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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Konya'da gençlerle buluştu



HAMZA DAĞ
TANITIM VE MEDYADAN SORUMLU 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Editörden

AK Parti, milletin teveccühüyle iktidara geldiği ilk günden itibaren sadece kalkınma hamleleriyle değil, de-

mokrasiye sunduğu katkılarla da Türkiye’yi geliştirmiş ve büyütmüştür. 

Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği istikametin bir gereği olarak, “Yaradılanı severiz Yaradandan 

ötürü” düsturunu şiar edindik. Toplumun her kesiminin sorunlarına ve taleplerine, Türkiye Cumhuriyeti 

tarihinde görülmemiş bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Artık Türkiye'de hiçbir kesim kendisini dışlanmış ve 

ötekileştirilmiş hissetmemektedir. Yaptığımız çalışmalar, ortaya koyduğumuz mücadele ile sivil siyaseti 

güçlendirdik. 20 yıllık iktidarımız neticesinde Türkiye’de siyaset, artık bir çözüm ve uzlaşı merkezi mahiyeti 

kazanmıştır. Siyaseti icra etme anlayışımızda; demokrasiye katılım sürecinin toplumca içselleştirilmesi ve 

seçimlere katılım oranının artması, demokrasiye verdiğimiz değerin bir gereği olarak önem arz etmektedir. 

Gelinen noktada, ülkemizde seçmenin sandığa gitme oranının yaklaşık yüzde 90 seviyesini gördüğü süreç-

lerden geçmenin mutluluğunu yaşadık. 

Seçime katılım oranının yanı sıra demokrasinin sürdürülebilirliği için önem arz ettiğine inandığımız bir baş-

ka husus ise seçim güvenliğidir. Seçimin huzur, barış ve güven içerisinde geçmesi, millet iradesinin pürüz-

süz bir şekilde sandığa yansıması noktasında devletimiz titizlikle çalışmaktadır. AK Parti de sandığa sahip 

çıkmak için her daim demokrasi seferberliği içerisinde hareket etmiştir. Seçimlerde milletimizin takdirinin 

siyasete ve ülke yönetimine net bir şekilde yansıması için “Sandık demokrasinin namusudur.” anlayışıyla 

hareket ediyoruz. Bu anlayışın bir gereği olarak; geçmiş seçimlerde olduğu gibi 2023 genel seçimi öncesin-

de sandığa ve dolayısıyla milli iradeye sahip çıkabilmek adına çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. 

Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul İl Başkanlığımızca düzenlenen sandık görevlileri buluşması, 

2023 seçiminde görev alacak yarım milyonu aşkın sandık görevlimizin bilgilendirilmesi sürecinin başlan-

gıcı niteliği taşımaktadır. 

Ülkemizde refahı büyütmek için teknoloji, enerji, ekonomi, savunma sanayisi ve her alanda ortaya koydu-

ğumuz kalkınma hamlelerinin yanı sıra, toplumsal huzurun tesisi ve demokrasiye duyulan güvenin güçlen-

mesi için de çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 

Türkiye Yüzyılı’nı da, demokrasinin ve sivil siyasetin tek çözüm olarak görüldüğü, “sandığa sahip çıkmanın 

memleketin geleceğine sahip çıkmak” olduğu anlayışıyla inşa edeceğiz. 
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

Türkiye'nin yerli ve milli arabası Togg ilk etapta 6 renk seçeneği ile üretilecek. Açıklandığı andan itibaren yoğun ilgi 
gören renklerden en beğenileni 'Kapadokya' oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının görev ve yetkilerinin 
belirlendiği Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

TOGG'UN FAVORİ RENGİ 'KAPADOKYA' 
OLDU

ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ 
BAŞKANLIĞI KURULDU
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi.

KKTC, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NA 
GÖZLEMCİ ÜYE OLDU

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE HEDEF 2035: 
DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ YAPI KALMAYACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 3 milyon 200 bin konutun kentsel dönü-
şümünün tamamlandığını söyledi. Kurum, kentsel dönüşümde 2035'i işaret ederek, "Deprem riskli bölgelerde kent-
sel dönüşüme girmemiş yapı kalmayacak" dedi.
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI'NDA SÜRE 
UZATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 
120 gün süreyle uzatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen yetim çocuklarla ilgili, 
"Bakanlık yetkilileri ve Ukrayna'dan onlara eşlik eden bakıcılarıyla birlikte emin ellerde ve mutlular" dedi.

EMİNE ERDOĞAN: UKRAYNALI ÇOCUKLAR 
EMİN ELLERDE VE MUTLULAR
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

YUSUFELİ BARAJI AÇILDI
Türkiye’nin en yüksek barajı açıldı. Gövde yüksekliği bakımından Türkiye'de birinci, dünyada 5'inci sırada yer alan 
Yusufeli Barajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 28 Ekim'de açıkladığı "Türkiye Yüzyılı" programlarının ilkinde Konyalı vatan-
daşlarla bir araya geldi. "Türkiye Yüzyılı" ile pek çok vizyon projesi hayat bulacak.

'TÜRKİYE YÜZYILI' BAŞLIYOR: PROJELER 
TEK TEK HAYATA GEÇİRİLECEK
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu personel 
reformu, kadroya geçme hakkı elde eden 424 
bin sözleşmeliye ve ailelerine hayırlı olsun
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'n-
deki Kabine Toplantısı'nın ardından 
millete seslendiği konuşmasında 
"Hâlihazırda 3 yılı dolmuş olan söz-
leşmeliler hemen aday memurluğa 
geçiş yapabilecektir. Henüz bu süre-
yi doldurmamış olanlar ise 3 yılın so-
nunda aynı hakkı elde edeceklerdir" 
açıklamasını yaptı.
Kamu çalışanları için yapılan 6'ncı 
toplu sözleşmede maaş artışlarının 
yanı sıra kadrolara ilişkin de önemli 
kararlar alındığını ifade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam 
etti:
Uzun yıllardır beklenen memurların 
ek gösterge artışı meselesini daha 
önce çözüme kavuşturmuştuk. Bu-
günkü kabine toplantımızda da ha-
zırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığımızca yürütülen kamudaki 
sözleşmeli personelin kadroya geçi-
rilmesi hususunu değerlendirdik. Bu 
çalışmayla 657 Sayılı Devlet Memur-
ları Kanununun 4/B maddesini temel 
dayanak hâline getirerek, mevzuat 
karmaşasını gidermek suretiyle söz-
leşmeli personel statüsünü yeniden 

