, onun da en büyük gayesi iman-
lı, donanımlı, başarılı, vatanına ve milleti-
ne sadık, ülkesine hizmet edecek nesillerin 
yetişmesine katkı sağlamak olmuştur. Ho-
camızın en büyük özelliği ise her şart altın-
da doğruyu konuşmak olarak bilinirdi. 12 
yıl önce ebediyete uğurladığımız Asaf ho-
camızı, bu vesileyle bir kez daha rahmetle 
yâd ediyorum,  ruhu için el Fatiha.

Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ata-
seven Hastanesinin ülkemize kazandırıl-
masında emeği geçen herkesi tekrar tebrik 
ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim, değerli misafirler, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle se-
lamlıyorum. Ergene Havzası Projesinin en 
önemli etaplarından biri olan tünelimizin 
tamamlanma töreni vesilesiyle birlikteyiz. 

Tünelimizin, Trakya bölgemize ve ülkemi-
ze hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin 
ve tünelin ülkemize kazandırılmasında 
emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumları-

mızı, yüklenici firmaları, mühendisinden 

işçisine herkesi gönülden tebrik ediyorum. 

Bilindiği gibi, ülkemizin 25 nehir havza-

sından biri olan Ergene Havzası, 1,5 mil-

yon vatandaşımıza ev sahipliği yapıyor. Bu 

havzada pek çok tarım ürünü yetişiyor. Ay-

nı şekilde bölge çok sayıda sanayi tesisini 

barındırıyor. 

Bu Projeyle Ergene 
Yeniden Hayata Dönecek

Ergene Havzası Tünel Açılışı
İstanbul/Video Konferans | 27 Haziran 2020
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Havzanın korunmasıyla ilgili yatırımlar, 
öncelikle yerel yönetimlerin sorumlulu-
ğundadır. Bölgedeki yerel yönetimler, ma-
alesef senelerce bu havzanın korunması 
konusunda gereken hassasiyeti gösterme-
di. Plansız şehirleşme ve sanayileşmenin 
sonucu olan yetersiz altyapı ve endüstriyel 
atık suların arıtılmadan nehre verilmesi 
gibi sıkıntılar sebebiyle, Ergene’nin su kali-
tesi bozuldu. 2003 yılına gelindiğinde, ne-
hirdeki kirlenme artık çok ciddi boyutlara 
ulaştı. Sonuçta karşımıza, insan sağlığı 
başta olmak üzere, bütün canlılar için teh-
like oluşturan vahim bir tablo çıktı. 

Biz bu kötü gidişatı durdurmak için, Erge-
ne Havzası Eylem Planını devreye aldık. 
İlgili tüm kamu kurumlarının dahil oldu-
ğu bu planı, yaklaşık 2,5 milyar liralık bir 
harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik. 
Plan kapsamında bugüne kadar 395 kilo-
metrelik dere yatağı temizlendi. Nüfusu 
10 binin üzerindeki 12 yerleşim yerinde 
ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, 38 yer-
leşim yerinde ise kanalizasyon sistemi 
inşa edildi. Taşkınlara yönelik tedbirler 
alındı. Toplam 1 milyon 238 bin dekar 
alanı sulayacak 25 sulama projesinden 
14’ü hizmete girdi. 

Değerli arkadaşlar, 

Sanayicilerin de üzerlerine düşen görev-
leri yerine getirmesi planın başarısı için 
kritik öneme sahipti. Islah Organize Sana-
yi Bölgelerinin yapılması ve Organize Sa-
nayi Bölgelerine ortak atık su arıtma tesi-
si kurulması için harekete geçtik. Çevreyi 
kirleten sanayi tesislerini inşa ettiğimiz 

10 Islah Organize Sanayi Bölgesi çatısı al-
tında topladık. Tekirdağ’da yer alan 5 adet 
müşterek arıtma tesisinden Muratlı Orga-
nize Sanayi Bölgesindekini devreye aldık. 
Ergene-1 ve Çorlu-1 Organize Sanayi Böl-
gesi arıtma tesisleri de önümüzdeki Ağus-
tos ayında faaliyete başlayacak. Ergene-2 
Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisini 
de inşallah bu sene içinde tamamlayaca-
ğız. Önümüzde yıl ise Velimeşe’yi hizmete 
alacak ve böylece 350’ye yakın münferit 
atık su arıtma tesisini devre dışı bırakmış 
olacağız. 

