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Etimesgut Belediyesi, Milli Savunma
Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu ve
Türk Dil Kurumu (TDK) işbirliğiyle Türk
Harp Dili ve Edebiyatı Sempozyumu
düzenlendi.
Etimesgut Belediyesi, Milli Savunma
Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu
ve Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türk Dil
Kurumu işbirliğiyle Türk Harp Dili ve
Edebiyatı Sempozyumu düzenlendi. 2 gün
süren sempozyumun 2. gün oturumları
Türk Tarih Müzesi ve Parkı konferans
salonunda gerçekleştirildi. Sempozyumda
22 oturum yapıldı 84 tebliğ yayımlandı.
HABERİ İÇ SAYFADA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu

"ADAYIMIZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DIR,
Bakan Adil Karaismailoğlu:

"BÜYÜK ÖNEM

VERİYORUZ"

ADAYLIGI YASALDIR"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2023 seçimlerine ilişkin, "Adayımız Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı Anayasaldır, yasaldır. Hiçbir içtihatla, yorumla bu gerçeği kimse
değiştiremeyecektir. Aziz milletimiz de onu yeniden Cumhurbaşkanı seçecektir" dedi.

'YASAL HİÇBİR ENGEL YOK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G
Haberleşme Şebekesi Projesi’nin sonraki
fazlarında ürünlerin daha yüksek kapasiteli
ve gelişmiş versiyonlarının üretileceğini
vurgulayarak, “5G baz istasyonu için ilk
fazda 8 katmanlı radyo ünitesi geliştirilmiş
iken sonraki fazlarda 64 katmanlı radyo
ürünleri geliştireceğiz. Böylece, piyasada
bulunan yabancı tedarikçilerin ürünlerine
muadil olarak piyasaya, yerli ve milli 5G
ürün arz edeceğiz. Ülkemizde 5G’ye azami
ölçüde yerli ve millİ şebeke ürünlerini
kullanarak geçeceğiz” dedi.
Haberi iç sayfada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı
konusunda Anayasal bir engel olmadığını
vurgulayan Bakan Bozdağ, "Şimdi kalkmışlar,
ikinci defa aday olamaz diye kendi seçimlerini,
Tayyip Bey'in adaylığını engelleme umuduna
bağlamışlar. Anayasa'ya göre bir engel var mı?
Yok. Çok açık, Anayasal, yasal hiçbir engel yok.
Adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan'dır. Adaylığı Anayasaldır, yasaldır.
Hiçbir içtihatla, yorumla bu gereceği kimse
değiştiremeyecektir. Aziz milletimiz de onu
yeniden Cumhurbaşkanı seçecektir. Siz bırakın
ikinci defa adaylığını engellemeyi, Anayasa'nın
ilgili hükmünü 2028'de nasıl engelleyeceğinize
kafa yorun" dedi.

'ŞARTLAR DÜZENLENİYOR'

EN HAYIRLI YARDIM

Anayasa üçüncü defa adaylığına imkân
veren şartları da düzenliyor. Bu millet öyle
bir irade ortaya koyduğunda, milletin iradesi
karşısında nasıl duracaklar? Siyasetin baş
pehlivanı televizyonda laf ebeliği yapmakla
değil, siyaset meydanında halkın önünde kıspet
giyip, halkın hakemliğiyle birinci olmakla
tescil edilir. 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimi
oldu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı kıspetini
giyip milletin önüne çıkma, yürekliliğini,
cesaretini gösteremedi. Şimdi 2023 seçimleri
var, hala kıspeti ben giydim, ben adayım,
baş pehlivanlığa varım diyerek Tayyip Bey'in
karşısına çıkma cesareti gösteremiyor, gel
televizyona diye meydan okuyor. Tayyip Bey,
korkaklarla yol yürümedi hiçbir zaman, yürekli
adamlarla yol yürüdü. Aziz Türk milleti ile yol
yürüdü" diye konuştu. Haberi dış safyada