belirledik. Mahalli idareler dâhil ol-
mak üzere sözleşmelilerin kadroya 
geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış 
olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl 
da aday memurluk suresi olacaktır. 
Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya 
geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda 
gerçekleşecektir. Daha önceki kadro 
düzenlemesinin dışında tutulan 227 
bin kişi ise süreleri de dolmuş ola-
cağı için doğrudan kadroya geçme 
hakkını kullanabilecektir. Yeni statü-
ye göre kamudaki 520 bin sözleşme-
li personelden 424 bini isteğe bağlı 
olarak kadroya geçebiliyor. Kadro 
kapsamı dışında kalanlar, sözleşme-
li askeri personel, sözleşmeli akade-
mik personel, sözleşmeli KİT perso-
neli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli 
meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık 
yöneticisi ve tamamı sözleşmeli ku-
rum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden 
kadroya geçmek istemeyen perso-
nelin hakları, görev süreleri sona ere-
ne kadar şahsa bağlı şekilde devam 
edecek, sonra kadroları kendiliğin-
den ilga olacaktır.

“Kadroya geçen personel 4 yıl son-
ra kurumlar arası nakil hakkı kaza-
nacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadroya 
geçen personelin, kurumlar arası na-
kil hakkına 4 yıllık sürecin ardından 
kavuşacağını kaydetti. Mahalli ida-
relerdeki sözleşmelilerden kadroya 
geçenlerin, sadece mahalli idareler 
arasında yer değiştirebileceğini bildi-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böy-
lece kamu çalışanlarının önemli bir 
sorununu daha çözerek sözleşme-
li-kadrolu statüsünü daha adil ve sür-
dürülebilir hâle getirmeyi hedefliyo-
ruz." dedi. Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
bu konudaki hukuki düzenlemenin 
en kısa sürede Meclise sunularak 
hayata geçmesini sağlayacaklarını 
belirterek, bu önemli kamu personel 
reformunun kadroya geçme hakkı 
elde eden 424 bin sözleşmeliye ve 
ailelerine hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilik 
için yılını doldurup yaş şartını bek-
leyenler ve geçici işçilerle ilgili ça-
lışmaları da en kısa sürede tamam-
layıp, kamuoyuna açıklayacaklarını 
bildirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul 
Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam 
İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Tica-
ri İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. 
Toplantısı Açılış Programı'nda davetlile-
re hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
"Afrika'dan Asya'ya bütün bu coğrafya-
larda dünyanın neresinde bir zulüm var-
sa, çatışma varsa, açlıktan ve susuzluk-
tan ölen masum varsa, vebali hepimizin 
üzerinedir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğrudan 

insanı, insanlığın huzur ve esenliğini il-
gilendiren her meselenin aynı zamanda 
kendilerinin de meselesi olduğunun al-
tını çizerek, şunları kaydetti: "Afrika'dan 
Asya'ya bütün bu coğrafyalarda dünya-
nın neresinde bir zulüm varsa, çatışma 
varsa, açlıktan ve susuzluktan ölen ma-
sum varsa, vebali hepimizin üzerinedir. 
Yemen'de, Somali'de, Afganistan'da, 
Arakan'da adeta bir deri bir kemik kal-
mış çocuklar kadar Ukrayna'daki çatış-
maların mağdur ettiği sabiler de bizim 
evlatlarımızdır. Suriye'nin kuzeyinde ha-

yata tutunma mücadelesi veren kadınlar 
nasıl bizim öz kardeşimizse Batılıların 
refahı için gayriinsani şartlarda 15 saat 
çalışamaya zorlanan Asyalı emekçi ka-
dınlar da bizim kardeşimizdir. Bizler ye-
timlere şefkatle davranan, hiçbir ayrım 
gözetmeden mazlumlara sahip çıkan, 
fakir ve fukaranın elinden tutan bir Pey-
gamber'in ümmetiyiz. Paylaşmanın be-
reketine, dayanışmanın gücüne inanan, 
veren eli alan elden üstün gören bir me-
deniyetin mensuplarıyız. Dillerimiz, kül-
türlerimiz, yaşadığımız topraklar farklı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açlıktan ve 
susuzluktan ölen masum varsa, vebali 
hepimizin üzerinedir
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olsa da aynı büyük ailenin fertleriyiz. Bu 
vasıflarımızla kendi toplumumuz yanın-
da dünyanın neresinde olursa olsun tüm 
kardeşlerimizden sorumluyuz. Elbette 
her ailede olduğu gibi bizlerin arasında 
da kimi zaman tartışmalar, hiç arzu edil-
meyen gerilimler yaşanabiliyor."

“TURKOVAC’ı tüm insanlığın hizme-
tine sunduk” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz ver-
dikleri gibi yerli ve milli aşı TURK-
OVAC'ı milletle birlikte tüm insanlığın 
hizmetine sunduklarını, sayıları 44'e 
ulaşan büyükelçilikler ve 22 TİKA 
ofisiyle kalkınma ve refah mücadele-
lerinde Afrika halklarının yanında yer 
aldıklarını belirterek, tabii afetlerden 

ve savaşlardan etkilenen insanlara 
resmi kurumlar ve sivil toplum kuru-
luşlarıyla yardım eli uzattıklarını ifade 
etti. Aynı zamanda bölgede barış ve 
istikrarın tesisi için de samimiye-
tle çaba harcadıklarının altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle de-
vam etti: "Rusya-Ukrayna arasında-
ki savaşın sona erdirilmesi ve akan 
kanın durdurulması için ilk günden 
itibaren yoğun bir çalışma yürüttük. 
Her iki liderle olan yakın dostluğu-
muzu da kullanarak, Rus ve Ukrayna 
makamlarını ülkemizde farklı ve-
silelerle bir araya getirdik. Karadeniz 
üzerinden tahıl koridorunu ve esir 

