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HAMZA DAĞ
TANITIM VE MEDYADAN SORUMLU 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Editörden

Kasım ayı itibariyle AK Parti’nin iktidara gelişinin 20. yılını idrak etmenin mutluluğunu ve haklı gururunu 
yaşıyoruz. 
Milletin teveccühüyle 15 seçimi zaferle taçlandıran AK Parti, şu ana kadar yaptıklarının yanı sıra, yeni vizyon 
ve hedefler belirlemesiyle de şimdiden siyasi tarihte güçlü bir konum edinmiştir. 
AK Parti’yi 20 yıldır iktidarda tutan önemli faktörlerden biri, millete hizmet etmeyi ve milletin ihtiyaçlarına 
göre politikalarını güçlendirmeyi, geliştirmeyi şiar edinmiş olmasıdır. 
Liderimiz Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti çatısı altında siyaset sahnesine çıktığı ilk gün ifade ettikleri 
gibi Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmamıştır. 
Türkiye, iktidarlarımız döneminde enerjiden terörle mücadeleye, sosyal politikalardan savunma sanayisi-
ne, sağlıktan turizme, ekonomiden gençlik politikalarına, tarımdan spora ve dış politikadan eğitime kadar 
sayısız alanda çağ atlamış, yaptığı devrim niteliğinde icraat ve hamlelerle gıpta edilen bir ülke konumuna 
erişmiştir.
Elbette bir siyasal iktidardan toplumun beklentisi, her alanda kendisine hizmet etmesi olmalıdır. Bu, hayatın 
kendisi kadar gerçek ve doğal bir durumdur. Ancak AK Parti, tüm alanlarda yaptığı somut icraat ve mega 
projelerin yanı sıra Türkiye’de toplumsal huzur, güven ve barışı da tesis etmek için güçlü bir yaklaşım or-
taya koymuştur. Artık Türkiye’de hiçbir kesim, grup ya da topluluk kendisini dışlanmış hissetmemektedir. 
Eski Türkiye’nin yasakçı ve ötekileştirici vesayet kurumlarının, milletin talep ve desteğiyle bertaraf edildiği 
aşikârdır. Bu, partimizin milletle başardığı önemli işlerden biri olarak son 20 yılın karnesindeki yerini almıştır. 
Liderimizin çizdiği istikamet ve çerçeve dahilinde, kadrolarımızın tümüyle konsantrasyon ve kararlılığımızla 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken ortaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı viz-
yonu ise sürekli geliştirdiğimiz politika ve yaklaşımlarımızın somut bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Toplumumuzun her bir kesimiyle birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme noktasında gösterdiğimiz ka-
rarlılık, Türkiye Yüzyılı yaklaşımımızın ana hatlarını ihtiva etmektedir. Kadim tarihimizde tekraren yaşadığı-
mız üzere, biz millet olarak beraber olduğunda güçlü, birlikte kaldığında yıkılmaz bir karakter ile varlığımızı 
sürdürmekteyiz. 
Cumhuriyetimizin önümüzdeki yüz yılının “Türkiye Yüzyılı” olacağı ifadesi, bir temenni değil bir hedef nite-
liğindedir. Bu hedefi kararlı bir şekilde belirleyebilmenin temelinde ise milletimize duyduğumuz güven ve 
milletimizden aldığımız güç yatmaktadır. 
“Yarın değil, hemen şimdi” yaklaşımıyla bir bütün halinde Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek, büyük ve güçlü 
Türkiye’yi gelecek nesillere en güzel şekilde miras bırakacağız. 
İktidara gelişimizin 20. yılını kutluyor, Rabbimizden nice yıllarda milletimize hizmet etmeyi bize nasip etme-
sini niyaz ediyoruz. 
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapıldığı alanda incelemelerde bulunan 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanının İstanbul'a 
verildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi 
Olena Zelenska'yı İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

ISTANBUL ‘’TÜRK DÜNYASI GENÇLIK 
BAŞKENTI’’ ILAN EDILDI

EMINE ERDOĞAN, UKRAYNA DEVLET 
BAŞKANI'NIN EŞI ZELENSKA'YI 
ISTANBUL'DA AĞIRLADI
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

ÇOCUKLAR IÇIN 6 BIN KAN ŞEKERI ÖLÇÜM 
CIHAZI DAĞITILACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 0-14 yaş arası çocuklar için ilk etapta 6 bin kan şekeri ölçüm cihazı 
temin edip dağıtacaklarını açıkladı. Yanık, "2 yıllık temin süreciyle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

ISTANBUL HAVALIMANI DÜNYANIN EN IYI 
HAVALIMANI SEÇILDI
Dünyanın önemli yayın gruplarından Conde Nast'ın, lüks seyahat konusunda otorite sayılan, gezginlerin kılavuzu ve 
ilham kaynağı olan seyahat ve yaşam dergisi Conde Nast Traveler'in prestijli ödüllerden biri olan ve her yıl düzenli 
olarak yapılan "Okuyucuların Seçimi" anketinin sonuçlarını açıkladı. Anketin sonucunda ortaya çıkan "Dünyanın En İyi 
Havalimanları" listesinde İstanbul Havalimanı birinci oldu.
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

TARIM SEKTÖRÜNDEN 9 AYDA REKOR 
IHRACAT
Sahip olduğu üretim potansiyeliyle tarım ticaretinde dünyada önemli konumda bulunan Türkiye, bu alanda yılın 9 
ayında gerçekleştirdiği 24,5 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı.

Meclis, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 2018 yılından bu yana 252 ton kağıt toplayarak, yaklaşık 4 bin ağacın kesilme-
sinin önüne geçmiş oldu.

TBMM ‘’SIFIR ATIK PROJESI’’NI 
BAŞARIYLA YÜRÜTÜYOR
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ILE TOKAYEV 
MASA TENISI OYNADI

TOGG'UN ILK ŞARJ ISTASYONU BOLU'DA

Kazakistan'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım 
Cömert Tokayev ile masa tenisi oynadı.

Türkiye'de kullanıcılara kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Togg, Trugo markasıyla ilk cihazla-
rını Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'nde kurdu.
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

"HEALTH TÜRKIYE" ILE ULUSLARARASI 
SAĞLIK HIZMETLERI DÜNYAYA 
TANITILACAK

FATIH SONDAJA BAŞLADI

Türkiye'nin sağlık turizmindeki yeni çatı markası "HealthTürkiye" ile uluslararası sağlık hizmetleri dünyaya tanıtılacak, 
tüm reklam çalışmalarında bu markaya yer verilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki Çaycuma-1 kuyusunda son-
daja başladığını duyurdu.
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

ŞEHIT VE GAZI YAKINLARI ILE GAZILERIN 
UÇAK BILETLERI YÜZDE 50 INDIRIMLI 
OLACAK
Şehit ve gazi yakınları ile gaziler için uçak biletlerinde indirim protokolü imzalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
ile Türk Hava Yolları arasında imzalanan protokol sayesinde yurt içi ve yurt dışında yüzde 50 indirimli uçuş hakkı 
getirildi. Engelliler ve refakatçiler ise yüzde 25'e varan indirimle uçabilecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Be-
nim vatandaşlarım bu medeniye-
te layıktır Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen 
Havalimanı İstasyonu'nda gerçek-
leştirilen Pendik-Sabiha Gökçen 
Havalimanı Metro Hattı Açılış Tö-
reni'nde yaptığı konuşmada “Ba-
kanlığımız ve belediyelerimiz vası-
tasıyla vatandaşlarımızı en hızlı, en 
güvenli, ekonomik ulaşım ağı olan 
raylı sistemlere kavuşturmaya de-
vam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzunluğu 7,4 kilometre olan 4 istas-
yonlu metro hattının Sabiha Gökçen 
Havalimanı'nı Pendik'e, Anadolu Ad-
liyesi'ne ve Kadıköy'e bağladığını be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabi-
ha Gökçen Havalimanı'na Pendik'ten 
10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, 
Kadıköy'den 50 dakikada ulaşma-
nın mümkün hâle geldiğini söyledi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek 
birkaç ay içinde şu an devam eden 
yatırımlar da tamamlandığında bu 
hattı İstanbul Havalimanı'na kadar 
ulaştıracaklarını dile getirdi.

Bugünkü açılışla İstanbul'daki raylı 
sistem ağı uzunluğunu 270 kilomet-
renin üzerine çıkardıklarını aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hâlen in-
şası süren projelerle bu rakamın 366 
kilometreyi geçeceğini ifade etti.
İstanbul'daki raylı sistem ağının yarı-
sının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından kente kazandırıldığını dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Birileri bizim yaptığımız bu raylı 
sistemleri ne yapmak istiyor, sahip-
lenmek istiyor. Bunların kimler oldu-

ğunu anlıyorsunuz değil mi? Ama 
bunlara en güzel dersi inşallah ha-
ziranda vermeye var mıyız? Öyleyse 
gece gündüz çalışmaya var mıyız? 
Karşımdaki bu muhteşem katılım 
zaten bunu ispat ediyor." diye konuş-
tu.
Türkiye genelindeki 811 kilometrelik 
şehir içi raylı sistemin 312 kilomet-
resinin yine Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığınca gerçekleştirildiğine 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, "Az önce buraya geldik, yerin 
altında 32 metre ve raylı sistemle 
geldik ama hiç gürültü, şu, bu yok. 
Altı dakikada bindiğimiz yerden bu-
radayız. İşte bunun adı yol medeni-
yettir. Raylı sistem medeniyettir. Bu 
medeniyete, bu moderniteye benim 
vatandaşlarım layıktır. Benim hanım 
kardeşlerim layıktır, benim beyefen-
di kardeşlerim layıktır. Benim genç-
lerim layıktır. İşte şu anda da inşası 
süren 185 kilometrelik raylı sistemle 

bu rakam daha da artacak. Görüldü-
ğü gibi, muhalefet inşaatı başlamış 
metro hatlarına hafriyat dökerken 
biz bakanlığımız ve belediyelerimiz 
vasıtasıyla vatandaşlarımızı en hız-
lı, en güvenli, ekonomik ulaşım ağı 
olan raylı sistemlere kavuşturmaya 
devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Belediye başkanlığı döneminden bu-
güne, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" 
anlayışıyla millete eser ve hizmet 
üretmenin gayreti içinde olduğunu 
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
gerek kendi belediye başkanlığı dö-
neminde, gerek Kadir Topbaş'ın be-
lediye başkanlığı döneminde, gerek-
se de Mevlüt Uysal döneminde hep 
aynı kararlılıkla yola devam ettiklerini 
söyledi.
 

SABIHA GÖKÇEN HAVALIMANI METROSU 
AÇILDI
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Şahkulu Sultan Dergâhı ve 
Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri 
Temel Atma ve Toplu Açılış Töre-
ni'nde yaptığı konuşmada, bugün 
burada ülke genelinde inşası ta-
mamlanan 4 cemevinin açılışı, 7 
cemevinin de temel atma töreni 
vesilesiyle Alevi Bektaşi kardeşle-
riyle hasbihal etmek için bir arada 
olduklarını söyledi.

Elazığ Karakoçan, Ankara Altındağ, 
Erzurum ve Erzincan Kemah'ta hiz-
mete açacakları 4 cemevini kullan-
acak vatandaşlara hayırlı olmasını 
dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Kütahya ve Kayseri'de inşası süren 
Burdur Çavdır, Denizli Ardıçlı, Bilecik 
Bozüyük, Aydın Koçarlı ve Kırklareli 
Babaeski'de de temelini bugün at-
acakları 7 cemevinin bir an önce 
tamamlanarak hizmete girmesini 

temenni etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eserl-
erin kazandırılmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ederek şöyle 
konuştu:
"Şu an içinde bulunduğumuz Şahkulu 
Sultan Dergâhı, Orhangazi devrinden 
bugüne önce ahilerce, ardından Haz-
reti Hünkâr’ın yolunda hizmet eden-
lerce ayakta tutulmuş ve ihya edilm-
iştir. Bunca asırdır dergâhımızdan 
gelip geçen, konan, göçen herkesten 
Allah razı olsun diyor, her birini rah-
metle yâd ediyorum. Dergâhımızın 
son dönemdeki mürşitlerinden Me-
hmet Ali Hilmi Dede Baba özellikle 
bu tür yapılan eserlerle ilgili şöyle 
anlatıyor: ‘’Ham bağına kurulmuş 
âşıkların otağı. Gülzar-ı aşk olubdur 
aşk ehlinin durağı. Gel pir evine âşık, 
eyle özünü puhte. Yanuptur aşk odu-
na erenlerin ocağı.’’ Evet, bu mekân-

lar aşk ocağıdır, edep ocağıdır, gönül 
ocağıdır.
Tevhidi bir, kitabı bir, kıblesi bir, peyg-
amberi bir, ezanı bir insanlar için 
bundan başka bir muhabbet, bun-
dan başka bir aşk yolu yoktur. İşte 
bunun için hepimizin peygamberi, 
hepimizin Ali'si, hepimizin ehlibey-
ti, hepimizin Hüseyin'i, hepimizin 
Kerbela'sı diyoruz. Milletimizin asır-
lardır varlığını ve birliğini korumasını 
sağlayan bu muhabbet ışığı bugün 
de önümüzü aydınlatıyor. Sinsi ni-
yetlerle millî birliğimizi bozmak için 
içeride ve dışarıda çalışan pek çok 
kesim olmuştur ama hamdolsun bu 
aşk ateşini söndürmeye kimsenin 
gücü yetmemiştir." diye konuştu.
"1585 cemevi ziyaret edilerek mu-
hataplar tek tek dinlendi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
çerçevede ülkedeki Alevi Bektaşi 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CEMEVLERI 
TEMEL ATMA VE TOPLU AÇILIŞ TÖRENI’NDE 
KONUŞTU
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toplumunun beklentilerini tespite 
ve çözüm yolları bulmaya yöne-
lik kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını 
belirterek "Kültür ve İçişleri Bakan-
lığımızın koordinasyonunda 
yürütülen millî birlik ve beraberlik 
çalışması kapsamında 1585 ceme-
vi ziyaret edilerek muhataplar tek 
tek dinlendi. Valiliklerimiz vasıtasıy-
la çözülebilecek bina, tadilat, ısıt-
ma gibi sorunlar için hemen sıcağı 
sıcağına talimatlar verildi, adımlar 
atıldı." dedi.
Ayrıca, daha köklü çözümler için ay-
rıntılı çalışmalar yürütüldüğünü, bun-
ların müjdesini paylaşmak istediğini 
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