Dev Tünel Açma    
Makinesi Yerli ve Millidir

Arıtılarak temiz hale gelmiş suların, Mar-
mara Denizi’ne deşarj edilmesi için Derin 
Deşarj Projesini başlattık. Projenin deniz 
kısmı için, denizin 4,5 kilometre tabanı-
na döşenen hattı tamamladık. Kara boru 
hattı, mevcut organize sanayi bölgelerinin 
yer altı tünelleriyle bağlantısını sağlıyor 
ve arıtılmış sanayi suyunu denize taşıyor. 
Ağustos ayında, arıtılmış suların bu hattan 
denize ilk deşarjı yapılacak. 

Derin Deniz Deşarjı projesinin bir diğer 
önemli ayağı da tünel kısmıdır. Hattın geç-
tiği şehirlerde yaşayan vatandaşlarımıza 
rahatsızlık vermemek için yerin altından 
tüneller kazdık. Vadileri ve tepeleri, her 
biri 10 kilometrelik iki tünel hattıyla aşa-
rak, atık su hatlarını denizle buluşturduk. 
Bugün, işte bu tünellerden birini tamam-
lıyoruz. 
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makine imalatına varıncaya dek farklı sek-
törlere odaklanan bu fabrikalar için özel 
sektörümüz 8 milyar liralık yatırım yaptı. 
Yine ilk 5 ayda; özel sektörü yatırımlarını 
desteklemek üzere 67 milyar liralık yatı-
rım teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırım-
ların hayata geçmesiyle 110 bin vatandaşı-
mıza yeni iş imkânları doğacaktır. 

Haziran’ın ilk üç haftasında organize sa-
nayi bölgelerindeki elektrik tüketimi, Ma-
yıs ayına göre yüzde 26 artmıştır. İmalat 
sanayinde siparişler ve kapasite kullanım 
oranları da günden güne yükseliyor. Yine 
Haziran’ın ilk üç haftalık ihracat verileri, 
Mayıs’a göre yüzde 25 daha fazladır. Yurt 
dışı piyasaların da toparlanmaya başladı-
ğını görüyoruz. Avrupa’dan ve başlıca ihra-
cat piyasalarımızdan gelen veriler olumlu 
yöndedir. Dış piyasalardaki toparlanma, 
inşallah bize sipariş artışı ve talep artışı 
olarak dönecektir. Dış konjonktürdeki to-
parlanmayla; ekonomik canlanmanın da-
ha da hızlanmasını ve yılın son iki çeyre-
ğinde güçlü büyüme oranlarına ulaşmayı 
bekliyoruz.

İşçilerimizin Kıdem Tazminatı 
Haklarını Garantili Bir Sisteme 
Bağlamak İstiyoruz

Kıymetli Dostlarım, 

“Fırsatlar şimşek gibidir, çakar ve kaybo-
lur” derler. Ayağımıza gelen fırsatı değer-
lendirmek için ülkemizin potansiyelinin 
tamamını harekete geçirmek mecburi-
yetindeyiz. Bunun yolu ise birliğimize, 

beraberliğimize, kardeşliğimize sahip 
çıkmaktan geçiyor. Türkiye’nin son 7 yı-
lında yaşadığı tüm saldırıların birliğini, 
beraberliğini, kardeşliğini hedef alması 
bu yüzdendir. Bugünlerde yine birileri çe-
şitli bahanelerle aynı senaryoyu tedavüle 
sokmaya çalışıyor. Mesela, son dönemde 
işçiden işverene tüm kesimleri huzursuz 
edecek asılsız dedikodular yayılıyor. Biz, 
ülkemizin sanayisini, ticaretini, üretimi-
ni, ihracatını artırma çabası içindeyken, 
aynı zamanda işverenlerin ve çalışanların 
sorunlarına köklü çözümler getirmeye ça-
lışıyoruz. Kıdem tazminatı konusu da bun-
lardan biridir. Her bir işçimizin kazanılmış 
hakkını korumak, bu ülkenin Cumhurbaş-
kanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi 
olarak en başta gelen görevimizdir. Amacı-
mız, işçilerimizin kıdem tazminatı hakları-
nı, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı 
ve garantili bir sisteme bağlamaktır.

Hep söylerim, işveren sendikaları, işçi sen-
dikaları gelin bir araya bu konuyu kendi 
aranızda halledin. Kendi aranızda halle-
demeyip bunu eğer “Kabine halletsin” di-
yorsanız, burada art niyet vardır. Kusura 
bakmayın, böyle bir art niyete ne Cumhur-
başkanı olarak şahsım ne de kabinemiz 
alet olamayız. Niye kendi aranızda bu işi 
çözmüyorsunuz? Niye kendi aranızda bu-
nu halledemiyorsunuz? Kendi aranızda 
halledemeyip ondan sonra bizleri işçimi-
zin ve işverenin karşısında zor duruma 
düşürmek veya kötü durumda bırakmak 
mı istiyorsunuz? Bugüne kadar attığımız 
her adımda nasıl emekçi kardeşlerimizin 
yanında yer almışsak, bu konuda da aynı 
anlayışla hareket edeceğiz. 