takası anlaşmasını hayata geçirerek, 
diplomatik çözümün mümkün old-
uğunu gösterdik. Enerji ve gıda kriz-
inin yoksul ülkeler başta olmak üzere 
tüm dünyayı etkilediği bir dönemde, 
11 milyon tonu aşkın tahılın Karad-
eniz ve boğazlar üzerinden sevkini 
temin ettik. Karadeniz Tahıl Koridoru 
Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 
120 gün süreyle uzatılmasının, has-
saten Afrikalı kardeşlerimizin çektiği 
sıkıntıları bir nebze olsun hafiflete-
ceğine inanıyoruz. Tahıl sevkiyatını 
Afrika kıtası öncelikli yürüterek, in-
şallah biz de bu sürece destek ol-
acağız."
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca NEF 
Stadyumu'nda düzenlenen "İstanbul'un 
Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında 
yaptığı konuşmada "Saflarımızı sıkı tut-
tukça önümüze hangi tuzağı kurarlarsa 
kursunlar, hangi engeli koyarlarsa koy-
sunlar vız gelir. İnşallah 2023'le ilgili sinsi 
plan ve hevesleri çöpe atacağız" ifadele-
rini kullandı.
AK Parti il teşkilatının, "Yüz Yüze 100 
Gün" programı doğrultusunda İstanbul'u 
hane hane, sokak sokak, meydan mey-
dan kucakladığını belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, teşkilatın, "Türkiye Yüzyılı" 
vizyonu için çalışmalarını hızlandırdığını 
söyledi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'e kadar 
İstanbul'da dokunmadık gönül bırakma-
yacaklarını dile getirerek, buluşmaya İs-
tanbul'da 32 bine yakın sandıkta görev 
alacak 96 bin AK Parti sevdalısının ka-
tıldığını vurguladı. AK Parti ailesinin tüm 
fertleriyle İstanbul'un 4,5 milyon hane-
sine, 16 milyon İstanbullunun istisnasız 
hepsine ulaşmak için çalıştığını ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı ça-
lışmayı 81 vilayetin tamamında gerçek-
leştireceklerini kaydetti.
2023'te bayrağı zirveye dikeceklerini 
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
alandakilere seslenerek şöyle devam 
etti: Bayrağı zirveye dikmeye var mıyız? 
Sandığı irade, davayı namus, Türkiye'yi 

sevda bilen AK Parti İstanbul Teşkilatı 
olarak şimdi sizlerden söz istiyorum. 
Cumhuriyet'imizin ilk yüzyılının son imti-
hanı 2023'ü alnımızın akıyla vermeye ha-
zır mıyız? Ey İstanbul, Cumhuriyet'imizin 
yeni asrında dünyada Türkiye Yüzyılı'nı 
yükseltmeye hazır mıyız? Ey İstanbul, 
Fatih'in İstanbul'u fethinin 600. yıl dönü-
mü, 2053'te tüm gönüllüleri yeniden fe-
tih için hazır mıyız? Ey İstanbul, AK Parti 
husumeti kisvesi altında milletimizle 
bin yıllık hesabını görmeye çalışanların 
heveslerini bir kez daha kursaklarında 
bırakmaya hazır mıyız? Ey İstanbul, bu 
şehri fert fert, hane hane, sokak sokak, 
sandık sandık, ilçe ilçe Türkiye Yüzyılı'na 
taşımaya hazır mıyız? Maşallah. Bare-
kallah. Tebarekallah. Şu karşımda gör-
düğüm heyecan, ihtişam, şu karşımda 
gördüğümüz birlik, şu karşımda gördü-
ğüm irade, inşallah 2023'teki zaferimizin 
müjdesidir.
“AK Partili yöneticilere üyelerimizle bir 
araya gelme görevi veriyorum” 
Gücünü imanımızdan ve azmimizden 
alan çabayla inşallah bu oyunu da boza-
cağız. Bu hedefe ulaşmak için Cumhur 
İttifakı çatısı altında gece gündüz çalışa-
cağız. Önce AK Parti olarak kendi içimiz-
deki birliğimizi, beraberliğimizi, kardeş-
liğimizi güçlendireceğiz. Buradan genel 
başkan sıfatıyla, şahsımdan başlayarak, 
tüm genel merkez yöneticilerimize, il ve 
ilçe teşkilatlarımıza, milletvekillerimize, 