sözlerini şöyle sürdürdü:
"Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın ve 
onların etrafında bir araya geldiği 
mekânların tüm meselelerinin dev-
let nezdinde takibini ve yürütmesini 
yapacak kurumsal bir yapı kuruy-
oruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız 
kendi bünyesinde kuracağımız Alevi 
Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, 
muhtarlıklara, derneklere, belediyel-
ere, federasyonlara bağlı cemevler-
inin tamamının yönetimini yürütece-
ktir. Cemevi hizmetlerinden eğitim 
faaliyetlerine kadar tüm çalışma-
lar, bu kurumsal yapı altında kamu 
güvencesi desteği ve denetimiyle 
yürütülecektir. Böylece cemevlerinin 

aydınlatma, içme ve kullanma suyu, 
yapım, onarım, bakım giderlerinin 
karşılanması ve imar planlarındaki 
yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş 
olacaktır. Aynı şekilde cemevler-
inde erkân hizmetlerini yürütme-
kten sorumlu Alevi Bektaşi inanç 
önderlerinden talep edenlere de bu 
kurumsal yapı bünyesinde kadro 
verilebilecektir. Ülkemizin demokra-
tikleşme reformlarının en önemli-
lerinden biri olduğuna inandığım 
bu adımların ülkemize, milletimize, 
Alevi Bektaşi kardeşlerimize hayırlı 
olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türki-
ye, dijitalleşme sürecinde 900'den 
fazla kurumunun 6 bin 800'den 
fazla hizmetiyle 61 milyon kullanıcı 
sayısına ulaşan e-Devlet kapısı uy-
gulamasıyla dünyadaa ilk sıralara 
yerleşmiştir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, Beştepe Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkan-
lığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 
hazırlanan "e-insan" programının 
tanıtım töreninde yaptığı konuşma-
da, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." 
düsturuyla tüm çalışmalarının 
merkezine insanı yerleştirmiş bir 

hükûmet olduklarını belirtti.
Ülkeye kazandırdıkları demokrasi, 
kalkınma devrimlerinin gerisinde 
hep "önce insan" anlayışının bulun-
duğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:
"İktisadi kalkınmanın bir ayağı 
fiziki altyapı ve hizmet unsurları 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, “E-INSAN 
PROGRAMI“NDA KONUŞTU
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ise diğer ayağı yetişmiş insan kay-
nağıdır. Bu ikisi bir araya gelmeden 
kalkınma gerçekleşmez. Dolayısıy-
la Türkiye'nin kalkınmasını sadece 
yollarda, köprülerde, barajlarda, 
tünellerde, binalarda aramak eksik 
bir yaklaşımdır ki bunu başarıyla 
icra etmiş bir hükûmetiz. Asıl büyük 
kalkınma atılımını, eğitimiyle, öğre-
timiyle, sağlığıyla, sporuyla, sosyal 
destekleriyle ve diğer tüm unsurlarıy-
la insan kaynağımızı geliştirmekte 
gösterdik."
"Türkiye de artık gelişmiş ülkeler 
programı içerisinde yerini aldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zira bu-
rası Türkiye. Artık geri kalmış ülkeler 
silsilesi içerisinde değil, az gelişmiş 
de değil... Türkiye de artık gelişmiş 
ülkeler programı içerisinde yerini 
aldı. Türkiye, dijitalleşme sürecinde 
900'den fazla kurumunun 6 bin 
800'den fazla hizmetiyle 61 milyon 
kullanıcı sayısına ulaşan e-Devlet 
kapısı uygulamasıyla dünyada ilk 
sıralara yerleşmiştir" diyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, her alanda 
cumhuriyet tarihinde yapılanların 
tamamını 5'e, 10'a katlayan benzer 
atılımları saymanın mümkün old-
uğunu anlattı.
İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 
geliştirilerek uygulamaya konu-
lan sistemlerin yerli ve millî hazır-
landığını dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, atılan her adımda 
gençlerin ve çalışanların umutlarını 
güçlendirecek, öz güvenlerini yük-
seltecek, becerilerini ve yetkinlikler-
ini artıracak, devleti ve özel sektörü 

başarıdan başarıya taşıyacak "Ye-
tenek Yönetim Modeli"nin inşasının 
hedeflendiğini bildirdi.
Ulusal Staj Programı
Tüm üniversitelerde faaliyete geçir-
ilen "kariyer merkezleri"nin gençler-
le reel sektör arasında köprü kur-
duğunu ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, reel sektörün talebi ile 
gençlerin kariyer hayallerini buluştur-
maya yönelik "Yetenek Kapısı"nın 
devreye alındığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öğrencil-
erimizin yaşadıkları bir diğer önemli 
sorunu, ‘’Ulusal Staj Programı’’ ile 
adil ve verimli bir şekilde çözüme 
kavuşturduk. Kişisel bilgilerin gizli 
tutulduğu yetenek havuzu, kurum-
larımızın stajyer öğrenci temininde 
giderek daha çok rağbet gösterdiği 
bir diğer önemli programımızdır. 
Böylece, herhangi bir aracıya ve onun 
getirdiği şüpheye mahal bırakmadan 
stajyer insan kaynağı arzı ile talebi-
ni buluşturma imkânı elde ettik. Bu 
sistemde herkesin referansı; kendi 
kabiliyeti, birikimi ve vizyonudur. Son 

2 yılda 160 bini aşkın gencimiz ücreti 
ve sigortası devlet tarafından karşıla-
nan bu program üzerinden kamu 
kurumlarında staj yapma imkânı bul-
muştur. Programın, OECD tarafından 
örnek uygulama olarak gösterilmiş 
olması doğru istikamette gidildiğinin 
işaretidir."
"Türkiye'nin insan kaynakları envan-
terinin hazırlıklarını tamamladık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasına şöyle devam etti:
‘’Önümüzdeki yıl Ulusal Staj Pro-
gramı’’mızdaki stajyer öğrenci 
sayısını 150 bine çıkartıyoruz. Staj 
sürelerinin de öğrenci ve kurum ar-
asındaki karşılıklı rızaya bağlı olar-
ak 3 aya kadar uzatılabilmesini 
sağlıyoruz. Özel sektörden beklen-
timiz, 150 bin öğrenciye benzer şart-
larda staj imkânı vererek toplamda 
bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza 
destek vermeleridir. El ele vereceğiz, 
dayanışma içerisinde olacağız ve 
sıçramamızı bir anda gerçekleştire-
ceğiz.
Bu vesileyle gençlerimize bir de mü-
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jde vermek istiyorum. Ulusal Staj Programı'nın 2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz. Ayrıca yaz stajları için 
ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. 
İlave olarak, staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmaya devam edebilmelerini temin amacıyla geliştirdiğimiz 
Yetenek Yönetim Modeli’ni de yaygınlaştırıyoruz. Hem kamu hem özel sektör tarafının uzun zamandır beklendiğini 
bildiğimiz Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık. Bir sonraki adım olarak kamu ve özel 
sektörün gelecekte ihtiyaç duyacağı beceri ve etkinlikteki insan kaynağının belirlenmesi amacıyla 2023-2027 Strate-
jik İnsan Kaynağı planlamasının çalışmalarına başladık. Amacımız, Türkiye'nin 2053'e kadar ihtiyaç duyacağı insan 
kaynağını yetiştirmemizin önünü açacak kapsamlı bir planlamayı tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirmektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Her 
muhtar buluşmamız, aramızdaki 
muhabbet bağını güçlendirdiği-
miz, istişare ettiğimiz, ülkemizin 
meselelerini enine boyuna görüş-
tüğümüz bir demokrasi bayramına 
dönüştü.”
19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ildeki 
tüm muhtarlara "Gece gündüz de-
meden köylerine, mahallelerine sa-

hip çıktıkları, millete aşkla sevdayla 
hizmet ettikleri için" teşekkür etti.
Bugün daha önce söz verdikleri bir 
hizmetin, Muhtarlar Evi'nin açılış 
heyecanını da yaşadıklarını dile ge-
tiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bi-
nanın kafesi, restoranı, bay-bayan 
mescidi, otoparkı, 58 yatak kapasi-
tesine sahip 35 odasıyla bugünden 
itibaren tüm muhtarların istifadesine 

sunulduğunu anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece 
muhtar kardeşlerimizi iş veya baş-
ka sebeplerle Ankara'ya geldikler-
inde kalacak yer bulma derdinden 
de kurtarmış bulunuyoruz. Artık 
muhtarlarımız da Ankara'da gönül 
rahatlığıyla kalabilecekleri, merkezî 
konumuyla trafik sıkıntısı çekmeden 
tüm işlerini halledebilecekleri bir eve 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MUHTARLAR 
EVI AÇILIŞI VE 100 MUHTAR HIZMET BINASI 
TEMEL ATMA TÖRENI’NDE KONUŞTU
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kavuşmuş oldular." diye konuştu.
Muhtarlar Evi'nin açılışının yanı sıra 
bugün ayrıca 100 Muhtar Hizmet 
Binası'nın temel atma töreninin 
de yapılacağını bildiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, 5 vilayete canlı 
bağlantılar kurarak bunların temelini 
atacaklarını, en kısa sürede inşaat-
ları tamamlayıp muhtarların emrine 
vereceklerini söyledi.
Muhtarlar Evi'nin tüm muhtarlara 
hayırlı olmasını dileyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, "Rabb’ime mu-
htarlarımıza olan bir sözümüzü 
daha gerçeğe dönüştürme imkânı 
bahşettiği için hamdediyorum. 
Rabb’im birliğimizi, beraberliğimizi, 
kardeşliğimizi daim eylesin. Bu güzel 

tesisin inşasında emeği geçen başta 
İçişleri Bakanım, yardımcıları ve tüm 
ekibimizi, yüklenici firmaları, mimar, 
mühendis tüm işçisine kadar herkesi 
tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Muhtarlık binalarına güvenlik sis-
temi"
Muhtarlık Bilgi Sistemi ile devlet-mu-
htar-vatandaş arasında yepyeni bir 
anlayışın, bütünleşmenin kapısını 
araladıklarını dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, tüm muhtarlara 
İçişleri Bakanlığı tarafından tek tip 
özel muhtar kimliği düzenlediklerini 
hatırlattı.
En az bir dönem muhtarlık yapan 
köy ve mahalle muhtarlarını, silah ru-
hsat harcından muaf tutarak önemli 

bir avantaj sağladıklarını anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtar-
ların ödeneklerini de olması gereken 
seviyeye çıkardıklarının altını çizdi.
Göreve geldiklerinde sadece 97 lira 
olan muhtar ödeneğini tam 57 kat 
artışla 5 bin 500 liraya yükselttikler-
ini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
aynı zamanda güncel rakamla 2 bin 
232 lira olan muhtarların aylık SGK 
primlerinin de devlet tarafından 
karşılanmasını temin etiklerini söyl-
edi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, talep eden 
tüm kadın muhtarların, muhtarlık 
hizmet binalarını kameralı güvenlik 
sistemleriyle donattıklarını ifade etti.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SIZINLE 
BERABER YOL YÜRÜYENLERIN 
IHTIYARLAMASI MÜMKÜN DEĞIL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan Sezai Karakoç Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen İlk Oyum 
Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye 
Programı'nda yaptığı konuşmada, 
"Çevremizdeki ateşi bize sıçratmak 
için sabırsızlıkla bekleyenlerin, pi-
reyi deve yaparak oluşturmaya ça-
lıştıkları iklim sizi asla yanıtlamasın. 
Olanlara bugüne kadar meydanı bı-
rakmadık, bırakmayacağız" ifadele-
rini kullandı
"Maşallah bugün Diyarbakır kıpır 
kıpır yerinde duramıyor" diyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, gösterilen sev-
gi ve coşku için teşekkürlerini sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyar-
bakır'ın bu festivalin her yıl düzenle-
nen şehirlerarasında yer aldığını dile 
getirerek, şöyle devam etti:
"Festivalimizi her yıl değişen 5 
büyükşehre de yaygınlaştırarak tüm 
vatandaşlarımıza ulaştırmak isti-

yoruz. Önümüzdeki yıl Kültür Yolu'nu 
yapacağımız şehirleri İzmir, Adana, 
Gaziantep, Erzurum ve Trabzon olar-
ak belirledik. Ülkemizin güzelliklerini 
ortaya koyan her faaliyet her gayret 
bizim için önemlidir. Milletimizin ve 
coğrafyamızın asırlık ihmallerini son 
20 yıldır hayata geçirdiğimiz eser 
ve hizmetlerle gidermenin mücade-
lesini verdik.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Çevremizdeki ateşi bize sıçratmak 
için sabırsızlıkla bekleyenlerin, pireyi 
deve yaparak oluşturmaya çalıştıkları 
iklim sizi asla yanıtlamasın. Bunların 
derdi ne sizlersiniz ne de ülkemizdir. 
Kendi kısır çıkar hesaplarının yükünü 
milletimizin omuzuna yıkma peşinde 
olanlara bugüne kadar meydanı 

bırakmadık, bırakmayacağız. Kims-
enin değil kendi oyun planımızı takip 
ederek, hem özgürlüğümüze sahip 
çıkacağız hem refahımızı artıracağız. 
Sahte yüzlerin, sahte söylemlerin, 
sahte duruşların maskelerini birer 
birer indireceğiz. Kendi ikballerini 
bu ülkenin, 85 milyon vatandaşının 
felaketine bağlayanların hesap-
larını tepetaklak edeceğiz. Türkiye 
Yüzyılını sizlerle beraber yükseltecek 
sizlerle beraber zirveye taşıyacağız.
İstasyon Meydanı'nda toplu açılış 
töreni düzenlediklerini anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 
Diyarbakır çevre yolunun açılışını 
yaptık değil mi? Yolun güzelliğini 
gördünüz değil mi? Biz bu güzelim 
yolları yaparız ama HDP'si ve diğer-
leri sadece laf üretirler. Farkımız 
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bu. Onlar Kandil'e yol ararlar. Biz 
halkımıza modern yollar yaparız. 
Farkımız bu. Biz, 'Hep birlikte Tür-
kiye'yiz' derken, 'Türkiye Yüzyılı'nı 
birlikte inşa edeceğiz' derken birileri 
gibi istismar yapmıyoruz." ifadelerini 
kullandı.
Hayatının her döneminde olduğu gibi 
bugün de bütün yolları gençlerle bir-
likte yürüdüğünü belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Her mücadelemizi onlarla birlikte 
gerçekleştiriyoruz. Ben gencim. 
Niye? Çünkü gençlerle beraberim. 
Sizinle beraber yol yürüyenlerin ihti-
yarlaması mümkün değil. Beraberiz, 
biriz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. 
Gençler; nereye gidersek gidelim, 
milletimizle özellikle gençlerimizle 
bir araya gelmeye önem veriyorum. 
Çünkü biz Diyarbakır'ın ciğeri, meftu-
nesi varken birileri gibi FETÖ'cülerle 
benzin istasyonlarında hamburg-
er yemenin, kapalı kapılar ardın-
da iş çevirmenin derdinde değiliz. 

