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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 
düzenlenen ÜniAK FEST’te gençlerle buluştu.



HAMZA DAĞ
TANITIM VE MEDYADAN SORUMLU 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Editörden

Küresel salgın sonrası dönemde, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın da getirdiği belirsizlik ortamı içerisinde 

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde hızlı karar alma mekanizmasının avantajını 

2022 yılında da yaşadı. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya 

koyduğu güçlü lider diplomasisiyle de özellikle Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı enerji ve gıda krizini, 

ülkemizde hissetmedik. 

Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin siyaset sahnesine çıkışı, milletin duyduğu ihtiyaçtan 

ileri gelmişti. AK Parti, kurulduğu günden bu yana her daim milletin ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap 

vermek üzere bir siyaset anlayışını temsil etmiştir. 2022 yılı da bu temsilin sürdüğü bir sene oldu. 

Yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışlarına karşı vatandaşlarımızı korumak için tedbirler alırken aynı 

zamanda eser ve hizmet siyasetini de sürdürdük. Yıl boyunca devletimiz, 276 milyar 800 milyon lira 

vergiden feragat ederken asgari ücrete yapılan ara zam ile vatandaşlarımızı, alım gücünü artırmak su-

retiyle enflasyona ezdirmedi. Bunun yanı sıra; 1915 Çanakkale Köprüsü, Rize-Artvin Havalimanı, Tokat 

Havalimanı, Yusufeli Barajı ve HES, Etlik Şehir Hastanesi gibi büyük projeler hayata geçirildi, yerli ve 

milli otomobil Togg’un üretim tesisinin açılışı yapıldı, Karadeniz’de yeni keşifle birlikte doğal gazın mik-

tarı 1 trilyon dolarlık değere ulaştı. 

İlk uçuşunu başarıyla tamamlayan Yerli Muharip İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA göklerdeki 

gururumuz olurken, 3600 ek gösterge, EYT gibi kronik sorunlar çözülerek vatandaşlarımızın beklentileri 

karşılık buldu. 

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi “İlk Evim İlk İşyerim” ile konut ihtiyacına cevap veri-

lirken açılışı gerçekleştirilen 105 yeni KYK yurdu ile öğrencilerimizin barınma sorunu da çözüldü.

Nice önemli çalışmaların ve hizmetlerin ortaya konduğu bir seneyi geride bırakmanın gururunu yaşıyo-

ruz. 2023 yılı, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun eşik noktası olacak ve cumhuriyetin yeni asrında ülkemiz, 

parıltısıyla dünyaya pusula olan bir kimlik kazanacaktır. 

Büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.  
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TÜRKİYE VE DÜNYADA AKTÜALİTE

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı kuyulardan top-
layıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk "Peçe-
nek" adlı dağıtım haznesi, denizin 2 bin 200 metre 
altına indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da dü-
zenlenen 'Gençlik Buluşması' programında "Bu hafta YÖK 
Başkanımızla görüştük. 3 ve 4'üncü sınıfta formasyonu 
verelim, üniversiteyi bitirirken formasyon eğitimini almış 
olsunlar dedik, mutabık kaldık" dedi.

Kızılay gönüllülük ödülleri İstanbul'da sahiplerini bul-
du. Ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Türkiye'nin dün-
yanın en cömert ülkesi olduğunu vurgulayan Emine 
Erdoğan, "Türk Kızılay, Türk halkının yüce gönlünün 
elçisidir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
"Uçuş ağımızı, Kasım 2022 itibarıyla 130 ülkede 342 
noktaya yükselttik. Böylece, Türk sivil havacılığını 
dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkesine dönüş-
türmüş olduk" dedi.

Karadeniz gazını ana boru hattına 
bağlayacak 'Peçenek' deniz altına 
indirildi

Emine Erdoğan: Ülkemiz dünyanın 
en cömert ülkesi olma onurunu 
taşıyor

Türkiye sivil havacılıkta zirveye 
yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 
formasyon müjdesi 
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TÜRKİYE VE DÜNYADA AKTÜALİTE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ço-
cukların sıfır atık bilincine varması ve Sıfır Atık Pro-
jesi'ni sahiplenmesinin önemine dikkati çekerek, 
"Geleceğimiz emin ellerde diye düşünüyorum" dedi.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli insansız savaş uçağı Kızılelma, 
Tekirdağ’da bulunan Akıncı Uçuş ve Eğitim Merkezi’nde 
ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tür-
kiye’nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri, yerli haber-
leşme uydumuzu Türksat 6A’yı da 2023 yılında uzaya 
fırlatacağız." dedi.

Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş, hac kontenjanında 
salgın öncesi döneme dönüldüğünü ve bu dönemde 
65 yaş üstü dahil olmak üzere 83 bin 430 hacı adayı-
nın kutsal topraklarda ağırlanacağını duyurdu. 

Emine Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'sıfır 
atık okulu'nun açılışını yaptı

Türksat 6A 2023'te uzayda olacak

Ali Erbaş müjdeyi verdiKızılelma göklerde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da 
AK Parti Kadın Kolları tarafından Do-
kumapark Modern Sanatlar Galeri-
si'nde düzenlenen "Kadınlarla Büyük 
Türkiye Yolunda” programına katıldı.
Burada yaptığı konuşmada “Ekono-
miden demokratikleşmeye, aileden 
eğitime, sosyal politikalardan tarıma 
kadar her alanda yazdığımız destanda 
sizlerin payı var. İnşallah Türkiye Yüz-
yılı'nın da mimarı sizler olacaksınız.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözle-
rini şöyle sürdürdü:

"Meclis'e sunduğumuz Anayasa deği-
şikliği teklifi ile inşallah kadınlarımızın 
kılık kıyafet özgürlüğünü garanti altına 
alacak, aile kurumunu, sapkın akım-
ların sinsi saldırıları karşısında daha 
muhkem hâle getireceğiz. Kimin de-
mokrasi ve özgürlüklerden, kimin de 
faşizm ve yasaklardan yana olduğunu 
gösterecek bu tarihi düzenlemenin 
400'ün üzerinde kabul oyuyla Meclis'i-
mizden geçeceğini ümit ediyoruz. Mil-
letimizin asırlık hayallerinin sembolü 
olan Türkiye vizyonumuzu inşa edene 
kadar mücadelemizi kararlılıkla sür-
düreceğiz. Her zaman söylediğim gibi, 

kale içeriden fethedilir. Dolayısıyla ka-
dının eli bu işe değdiği anda biz bu işi 
bitiririz. Türkiye'nin bugün ulaştığı se-
viyelerde, kırdığı rekorlarda sizin çok 
büyük emeğiniz ve katkınız var. Türki-
ye'nin gıptayla takip edilen başarıların-
da sizlerin alın teri, yürek teri var. Eko-
nomiden demokratikleşmeye, aileden 
eğitime, sosyal politikalardan tarıma, 
turizme kadar her alanda yazdığımız 
destanda sizlerin payı var. İnşallah 
Türkiye Yüzyılı'nın da mimarı sizler 
olacaksınız. Bunun için tempomuzu 
biraz daha artırmamız gerekiyor. 2023 
seçimlerine kadar durmadan, dinlen-
meden çalışmamız, kapısı çalınmadık 
hane, hanımlar başta olmak üzere 
gönlü kazanılmadık hiçbir vatandaşı-
mızı bırakmamamız gerekiyor. Sizle-
re güveniyor, inanıyorum. Aydınlık ve 
müreffeh yarınlarımıza verdiğiniz ve 
vereceğiniz güçlü destek için şimdiden 
şükranlarımı sunuyorum." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
Türkiye’nin başarılarında kadınların alın teri var 

CUMHURBAŞKANIMIZ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu gençlik, 
uyuyan destanı uyandıracak gençliktir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 
Başkanlığınca düzenlenen Üniversiteli 
AK Gençlik Festivali'nde (ÜniAK FEST) 
yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin 
ve milletimizin geleceğini görmek 
isteyen, başka yere değil, AK gençliğe 
baksın." dedi.

Gençlerle gurur duyduğunu dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye Yüzyılı'nın emanet edileceği 
gençliğin, milletin asırlardır kurduğu 
hayalleri gerçeğe dönüştürecek 
gençlik olduğunu söyledi.
Gençlerin, maziden atiye kurulan 
köprünün kilit taşı olduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu:

"Çünkü Fatih'in İstanbul'u fethettiği 
yaştaki bu gençlik, uyuyan destanı 
uyandıracak gençliktir. Çünkü üstadın 
(Necip Fazıl) özlemle yâd ettiği bu 
gençlik, 'Zaman bendedir ve mekân 
bana emanettir.' şuurundaki gençliktir. 
Çünkü bu karşımdaki gençlik, İstiklal 
Marşı'mızda tarif edilen gençliktir. 
Bu gençlik, milletimizin parlayan 
yıldızı, yurdumuzun üstünde asla 
sönmeyecek ocağımız olan gençliktir. 

Bu gençlik kendisine zincir vurmaya 
kalkan çılgınları, kükremiş sel gibi aşıp 
geçen ve geçecek olan gençliktir. Bu 
gençlik, kalbindeki iman, yüreğindeki 
cesaret, bileğindeki güç ve Allah 
vergisi zekâsıyla enginlere sığmayan 
gençliktir. Türkiye'nin ve milletimizin 
geleceğini görmek isteyen, başka 
yere değil gelsin şu AK gençliğe 
baksın. Cumhuriyetimizin yeni 
yüzyılını anlamak isteyen başka yere 
değil, gelsin şu AK gençliğe baksın. 
Türkiye Yüzyılı'nın başladığını görmek 
isteyen başka yere değil, gelsin şu 
AK gençliğe baksın. Rabbime bana 
böyle bir gençlikle yol yürüme imkânı 
verdiği için hamdediyorum. Rabbime 
önceki nesillerden devraldığım dava 
ve mücadele bayrağını böyle bir 
gençliğe bırakma fırsatını verdiği 
için hamdediyorum. Allah birliğimizi, 
beraberliğimizi, muhabbetimizi daim 
etsin." 

Bir filozofun "Ruhun gençliği 
ebedidir" sözlerine atıfta bulunan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşı kaç 
olursa olsun gençlik yıllarının heyecanı, 
coşkusu, azmi ve kararlılığıyla ülkeye 
ve millete hizmet ettiklerini ve etmeye 
devam edeceklerini söyledi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 

dönemde birileri ısrarla kuşakları, 
harflerle etiketleyerek bizimle 
gençlerimizin arasını açmaya 
çalışıyor. Kötü kurgulanmış birtakım 
görüntüler, sokak röportajları, medya 
haberleri üzerinden kendi akıllarınca 
operasyon çekiyorlar. İşte gençler 
burada." ifadelerini kullandı.

Son 2 yılda gençlerle 34 ayrı 
programda bir araya geldiklerini 
hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu programlarda sohbet ettiklerini, şiir 
okuduklarını, kâh gülüp eğlendiklerini, 
kâh hüzünlendiklerini dile getirdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Gördük ki gençlerimizle aynı yöne 
bakıyor, aynı duyguları paylaşıyor, 
aynı hayallerin peşinden gidiyoruz. 
Birileri sosyal medya mecralarında 
kendilerini gaza getirirken biz 
gençlerimizle yüz yüze, göz göze, 
diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye 
Yüzyılı'na yürüyoruz. Tabii bu 
manzarayı görünce önce çamur 
atmaya kalktılar, tutmadı. Sonra taklit 
etmeye çalıştılar, o da olmadı. Şimdi 
ne yapacaklarını bilemez vaziyette bir 
o yana, bir bu yana savrulup duruyor."

CUMHURBAŞKANIMIZ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere:
Bizim Türkiye Yüzyılı’ndaki yoldaşlarımız sizlersiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Samsun, Ömer Halisdemir Spor 
Salonu'nda düzenlenen Gençlik Bu-
luşması'nda yaptığı konuşmada, ver-
dikleri emeklerin, döktükleri terlerin, 
girdikleri risklerin boşa gitmediğini 
belirterek, "Gelecek için kurduğumuz 
büyük hayalleri, geçmişte ödediğimiz 
bedellere borçluyuz." dedi.

Milletin umudunu kırma, enerjisini 
tüketme peşinde olanların gençlerin 
çalışkanlığı ve heyecanı karşısında bir 
balon gibi sönüp gideceklerini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

"Ömrünü bu aziz millete hizmete ada-
mış bir büyüğünüz olarak sizlerle ge-
çirdiğim her an kendimi adeta yenilen-
miş, şarj olmuş hissediyorum. Esasen 
bizim gençliğimizin gündemi ile siz-
lerin gündemi arasındaki fark Türki-
ye'nin nereden nereye geldiğini gös-
termesi bakımından çok önemli. Biz 
yasakların, yoklukların, yoksullukların 
Türkiye'sinin tüm yükünü omuzlamış 
bir nesiliz. Aklımızın erdiği günlerden 
itibaren hem geri kalmışlığın hem de-
mokrasi eksikliğinin sebep olduğu sı-
kıntıları hayatımızın her anında yaşa-
dık. Şimdi sizlere teker teker anlatsam 

inanmakta zorluk çekeceğiniz öyle 
sorunlarla boğuşuyorduk ki kelimenin 
tam anlamıyla akıllara zarardı. Zaman 
içinde hepsinin gerisindeki sebepleri 
gördük, anladık. Bir yandan tarihimizi, 
kültürümüzü, değerlerimizi en iyi şe-
kilde öğrenerek kendimizi yetiştirme-
nin, diğer yandan çağı kavramamıza 
imkân sağlayacak güncel ve ilmi dona-
nımı kazanmanın mücadelesini verdik. 
Bilgiye ve kaynağa erişme imkânının 
bir hayli sınırlı olduğu bir dönemde bu 
mücadele kolay geçmedi." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burslarla 
yetişmediğini, hem çalışıp hem oku-
duğunu, bu şekilde eğitimini tamam-
ladığını dile getirdi. Hayatın meşakkat-
li ve muhataralı yollarında ya fikren ya 
fiilen kaybettikleri nice arkadaşlarının 
olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Ülke ve dünya çapında nice 
başarılara imza atan arkadaşlarımız 
da oldu. Verdiğimiz emekler, döktüğü-
müz terler, girdiğimiz riskler boşa git-
medi, kazanan yine biz olduk. Bugün 
sizlerle bir araya gelmemize vesile 
olan büyük projelerimizi, gelecek için 
kurduğumuz büyük hayalleri, geçmiş-
te ödediğimiz o bedellere borçluyuz. 
Size olan güvenimiz sayesinde Türkiye 
Yüzyılı vizyonumuzu böylesine güvenli 

ve kararlı bir şekilde ifade edebiliyo-
ruz. Bizim Türkiye Yüzyılı'ndaki yol-
daşlarımız sizlersiniz." diye konuştu. 