Türkiye Diyanet Vakfınca başlatılan
"1 Kurban 1 Kur'an" projesi kapsamında
kurban vekaletini veren hayırseverler,
ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim de hediye
edebilecek. 8 farklı dilde basımı yapılan
mealler, imkansızlıktan dolayı Kur’an’a
ulaşmakta güçlük çeken mağdurlara
ulaştırılacak. Haberi iç sayfada

ÜLKEMIZ IÇIN
SON DERECE ÖNEMLI
E-BERK firmasının Kocaeli Karamürsel Su
İletim Tüneli İnşaatı Projesi’nde kullanılmak
üzere ürettiği yeni tünel açma makinesi
(TBM)’nin üretim bandından indirilmesi
dolayısıyla bir tören düzenlendi. Haberi iç
sayfada

İLBER HOCA BAŞKENTLİ

GENÇLERLE BULUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediyesi,
ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr.
İlber Ortaylı’yı ‘Gençlerle Baş
Başa” adlı programa ev sahipliği
yaparak Başkentlilerle buluşturdu.
CerModern’de düzenlenen söyleşide
Ortaylı, ülke ekonomisinden beyin
göçüne kadar birçok konuda
Başkentli gençlere tavsiyelerde
bulundu. Sahneye çıkarak Ortaylı’ya
teşekkür eden Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş da, “Sizin
tecrübelerinizden ders alacağız” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi

tarafından düzenlenen ‘Gençlerle Baş
Başa’ programına ünlü tarihçi ve yazar
Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu.
ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire
Başkanlığı ev sahipliğinde CerModern
Açık Hava Terası’nda gerçekleştirilen
‘İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?’ isimli
söyleşiye Başkentliler yoğun ilgi
gösterirken, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş da Başkentli
gençlere nasihatlerde bulunan İlber
Ortaylı’ya sahneye çıkarak teşekkür
etti.
HABERİ İÇ SAYFADA

www.camlikankara.com
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İLBER HOCA BAŞKENTLİ

GENÇLERLE BULUŞTU
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr.
İlber Ortaylı’yı ‘Gençlerle
Baş Başa” adlı programa ev
sahipliği yaparak Başkentlilerle
buluşturdu. CerModern’de
düzenlenen söyleşide Ortaylı, ülke
ekonomisinden beyin göçüne
kadar birçok konuda Başkentli
gençlere tavsiyelerde bulundu.
Sahneye çıkarak Ortaylı’ya
teşekkür eden Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş da, “Sizin
tecrübelerinizden ders alacağız”
dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen ‘Gençlerle
Baş Başa’ programına ünlü tarihçi
ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk
oldu.
ABB Kadın ve Aile Hizmetleri
Daire Başkanlığı ev sahipliğinde
CerModern Açık Hava Terası’nda
gerçekleştirilen ‘İnsan Geleceğini
Nasıl Kurar?’ isimli söyleşiye
Başkentliler yoğun ilgi gösterirken,
Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş da Başkentli gençlere
nasihatlerde bulunan İlber Ortaylı’ya
sahneye çıkarak teşekkür etti.
CerModern Açık Hava Terası’nı
tamamen dolduran binlerce gencin
büyük bir bölümü de yoğun ilgi
nedeniyle söyleşiyi ayakta izledi.
Türkiye ekonomisinden dış
politikaya, beyin göçünden eğitime
kadar birçok konuda gençlere
tavsiyelerde bulunan Ortaylı,
yakın tarihin önemli olaylarına ışık
tutan bilgi ve tarihi gerçekleri de
izleyicilerle paylaştı.
Büyükşehir Belediyesi sosyal
medya hesapları ile ABB TV’den
de canlı olarak yayınlanan
söyleşide temel eğitimini Ankara’da
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tamamladığını ve tam bir Ankara
meraklısı olduğunu vurgulayan
Ortaylı, “Ankara 1894’ten beri
iktisadi vaziyeti öbür Anadolu
kentlerine göre sanayi kenti olarak
gelişme göstermiştir. Bugün de
Ankara, Cumhuriyetin bir yaratısı
olarak tiyatro, opera, filarmoni
orkestrası gibi sahne sanatları gibi
hemen hemen hepsinin geliştiği
yerdir” diyerek, konuşmasında
Başkent’in önemine şu sözlerle
dikkat çekti:
“Ankara Üniversite branşları
itibarıyla da akademi şehridir,
sanat şehridir. Bundan istifade
edeceğinizi umarım. Bizim nesil
için bu bir imtiyazdı. İstanbul’da
yoktu bu. İstanbul’da öyle kolayca
opera, bale gibi yer bulamazdın.
İnsanların klasik tiyatroyu, dünya
tiyatrosunu öğrenmesi çok zordu.
1960’lı yılların Ankaralıları sahneden
ve orkestradan anlarlar. Ankara’nın
kurumları, kütüphaneleri her
zaman daha mükemmeldi. Bugün
de böyledir. Bunu bilin. Seçtiğiniz