Gençlerimizin heyecanından ve 
coşkusundan ne kadar çok istifade 
edersek kendimizi o kadar bahtiyar 
addediyoruz.
"Huzur ikliminin olumlu sonuçları"
Gençlik Kolları Başkanlığının düzenl-
ediği, "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum 
AK Parti'ye Programı"nın aslında Tür-
kiye Yüzyılı'nın ayak sesleri olduğunu 
bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Di-
yarbakır'ın; tarihiyle, türküleriyle, lez-
zetleriyle, muhabbetiyle ve hepsin-
den önemlisi insanıyla ayrı güzellikte 
bir şehir olduğunu söyledi.
"Yıllarca terör örgütlerinin baskısı 
altında, insanların güvenliklerinden 
endişe duyarak yaşadıkları Diyar-
bakır, artık geride kaldı." diyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır, şai-
rin, 'Bunlar engerekler ve çıyanlardır. 
Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz 
koyanlardır.' diyerek tarif ettiği eşkıy-
alardan kurtuldukça özünü yeniden 
bulmuştur." ifadesini kullandı.
Bugün gündüzüyle gecesiyle huzur 

dolu bir Diyarbakır olduğunu vur-
gulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle konuştu:
"Surların, camilerin, kiliselerin, taş 
binaların, buram buram tarih ko-
kan silüetleri belirgin hale gelmiştir. 
Hevsel bahçelerinin bitkileriyle, kele-
bekleriyle, çocuklarıyla, neşesi yerine 
gelmiştir. Şehrin dört bir yanında, 
ardı ardına yükselen fabrikalarda 
işine, aşına, geleceğine sarılan in-
sanların alın terlerinin bereketi, hane-
leri doldurmuştur. Bu huzur ikliminin 
olumlu sonuçlarını, insanımızın gün-
lük hayatından ekonomiye kadar her 
alanda görmek mümkündür. Bugün 
buradaki buluşmamızı da Diyar-
bakır'ın yeniden ülkemizin önde gel-
en sanayi, ticaret, kültür, sanat ve el-
bette gastronomi şehri haline gelme 
iradesinin bir sembolü olarak telakki 
ediyorum."
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YÜZYILIN KONUT PROJESINDE TEMELI 
RECEP TAYYIP ERDOĞAN ATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Sincan Lale Meydanı'nda "İlk 
Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel 
Atma Töreni"nde yaptığı konuşma-
da "Yıllarca bir yuva sahibi olmak 
gayesiyle tasarruf yapan, biriktiren, 
borçlanan vatandaşlarımızı mecbu-
riyetten değil mutluluk içinde yaşa-
yacakları yuvalarına kavuşturmak 
istiyoruz." dedi.
Türkiye ekonomisinin proje kap-
samında yapılacak 900 milyar liralık 
yeni yatırımla 2 trilyon liralık ivme ka-
zanacağını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "İnşallah söz verdiğimiz 
şekilde 2 yıl içinde 250 bin konutluk 
ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin 
konutun tamamını bitirip hak sahi-
plerine teslim edeceğiz. Bugüne ka-
dar ne dediysek o. TOKİ'nin yapılmış 
konutlarını biliyorsunuz, bunları hep 
görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 
itibarıyla Türkiye'de artık illerimizin, 
ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni 
bir şehircilik atılımını başlattık ve 

bunu iddiayla söylüyoruz." dedi.
"Tek kat veyahut da zemin artı bir 
kat" Vatandaşların konut, arsa ya da 
iş yeri alarak bu atılıma ortak olabi-
leceğini anlatan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Altyapıları ve imarı hazırlanmış, in-
şaata hazır arsalar bu yeni atılımımızı 
diğerlerinden farklı kılıyor. TOKİ'nin 
yaptığı konutlardan birini almaya hak 
kazanamayan vatandaşlarımızdan 

dileyenler yine TOKİ desteğiyle bu 
arsalarda kendi evini yapabilecek. 
Tek kat veyahut da zemin artı bir kat. 
İstediğin gibi evini yapacaksın, alt-
yapı bizden. Müşterek hisseli arsal-
arın da bu projeye dâhil edilmesiyle 
çok hareketli, çok bereketli bir konut 
atılımının bizi beklediğine inanıyoruz. 
Dikey mimari değil, yatay mimari.”
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Ankara Spor Salonu'n-
da düzenlenen AK Parti "Türkiye 
Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'ndaki 
konuşmasında "Dünyanın yeni ve 
hayati meydan okumalarla karşı 
karşıya olduğu şu dönemde, Tür-
kiye Yüzyılı programımızla Cum-
huriyet'imizin yeni yüzyılına güçlü 
bir başlangıç yapmak istiyoruz." 
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçmişte 
ayrıştırılmaya, hatta çatıştırıl-
maya çalışılan kim varsa Türki-
ye'nin ilk yüzyılının son 20 yılına 
sığdırdıkları bu büyük devrime katkı 
verdiğini anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "İnancından dolayı dışla-

nan Müslüman'ın, dilinden dolayı 
ayrımcılığa uğrayan Kürt'ün, meşre-
binden ötürü baskı gören Alevi'nin, 
haksızlığa maruz kalan bu toprak-
ların evladı Hristiyan ve Yahudi'nin, 
kısaca bu ülkede vesayetin gadrine 
uğrayan kim varsa herkesin yanında 
olduk, mücadelesine destek verdik, 
kayıplarını telafi ettik.
"Türkiye Yüzyılı için milletimiz-
in karşısına işte böyle bir mirasla 
çıkıyoruz"
Türkiye'nin dış politikasına şahsiyet 
kazandırarak devletin gücünü, bay-
rağın şanını, milletin itibarını yükselt-
tiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Velhasıl, her alanda Cum-

huriyet'imizin ilk asrının eksiklerini 
giderecek, ikinci asrının hazırlıklarını 
tamamlayacak eser ve hizmetler 
ortaya koyduk. Böylece, takip eden 
değil takip edilen bir ülke haline geld-
ik. Bugün Türkiye Yüzyılı için mille-
timizin karşısına, işte böyle bir mük-
tesebatla, işte böyle bir karneyle, işte 
böyle bir mirasla çıkıyoruz." dedi.
"85 milyonun her birinin birinci sınıf 
vatandaşlığını güçlendirmenin sözü 
için bir araya geldik"
"Bugün burada, terör, şiddet ve ne-
fret suçluları gibi istisnalar dışında, 
85 milyonun her birinin birinci sınıf 
vatandaşlığını güçlendirmenin sözü 
için bir araya geldik." diyen Cumhur-

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MILLI 
IRADENIN ÜRÜNÜ YENI BIR ANAYASA, 
TÜRKIYE YÜZYILI VIZYONUMUZUN ILK 
HEDEFLERINDEN BIRIDIR
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başkanı Erdoğan, yıllarca ülkeyi ku-
tuplaştıran, vatandaşların birliğinin, 
beraberliğinin, kardeşliğinin ürünü 
olan muhabbet iklimine zarar veren 
tüm tartışmaları, tüm ayrışmaları bir 
kenara bırakmanın ahdi için bugün 
bir araya gelindiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 
burada, Cumhuriyetimize adını veren 
cumhurun, yani halkımızın, siyasetin 
de yönetimin de ekonominin de asli 
öznesi olma konumunu güçlendir-
menin kavli için bir araya geldik. 
Ülkemizi muasır medeniyet seviye-
sinin üzerine çıkarma, insanımızı 
hakkı olan tüm imkânlara kavuştur-
ma irademizi teyit için bir araya geld-
ik." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün-
yanın siyasi ve ekonomik krizlerin 
pençesinde kıvrandığı bir dönemde, 
Türkiye Yüzyılı vizyonu gibi bir pro-
gram vaadiyle milletin huzuruna çık-
manın kolay olmadığını vurguladı.
Cumhuriyetin ilk 99 yılının hangi 
sıkıntılarla hangi sancılarla hangi 
sarsıntılarla geçtiğini de bildiklerini 
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
geçen 20 yılda yaptıkları ile asırlık ek-
siklerin çoğunu giderdiklerini, ülkeyi 
en üst lige çıkarmış olsalar da bunu 
yeterli görmediklerini söyledi.
"Öyle kritik bir eşikteyiz ki bundan 
sonra atacağımız adımlarla ya bu li-
gin ön sıralarındaki yerimizi alacağız 
ya da tekrar geriye düşme riskiyle 
karşı karşıya kalacağız." diyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"Ülkemizi, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 
asırlık hedeflere yöneltirken, üstesin-

den gelinmesi hakikaten çok zor bir 
yükün altına giriyoruz. Ömründe tuğ-
la üstüne tuğla koymamış, bir gönül 
tamir etmemiş, herhangi bir esere 
ve hizmete imza atmamış olanların 
rahatlığı sizi yanıltmasın. Ne diyor 
gönül sultanı; ‘’Kamil odur ki koya 
dünyada eser; eseri olmayanın yer-
inde yeller eser.’’ Eğer ülke ve millet 
olarak, eser üstüne eser koyarak 
yolumuza devam etmezsek, bir 
süre sonra yerimizde yeller esmesi 
kaçınılmazdır.
Sözümüz, işiten kulaklara, gören gö-
zlere, hakkı konuşan dillere, kapısı 
açık kalpleredir. Türkiye Yüzyılı, kim-
lik siyaseti yerine birlik siyasetini, 
kutuplaştırma siyaseti yerine bütün-
leştirme siyasetini, inkâr siyaseti ye-
rine kucaklama siyasetini, tahakküm 
siyaseti yerine özgürlük siyasetini, 
nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini 
ikame etmenin adıdır. Türkiye Yüzyılı, 
hakiki icraatları samimi kabullerle 
buluşturmanın, insani değerleri ide-
olojik fanatizmin önüne geçirmenin, 
hakkı teslim etmeyi bağnazlığa yeğ 

tutmanın, gerçeklere sırtını dönen-
lerin yönünü hakikate çevirmenin, 
böylece, hep birlikte daha büyük 
hedeflere yöneleceğimiz yeni bir 
başlangıcın adıdır."
"Türkiye Yüzyılı'yla birlikte, inşal-
lah böyle bir zihniyet devrimini de 
gerçekleştireceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Geçtiğimiz 20 yılda, ülkemizde hiz-
met devrimini nasıl hayata geçird-
iysek, Türkiye Yüzyılı ile birlikte, in-
şallah böyle bir zihniyet devrimini 
de gerçekleştireceğiz. Ülkesinin ka-
zanımlarıyla gurur duyan, milli çıkar-
ları her şeyin üstünde tutan, tehditler 
ve saldırılar karşısında tek yürek, tek 
bilek olan bir siyaset özlemimizin 
Türkiye Yüzyılı'yla hayata geçeceğini 
ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin, Tür-
kiye Yüzyılı'nda ülkemizi, bir asırdır 
enerjimizi yiyip tüketen her türlü 
taassuptan arındırıp, siyasetin eks-
enini emek ve eser üzerine yeniden 
kuralım. Türkiye Yüzyılı'nda ülkem-
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izdeki özgürlüklerin çerçevesini, 
pozitif özgürlük anlayışıyla tekrar 
çizelim." dedi.
"Bu yolu beraber yürüyelim"
Herkesin bir hayali olduğunu, kendi 
hayalinin ise Türkiye Yüzyılı olduğunu 
açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Üstelik biz bu hayali bugün de kur-
muyoruz. Aklımız ermeye başladığı 
günden beri bu hayalin peşindeyiz. 
Bugüne kadar yaptığımız her işi de 
bizi bu hayale yaklaştıracak adımlar 
olarak gördük. Şimdi de bizimle bu 
hayali paylaşacak, yanlışa 'yanlış' 
dediği gibi doğruya da 'doğru' diye-
cek herkesle yol yürümeye hazırız." 
dedi.
81 ildeki vatandaşlara seslenen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuri-
yetin 100. yılını aynı zamanda Tür-
kiye'de siyaseti, üslubuyla tarzıyla 
işleyişiyle sonuçlarıyla değiştirecek 
yeni bir dönemin de miladı haline ge-
tirmek istediklerini söyledi.
Türkiye Yüzyılı için yapılacak her kat-
kının kendileri için kıymetli olduğunu 
anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:
"Gelin, 29 Ekim 2023'e kadar Türki-
ye Yüzyılı'nı konuşalım, tartışalım, 
tekliflerimizi ortaya koyalım. Gelin, 
Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte 
oluşturalım, birlikte inşa edelim. Gelin, 
Türkiye Yüzyılı'nı yeni bir milli mutab-
akat zemini haline dönüştürelim. Ge-
lin, Türkiye Yüzyılı'nda demokrasimi-
zi, katılımcı demokratik bir 
Cumhuriyet kimliğiyle taçlandıralım. 
Gelin, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi, 
bir asırdır enerjimizi yiyip tüketen 
her türlü taassuptan arındırıp, siya-

setin eksenini emek ve eser üzer-
ine yeniden kuralım. Gelin, Türkiye 
Yüzyılı'nda ülkemizdeki özgürlükler-
in çerçevesini, pozitif özgürlük an-
layışıyla tekrar çizelim. Gelin, Tür-
kiye Yüzyılı'nda tam fırsat eşitliği 
ve hakkaniyet temelinde bir sosyal 
adalet anlayışını birlikte tesis edelim. 
Gelin, Türkiye Yüzyılı'nda asırlardır 
gerilemeyle duraklamayla yıkılmay-
la tarif edilen ülkemizin yükseliş 
dönemini başlatalım. Gelin, Türkiye 
Yüzyılı'nda ülkemizi herkesin ken-
di yankı odasından çıkıp birbirini 
dinlediği, birbirini anladığı, birbirine 
saygı duyduğu bir yer haline geti-
relim. Gelin, Türkiye Yüzyılı'nı fark 
edilen, fark atan, farkını hissettiren 
ve farklılıklarıyla zenginleşen bir ülke 
haline gelişimizin sembolü yapalım. 
Gelin, Türkiye Yüzyılı'nda erdem ve 
adalet devletini zirveye çıkartalım. 
Gelin, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi 

küresel çarkın bir dişlisi olmak yer-
ine lokomotifi haline dönüştürelim. 
Gelin, Türkiye Yüzyılı'nı milli ve yerli 
değerlerle evrenseli kuşattığımız, 
sözümüzü çağa söylediğimiz bir 
dönem haline getirelim. Gelin, Tür-
kiye Yüzyılı'nı korkularıyla yaşayan 
bir geçmişten umutları, hayalleri, 
öz güveni ve cesaretiyle şahlanan 
bir geleceğe geçişin kapısı yapalım. 
Gelin, yüzümüzü hem doğuya hem 
batıya ama asıl doğruya doğru 
dönelim. Gelin, bir asır önce İstiklal 
Mücadelemizi bir ilk adımla nasıl 
başlatıp zafere ulaştırdıysak bugün 
de istikbal mücadelemizin ilk adımını 
atalım. Bu yolu kadını erkeğiyle, gen-
ci-yaşlısıyla, her kesimden insanımı-
zla beraber yürüyelim. Bu vatan 
hepimizin vatanı. Bu ülke hepimizin 
ülkesi. Bu bayrak hepimizin bayrağı. 
Bu devlet hepimizin devleti. Bu ge-
lecek hepimizin ortak geleceği.”