Tünelin içinde, yerli ve milli tünel açma 
makinemiz LALE var. Biraz sonra tüneli-
mizde gün ışığını göreceğiz. Türkiye dün-
yada bu makineleri üretebilen 8 ülkeden 
biridir. Rakiplerimizin hepsi de gelişmiş 
ülkeler. Çapı 3.25 metre olan 12 bin parça-
lık bu devasa makineyi, Türk mühendisleri 
tasarladı ve Türk firması üretti. Devletimiz, 
sunduğu desteklerle firmanın yanında 
yer aldı. Dev tünel açma makinesini yerli 
ve milli olarak üretmiş olmak, hakikaten 
bizler için her türlü takdirin üstünde bir 
başarıdır. Ben üretici firmamızı şahsım, 
milletim adına kutluyorum. Bu tünel açma 
makinemiz sadece ülkemizde değil, inanı-
yorum ki dünyanın değişik ülkelerinde de 
alıcı bulacaktır. Eğer biz bu makineye geç-
mişte sahip olsaydık; Bolu Tüneli, belki de 
birkaç yıl içinde tamamlanmış olacaktı.

Bugün inşasını bitirdiğimiz tünele atık su-
yu Aralık ayında vereceğiz. Projenin diğer 
tüneli de inşallah Ekim ortası gibi tamam-
lanacak. Bu tünele de Mart 2021’de su ve-
rilecek. Böylece ülkemizin ve Avrupa’nın 
en büyük çevre projelerinden birini ha-
yata geçireceğiz. Projeyi bitirdiğimizde, 
1.300’ün üzerinde fabrika sisteme dahil 
olacak. Yaptığımız bu yatırımlarla Ergene 
Nehrinin su kalitesini önemli ölçüde iyi-
leştirecek ve suyun temiz akmasını sağla-
yacağız. Sanayicilerimiz de, arıtma tesisi 
işletmenin yükünden kurtulacak ve sade-
ce üretime odaklanabilecek. Hepsinden 
önemlisi Ergene hayata dönecek... Burada 
edindiğimiz tecrübe ve birikimi diğer hav-
zalarda da kullanacağımıza inanıyorum.

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, salgın döneminde sağlık alanında 
mücadele verirken, kalkınma altyapısının 
önemli yatırımlarını da ihmal etmemiştir. 
Barajlardan tünellere, atık su arıtma tesis-
lerinden havalimanı pistlerine kadar pek 
çok yatırımı, salgına rağmen tamamladık. 
Sanayi tesislerimizin önemli bir kısmı, 
salgın döneminde de üretimini sürdürdü. 
Şimdi, tüm sanayi tesislerimiz, hem yurt 
içi talebe, hem ihracata yönelik ciddi bir 
atılım hazırlığı içindedir. Türkiye, 2018 
yılında maruz kaldığı kur-faiz-enflasyon 
saldırısını püskürtüp yeniden yükselişe 
geçtiği bir dönemde salgına yakalandı. 
Mart ayında başlayan, Nisan’da tüm ağırlı-
ğıyla süren, Mayıs’tan itibaren yavaşlayan 
bu salgın sürecindeki kayıplarımızı, kısa 
sürede telafi edebileceğimize inanıyoruz. 
Nitekim, tüm öncü göstergeler, ülkemizin 
çok ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğu-
na işaret ediyor. 

Yatırımdan, üretimden, büyümeden, istih-
damdan asla taviz vermeden hedeflerimi-
ze doğru yürümekte kararlıyız. Ülkesini ve 
milletini seven herkesi, bu büyük yatırım 
ve istihdam seferberliğine katkıda bulun-
maya davet ediyorum. Devletimiz, tüm 
imkânlarıyla bu seferberliği destekleye-
cektir. 

Salgın sonrası yeniden şekilleneceği 
anlaşılan siyasi ve ekonomik düzende 
Türkiye’nin önü açık görünüyor. Salgına 
rağmen, hamdolsun, ilk 5 ayda sadece Or-
ganize Sanayi Bölgelerimizde 520 yeni fab-
rika açıldı. Gıdadan kimyaya, mobilyadan 
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Avrupa ve Asya arasındaki stratejik ko-
numumuzu kullanarak, ülkemizi küresel 
düzeyde bir üretim üssü haline dönüştür-
mek istiyoruz. Sanayicilerimizin de üre-
tim çarklarını daha hızlı döndürmelerini 
sağlamak amacıyla, krediden teşvike ka-
dar tüm mekanizmaları devreye alıyoruz. 
Çiftçimizin emeğinin ve alın terinin karşı-
lığını almasını temin edecek destekleme 
politikalarını genişleterek sürdürüyoruz. 
Yüksek teknolojili ürünler geliştirmekten 
yazılıma ve yapay zekâya kadar dünya-
nın geleceği olarak bakılan her alanda en 
ileri ülkeler arasında yer almak amacın-
dayız. Hiç kimsenin ve hiçbir engelin bi-
zi bu hedeflerden uzaklaştırmasına izin 
vermeyeceğiz. 