şehir sizin açınızdan sevseniz de
sevmeseniz de bir şanstır. Bunu
bilmeniz lazım, yani imtiyazlısınız.
Burada yüksek tahsil yapmak sizin
için bir imtiyazdır. İleride bunu
hissedeceksiniz.”
YAVAŞ:
“TECRÜBELERİNİZDEN
DERS ALACAĞIZ”
Gençlerin alkışları arasında
sahneye çıkan ABB Başkanı Mansur
Yavaş’tan övgüyle bahseden Ortaylı,
“Aramıza katıldığınız için şeref
duyduk. Sağ olunuz. Emirlerinizi
her zaman yerine getiririz. Çünkü
bu şehrin yöneticisi bizim de
efendimiz” derken, Yavaş da
düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:
“Hocam estağfurullah, biz
sizlerin eline su dökemeyiz. Sizler
yol göstereceksiniz ki biz de
tecrübelerinizden ders alacağız.
Emek verdiniz buraya kadar
geldiniz. Gençlerimiz ilgi duymasa,
onları buraya hiç kimse getiremez.
Sayenizde geldiler, çok teşekkür
ediyorum.”

Etimesgut Belediyesi, Milli
Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara
Harp Okulu ve Türk Dil Kurumu
(TDK) işbirliğiyle Türk Harp
Dili ve Edebiyatı Sempozyumu
düzenlendi.
Etimesgut Belediyesi,
Milli Savunma Üniversitesi
(MSÜ) Kara Harp Okulu ve
Türk Dil Kurumu (TDK) ve
Türk Dil Kurumu işbirliğiyle
Türk Harp Dili ve Edebiyatı
Sempozyumu düzenlendi. 2
gün süren sempozyumun 2. gün
oturumları Türk Tarih Müzesi
ve Parkı konferans salonunda
gerçekleştirildi. Sempozyumda
22 oturum yapıldı 84 tebliğ
yayımlandı.
Sempozyumun kapanış
oturumuna Etimesgut Belediye
Başkanı Enver Demirel ve MSÜ
Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr.
Gültekin Yıldız da katıldı.
ANLAMLI SEMPOZYUM
Başkan Demirel, Türk
Tarih Müzesi'nin bir üniversite
gibi eğitim, kültür ve sanat
faaliyetlerine ev sahipliği
yaptığını belirterek, "Türk Harp
Dili ve Edebiyatı Sempozyumu

ile değerli akademisyenlerimizi,
uzmanlarımızı bir araya
getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Böyle sempozyumun Türk
tarihinin anlatıldığı müzemizde
yapılması da ayrı bir anlam
kazandırmıştır" dedi.
SADAKATİNİZ
BU MİLLETE OLSUN
MSÜ akademisyenlerine
"Sadakati yalnızca bu millete ait
olan asker yetiştirin" diye seslenen
Demirel, "Sadakati, bağlılığı
başka yere ait olanların neler
yaptığını 15 Temmuz hain darbe
girişiminde gördük. Düşmanın
bile yapmaya cesaret edemediğini
15 Temmuz'da bu millete yaptılar"
diye konuştu. Demirel, askeri
öğrencilerin mutlaka müzeyi
ziyaret etmesi gerektiğini de
sözlerine ekledi. Prof. Dr. Gültekin
Yıldız da katkı ve destekleri için
Başkan Demirel'e teşekkür etti.
Değerlendirme oturumuna
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun,
Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, Prof.
Dr. Abdullah Şengül, Prof. Dr.
Süer Eker, Prof. Dr. Mehmet Fatih
Kirişçioğlu, Prof. Dr. Ali Yakıcı
katıldı.