belediye başkanlarımıza, yeni bir görev 
veriyorum. Her birimiz kendi oy kullan-
dığımız sandığın üyeleri ve mahalle 
temsilcileriyle en kısa sürede bir araya 
geleceğiz. Aynı şekilde ikamet ettiğimiz 
yerdeki AK Parti üyeleriyle temasa geçe-
ceğiz. Her bir üyemizi, partimize yeni bir 
üye katılması için teşvik edeceğiz. Ken-
dimizden başlayarak halka halka bu se-
ferberliği, 85 milyonun tamamına yaya-
cağız. Haneyi, sokağı, sandığı, mahalleyi 
sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle 2023 
seçiminde tarihimizin en büyük zaferini 
elde etmemizin önüne kimse geçemez. 
Varsın birileri kendi kendilerine gelin 
güvey olmaya, kendi kısır dünyalarında 
davul zurna çalmaya, sanal mecralarda 
siyasetçilik yapmaya devam etsin. Biz 
doğrudan insanımıza gideceğiz. Doğru-
dan insanımızla konuşacağız. Doğrudan 
insanımızın gönlüne ve dimağına hitap 
edeceğiz. Hepimizin de çok iyi bildiği 
gibi siyaset insanla yapılır. Şayet siyaseti 
şekillendirmek, medyaya, dedikoduya, 
sanal mecralara kalsaydı bırakın iktidar 
olmayı, bize bu ülkede yağmurlu havada 
bir bardak su bile vermezler, doyasıya 
tek bir nefes bile aldırmazlardı. Kazandı-
ğımız her zaferin gerisinde milletimizle 
aramızda tuttuğumuz o güçlü bağ, pay-
laştığımız muhabbet, yöneldiğimiz ortak 
istikamet var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birbirine kenetlenmiş 
parmaklar, bir duvarı oluşturan tuğlalar gibiyiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kon-
ya İl Başkanlığı tarafından, Konya Millet 
Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik Buluş-
ması'nda yaptığı konuşmada, kentte çok 
coşkulu, verimli bir gün geçirdiklerini, 
bugüne kadar Konya'da yaptığı miting-
lerle kıyaslandığında bugünkü buluşma-
nın çok farklı olduğunu söyledi.
Her gelişinde Konya'nın çok daha geliş-
tiğini, çok daha farklı bir hâle geldiğini 
gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Er-
doğan, tüm belediye başkanlarının Kon-
ya'ya çok büyük hizmet verdiğini, 20 yıl-
lık iktidarları döneminde de Konya'ya 80 
milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını 
anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstan-
bul'dan Konya'ya, Ankara'dan Konya'ya 
gelmenin artık problem olmadığını, ula-
şımda konforun arttığını söyledi. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, "Gençliğin bunları 
bilmesi lazım. 20 yıl önceyi siz şimdi bil-
miyorsunuz. 20 yıl önce böyle bir şey var 
mıydı? Yoktu. Ama şimdi bunlar olunca, 
gençlik 20 yıl önce ne vardı bunun far-
kında değil." dedi.
Bir genç, öğrenim kredisi borçlarının 

faizlerinin silinmesinden ötürü Cumhur-
başkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu. 
Borcunun faizinin silinmesiyle Erdoğan 
ile buluşmanın aynı güne denk gelme-
sinden duyduğu mutluluğu dile getiren 
genç, borcunun silindiğine dair belgeyi 
Erdoğan'a imzalattı. Öğrenim kredile-
rinde bir artış olup olmayacağına ilişkin 
soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Gençlik ve Spor Bakanımız, heyeti ile 
çalışmaları yapıyorlar ve bu çalışmaları 
yaptıktan sonra lisans, yüksek lisans, 
doktora bütün bunların ücretlerini be-
lirleyip onaya bana getirecekler. Ondan 
sonra da açıklamayı yapacağız." diye 
konuştu.
Gençleri Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si’ne davet etti
Programda sohbet ettiği gençleri Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet Kü-
tüphanesi'ne hayran kalacaksınız." diye 
konuştu. Yamaç paraşütü yaptığını be-
lirterek, Konya'ya kalkış ve iniş pisti is-
teyen bir genç kıza da Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Çok tehlikeli bir spor. Bunu bir 

daha gözden geçir." dedi. Aynı gencin, 
"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir 
sözü vardır 'İstikbal göklerdedir' diye..." 
sözüne Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kı-
zım, o paraşütle uçmayı söylemiyor." ya-
nıtını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, "TOGG açılışında giydiğiniz 
montlar çok güzeldi, bize de hediye eder 
misiniz?" denilmesi üzerine de toplantı-
da bulunan tüm gençlere montların he-
diye edilmesi talimatını verdi. Geçirdiği 
kazadan dolayı tedavi olamadığını söyle-
yen bir genç, kendisini bir okul açılışında 
gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bü-
tün tedavi masraflarını üstlendiğini an-
lattı. Gencin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 
yönelik, "15 yıl boyunca da hiç bırakma-
dınız. Sürekli sordunuz, sordurdunuz. 
Hastanede ziyaretime bile geldiniz. Her-
kesin hayatında bir kahraman var, benim 
de kahramanım sizsiniz." şeklindeki söz-
leri, diğer gençler tarafından uzun süre 
alkışlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
gencin sözleri üzerine duygulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Konya'da gençlerle buluştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Mevlana Meydanı'nda düzenlenen, "ASEL-
SAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Bü-
yükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Ya-
pımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu 
Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada bu-
güne kadar Konya'ya kazandırılan kamu 
yatırımlarının değerinin 80 milyar lira oldu-
ğunu belirtti.
Konya'nın sadece geçmişiyle övünen de-
ğil, aynı zamanda bitip tükenmek bilme-
yen bir enerjiyle, kararlılıkla, çalışkanlıkla 
geleceğini de inşa eden bir şehir olduğu-
nu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti: "Biz de bugün burada işte 
bu inşanın yeni tezahürlerini, yeni eserle-
rini resmen hizmete açmak üzere sizlerle 
birlikteyiz. Laf değil, iş üretiyoruz iş. Sana-
yinin şehri Konya'ya, ASELSAN öncülü-
ğünde 470 milyon liralık yatırımla kurdu-
ğumuz dünya çapında üretim yapacak bir 

silah sistemleri fabrikasının resmi açılışını 
bugün buradan yapıyoruz. Bu fabrikamız 
uzaktan kumandalı silah sistemleri başta 
olmak üzere, her türlü çap ve kalibredeki 
silah üretimiyle ülkemize savunma sana-
yinde çok üstün özellikler kazandıran bir 
tesistir. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. 
Böylece Konya, av tüfeğiyle başlayan si-
lah üretimi serüvenini küresel bir oyuncu 
seviyesine çıkartarak hem kendisinin hem 
ülkemiz önünde yepyeni pencereler aç-
mıştır. Bilindiği gibi Konya ülkemizin ula-
şım ağlarının önemli merkezleri arasında 
yer alıyor. Bugün 64 kilometreyi bulan yolu 
1371 kilometrelik Eğiste Hadimi Viyadüğü, 
420 metrelik tüneli 6 kilometrelik Çumra 
bağlantısıyla gerçekten iftihar verici bir 
eserin açılışını yapıyoruz. Konuşmamdan 
sonra dev ekranda bu açılışı yapacağız. 
Eğiste Hadimi Viyadüğü, yükseklikleri 42 
ile 166 metre arasında değişen 8 orta ve 2 