Yıllarca çevreciliği, ülkemizin kalkınma-
sını engellemenin bir aracı olarak kullan-
dılar. Halbuki, dünyayı ve çevreyi Allah’ın 
emaneti olarak gören anlayışımız sebebiy-
le, bizim batının vahşi kalkınma yöntemle-
rini kullanmamız zaten mümkün değildir. 
Yaptığımız yatırımların meyvelerini aldık-
ça, çevreyi gerçekten koruyanların kimler 
olduğunu artık herkes görmeye başladı. 
Bugün açılışını yaptığımız Ergene Havzası 
Tüneli de işte bu hassasiyetin tezahürle-
rinden biridir. 

Bu duygularla bir kez daha tünelimizin 
Trakya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum. Ergene Havzası Projesinin ve 
bu tünelin inşasında emeği geçen herkesi 
tekrar tebrik ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

Aziz Milletim, değerli basın mensupları, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Kabine toplantımızı biraz önce tamamla-
dık. Gündemimizdeki, sağlıktan güvenli-
ğe, sanayiden tarıma ve ihracata kadar pek 
çok konuyu enine-boyuna görüştük. Bir 

sonraki toplantımızı, kabinemizin ikin-

ci yılını tamamlamış olarak yapacağız. 

Türkiye’nin yeni yönetim sistemindeki 

ikinci yılı vesilesiyle kapsamlı bir değer-

lendirmeyi, bir sonraki kabine toplantı-

mızın ardından, inşallah milletimizle de 

paylaşacağız. 

Daha Demokratik, Daha
Çoğulcu Bir Baro Yapısı 

Oluşturmakta Kararlıyız

Cumhurbaşkanı Kabinesi Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş
Ankara | 29 Haziran 2020
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Son dönemde koronavirüs salgınından en 
çok etkilenen ülkelerden biri de komşu-
muz Irak’tır. Irak’ta yaşayan Türkmenler 
başta olmak üzere Iraklı kardeşlerimize 
yönelik bir yardım paketini yarın yola çı-
kartıyoruz. Bu pakette maskeden tuluma, 
solunum cihazından ilaca kadar salgın dö-
neminde ihtiyaç duyulan her türlü malze-
me vardır. Böylece Türkiye bu tavrıyla bir 
kez daha komşularının, dostlarının, kar-
deşlerinin yanında olduğunu göstermiş 
olacaktır. 

Aziz Milletim,

Değerli Basın Mensupları,

Tabii, sadece bizim salgınla mücadeleyi ba-
şarıya ulaştırmamız yetmiyor. Yakın çevre-
mizden başlayarak, güçlü sosyal, ekono-
mik ve ticari ilişkilerimizin olduğu ülkele-
rin de aynı başarıyı yakalaması gerekiyor. 
Küresel tabloya baktığımızda, Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu Avrupa coğrafyasın-
da salgın önemli ölçüde kontrol altına alın-
mış gözüküyor. Buna karşılık Güney ve Ku-
zey Amerika ile Asya’da salgın tüm hızıyla 
sürüyor. Dünya, 10 milyonu aşkın vaka ve 
500 bini aşkın ölüm sayısı ile bu salgın kar-
şısında tarihi bir imtihan veriyor. 

Salgının sürmesi, ülke olarak bizim önü-
müzü görmemizi de zorlaştırıyor. Buna 
rağmen, içerideki ve dışarıdaki ortak ka-
naat, Türkiye’nin, salgın sonrası yeniden 
şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden 
biri olacağı yönündedir. Sağlık alanındaki 
altyapımızın ve genel sağlık sigortası siste-
mimizin gücü zaten tartışılmazdır. En zor-

lu şartlarda dahi pek çok sektörde çarkları 
döndürmeye devam etmemiz, üretim gü-
cümüzü de dünyaya ispatladı. 

