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MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLER’İN YARI YIL MESAJI
Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü Caner 

Güler, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bi-
rinci Döneminin Tamamlanması Münasebe-
tiyle Bir Mesaj Yayımladı.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk 
dönemini hep birlikte ortaya koyduğumuz 
büyük bir gayret ve özveriyle tamamlamış 
bulunmaktayız. 17 Ocak Cuma günü itiba-
riyle; 593 Okul Öncesi, 4725Temel Eğitim 
ve 1882 Ortaöğretim olmak üzere okulları-
mızda eğitim gören toplam 7.200 öğrenci-
miz karnelerini alıp yarıyıl tatiline girdiler.

Sevgili Öğrenciler;
Bugün aldığınız ve bir dönemlik çalış-

malarınızın, faaliyetlerinizin hem kısa bir 
tatille ödüllendirilmesi hem de bu süre-
cin değerlendirilmesi anlamlarını taşıyan 
karneler unutulmamalıdır ki sadece bir 
dönemlik performansınızı ortaya koymak-
tadır. Bu nedenden dolayı karnelerinizdeki 
göstergeler ne olursa olsun okul hayatınız-
da ve derslerinizde göstermiş olduğunuz 
azmi ve performansı asla kaybetmemeli, 
eksiklerinizi tespit ederek yapıcı bir öze-
leştiri ile kendinizi değerlendirmelisiniz. 

Kıymetli Veliler;
Çocuklarınızın bir dönemlik çalışma 

süreçlerinin bir göstergesi olan karnele-

ri doğru yorumlamak; çocuğunuzla olan 
iletişiminizi, çocuğunuzun kendisine olan 
güvenini ve kişilik gelişimini doğrudan et-
kileyen bir husustur. Karneler çocuğun 
tüm yaşantısını ifade eden, değerlendiren, 
etiketleyen bir araç değil, geride kalan dö-
neme ait çocuğun, bizlerin ve siz velilerin 
sadece eğitim performansını değerlendi-
ren bir araçtır. Bu nedenle çocuklarımızın 
başarı veya başarısızlıklarına bütünsel ola-
rak yaklaşmalı, onları olumsuz etkileyecek 
söylemlerden kaçınmalı, daha yapıcı, gele-
ceğe dönük ve motive edici bir bakış açı-
sı ile durum değerlendirmesi yapmalıyız. 
Ayrıca bundan sonraki eğitim sürecinde 
çocuklarımıza, okullarımıza, öğretmenleri-
mize destek olmalıyız.

Değerli Meslektaşlarım;
Milletimizin geleceğinin inşasında ve 

nesillerimizin ihyasında üstlendiğiniz rol ve 
sorumluluk ile yaşadığı toplumla barışık, 
milletini tanıyan bilen, milli ve manevi de-
ğerleri özümseyip, tarihimize, diline, inan-
cına, kültürüne, bayrağına bağlı, kalbi ve 
yüreği tüm insanlığın kurutuluşu için atan 
öğrenciler ve nesiller yetiştirmenin gayreti 
içerisinde olduğunuz için sizlere çok teşek-
kür ederim. Eğitim-öğretimde birinci de-

recede görev ve sorumluluk üstlenen tüm 
yönetici ve öğretmenlerimizi, bu dönemin 
sorunsuz ve başarı ile tamamlanmasındaki 
gayret ve fedakârlıktan dolayı kutluyor, or-
taya koymuş olduğunuz çalışmalardan do-
layı şahsım, kurumum ve Doğanşehir halkı 

adına sizlere teşekkür ediyorum. 
Bu duygu ve düşüncelerle yarıyıl tati-

linin hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm 
öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ve-
lilerimize sağlıklı huzurlu, mutlu bir tatil 
dönemi diliyorum.