kenar ayakları ile kendi alanında ülkemizin 
en büyük köprüsüdür. Böylece, İç Anadolu 
ile Akdeniz bölgelerimiz arasında yeni bir 
ticaret ve turizm kanalını daha ülkemize 
kazandırıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığımızın tamamladığı Yüksek Hızlı 
Tren Garı ile çeşitli yol kavşak ve restoras-
yon projelerini de bugün buradan hizmete 
açıyoruz." 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından inşa edilen Konya Af-
şar Hadimi Barajı'nın 127 metre yüksekliği 
ve 1 milyar liralık maliyetiyle Türkiye tarı-
mına önemli katkı yapacak bir eser oldu-
ğunu belirtti. Suyun medeniyet ve bereket 
olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Er-
doğan, sulama projeleri tamamlandığında 
290 bin hektar araziye bereket getirecek 
Afşar Hadimi Barajı'nın bu açılışla su top-
lamaya başlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya sadece 
geçmişiyle övünen değil, geleceğini de inşa 
eden bir şehirdir 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
"Kadını dışlayan, kadına haksızlık yapan, 
kadına şiddet uygulayarak onurunu zede-
leyen bir toplum, insan varlığının yarısın-
dan vazgeçmiş demektir. Böyle bir durum 
insanoğlunun kendi eliyle kendi sonunu 
hazırlaması anlamına gelecektir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek 
çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de 
uzunca bir süre kanayan yara olan kadına 
yönelik şiddetin önüne geçilmesi konu-
sunda önemli bir mesafe kat edildiğini dile 
getirerek, şöyle devam etti:
 "Tek bir kadının bile şiddete uğramasına, 
hele hele cinayete kurban gitmesine asla 
rıza gösteremeyeceğimiz için bu müca-
delenin çıtasını sürekli yükseltmek mec-
buriyetindeyiz. Hep söylediğim gibi, kadın 
insanın yarısıdır. Kadını dışlayan, kadına 
haksızlık yapan, kadına şiddet uygulaya-
rak onurunu zedeleyen bir toplum, insan 
varlığının yarısından vazgeçmiş demektir. 

Böyle bir durum insanoğlunun kendi eliyle 
kendi sonunu hazırlaması anlamına gele-
cektir. Tarih boyunca olduğu gibi bugün 
de kadınlara yapılmış her bir yanlış uygula-
mayı doğrudan insanın eşrefi mahlûkat sı-
fatına yönelik bir saldırı olarak görüyoruz. 
Buna her şeyden önce bizim inancımız 
cevaz vermiyor. Rabb'imiz insanlara yö-
nelik emirlerini bildirirken, muhatabını hep 
'Mümin erkekler' ve 'Mümin kadınlar' diye-
rek ifade ediyor. Yani hiçbir hak ve hiçbir 
sorumluluk fizyolojik farklılıkların getirdiği 
zorunluluklar hariç sadece erkeğe veya 
sadece kadına mahsus kılınmamıştır."
Akıl, vicdan, ahlak ve izan sahibi hiçbir 
erkeğin de anne, eş, kardeş, evlat olarak 
hayatının her alanında ve anında yanında 
olan kadına karşı farklı bir yaklaşım ser-
gilemesinin düşünülemeyeceğini anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"İnsanlığın varlığının ve geleceğinin şartı 
olan ailenin de toplumsal hayatın da te-

mel direği kadındır. Bugün dünyadaki tüm 
ülkeler kalkınma vizyonlarının en önemli 
kısmını fark oluşturabilecekleri yegâne 
alan olan kadınlar üzerine inşa etmekte-
dir. Biz de işte bunun için kendi kalkınma 
planlarımızın merkezine güçlü kadın, güç-
lü aile, güçlü Türkiye ilkesini yerleştirdik. 
Kadınlarımızı insan onuruna uygun bir 
hayat sürebilmelerini teminin ötesinde 
hak, fırsat ve imkân adaleti esasına dayalı 
olarak hayatın her alanında kendilerine ve 
ülkelerine katkı sağlayan bireyler haline 
getirmek istiyoruz. Üstelik bu yaklaşımı 
kendi kadınlarımız yanında, bölgemizden, 
dostlarımızdan başlayarak tüm dünya ka-
dınlarını kapsayacak şekilde sergiliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bu 
doğrultuda çok önemli mesafe kat ettikle-
rini, henüz arzu edilen seviyeye gelinmedi-
ğini ama bunun elde edilen kazanımların 
görülmesine ve takdirinin beklenmesine 
mani olmadığını kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” 
programında konuştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi 
Salonu'nda, Öğretmenler Günü dolayı-
sıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle bir 
araya geldiği yemekte yaptığı konuş-
mada "Öğretmenlerimizin canına kas-
teden alçaklara, döktükleri her damla 
kanın hesabını misliyle sormaya de-
vam edeceğiz" dedi.
Vatanına ve milletine hayırlı nesiller ye-
tiştirmek uğruna canlarını feda eden 
öğretmenlerin aziz hatıralarına sa-
hip çıkmayı görev addettiklerini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Varlık 
sebebimiz öğretmenlerimizdir. Biz öğ-
retmenlerimizle var olduk, bugünlere 
geldik. Eğer cumhurbaşkanı olduysak 
bunun tohumlamasını yapan öğret-
menlerimizdir. Biz onlarla buralara tır-
mandık. Durup dururken olmadı." dedi. 
Bir öğrencinin hocasına mektubunda-

ki "Varlık sebebim, muhterem hocam" 
şeklindeki giriş cümlesinin çok önemli 
olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, bugün hatıra ormanı içerisinde 
açılışı yapılan şehitler anıtı ve abidesini 
öğretmenlere şükran borçlarının mü-
tevazı bir ifadesi olarak gördüklerini 
söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ser-
giledikleri fedakârlıklarla millî eğitim 
tarihine adlarını şanla, şerefle yazdıran 
192 kahramanın hiçbirinin unutulma-
sına izin vermeyeceklerini belirtti.
"Öğretmenlerimizin canına kasteden 
alçaklara, döktükleri her damla kanın 
hesabını misliyle sormaya devam 
edeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Silahlı kuvvetlerimiz, Irak ve Suri-
ye'nin kuzeyine düzenledikleri hava 
harekâtlarıyla saldırıların planlandığı 
ve gerçekleştirildiği terör yuvalarını 