Cumhurbaşkanımız

32 ___Ekim  2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, TOGG Gemlik Kampüsü Açılış 
Töreni'nde yaptığı konuşmada "Seri 
üretim bandından indirip sizlerin hu-
zuruna çıkardığımız bu ilk araçla, 60 
yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şa-
hitlik ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togg, 
ülkemizin güçlü yarınları için işte bu 
ortak hayali kurmanın tadını hepi-
mize yaşatan projenin adıdır. Seri 
üretim bandından indirip sizlerin 
huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla, 
60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne 
şahitlik ediyoruz. Bir tarafta kırmızı, 
bir tarafta beyaz. Ne anlama geld-
iğini herhalde anlıyorsunuz. Bay-
rakları bayrak yapan üstündeki 
kandır, toprak eğer uğrunda ölen 
varsa vatandır. Bunun için ‘’Togg, 
Türkiye’nin, 85 milyonun ortak gu-
rurudur.’’ diyoruz. Ülkemizin dört bir 
yanından ve dünyanın çeşitli yerler-
inden Türkiye’nin yerli ve milli oto-
mobili Togg'un başarısı için destek 
veren, dua eden herkese gönülden 
teşekkür ediyorum. 'Bu bir memle-
ket meselesidir.' diyerek, bugünkü 
heyecanımıza ortak olan siyasi parti 
genel başkanlarına, milletvekillerine 
ve devletimizin her kademesinden 
arkadaşlarımıza, elbette en başta da 
aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı 
sunuyorum.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg 
Gemlik Kampüsü tam kapasiteye ul-
aştığında, burada her yıl 175 bin araç 
üretilirken 4 bin 300 kişiye doğrudan, 

20 bin kişiye dolaylı istihdam sağla-
nacağını belirterek, "Burada 2030'a 
kadar üretilecek 1 milyon adet araç-
la milli gelirimize 50 milyar dolardan, 
cari açığın azaltılmasına 7 milyar 
dolardan fazla katkı sağlayacağız." 
dedi.
"TOGG Gemlik Tesisi, 1,2 milyon 
metrekare arazi üzerinde, 230 bin 
metrekare kapalı alana sahip eser 
olarak işte burada"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın 
bir numaralı ticari araç üreticisi olan 
Türkiye'nin, dünyanın sayılı otomotiv 
ihracatçılarından da biri olduğunu, 
buna rağmen yerli ve milli bir oto-
mobil markasına sahip olmamanın 
milletçe yüreklerini hep sızlattığını 
dile getirdi.
"Artık milli bir otomobil markası çıkar-

manın vaktidir." dediklerinde, milletin 
de bu özlem ve coşkuyla yanlarında 
yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları ifade etti:
"Hatırlarsanız, bugün banttan in-
dirdiğimiz aracın ilk tanıtımında 
'Hani bunun fabrikası nerede?' di-
yerek kendi akıllarınca alay edenler 
vardı. Burada, işte buyurun fabrika 
burada. Buradan, en başından beri 
projeyi boğmaya, değersizleştirm-
eye çalışanlara soruyorum; 'Fabrika 
nerede?' diyordunuz. Fabrika işte 
burada, Bursa Gemlik'te. Salgın şart-
larına rağmen rekor hızla inşa edilen 
Togg Gemlik Tesisi, onu da söyleye-
lim öğrensinler, 1,2 milyon metreka-
re arazi üzerinde 230 bin metrekare 
kapalı alana sahip bir eser olarak işte 
burada. Şimdi biraz daha açalım; bu 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TOGG, 85 
MILYONUN ORTAK GURURUDUR
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tesiste araştırma geliştirme merke-
zi var, tasarım merkezi var, prototip 
geliştirme ve test merkezi var, strate-
ji ve yönetim merkezi var. Biraz önce 
bizzat tecrübe ettiğim test pisti de 
var. Oradan geldim. Velhasıl bura-
da otomobil üretmek için ihtiyaç 
duyulan her şey var. Ayrıca burası 
çevreye duyarlı, yeşil bir tesis, çevre-
ci."
"60 yıl önce Devrim otomobilini 
engelleyenler, devrin otomobilinde 
başarılı olamadılar, olamayacaklar''
Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 
100 Türkiye'ye ait milli bir proje olan 
Togg'un üretiminde Anadolu'nun 
dört bir tarafındaki KOBİ'lerin, tedar-
ikçilerin de yer aldığına dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti:
"Togg Gemlik Kampüsü tam kapa-
siteye ulaştığında, burada her yıl 175 
bin araç üretilirken, 4 bin 300 kişiye 

doğrudan, 20 bin kişiye dolaylı isti-
hdam sağlanacaktır. Burada 2030'a 
kadar üretilecek 1 milyon adet araç-
la milli gelirimize 50 milyar dolardan, 
cari açığın azaltılmasına 7 milyar 
dolardan fazla katkı sağlayacağız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg li-
tyum-iyon bataryaların Türkiye'de 
üretimi noktasında dünyanın önde 
gelen şirketlerinden biriyle an-
laştıklarını, Togg tesisinin yanındaki 
609 bin metrekarelik arazide inşa 
edilecek batarya fabrikasının te-
melini yakında atacaklarını bildirdi.
"Togg, Trugo'yla 81 ilimizdeki 
600'den fazla noktada 1000 hızlı şarj 
cihazını hizmete sunuyor"
Vatandaşların Togg'la ilgili merak et-
tiği hususların olduğunu, bunlardan 
en önemlisi olan batarya ve şarj ista-
syonları konusuna açıklık getirmek 
istediğini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Togg lityum-iyon batary-

aların ülkemizde üretimi noktasında 
dünyanın önde gelen şirketlerinden 
biriyle anlaştık. Hemen Togg tesis-
inin yanındaki 609 bin metrekarelik 
arazide inşa edilecek batarya fabri-
kasının temelini yakında atıyoruz. " 
ifadelerini kullandı.
"Ön satışın başlayacağı şubat ayında 
Togg'un fiyatı da açıklanacaktır"
Togg'un ne zaman yollarda olacağını 
da açıklayan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, "Bunu da merak ediyorsunuz. 
Bugün seri üretim bandından çı-
kan araçların test ve sertifikasyon 
süreçleri hemen başlıyor. Togg 
Avrupa yollarının da tozunu attıra-
cağı için o pazarlarda aranan teknik, 
yeterlilik belgesine sahip olacak. 
Dolayısıyla Togg'u inşallah 2023'ün 
ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda 
göreceğiz." dedi.
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Kadın Kolları Başkanlığı

AK PARTİLİ KADIN 
VEKİLLER İSTİŞARE 
İÇİN BULUŞTU

AK Partili kadın vekiller, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızın organizasyonunda düzenlenen istişare toplan-
tısında bir araya geldi.
Genel merkezdeki toplantıya, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir ev sahipliği 
yaptı. Toplantıya kadın milletvekillerinin yanı sıra kadın kolları merkez yürütme kurulu üyeleri katıldı. Devam eden ve 
planlanan projelerle, sahadan edinilen izlenimler paylaşıldı. 
Başkanımız Ayşe Keşir, açılış konuşmasında teşkilatımızın yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi.
 Keşir şunları söyledi: 
“9 Nisan 2021’de Hakkâri'de başladığımız, ‘Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali’ buluşmalarında amacımız, malumu-
nuz kalkınmada kadının gücünü, beşerî sermayenin gücünü hissettirecek ve hükûmetimizin bakanlıkları aracılığıyla 
aslında tüm vatandaşlarımıza ama özellikle kadınlara pozitif ayrımcılık yapan teşvikleri, fonları anlatmaya çalış-
mak.”
Program kapsamında 40 binden fazla kadına ulaşıldığını hatırlatan Keşir sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Biz büyük bir Türkiye ideali kuruyoruz. AK Parti kurulduğu ilk günden itibaren ‘Büyük Türkiye’ iddiasıyla yola çıktı ve 
20 yıldır bu hikâyenin yol taşlarını döşüyoruz. Her ile ayak izimizi bıraktık. Bunları yapacaksak, üretimsiz olmayacak. 
Üretim de olacaksa nüfusun yarısını oluşturan kadınlar olmadan olmayacak.
Sayın Cumhurbaşkanımızın “Kadını dışlayan bir toplum gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir.” 
sözü bizim mottomuzu oluşturuyor. Biz ne gücümüzden ne potansiyelimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu anlamda 
‘Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali’ programlarımızı önemsiyoruz. 20 Eylül 2022’de Edirne'de 80'inci il buluşmamızı 
gerçekleştirdik. 81. il İstanbul buluşmamızı yani,  finali ise İstanbul’da uygun görülen tarihte Cumhurbaşkanımızın 
teşrifleriyle tamamlayacağız.
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NEREDE KALMIŞTIK?

Başkanlığımızın yürüttüğü önemli projelerden biri olan “Nerede Kalmıştık?” da gündemdeydi. Başkanımız Keşir: 
“Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürüttüğümüz projemize geçen yıl başladık. Hedefimiz 4 yılda 
yüksek öğrenime katılan kadın sayısını en üst düzeye çıkarmak. Proje kapsamında; 2021’de 21 bin 176 kadının 
müracaat etti. 2022’de ise raporlama henüz tamamlanmamasına rağmen şimdiye kadar 20 binin üzerinde başvuru 
var.” dedi.

SİYASET AKADEMİSİ “KADIN”