DOĞANŞEHİR’DE PROJE OFİSİ AÇILDI

Doğanşehir Kaymakamlığı bünyesinde 
İlçe ile ilgili projeler geliştirmek, proje sü-
reçlerinde kamu kurum ve kuruluşlarına, 
özel sektör temsilcilerine, STK'lara reh-
berlik etmek üzere "Kaymakamlık Proje 
Ofisi" faaliyete geçirildi.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim 
Köroğlu Proje Ofisinin açılışı nedeniyle 

yaptığı açıklamada; “Kamu Kurum ve Ku-
ruluşlarından konusunda uzman kişiler 
tarafından 2020 yılında eğitimlerine ve 
proje yazma çalışmalarına başlanacağını, 
İlçede bilimsel, sosyal, kültürel, turizm, 
tarım, ekonomi gibi alanlarda başarılı 
projeler oluşturabilecek, yenilikçi vizyon-
la ilçemize katkıda bulunmayı hedefleyen 

Proje Ofisi, bu konuda sivil toplum kuru-
luşlarına, dezavantajlı kesimlere de reh-
berlik edecektir. Yenilikçi fikirlerle İlçemi-
ze katkıda bulunabileceğine inanan tüm 
vatandaşlara ve özellikle gençlere proje 
ofisinin kapısının daima açık olacaktır.”  
Dedi..

Malatya Valisi Aydın Ba-
ruş, 12 Ocak günü görev dönü-
şü Doğanşehir yolunda kaza 
yaparak hastaneye kaldırılan 
İl Göç İdaresi Personelleri 
Kadir Bakırcı ve Selçuk Ürk-
mezi tedavi gördüğü İnönü 
Üniversitesi Turgut Özal Tıp 
Hastanesinde ziyaret ederek 
Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur 

ve doktorlardan durumları 
hakkında bilgiler aldı.

İl Göç İdaresi Müdürü Ci-
had Gezen de Vali Baruş’a 
eşlik etti. Ailelerinin de hazır 
bulunduğu ziyarette Vali Ba-
ruş, Kadir Bakırcı ve Selçuk 
Ürkmeze geçmiş olsun dilek-
lerini ileterek buradan ayrıl-
dı.

Vali Baruş Kaza Yapan
İl Göç Personelini
Hastanede Ziyaret Etti
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Teller Ağladı

Güneş batımına yol aldı kervan
Dönüşü olmayan yolar ağladı
Şatıroğlu hakka kuruldu divan
Duydular yad eller eler ağladı

Beyaza burundu yeşil alları
Kurudu çınarın yeşil dalları
Sivrialan ın ısız taşlı yolları
Ağıtlar yakıldı diller ağladı

Sarı çiğdemleri gönlüne aldı
Denizler söyledi umana daldı
Veysel den geriye bir sazı kaldı
Kırıldı tezene teller ağladı

Ağrı ya ulaştı suyundan içti
Nuh un deryasını yüzüpte geçti
Veysel şatıroğlu dünyada göçyü
Bülbül zara düştü güller ağladı

Kurt ile kuzuyu eyledi kardeş
Leyla yı mecnuna söyledi sırdaş
Bulutlar nem aldı karardı güneş
Savruldu poyrazlar yeller ağladı

Bağrına taş basar ağlar Gülizar
Elleri semada eyler intizar
Bel ile balçığa kazıldı mezar
Tabiat sızladı çöller ağladı 

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

Soldan sağa
1. Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özellik-

lerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi, belde... Götürmek, 
ulaştırmak, nakletmek, geçirmek... 2. Amonyağın hidrojeni 
yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluşan birleşiklerin sınıf 
adı... Toplanmış durumda olan... 3. İç içe geçen veya birbiri 
üzerine gelen parçaları tutturmaya yarayan bir tür tahta veya 
metal çivi... Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk, çek-
yat... Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz 
veya menekşe renginde, güzel kokulu, yaprakları baharat 
olarak kullanılan, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi... 4. İrid-
yum elementinin simgesi... Ne çeşit, ne türlü... Hayvanların 
eskiyen nallarının çivilerini değiştirme işlemi (halk ağzı)... 5. 
Turpgillerden, geniş ve kalınca kat kat yaprakları olan, güz 
ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, ke-
lem... Hristiyanların büyük perhize girmek üzere bulundukları 