TEKNOFEST Kuşağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin 
kuşakları alfabe harfleriyle ifade et-
meyi sevdiğini belirterek, "Sizler için Z 
kuşağı diyorlar. Hâlbuki biz karşımız-
da maziden atiye kurdukları köprüy-
le özgürlüğü, hakkaniyeti, çalışmayı, 
üretmeyi, hayatlarının merkezine 
koyan bir gençlik görüyoruz. Ben bu 
gençliğe, Samsun'da da ifade ettim, 
TEKNOFEST açılışlarında şahit oldu-
ğum manzaradan hareketle illa bir 
isim konulacaksa 'TEKNOFEST kuşa-
ğı' denmesi gerektiğini söylemiştim." 
ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANIMIZ
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'n-
deki Kabine Toplantısı'nın ardından 
millete seslendiği konuşmasında 
"Siyaseti halka dayanarak yapmak 
yerine, küresel vesayet araçlarının 
ülkemizdeki temsilciliğine soyuna-
rak yürütmeye kalkmak, bir asırlık 
Cumhuriyet tecrübesinden nasip-
lenmemek demektir." dedi.

Hükümetleri döneminde kurdukla-
rı altyapının hayati öneminin, her 
krizde biraz daha iyi anlaşıldığını 
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları söyledi: 

"Hiç şüphesiz bu süreçte bizim de 
ciddi bedeller ödememize yol açan 
sıkıntılarımız oldu. Bu sorun bir 
dönem sınırlarımıza dayanan, şe-
hirlerimizi tehdit eden terör sal-
dırılarıydı. Kararlılık ve cesaretle 
uygulamaya koyduğumuz yeni gü-
venlik stratejimizle, tehditleri kay-
nağında yok ederek bu sorunun 
üstesinden önemli ölçüde geldik. 
Son dönemde verdiği ağır kayıp-
lara rağmen sadırlarını yeniden 
artırmaya çalışan terör örgütünü 
bu şekilde hareket etmeye yönel-
ten sebepleri biliyoruz. İnşallah 
sınırlarımızdaki güvenlik hattını 
tamamlayarak bu sinsi ve çirkin 
hesapları bir kez daha bozacağız." 

Küresel krizlerin tetiklediği bir di-
ğer sorunun enflasyon ve hayat pa-
halılığı olduğuna işaret eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bu sorunun 
da iç ve dış sebeplerinin bulundu-
ğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Er-

doğan, şöyle konuştu:
 
"Emtia fiyatlarındaki yükselişin en 
belirgin faktörü olan dış sebeplerin 
istikrara kavuşmasının biraz vakit 
alacağı anlaşılıyor. İçeride ise kimi 
panikten, kimi art niyetten kaynak-
lanan, kurdaki ve maliyetlerdeki 
artışla izah edilemeyen, fahiş fiyat 
artışlarına maruz kaldığımız bir 
gerçektir. Sevindirici olan ise tüm 
bu tablo içerisinde Türkiye'nin ya-
tırım, istihdam, üretim, ihracat ve 
cari fazla yoluyla büyümeye daya-
nan ekonomi programını uygula-
mayı sürdürmesidir. Bugün açık-
lanan ekim ayı işsizlik rakamları 
istihdamdaki artışın devam ettiğini 
göstermektedir. İstihdamın 31,2 
milyonu bulduğu, ihracatın 250 
milyar doları geçtiği, onca badi-
reye rağmen döviz rezervlerimi-
zin arttığı dönemde asıl zor olanı 
başarırken daha kolay konularda 
kendi ayağımıza kurşun sıkamayız. 
Buradan vatandaşlarımıza, üreti-
cilerimize, perakendecilerimize, 
gayrimenkul ve araç sahiplerine, 
menkul kıymet ticareti yapanlara 
seslenmek istiyorum, ülkenize gü-
venin, ülkenize sahip çıkın, ülkeni-
ze destek verin. Kısa vadeli endi-
şeleriniz ve kazanç kaygılarınızla 
ülkenizin geleceğine zarar verecek 
her türlü tasarruftan uzak durun. 
Elbette herkes alın terinin karşılığı 
olarak kazanacak, elbette herkesin 
varlığı gayretinin neticesi olarak 
değerlenecek ama ülkenin ve mil-
letin kaybettiği bir ortamda birey-
lerin kazancı gibi gözüken hesaplar 
bir aldatmacadan ibarettir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkes hesabını 2023’te 
yüzde 20’ler seviyesinde enflasyona göre yapsın
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"Türkiye Yüzyılı Vizyonunu bir 
avuç muhterisin kazanç hırsına 
kurban etmeyeceğiz" 

"Ürettiği, sattığı, maliki olduğu 
malı veya hizmeti akıl ve vicdan 
sınırlarının ötesinde, ekonomik iş-
leyişe zarar verecek şekilde fiyat-
landıranlar aslında kendilerine de 
kaybettirdiklerini unutmamalıdır." 
ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu yaklaşımı enflasyonun 
düşüşe geçtiği bir dönemde sergi-
leyenlerin kendi bindikleri gemiyi 
kendi elleriyle deldiğini vurguladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti:

 "Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde 
yüzde 40'lı rakamlara ineceği orta-
da ve fiyatlamaların mevcut yüzde 
80'li rakamlara göre yapıldığı bir 
gerçekken hala etiketlerin başka 
hesaplamalara göre belirlenmesi 
doğru değildir. Asgari ücret, memur 
ve emekli maaşları başta olmak 
üzere çalışanların refah seviyele-
rindeki gerilemeyi telafi etme yö-
nündeki gayretlerimizin enflasyon 
maskesinin ardına sığınan haram-
zadelerce akamete uğratılmasına 
rıza gösteremeyiz. Yılbaşında bu 
çerçevede ortaya çıkacak her ha-
reketlenmeyi yakından izleyecek, 
reel ekonomik işleyişe aykırı her 
gelişmeyi belirleyecek, insanımızın 
hakkına el uzatanları buna pişman 
edeceğiz. Bu ülkenin 85 milyon va-
tandaşının ortak geleceği, ortak 
menfaati bizim için her bir ferdin 
kişisel kazanç hırsından önemlidir. 
Enflasyonu hedeflediğimiz şekilde 
2023 sonunda yüzde 20'ler seviye-
sine, 2024'te tek haneli rakamla-
ra düşürmek için ne gerekiyorsa 
yapmakta kararlıyız. Açıkça söy-
lüyorum, herkes hesabını 2023'te 
yüzde 20'ler seviyesinde enflasyo-
na göre yapsın. Aksi yönde hareket 

edenlere hükümet olarak biz kendi 
yetkilerimizi, milletimiz de tercih-
leriyle kendi iradesini kullanarak 
gereken cevabı verecektir. Ülkemi-
zi bunca fedakârlıkla eşiğine getir-
diğimiz Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nu, 
bir avuç muhterisin kazanç hırsına 
kurban etmeyeceğiz. Bir kez daha 
altını çizerek söylüyorum, biz hiç 
kimsenin işine, gücüne, alışına, 
satışına, kazancına, karına karşı 
değiliz. Karşı olduğumuz tek şey 
sadece ekonomik kuralların değil, 
akıl ve vicdan sınırlarının da dışına 
taşan niyetler ve eylemlerdir. Pi-
yasa denilen ve hukuki kurallarla 
birlikte insani reflekslerle de çalış-
tığına inandığım mekanizmanın va-
tandaşlarımızın sabrını daha fazla 
zorlamayacağına inanıyorum." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da 
yatırımcıyı teşvik etmeye, istihdamı 
desteklemeye, üreticinin ve ihra-
catçının yanında yer almaya devam 
edeceklerini belirtti. "Unutmayın 
en pahalı malın olmayan mal, en 
pahalı hizmetin erişilemeyen hiz-
met olduğu gerçeğini asla aklımız-
dan çıkarmadan girişimcilerimize 
omuz vereceğiz" açıklamasında 
bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Yeter ki ülkenin çıkarına, hüküme-
tin programına, vatandaşın hakkı-
na göz dikenlere fırsat verilmesin. 
Yeter ki kısır hesaplar uğruna Tür-
kiye'nin tökezlemesini bekleyenle-
rin değirmenlerine su taşınmasın. 
Diğer tüm sıkıntıların, sorunların 
üstesinden gelecek imkâna da güce 
de dirayete birikime de hamdolsun 
sahibiz." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANIMIZ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” 

programında konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Mardin'de düzenlenen "Türkiye 
Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı" progra-
mında yaptığı konuşmada, binlerce 
yıllık tarihiyle medeniyetler havzası 
olan Mardin'in, Türkiye'nin adeta bir 
özeti olduğunu söyledi.

Türk, Kürt, Arap, Süryani, Ezidi'nin 
bir arada yaşadığı Mardin'in, İstan-
bul ve Hatay ile birlikte hoşgörü baş-
kentlerinden biri olduğunu aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şe-
kilde, Anadolu'nun dört bir yanında, 
farklı mezheplerden Hristiyan ve 
Musevi vatandaşların da huzur için-
de hayatlarını sürdürdüğünü belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle ko-
nuştu: "Mardin, zamana meydan 
okuyan, asırlık medrese ve cami-
leriyle aynı zamanda medeniyeti-
mizin aynasıdır. Böylesi bir değere, 
Mardin gibi muazzam bir hazineye 
sahip olmak millet olarak hepimiz 
için büyük bir gurur kaynağıdır. Mar-
din'i bu topraklardaki ebedi ve ezeli 
kardeşliğimizin kalesi olarak görü-
yoruz. Bu aziz şehre her gelişimiz-
de, Anadolu'nun beşeri, kültürel ve 
tarihi açıdan o büyük zenginliğine 
bizzat şahitlik ediyoruz. Sadece et-
rafa şöyle bir bakmak bile Mardin'in 
sahip olduğu hazineleri görmemiz 
için kâfidir. Hemen yanı başımızda 
Süryani vatandaşlarımızın 1600 yıl-
lık şaheseri Deyrulzafaran Manastırı 
var. Hemen ötede Hristiyan vatan-
daşlarımızın binlerce yıldır yaradana 
dua ettiği Kırklar Kilisesi bulunuyor. 
Yaklaşık sekiz buçuk asırdır mina-
relerinden Ezan-ı Muhammedilerin 
eksilmediği Ulu Cami'miz tüm zara-
fetiyle bu iki ibadethaneye komşuluk 
yapıyor. Bu eserlerin hepsi, Mardin 
ile beraber ortak vatanımız Anado-
lu'nun ahengini, barışını, hoşgörü-

sünü, köklü birikimini temsil ediyor."

"İnancımızın aydınlık yüzü olmaya 
devam edecektir." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, batılı ül-
keler başta olmak üzere dünyada 
tahammülsüzlük artarken Mardin'in 
bir barış ve huzur şehri olarak tüm 
insanlığa örnek teşkil ettiğini dile 
getirdi. Onca gelişmişliğe rağmen 
halen insanı, dilinden, dininden, 
renginden kültüründen dolayı öteki-
leştirenlerin Mardin'den alacağı çok 
ders olduğunu vurgulayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle devam etti: 
"Lafa gelince sürekli insan hak ve 
özgürlüklerinden dem vurup, ken-
dileri dışında kimseye hayat hakkı 
tanımayanları buradaki hoşgörü ik-
liminden ibret almaya davet ediyo-
rum. Güya, din adına ibadethanelere 
saldıran gözü dönmüş canilerin de 
vahşi eylemlerine bahane aramak 
yerine Mardin'in temsil ettiği insani 
ve İslami değerlere iyi bakması ge-
rekiyor. Mardin, bizim inancımızda 
ve medeniyetimizde insan onuruna, 
hayatına, din ve vicdan hürriyetine 
verilen önemin tarih ve estetikle yoğ-
rulmuş, mücessem sembolüdür. Ne 
İslam'ı kendi aşırılıklarına maske ya-
panlar ne de bunlar üzerinden Müs-
lümanlara husumet besleyenler bu 
hakikati değiştirebilecektir. Mardin, 
asırlardır olduğu gibi bugün ve yarın 
da inancımızın aydınlık yüzü olmaya 
devam edecektir." 

"Bu toprakların üzerindeki her şeyi 
bizler birlikte inşa ettik." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu şehir-
den aldıkları ilhamla, ülkede, böl-
gede ve dünyada "önce insan", "in-
sanı yaşat ki devlet yaşasın" demeyi, 
mazlumların ve mağdurların umudu 

olmayı sürdüreceklerini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle ko-
nuştu: "Dünyanın siyasi ve ekonomik 
olduğu kadar, sosyal kaosların san-
cısıyla da kıvrandığı bir dönemde, 
Mardin'in en mümtaz örneğini teşkil 
ettiği Türkiye'nin asil duruşu, gide-
rek daha kıymetli hale gelecektir. 
Gelişmiş diye sınıflandırılan ülkele-
rin aslında kendi güvenlik ve refah-
ları dışında bir dertlerinin olmadığı 
görüldükçe coğrafyamızın binlerce 
yıllık insan merkezli birikiminin öne-
mi daha iyi anlaşılacaktır. Ülkemizin 
yakın tarihinde yaşanan kimi üzüntü 
verici hadiselerin bu muhteşem tab-
loya halel getirmesine izin vereme-
yiz. Çünkü bu ülkenin, bu toprakların 
üzerindeki her şeyi bizler birlikte 
inşa ettik. Tarih boyunca bu ülke, bu 
topraklara değer katan hizmetlerde 
bulunan tüm inançlardan insanları-
mızı saygıyla, tazimle yâd ediyorum." 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın 
neresinde yaşarsa yaşasın, hala bu 
topraklarla ve bu toprakların de-
ğerleriyle gönül bağı olan herkese, 
kucaklarının da kalplerinin de sonu-
na kadar açık olduğunu dile getirdi. 
Anadolu'nun mümbit ve şefkatli kol-
larının herkesi sarıp sarmalamaya, 
yaşatmaya yeterli olduğunu söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti: "Edirne'den Kars'a, Trab-
zon'dan Hatay'a hala bu ortak ve ka-
dim tarihin sayısız mimari eserine, 
kültür varlığına, bestesine, türküsü-
ne şahit oluyorsak eğer, geleceğimi-
zi de beraberce kurabiliriz demektir. 
Türkiye Yüzyılı, bu vatan toprakları 
üzerinde hayatını sürdüren, ona sa-
dakatle bağlı olan, geleceğini burada 
gören her bir insanımızın yüzyılıdır."