ÜLKEMIZ IÇIN
SON DERECE ÖNEMLI
BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

0354 212 85 25 - 0535 928 88 23 - 0535 883 66 09

E-BERK firmasının Kocaeli
Karamürsel Su İletim Tüneli
İnşaatı Projesi’nde kullanılmak
üzere ürettiği yeni tünel açma
makinesi (TBM)’nin üretim
bandından indirilmesi dolayısıyla
bir tören düzenlendi.
E- BERK’in Anadolu Organize
Sanayi Bölgesi’nde bulunan
fabrikasında düzenlenen törene
katılan Ankara Sanayi Odası(ASO)
Başkanı Nurettin Özdebir tünel
açma makinesinin üretimi için
büyük bir emek verildiğinin
altını çizerek, “Bu makineleri
Ergene havzasındaki derin
deşarjda da bizzat kullanarak
ülkemiz için son derece önemli
bir projenin de gerçekleşmesi
sağlandı” dedi. E-Berk Yönetim

Kurulu Başkanı Özgür Savaş
Özüdoğru ise yeni tünel açma
makinesini yaklaşık 5 buçuk
ayda tamamladıklarını belirterek,
“Hizmetimizi Devlet Su İşleri’nin
Kocaeli Karamürsel’deki temiz
su içme tünelinde kullanacağız.
B 3.25 metre çapında yaklaşık
150 ton ağırlığında ve 65 metre
uzunluğunda; 1 MW saatlik kurulu
güce sahip bir makine. İnşallah
görevini başarıyla tamamlayacak”
dedi.
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Bakan Adil Karaismailoğlu:

"BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

ÇANKAYA'DA

TATLI TELAŞ
Çankaya Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi’ne (Mühye) kurduğu kurban
satış ve kesim alanında Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı.

Çankaya Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi’nde
bulunan (Mühye Köyü) kurban satış ve
kesim alanda hazırlıklara başladı. Belediye,
vatandaşların kurban kesimi aşamasında
herhangi bir sorun yaşamaması ve vatandaşların
da hayvan satıcılarının da huzurlu bir bayram
geçirmesi için tüm önlemleri alacak. Alanda
temizlik ve ilaçlama çalışmaları düzenli olarak
yapılacak. Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı
boyunca yaşanması olası kazalara karşı alanda
ambulans ve sağlık görevlilerini de hazır
bulunduracak.
KURBAN ALANINA KONTROLLÜ GİRİŞ
Alanda satışa sunulacak kurbanlıkların
belgesiz, küpesiz, iki yaşını doldurmamış
ve gebe hayvanların girişine izin verilmiyor.
Çankaya Belediyesi veteriner hekimleri ile
Ankara İl Tarım Müdürlüğü’ne bağlı Çankaya
İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri alandaki
kontrollerini gerçekleştiriyor.
DÜZENLİ TEMİZLİK VE İLAÇLAMA
Kurbanlıkların alana alınmasından itibaren