günler, et kırımı, apukurya... 6. Ansızın ortaya çıkan... Yumu-
şak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lapçın (halk 
ağzı)... İki cam plakanın çevresel olarak metal bir ara çıtası 
yardımıyla birbirine bağlanması temeline dayanan pencere 
camı... 7. Aynı renkte olanlardan her biri... Tornacılıkta, bir 
deliğin ağzını genişletmeye yarayan çelik alet... 8. Tek gözde 
kaş ile yanak arasına sıkıştırılan, çerçevesiz ve tek camlı göz-
lük... Selenyum elementinin simgesi... 9. Tellerden oluşan ve 
kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın 
telsi dokusu, adale... Usanç verecek biçimde sürüp giden (iş, 
konuşma vb.)... 10. Mercek.... Dünya üzerinde yer alan kıta-
lardan biri... Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş (halk 
ağzı)... 11. Bir tiyatroda en üst balkon... Yargılama ve değer-
lendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gere-
ken kural, düzgü... Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa 
kalışını anlatan “.... ile Büdü, Şakire Dudu” deyiminde geçen 
bir söz (halk ağzı)... 12. Anabilmek işi... Toryum elementinin 

simgesi... Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... 13. Bir 
çeşit Leh dansı... İplik... Elde edilmesi gereken, ulaşılmak is-
tenen şey, amaç... 14. Bir uyarıyı, bir tehlikeyi bildirmek için 
verilen işaret... Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz 
bir bitki... Tema... 15. İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşı-
tı... Adlar, isimler (eski)... Barındırma (eski)...

Yukarıdan aşağıya
1. Bütün ilişkileri kesmek veya anlaşma ortamını orta-

dan kaldırmak... 2. Amirce... Adana ilinden olan kimse... 3. 
Genellikle işlemelerde kullanılan, gümüş görünüşünde ve 
parlaklığında olan iplik vb (eski)... Kurnaz, cin fikirli kimse 
(eski)... Serbest, özgür (eski)... 4. Binme, yük çekme, taşıma 
vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... Sodyum ele-
mentinin simgesi... Kripton elementinin simgesi... Çok sabırlı 
(eski)... 5. İki sert cismi birbirine bağlamaya yarayan, iki ucu 

sivri ve kıvrık metal parça... Yedirmek işi... 6. Gölge gibi izleye-
rek... Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce 
gelen, son karşıtı... 7. Hangi şey... Yaptığı iş beğenilmediğinde 
“sanki iş görmüş gibi” anlamında kullanılan bir söz... Döküm 
parçasında, içi boş, kopya elde etmek için kullanılan kum, ma-
den veya erimiş durumdaki döküm maddesine dayanıklı baş-
ka bir maddeden yapılmış dolgu kalıp... 8. Piston... Belli bir 
ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje... 
İşaret... 9. Yağsız, iyi pişmiş, iri parça et... Folyo kâğıdı... Keli-
menin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden 
veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz... 10. 
Delici kılıçla oynanan, hedef bölgesi bütün vücut olan bir tür 
kılıç oyunu... Kırk kişilik evliya topluluğu... Türk alfabesinin 
yirminci harfinin adı, okunuşu... 11. Talyum elementinin sim-
gesi... Kesesi olan... Metneryum elementinin simgesi... Anlam 
bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan 
bir söz... 12. Anlamsız... Germanyum elementinin simgesi... 
Cıva elementinin simgesi... 13. Enayice... Baba... 14. Kınamak 
işi, ayıplama, tak-
bih... Sonsuzluk 
(eski)... 15. Kız ev-
lat (eski)... Anlamı 
güçlendirmek için 
aynı kelimenin 
tekrarlanması, an-
lamları birbirine 
yakın, karşıt olan 
veya sesleri birbi-
rini andıran keli-
melerin yan yana 
kullanılması...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ARAR BENİ

Zaman gelmiş, dert yoklanır

Ozan söyler, saz tıklanır

Şelek ağır, yük yüklenir

Dost gönülden arar beni

Düşünmeden yol alınmaz

Aşk olmadan sır verilmez

Gül solarsa dost sarılmaz

Dost gönülden arar beni

Dere boyu yağar baran

Sular akar diner yaram

Sen gönül ol seni saram

Dost gönülden arar beni

Garip dostla bahçe bağım

Gökte yıldız, dal, yaprağım

Doğru benim, gül ocağım

Dost gönülden arar beni

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

KAYMAKAM ÖĞRENCİLERİN
KARNE SEVİNCİNE ORTAK OLDU

D o ğ a n ş e -
hir Kaymakamı 
Halil İbrahim 
Köroğlu, 2019-
2020 Eğitim ve 
Öğretim Yılının 
ilk yarılında öğ-
rencilerimizin 
karne sevincine 
ortak oldu.