CUMHURBAŞKANIMIZ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 
sizlerle paylaşacağımız düzenle-
meyle yaklaşık 2 milyon 250 bin va-
tandaşımız daha emekli olma hak-
kına kavuşuyor. Emeklilik hakkının 
kullanılması hususunda herhangi bir 
yaş sınırı uygulanmayacaktır."

Kendilerinden önceki dönemde, Ey-
lül 1999'da yürürlüğe giren düzen-
lemeyle atılan adımları, dünyanın 
ve Türkiye'nin hakikatlerine uygun 
şekilde 2008'de daha ileriye taşıdık-
larını dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, elbette her reformun, her 
düzenlemenin beraberinde yeni tar-
tışmaları da getirdiğini söyledi. Bun-
lardan birinin de 1999 düzenlemesi-
ne göre emeklilikte yıl ve prim günü 
şartını doldurduğu halde yaş şartı 
sebebiyle beklemek zorunda kalan 
çalışanların epeydir dile getirdikleri 
talepler olduğunu belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan şöyle devam etti: 

"Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalış-
mış bir kişinin çalıştığı süreden çok 
daha uzun bir dönem emekli maaşı 
alabileceği sistemin sürdürülebi-
lir olmadığına inanıyoruz. Nitekim 
geçmiş yıllarda bunun acısı çok ya-
şanmıştır. Sistemin idamesine za-
rar vermemek ve ülke ekonomisinin 
üzerine kaldıramayacağı yükler bin-

dirmemek için uzunca bir süre böyle 
bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Bu 
yaklaşımımızdaki amaç, asla çalı-
şanlarımızın haklarının tesliminin 
önüne geçmek değildi. Tam tersine 
85 milyon hep birlikte ortak gelece-
ğimizi düşündüğümüz için konuyu 
derinlemesine incelemeden, ölçüp 
biçmeden, hesabını kitabını sağlam-
ca yapmadan herhangi bir taahhüt 
altına girmek istemedik." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Bugün de 1999 öncesi işe başlayan 
çalışanlarımızın emeklilik yaşıyla il-
gili beklentilerini karşılayan adımın 
müjdesiyle kendilerine desteğimizi 
bir kez daha sergileme yoluna gidi-
yoruz. Devlet için büyük bir fedakâr-
lık anlamına gelen bu düzenlemeyle 
birlikte artık sistemi her türlü tar-
tışmadan arındırarak yerli yerine 
oturtmuş olacağımıza inanıyorum. 
Ülkemizin genişleyen ve büyüyen 
imkânlarını, istihdam ve üretim gibi 
herkese dokunan alanlar öncelikli 
olmak kaydıyla vatandaşlarımızın 
her kesimiyle paylaşmayı sürdü-
receğiz. Her konuda ve her zaman 
olduğu gibi bu düzenlemeyi de mil-
letimiz için yapıyor, milletimize adı-
yoruz." 

"2 milyon 250 bin vatandaşımız 
daha emekli olma hakkına kavuşu-
yor" 

Türkiye'de emekli olabilmek için üç 
şartı; prim ödeme gün sayısını, si-
gortalılık süresini ve yaşı tamam-
lamak gerektiğini hatırlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, "Yaptığımız 
düzenleme, şartlardan ilk ikisini ta-
mamlamış olup da sadece yaş sebe-
biyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. 
Yaş şartı olmadan emekliliğe imkân 
sağlayan düzenlemeyi eski sistem-
deki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 
ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki 
herkes için geçerli kılıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Emeklilik hakkının 
kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı 
uygulanmayacaktır”
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Karaaslan: “2023’e Çok Güçlü Bir 
Vizyonla Giriyoruz”



Ocak 2023___ 33

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
ve Samsun Milletvekili Çiğdem Ka-
raaslan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı.

Karaaslan mesajında şu ifadelere 
yer verdi;

“Müjdeleri, sevinçleri ve acılarıy-
la bir yılı daha geride bırakıyoruz. 
Veda etmeye hazırlandığımız 2022 
yılı, etkilerini hala yaşadığımız ko-
ronavirüs salgını ve Ukrayna-Rus-
ya Savaşı’nın tüm dünyaya olumsuz 
yansımalarıyla insanlık olarak çeşitli 
sınamalarla karşı karşıya kaldığımız 
bir yıl olmasının yanında umut veri-
ci gelişmelerin de birlikte yaşandığı 
bir yıl olmuştur. 2022’de ülke olarak 
bir yandan yaşanan sıkıntıları aşmak 
için mücadelemize devam ederken 
öte taraftan ülkemizin asırlık hayal-
lerini gerçekleştirme ve hedefleri-
mize ulaşma yolunda başarılı adım-
lar attık.

Her yeni yıl; yeni bir başlangıç anla-
mına geldiği gibi, heyecan, azim, mü-
cadele ve umut demektir. Geçmişten 
ilham alarak geleceği kucaklayan 
bakış açısıyla yeni bir sayfa açmak-
tır. Bu bakımdan, heyecanı içimizi sa-
ran 2023’e Türkiye olarak çok güçlü 
bir vizyonla giriyoruz. Cumhuriyeti-
mizin yeni yüzyılının başlangıcı olan 
2023’te ülkemizi hedeflerine ulaştır-
mak, milletimizi yeni hizmetlere ka-
vuşturmak, bu asrın Türkiye yüzyılı 
olması için var gücümüzle çalışmaya 
devam ediyoruz. 2023’ün ülkemizle 
birlikte komşularımızın, bölgemizin, 
mazlum milletlerin ve insanlığın ba-
rışına, huzuruna, esenliğine vesile 
olması için gayretlerimizi yoğun şe-
kilde sürdürüyoruz.

2023’te Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı 
vizyonumuzu hayata geçirerek, ül-
kemizi bölgesinde ve dünyada öncü 
konuma taşıyacağımıza yürekten 
inanıyoruz. Eğitimde, sağlıkta, sos-
yal politikalarda, çalışma hayatın-
da, adalette, ekonomide,  enerjide, 
terörle mücadelede, dış politikada, 
kısacası her alanda ülkemizi daha 
da güçlendirerek, devlet ve millet 
olarak önümüze çıkacak tüm engel-
leri bertaraf etmek için gece gündüz 
demeden çalışıyoruz. AK Parti ikti-
darlarımız döneminde son 20 yıldır 
olduğu gibi milletimizle birlikte yü-
rümeye, 2023 yılında da cumhurun 
iradesini hâkim kılmaya, istikrarı 
sürdürmeye, Türkiye olarak dünya 
barışına katkılar sunmaya ve insan-
lık için güvenin adresi olmaya devam 
edeceğiz.

2023 yılının aziz milletimiz ve tüm in-
sanlık için hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyor, umutların çoğaldığı, 
barış, huzur ve dayanışmanın güç 
kazandığı bir yıl diliyor, tüm vatan-
daşlarımızın yeni yılını gönülden teb-
rik ediyorum.”

ÇEVRE, ŞEHİR VE KÜLTÜR BAŞKANLIĞI
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 
AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 
çok önemli bir seçimin arifesinde ol-
duklarını ifade etti.

AK Parti teşkilatlarının gece gündüz 
demeden fedakâr ve vefakâr çalış-
malar yaptıklarını anlatan Şahin, 
“Gençlik Kolları Aralık ayı yeni üye 
çalışmasında 30 büyükşehir arasın-
da birinci gelen AK Gençlik Ankara’ya 
çok teşekkür ediyorum. Ankara teş-
kilatımız 2022 yılında 127 bin 103 yeni 
üye ile tüm Türkiye’de birinci teşkilat 
olma vasfını korumaya devam etti. 
Bütün Ankara teşkilatımıza çok te-
şekkür ediyorum.” diye konuştu.

Genel Sekreter Şahin, “AK Parti ola-
rak gecemizi gündüzümüze katıp 
şehirlerimiz için ülkemiz için yarı-
şıyoruz, çabalıyoruz, gayret göste-
riyoruz.   Ama maalesef karşımızda 
siyasi rekabet içeresinde olabildiği-
miz bir yapı yok. AK Parti’nin eser ve 
hizmet siyasetine karşı yalan ve çar-
pıtma siyaseti güden altılı masa var.” 

diye konuştu.

Şahin, altılı masanın anayasa çalış-
masına yönelik olarak “Bu güçlendi-
rilmiş parlamenter sistem dedikleri 
de çarpıtmanın, ajitasyonun danis-
kasıdır. Hem Cumhurbaşkanı sem-
bolik yetkilere sahip olacak hem de 
Cumhurbaşkanını millet seçecek 
diyorlar. Vatandaşın yüzde 50’sinden 
fazlasının oyunu almış Cumhurbaş-
kanı sembolik yetkiler kullanabilir 
mi ya da yüzde 1 oy almış bir genel 
başkanın güdümüne girebilir mi?” 
diye konuştu.

“AKM-Gar-Kızılay  Metrosu’nu çok 
yakında Ankaralı hemşerilerimizin 
hizmetine kazandıracağız”

Ankara Büyükşehir Belediyesine 
yönelik eleştirilerde bulunan Şahin, 
AK Partili ilçe belediye başkanlarına 
çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Genel Sekreter Fatih Şahin, şunları 
kaydetti:

“İlçe belediye başkanlarımız, Ankara 

Büyükşehir Belediyesi’nin açıklarını 
kapatmak için var güçleriyle, imkân-
larını zorlayarak çalışıyorlar. Büt-
çesi en kısıtlı ilçe belediyemiz bile 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 
çok daha büyük işlere imza atıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir-
çok bakanlığın bütçesinden daha 
geniş bütçe imkânına sahip. Hangi 
vaatlerini yerine getirdiler? Hangi 
vaatlerini gerçekleştirdiler? Bir park 
mı yaptılar, bir oyun alanı mı yaptılar, 
bir eser mi kazandırdılar? Vaatlerin-
den birisi göreve başladıklarının ilk 
yılında 58 kilometrelik metro hattının 
projesini yapmak ve 4 yılın sonunda 
58 kilometre metroyu bitirmekti. Bı-
rakın metroyu ortada yapılmış ne bir 
proje var ne de bir adım metro var. 
Onu da biz yapıyoruz. AKM-Gar-Kı-
zılay metrosu bitmek üzere. Çok 
yakında Ankaralı hemşerilerimizin 
hizmetine onu da biz kazandıracağız.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Man-
sur Yavaş yatmaya, uyumaya devam 
ediyor. Yine Ankara’ya hizmet eden 

Şahin, AK Parti Ankara İl Danışma 
Meclisi Toplantısı’na katıldı
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AK  Parti hükümetidir Recep Tayyip 
Erdoğan’dır   AK Partili Belediyeler-
dir.”

“Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni 
bir kez daha AK Parti Belediyeciliği 
ile buluşturacağız”
Kuzey Ankara Tüneli’nin tadilatına da 
değinen Şahin, şöyle konuştu:
“1 ayda bitireceklerini söylediler. Sü-
reyi revize ettiler. 2 ay dediler. 2 ayı 
3 aya çıkardılar, yakında 6 ay derler 

ama bu gidişle bu çalışma bitmez. 
Sanki tüneli yeniden inşa ediyorlar. 
Kuzey Ankara Protokol Yolu’nu kul-
lanan kardeşlerimiz haftalardır bü-
yük bir çile çekiyor. Vatandaşlarımız 
haklı olarak soruyorlar yeniden mi 
tünel yapıyorsunuz? Gazeteler man-
şet atıyorlar ‘tünelin ucu karanlık’ 
diye. Ankara maalesef büyükşehir 
belediyeciliği açısından kötü, karan-
lık bir dönem geçiriyor. Ama inşallah 
2024’te bu karanlığı bir kez daha ay-

dınlığa çevireceğiz. Ankara Büyük-
şehir’i bir kez daha AK Parti Beledi-
yeciliği ile buluşturacağız.”
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AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı 
"Uluslararası Medyada Ülkelerin İnsan 
Hakları İhlalleri 2021 Raporu"nu tanıttı.

Tanıtım programına AK Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı, İnsan Hak-
ları Başkanı Sayın Dr. Leyla ŞAHİN 
USTA, AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı 
Sayın Av. Hamza DAĞ, partililer ve 
basın mensupları katıldı.

İnsan Hakları Başkanı Usta, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ın açıklamalarına konu olan 
"Her İnsan Bir Dünya" başlıklı vide-
onun izlenmesinin ardından raporun 
içeriğini anlatan sunum gerçekleş-
tirdi.

Her yıl düzenlenen 10 Aralık etkin-
likleri ile dünyanın vicdanının ortaya 
çıktığını ve sorgulandığını ifade eden 
Usta, hazırlanan rapor ile ABD ve Av-
rupa ülkelerinde yaşanan insan hak-
ları ihlallerine dikkat çekmek ve en 
çok eleştirdikleri hak ihlallerini biz-
zat kendilerinin gerçekleştirdiklerini 
ifade etti. 

İnsan hakları perspektifi ile Türkiye 
aleyhinde rapor hazırlayan devletle-
rin, kendi ülkelerinde insan hakları 
ihlallerine karşı duyarsız olduklarını 
ifade eden Usta, "İnsan haklarının 
çifte standardı olmaz. Tek bir stan-
dardı olması gerekir. Eğer bir çifte 
standart ile karşılaşıyorsanız burada 
zaten temel ihlali yapmış ve başlat-
mış oluyorsunuz." diye konuştu.