Bu dönem hayata geçirilecek bir diğer proje ise siyasete kadın katılımını artırmayı hedefleyen “Siyaset Akademisi 
Kadın” Programı. 
“Bu dönem kadınlar için de bir çağrıya çıktık ve 'Hangi ders programlarında hangi içerik olsun?' diye bir anket 
yayımladık. Bu anketimizi dolduranların % 45'i parti üyesi kadınlar. Partimiz üyesi olmayan kadınların da bir siyaset 
akademisi beklentisi var sahada. Bu talepler doğrultusunda eğitmenler bir müfredat çalışıyor. İnşallah aralık ayı gibi 
de bu programa başlamayı istiyoruz.
Diğer yandan olmazsa olmazımız sandık esaslı çalışma. İl il teşkilat esaslı çalışmalarımızı kasım ayında rutin hâle 
getirerek tüm Türkiye’de eş zamanlı programlar yapmayı planlıyoruz.”
Teşkilat esaslı çalışmaların önemine vurgu yapan Ayşe Keşir, “Özellikle kadın vekillerimiz ve kadın kolları teşkilat-
larımızın hem illerimizde hem ilçelerimizde eş zamanlı ve eş güdümlü yaptıkları programlar ve çalışmalar bize güç 
katıyor. Bu vesileyle teşkilatlarımıza, verdikleri güç ve destekten dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.
Toplantı kadın vekillerin sahadan edindikleri izlenimleri paylaşması, görüş ve önerilerini dile getirmesiyle devam 
etti. Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez İnsan Hakları 
Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı ve Samsun Milletvekili 
Çiğdem Karaaslan durum değerlendirmesi yaptılar ve önerilerde bulundular. 
Toplantıya katılan kadın milletvekillerimiz saha programlarında edindikleri gözlem ve istişareleri, sahada vatandaş-
larımızın beklentilerini ve yeni önerilerini paylaştı.
İstişareler kapsamında; seçim çalışmaları, sosyal yardımlar, engelli vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza sağlanan 
destekler, kadına yönelik şiddet, kadının üretimde ve istihdamda yer alması da gündeme geldi.
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri Baş-
kanlığımızca düzenlenen “Blokzincir 
İstanbul” Programı 21 Ekim Cuma 
günü İstanbul’da Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirildi. 
Blokzincir İstanbul Programı’nda 
dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan 
ve alanlarında etkin olan isimlerle 
blokzincir teknolojisi ele alındı. Prog-
rama bürokrasinin üst yöneticileri ile 
sektör temsilcileri ve akademisyen-
ler katıldı. Bu teknolojinin ülkemize 
ve değerlerimize uygun bir şekilde 
geliştirilmesi hususunda ülke olarak 
hangi adımların atılabileceği değer-
lendirildi.
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız 
Sayın Dr. Ömer İleri programın açılışında yaptığı konuşmada, “Dünyanın çeşitli coğrafyalarından gelen ve her biri 
blokzincir teknolojileri alanında uzman isimler olan değerli katılımcılarımız ile blokzincir teknolojisini, bu teknolojinin 
özellikle internet yapısında dünya çapında tetikleyebileceği önemli dönüşümü, bu dönüşümün değişik sektörlerde 
sebep olabileceği köklü değişiklikleri, sürecin olası regülatif boyutlarını ancak her şeyden önemlisi bu dönüşümün 
Türkiye Yüzyılı yolunda yürüyen ülkemiz için ne ifade ettiğini konuşacağız.” dedi.
Dijital dönüşüm sürecini ve bu sürecin etkilerini ve Türkiye’nin bu alanlardaki atılımlarını değişik platformlarda de-
ğerlendirdiklerini belirten İleri, “1990’ların başından itibaren hızla hayatımıza giren internet ve dijital iletişim tekno-
lojileri ve bu teknolojiler ile adeta bir eşgüdüm içerisinde, yapay zekâ, nesnelerin interneti, bulut bilişim, veri bilimi 
gibi alanlarda hayata geçen teknolojik atılımlar, şüphesiz tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş hayatımızda, 
gündelik yaşantımızda, sosyal ilişkilerimizde önemli değişikliklere sebep oldu. Kısa süre önce geride bıraktığımız 
pandemi süreci ile daha da hızlanan dijitalleşme süreci, toplumsal hayatımızda da kalıcı değişiklikler oluşturdu. 
Özellikle 2008 yılından itibaren, yoğun bir şekilde hayatımıza giren, önceleri daha çok kripto paralar ile anılan ancak 
esasen kullanım alanı olarak çok daha geniş imkânlar sağlayacak olan blokzincir teknolojileri de biraz önce değin-
diğimiz teknoloji alanları gibi hatta belki onlardan daha da iddialı bir şekilde insanlık için küresel ticarette, finansal 
sistemde, iş yaşamında hatta devlet işleyiş ve ilişkilerinde köklü değişiklikler tetikleme potansiyeline sahip gözükü-
yor.” dedi.
Blokzincir teknolojisinin merkeziyetsiz, şeffaf ve güvenli veri tabanları sunmak üzere tasarlanmış olması sebebiyle 
yeni bir güven yapısı tesis edilebileceğini vurgulayan İleri, “Birçok ticari işlem, artık aracı kurumlara gerek kalma-
dan, doğrudan taraflar arasında, güvenli ve şeffaf bir şekilde gerçekleşebilecek ve kayıt altına alınabilecek. Tedarik 
zincirinden sağlık sektörüne, imalat sanayine, veri yönetiminde yeni yepyeni bir dönem başlayacak. Belki de her 
şeyden önemlisi internet yapısı güçlenecek ve daha güvenilir bir hale gelecek, yeni ve daha güvenilir teknolojik 
imkânlar ortaya çıkacak. Türkiye yüzyılına hazırlandığımız bu süreçte özellikle savunma sanayinde yakaladığımız 
ivmeyi yeni oluşan alanlara ve mecralara taşımak,  bu alanlarda teknoloji geliştirmenin de ötesinde bize, medeniye-
timize, yaşam biçimimize özgü kavramlar, iş modelleri ve ürünler tasarlamak gerektiğine inanıyoruz. Biz biliyoruz 
ki  “Gelecek onu tasarlayana aittir” ve bu yeni gelişen alanlarda kendi tasarımlarımızı ortaya koymadığımız sürece 
farklı coğrafyaların ürünleri ile kendimizi kısıtlamak zorunda kalacağız. Bunun da ötesinde misyonu olan bir millet 
olarak, bu alanlarda lider ülkelerden biri olmanın bize düşen bir görev, bir sorumluluk olduğunun da bilincindeyiz.” 
diye konuştu.
Blokzincir teknolojilerinin küresel olarak ticaret süreçlerini ve interneti kökten değiştirebileceğini ifade eden İleri, “Bu 
kırılım noktası, Türkiye yüzyılı yolunda, şüphesiz milletimize yenilikçi potansiyelini ortaya koymak anlamında önemli 
fırsatlar sunabilecektir. Türkiye’miz genç nüfus yapısı, yenilikçi iş kültürü, geçtiğimiz 20 yılda hayata geçirmiş oldu-
ğu dijital altyapısı ile bu süreçte dünyaya yenilikçi ve özgün tasarımlar kazandırmaya hazırdır. Milletimizin bu atılımı 
gerçekleştirmesi, şüphesiz milleti ve devletiyle, yasamasıyla yürütmesiyle, Teknofest kuşağı genciyle ve yaşlısıyla, 
tüm toplumumuzun (Sayın Cumhurbaşkanım) sizin forum Metaverse etkinliğimizde ifade ettiğiniz şekliyle, bir “Diji-
tal Seferberlik.” ikliminde hareket etmesine bağlıdır.” dedi.
Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere, devletin önemli organlarının 
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Programın açılışında konuşma gerçekleştiren Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığımız tarafından böyle hassas bir dönemde düzenlenen Blokzincir 
İstanbul etkinliğinin ülkemiz ve teknoloji sektörü için hayırlara vesile olmasını diledi. 
Her alanda olduğu gibi Türkiye'nin dijital dönüşümünün altında da AK Parti imzası olacağını belirten Cumhurbaş-
kanımız, son 20 yılda ülkeye kazandırdıkları her eser ve hizmetin gerisinde dijital dönüşüm izlerinin görülebildiğini 
vurguladı.
Türkiye'nin asırlık yatırım eksikliklerini tamamlamak için çalışırken zamanın ruhuna uygun şekilde güçlü bir tekno-
lojik altyapı kurmayı da ihmal etmediklerini dile getiren Cumhurbaşkanımız, "Tabii teknoloji son bir asırda çok hızlı 
ilerleyen, son dönemde bu hızın daha da arttığı bir alandır. Bizim de bu hıza uyum sağlamamız şarttır. Başka türlü 
ülkemizi 2053 vizyonumuzun hedefleriyle buluşturamayız. Diğer gelişmelerin yanı sıra artık kendi uydularını üreten, 
kendi uzay programını başlatan bir ülke haline gelmemiz, internet altyapımızı geliştirmemiz, elektronik devlet uy-
gulamalarımızı yaygınlaştırmamız bunların işaretidir. İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz. Onu 
da hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız. İnşallah yakında bu konuda çok önemli adımları hızla hayata geçirmiş 
olacağız. Hiç şüphesiz teknolojide elde edilen kazanımların temelinde araştırma, genişleme faaliyetleri vardır. Rab-
b'imiz insan için 'Ancak çalıştığı kadarı vardır.' buyuruyor. Bu emrin hikmetini en çok da teknoloji alanında görmek 
mümkündür." dedi.
Araştırma geliştirme harcamalarını 55 milyara çıkartarak milli gelirin yüzde 1'inin üzerine yükselttiklerini dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, "Bu harcamaların üçte ikisinin özel sektör tarafından yapılması, sağlıklı ve doğru bir istika-
mette yol aldığımızı gösteriyor. Yine teknoloji çalışmalarının nüveleri olan Teknoparklarda da benzer bir gelişmeye 
şahitlik ediyoruz. Hükümete geldiğimizde 2 olan Teknopark sayımız bugün 59 şehrimize yayılmış şekilde, 81'i aktif 

blokzincir teknolojileri alanlarında önemli çalışmalar yaptığını belirten İleri, 
“AK Parti olarak bu yeni gelişen platformları daha gelişme aşamasında 
doğru anlamanın, konumlandırmanın, bu süreçlerin hukuk, ekonomi ve 
benzeri beşeri alanlardaki etkilerini tespit etmenin başka bir deyişle, bu 
alanlarda toplumsal farkındalık ve toplumsal sahiplik oluşturmanın öne-
mini görüyoruz. İşte bu nedenlerle Uzak Doğu, Kuzey Amerika, Avrupa ve 
Ortadoğu coğrafyalarından davet ettiğimiz alanında etkin konuşmacılar 
ile akademisyenlerimizi, kurumlarımızın üst düzey yöneticilerini, sektör 
temsilcilerimizi ve blokzincir teknolojilerine gönül vermiş üniversite kulüp-
lerimizi buluşturuyoruz. Blokzincir alanında böylesi uluslararası bir etkinliği 
doğuyu batıya, kuzeyi güneye, geçmişi geleceğe bağlayan, adeta bir zincir 
halkası gibi tüm dünyayı buluşturan, medeniyetimizin gözbebeği bu şehri-
miz, İstanbul’umuzda ve özellikle tarihimizin köklü kurumlarından, kökleri 
Osmanlı’ya dayanan ve en eski devlet üniversitemiz olan İstanbul Üniversi-
temizde düzenliyor olmamızın manasını biliyor ve mutluluğunu taşıyoruz.” 
açıklamasında bulundu. 
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ve 13'ü kuruluş aşamasında olmak 
üzere 94'e ulaşmıştır. Savunma sa-
nayi, teknolojinin her lokomotifi hem 
de en çok kullanıldığı alandır. Türkiye 
62 savunma sanayi projesinden 
750'nin üzerinde projeye ve 5,5 mil-
yar dolar bütçeden, 75 milyar dolar 
bütçeye çıkmıştır. Bu gelişmenin 
en somut yansımasını ihracatımız-
da müşahede ediyoruz. Yıllık 250 
milyon dolar olan savunma sanayi 
ürünleri ihracatımızı 3 milyar doların 
üzerine çıkarttık. Değeri 1 milyar do-
ların üzerinde olan teknolojik şirketi 
sayımız 6'yı buldu. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız Togg otomobilimiz 
de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden biridir. Üreticilerinin deyimiyle otomobilin çok ötesindeki 
özellikleriyle bir akıllı cihaz olan Togg'un inşallah pek çok sektörün de sürükleyicisi olarak ülkemize önemli katkıları 
olacaktır." açıklamasında bulundu.
Dijital içeriklerin, fikri mülkiyet değerlendirmelerinin blokzincir teknolojisi üzerinden güvenceye alınmasıyla süreç-
te yeni bir evreye geçildiğini dile getiren Cumhurbaşkanımız, "Şayet bir benzetmeyle ifade edecek olursak, dijital 
varlıklar teknolojinin yakıtı, blokzincir ise teknolojinin vasıtasıdır, aracıdır. Bu teknolojinin gıda tedarik zincirlerin-
den bankalara, lojistik işlemlerinden sanat eserlerine kadar uzanan geniş faaliyet alanını cazip kılan asıl husus ve 
özelliği ise hızlı, verimli, güvenli ve düşük maliyetli işlem yeteneğidir. Türkiye yüzyılının hazırlıklarını yaparken böyle 
bir potansiyeli göz ardı edemeyeceğimiz açıktır. Dijital varlık deposuna yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade, 
bizatihi bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz. Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine bi-
zatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz. Hedefimiz bu alanda da tüketici değil, tasarlayıcı, üretici, yön verici, takip 
eden değil takip edilen konuma ulaşmaktır." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanımız, ülkenin, teknolojinin diğer alanları yanında özellikle savunma sanayinde dünyaya örnek olacak 
başarılarıyla dikkatle takip edildiğini vurgulayarak, "İnsansız hava araçlarımız yazdıkları destanlarla adlarına şarkılar 
bestelenen efsaneler haline gelmiştir. Akıncı gibi daha ileri teknolojiye ve güce sahip hava araçlarımız dünyadaki 
savaş stratejilerini kökten değiştirme potansiyeline sahiptir. Yine insansız hava araçlarının üzerine iniş kalkış yapa-
bileceği, bünyesinde insansız su araçları da taşıyacak Anadolu Amfibi hücum gemimiz, denizlerde benzer bir rol 
oynamaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'de teknolojiye dair ne varsa hepsi gündeminde olan ilk ve hatta tek siyasi 
oluşumun AK Parti olduğunu kaydederek, "Diğerlerinden teknoloji adına bir şey duydunuz mu? Veya teknoloji adına 
bir şey gördünüz mü? Böyle bir dertleri yok. Ya bakıyorsunuz terörle iç içeler veyahut da terör bölgelerinde neler 
yapılıyor, bunları takip ediyorlar." diye konuştu.
Bugünleri öngörerek TÜBİTAK bünyesindeki Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünü, blokzincir tekno-
lojisi çalışmaları için de görevlendirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanımız, "Ülkemizin bu alandaki ilk laboratuvarı da 
2016 yılında orada kurulmuştu. Merkez Bankamız bünyesinde kripto parayla ilgili bir çalışma yürütülmektedir. Diğer 
bakanlıklarımız da kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak bu teknolojiyi yakından takip etmektedir. Özel sektörü-
müzün blokzincir teknolojisi alanındaki faaliyetlerini de yakından izliyoruz. Önümüzdeki dönemde kamu kuruluşla-
rımızla üniversitelerimizle özel sektörümüzle bu alanda ülkemize katkı sağlayacak yeni projeleri hayata geçirmeyi 
sürdüreceğiz. Amacımız düzenlediğimiz bu etkinlikle blok zincir teknolojisinin idari, teknik, stratejik tüm yönlerinin 
iş sektörlerimize ışık tutacak şekilde tartışılmasını sağlamaktır. Elimizdeki imkanı her boyutuyla tanımadan fırsat-
ları ve tehditleri değerlendiremez, dolayısıyla gereken altyapıyı oluşturma ve düzenlemeleri yapma yönünde sağlıklı 
adımlar atamayız. Siber dünya kavramı, siber uzaya doğru genişlerken Türkiye'yi diğer hususlar gibi bu alanda da 
çağın önüne geçirecek hazırlıkları yapmak görevimizdir." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanımız, "Gençlerimize, hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yönelmek yerine blokzincir 
teknolojisi gibi yeniliklerin geliştirilmesinin içinde yer alarak daha büyük ve mümbit mecralara yönelmeleri tavsiye-
sinde bulunuyorum." dedi.
Etkinliğin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanımız, Genel Başkan Yardımcımız, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Baş-
kanımız Sayın Dr. Ömer İleri'yi, ekibini ve bu çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.
Konuşmaların ardından, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Dr. Ömer İleri, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hediye takdiminde bulundu.
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AK Parti, 20 yıllık iktidarı süresince ortaya koyduğu yenilikçi ve gelişmeci politikalarla “Sosyal devlet” kav-
ramına yeni bir boyut kazandırdı. Artık millet, devletinden ve devletin kurumlarından şikâyetçi değil, razı bir 
konuma evrilmiş durumdadır. AK Parti’nin iktidara gelişinin 20. yılını idrak ettiğimiz kasım ayında, AK Parti’nin 
Türkiye’de sosyal politikalar alanında yaptığı çalışmaları ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı faaliyetlerini 
Genel Başkan Yardımcımız, Sosyal Politikalar Başkanımız Sn. Jülide Sarıeroğlu ile konuştuk. Röportajımızı siz 
değerli okurlarımızın ilgisine sunar, iyi okumalar dileriz. 

SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI OLARAK SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ALANINIZ NEDİR? 

Sosyal Politikalar Başkanlığımız; Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 
kökleri medeniyetimizin “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” felsefesine dayanan Parti Tüzük ve Programımızda yer 
alan ilkeler doğrultusunda milletimizin huzur, refah ve mutluluğunu artırmayı hedefleyen bir anlayışla çalışmaktadır. 
ktadır. 

Birimimiz, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa Sosyal Şartı gibi uluslararası referans noktalarına da 
atıfta bulunan, partimizin kuruluş felsefesinin tezahürü olarak; İnsan odaklı, ekonomik kalkınmayı destekleyen, 
sosyal adaleti sağlayan, bireyi, aileyi ve toplumu güçlendiren, çoğulcu ve katılımcı bir demokrasiyi esas alarak 
toplumsal dayanışmayı pekiştiren ve toplumda hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmediği, kimsenin geride 
bırakılmadığı bir sosyal kalkınma modeli anlayışıyla çalışmalar gerçekleştirmektedir.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak, temelde varlık sebebimiz ülkemizdeki engelli, yaşlı, kadın, çocuk, 
ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere tüm özel hassasiyet gerektiren gruplarımıza yönelik çalışmalar yapmak; sağlık, 
eğitim, sosyal güvenlik, istihdam, sosyal içerme ve sosyal hizmetler gibi konuları yakından takip ederek, toplumsal 
ve sosyal değişim nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi politikalar geliştirmektir.