başlayan ilaçlama da Kurban Bayramı
sonrasına kadar her gün devam edecek.
Çankaya Belediyesi bu yıl da 6 kişilik yakalama
timi kurdu. Veteriner İşleri Müdürlüğünce
sağlanan yakalama timi, bayram öncesi ve
bayram boyunca görev yapacak, ilçenin farklı
yerlerinden gelen talepleri karşılayacak.
VATANDAŞLARA KOLAYLIK
Alanda temiz su sağlayacak olan belediye,
kurban satış ve kesim alanında her yıl olduğu
gibi otopark da hazırladı. Kurban satın alma
ve kesim hakkında bilgilendirme broşürlerinin
dağıtılacağı alanda Çankaya Belediyesi,
Kurban Bayramı boyunca ibadetlerini yerine
getirmeye gelecek vatandaşlara çay ikramında
da bulunacak.
Kurban kesimi sonrası vatandaşlara kurban
eti için de poşet dağıtılacak.
Vatandaşlar Kurban Bayramı boyunca, talep
ve şikayetleri için Çankaya Belediyesi Çözüm
Merkezi’ni 444 06 01 numaralı telefondan
arayabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G
Haberleşme Şebekesi Projesi’nin sonraki
fazlarında ürünlerin daha yüksek kapasiteli
ve gelişmiş versiyonlarının üretileceğini
vurgulayarak, “5G baz istasyonu için ilk
fazda 8 katmanlı radyo ünitesi geliştirilmiş
iken sonraki fazlarda 64 katmanlı radyo
ürünleri geliştireceğiz. Böylece, piyasada
bulunan yabancı tedarikçilerin ürünlerine
muadil olarak piyasaya, yerli ve milli 5G
ürün arz edeceğiz. Ülkemizde 5G’ye azami
ölçüde yerli ve millİ şebeke ürünlerini
kullanarak geçeceğiz” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, Haberleşme Teknolojileri
Kümelenmesi 5G Faz 2 Bilgilendirme
Toplantısı’na katıldı. Toplantının
ardından basın açıklaması yapan
Karaismailoğlu, “Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı olarak, ülkemize ulaşım ve
haberleşme altyapısında, kelimenin
tam anlamıyla ‘çağ atlatacak’ çok
önemli adımlar attık. Atmaya da devam
ediyoruz. 20 yılda, asırlık yatırımları
hayata geçiren bir ekibin temsilcileri
olarak, haberleşme teknolojilerinde
nice başarılara hep birlikte imza attık,
atmaya devam edeceğiz. Hiç şüphesiz,
bugün yaptığımız her işte, attığımız her
adımda yolumuz bilgiye ve bilişime
çıkıyor. Bilginin üretilmesi, paylaşılması
ve bilgiye erişim, baş döndürücü hızlara
ulaşırken, oyunun kuralları da değişiyor.
Eğer bilgiyi üretmiyorsanız, ürettiğiniz
bilgiyi bir ürüne dönüştürmüyor ve bu
ürünü dünyaya pazarlayamıyorsanız ne
gelişmeniz ne de kalkınmanız mümkün.
Başka ülkelerin teknolojilerini kullanmak,

artık ülke kaynakları ve çıkarları açısından
sürdürülebilir değil. Altyapı projelerinden
tüm dünyaya mühendislik ihraç eden
konuma ulaşan bizler, aynı başarıyı
haberleşme alanında da elde etmek için dur
durak bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.
Bu çalışmalarla bilgi teknolojileri sektörü
geleceğinin yerli üretim, yüksek teknoloji
ve küresel marka başlıklarıyla ele alındığını
aktaran Karaismailoğlu, bilişim sektörünün
bu üç fazda başarıya ulaşmasıyla
Türkiye’nin hem cari açığını kapatmada
hem de ihracatta büyük bir mesafe kat
edeceğini söyledi.
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme
Şebekesi Projesi’nin sonraki fazlarında
ürünlerin daha yüksek kapasiteli ve gelişmiş
versiyonlarının üretileceğini kaydeden
Karaismailoğlu, “5G baz istasyonu için ilk
fazda 8 katmanlı radyo ünitesi geliştirilmiş
iken sonraki fazlarda 64 katmanlı radyo
ürünleri geliştireceğiz. Böylece, piyasada
bulunan yabancı tedarikçilerin ürünlerine
muadil olarak piyasaya, yerli ve milli 5G
ürün arz edeceğiz. Elektronik haberleşme
sektörüne yönelik yerli ve milli ürün
projelerinin desteklenmesine büyük önem
veriyoruz. Bu çerçevede, Uçtan Uca Yerli ve
Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’nin
sonraki fazlarını desteklemesine yönelik
çalışmalara devam ediyoruz. Ülkemizde
5G’ye azami ölçüde yerli ve milli şebeke
ürünlerini kullanarak geçeceğiz. Ve bunun
yerli ve milli ürünlerimizle yapılabilmesi
için üretici firmalarımıza önemli görevler
düşüyor. Öte yandan, 5G’ye geçişin başarılı
olabilmesi için kullanıcı terminali tarafından
da gerekli dönüşüm sağlanmalıdır. Bunu da
yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