Hazırlanan raporun ülkelere göre 
ayrı ayrı sıralanarak kitaplaştırıl-
dığını ifade eden Usta, şöyle devam 
etti:

"2021 yılı, özellikle pandemi sonra-
sında yine dünyada yaşanan krizle 
birlikte küresel ve kitlesel göçlerin 
devam ettiği bir yıl oldu. 2021 yılı, Av-
rupa ülkelerinin bu göçler karşısın-
daki takındığı insanlık dışı tutumlara 
sahne oldu. Özellikle Yunanistan'ın 
başı çektiği Avrupa, sığınmacıları 
şiddet kullanarak hukuka aykırı şe-
kilde geri itti, soyarak ve ellerindeki 
cüzdanları ile paralarını alarak, iş-
kence ederek sınırı geçmelerine en-
gel oldu. Buna karşı AB'nin harekete 
geçmemesi, insan hakları ve sığın-
macı hakları konusunda çalışan bir-
çok kuruluşun raporlarında yer aldı."

12 ülkeyle ilgili 548 haber

Usta, raporun sonucu itibariyle Batı 
medyasının insanları İslam düşman-
lığına yönlendirdiğini ifade ederek 
yapılan haberlerde özellikle Türkiye 
ve başörtüsü gibi İslami sembollerin 
kasıtlı olarak yerleştirildiğini kaydet-
ti.

Müslümanlara karşı işlenen suçla-
rın sadece yüzde 17'sinin belgelene-
bildiğini dile getiren Usta, "Özellikle 
Avrupa'da basın ve ifade özgürlüğü, 
İslam düşmanlığı, ırkçılık, göçmen-
ler ve polis şiddeti başlıklarında 
insan hakları ihlalleri ön plana çık-
maktadır. Raporumuzda, 12 ülkeyle 
ilgili 548 haberi göreceksiniz. Bu ül-
keler ABD, Fransa, Hollanda, İsviçre, 
Almanya, İsveç, Yunanistan, Kanada, 
İngiltere, İsrail, Avusturya ve Finlan-
diya'dır. Raporumuzda her ülkenin 
bir sayfası var. Yani 12 ülke hakkında 

özet notu bulma imkânı da sunuyo-
ruz." ifadelerini kullandı.

"Bu konuda Avrupa'nın ve Batı’nın 
sicili bozuktur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcı-
sı Hamza Dağ ise insanın insan ol-
masından kaynaklanan temel hak 
ve hürriyetlerin, kanunlar nezdinde 
güvence altına alınmasının insanlık 
onuru için önemli olduğunu belirtti.

Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin, 
uluslararası hüviyet kazanmış 
medya kuruluşları vasıtasıyla tüm 
dünyaya şeffaf ve güçlü bir şekilde 
yansıtmaya gayret ettiği mücadele, 
vicdanı can çekişen bu ve buna ben-
zer insanlık dışı her türlü zalimliğe 
karşıdır. İnsan hakları ile demokrasi 
konusunda hiç kimseye laf söyletme-
yen Avrupa ve birçok devlet insanlık 
sınavında sınıfta kalmıştır. İnsanlık 
konusunda dünyaya örnek olacak 
bir tutum ortaya koyan Türkiye'ye 
ikiyüzlü Avrupa'nın ders vermesi 
mümkün değildir. Çünkü bu konuda 
Avrupa'nın ve Batı'nın sicili bozuk-
tur. Bizim mücadelemiz, mazlumun 
hakkını gasp etmeye meyleden her 
türlü zulmün karşısında olmanın ve 
bu zulmü dünyaya haykırmanın mü-
cadelesidir."
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Siyasete kadın katılımını ve siyasi 
okuryazarlığı artırmak, ilk defa si-
yaseti deneyimleyecek kadınlara yol 
gösterici olmak amacıyla 19 yıllık 
Siyaset Akademisi geleneğimizde bu 
yıl ilk defa “Siyaset Akademisi Kadın” 
düzenlendi.
 
AR-GE ve Eğitim Başkanlığımız ile 
birlikte düzenlediğimiz, “Kadınlarla 
Büyük Türkiye Yolunda” temalı eği-
tim programı Aralık ayı boyunca 30 
büyükşehirde devam etti.

3 hafta süren programda, "Kadın, 
Aile, Çocuk Politikaları", “Türkiye’nin 
Yakın Siyasi Tarihi”, "Türkiye Yüzyılı", 
“Etkili İletişim”,  "Çevre Bilinci-Çev-
re Ahlakı", “Aile İçi İletişim”, “Siyasal 
İletişim ve Yeni Medya” gibi 7 başlık-
tan oluşan eğitimler verildi.

Siyaset Akademisi Kadın
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Üreten Kadınlar Kadın Emeği Zirvesi’nde 
Buluştu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kol-
ları Başkanlığı organizasyonuyla; 
üretimde, toplumsal refah artışında, 
dolayısıyla Türkiye Ekonomisi’nde 
“Ben de Varım” diyen kadınlar Kadın 
Emeği Zirvesi’nde buluştu.

“Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali” 
sloganıyla yola çıkılan programın 
finali niteliğindeki “Kadın Emeği Zir-
vesi” 19 Aralık 2022’de Cumhurbaş-
kanımız, Genel Başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ve Hanımefendi Emi-
ne Erdoğan’ın katılımlarıyla İstan-
bul’da gerçekleştirildi.  

Tam anlamıyla bir tecrübe transfe-

rinin yapıldığı Kadın Emeği Zirvesi; 
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 
Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe 
Keşir’in açılış konuşması sonrası 
"Cam Tavanları Kırıyoruz", "Kadın 
Girişimcinin Rakibi Kim?" ve "Deği-
şen Dünyada Kadının Ayak İzi" otu-
rumlarıyla devam etti.

I.Oturum “Cam Tavanları Kırıyoruz”

Moderatörlüğünü Tanıtım ve Medya 
Başkanımız, Denizli Milletvekilimiz 
Nilgün ÖK’ün yaptığı oturumun pa-
nelistleri;
Adana Organize Sanayi Bölgesi Ka-
dın Sanayici Platformu Başkanı Ayça 

Çelik,
Trendyol Uluslararası Ticaret Genel 
Müdür Yardımcısı Burcu Yaşar To-
puz,
ANLAŞ Anadolu Lastik A.Ş. İcra Ku-
rulu Başkanı Leyla Ağan 
iş dünyasının zorluklarıyla nasıl baş 
ettiklerini paylaştılar.
 
II. Oturum “Kadın Girişimcinin Rakibi 
Kim?”
Moderatörlüğünü Kagider Başkanı 
Emine Erdem’in yaptığı oturumda;
Pirelli Türkiye CEO’su Lale Cander,
Alarko Holding Kurucusu Leyla Ala-
ton, 
Sungrup Yönetim Kurulu Başkanı 
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Sühendam Urbay, 
Dorçe Prefabrik Yapı San. A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanı Süheyla Çebi 
Karahan’ın tecrübeleri ve yeni ulus-
lararası pazarlara erişim konuşuldu.

III.Oturum “Değişen Dünyada Kadı-
nın Ayak İzi” 
   
Programın bu bölümünde Cum-
hurbaşkanımız, Genel Başkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan salondaki ka-
tılımcılara seslenerek onlara duydu-
ğu güveni bir kez daha vurguladı. 

Konuşmasına “Bir fikri olan, çalı-
şan, üreten, yaşamak için olduğu 
kadar yaşatmak için de emek veren 
her kadının yanındayız.” sözleri ile 
başlayan Cumhurbaşkanımız, ko-
nuşmasının devamında işletmeden 
projeye, enerjiden teknolojiye, dijital 
dönüşümden konuta kadar geniş bir 
yelpazeye yayılan yeni destek pake-
tinden bahsetti. Yalnızca üretimde 
değil hayatın her alanında kadınla-
ra pozitif ayrımcılık yaparak onların 
enerjilerini ve emeklerini hayalleriy-
le buluşturmaya da özel önem ver-
diklerine değindi. 

Bu inançla AK Parti’yi kurarken top-
lumun istisnasız tüm kesimlerine 

ulaşacak bir teşkilatlanma yapısı 
oluşturduklarına işaret eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Kadınlarımızın temsil düzeyindeki 
olumlu gelişmeleri öğretmenler-
den akademisyenlere, iş hayatın-
dan spora kadar her alanda görmek 
mümkündür. Önümüzdeki seçimler-
de kadınlarımızın hem AK Parti’nin 
kendilerine sağladığı kazanımlara, 
hem de Türkiye Yüzyılı’na sahip çı-
kacaklarına inanıyorum.” diyen Er-
doğan, 2002’den itibaren Meclisteki 
kadın temsil oranının düzenli olarak 
yükselerek bugün yüzde 17,4 seviye-
sine kadar yükseldiğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın ardın-
dan,  
oturumun moderatörlüğünü yapan 
Başkanımız Ayşe Keşir konuşmasın-
da;

“Genel Başkanımız, Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
‘Kadını dışlayan bir toplum, gücünün 
ve potansiyelinin yarısından vaz-
geçmiş demektir.’ sözünden ilham 
alarak “Kadın Emeği Türkiye’nin İs-
tikbali” diyerek hayalleri olan tüm 

kadınlara devlet desteklerini anlat-
mak için çıktığımız yolda 45 binden 
fazla kadına ulaştık.” dedi. 

Yüzlerce ilham veren hikâye dinledik, 
yüzlerce anı biriktirdik ve binlerce 
kadının hayatına dokunduk… 
Türkiye Yüzyılı’na emek emek tuğla 
koyan kadınlar, yarınları da inşa ede-
cek.“ dedi.

Oturuma iş dünyasında alanında bir-
çok başarıya imza atmış; 
Teksan Kauçuk Sanayi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Arzu Uslu,
Medster Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hiz-
metleri Kurucusu Aysu Öztürk Demir 
Covisart Ltd. Şti. Kurucusu Ayşe Er-
taş, 
Ebrulimm Alışveriş Tic. Ltd. Şti. Ku-
rucusu Emine Kılıç,
Insider CFO’su  Merve Nazlıoğlu,
Sungrup Yönetim Kurulu Başkanı 
Sühendam Urbay
gerçek başarı hikayeleriyle, girişim-
lerini geliştirmek isteyen Anadolulu 
kadın girişimcilerimize etkili bir yol 
haritası çizerek ilham oldular.   
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“Engelli vatandaşlarımızın, hiç-
bir ayrım gözetilmeksizin sunulan 
imkânlardan yararlanabilmeleri, 
gurur verici başarılara imza atabil-
meleri bizim için mutluluk kaynağı-
dır.”  Recep Tayyip ERDOĞAN 

AK Parti olarak, iktidara geldiğimiz 
ilk günden itibaren engelli vatanda-
şımızın hak ve hukuklarını geliştire-
rek, hayallerinin önündeki tüm en-
gelleri kaldırmak için büyük gayret 
gösterdik. Bu sayede bugün engelli 

vatandaşlarımız iş hayatında, okul-
da, sporda, sanatta kısaca hayatın 
her alanında kendinden emin, özgü-
venli şekilde yer alıp başarılarıyla 
bizleri gururlandırıyorlar.

Kapsayıcı, eşitlikçi, sürdürülebilir 
ve daha güçlü bir Türkiye için, “hak 
temelli” bir yaklaşımla çıktığımız bu 
yolda engelli kardeşlerimize eğitim-
den sağlığa, sosyal hayattan istih-
dama kadar her alanda eşit bireyler 
olmalarına imkân veren hizmetleri 

hayata geçirdik. Bu kapsamda önce-
likle 2005 yılında Engelliler Yasası’nı 
çıkardık. 2010 yılında ise engelli va-
tandaşlarımıza yönelik pozitif ayrım-
cılık ilkesini Anayasal güvence altına 
aldık.

“Türkiye Yüzyılı, Haklının Yüzyılı”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta ifade 
ettiği gibi engelli vatandaşlarımıza 
yönelik sosyal politikalarımızı “yar-

Engelleri Birlikte Aştık

SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI
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dım” değil “hak” eksenli bir anlayışla 
şekillendirmekteyiz. Bizler yaptığı-
mız bütün bu çalışmaları bir lütuf 
olarak değil, uzun süredir verilme-
miş hakların sahiplerine teslim edil-
mesi olarak değerlendiriyoruz.

Türkiye Yüzyılı idealimize doğru emin 
adımlarla yürüdüğümüz bu önem-
li zaman diliminde, Hakların Yüzyılı 
olarak değerlendirdiğimiz başlığımız 
ile birlikte Engelli Vatandaşlarımıza 
yönelik hayata geçirdiğimiz devrim 
niteliğinde çalışmaların, kazanımla-
rın daha da ileri noktalara taşınması 
için durmadan yorulmadan çalışma-
ya devam etmekteyiz.

"Engellenemeyen 21 Yıl Farkındalık 
Programı” İle Engelli Kardeşleri-
miz Ve Aileleri İle Bir Araya Geldik

Ankara İl Sosyal Politikalar Başkan-
lığımız ile Ankara İl Engelliler Koor-
dinasyon Merkezimizin düzenlediği 
Engellenemeyen 21 Yıl Farkındalık 
Programı’nda engelli kardeşlerimiz 
ve kıymetli aileleriyle bir araya gel-
dik.

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğ-
lu, “21 yıllık iktidarımız döneminde 
büyük hassasiyetle hayata geçirdi-
ğimiz çalışmalar özel evlatlarımız 
ve onların kıymetli aileleri için yapı-

lıyor. Engellilere yönelik spor, sağlık, 
eğitim ve kültür faaliyetlerinden en 
önemlisi zihinsel dönüşüm süreci ol-
duğunun bilincinde olarak çalışma-
larımızı yürütüyoruz. 2010'da anaya-
saya konulan engellilerle ilgili pozitif 
ayrımcılık ilkesi başta olmak üzere, 
eğitimle hayata geçirilen rehabili-
tasyon ve bakım hizmetleriyle ortaya 
konulan yenilikçi anlayışlar, sosyal 
güvenlik, teşvik uygulamaları, en-
gellilerin çalışma hayatına girişleri, 
çalışma hayatını kolaylaştırma ve 
eğitim kursları ile son dönemde okul 
öncesi eğitime de hassasiyetle deği-
niyoruz” ifadelerini kullandı.
"Özel çocuklar hayatın her alanında 
daha mutlu yer alacak"

Son dönemde ampute ve paralimpik 
milli takımlarının dünya genelinde 
elde ettiği başarılara değinen Jülide 
Sarıeroğlu, “AK Parti olarak bizim 
iktidarımız döneminde bu başarıla-
rın ortaya konulduğunun altını çizi-
yorum. Özel çocukların, hayatın her 
alanında daha aktif olmasının önemi-
ni biliyoruz. Hayatta daha mutlu yer 
almalarını sağlayacak düzenlemeler 
ise Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde hayata geçirildi” dedi.
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81 İl 976 İlçemizde Gönül Gönüleyiz

Sosyal Politikalar Başkanlığı ola-
rak, Engelli Koordinasyon Merkez-
lerimizle ortaya koyduğumuz somut 
çalışmaların yanı sıra, sadece özel 
gün ve haftalarda değil, her zaman 
engelli kardeşlerimizin yanındayız. 
81 ilimizde ve 976 ilçemizde, 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü kapsamında 
engellilerimizi ziyaret ederek onlarla 
bir araya geldik. 