darmadağın ediyorlar. Şu anda par-
lamentomuzda bundan rahatsız olan 
maalesef, ne idiği belirsiz birileri var. 
Bundan rahatsızlar. Niye rahatsızlar? 
Millî istihbarat, silahlı kuvvetler, polis 
teşkilatı niye kalkıp da bu insanlarla 
uğraşıyormuş. Evet, nerede bir terö-
rist varsa bu milletin güvenlik teşkilatı, 
polisiyle, askeriyle, güvenlik güçleriyle 
orada olacak. Bunu bugün söylemi-
yoruz. Gabar'da da olacağız, Cudi'de 
de olacağız, Tendürek'te de olacağız. 
Velhasıl nerede varsa orada olacağız. 
Öğretmenimize eli kalkanın her şeyini 
darmadağın ederiz. Bu bundan sonra 
da böyle gidecek. Ülkemize yönelik 
terör tehdidi tamamen sona erene 
kadar sınırlarımız içinde ve dışında 
bu mücadelemizi kesintisiz sürdüre-
ceğiz. Evlatlarımızı, 780 bin kilometre 
karenin hiçbir karışında terörün olma-

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete hizmeti 
öğrendiğimiz öğretmenlerimiz karakterimizin 
mimarlarıdır 
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dığı, terör tehdidinin bulunmadığı bir 
Türkiye'de yaşatmakta kararlıyız. Rab-
b'im kahraman güvenlik güçlerimizin 
yardımcısı olsun." Bugün münasebe-

tiyle uzun yıllar ülkesine aşkla hizmet 
etmiş emekli öğretmenlere de sağlıklı, 
bereketli ömürler dileyen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "Hayatta olup üzerimde 

emeği olan tüm öğretmenlerimin elle-
rinden öpüyorum. Ahirete irtihal eden 
hocalarımı da Rabb'im cennetiyle, ce-
maliyle şereflendirsin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su depolama 
kapasitesi 2,3 milyar metreküp olan Yu-
sufeli Barajı'nın enerji üretim kapasitesi, 
2,5 milyon konutun veya 750 bin TOGG 
otomobilinin enerji ihtiyacını tek başına 
karşılayacak düzeydedir."
Her bir Yusufelili'ye, Türkiye'nin ve Türk 
milletinin geleceği için sergiledikleri takdi-
re şayan fedakârlık için şükranlarını sunan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: 
"Yeni Yusufeli, 2 bin 698 konut, 507 köy evi, 
296 iş yeri, 37 dükkânlı bir sanayi sitesi, 25 
yataklı hastane, ana sınıfından lisesine ka-
dar 9 okul, yurt, spor salonu, 7 köy, ayrıca 
tüm kamu ve hizmet binaları ile sıfırdan 
kuruldu. Her türlü altyapısı ve üstyapısıyla 
oldukça ferah bir şekilde tasarlanan yeni 
Yusufeli, eskisinden iki katı büyüklükte bir 
alana sahiptir. İlçenin ulaşım ihtiyacı için 
bünyesindeki 39 tüneli ve 21 köprüsüyle 
110 kilometre yeni yol yapılmıştır. Bundan 
20 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzun-
luğu 50 kilometre iken biz sadece Yusufe-

li'nde köy yollarındakilerle birlikte 62 kilo-
metre tünel inşa ettik."
Yusufeli için yaptıkları yollarla, Kafkaslar 
ve Karadeniz Bölgesi'nin kuzey-güney 
aksındaki trafiğin güvenliğini ve konforu-
nu da artırdıklarını dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, dikilen 20 bin ağacı, 
75 binin üzerinde fidanı ve serilen 40 bin 
metrekareyi geçen çimleriyle yemyeşil bir 
Yusufeli'nin ortaya çıktığını söyledi. Baraj 
gölü içinde kalan 800 bin metreküp verimli 
toprağın da yeni yerleşim yerine taşınarak, 
ilçenin hiçbir imkânının heba edilmediğini 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette 
böylesine devasa bir projede bazı eksikler 
olabilir. Bunların da süratle giderileceğin-
den şüpheniz bulunmasın." dedi.
 "Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 
100 katlı bir gökdelene denk olan 275 met-
re yüksekliğiyle ülkemizde ilk, dünyada da 
kendi sınıfında 5. sırada yer almaktadır." 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti: 

"Kurulu gücü 558 megavat olan bu ba-
rajda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon 
kilovatsaat enerji, ekonomimize senelik 5 
milyar liralık katma değer temin edecektir. 
Allah göstermesin bir enerji sıkıntısı olsa, 
sadece burası 1,5 yıl enerjiyi temin eder. Bu 
baraj aynı zamanda Çoruh Nehri'nin deva-
mındaki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı 
barajlarının en yüksek verimle çalışmasını 
sağlayacaktır. Su depolama kapasitesi 2,3 
milyar metreküp olan Yusufeli Barajı'nın 
enerji üretim kapasitesi 2,5 milyon konu-
tun veya 750 bin Togg otomobilinin enerji 
ihtiyacını tek başına karşılayacak düzey-
dedir. Türkiye'nin en çetin coğrafyasında 
barajı, santrali, yeni yerleşimi ve yollarıyla 
birlikte 34 milyar liralık bir maliyetle, dikkat 
edin, buraya ne yatırdık biliyor musunuz? 
34 milyar lira. Böyle bir yatırımla, Türkiye 
Yüzyılı'na yakışır bir eseri millî bütçeden 
karşılayarak Artvin'imize, Yusufeli'mize 
kazandırdık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yusufeli Barajı 
ile Yeni Yerleşim Bölgesinin Açılış Töreni"ne 
katıldı
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Şahin: Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa 
edeceğiz