EN HAYIRLI YARDIM
Türkiye Diyanet Vakfınca başlatılan
"1 Kurban 1 Kur'an" projesi kapsamında
kurban vekaletini veren hayırseverler,
ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim de hediye
edebilecek. 8 farklı dilde basımı yapılan
mealler, imkansızlıktan dolayı Kur’an’a
ulaşmakta güçlük çeken mağdurlara
ulaştırılacak.
Vakfın "www.tdv.org" ya da "bagis.
tdv.org" internet adresinden "Hemen
Bağışla" butonuna tıklayan hayırseverler,
kurban bağışını yaparken 50 lira ek ücret
dahilinde, yüce kitabımıza ulaşmakta zorluk
çeken ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim de
hediye edebilecek.
TDV Genel Müdürü İzani Turan, söz
konusu projeye ilişkin yaptığı açıklamada,
ülkemizde ve mazlum coğrafyalarda ihtiyaç
sahipleri için kurban ve Kur'an-ı Kerim
bağışının çok önemli olduğunu vurguladı.
Turan, kampanya kapsamında Kur'an-ı
Kerim bağışının nasıl yapılmasıyla ilgili
şunları söyledi:
"Kurban vekaletini Vakfımıza emanet

eden hayırseverimiz, mobil uygulamamız
ve web sitemiz üzerinden bağış yapacakları
zaman bağış ödeme ya da tamamlama
kısmına geçmeden önce orada bir kutucuk
var, ‘Kurbanınızla birlikte bir de Kur’an
hediye etmek ister misiniz?’ şeklinde.
Bağışçı, o kısmı seçerse normal kurban
bağış ücretine 50 lira eklenmek suretiyle
Kur'an hediyesini de gerçekleştirmiş
oluyor."
Hidayet ve rahmet kaynağı olan Kur'an-ı
Kerim'i, ülkemizdeki okul, yurt, hastane,
cezaevlerine ve mazlum coğrafyalardaki
ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten
Turan, “Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e,
yoksul Müslüman ülkelerdeki kardeşlerimiz
ulaşmakta güçlük çekiyor, bundan dolayı
dünyanın dört bir yanında kardeşlerimize
yüce kitabımızı ulaştırıyoruz. Başta Afrika
olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde
çocuklar, yetişkinler imkansızlıktan dolayı
‘luh’ adı verilen tahtaların üzerine yazdıkları
sure ve ayetleri ezberlemeye çalışıyorlar”
dedi.
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu

"ADAYIMIZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DIR,

ADAYLIGI YASALDIR"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2023 seçimlerine ilişkin, "Adayımız Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı Anayasaldır, yasaldır. Hiçbir içtihatla, yorumla bu gerçeği kimse
değiştiremeyecektir. Aziz milletimiz de onu yeniden Cumhurbaşkanı seçecektir" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,
AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi
Toplantısı'na katıldı.
Necmettin Erbakan Kültür
Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda
konuşan Bakan Bozdağ, muhalefet
partilerini eleştirerek, "Şimdiden
koalisyon görüntüleri, oturuyorlar 6
kişi masada, daha oturma düzeninde
anlaşamayıp masayı yuvarlaklaştırdılar.
Yarın başka konularda anlaşamayınca
nasıl çözüm üretecekler merak ediyoruz.
Birisi Libya Tezkeresi'ne 'evet' diyor
diğeri 'hayır' diyor. Hangi konularda
uzlaştıklarını göremedik. Şimdi
Türkiye'nin hâkimi gibi masa etrafında
toplanmış, orada bir takım delegasyon,
birtakım değerlendirmeler yapıyorlar.
Ben buradan söylüyorum, Türkiye'nin
patronu masadakiler değil, Türkiye'nin
patronu 84 milyon Aziz Türk milletidir"
ifadelerini kaydetti.
Bakan Bozdağ, Amerika ve Avrupa'nın
kukla liderler aradığını belirterek,
"ABD'nin ya da Avrupa'nın, başkalarının
güdeceği birini, bu millet bırakın
Cumhurbaşkanı, çoban dahi seçmez.
Amerika 'S-400 alma' dedi, aldık.
'Suriye'ye girme' dedi, girdik. 'Doğu
Akdeniz'de gaz, petrol arama' dedi,
aradık. 'Libya'ya asker gönderme' dedi,
gönderdik. 'Terör koridoruna engel olma'
dedi, engel olduk. 'Savunma sanayini
güçlendirme' dedi, güçlendirdik. 'Benim
politikalarıma karşı dik durup, dünya
beşten büyüktür deme' dedi, her gün
dedik. Daha iktidara gelmeden S-400'ü
verin diyorlar. 'Kıbrıs'ta ne işiniz, Doğu
Akdeniz'de, Mavi Vatan'da ne işiniz var?'
diye konuşuyorlar. Suriye'de Esat'la
konuşacak, belki terör koridorlarına
geçit verecekler. Yahu Ankara'nın
huzuru, Suriye'nin, Irak'ın, Kıbrıs'ın,
etrafımızdaki bütün komşularımızın
huzur ve güvenliğinden, istikrarından
geçiyor. Orada istikrar bozuldu,
milyonlarca göçle karşı karşıya kaldık.
Biz, Türkiye'nin yarınları için, huzuru için,
güvenliği için oralardayız" diye konuştu.
Bugün dünyanın dört bir yanında
bayrağını onurla dalgalandıran bir
Türkiye olduğunu belirten Bozdağ,
"Dün Başbakan'ın aciz bir biçimde
oturduğu bir fotoğraftan, bugün
Cumhurbaşkanı'ndan randevu alıp
fotoğraf çektirmek için yarışan dünya
liderleri var. Nereden nereye" dedi.
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
olmasaydı Türkiye'nin hali pandemide,
ekonomide, diğer alanlarda nasıl
olurdu?" diye soran Bozdağ, "İktidar ayrı,
muhalefet ayrı, her gün Meclis'te, tam
zamanlı, bu iktidarı yıkalım diye uğraş
veren muhalefetin, Türkiye'ye ödeteceği
bedeli düşünebiliyor musunuz? Ama
şimdi yapamıyorlar. Neden? İktidarı
parlamentodaki hesaplar değil,
otellerdeki dolaplar değil, sandıkta
halkın iradesi belirliyor. İstikrarı halk
kuruyor ve güçlü iktidar çıkıyor.
Daha şimdiden koalisyon kuralım
diyorlar. Belediyeleri paylaştılar,
memleketi de paylaşmak için 'taksimatı
seçimden önce yapalım, kim nerede
olacak, nereye gidecek?' Ya bu millet,
size taksim ettirmez.
Uygulamaya bakın, sözlerine bakın
çok net bir şekilde ortaya çıkıyor.
Her gün hükümeti bozma, iktidardan
ayrılma tehdidi altında, yanında olanların
baskısıyla hareket edenler cesur kararlar
alabilir mi? Türkiye'nin yaralarına neşter
vurabilir mi? Türkiye'nin sorunlarını
çözmek için riskler alabilir mi? Alamaz.
Yahu biz bu bedeli ödedik. Rahmetli
Atatürk'ten sonra rahmetli Menderes
Türkiye'de iktidar olsaydı, rahmetli
Menderes'ten sonra 65-69 gibi rahmetli
Demirel iktidar olsaydı, ondan sonra