Engelli vatandaşlarımız için erişi-
lebilir olmayı temel öncelik olarak 
görüyoruz. Engelli Koordinasyon 
Merkezi personelimiz vatandaşları-
mıza titizlikle, yüz yüze telefon, faks 
ve internet üzerinden hizmet verme-
ye devam ediyor. Engellilerimiz ve 
kıymetli ailelerinin ihtiyaç, talep ve 
beklentilerini karşılamak için gayret 
ve samimiyetle çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz.

SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI
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Bilinen tarihin ilk zamanlarından 
bugüne kadar bu coğrafyaların en 
önemli yerleşim yerlerinden biri ola-
rak tanımlayabilirim. Bu tarihi zen-
ginlik ve coğrafi önem beraberinde 
birçok tarihi eser ve kültürel çeşitli-
liği Uşak’ımıza kazandırmıştır.

Uşak ilklerin şehri, âşıkların diya-
rıdır. Bu şehir ilk kez elektrik kulla-
nılan, Cumhuriyet tarihinin ilk şeker 
fabrikasına ev sahipliği yapan, ata 
sporu ciridin güç bulduğu, voleybo-
lun dünyada ilk kez oynandığı yerdir. 
Birçok önemli değere ev sahipliği ya-
pan kadim şehrimiz Blaundus ve Ak-
monya gibi antik kentleri, dünyanın 
en uzun ikinci kanyonu olan Ulubey 
Kanyonu’nu, doğa harikası Taşyaran 
Vadisi’ni, İpek Yolu’nun vazgeçilmezi 
olan Clandras Köprüsü’nü bünyesin-
de barındırıyor.

Evliya Çelebi’nin ünlü Seyahatna-
mesi’nde âşıklar diyarı olarak geçen 
şehrimiz; dünya saraylarını süsleyen 
el dokuması Uşak halılarına, kilime, 
şifa kaynağı olan tarhanaya, helvaya 
ve daha birçok kıymetli hazineye sa-
hip.

Milli Mücadele’de kurulan ilk muha-
rip hava birliği Kartal Hava Müfreze-
si yine şehrimizde kurulmuş; sembol 
fotoğraf “Cumhuriyeti Biz Böyle Ka-
zandık” da bu topraklarda çekilmiş-
tir.

Ancak elbette bir şehir dendiğinde 
oraya anlam katan yegâne unsur in-
sandır. Ve bu açıdan Uşak’ı tanımlar-
ken sıcak kalpli ve samimi insanları-
nı es geçmek mümkün değildir.

Doğal güzelliklerinden tarihi derin-
liklerine, mutfağından ticari biriki-
mine ve en değerlisi Ege’nin o sa-

mimi ruhunu barındıran insanımıza 
kadar Uşak her açıdan bambaşka bir 
şehirdir.

Batı ve Orta Anadolu'yu birbirine 
bağlayan bir bölgede bulunsa da, 
Uşak aslında insanı kendine bağla-
yan bir kimlik sunar. Yaşamın sakin 
ve dingin olduğu şehrimiz, ziyaret-
çisinde unutulmaz izler bırakan bir 
medeniyet beşiğidir.
Uşak'a baktığımızda hem yerel hem 
genel seçimde AK Parti'ye yoğun te-
veccüh gösterdiğini görüyoruz. Siz 
bunu neye bağlıyorsunuz?

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde hal-
kı ön plana alarak yürütülen hizmet 
belediyeciliği, Cumhuriyet tarihinin 
görmediği projeleri beraberinde 
getirdi. AK Parti vizyonunun geç-
mişten bugüne ülkemize kazandır-
dığı değerlerin en somut örneklerini 
Uşak’ta da görüyoruz. Gerek devle-
timizin ve gerekse belediye olarak 
bizlerin hayata geçirdiği projelerle 
Uşak her açıdan gelişen ve kalkınan, 
sürdürülebilir bir sistemin oturduğu 
şehirden birisi.

Bizim bir mottomuz var; az laf çok 
proje. Bu bakış açısıyla sosyal ve 
kültürel çalışmalardan yapısal pro-
jelere kadar her alanda halkımızın 
ihtiyaçlarını karşılamaya, en rutin 
hizmeti dahi daha işlevsel ve işler 
hale getirmeye gayret ediyoruz. As-
lında en kıymetli şeyin insanımızın 
gönlüne dokunmak olduğunu bilerek 
hizmet belediyeciliği anlayışıyla tüm 
vatandaşlarımıza ulaşmaya çaba 
gösteriyoruz.

Biz AK Parti belediyeciliğini icra 
ediyoruz, hükümetimiz her alan-
da yatırımlar yapıyor, Uşak halkı da 

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın 
Türkiye Bülteni'nin konuğu oldu

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ
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karşılığını veriyor. Yanında olmaya 
çalıştığımız vatandaşımızın sandık-
taki yansıması, ortaya koyulan du-
ruşun bir geri dönüşü oluyor. Bizler 
kalıcı eserler ortaya koymak, şeffaf 
olmak, halkın içinde bulunmak; yö-
neten ve yönetilenden ziyade tüm 
Uşak olarak bir olmak şiarı ile yürü-
yoruz ve bir de görüyoruz ki birken 
binler, binken on binler olmuşuz.

AK Parti ve AK Belediyecilik Uşak'a 
ne gibi eserler kazandırmıştır?

Hizmette parolamız: kalıcı, akılcı ve 
gerçekten doğru amaca yönelik ya-
tırımlar. Tıpkı bir ağacın gövdesi gibi 
halkımızla bütün olmak, bu prensip-
le çalışmalarımızı da ağacın dalları 
gibi onlarla birlikte büyütmek idea-
line sahibiz. Günü kurtarmaktan öte, 
insanımız için şehri her açıdan imar 
etmek arzusuyla uzun soluklu proje 
ve yapıların temellerini attık.

Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a ve bakan-
larımıza teşekkür etmek istiyorum. 
Çünkü ne zaman destek istesek, 
millet ve memleket sevdasını yan-
sıtan güçlü duruşlarıyla yanımızda 
oldular.

Hükümetimiz Uşak’ta, şehir ve ilçe 
hastanelerinden kentsel dönüşüm 
projelerine, dere ıslahlarından eği-
tim yatırımlarına ve tarımda teş-
viklere kadar gerek kendisi hizmet 
ulaştırıyor gerekse bizlerin sunduğu 
projelere verdiği desteklerle kenti-
mize değer katıyor.

AK Parti hükümetimizle birlikte 
şehrimiz bir üniversite kazanmış; 
burada her yıl artan öğrenci sayısı 
ve başarı grafiği önemli kazanımla-
rı beraberinde getirmiştir. Yine AK 
Parti döneminde sadece 2020 yılına 
kadar 140 okul inşa edilmiş ve öğ-
rencilerimizle buluşturulmuştur.

Uşak’ta sağlık alanına 500 Milyon 
TL’lik bir yatırım yapılmış, kapsam-
lı bir şehir hastanesi inşa edilmiş, 

ilçelerimize de hastaneler kazandı-
rılmıştır. Uşak’ta, ülkemizin tama-
mında olduğu gibi sağlık sektörü çok 
daha modern ve gelişmiş bir yapıya 
kavuşmuş durumdadır.

Partimizin ilk 18 yıllık sürecine bak-
tığımızda Uşak’ta, gençlik faaliyet-
leri ve tesisleri için 835 milyon TL, 
ulaştırma ve haberleşme alanında 
3,65 milyar TL, aile çalışma ve sos-
yal hizmetler kapsamında 2.7 milyar 
TL, tarımda 2.2 milyar TL, çevre ve 
şehircilik alanında ise 3.1 milyar TL 
yatırım yapıldı.

AK Parti dönemi sözlü siyaset değil 
fiili icraat dönemi. Bu nedenle her bir 
projeyi dile getirmek elbette müm-
kün değil. Ancak sokağa çıkıp yürü-
yen bir vatandaşımız başını çevirdiği 
her noktada bu eserlerden birisiyle 
karşılaşıyor, bunu da destekleriyle 
gösteriyor diyebilirim.

Uşak Belediyesi olarak bizler de ili-
mizin gelişmesi ve güzelleşmesi adı-
na önemli proje ve yatırımları hayata 
geçiriyoruz.

Şehrimizin siluetini değiştirmek üze-
re başlattığımız ve oldukça kapsamlı 
olan İsmetpaşa Caddesi’ndeki yeni-
leme çalışması bunlardan bir tanesi. 
Kentimizin vitrini olarak ifade edebi-
leceğimiz ancak karmaşanın hâkim 
olduğu caddemizde 83 adet binanın 
ön, 45 adet binanın ise yan cephe 
rehabilitasyonunu tamamladık. Şim-
diyse sırada, 29.680 m2’lik bir alanda 
alt yapı revizyonu ve bölgeyi modern 
hale getirecek peyzaj düzenlemeleri 
var. Bunun ilk etabını başlattık ve ça-
lışmalar hızla ilerliyor.

Yine sosyal yaşamın yoğun olduğu 
ve kentimizin merkezinde bulunan 
7.944 m²’lik bir alanda Yayalaştırılan 
Sokaklar Projesi’ni başlattık. Proje-
mizi tamamladık ve artık bu alan tra-
fikten, karmaşadan, kirli görüntüden 
ve gürültüden kurtarılarak nefes alı-
nan bir alana dönüştürüldü.
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İsmetpaşa Caddesi’nde bulunan eski 
belediye binamızın bir arastaya dö-
nüşmesi, esnaf odalarımızın burada 
buluşması, yöresel ürünlerimizin de 
satışının yapılması için yeni bir bina 
yapıyoruz. Burada da genel çalışma-
larımız sona yaklaştı, yapıyı kısa bir 
süre içerisinde hizmete hazır hale 
getireceğiz.

Sosyal donatı anlamında kentimize 
ve hatta çevre illere dahi çok kıymet-
li bir hizmet olacağını düşündüğü-
müz; seçim sözlerimizden birisi olan 
Çocukkent Projesi’nde de Gençlik ve 
Spor Bakanımız Sayın Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu ile temeli attık. 
123.00 m2’lik alana oturan, içeri-
sinde dene-yap atölyelerini, zipline, 
macera parkı, açık spor alanları, 
gözlem kulesi, gölet gibi birçok do-
natıyı barındıran proje ile aileler 
çocuklarıyla birlikte keyifli vakit ge-
çirebilecek; çocuklarımız eğlenirken 
öğrenebilecek.

Büyükşehir olmasa da her geçen gün 
büyüyen şehirlerin başında gelen 
Uşak’ta, hizmeti kentin belirli nokta-
larında toplamak yerine vatandaşı-
mızın ayağına götürüyoruz. Bu kap-
samda içerisinde konferans salonu, 
spor salonu, toplu organizasyonlara 
ev sahipliği yapabilecek çok amaçlı 
salonlar, meslek edindirme kursları, 
kreş gibi olanakların yer alacağı eği-
tim ve yaşam merkezlerini şehrimi-
zin birçok noktasına kazandırıyoruz. 
Bunlardan ilki olan Aybey Mahalle-
si’ndeki Eğitim ve Yaşam Merkezi’ni 
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın 
Mustafa Varank’ın katıldığı prog-
ramla hizmete açtık. Şimdiyse şeh-
rimizin farklı bölgelerinde eğitim ve 
yaşam merkezi inşaatlarımız hızla 
yükseliyor.

Şehir merkezine inşa etmekte ol-
duğumuz Sağlık Ocağı ve Engelsiz 
Yaşam Merkezi sayesinde sağlık 
ile psikolog hizmetlerini ve engelli 
vatandaşlarımıza yönelik dört ayrı 
kurs odası bulunan bir yapı kazan-

dıracağız. Spor salonu ve müzik 
odası gibi imkânlarla burada özel 
vatandaşlarımızın rehabilitasyonu-
na destek sağlayacak, çocuklarını 
emanet eden ailelere günlük işleri-
ni halledebilmeleri için zaman sağ-
lamış olacağız. Binamızın temelini 
Tarım ve Orman Bakanımız Sayın 
Vahit Kirişci’nin katılımıyla attık, ge-
nel hatlarıyla yapımız ortaya çıkmış 
durumda.

Çok daha konforlu, halkımızın ve es-
nafımızın hava şartlarından etkilen-
mediği, görsel açıdan da şehrimize 
yakışır bir pazar yeri inşa ediyoruz. 
Bu kapsamdaki çalışmalarımızı 
3300 m2 alana oturan, iki katlı yapı-
da olacak konsept bir pazar yeri ve 
düğün salonu projesi ile başlattık. 
Karaağaç Mahallesi’nde yürütülen 
çalışma tamamlandığında yapı bölge 
halkının pazar yeri ihtiyacını karşıla-
yacak; pazar olmayan günlerde oto-
park olarak hizmet verecek; binanın 
içerisinde düğün salonu, kafeterya 
ve dükkânlar bulunacak. Bu tarz ya-
pıların kentimiz genelinde yaygınlaş-
masını arzuluyoruz.

Milli Mücadele’nin değerli şehirle-
rinden bir tanesi olan Uşak’ta süreci 
önemli detaylarıyla anlatan, tarihi-
mize ışık tutan, benliğimizi gelecek 
nesillerimize miras bırakmamıza 
olanak sağlayacak Diorama 1922 
Uşak da hizmete giren projelerimiz 
arasında.

Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, so-
kak canlılarımıza yönelik büyük bir 
hassasiyeti var. Bu kapsamda Uşak 
Belediyesi olarak bizlerin de kalbin-
de önemli bir yeri olan sokak can-
lılarımız için içerisinde iki katlı bir 
kliniğin de bulunduğu büyük bir Ge-
çici Hayvan Bakımevi’ni hizmete aç-
tık. Yaralanma gibi durumlara karşı 
ise Sokak Hayvanları Acil Müdahale 
Aracı ile 24 saat esası ile sokak hay-
vanlarımız için ekiplerimiz çalışıyor.
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Dedik ya, AK Parti belediyeciliği hiz-
met belediyeciliği demek. Bu açıdan 
saydıklarımızın yanı sıra birçok proje 
de emin adımlarla ilerliyor. İsteği-
miz, bu güzel şehrin güzel insanına; 
şehrin vizyonunu, yaşam kalitesini 
ve kimliğini değiştirecek hizmetler 
sunalım.

Uşak Belediyesi'nin şu an ne gibi ça-
lışmaları bulunmaktadır?

Önceki sorularda da bahsettik, hiz-
met insana dokunuyorsa değerlidir. 
Bizler de bu düşünceyle belediyemiz 
bünyesinde topluluklar oluşturduk, 
farklı zümrelere hitap etmeyi ve on-
ları da projelerimize dâhil etmeyi he-
defledik.

Bu kapsamda geleceğimiz olan kıy-
metli gençlerimizin söz sahibi oldu-
ğu bir şehir inşası için Genç Kuşak 
Topluluğu’nu kurduk. Şimdiye kadar 
farkındalık programlarından eğitici 
faaliyetlere, şehir dışı gezilerinden 
yaz okullarına kadar birçok değerli 
etkinliğe imza attık. Şehrimizin ve 
hatta Türkiye’nin en büyük gençlik 
festivallerinden birisini; Genç Kuşak 
Fest’i gerçekleştirdik. Gençlerimize 
kentimizin en değerli noktalarından 
birisinde yeni bir merkez oluşturduk; 
e-spor alanı, greenbox stüdyosu, kü-
tüphane gibi olanaklara sahip Kule 
Altı’nı hizmete açtık. Yakın zamanda 
da sessiz ders çalışma alanlarını, 
bir kütüphaneyi, bilgisayar ve müzik 
odalarını, alanında uzman eğitimci-
leri bünyesinde barındıracak bir etüt 
merkezini hizmete sokacağız. Genç 
Kuşak Topluluğumuz bünyesinde 
yürütülen çalışmalar kapsamında 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’dan bir de ödül al-
manın mutluluğunu yaşadık.

Bunun yanı sıra kadınlarımızın sos-
yal yaşama daha güçlü bir şekilde 
katılması için Kadın Koordinasyon 
Merkezi’ni hayata geçirdik. Yakın 
zamanda, kreşten etkinlik ve eğitim 
alanlarına kadar birçok olanağa sa-

hip yeni bir binaya kavuşacak olan 
Kadın Koordinasyon Merkezimiz, 
evlilik öncesi ve sonrası eğitimler-
le aile kurumuna, hayata geçirdiği 
çalışmalarla kadınlarımıza değerli 
hizmetler sunuyor. Yine topluluğu-
muz bünyesinde pandemi sonrası 
kadın esnaflarımızın da stant açarak 
ekonomik kazanım sağladığı, söyleşi 
ve konserlerin yer aldığı çok özel bir 
programı; Moda Fest’i hayata geçir-
dik.

Dışarıda çalışmayan ancak evde 
üretim yapan kadınlarımıza yöne-
lik Zümra Kadın Topluluğu’nu oluş-
turduk ve onlara bir satış noktası 
kazandırdık. Hane ekonomilerine 
katkı sağlamayı arzuladığımız kadın 
üreticilerimizle aynı zamanda yöre-
sel ürünlerimizin de devamlılığını 
sağladık. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı 
ile yaptığımız protokol kapsamında 
üretmek isteyen ancak kaynak ihti-
yacı olan kadınlarımızın mikro kredi-
den faydalanmasını sağladık, onlara 
cesaret ve kaynak verdik.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski 
Bakanlarından, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı, Sosyal Politikalar 
Başkanı ve Adana Milletvekili Jülide 
Sarıeroğlu’nun katılımı ile açılışını 
yaptığımız Vefa Yaşam Merkezi de; 
engelli ve yaşlı bireylerimize yönelik 
hizmetler sunuyor. Binada dinlenme, 
etkinlik, sağlık, çocuk oyun, diyetis-
yen, psikolog ve etkinlik odaları ile 
konferans salonu bulunuyor. Bahçe 
ve mescit gibi olanakların yer aldığı 
merkezde fizyoterapi desteği de ve-
riliyor.

Ege'nin ilk, Türkiye'nin ise ikinci Di-
yabetle Yaşam Merkezi'ni halkımızın 
hizmetine açtık. 5 binden fazla ka-
yıtlı diyabetli vatandaşımıza hizmet 
veren merkezimizde; uzman psiko-
loğumuz, diyetisyenlerimiz ve spor 
hocalarımız görev yapıyor. Diyabetli 
vatandaşlarımızın tüketebildiği, ken-
di ürettiğimiz sağlıklı mor ekmeği-
mizin satışını da gerçekleştirdiğimiz 
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merkezde ayrıca Sağlık Bakanlığı'n-
ca onaylanan karbonhidrat sayımı 
tekniği gibi farklı eğitimler de düzen-
leniyor.

Çevremize de önemli yatırımlar ger-
çekleştirdik. Bu kapsamda içerisin-
de bir göl de barından 450.000 m2’lik 
bir bölgede rekreasyon alanı oluş-
turduk. İçerisinde at çiftliği, kamp ve 
karavan alanı, trekking parkuru, se-
yir terası gibi olanakları barındıran 
Yeşil Karaağaç Doğal Yaşam Merke-
zi’mizin ilk kısmı olan mesire alanını 
Gurbetçi Festivali ile; AK Parti Genel 
Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet 
Özhaseki’nin de katılımıyla açtık.

Bölme Mahallesi Piknik alanı, 100. Yıl 
Parkı, özel çocuklarımız için dizayn 
edilen Umut Parkı, geri dönüşüm 
malzemelerinden imal edilen Geri 
Dönüşüm Parkı gibi birçok değerli 
çalışmayı hayata geçirdik; toplamda 
37 yeni parkı şehrimize kazandırdık. 
Şimdi bir de Gençlik Parkı oluşturu-
yoruz ve yeni bir millet bahçesi için 
çalışmalarımıza başladık.

Şehrimize 442 bin 661 metrekare 
ilave yeşil alan kazandırarak kişi ba-
şına düşen yeşil alan miktarını 8.37 
m2’den 10.12 m2’ye çıkarttık.

Sportif faaliyetleri yaygınlaştırmak 
adına şehrimizin birçok noktasını 
yeni spor yatırımlarıyla buluşturduk. 
Bu kapsamda basketbol, tenis, fut-
bol ve kum voleybolu oynanabilecek 
18 yeni sahayı, toplamda 3 kilometre 
koşu yolunu, onlarca açık alan spor 
aletini vatandaşımızın hizmetine 
sunduk. Hem sağlıklı bir nesil hem de 
güçlü bir sportif gelecek için gençle-
rimize yönelik hizmetler veren altya-
pı çalışmalarına da büyük bir önem 
veriyoruz. Bu kapsamda kurslarla ve 
turnuvalarla desteklediğimiz sportif 
faaliyetleri profesyonelliğe taşıdık; 
gençlerimizden oluşan bir basketbol, 
bir kadın futbol ve bir kadın voleybol 
takımı kurduk. Belediyemiz bünye-
sinde bulunan Uşakspor U-17 takı-

mımız ile geçen sezon şampiyonluk 
kupasını kaldırdık. Oluşturduğumuz 
çeşitli noktalarda, eğitim ve yaşam 
merkezlerimizde spor eğitmenleri 
eşliğinde spor kursları düzenliyo-
ruz. Yine Sağlıklı Gelecek Bisikletle 
Gelecek ismiyle bir proje başlattık. 
Gençlerimizde hareketi teşvik etme-
yi hedeflediğimiz proje kapsamında 
bisiklet paylaşımlı yollar oluşturduk, 
ilk etapta iki okulumuzdaki gençle-
re bisiklet ve koruyucu ekipman ile 
sağlık verilerini takip etmek üzere 
akıllı saat hediye ettik. Projemize 
farklı okullarla sürdürüyoruz. Ayrı-
ca yarı olimpik yüzme havuzu ve açık 
spor sahaları, spor kompleksleri ve 
salonu gibi yeni projelerimiz de hızla 
yükseliyor.

Turizm açısından da Uşak çok de-
ğerli bir merkez. Şehrimiz sağlık 
açısından değerli bir termal suya 
sahip. Uşak Belediyesi olarak ter-
mal suyumuzu en sağlıklı ve güzel 
koşullarda halkımıza ve şehir dışın-
dan gelen misafirlerimize sunmak 
için Kayaağıl Termal Tesislerimizi 
bakıma almıştık. Tüm detaylarıyla 
elden geçirdiğimiz ve revizyon ger-
çekleştirdiğimiz tesisimiz yenilenen 
yüzüyle yakın bir zamanda hizmete 
açılacak. Öte yandan termalin yay-
gınlaşması için de buraya yatırım-
cılarımızı davet ediyoruz. Girişte de 
bahsetmiştim, Uşak doğa ve tarih 
açısından da turizm potansiyeline 
sahip. Termal suyumuzun kalitesini 
şehrimizin güzellikleriyle birleşti-
rerek çok daha güçlü bir turizm ağı 
oluşturmak mümkün ve biz belediye 
olarak bu konuyu önemsiyoruz.

Yaklaşık 30 yıldır aynı yerinde hizmet 
veren ve yetersizliklerle boğuşan 
Uşak Aşevi için de çalışma başlat-
tık. Belediyemiz öncülüğünde, kamu 
kurumlarımızın iş birliği ve hayırse-
verlerimizin bağışlarıyla inşa edile-
cek olan aşevi projesinde bina hızla 
yükseliyor. Sevgi mağazası, 500 kişi-
lik yemek salonu, konferans salonu, 
ihtiyaç sahibi vatandaşların kısa sü-

reliğine konaklayabileceği misafir-
hane, hamam, kurban kesim merke-
zi, soğuk hava ve erzak depoları bu 
binada yer alacak. Hizmet kapsamını 
artıracak olan modern aşevi toplam-
da 4.500 m2’lik bir bölgeyi kapsaya-
cak ve 1.500 m2’ye oturan üç katlı bir 
binada hizmet verecek.

Ayrıca 36.000 m2 alanı kaplayan; 
içerisinde ayakkabıcılar çarşısı, eski 
tip bir pazar yeri ve eski kent garajını 
barındıran alanda, Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın 
desteği ile büyük bir dönüşüm pro-
jesi başlatmak için ön talep toplama 
işlemi gerçekleştiriyoruz. Burayı da 
kentimize yakışan, ticaretin ve yeni 
meydanların bulunduğu bir alana 
dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Tabi ki projelerimizi yürütürken hal-
kımızla da her zaman iç içeyiz. Şeh-
rimizdeki tüm mahallemizde gönül 
buluşmaları gerçekleştirerek hal-
kımızın istek ve önerilerini aldık, yol 
haritamızı birlikte oluşturduk, yap-
tığımız ve yapacağımız projeleri an-
lattık.

Deri, iplik, tekstil ve geri dönüşüm 
ürünlerinde ilk sıralarda yer alan, 
tarım alanında yeniliklerin ve büyük 
yatırımların yapıldığı; üçüncü bir sa-
nayi sitesi için kollarımızı sıvadığımız 
bu güzel şehri daha da ileriye götür-
mek için özveriyle çalışmaya, şehri-
mize güç katmaya devam ediyoruz.

Konu da, konuşulacak da şüphesiz 
bitmez. Üretmek bizler için görevin 
bir sonucu değil, gönlümüzün bir 
emridir. Bu açıdan ben bir kez daha 
desteklerini eksik etmeyen hem-
şehrilerimize, bizlerin daima yanın-
da olan Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a ve bakan-
larımıza teşekkür ediyorum. Daima 
birlik ve beraberlik içerisinde, daima 
daha güzel yarınlara ulaşmayı diliyo-
rum.
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“Türkiye Yüzyılı’nda Gaziantep’i 
dünyada ilk 10 şehir arasına soka-
cağız”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Baş-
kanı ve Türkiye Belediyeler Birliği 
Başkanı Sn. Fatma Şahin ile Anka-
ra’da, Türkiye Belediyeler Birliği’n-
deki makamında bir araya geldik. AK 
Parti’nin yerel kalkınmaya verdiği 
önemden Gaziantep’in sahip olduğu 
kültürel mirasa kadar birçok konu-
da bizi bilgilendiren ve ufkumuzu 
açan Başkanımıza teşekkür ediyor, 
kendisiyle gerçekleştirdiğimiz keyif-
li söyleşiyi siz değerli okurlarımızın 
takdirine sunuyoruz.
 
Gaziantep sizin için ne ifade ediyor? 
 
Gaziantep bir medeniyet şehridir. Bu 
yüzden “Şehr-i Medeniyet” diyoruz. 
Bütün uygarlıklar en güçlü zaman-
larını o bölgede yaşamışlar. Çünkü 
o bölge Mezopotamya’nın göbeği ve 
İpek Yolu’nun geçiş güzergâhıdır. 
İpek Yolu hep kalkınmanın, büyü-
menin, ekonominin ve kardeşliğin 
yolu olmuştur. Dili, dini ve mezhebi 
ne olursa olsun bütün insanlar tica-
ret yaparken birbirlerini tanımışlar, 
aynı masada konuşup aynı yemeği 
yemişlerdir ve bu bir yaşam şeklini 
oluşturmuştur. 

Gaziantep’e tarihi dokudan baktığı-
nız zaman çok sayıda han ve hamam 
görürsünüz. Ecdat çok güzel han ve 
hamamlar yapmış. Gaziantep hav-
ra, cami ve kilisenin olduğu nadir 
şehirlerden bir tanesidir. Üstadın 
dediği gibi, “Bir yerin İslam mede-
niyeti olduğunu anlamanız için çok 
dillilik ve ötekine saygının olduğu bu 
üç merkezin bir arada olduğunu gör-
meniz yeterlidir.” Gaziantep bunun 
ete kemiğe bürünmüş bir tecellisidir. 
Gaziantep, AK Parti’nin “İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın” ilkesini yaşayan ve 
yaşatan bir şehirdir.