Ayrıca, güvenlik alanında attığımız adım-
lar, bölgesel ve küresel bir güç olma karar-
lılığımızın altının dolu olduğunu gösterdi. 
Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldıkları 
her konuda, Türkiye, kendi kendine ye-
terli olmanın ötesinde tüm dostları için 
ümit kapısı haline geldi. Salgın dönemin-
de hizmete aldığımız hastaneler, barajlar, 
sulama tesisleri, millet bahçeleri, ulaşım 
yatırımları gibi eserler, “durmak yok, yola 
devam” sözümüzü ete kemiğe büründür-
dü. Yılın ilk 5 ayında organize sanayi böl-
gelerimizde 520 yeni fabrikanın faaliyete 
geçmesi dahi, başlı başına bir iftihar vesi-
lesidir. Özel sektörün talep ettiği 110 bin 
yeni istihdamı öngören 67 milyar liralık 
yatırım teşvik belgesi de bir diğer önemli 
göstergedir. 

Önümüzde, potansiyelimizi en üst düzede 
kullanabileceğimiz, hedeflerimize hızla 
ilerleyebileceğimiz bir yol olduğuna ina-
nıyoruz. Ülkemizin bu fırsatı değerlendi-
rebilmesi için gece-gündüz çalışacak ve in-
şallah hedeflerimize ulaşacağız. Halkımız-
dan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uya-
rak; işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip 
çıkarak, bize destek olmasıdır. Sorumlu ve 
gayretli tavırlarıyla Türkiye’nin büyüme, 
kalkınma, güçlenme mücadelesine katkı 
sağlayan her bir vatandaşıma şükranları-
mı sunuyorum. 

Mart ayından bu yana hep olduğu gibi, 
bugünkü toplantımızın da öncelikli gün-
demi koronavirüs salgını ve sonuçlarıydı. 
Dünyada salgınla en başarılı mücadeleyi 
vermiş ülkelerden biri olarak, kazanımla-
rımıza sıkı sıkıya sahip çıkmakta kararlı-
yız. Bunun için tedbiri asla elden bırakmı-
yoruz. Özellikle, baş harflerinden ilhamla 
TAMAM diye ifade ettiğimiz Temizlik, 
Maske, Mesafe kriterlerinden kesinlikle ta-
viz vermiyoruz. Bu ilkelere riayet ettiğimiz 
ölçüde ülkemizi salgın musibetinden uzak 
tutabiliriz. Amacımız; vaka sayısını da, ve-
fat sayısını da sıfıra en yakın yere çekerek, 
ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmaktır. 

Normalleşme takvimi çerçevesinde, bir-
kaç alan dışında, tüm sektörlerde hizmet 
ve üretim süreçlerinin önünü açtık. Sal-
gın döneminde, esnaf ve sanatkârdan çift-
çiye, sanayiciden ihracatçıya kadar her 
kesimi, verdiğimiz desteklerle ayakta tut-
tuk. Nakdi yardımlardan vergi erteleme-
leri ve kredilere kadar devletimizin tüm 
imkânlarını milletimizin emrine verdik. 
Böylece içinden geçtiğimiz olağanüstü 
dönemin sıkıntılarını herkes için en aza 
indirmeye çalıştık. Salgın tedbirleri kap-
samında faaliyetlerine ara veren işletme-
ler, peyderpey yeniden çalışmaya başladı. 
Ekonomik faaliyetlerde, adım adım Mart 
ayındaki seviyeye yaklaşıldığını görüyo-
ruz. Milletimize ve özellikle reel sektöre 
verdiğimiz destekleri önümüzdeki dö-
nemde de sürdüreceğiz. 

Türkiye, Salgın Sonrası Dünyanın 
Yıldız Ülkelerinden Biri Olacak

Bu vesileyle, önümüzdeki günlerde devre-
ye alacağımız bazı hususları sizlerle paylaş-
mak istiyorum. Yarın 926 devlet koruma-
sındaki gencimiz ile 274 şehit yakınımız, 
gazi ve gazi yakınımız kura ile kamu kuru-
luşlarına yerleştirilecek. Sonuçlar Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 
web sayfasında açıklanacak. Hak sahipleri-
ne yeni işleri şimdiden hayırlı olsun.

Bilindiği gibi, Sosyal Koruma Kalkanı adı 
altında hanelere 6 milyar liranın üzerin-
de nakdi yardım yaptık. Bunun yanında 
kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, 
işsizlik ödeneği gibi başlıklar altında 18 
milyar liraya yakın bir kaynağı milletimi-
zin hizmetine sunduk. Kısa Çalışma Öde-
neğinden mevcutta yararlananların bu 
imkândan faydalanma süresini bir ay daha 
uzatıyoruz. Bununla bağlantılı olarak, iş 
feshi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret 
desteği de bir ay daha devam edecektir. 