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 
“AK Parti iktidarında 20 yılda attığımız 
güçlü temelin üzerine Türkiye Yüzyılı’nı 
hep birlikte inşa edecek ve ülkemizi 
21. yüzyılın parlayan yıldızı haline ge-
tireceğiz.” diye konuştu.
Genel Sekreter Fatih Şahin, AK Parti 
Mamak İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği 
“Birlikte Türkiye Yüzyılı’na İstişare ve 
Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın 28 Ekim tarihinde açıkladığı viz-
yon belgesinin ardından, AK Parti’nin 
toplumun her kesiminden Türkiye 
Yüzyılı’na dair taleplerini almaya başla-
dığı istişare toplantılarının ilki Mamak 
Lavanta Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
ti. Toplantıya, AK Parti teşkilat men-
supları, iş insanları, STK temsilcileri, 
muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. 
Genel Sekreter Fatih Şahin, yaptığı 
konuşmada, 21. yüzyıl Türkiye’sine 
AK Parti’nin damga vurduğunu ifade 
etti. Şahin, “Bugün burada olduğu gibi, 
biz 21 yıldır daima milletimize kulak 
kesildik. Onun için aziz milletimiz, de-

mokrasi tarihimizde eşi benzeri görül-
memiş bir şekilde 20 yıldır AK Parti’yi 
el üstünde tuttu, iktidar olma görev ve 
sorumluluğunu bize tevdi etti.” dedi.
AK Parti’nin bir Anadolu ve millet hare-
keti olduğunun altının çizen Şahin, “AK 
Parti’yi milletimizle birlikte kurduk. AK 
Parti’yi milletimizle birlikte büyüttük. 
Tüm icraatlarımızı milletimizle birlikte 
hayata geçirdik. Tüm saldırıları mil-
letimizle birlikte göğüsledik. AK Parti 
bugün bir dünya markası ise, Genel 
Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bir 
dünya lideri ise bu aziz milletimizin 
desteği ve duasıyladır. Siz değerli teş-
kilat mensuplarımızın gece gündüz 
demeden fedakârca çalışmaları saye-
sindedir. Bu ülke size minnettardır de-
ğerli kardeşlerim. Her birinizden Allah 
razı olsun.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek 
için 85 milyona bir çağrıda bulundu-
ğunu anlatan Şahin, “Cumhurbaşkanı-
mız yüzünü doğrudan yana dönmüş, 
Türkiye’nin derdiyle dertlenmiş tüm 

vatandaşlarımıza bir çağrıda bulun-
du. AK Parti olarak adalet, kalkınma 
ve demokrasi alanında yaptığımız 
reformlarla Türkiye Yüzyılı’nın temel-
lerini attık. 20 yılda attığımız bu güçlü 
temelin üzerine Türkiye Yüzyılı’nı tüm 
vatandaşlarımızın katılımıyla hep bir-
likte inşa edecek ve ülkemizi 21. yüzyı-
lın parlayan yıldızı haline getireceğiz.” 
diye konuştu.
Genel Sekreter Şahin, açıklanan viz-
yon belgesinin ardından ilk toplantı-
yı düzenleyen AK Parti Mamak İlçe 
Başkanı Erhan Sarıgöl’e de teşekkür 
ederek “81 ilimizin tamamında ve tüm 
ilçelerimizde bu tür toplantılarla vatan-
daşlarımızın görüşlerini, düşünceleri-
ni, taleplerini alacağız. Bizim kaybede-
cek zamanımız yok. Türkiye Yüzyılı’nın 
planını vatandaşlarımızla hep birlikte 
çizeceğiz. Ancak birlikte yaparsak ba-
şarılı olabiliriz.” dedi.
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HER MAHALLEDE “1 NOLU SANDIK”TA 
BULUŞTUK

5 buçuk milyon üyesi, 600 bine yakın 
gönüllü teşkilat mensubuyla dünyanın 
en büyük kadın hareketlerinden biri 
olarak yine bir ilke imza attık. 81 il, 922 
ilçede ve 32 bin 125 mahallede kurulu 
teşkilatlarımızı genişlettik.
Artık oy kullanan her sandıkta kadın 
kolları olarak üç sandık yönetim kurulu 
üyemiz var. Her daim hem kadın üye-
lerimizle hem de seçmenlerimizle bir 
araya gelmeyi, onları dinlemeyi, onlar-
la istişare etmeyi önemsiyoruz.
Bu çerçevede 7 kasım cuma günü yur-
dun tamamında devam eden “sandık 
esaslı seçim çalışması” kapsamında 
bir ilke imza attık.
Teşkilatlarımız 81 il, 922 ilçe, 32 bin 
125 mahallede  “1 Nolu Sandık” top-
lantısı gerçekleştirdi. Her mahallede 
1 nolu sandıkta oy kullanacak kadın 
seçmenler ve teşkilat mensupları bu-
luştu. 
Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı-
mız Ayşe Keşir, Ankara’nın Mamak 
ilçesindeki üç sandığın toplantısına 

katıldı.  Keşir; Akdere, Kazım Orbay ve 
Peyami Safa Mahallelerinin ilk sandık-
larında oy kullanacak kadın seçmen-
lerle buluştu.
Sahadaki eş zamanlı bu çalışmamız 
sosyal medyada da büyük yankı bul-
du.  Yapılan toplantı ve ziyaretlerin fo-
toğraflarının paylaşıldığı #1NoluSan-
dık etiket çalışması Twitter’da uzun 
süre gündemde kaldı.
Atılan 13 bin tweet ile 11 milyon etki-
leşim sağlandı. 15 saat listede kalan 
konu, milyonlarca insan tarafından 
takip edildi. 
Bugün ‘’1 Nolu Sandık’’ sloganı ile gün-
deme taşınan çalışmamız, “Her gün 
Her Mahallede Her Sandıkta” motto-
suyla seçime kadar devam edecek. 
Türkiye Yüzyılı’nın inşasında en güç-
lü aktörlerden biri olan kadınlar, gece 
gündüz demeden sahada ve masada 
olacak. 
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İlçe Kadın Kolları Başkanları İstişare 
Toplantısı Gerçekleştirildi