AK Parti’ye Gaziantep’te büyük bir 
teveccüh olduğunu görüyoruz, bu 
durumu nasıl açıklarsınız?

20 yıl önce eşimle beraber AK Par-
ti’nin kurucusu olduk. O dönem üç 
dönem yerel yönetimleri kazanmış 
olan CHP’nin çok etkin bir siyaset 
etme şekli vardı. AK Parti’nin kurul-
masıyla birlikte 3 Kasım seçimlerin-
de çok büyük bir değişim ve dönü-
şüm yaşandı. Türkiye ortalamasının 
üzerinde, o günün şartlarında 7 mil-
letvekilli ile AK Parti Gaziantep’te 
temsil edildi. Başlangıç önemli ama 
sürdürülebilirlik daha önemliydi. 
2004 yılında başlayan yerel kalkın-
mada, yetkilerin ve kaynakların ar-
tırılması AK Parti’nin yerel yönetim 
anlayışı açısından çok önemli bir 
başlangıçtı. Çok önemli bir yerel yö-
netimler yasası hazırlandı ve çıkarıl-
dı. Bu durum belediye başkanlarının 
elini daha da güçlendirdi. O sırada 
altyapıda çok ciddi sorunlar vardı. 
Hem altyapı hem de kültürel beledi-
yecilikte önemli gelişmeler yaşandı. 
Biz bu işe başlarken tarım, ticaret, 
taşımacılık ve turizm demiştik. Ta-
rıma dayalı sanayi var, ticaret zaten 
kabullenilmiş durumda, taşımacılık 
en önemli lojistik bölümü ama turiz-
mi toplum çok anlayamamıştı. Siya-
seten “Gaziantep’te turizm mi olur?” 
şeklinde itirazlar yükseldi. O dönem 
Kürşat Tüzmen bakanımızla birlikte 
sorumluluk aldık ve bir farkındalık 
oluşturmaya gayret ettik.

Turizmin gelişmesi için önemli bir 
faktör de bu anlamda çalışmaların 
istikrarlı bir şekilde yürütülmesidir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün elinin 
güçlenmesiyle birlikte Gaziantep’in 
çehresine katkı sunmak için önemli 
adımlar da atıldı. Çok ciddi resto-
rasyonlar başladı. Tesis ve tanıtım 
önemsememiz gereken hususlardı. 
Müzeler dönemi başladı. Küçük kü-
çük müzeler yapıldı. Oyuncak ve Ata-
türk Müzesi gibi. Biz de Sayın Cum-
hurbaşkanımızın İstanbul’da yaptığı 
1453 Müzesi’nden esinlenerek bir 
Panorama Müzesi yaptık. Müzede 
birçok gerçek arşiv ve belgeler bu-
lunmaktadır. Halk sahip çıktı ve el-
lerinde bulunan, tarihi değere sahip, 
miras niteliğindeki birçok araç-ge-

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ



58 ___Ocak 2023

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ



Ocak 2023___ 59

reci müze ile paylaştılar. Belediyenin 
başvurusu ve Bakanlığın desteği ile 
Fransa’dan getirilen belgeler de mü-
zedeki yerini aldı.

Tüm bunlar, elimizde büyük bir hazi-
neye dönüştü. 2015 yılında UNESCO 
tescilini aldık. 100 coğrafi işaretimiz 
var. Bu gelişmeler, akabinde kültür 
turizminin tanıtım ihtiyacını doğurdu. 
Yoğun bir şekilde bakanlıklarımızla 
birlikte gelişimin tesisi için çalışıyo-
ruz. UN-Habitat’a başvurduk. Onla-
rın talep ettiği tesis sayısına 2026’de 
ulaşmış olacağız. Uluslararası alan-
da marka şehir olma yolunda hızla 
ilerliyoruz.

Vatandaşın memnuniyetini ve güve-
nini artırdık. Halkımızın talep ettiği 
açılışlar Sayın Cumhurbaşkanımızın 
teşrifiyle yapıldı. Başlayıp da yarım 
kalan bir işimiz yok. Şehir çok göç 
aldığı için her mahallenin ayrı bir dili 
var. Homojen bir şehir değil. Mikro 
çalışma ile sürdürülebilirliği sağla-
dık. Sosyal destek hizmetleri ile gö-
nül belediyeliğini hizmete geçirdik. 
Yükselişimiz devam ediyor. Toplum 
ile kendimizi özdeşleştiriyor ve kader 
birliği yapıyoruz. Yaptığımız hizmet-
leri anlatıp ihtiyaçlara cevap verebil-
diğimizde mutlu oluyoruz. Bunun dı-
şında “Doğruya doğru” düşüncesiyle 
hareket ediyoruz. Yapabildiklerimizi 
yapıp, yapamadıklarımızı söylediği-
miz zaman yaptıklarımızı gören halk 
bize güveniyor. İçlerinde “Olmadı 
ama olacak” umudu oluyor. Mille-
timizle şeffaf ve gönülden gelen bir 
bağ kuruyoruz.  İşte bu çalışkanlık, 
gayret ve samimiyet, teveccühü de 
beraberinde getiriyor.

“Akıllı şehir, yeşil şehir, dirençli şe-
hir ve sağlıklı şehir bizim yol harita-
mızdır.”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
ne gibi çalışmalar yürütüyor?

Bizim toprağımız kıpkırmızı ve gü-
neşimiz çok sıcak. Bize ait ata to-
humlarımız var. 2014 yılında belediye 

başkanı olduğumda ilk Tarım Daire 
Başkanlığı’nı kuran başkan oldum. 
Biz bunu kurarak kendi kendine 
yetme gücünü gösterdik. Toprağı ve 
tohumu iyi beslemezsek lezzeti iyi 
koruyamayacağımızı gördük. Çok 
ciddi tohum ve gübre desteği verdik. 
Zeytincilik için zeytinler dağıtılırken 
çuvallarda bozuluyordu. Biz de zey-
tin kasası desteği verdik. Fıstık için 
fıstık ağaçları hastalanıyordu, özel 
gübre ürettik. Biber tohumunun da-
ğıtılması ve üretimin artırılmasını 
sağladık. İhtiyaçlar için kadın koo-
peratiflerini kurduk. Edessa diye bir 
buğday tohumu dağıttık ve verimliliği 
artırdık. Tohum dağıtımı sonrasında 
yıllık 300 kilo olan hasat 800 kiloya 
çıktı. Güneş enerjileri sistemleri-
ne geçtik. Meralarda güneş enerjili 
yalaklar yaptık. Hayvanların suya 
ulaşmasını sağladık. Yani işe bilim-
sel yaklaştık. Doğru bilgi doğru kişi, 
doğru icraat getiriyor. Tarımda bu yıl 
Bilişim ve Enerji A.Ş’yi kurduk. Ken-
di yazılımcılarımızı istihdam ettik. 
Şehrin yenilenebilir enerji ihtiyacını 
karşılıyoruz. Biyogazı ilk yapan be-
lediye olduk. Hayvan atıklarından 
enerji üretiyoruz. Enerji A.Ş şu anda 
yalnızca kendi şehrimize değil başka 
belediyelerimize de hizmet vermeye 
başladı. Bilişim A.Ş ile Akıllı Şehir 
Master Planı yaptık. Güneydoğu’da-
ki birçok belediyemize hizmet götü-
rüyoruz. Hem hizmet veriyoruz hem 
de onları bu alanda yetiştiriyoruz. 
Adıyaman, Mardin, Van gibi şehirle-
rimizle çalışıyoruz. İstanbul’da Eyüp 
Belediyemiz ve büyükşehir olarak 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile 
çalışıyoruz. Akıllı şehir, yeşil şehir, 
dirençli şehir ve sağlıklı şehir bizim 
yol haritamızdır. “Anneye süt bebeğe 
can” projesi ile her hamile anneye bir 
bardak süt gönderiyoruz. Çocukla-
rın anne karnında beslenmesini çok 
önemsiyoruz. Bu yüzden kendi sütü-
müzü paketliyor ve hanelere gönde-
riyoruz. Doğduktan sonra da bebeğe 
ihtiyacı olan bir paket gönderiyoruz. 
Çok sayıda mahalle kreşlerimiz var. 
Diyanet’in 4-6 yaş kreşlerine büyük 
bir teveccüh var. Çocuk okula başlı-
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yor çantalarını biz veriyoruz ve ev-
ladımız bu çantanın içinde temel ih-
tiyaçlarını bulabiliyor. Okul merkezli 
çalışıyoruz. “Ben okuyorum Gazian-
tep Okuyor” projesi ile çok sayıda ki-
tap gönderiyoruz. Dijital Kütüphane 
açtık ve hemşehrilerimiz 35 bin kita-
ba kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’mız ile spor te-
sisleri yaptık. İhtiyaçları olan spor 
malzemelerini dağıtıyoruz. Çocuğun 
hangi spora yatkın olduğunu öğre-
nebileceğimiz bir tarama yapıyoruz. 
Bu dönem, bir tanesi gençlik ve spor 
ile ilgili olmak üzere iki önemli daire 
başkanlığı kurduk. Bunun sonucun-
da da yüzlerce madalya ve kupa aldık. 
Şimdi bu gençlik ve spor ile birlikte 
Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkan-
lığı kurduk. Bu daire başkanlığımız 
ile medeniyet sohbetleri yapılıyor. 
Çocukların okudukları kitaplardan 
analizler yapılıyor. Yarışmalar dü-
zenliyoruz. Üniversite öğrencilerine 
Genç Kart uygulaması ile toplu taşı-
madan her ay ücretsiz 22 biniş hakkı 
sağlanırken,şartları sağlayan diğer 
gençlere ise +2GB ücretsiz internet 
kullanım, etkinliklere ücretsiz katı-
lım ve büyükşehir hizmetlerinde in-
dirim sağlıyoruz. 100 binin üzerinde 
gencimiz bu uygulamayı kullanıyor. 
Kadın Kart uygulaması ile kadınlar 
belediye hizmetlerini yakından takip 
edebiliyor. 200 bine yakın kadınımız 
bu uygulamayı kullanıyor. Ne ihti-
yaçları varsa topladıkları puanlar ile 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biz, bu mo-
bil uygulamalarla daha yeşil ve doğa 
dostu şehir yaratmak için farkındalı-
ğı artırmayı da amaçlıyoruz.

Sanayide de yüksek teknolojiye 
geçmemiz gerekiyor. Verimliliği ar-
tırmamız gerekiyor. Özellikle akıllı 
şehir konusu üzerinde bu yüzden 
çalışıyoruz. Çiftçi Kart uygulaması 
ile 33 bin çiftçiye arazi büyüklüğü-
ne göre mazot desteği verdik. Bu 
Türkiye’de uygulanan ilk uygulama 
olmuştur. Bu uygulamadan çok yük-
sek memnuniyet var. Tarım Kredi ile 
yaptığımız anlaşmaya göre o kart ile 
gidip alışveriş yapana %5 indirim uy-

gulamasını sağladık. 

“Oku” diyen bir medeniyetimiz var 
ama Hz. Mevlana da “Dinle” diyor. 
Biz gönül diliyle dinlemeye çalışıyo-
ruz. Bize her şeyi halk öğretiyor. Biz 
öğrenciyiz. Böyle baktığınızda öğre-
neceğiniz çok şey var. Çünkü Anado-
lu’da büyük bir ilham var. 

“Kaynakların doğru kullanımı ulus-
lararası güven oluşturuyor”

Viyana Belediye Başkanı ile bir araya 
geldik. “Gastronomi alanında neler 
yapabiliriz?” diye konuştuk. Herke-
sin herkesten öğrenebileceği bir şey 
var. OECD ülkelerinin şampiyon şeh-
ri olduk. London School of Econo-
mics bizi davet etti. Orada dünyanın 
en iyi beş akademisyeni ve beş tane 
de seçilmiş belediye başkanı vardı. 
Biz de davet edildik. Bizim en büyük 
özelliğimiz içeride ve dışarıda güve-
nilir olmamızdır. Verilen para doğru 
kişiler tarafından doğru amaca gi-
diyor. Kaynakların doğru kullanımı 
uluslararası güven oluşturuyor. Çok 
ciddi şekilde ödüller aldık. O yüzden 
uluslararası marka değerimiz çok 
yüksek. Belediyeler Birliği Başkanı 
olunca dış ilişkiler alanında liyakatli 
seçilmiş gençlerimizi getirdik. Türki-
ye Belediyeler Birliği adına fikir pro-
jeleri oluşturmalarını istedik.
 
Hem TBB hem de Gaziantep için 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şeh-
rimizin hayvan dostu bir şehir ol-
ması yolunda Hayvan Barınağı ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ni kurduk. 
İçerisinde kedi ve köpekler için ayrı 
tedavi, bakım ve rehabilitasyon mer-
kezlerinin olduğu, ameliyat alanları, 
bakım odası, yoğun bakım üniteleri, 
hasta hayvanlar için karantina ve 
yiyeceklerin muhafazası için soğuk 
hava depoları yer alıyor. Fikir pro-
jeleri ile yarışmalar yapıyoruz. Hem 
maddi destek sağlıyoruz hem de 
Cumhurbaşkanımız tarafından ödül 
alıyorlar. Marifet iltifata tabidir. Bu 
da bizi uluslararası alana taşıyor ve 
o alanda yaptığımız çalışmaları güç-

lendiriyor.

AK Partili belediyeler birbiri ile ya-
rışmamaktadır. Bir bilgi paylaşımı 
bulunmaktadır. İyide, hayırda, güzel-
de yarışmak gerekmektedir. Birbiri-
mizin kurdu değil, birbirimizin yuvası 
oluyoruz. Kardeş hukuku ile çalışa-
rak AK Parti belediyeciliğinin farkını 
ortaya koymaya çalışıyoruz.

“Beşeri sermayeyi güçlendireceğiz”

Gaziantep’in Türkiye Yüzyılı Hedefi 
Nedir?