Gençlerimize yeni ve güçlü fırsatlar sağla-
mak, gelişimlerini ve hayata katılımlarını 
desteklemek için “sürekli kişisel gelişim” 
temalı bir proje çağrısına çıkıyoruz. Sivil 
toplum kuruluşlarını hedef alan 35 milyon 
lira bütçeli bu çağrılar, gönüllülükten ileti-
şime, spordan kültür ve sanat faaliyetleri-
ne kadar 8 ayrı başlıkta toplanmıştır. Proje 
başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığımı-
zın internet sitesi üzerinden 1 Temmuz’tan 
itibaren başlayacaktır. 
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da değildir. Sayıca az olmalarına rağmen, 
sistemin zaaflarından istifadeyle köşeleri 
tutmuş, menfaatperestliklerini ideolojik 
söylemlerin ardına gizleyen bir kesimin, 
ülkenin önünü daha fazla tıkamasına göz 
yummayacağız. Meydanı, kendi küçük he-
sapları için toplumun menfaatini hiçe sa-
yan muhterislere terk etmeyeceğiz. 

Bu tartışmaların son örneklerinden birini, 
genel olarak meslek örgütleri, özellikle de 
barolarla ilgili yapmayı planladığımız re-
form konusunda yaşıyoruz. Barolar başta 
olmak üzere meslek örgütlerinin sağlık-
sız yapıları, temsilde adaletsizlik yanında 
mensupları üzerinde faşizan uygulamalara 
varan sorunlar üretebiliyor. Bu yanlışı dü-
zeltmek için gereken hazırlıkları yapmak 
yürütme olarak bizim, hukuki düzenleme-
yi yapmak da yasama olarak Meclis’in asli 
görevidir. Daha demokratik, daha çoğulcu, 
temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluş-
turmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro 
yöntemi üzerinde duruyoruz. Milletveki-
li arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun 
teklifini yarın sabah veriyorlar. İnşallah 
bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata ge-
çireceğiz. 

Reformları Hayata Geçirmeye 
Devam Edeceğiz

Aziz Milletim,

Değerli Basın Mensupları,

Milletimiz bizden eksikleri tamamlama-
mızı, yanlışları düzeltmemizi, hayallerini 

gerçekleştirmemizi bekliyor. Bu doğrultu-
da ne gerekiyorsa onu yapacağız.  Elbette, 
lâyüsel değiliz. Sorumluluğumuzun vic-
danımıza, ülkemize ve milletimize karşı 
olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunun için, 
attığımız her adımda, milletimizin beklen-
tilerini, ilgili tüm tarafların görüşlerini, 
fayda ve maliyet analizlerini göz önünde 
bulunduruyoruz. Gerek Cumhurbaşkanlı-
ğımızda, gerek partimizde, gerek Meclis’te 
istişare mekanizmalarını en etkin şekilde 
çalıştırıyoruz. Bizim kendimize göre doğ-
ru kabul ettiğimiz kimi hususlarda, farklı 
ve haklı değerlendirmeler yapıldığını gör-
düğümüzde, hiç yüksünmeden, düzeltme 
yoluna da gidiyoruz. Ülkenin ve milletin 
hayrına yürüttüğümüz çalışmalara katkı 
vermeye yanaşmayanlara ise sadece “gölge 
etmeyin başka ihsan istemez” diyoruz. 

Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırana ka-
dar, hiçbir engelin, hiçbir tuzağın, hiçbir o-
yunun bizi yolumuzdan alıkoymasına izin 
vermeyeceğiz. Dünya ile birlikte yaşadığı-
mız şu kritik dönemi en iyi şekilde değer-
lendirmek için durmadan, duraksamadan 
reformları hayata geçirmeye devam edece-
ğiz. Bu çerçevede kimi Cumhurbaşkanlı-
ğında, kimi AK Parti Genel Merkezinde, ki-
mi Meclis Grubumuzda süren çalışmaları, 
peyderpey milletimizle paylaşıp, gereken 
adımları atacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye 
hedefine ulaşana kadar mücadeleyi bırak-
mayacağız. 

Biz işte böylesine hasbi ve geniş vizyonlu 
bir gayretle ülkemize hizmet ederken, bi-
rileri yine sinsice milli ve manevi değerle-
rimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca 