“81 İL VE TÜM İLÇELERİMİZDE ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİ ULAŞILABİLİR OLMAK”

Partimizin olarak kuruluşundan günümüze milletimizle kurduğu güçlü gönül bağının sonucu olarak her alanda 
devrim niteliğinde çalışmaları hayata geçirdiğimiz gibi Sosyal politikalarımızın belirlenmesinde de ilk önceliğimiz 
vatandaşlarımızın talep, öneri ve beklentileri olmuştur. 

Özel Röportaj

JÜLIDE SARIEROĞLU SOSYAL 
POLITIKALARDA 20 YILI ANLATTI
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Sosyal devlet anlayışımızın temeline insan, eksenine ise hak ve adaleti yerleştirerek milletimizden aldığımız güçle 
sosyal politikalarımızı daha ileriye taşımak adına çalışmalarımızı Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımla-
rımız, 81 il ve tüm ilçelerimizde görev alan 3 kademe Sosyal Politikalar Başkanlarımız, Engelli Koordinasyon, Yaşlı 
Koordinasyon, Şehit Yakını ve Gaziler Koordinasyon Merkezlerimiz olmak üzere büyük bir aile ile gerçekleştiriyoruz. 

Bizim Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak en önemli önceliklerimizden biri ulaşılabilir olmaktır. 81 ilimizde ger-
çekleştirdiğimiz programlarımızla engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazi vatandaşlarımıza ve ilgili alanlarda çalışmalar 
yapan sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretler gerçekleştirerek programlarımızı aksatmadan sürdürüyoruz.

GÖREVE GELDİKTEN SONRA GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİZ ÇALIŞMALARDAN BAHSEDER MİSİNİZ? 

AK Parti olarak hizmet anlayışımız; tüm vatandaşlarımızın refahını ve mutluluğunu sağlayacak sosyal politikaları 
yürütmesi gerektiği düşüncesidir. Bu anlayış çerçevesinde 20 yıllık iktidarımız süresince, 2001 yılında Sosyal İşler 
Başkanlığı, 5. Olağan Kongremiz sonrasında da Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak birimimizde görev alan baş-
kanlarımız çok kıymetli çalışmaları, uygulamaları hayata geçirmiştir. Bu sebeple Sosyal Politikalar Başkanlığımızın 
kuruluşundan bu yana görev almış başkanlarımıza hayata geçirilen sessiz devrimlere sağladıkları katkılar için 
teşekkür ediyorum. 

24 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen 7. Olağan Büyük Kongremizde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, Sosyal Politikalar Başkanlığı görevini devraldık. Başkan yardımcılarımızla 
birlikte güçlü bir ekip çalışmasıyla önceki dönem başkanlarımızın ortaya koydukları başarılı çalışmaları sürdürerek, 
sosyal politika anlayışımızı geliştirecek adımları atarak, hem sahada hem mutfakta kurumsal bir bakış açısıyla 
bu zamana kadar yapılmış olan kıymetli çalışmaları daha da ileriye götürmek gayretiyle çalışma arkadaşlarımızla 
birlikte durmadan yorulmadan çalışıyoruz.

“SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞIMIZI PARTİMİZİN KALBİ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Milletimizin gönlüne dokunan, Sosyal Politikalar Başkanlığımızı partimizin kalbi olarak görüyoruz. İhtiyaç sahibine 
uzanan el, yaşlı vatandaşlarımıza vefa, engellilerimize şefkat olarak yansıyan partimizin gülen yüzü sosyal politika-
lar ekibimizin eğitim çalışmalarını çok önemsiyoruz. Bu sebeple, göreve geldiğimizde ilk olarak Sosyal Politikalar 
Başkanlığı ailemizin kurumsal kimlik ve eğitim çalışmalarını önceleyen bir anlayış ile çalışmalarımızı başlattık. 

81 il Sosyal Politikalar Başkanlarımızla AK Parti Genel Merkezi'mizde Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da telefon ile katıldığı Genişletilmiş Sosyal Politikalar Başkanları 3 Kademe Eğitim ve 
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İstişare Toplantımızı gerçekleştirdik. 
Alanında uzman akademisyenlerin ve 
profesyonellerin sunum ve eğitimleri ile 
gerçekleşen; sosyal politikalara yönelik 
kavramsal aktarımların yanı sıra özel 
gruplarımızla etkili iletişim yöntem ve 
teknikleri de içeren verimli bir programı 
icra ettik.
Ayrıca 7 bölgemiz 81 ilimizde İl-İlçe 
Sosyal Politikalar Başkanlarımız, 
Engelliler Koordinasyon Merkezi 
Başkanlarımız, Yaşlılar Koordinasyon 
Merkezi Başkanlarımız, Şehit Yakın-
ları ve Gaziler Koordinasyon Merkezi 
Başkanlarımızla birlikte Genişletilmiş 
Sosyal Politikalar Başkanları Bölge Değerlendirme ve İstişare Toplantılarımızı gerçekleştirerek bölgesel hassasiyet-
leri ve ihtiyaçları gözlemleyerek raporlama fırsatımız oldu.

Göreve başladığımız ilk günler tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin olumsuz etkileri ile mücadele 
ettiğimiz döneme denk gelmişti. Hayatın her alanında değişiklikler olduğu gibi siyaset alanında da pandemi nede-
niyle çalışma yöntemi açısından değişikliklere şahit olduğumuz bir süreç yaşadık. Bu zorlu günlerde vatandaşları-
mızın sağlığını önceleyerek sürekli olarak gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretlerimizi, toplu buluşma programlarımızı bir 
dönem yapmadık. Bunları dijital platformlara taşıdık. Pandemi ile mücadelede yaşanan kısmı rahatlama ile birlikte 
gerekli tedbir ve önlemleri alarak yüz yüze birim programlarımızı hayata geçirmeye başladık. 81 ilimizde eş zamanlı 
olarak “Her mahallede 1 engelli vatandaşımızın ziyareti” seferberliğini başlattık. Engelli kardeşlerimizi evlerinde tek 
tek ziyaret ederek, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın engelli kardeşlerimize 
mektubunu ve selamlarını ilettik.
 
Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle; Spordan sanata, eğitimden iş 
hayatına varan birçok alanda yazdıkları başarı hikâyeleriyle ülkemizin dört bir köşesinden gelen öğrenci, sanatçı, 
sporcu, memur, esnaf, girişimci, engelli kardeşlerimiz katılımlarıyla “Engelleri Birlikte Aştık İzmir Buluşması” 
programımızı yaptık.

Yine dua kapımız olan kıymetli çınarlarımız için 81 ilde il ve ilçe Sosyal Politikalar Başkanlığımız ve YKM Başkanla-
rımızın Koordinasyonunda ziyaretlerin yanı sıra değerli büyüklerimize yönelik vefa aramaları yaptık. İl, ilçe, köy ve 
mahallelerimizde kıymetli büyüklerimiz yaşlılarımızı tek tek ziyaret ederek, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubunu ilettik. 
“SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI OLARAK 2022 YILININ KASIM AYINA KADAR 1 MİLYONUN ÜZERİNDE 
VATANDAŞIMIZA ULAŞTIK”

Pandemi nedeniyle bir süre ziyaretlerinden mahrum kaldığımız vatandaşlarımızı, pandeminin etkisini yitirdiği 2022 
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Ramazan ayı itibariyle yeniden ev ev, mahalle mahalle, köy köy ziyaretler gerçekleştirerek gönül gönüle buluşmala-
rımızı güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. 

Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak çalışma alanı açısından oldukça zengin, çeşitli bir birim olduğumuz söylene-
bilir. Yürüttüğümüz tüm çalışmaların yanında bizler için kıymetli olan vatandaşlarımızla bir araya gelme kültürünü 
sürdürerek, sorumluluk alanımıza giren önemli gün ve haftalar başta olmak üzere hemen hemen her hafta bütün 
il ve ilçelerimizde eş zamanlı çalışmaları hayata geçiriyoruz.  18 aydır görevde olan  bir ekip olarak çalışmalarımız 
kapsamında Sadece 2022 yılının kasım ayına kadar 1 milyonun üzerinde vatandaşımıza yüz yüze ulaştık. 

“SOSYAL POLİTİKALARDA 20.YIL PROJESİ”

İktidarımız süresince büyüyen ve gelişen Türkiye’mizde ekonomiden sağlığa, istihdamdan sosyal politikalara varın-
caya kadar her alanda hayata geçirilen devrim niteliğinde çalışmalarımızın kaynağı; önce milletimizle sonrasında 
da ilgili grup temsilcilerimizle gerçekleştirdiğimiz istişarelere dayanmaktadır. Kuruluşundan günümüze partimizin 
başarısının kaynağı işte bu istişare kültürüdür.

Bu kültürün başarıya olan etkisini yakından bilen takip eden bir siyasetçi olarak biz de birim olarak çalışmalarımızın 
tamamını bu kültürle beslemekteyiz. Bu kapsamda; Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak engelli, yaşlı ve roman va-
tandaşlarımız için mevcut durumun gözden geçirildiği ve gelecekte atılması planlanan adımların değerlendirildiği; 
ilgili bakanlıklarımızın temsilcileri, milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, il, ilçe bele-
diye temsilcileri ve ilgili gruba yönelik vatandaş temsilcilerimiz olmak üzere 100’ü aşkın katılımlarla ayrı ayrı olarak 
“Engelsiz Yenilikçi Politikalar”, “Yaşlılar için Yenilikçi Politikalar”,  “Roman Vatandaşlarımıza Yönelik Yenilikçi 
Politikalar” çalıştaylarını gerçekleştirdik.

Türkiye’nin yüzyılını inşa edeceğimiz bir döneme geldiğimiz tarihin böylesine önemli bir noktasında Sosyal Politika-
lar Başkanlığı olarak son 20 yılda uygulanan politikalara ilişkin deneyim, bilgi, birikim, görüş ve önerilerin paylaşıl-
dığı, gelecekte atılması planlanan adımları değerlendirdiğimiz çok kıymetli bir çalışmayı daha hayata geçirdik. 100 
yılın işini 20 yıla sığdırdığımız iktidarımız süresince Sosyal Politikalar alanının da özel olarak incelenmesi, ulusal ve 
uluslararası akademik literatüre katkı sağlanmasını hedefleyerek “Sosyal Politikalarda 20. Yıl Projesini” başlattık. 

Genel Merkez AR-GE Başkanlığımız ve SETA Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje kapsamında sosyal politikala-
rın ülkemiz açısından tarihsel gelişiminin incelenmesi ve uluslararası literatür taraması yapılarak yirmi yıllık sosyal 
gelişimin kodlarının çıkarılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda eğitim, sağlık, çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sos-



46 ___Ekim  2022

Özel Röportaj

yal yardımlar, sosyal konut, gençler, yaşlılar, engelliler, roman vatandaşlar, şehit aileleri ve gaziler, göçmenler, aile, 
çocuk ve kadın olmak üzere toplam 11 alanda “Sosyal Politikalarda 20. Yıl Çalıştayı” gerçekleştirerek başladığı-
mız projemize engelli, yaşlı ve Roman vatandaşlarımız özelinde belirlenen illerde Odak Grup Çalışmaları yaparak, 
vatandaşlarımızın belirlenen konular ile ilgili görüş ve önerilerini alarak raporlama çalışmaları gerçekleştirdik.

Çalıştay ve Odak Grup çalışmalarımızın tamamlayıcısı olması amacıyla engelli, yaşlı ve Roman vatandaşlarımıza 
yönelik kapsamlı bir anket çalışmamız da tamamlanmak üzere. Bu çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte 
Sosyal Politikalarda 20. Yıl – Almanak Kitabımız ve Veri Almanağı kitaplarımızı Sosyal Politikalar alanında gerçek-
leştirilen sessiz devrimi anlatan bir eser kazandırmamızın yanı sıra elde edilen çalıştay, odak grup ve anket çalış-
malarının kapsamlı raporlarıyla da yenilikçi politikalar ve uygulamaların hayata geçirilmesini hedefliyoruz.

AK Parti ailesi olarak dijital dönüşüm süreçlerini yakından takip ediyor gelişmelerin çalışmalarımıza katkı sağlama-
sı adına da çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda; 81 ilimizde sistemli bir çalışma platformu oluştura-
rak, vatandaşlarımızın talep, öneri ve beklentilerine yönelik düzenli bir veri tabanı oluşturmak adına Sosyal Politika-
lar Bilgi Yönetim Sistemini hayata geçirdik. 

Bilgi yönetim sistemimiz vasıtasıyla 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızın merkezlerimize gelerek 
veya bizlerin onları ziyaretlerinde dikkat çektikleri konuları, talepleri, beklentilerini sistematik olarak tarama imkânı 
sunan bir veritabanına dönüştürüyoruz. Bu sayede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının analizlerini yaparak beklenti ve 
öneriler konusunda yoğunluk gösteren konular özelinde çalışmalar yaparak ihtiyaçlara hızlı ve çözüm odaklı cevap 
vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca hizmet ve eser siyasetini kendine görev edinmiş bir iktidarın parçası olarak çalışmala-
rımızı titizlikle yürütürken, vatandaşlarımıza güncel ve doğru bilgiler verebilmek amacıyla da düzenli olarak hayata 
geçirilen çalışmalarımızı kapsayan bilgi notları, broşürler ile sistemizin bilgi bankasını oluşturuyoruz. Sosyal Politi-
kalar Bilgi Yönetim Sistemimizin Ankara İl Sosyal Politikalar Başkanlığımızda devam eden Pilot Uygulama Sürecini 
tamamlanmasıyla önümüzdeki ay itibariyle 81 ilimizde aktif olarak kullanılacaktır.
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AK PARTİ’NİN SOSYAL POLİTİKA-
LARDAKİ ANLAYIŞI VE VİZYONU 
NEDİR? 