Türkiye Yüzyılı’nda bizim temel he-
defimiz insanı yatırım olmalıdır. Çok 
güzel bir Çin Atasözü der ki “Bir yıl-
lık hedefin varsa pirinç ek, on yıllık 
hedefin varsa ağaç dik, yüz yıllık he-
defin varsa insan yetiştir.” Bizim için 
olmazsa olmaz beşeri sermayeyi 
güçlendirmektir. Bu anlamda eli-
mizde güçlü bir hazine var. Gaziantep 
olarak çok genç bir şehiriz. Bu genç 
nüfusu her yönden; matematikte, 
fizikte, sporda, kültürde, zanaatta, 
her alanda iyi yönetmemiz ve yetiş-
tirmemiz gerektiğine inanıyoruz. 
Nasıl ülkemizin en iyi 10 ülke olması 
yönünde bir hedefimiz varsa, Gazian-
tep’in de dünya şehirleri arasında ilk 
10’da olması yönünde bir hedefimiz 
var. Bunun için de Gaziantep Mode-
li’ni işletiyoruz. Bu modelde “Sen, 
ben” yoktur, “Biz” vardır. Bu bilinçle 
çalışmaya, büyümeye ve gelişmeye 
devam edeceğiz. 
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Üniversiteli AK Partililer Teşkilatı (Üni-
AK) tarafından Volkswagen Arena’da 
düzenlenen gençlik festivali “ÜniAK 
FEST”, İstanbul’da hafta sonuna dam-
ga vurdu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın da katılımıyla Volswagen 
Arena'da  düzenlenen festivalde, Er-
doğan'ın siyasi hayatına dair atıflar 
içeren, "İzle Bizi" şarkısının video klibi 
ilk kez gösterildi.

Gençler, AK Parti'nin gençlik alanında 
gerçekleştirdiği politikaların sıralan-

dığı ve üzerinde "Gençler tarih yazmak 
için ek kâğıt istiyor" yazılı afişi açtı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kol-
ları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, yaptığı 
konuşmada, AK Parti'nin gençliğe yö-
nelik politikalarına değinerek "Bizler 
inanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı'nın sahibi 
de ilhamı da geleceği de işte bu üreten, 
geliştiren ve inanan gençlerdir. Çünkü 
Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koy-
muş olduğu mücadeleler neticesinde 
gençler potansiyellerinin ne olduğunu, 
nasıl bir tarihi mirasa sahip olduklarını 
ve istediklerinde neler yapabilecekle-

rini hatırladı." dedi.

Muhalefetin gençlere "muhalif" yakış-
tırması yapmasını da eleştiren İnan, 
"Türkiye'de gençler, seçilme yaşının 
önce 25'e sonra 18'e düşürülmesine 
sürekli barikat olanlara muhaliftir. 
Türkiye'de gençler, girdiği tüm se-
çimleri kaybetmiş, yerli ve milli tüm 
mücadelelerimizin karşısında olanla-
ra muhaliftir. Türkiye'de gençler, par-
ti genel merkezlerinden mukaddes 
bayrağımızı kaldıranlara muhaliftir. 
Türkiye'de gençler, dışarıda kapı kapı 
adaylık dilenip, 3. sınıf aktörlerin kar-

SAHADAYIZ

İstanbul’da ÜniAK FEST 
Rüzgârı Esti
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şısında el pençe divan duran ve niha-
yetinde soluğu Pensilvanya'da alıp bir 
benzincide hamburger yiyenlere mu-
haliftir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı'na mührümüzü vur-
mak için koşacak, koşacak, risk ala-
rak koşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce 
bir konuşmasında yer alan, "Gençler 
koşacaksınız koşacaksınız, risk ala-

rak koşacaksınız" sözlerini hatırlatan 
İnan, "Türkiye Yüzyılı'na mührümüzü 
vurmak için koşacak, koşacak, risk 
alarak koşacağız ve buradan tekrar 
ilan ediyoruz, gökler, yerler açılsa, 
üzerimize tufanlar, yanardağlar saçıl-
sa bu yoldan asla dönmeyecek, Tür-
kiye Yüzyılı'nı bu kutlu davaya yaraşır 
bir şekilde bu gençlerle inşa edeceğiz. 
Sayın Cumhurbaşkanım biz sizi yüre-
ğimize yazdık, benliğimize kattık. Siz-
ler nereye, muhafazakar devrimciler 

oraya." diye konuştu.

Festivalde Erdem Kınay, Sinan Akçıl, 
Irmak Arıcı, Sakiler Grubu ve Tuğba 
Yurt sahne aldı.
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Röportaj

AK Parti kadrolarının önünde duran en 
önemli ve öncelikli vazife işte budur; Türkiye’yi 
yarınlara taşımak. İktidara geldiği günden bu 
yana küresel, bölgesel ve yerel her türlü kriz, 
tehdit ve zorluğun üstesinden gelen bir siyasi 
hareketin, Türkiye’yi uzun yıllardır ayağına vu-
rulan prangalardan kurtarma bilinci ile ciddi 
bir hazırlıkla geleceği ümitle inşa etmesi gere-
kiyor. Bilhassa son üç yıldır içinden geçtiğimiz 
küresel krizler ve onların yerel izdüşümleri 
Türkiye’nin yerli ve milli gücünü artırmasının 
önemini açık bir şekilde ortaya koyuyor.
Bu güç, içeride zor zamanlarda milli birlik ve 
beraberliğin önemli araçlarından biri olurken, 
dışarıda ülkemizin menfaatlerini en iyi şekilde 

korumaya hizmet edecektir. Bununla da kal-
mayacak; yüzü çoktandır Türkiye’ye dönmüş 
olan dost, kardeş ve akraba toplulukların 
menfaatini koruyacak ve birliğini de sağlaya-
caktır.

“Dünya beşten büyüktür” derken küresel 
ölçekte azınlığın çoğunluğa tahakkümüne 
itiraz ediyoruz. Miadı çoktan dolmuş küresel 
sistemin kurumlarının yeniden yapılanacağı 
hakkaniyetli ve adil dünya sisteminin kurul-
masına öncülük ediyoruz. Aynı zamanda dün-
yanın varlık ve zenginliklerinin hakkaniyetle 
paylaşılmasını esas alarak mevcut ihtilafları 
karşılıklı rıza temelinde çözme anlayışımızı 

uluslararası camiada dile getiriyoruz.

Bahsini ettiğimiz zorluk zamanları Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 
Türkiye’nin aldığı ve açık etmekten çekinme-
diği tutumun değerini de gün geçtikçe daha 
çok ortaya koymaktadır. Zira zorluklarla dolu 
nice virajı alırken temel değerlerimiz siyasette 
meşruiyet, içtimaiyatta adalet ve iktisatta hak-
kaniyet olmuştur. 

AK Parti iktidarları döneminde vesayet odak-
larıyla hesaplaşmamızı kesintisiz sürdü-
rürken, diğer yandan hızla değişen dünyada 
ülkemizi hak ettiği yere taşımanın gayretinde 

2023’le Türkiye’yi Yarınlara Taşımak
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olduk. Sözünü ettiğim bu değişimin hızı bil-
hassa Koronavirüs salgınını takip eden son 
üç yılda artarak aşikâr bir türbülansa yol aç-
mış; bütün dünyada küresel ölçekten yerele 
her türlü kurum ve sistemin sorgulanmasını 
beraberinde getirmiştir. En temel haklardan 
olan sağlık hizmetlerine erişimden, küresel 
arz ve talep şoklarının tetiklediği kesintiler ve 
kısıtlamalara, nihayet keskin bir gelir ada-
letsizliğine kadar hemen her alanda yeni bir 
denge/norm arayışı ortaya çıkmaktadır. Bu 
bağlamda zikretmemiz gereken mühim bir 
başlık da küresel göç ve mülteciler konusu-
dur.

 Küresel göç ve mülteciler meselesi sorunun 
kaynağı işaret edilmek suretiyle çözülmek 
zorundadır. Mülteciler meselesi, ekonomik ve 
siyasi bir mesele olmanın yanı sıra, ahlaki ve 
insani bir meseledir de... Zira artan bir şekilde 
mültecilik meselesi, Batı’da yabancı düşman-
lığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığını körüklemekte-
dir.

21. yüzyılın emperyalist güçlerinin başlattığı 
vekâlet savaşları dönemi, terör, iç savaş ve ka-
osu başta İslam Dünyası olmak üzere yerkü-
renin hemen tamamında düzensizliği yaygın-
laştırmıştır. Sıklaşan iktisadi krizlerin artırdığı 
temsil sorunu, fırsat eşitsizlikleri ve yoksulluk 
artık gizlenemez boyutlardadır ve “mağara-
dakiler”in yahut “yeryüzünün lanetlilerinin” 
ümitsizliği tehlike sınırlarını çoktan aşmış du-
rumdadır. Gıda başta olmak üzere emtianın, 
bilhassa yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde 
alım gücünü hızla eriten baş döndürücü fiyat 
artışları küresel jeopolitiğin en mühim başlık-
ları olarak gıda, enerji ve diğer emtiadaki arz 
güvenliğinin ne kadar kırılgan olduğunu da 
ortaya koymuştur.

Bilhassa 2018 ve 2022 yılları arası dönem, kü-
resel salgının neden olduğu; Rusya-Ukrayna 
savaşının ise daha da ağırlaştırdığı üretim ve 
tedarik sıkıntısı ile enerji krizinin yaşandığı zor-
lu bir dönem olmuştur. Enflasyona ortak bir 
cevap vermekte zorlanan dünya, küresel fi-
nansın ve batmasına göz yumulamayacak öl-
çüde büyüyen firmaların baskısıyla daha adil 
bir sistem için yol bulmakta da zorlanmak-
tadır. Siyasi düzenler kadar iktisadi düzenin 
de sahici demokrasiyle tanışma vakti çoktan 
geldi de geçiyor…

AK Parti hükümeti olarak bütün bu manza-
raya rağmen yine de rasyonel, ancak ezber 
bozan ve cesur ekonomi politikaları ile sağ-
ladığımız istikrar ve güven ortamı sayesinde 
Türkiye’yi güvenli yarınlara taşıma hedefimizi 
sürdürüyoruz. Bu sayede küresel salgının 
ağır ekonomik şartlarında dahi kamu-özel 
yatırımlarına, yenilikçi üretim faaliyetlerimize 
ve dünya ölçeğinde güçlü ihracata hız kes-
meden devam ettik. Mevcut riskleri fırsata 
dönüştürecek aklıselim ile yolumuza devam 
ediyor; küresel belirsizlik ortamının ve bölge-
sel çatışmaların arasında kesintisiz ekonomik 
büyümeyi sürdürüyoruz.

Bu zorlu dönemde ekonomimizi canlı tuta-
bilmek, büyümeyi devam ettirmek ve refah 
kaybını giderebilmek için uyguladığımız poli-
tikalarla reel sektörün ve vatandaşlarımızın 
yanında olduk. Türkiye’nin salgın dönemi ve 
salgından çıkışta sosyal politikalar ve kamu 

sağlığı alanındaki başarıları herkesçe takdir 
edilirken; aşılama oranlarındaki yüksek ba-
şarı da 2021’deki normalleşmeye büyük katkı 
sundu. 2022 yılında küresel iktisadi şartlar 
ağırlaşmış olsa da çalışanları ve üretenleri 
esas alan iktisadi yaklaşımımızı sürdürdük.
20 yılı aşan AK Parti iktidarını 2023 gibi hayati 
önemde bir kavşaktan salimen geçirebilmek 
için bu ülkenin kökü binlerce yıllık maziye uza-
nan geçmişini referans alırken bir yandan da 
yüzümüzü geleceğe dönüyoruz. Nitekim uzay 
programımız, ileri teknolojinin en karmaşık 
örneği olan savunma sanayi ürünlerimiz, ye-
nilikçi teknolojileri gündelik hayata dâhil eden 
mobilite merkezli Togg’umuz, her biri milyar 
dolarlık Türk girişimciliğinin nadide örnek-
leriyle organizasyon kabiliyetimizi liderlik 
edeceğimiz alanlara taşıyoruz. Toplumdaki 
özgüveni hiç olmadığı kadar yukarıya taşıyan 
iktidarlarımız döneminde artık geleceğe gi-
den yol daha belirgin şekilde müteşebbisimiz 
ve devletimizin etkin uyumuyla döşeniyor.
Şimdi adına "Türkiye Yüzyılı" dediğimiz bir ge-
lecek tasavvurumuz var bizim. Türkiye Yüzyı-
lı'nda, geleceğin siyasetini, insan odaklı siyaset 
olarak tanımlıyoruz. İnsan- yeryüzü- kâinat 
dengesini esas alan, yaradılışın doğasına say-
gı duyan, insan onurunu, hak ve özgürlükleri, 
adaleti ve hakkaniyeti ana ekseni olarak gören 
bir siyasetten bahsediyoruz. İktisadi ve içtimai 
durgunluğun pençesindeki dünyada, etkin 
sosyal politikalarla vatandaşının yanında du-
ran; sağladığı sinerjiyle toplumsal bütünleş-
meyi hızlandıran, üretimiyle, artan ihracatıyla 
ve tüm bu zorlu koşullara rağmen güçlü bü-
yüme temposuyla büyük bir Türkiye var...

Türkiye Yüzyılı; özgüven inşasını ve zihniyet 
devrimini gerçekleştirebilmiş bir Türkiye’nin 
yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı, dünyada sözü kuv-
vetli, gücü etkili bir Türkiye’nin yüzyılıdır.
Bölgemizde ve dünyada yeni bir barış ve esen-
lik mevsiminin mümkün olabileceğine inanı-
yoruz. Daha fazla dayanışmanın, iş birliğinin, 
paylaşımın olacağı, yeni bir küresel mimariye 
ihtiyaç olduğunu görüyor ve çağrısını yapıyo-
ruz.

Tüm teşkilatlarımızla, gönüldaşlık üzerine 
kurulu dayanışmamızla çıktığımız millete hiz-
met seferberliği hayırlı ve mübarek olsun. Ge-
cesini gündüzüne katarak fedakârca çalışan 
kardeşlerimi, seçtikleri çalışkanlık ve azim yo-
lunda tebrik ediyor ve 2023’e hep birlikte omuz 
vermeye davet ediyorum.

2023’le “Türkiye Yüzyılı” için vira Bismillah!
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