Ülke ve Millet Düşmanlarına 
Fırsat Vermedik

Aziz Milletim,

Değerli Basın Mensupları,

Türkiye, potansiyeli kadar maruz kaldığı 
saldırıların büyüklüğüyle de maruf bir ül-
kedir. Özellikle de atılım dönemlerimizde 
bu gerçek çok daha bariz şekilde karşımıza 
çıkıyor. Sadece son 7 yılda yaşadıklarımızı 
şöyle bir gözümüzün önünden geçirdiği-
mizde, önümüze çıkan fotoğraf, bu tespi-
tin ne kadar haklı olduğunu ispatlamaya 
yetecektir. Milli Gelirimizi trilyon dolar 
sınırına getirdiğimiz 2013 yılından baş-
layarak demokrasimize ve kalkınmamı-
za yapılan her saldırı aynı stratejinin bir 
parçasıydı. Amaç, Türkiye’nin önünü kes-
mek, ülkemize diz çöktürmek, milletimizi 
bölmek, devletimizi zayıflatmaktı. Ham-
dolsun, Allah’ın yardımı ve milletimizin 
dirayetli duruşu sayesinde başaramadılar. 
Ama saldırmaktan da hiç vazgeçmediler. 
Her başarısızlıklarında cepheyi biraz daha 
genişlettiler. Sokakları karıştıramayınca, 
yargı-emniyet darbesiyle devleti içeriden 
çökertmeyi denediler. Milletimizin basire-
ti sayesinde devleti felç edemeyince, terör 
örgütlerini kullanarak doğrudan insanı-
mızın hayatına kast ettiler. Buradan da is-
tediklerini elde edemeyince ordu içindeki 
hainleri harekete geçirip darbeye kalkıştı-
lar. Milletimiz destansı bir direnişle darbe 
girişimini de sonuçsuz bırakınca sınırla-
rımıza dayandılar. Güvenlik güçlerimizin 
kahramanca mücadelesi sayesinde yine 

hüsrana uğrayınca ekonomimize tuzak 
kurdular. Aldığımız tedbirlerle bu tuzağı 
da bozduk. 

Salgın döneminde dahi boş durmadılar, 
asılsız haberler ve provokasyonlarla halkı 
kışkırtmaya çalıştılar. Hamdolsun, bu sü-
reci de alnımızın akıyla geride bırakarak, 
ülke ve millet düşmanlarına fırsat verme-
dik. 15 Temmuz gecesi milletimiz tarafın-
dan kurulan Cumhur İttifakı, Türkiye’nin 
bu kritik döneminde, halkımızın sesi, sağ-
duyusu ve vicdanı olarak, tarihi görevler 
ifa etmiştir. 

Bu vesileyle bir kez daha, Cumhur ittifakın-
daki ortağımız MHP’ye ve özellikle Genel 
Başkan Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranları-
mı sunuyorum. Cumhur İttifakı, Türk siyasi 
tarihine altın harflerle yazılacak bir güç bir-
liği ve dayanışma modeli olmuştur. 

Türkiye ve Türk Milleti düşmanı cephe, 
yeni yollar, yeni yöntemler, yeni söylem-
lerle yine demokrasimizi ve kalkınmamızı 
baltalamanın peşinde koşuyor.  Ülkemizin 
hangi meselesini çözmek için harekete geç-
sek, karşımızda aynı kesimleri buluyoruz. 
Yapıcı her türlü eleştiriye, her türlü katkı-
ya açık olduğumuzu söylememize rağmen, 
hep toptancı bir reddiye ve düşmanlık du-
varıyla karşılaşıyoruz. Halbuki, bırakınız 
adım atılmasını, tartışılmasına dahi taham-
mül gösterilemeyen konuların hepsi, ülke-
mizin çözüm bekleyen kronik sorunlarıdır. 
Demokrasiye aykırı, hakkaniyete aykırı, 
dünyadaki örneklerine aykırı, milletimizin 
beklentilerine aykırı uygulamaların sür-
mesini istemenin adı siyaset de, hak arayışı 
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lık artışla yüzde 66’lara gelindi. Ekonomik 
performansın en önemli göstergelerinden 
biri olan organize sanayi bölgelerindeki 
elektrik kullanımı, bu ay yüzde 26 arttı. 

Aynı şekilde yurt dışından da sevindirici 
haberler geliyor. Türk ürünlerine talepteki 
artış, gözle görülür bir hal aldı. Nitekim, 
Haziran ayının ilk üç haftasında ihracatı-
mız yüzde 25 artış gösterdi. 

Turizm sezonunun, en azından bir kısmını 
kurtarmak için yoğun çaba gösteriyoruz. 
İnşallah çok yakında bu alanda da sevindi-
rici haberler bekliyoruz. 