AK Partimizin sosyal politikalar 
anlayışını doğru ifade edebilmemiz 
ancak dünümüzü hatırlamak ve 
bugünü iyi anlamamız ile mümkün 
olacaktır. Anayasamızda yer alan 
“sosyal devlet” ilkesi, esasen AK 
Parti iktidarımız ile birlikte ülkemiz-
de tam anlamıyla hâkim kılınmış ve 
öncelikli çalışma alanlarımızdan biri 
haline gelmiştir. 2002 yılından günü-
müze kadar geçen sürede, AK Parti 
Hükümetleri olarak ortaya koyduğu-
muz politika ve hayata geçirdiğimiz 
uygulamalar ile sosyal devlet alanın-
da adeta bir devrim gerçekleştirdik. 
Bu başarının temelinde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın inanç ve medeni-
yet kodlarımızda yer alan değerleri şiar edinmeleri ile AK Parti olarak iktidarımızda ülke ekonomisinin büyümesi ve 
güçlenmesiyle sosyal devlet için ayırdığımız kaynakların misliyle arttırılması bulunmaktadır. Zira her zaman ifade 
ettiğimiz gibi ancak ekonomik anlamda güçlü devletler güçlü sosyal politika uygulamalarını hayata geçirebilir.
 “Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak” diyerek kurulan partimizle iktidara geldiğimiz günden bu yana yaptığımız 
devrim niteliğindeki düzenlemelerle sosyal devlet nasıl olur, sosyal politikalar nasıl ortaya konuru göstermiş olduk. 
Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın temellerini atmış olduğu, hizmeti vatan-
daşımızın ayağına götüren, bürokratik engelleri kaldırarak ulaşılabilir olan, sosyal içerme temelli sosyal politikalar 
vizyonu ile vatandaşlarımızın her daim yanında olan bir sistemi hayata geçirdik.  

Kaynakların vatandaşlarımıza hizmet olarak yöneltildiği güçlü bir ekonomik kalkınma modelini ortaya koyduk. 2002 
yılında 1,3 milyar TL olan sosyal yardım harcamalarını 2022 yılında 80 kat artırarak 104,2 milyar TL’ye, 4 olan sosyal 
yardım programlarını 49’a çıkardık. “Güçlü Sosyal Politika, Güçlü Toplum” ilkesiyle yola çıktığımız süreçte sosyal po-
litikalarda gerçekleştirdiğimiz sessiz devrim niteliğindeki adımlarla her bireyin farklı ihtiyaçlarına kapsayıcı sosyal 
yardım kaynaklarımızla destek olduk.

Tüm dünyanın uluslararası gelişmelerden olumsuz etkilendiği ve resesyon riskiyle karşı karşıya kaldığı bir süreçte 
Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde ve açıklamalarıyla toplumunuzun 
tüm kesimlerine hitap eden kapsayıcı uygulamaların sosyal devlet olmanın önemini ortaya koymaktadır. AK Parti 
iktidarı olarak halkımızın refahı için gerekli tüm düzenleme ve çalışmaları hayata geçirdiğimiz bir dönemin içerisin-
de olmamız da güçlü istikrarlı bir yönetiminin önemini bizlere gösteriyor.

“HEDEFİMİZ HER ZAMAN İNSANIN ONURUNUN KORUNDUĞU, ŞEFKAT, MERHAMET VE PAYLAŞIMIN ÖN 
PLANDA OLDUĞU BİR PAYLAŞIM MEDENİYETİ İNŞASI OLACAKTIR“

Sosyal Politikalarda gelecek vizyonumuzda olduğu gibi önceliğimiz toplumda hiçbir ferdin kendini yalnız hisset-
mediği, kimsenin geride bırakılmadığı bir sosyal kalkınma modelini gerçekleştirmek. Yaşlılar, engelliler ve tüm özel 
hassasiyet gerektiren gruplarımızın katıldığı ve söz sahibi olduğu, refahın toplumda adil paylaşıldığı, kapsayıcı ve 
katılımcı bir sosyal politika stratejisi izleyerek temel hedefimiz her zaman insanın onurunun korunduğu, şefkat, 
merhamet ve paylaşımın ön planda olduğu bir paylaşım medeniyeti inşası için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Türkiye’nin tarihi, kültürel çeşitliliği ve birçok medeniyetin coğrafi ve manevi ev sahipliğini yapması, aile değerleri 
ve yapısı konusunda ayrıcalıklı bir toplum hafızasına sahip olduğumuzu gösteriyor.  Bu miras dünyanın geneline 
baktığımızda Türkiye’nin en önemli köklü avantajıdır. 
Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız yeni vizyon hedefimizde 2023’e giden süreçte Genel Başkanımız, Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 84 milyon vatandaşımız ve Türkiye'nin geleceği için güçlü 
bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.
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AK Parti, Türkiye’de siyasete sokağın önemini nakşeden bir hareket olarak siyasi tarihteki yerini şimdiden almış 
bir partidir. Teşkilatının her bir kademesi, her daim sokakta millet ile bir arada olmaya gayret eden karaktere sahip 
mensuplardan meydana gelmiştir ve öyle de olmaya devam etmektedir. Dergimize “Sokaktayız” başlığı ile ekledi-
ğimiz bölümümüzün bu ayki konuğu, dinamik, samimi ve çalışkan siyaset tarzıyla Burdur Milletvekilimiz Sn. Yasin 
Uğur oldu. Milletvekilimize davetimizi kırmadığı ve sayfalarımıza konuk olduğu için teşekkür ediyor, kendisiyle ger-
çekleştirdiğimiz söyleşiyi siz kıymetli okurlarımıza sunuyoruz. 

Ayın kaç gününü sahada geçiriyor-
sunuz?

Ankara’da genel kurul çalışmalarımız 
bitince Burdur’a geçiyoruz ve o hafta 
sonuna kadar Burdur şehir merke-
zinde ve ilçelerimizde programlar ya-
pıyoruz. Ayın hemen hemen yarısını 
seçim bölgemizde geçiriyoruz. Saha 
programlarımızda hemşehrilerimizin 
taleplerini dinliyoruz. Samimiyet çer-
çevesinde siyaset tarzımız olduğu 
için buna çok dikkat ediyoruz. Vatan-
daşlarımız da bunu fark ediyor ve bizi 
kendisinden biri gibi görüyor. İletmek 
istediği taleplerini bu samimiyet çerçe-
vesinde daha rahat ve net bir şekilde 
ifade edebiliyor. Sayın cumhurbaşka-

nımızın her zaman ifade ettiği gibi gö-
nüllere girmenin önemini biliyoruz. Bu 
samimiyet olmadan da gönüllere gir-
mek mümkün değil. Sahada yapmış 
olduğumuz çalışmaları bu çerçeveye 
göre planlıyoruz. Örneğin tarlada ça-
lışan ablalarımızın yanına uğrayıp on-
larla birlikte tarlada çalışmak, çok hoş-
larına gidiyor. Bir milletvekili gelmiş ve 
tarlada onlar gibi çalışıyor. Vatandaşı-
mızın gönüllerine girmenin çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Bu konuda 
en büyük idolümüz Sayın Cumhur-
başkanımızdır. Onun vatandaş ile olan 
bağı en büyük referansımızdır. Bu se-
beple 20 yıldır iktidardayız.

Saha programlarını hangi kriterlere 
göre planlıyorsunuz?

Saha programlarımızı bir programa 
göre yapıyoruz. Burdur’umuzda mer-
kez ile birlikte 11 ilçe, 4 belde ve 194 
köy var. Programımız dâhilinde o haf-
ta gideceğimiz ilçeyi ya da bölgeyi 
belirliyor, teşkilatlarımız ile iletişime 
geçiyoruz. Burdur’umuz ve ilçelerimiz 
arasında biraz mesafe olduğu için git-
tiğimiz her ilçede 1 günden fazla prog-
ram yapacaksak orada konaklamayı 
da ihmal etmiyoruz.  Gittiğimiz ilçe ya 
da bölgede öncelikle ziyaret etmemiz 
gereken kamu kurumlarımız ya da sivil 
toplum kuruluşlarımızı ziyaret ile başlı-
yoruz. Daha sonra o bölgenin kanaat 
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önderi var ise onu ziyaret ediyoruz. 
İlçe teşkilatımızın planı dâhilinde sıra-
sıyla ilçe merkezindeki esnaflarımız 
veya parti üyesi yol arkadaşlarımızı 
ziyaret ediyoruz, sonrasında mutlak 
gidilmesi gereken köylerimizde hem-
şehrilerimizi ziyaret ediyor, dertlerini 
dinliyoruz. Onlara Sayın Cumhurbaş-
kanımızın selamını götürüyoruz.

AK Parti ve sokak ilişkisini nasıl ta-
nımlarsınız?

AK Parti kurulduğu 2001 yılından itiba-
ren vatandaş ile siyasetçi ilişkisini en 
yakından hissettiren parti durumun-
dadır. AK Parti bu özelliği ile siyasete 
bir yenilik kazandırmıştır diyebiliriz. 
AK Parti sadece seçim dönemlerinde 
değil seçim dönemleri dışında da va-
tandaşlarımız ile iç içedir. Partimizin 
en alt kademesinden Sayın Cumhur-
başkanımıza kadar teşkilat üyesi tüm 

yol arkadaşlarımız bu bilinç ile hareket 
eder. Bizler 2018 genel seçimlerinde 
milletvekili seçildikten sonra istisnasız 
her hafta, çalışmalarımızın olmadığı 
zamanlarda sokak ile iç içe olarak her 
zaman sokağın nabzını tutmaya gay-
ret gösterdik. Sokaktaki vatandaşları-
mız da bu durumların farkındalar. Bu-
nun dışında partimizin şimdiye kadar 
seçim dönemlerinde ortaya koyduğu 
kampanyalar vatandaşlarımız ile kur-
duğumuz gönül bağını ifade eder.
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı 
olarak Afyonkarahisar’ı nasıl tanım-
larsınız?
Afyonkarahisar; gastronomisi, spor 
kenti olması, tarihi, kültürü ve merme-
ri ile Anadolu’nun eşsiz illerinden biri. 
Afyonkarahisar, yolların geçiş noktası 
olması ve bölgeleri birbirine bağlama-
sından dolayı ülkemizin en önemli şe-
hirlerinden. Zaferin, termalin, merme-
rin, lokumun, sucuğun ve tarihin baş 
şehri. Mevleviliğin ikinci merkezi. Pe-
ribacalarının ve doğal oluşumların en 
çok yer aldığı şehir. Yer altından çıkan 

şifalı suları ile birlikte turizm potansiye-
lini her şekilde canlı tutarak Türkiye’nin 
en büyük uluslararası festivallerinin 
düzenlendiği bir şehir. Belediye Başka-
nı olmaktan gurur duyduğum Afyon-
karahisar’ım, Milli Mücadelenin kilit 
şehri, Cumhuriyetin temellerinin atıl-
dığı ve sağlamlaştırıldığı kadim şehir. 
Tarihinden ve kültüründen aldığı sami-
miyeti, örf ve adetlerini yıllarca koru-
muş kadim medeniyetlere ev sahipliği 
yaptığını her alanda gösteren bir şehir. 
Özetle; tarih kokar Afyonkarahisar… 
Nereye baksan zaferin ayak sesleri 

duyulur. Havası, suyu ve doğası ile bir 
başkadır, maneviyatı yüksek özüne 
bağlıdır. Doğasından kültürüne zengin 
gastronomisinden yer altı kaynakla-
rına kadar birçok alanda Türkiye’nin 
buluşma noktasıdır. Tarihe ışık tutan 
şehrimiz her mevsim ziyaretçilerine 
keşfedilmeye açık zenginlikler sunar. 
Hayalleriyle, heyecanıyla hep gençtir 
bu şehir. Bizde şehrimizden aldığımız 
enerji ve güçle bir adım daha ileri he-
defi ile Afyonkarahisar’ı kucaklıyor, 
aşkla hizmet ediyoruz.  

Gönül Belediyeciliği

AFYONKARAHISAR BELEDIYE BAŞKANI 
TÜRKIYE BÜLTENI'NE KONUŞTU
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Afyonkarahisar'a baktığımızda 
hem yerel hem genel seçimde AK 
Parti'ye yoğun teveccüh gösterdiğini 
görüyoruz. Siz bunu neye bağlıyor-
sunuz? 
Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız, 
Genel Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti 
Afyonkarahisar’da kurulmuştur. 21 
yıldır da Afyonkarahisar, AK Parti’nin 
kalesi konumundadır. Türkiye’ye hiz-
met ve gönül belediyeciliği düsturunu 
yayan Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ve onun ön-
derliğinde AK Parti’dir. Bu yüzdendir ki 
sadece Türkiye’ye değil tüm Dünyaya 
Sayın Cumhurbaşkanımız umut ve 
ışık olmuştur. Afyonkarahisar’ımızda 
bu güven ve teveccühünü hem yerel 
hem de genel seçimlerde büyük bir 
vakur ve kararlılıkla göstermiştir. AK 
Belediyeciliğin ne tür hizmetler ve 
eserler ortaya koyduğu açık ve net. 
Kadim şehrimin, 2023 seçimlerinde 
de AK Partimizi destekleyeceğinden 
hem milletvekilliği hem başkanlık se-
çimlerinde en yüksek oranı almamızı 
sağlayacağından şüphem yoktur. 

AK Parti ve AK Belediyecilik Afyon-
karahisar’a ne gibi eserler kazandır-
mıştır?
Sorumluluğumuzun bilinci ile şuana 
kadar söz verdiğimiz yatırımların 
büyük bir kısmını hayata geçirmiş 
olmaktan büyük mutluluk duyuyo-
rum. Kadim şehrimiz Afyonkarahisar, 
her geçen gün gelişmeye değişmeye 
ve büyümeye devam ediyor. Her ay 
farklı yatırım programlarımızı hayata 
geçiriyor, projelerimizi bir bir vatan-
daşlarımızın hizmetine sunuyoruz. 
Fiziki ve sosyal yatırımlarla şehrimizi 
buluşturuyor Afyonkarahisar’ı gelece-
ğe taşımak adına var gücümüzle çalı-
şıyoruz. Sanattan spora, uluslararası 
organizasyonlardan, alt ve üst yapı 
çalışmalarına kadar her alanda etkin-
likler ve hizmetler sunarak Afyonka-
rahisar’ı yeniliyor, her zaman bir adım 
daha öteye taşıyoruz. Vadettiklerimiz-
le birlikte; Zaferin, Mermerin, Termalin 
ve Lezzetin Başkenti Afyonkarahisar’ı 
sahip olduğu maddi ve manevi de-
ğerlerle geleceğe taşımak için büyük 
bir atılım içindeyiz. Şimdiye kadar 
söz verdiğimiz 36’dan fazla projemizi 

hayata geçirdik, seçim vaadi olmayan 
şehrimizin ihtiyacı 30’dan fazla büyük 
projeyi de vatandaşlarımızın hizmeti-
ne sunduk. Hizmet dönemimiz içinde 
Afyonkarahisar’ın ekonomisine ve tu-
rizm potansiyeline ciddi katkılar sağla-
dık. Şehrimize gelerek konaklayan tu-
rist oranı yükseldiği gibi 1.8 gün olan 
ortalama konaklama süresi Ayazini, 
Emre Gölü, Tarihi konak restorasyon-
ları ve şehrimizin çeşitli bölgelerinde 
yaptığımız destinasyon çalışmaları ile 
3,6 güne çıktı. Gastronomi Alanında 
yaptığımız çalışmalar ve tanıtımlarla 
birlikte sucuk ve lokumda üretim 
rekor seviyeye ulaştı. Yurt içi ve yurt 
dışında yaptığımız tanıtıcı çalışmaları 
etkin bir şekilde sürdürmeye devam 
ederek şehir ekonomisini de her 
anlamda geliştiriyoruz. Turizme, eko-
nomiye ve istihdama katkı sağlayarak 
Afyonkarahisar’ı her geçen gün daha 
da ileri taşımaya devam ediyoruz.
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Afyonkarahisar Belediyesi'nin şu an 
(Tarım, sanayi, spor, gençlik, çevre, 
vesaire gibi alanlar için) ne gibi 
çalışmaları bulunmaktadır?