Doğanşehir 
Ertuğrul Gazi 
İlkokulu ve Ka-
dılı Cumali San-
car İlkokulunu 
ziyaret ederek 
buradaki öğ-
rencilerin karne 
heyecanını pay-
laşan Doğanşe-
hir Kaymakamı 
Halil İbrahim 
Köroğlu, öğren-
cilerle bir süre 
sohbet ettikten 
sonra karneleri 
dağıttı.

Öğrencilerle 
aynı sıralarda 
oturan Doğanşe-
hir Kaymakamı 
ikinci yarıyılda 
tüm öğretmen 
ve öğrencilere 
başarılar dile-
yerek, bol bol 
kitap okumaları 
tavsiyesinde bu-
lundu.
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Kapıdere 
Adana - Malatya arası Demiryolu 1933’te 

ulaşıma açıldı. Bu tarihe kadar bugünkü 

Kapıdere Köyünde tek bir ev yok, yani Kapı-

dere adında bir köy de yoktu. İstasyon yeri 

olarak Kapıderenin seçilmesi, çevre köyler 

arasında uygun bir yer olmasıdır. 

Trenin raylarda hareket etmesiyle de 

Kapıdere hareketlenmeye başladı. Aynı 

yıllarda Elbistan - Kapıdere arasında kara-

yolu yapıldı. ( 1963 yılına kadar Kapıdere ve 

civardaki köyler Elbistan ilçesine bağlıydı, 

Elbistan da Malatya’ya 1960’a kadar). İstas-

yonun açılmasıyla civar köylerden Kapıde-

reye göç oldu, evler yapıldı ( eski adı Kılılı 

olan ) Örencik köyünden en fazla yerleşenler 

oldu. Çarşı Pazar kuruldu, Kahvehaneler, 

lokantalar, oteller yapıldı. Elbistan’la esnafı 

unutmadan geçmeyeceğim. Bakkallık yapan 

Bekir ve Ali Kral kardeşler ( onlardan Efendi 

diye bahsedilir, gerçekten Beyefendi insan-

lardı). Otelci Cengiz, Semerci, tekel bayisi vs. 

1933 Soyadı kanununun çıkmasıyla yöre-

de yaşayan bazı aileler de Kapıdere soyadını 

aldılar. 

Ben, 1977 -80 arasında ortaokulu Kapı-

derede okudum, ilk öğrenci sınıfındayım. 

Sonbahar geçip kış yaklaştığında, eski bir 

kahvede açılmıştı okulumuz. Okulumuza ta-

yin edilen ilk öğretmenimiz ve müdürümüz, 

Yazıhanlı Yusuf Elisçık’tı, bu hayattan göç 

etmiş, saygıyla anıyorum, nur içinde yatsın.

O yıllarda Kapıdere gündüzleri insanla 

dolup taşardı. Günde 4-5 yolcu treni Adana 

yönüne, bir o kadarı da Malatya yönüne gi-

der, herbirine bölgede yaşayan vatandaşlar 

bir isim vermişlerdi. Posta, Karma, Hamido 

( Malatya’nın eski Belediye Başkanı Hamid 

Fendoğlundan alınma isimdi ), Motorlu ( 

önceleri Kara tren dediğimiz buharlı loko-

motifler varken, ilk dizel motorlu lokomo-

tifin çektiği trene Motorlu denmiş , öyle 

kalmıştı).

1980’lerin başlarından itibaren Kapıdere 

eski canlılığını kaybetmeye başladı. Önce 

trenler vaktinden çok geç gelmeye, bazıları 

iptal olmaya başlandı. Minibüs taşımacılığı 

başladı. 1986 depreminde çoğu Kapıdereli, 

Çukurova bölgesine göçetti. Bugün o eski 

canlılıktan maalesef eser yoktur. Günde tek 

yolcu treni geçiyor, maalesef ona da pek ilgi 

yoktur. Memlekete gidişlerimde bir trense-

ver olarak bir kez olsa da biner, Doğanşehir 

veya Gölbaşı’ya giderim trenle. İki ilçe arası 

demiryolunun en ilginç alanıdır köprüler, 

tünelleriyle.