Elbette kayıplarımızı henüz tamamen geri 
alabilmiş değiliz. Tekrar altını çizerek ifa-
de etmek istiyorum. Sadece bizim salgının 
üstesinden gelmemiz yetmiyor. İş yaptığı-
mız ülkelerin de normal düzene dönme-
leri gerekiyor. Önemli olan yaklaşan yeni 
döneme hazırlıklı olmaktır. Gerçekçi bir 

değerlendirmeyle kendimize baktığımız-
da, bu konuda hem hazırlıklı, hem de avan-
tajlı olduğumuzu görüyoruz. Ülkemizin 
potansiyeline ve büyüklüğüne inanıyoruz. 
Milletimizin azmine ve gayretine güveni-
yoruz. Hedeflerimize sıkı sıkıya bağlıyız. 
Türkiye’yi demokraside ve ekonomide 
dünyanın en büyükleri arasına sokmakta 
kararlıyız. Bozguncuları, fitnecileri, fesat-
çıları, kendi husumet çukurlarında çırpın-
maya terk ederek, 83 milyon hep birlikte 
çarpan yüreğimizle, geleceğimize umutla 
bakmayı sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yar-
dımcımız olsun. 

Bu duygularla sözlerime son verirken, ka-
bine toplantımızda yaptığımız istişarelerin 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleşti-
rerek, özellikle genç dimağları zehirleme-
nin peşindeler. İnancımıza ve kültürümü-
ze aykırı bu tür marjinal akımları destekle-
yenler, bizim gözümüzde aynı sapkınlığın 
ortaklarıdır. Halkın lanetlediği ve tavır 
aldığı hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma 
imkanı yoktur. Buradan milletimin tüm 
fertlerini, Rabbimizin yasakladığı her tür-
lü sapkınlığı sergileyenlere ve onları des-
tekleyenlere karşı dikkatli olmaya, tavır 
almaya davet ediyorum. Türkiye, güvenli-
ğine ve ekonomisine yönelik tuzaklar ya-
nında, milli ve manevi yapısını hedef alan 
saldırılara karşı da mücadele edecek güce 
sahiptir. Akif öyle diyor: 

Ahlakın izmihlali ne müthiş izmihlal; 

Ne millet kurtulur zira, ne milliyet, ne istiklal

Biz olaya böyle bakıyoruz. 

Rabbimden, ülkemizi ve milletimizi, bu 
tür sapkınlıkların yol açacağı sosyal ve be-
şeri felaketlerden muhafaza eylemesini ni-
yaz ediyorum.  

Aziz Milletim,

Değerli Basın Mensupları,

Sağlık, insanın kaybettikten sonra kıyme-
tini bildiği nimetler arasındadır. Bunun 
için, bilhassa da salgın döneminde, sağlık 
konusunda en küçük bir rehavete rıza gös-
termeyeceğiz. Diğer yandan, insanların ha-
yatlarını sürdürebilmeleri için çalışmaları, 
üretmeleri, kazanmaları gerektiği gerçeği-
ni de asla gözden ırak tutmuyoruz. Salgı-

nın tırmandığı dönemde tüm adımlarımı-
zı, hiçbir maliyet hesabı yapmadan sağlık 
merkezli olarak attık. Şimdi de ekonomi, 
üretim, istihdam odaklı bir anlayışla hare-
ket ediyoruz.  

Ülkemizin Potansiyeline ve 
Büyüklüğüne İnanıyoruz

Milletimiz, işletmelerin faaliyetlerine ara 
vermesinden sokağa çıkma sınırlamala-
rına kadar, salgın döneminde üzerlerine 
düşen tüm fedakârlıkları yapmıştır. Bugün 
de, kimi istisnai görüntülere rağmen, ço-
ğunluğun kurallara riayet ettiğini görüyo-
ruz. Bize düşen, bir an önce üretimi ve is-
tihdamı artırarak, bu gayretlerin boşa git-
memesini sağlamaktır. Yılın ilk çeyreğin-
deki yüzde 4,5’lik büyüme performansı, 
ekonomimizin potansiyelinin ve gücünün 
en büyük ispatıdır. Üstelik ilk çeyreğe da-
hil olan Mart ayının ikinci yarısını, salgın 
tedbirleri sebebiyle büyük ölçüde kaybet-
tiğimiz halde, bu neticeye ulaştık. Mayıs 
ayında başlayan normalleşme takvimini, 
Haziran ayında büyük ölçüde tamamladık. 
Nitekim, Haziran ayıyla ilgili öncü veriler, 
ekonominin çok güçlü bir toparlanma sü-
recinde olduğunu gösteriyor. Haziran ayı 
sektörel güven endekslerinde yüzde 9 ile 
yüzde 33 arasında bir artış görülüyor. Tü-
ketici güven endeksi bu ay yüzde 5,2 artış 
ile son 14 ayın zirvesine çıktı. Reel kesim 
güven endeksi de yüzde 15,7 artış ile 92,6 
seviyelerine ulaştı. Ekonomik güven en-
deksinde ise Mayıs ayına göre yüzde 19 
gibi büyük bir sıçrama yaşadık. İmalat sa-
nayi kapasite kullanım oranında 3,4 puan-