Afyonkarahisar, tavuk sayısında 
Türkiye'de ilk sırada. Haliyle yumurta 
üretiminde de birinci sıradayız. Yu-
murta borsasını biz belirliyoruz. Yine 
Afyon ile özdeşmiş ürünlerden sucuk 
üretiminde de birinciyiz. Yılda 18 bin 
tondan fazla sucuk üreterek yerli ve 
yabancı tüketicimizin damaklarını 
şenlendiriyoruz. 
Türkiye’de yaklaşık 4,5 milyon met-
rekare jeotermal sera var, Afyonkara-
hisar’da ise 1 milyon metrekareden 
fazla alanda kurulan teknolojik seralar 
ekonomik refaha katkı sunuyor.  Yani 
sera alanı noktasında iller bazında 
birinci sıradayız. İklim kontrol sistemi-
ne sahip modern seralarımız 365 gün 
üretim yapıyor. Doğal ve jeotermalin 
verdiği aroma ile yetişen ürünlerimizin 
çoğu da Avrupa’ya ihraç ediliyor. Şeh-
rimizdeki tarımsal ve hayvansal üre-
tim ekonomimizin adeta can damarı. 
Bilhassa bizlerde bu yönde yapılan 
çalışmalara her zaman destek veriyor, 
her daim işletmelerimizin ve esnafla-
rımızın destekçisi olmayı sürdürüyo-
ruz. Sanayi alanında istihdam odaklı 
çalışmalar yaparak yeni yatırımcıların 
da yolunu açıyor, şehrimizin yararına 
olacak her atılımın içinde yer alıyoruz. 

DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI 
Türkiye’nin en büyük etkinliği Türkiye 
MotoFest ve Dünya Motokros Şam-
piyonası Belediyemiz ev sahipliğinde 
ilk kez Afyonkarahisar’da yapıldı. 
Her yıl yapılmaya da devam ediyor. 
Türkiye’nin en iyi padok ve en iyi pist 
ödülünü alan Afyonkarahisar, Dünya-
nın en iyi motor yarışçılarını ve çeşitli 
sanatçıları hemşehrilerimizle buluş-
turuyor. Festivalle birlikte bir taraftan 
hız tutkunları yarışıyor diğer yandan 
da vatandaşlarımız doyasıya eğle-
niyor. Dünya standartlarında motor 
yarışları için hazırladığımız pist başka 

bir şehirde yok. Bu konuda da ilkleri 
gerçekleştirerek her yıl dünya çapında 
uluslararası organizasyonlara imza 
atıyoruz. 
Spor Şehri Afyonkarahisar mottosu 
ile bu alanda pek çok hizmet Afyon-
karahisarlılar, gençlerimiz ve spor 
camiasının hizmetine sunuldu. Çeşitli 
spor sahaları, Kocatepe Spor Komp-
leksi, olimpik yüzme havuzu, Kapalı 
spor salonları ile yurt içinden ve yurt 
dışından sporcuları şehrimizdeki im-
kânlardan yararlandırıyoruz.  Afyon-
karahisar’ı salon sporlarında turnuva 
ve kamp merkezi haline getirmek 
için yapılan yatırımlardan olan 1500 
seyirci kapasiteli futsaldan voleybola 
hentboldan pek çok spor branşına 
hizmet edecek, şampiyonalara ev 
sahipliği yapacak Sahipata Kapalı 
Spor Salonu yakın zamanda hizme-
te açılacak.  Ayrıca Türkiye’nin en 
büyüğü Kocatepe Spor Kompleksine 
sahibiz. Sezon boyunca 150’yi aşkın 
takım tesislerimizde kamp yapıyor. 
Sadece kendi ülkemizdeki takımlara 
değil Rusya, Ukrayna, Belarus, Birleşik 
Arap Emirlikleri’nden yıldızı parla-
yan kulüplere de hizmet sağlıyoruz. 
Gençlerimiz için tesis bünyesinde 
oluşturduğumuz 500 bin metreka-
relik alana sahip gençlik kampında 

da sportif faaliyetler yapılabilmesine 
olanak sağladık. Gençlerimiz için 
etkinlikler ve faaliyetlerin yanı sıra 
millet kütüphanesi projesi ile de onları 
geleceğe daha güvenle hazırlamak 
istedik. Şehir merkezinde ilimizin en 
büyüğü olacak millet kütüphanesi 4 
bin 580 metrekarelik alana sahip. 24 
saat açık kalacak kütüphanemiz hem 
vatandaşlarımızın hem de şehrimizin 
sosyo kültürel hayatına önemli ölçüde 
katkı verecek. 
Kadim medeniyetlerin mirası şehri-
mizde, rahvan at sporu ile ilgilenen 
çok fazla kişi var. Onlardan gelen 
talep doğrultusunda Rahvan At Pis-
ti’nde inşa çalışmalarını başlattık. Bu 
projeyi de kısa sürede hizmete alarak 
ata sporlarımızdan Rahvan atçılığın 
gelişmesine ve kültürümüzün devam 
etmesine imkân tanıyacağız.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN 
MİKTARINI YÜZDE 57 ORANINDA 
ARTIRDIK
Şehir estetiği çalışmaları kapsamında 
dört bir yanı yeşil alanla donatarak 
son üç buçuk yılda 5 milyon metreka-
re yeşil alan yaparak kişi başına dü-
şen yeşil alan miktarını % 57 oranında 
artırdık. Yeşil alan çalışmalarımız 
sadece peyzaj alanları ile sınırlı değil, 



Ekim 2022 ___ 53

Gönül Belediyeciliği

cep parklar, yürüyüş yolları, rekreas-
yon alanları hobi bahçeleri, büyük 
parklar ve millet bahçeleri ile hem 
doğamızı koruyor hem de vatandaş-
larımızın eğlenceli aktiviteler yapma-
sına olanak sağlıyoruz. Spor turizmi 
için ihtiyaçları ve talepleri karşılamak 
adına Saraydüzü Kros ve Kondisyon 
Merkezi’ni hizmete alacağız. Vizyon 
projemiz olan tesiste takımlar burada 
kondisyon ve kros çalışmalarını ya-
pacak, doğa ile baş başa bir ortamda 
kamp süreçlerini geçirecek. Sadece 
sporcularımız değil vatandaşlarımız 
da bu tesislerde huzurlu vakit geçire-
bilecekler. 

ÇÖPLER ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR 
DOĞA GÜZELLEŞİYOR
Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri 
Birliği’ne bağlı Entegre Katı Atık Ber-
taraf Tesisi şehrimizde çöp sorununu 
tarihe gömdü. Tesiste günlük 550 ton 
yıllık ise 200 bin ton çöp dönüşüyor. 

Ayrıca Türkiye’de inşası tamamlana-
rak hizmete alınan ilk Biyometanizas-
yon Tesisi ile hanelerimizin elektrik 
ihtiyacını karşılıyoruz. 25 bin hanenin 
yıllık elektrik tüketimini dışa bağlı 
kalmadan yerli ve milli çalışmalarla 
karşılamış oluyoruz.

Afyonkarahisar'ın kültürel mirasının 
şehrin turizmine ne gibi katkıları 
bulunmaktadır ve Afyonkarahisar 
Belediyesi bu işin neresindedir? ( 
Gastronomi, Frigya vb.)
Afyonkarahisar, marka şehir olma 
yolunda çıtayı sürekli yükseltiyor. İlk-
lere imza atarak Engelsiz Gastronomi 
Mutfağı ve Terapi Merkezi’ni şehrimi-
ze kazandırdık. Dezavantajlı grupların 
sosyal hayatına doğrudan etki edecek 
ve istihdama da katkı sağlayacak. 
Ayrıca UNESCO tescilli şehrimiz ulus-
lararası lezzet festivallerine ev sahip-
liği yaparak yerli ve yabancı turistleri 
misafir ediyor. Sadece festivaller ile 

değil restorasyonu yapılarak kazandır-
dığımız Gastronomi Konağımız ile de 
yöresel lezzetlerimizi ziyaretçilerimizin 
yıl boyunca beğenisine sunuyoruz. 
Vizyon projelerimizden olan Türki-
ye’nin uluslararası standartlarda ilk 
termal altyapılı kamp ve karavan 
alanını şehrimize kazandırdık. Beledi-
yemizce tamamen ücretsiz hizmetler 
sunduğumuz, serinliği, huzur veren 
havası, termal otellere ve şehir mer-
kezine yakınlığı ile termal imkânlara 
sahip tek karavan ve kamp alanımız 
oldukça beğenildi.
Turizm potansiyelimiz oldukça 
yüksek. Şifalı suların merkezi olarak 
bilinen Afyonkarahisar’ımız termalde 
tatil adresi. 17 turizm işletme belgeli 
termal konaklama tesisimiz var. Yatak 
kapasitesi ise 35 bin. Tesislerimizde 
konaklama amaçlı giriş yapan kişi sa-
yısı da 2 milyonu aştı. Kış turizminde 
ilk akla gelen yerlerin başında gelen 
şehrimiz hizmet kalitesi ile de göz 
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doldurup, dikkat çekiyor. Bizlerde bu 
nimetlerin faydasını kazandırdığımız 
hizmetler ve verdiğimiz destekler ile 
ön planda tutuyoruz. Birçok mede-
niyete ev sahipliği yapmış kadim 
şehrimiz Afyonkarahisar’ın 2 bin 500 
yıllık mermer ocağı geçmişi var. Faa-
liyet gösteren 355 mermer fabrikası 
11 farklı türdeki Afyon mermerimizi 
dünyanın birçok yerine ihraç ediyor. 
Bu kapsamda geride bıraktığımız yıl-
larda ekonomiye 200 milyon dolardan 
fazla katkı sunuldu. Lidyalılar, Frigya-
lılar, Hititler ve Romalılar olmak üzere 
pek çok medeniyetin tarihi eserine 
ev sahipliği yapan Afyonkarahisar 
ilinde, tarihten geleceğe verilen mesaj 
şudur: “Bizler mermer ile doğduk, 
evler kurduk, sanat yaptık, mermer 
kaplardan yemek yedik, mermer 
ile yaşadık sonrasında mermerden 
odalara gömüldük.” Ecdadımız böyle 
söylüyor, bizde geçmişten geleceğe 
onların izinden gidiyoruz. Afyonkara-

hisar’ımızla ilgili Evliya Çelebi’nin de 
güzel bir sözü var: “Halkı gayet zekidir. 
Okumuşu ve düşünürü çoktur. Bu 
şehir münevver ve ruhani bir şehirdir. 
İnsan bu şehre girince kalbi, gözü açı-
lır, bağ ve bahçelerinde gamı dağılır, 
canına can gelir…” 
Geçmişin izlerini geleceğe taşımak, 
tarihe sahip çıkmak adına Emre Gölü 
Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi 
Projesine imza attık. Sosyal tesisler 
kurulmasına ve tarihin ortaya çıkarıl-
masına destek verdik. Sokak sağlık-
laştırma projemizle birlikte 3 bin yıllık 
tarihi Frig Vadisi’nde balon festivali, 
ATV yarışları gibi çeşitli organizas-
yonlar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma-
larla birlikte özellikle yabancı turistler 
Afyonkarahisar’a gezi turları düzenler 
oldu. Konaklama süresi 1 günden 
3 güne çıktı. Bir diğer yandan Türki-
ye’nin en büyük sokak sağlıklaştırma 
projesini hayata geçirdik. 60 milyon-
luk yatırımla 300’e yakın Afyon Evi’ni 

aslına uygun şekilde restore ederek 
turizme kazandırdık. 
Restorasyon ve dönüşüm projelerine 
de oldukça önem veriyoruz. Tarihi 
Uzun Çarşımızda cephe yenileme 
çalışmaları sürdürüyoruz. 100 işlet-
memizi tarihe uygun şekilde yeniden 
dönüştürerek çarşının yeni bir kimliğe 
kavuşmasını amaçlıyoruz. Bu sayede 
ticari hayata canlılık var olan problem-
lere de çözüm getirmiş olacağız. 

HAYAL DENİLENİ YAPARAK TELE-
FERİK TESİSİNDE ÇALIŞMALARI 
BAŞLATTIK
Şehrin hayali olan Teleferik tesisini 
hayata geçirmek için kolları sıvadık. 
Kale zirvesinde ve zeminde etüt 
çalışmaları tamamlandı. Firmanın 
fiziki çalışmaları sürüyor. Gidiş geliş 
olmak üzere tek halatlı şekilde dizayn 
edilen tesis de kaleye tırmanmak çok 
daha kolaylaşacak. Afyonkarahisar’ın 
tarihi evleri, doğası ve manzarası Kale 
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zirvesinden rahatlıkla izlenilebilecek. 
Çevre düzenlemesi ve rekreasyon 
alanları ile de ziyaretçilerimiz keyifli 
zamanlar geçirecek, tarih ile baş başa 
kalabilecekler. 

Bu hizmetlerimizi gerçekleştirmemiz 
hususunda bize destek olan başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a, bakanlarımıza, mil-
letvekillerimize, parti teşkilatlarımıza, 

belediye meclis üyelerimize, belediye 
personelimize ve tüm yol arkadaşları-
ma teşekkürlerimi iletiyorum.
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