VAKKAS
SARIBAŞ

“Yeni Bir Şahlanış Döneminin Kapılarını Açıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Yılı De-
ğerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuş-
mada, “Büyümeyi, üretimi, ihracatı, istih-
damı güçlendirerek, Akdeniz başta olmak 
üzere uluslararası alandaki haklarımıza 
sahip çıkarak yeni bir şahlanış döneminin 
kapılarını açıyoruz” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen 2019 Yılı Değerlen-
dirme Toplantısı’nda bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Siste-
mi’ne geçildikten sonra, yürütmenin faa-
liyetlerini 100 günlük periyotlar hâlinde 
takip etmeye başladıklarını kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birinci ve ikin-
ci 100 günlük icraat programlarımızı mil-
letimiz ile paylaştık. Bakanlıklarımızın 
ve kurumlarımızın icraatlarının takibini, 
Cumhurbaşkanı Yardımcımız vasıtasıyla, 
çeyrek dilimler hâlinde sürdürdük. Yılda 
iki defa da bu değerlendirmeyi şahsen 
milletimizle paylaşacağımızı kamuoyuna 
açıklamıştık” diye ekledi.

“2023 HEDEFLERİ, TÜM 
ÇALIŞMALARIMIZDA BİZİM 
İÇİN BİR PUSULA GÖREVİ 

GÖRMÜŞTÜR”
“Bugün, 2019 yılının toplu değerlen-

dirmesini yapmak ve 2020 çalışmalarımızı 
paylaşmak için sizlerle birlikteyiz” ifade-
lerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:  “Yetkiyi doğ-
rudan milletten alan bir hükûmet olarak 
yaptıklarımızın hesabını milletimize ver-
mek en başta gelen görevimizdir. Bilindiği 
gibi, yeni yönetim sistemimizin en büyük 
özelliği, eskiden çok ciddi zaman ve enerji 
kaybına yol açan düzenlemelerin, hızlı ve 
etkin şekilde yapılabilmesine imkân sağ-
lamasıdır. İtimadın takip ve kontrole mani 
olmadığı anlayışıyla, bakanlıklarımızın ve 
kurumlarımızın faaliyetlerini yakından iz-

liyoruz. Böylece aksaklıkları ve eksiklikle-
ri vakitlice belirleyerek çözüm yolları bul-
ma ve hızlıca hayata geçirme imkânı elde 
ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de çey-
rek dilimler hâlinde takibi, her altı ayda 
bir de sonuçları milletimizle paylaşmayı 
sürdüreceğiz.”

Yaklaşık dokuz yıl önce, 2011 yılında 
2023 hedeflerini milletin takdirine sun-
duklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “2023 hedefleri, o günden bugüne 
tüm çalışmalarımızda bizim için bir yol 
haritası, bir pusula görevi görmüştür. Tür-
kiye’nin 2023 yürüyüşü, içeride ve dışarı-
da pek çok kesimi rahatsız etmiştir. Dikkat 
ederseniz, ülkemize yönelik saldırılar, bu 
süreçte, tarihte eşi benzeri görülmemiş 
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” açıklamasında bulundu.

“2019 YILINI YENİDEN 
YÜKSELİŞ YILI HÂLİNE 

DÖNÜŞTÜRDÜK”
Sokakları kaosa teslim etmediklerini, 

terör örgütlerine boyun eğmediklerini, 
meydanı darbecilere bırakmadıklarını, 
Türkiye’nin güney sınırları boyunca kuşa-
tılmasına rıza göstermediklerini ve eko-
nomik tetikçilere de teslim olmadıkları-
nı vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,  
“Evet, çok büyük bedeller ödedik, çok acı 
kayıplar verdik, çok sinsi tuzaklarla kar-
şılaştık, ama hepsinin de üstesinden gel-
meyi başardık. 2019 yılı, işte bu sıkıntıları 
tüm ağırlığıyla hissettiğimiz bir yıl oldu. 
Türkiye için yazılan senaryolarda 2019, 
bir yıkılış ve teslim oluş yılı olarak öngö-
rülmüştü. Rabbimize binlerce şükürler ol-
sun ki, biz 2019 yılını yeniden yükseliş yılı 

hâline dönüştürdük” değerlendirmesinde 
bulundu.