da rahmetli Özal olsaydı, arkasından
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan iktidar olsaydı, acaba bugün
Türkiye'nin siyasi ekonomik gücü,
kuvveti, kudreti nasıl olurdu?" diye
konuştu.
AK Parti'nin 20 yıllık başarısının
altında siyasi istikrar ve güçlü iktidar
olduğunu kaydeden Bozdağ, "Şimdi
Türkiye'nin bu hazinesini yok etmek
istiyorlar. Yeniden iktidarları parçalı hale
getirmek, parlamenter sisteme Türkiye'yi
dönüştürerek koalisyon pazarlıklarıyla
Türkiye'nin geleceğini yeniden
karartmak istiyorlar. İlk defa doğrudan
devletin başı olan Cumhurbaşkanı'nı
2014 yılında Türk Milleti seçti. Ondan
önce devletin başını seçme hakkı hiçbir
dönemde Türk Milleti'ne verilmemişti.
Geçmişte; han var, kağan var, hakan var,
padişah var, sultan var, veraset yoluyla
intikal etmişti. Cumhuriyet Dönemi'nde
ise parlamento seçmişti. Vatandaş
parlamentoyu seçiyor, parlamento
Cumhurbaşkanı'nı. Yani Türkiye'de Türk
Milleti'ni, Cumhurbaşkanı'nı seçmeye
ehil görmemişler, layık görmemişler.
İlk defa Cumhurbaşkanı'nı doğrudan
seçmeye layık gören, ehil gören tarihi
reformu AK Parti iktidarları, Cumhur
İttifakı ile birlikte yapmıştır. Anayasa
değiştirip, halkın huzuruna gelip, 'Ey
Türk Halkı, sen vekil seçebilirsin, muhtar
seçebilirsin, belediye başkanı, meclis
üyeleri seçebilirsin ama Cumhurbaşkanı
seçtirtmeyiz' diye milletin huzuruna
geleceklerini söylemekten imtina
ediyorlar, Cumhurbaşkanı'nın nasıl
seçileceğini oraya koymuyorlar"
ifadelerini kullandı.
'ANAYASAL, YASAL
HİÇBİR ENGEL YOK'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
adaylığı konusunda Anayasal bir engel
olmadığını vurgulayan Bakan Bozdağ,
"Şimdi kalkmışlar, ikinci defa aday
olamaz diye kendi seçimlerini, Tayyip
Bey'in adaylığını engelleme umuduna
bağlamışlar. Anayasa'ya göre bir
engel var mı? Yok. Çok açık, Anayasal,
yasal hiçbir engel yok. Adayımız
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan'dır. Adaylığı Anayasaldır,
yasaldır. Hiçbir içtihatla, yorumla bu
gereceği kimse değiştiremeyecektir.
Aziz milletimiz de onu yeniden
Cumhurbaşkanı seçecektir. Siz bırakın
ikinci defa adaylığını engellemeyi,
Anayasa'nın ilgili hükmünü 2028'de
nasıl engelleyeceğinize kafa yorun.
Yarın Anayasa üçüncü defa adaylığına
imkân veren şartları da düzenliyor. Bu
millet öyle bir irade ortaya koyduğunda,
milletin iradesi karşısında nasıl
duracaklar? Siyasetin baş pehlivanı
televizyonda laf ebeliği yapmakla değil,
siyaset meydanında halkın önünde kıspet
giyip, halkın hakemliğiyle birinci olmakla
tescil edilir. 2014'te Cumhurbaşkanlığı
seçimi oldu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı
kıspetini giyip milletin önüne çıkma,
yürekliliğini, cesaretini gösteremedi.
Şimdi 2023 seçimleri var, hala
kıspeti ben giydim, ben adayım, baş
pehlivanlığa varım diyerek Tayyip Bey'in
karşısına çıkma cesareti gösteremiyor,
gel televizyona diye meydan okuyor.
Tayyip Bey, korkaklarla yol yürümedi
hiçbir zaman, yürekli adamlarla yol
yürüdü. Aziz Türk milleti ile yol yürüdü"
diye konuştu.
Türkiye'de operasyon partileri
olduğunu dile getiren Bakan Bozdağ,
"AK Parti'yi tırtıklamak, AK Partililerin
gönlünü çeldirmek için operasyonel
görev üstlenenler var. AK Parti nice
operasyonu gördü, operasyona
kalkanları milletiyle beraber çiğneyerek
yola devam etti. Operasyon çekilemez
bir kadro var burada" ifadelerini kullandı.