“Millî birlik ve beraberliğimizi daha 
da güçlendirdik” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Te-
rör örgütlerini sınırlarımızdan uzaklaş-
tırdık. Darbecilere dünyayı zindan ettik. 
Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan 
terör koridorunu parçaladık. Ekonomi-
mize kurulan tuzakları bozarak yeniden 
hedeflerimize odaklandık. Şimdi de, hem 
büyümeyi, üretimi, ihracatı, istihdamı 
güçlendirerek hem Akdeniz başta olmak 
üzere uluslararası alandaki haklarımıza 
sahip çıkarak yeni bir şahlanış döneminin 
kapılarını açıyoruz.”

“TÜRKİYE’NİN 
TÖKEZLEMESİNİ 
BEKLEYENLERİ 

HÜSRANA UĞRATMAYI 
SÜRDÜRECEĞİZ”

2019 yılı icraat sonuçlarının, Türki-
ye’nin en zor şartlarda bile neler yapa-
bileceğini gösteren bir başarı hikâyesi 
olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “İnşallah 2020 yılında, her alanda 
çok daha fazlasını gerçekleştirerek, mille-
timize bize verdiği hasbi destek ve yaptı-
ğı fedakârlıklar için borcumuzu ödemeye 
çalışacağız. Bu büyük milletin, şartlar ne 
olursa olsun, istiklali ve istikbali için des-
tan yazmaya devam edeceğini, içeride ve 
dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla 
giriyoruz. Dört gözle Türkiye’nin tökez-
lemesini ve yere kapaklanmasını bekle-
yenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. 
Bunu yaparken, kendimizi sürekli muha-
sebeye çekmeyi ihmal etmiyoruz” dedi.

Bu anlayışla, Cumhurbaşkanlığı Hükû-
met Sistemi’nin birinci yılı vesilesiyle, 
yeni yönetim sistemiyle ilgili kapsamlı bir 
değerlendirme yaptıklarını belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Sonuçta, ifade edilen sorunların 
yüzde 98’inin yeni yönetim sisteminden 
değil, eski sistemin alışkanlıklarıyla iş 
yapma eğiliminden kaynaklandığını gör-
dük. Bu tespit ışığında, tıkanıklık nokta-
larını çözecek bir dizi tedbir geliştirerek 
adım adım hayata geçirmeye başladık. 
Aynı şekilde önümüzdeki dönemle ilgili 
orta ve uzun vadeli planlarımızı hazırla-
dık. Meclisimiz tarafından da kabul edilen 
11’inci Kalkınma Planımız, 2019-2023 dö-
nemini 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.”

Geçen yılı, verimli çalışmalarla ka-
pattıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Şöyle bir genel tabloya baktı-
ğımızda, 2019 yılı icraat programlarında 
yer alan bin 451 eylemin bin 161’ini ta-
mamlandığımızı görüyoruz. Bütçe konu-
sundaki tüm sıkıntılara rağmen, 2019’un 
birinci yarısındaki eylemlerde yüzde 98, 
ikinci yarısındaki eylemlerde ise yüzde 
89 gerçekleşme oranı yakaladık. Bu ey-
lemlerin hayata geçmesi için yaklaşık 68 
milyar lira bütçe kullandık. Biliyorsunuz, 
hükûmete ilk geldiğimizde Türkiye’yi dört 
sütun üzerinde yükselteceğimizin sözünü 
vermiştik. Bunları da eğitim, sağlık, ada-
let ve emniyet olarak belirtmiştik. Gerek 
Türkiye genelinde, gerekse illerimizde 
hayata geçirdiğimiz icraatları da hep bu 
önceliklere göre anlatmayı tercih ettik” 
açıklamasında bulundu.