81 il, 922 ilçeden gelen kadın Kolları 
başkanlarımızla iki haftaya yayılan is-
tişare ve değerlendirme toplantısı ger-
çekleştirdik.
21 kasımda gerçekleştirdiğimiz top-
lantımıza 47 il, 411 ilçeden gelen ka-
dın kolları başkanımız katıldı. Genel 
Başkan Yardımcımız, Siyasi ve Hukuki 
İşler Başkanımız, Rize Milletvekilimiz 
Sayın Hayati Yazıcı, toplantımıza AK 
Parti’nin kuruluşundan bugüne 20 yıl-
da yaşananları ve siyasi tecrübelerini 
paylaştığı sunumu ile katkı sağladı.
29 kasımda gerçekleştirdiğimiz ve 34 
il, 439 ilçeden gelen kadın kolları baş-
kanımızın katıldığı toplantımıza ise 
Genel Başkan Yardımcımız ve Parti 
Sözcümüz Sayın Ömer Çelik kadının 
siyasetteki yeri ve önemi ile ilgili sunu-

muyla katkıda bulundu.
Keşir: “Siyaset aynı zamanda bir ka-
dın hareketidir”
Toplantımızın açılış konuşmasını Ayşe 
Keşir yaptı: “AK Parti Kadın Kolları, Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın en büyük 
desteği ve iradesiyle 21 yıldır bir gele-
nek oluşturdu. Türk siyasetinde siya-
setin aynı zamanda bir “Kadın Hare-
keti” olduğunu da gösteren bir gelenek 
bu. Kuruluşumuzdan bugüne Sayın 
Cumhurbaşkanımızın kadınlarla birlik-
te yol yürüme inancı bize her daim güç 
verdi. AK Parti 21 yılda geçirdiği tüm 
genel seçimler, referandumlar ve ye-
rel seçimlerle birlikte Türkiye’nin dört 
bir yanında 81 il, 922 ilçe, 38 bin 125 
mahallede tek tek teşkilatımızı kurarak 
aynı zamanda siyasetin kadın-erkek 

omuz omuza nasıl yürütüldüğünü de 
gözeten bir tarih yazdı bu kadınlar.
AK Parti, kurulduğu günden bugüne 
ilk seçim beyannamesinde 2022’de 
kadınların sorunlarını ve beklentilerini 
de dile getiren bir partidir. Töre-namus 
cinayetlerinden kadın yoksulluğuna 
kadar pek çok konuda iradesini, tavrı-
nı ve vizyonunu ortaya koymuştur. O 
günden bugüne kadın konuları önce-
likli çalışma alanlarımızdan olmuştur. 
Sahada mahalle mahalle ilçe ilçe ve 
hatta sandık sandık teşkilatlanarak va-
tandaşın dertlerini, sorunlarını dinleye-
rek onlarla istişare ederek yol yürüyen 
bir kadın teşkilatıyız. 
Bugün 5,5 milyonu aşan üyemiz ve 
500 bini aşan aktif teşkilat mensubu-
muzla koskocaman bir aileyiz.
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İftihar ettiğimiz her kalemdeki hizmet-
te benim Hakkâri’deki mahalle başka-
nımın, İzmir’deki sandık temsilcimin, 
Trabzon’daki ilçe başkanımın da eme-
ği var.  Buradan hepinize şükranlarımı 
sunuyorum.”

Yazıcı: Tarihi anlamda önemli bir se-
çime gidiyoruz
Genel Başkan Yardımcımız, Siyasi ve 
Hukuki İşler Başkanımız ve Rize Mil-
letvekilimiz Hayati Yazıcı da yaptığı 
değerlendirmeler ve paylaştığı bilgiler-
le programımıza katkıda bulundu.
Yazıcı konuşmasında şunları söyledi: 
“Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine yönelik 
Pençe-Kılıç Hava Harekâtı dolayısıyla 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını 
şükran ve minnetle selamlıyorum. AK 
Parti siyasetinin merkezinde millet 
vardır ve egemenlik de millete aittir. Si-
yaset, projeler üzerinden yapılmalıdır. 
Biz projeci bir partiyiz ve siyasetimiz 
kapsayıcı. Siyasi yelpazede milletin 
durduğu yerde duran bir partiyiz. Millet 
nerede AK Parti orada. Dolayısıyla 85 
milyon vatandaşımız AK Parti'nin he-
def kitlesidir. Dün bize oy vermemişse 

bugün verebilir.
Siyaset üretebilmek için, proje üretebil-
mek için Sayın Cumhurbaşkanımızın 
dediği gibi dertli olacaksın dertli, bu 
toprakların aşığı olacaksın. 2023'te 
yapılacak seçimler tarihi bakımından 
ayrı bir öneme sahip. Çünkü 2023 
seçimleri aziz milletimizin Kurtuluş 
Savaşı'ndan sonra en net kazanımı 
olan cumhuriyetin kuruluşunun 100. 
yılının son seçimi. Bu bakımdan tarihî 
anlamda son derece önemli bir seçim. 
Bu cumhuriyetin kuruluşunun ikinci 
yüzyılının da ilk seçimi. Tarihî anlamda 
önemli bu seçim, siyasi anlamda da 
çok önemli bir seçim. Ben inanıyorum 
ki aziz milletimiz feraset sahibidir, sez-
gileri güçlüdür, doğru olanı, iş üreteni, 
vizyoner olanı, milletin hizmetine ter 
dökenleri iyi tanıyor ve egemenlik hak-
kını da o doğrultuda kullanacaktır.
Yine AK Parti iktidarından önce ba-
şörtüsü konusu önemli bir sorun idi.  
Bu alanda binlerce kişi, sözüm ona 
toplum mühendisliği üstlenmiş kimi 
kişi ve kurumların travmasına maruz 
kaldı. Yasa mı vardı bunu haklı kılan, 
hayır. Tam aksine Anayasa'da ‘Hiç 

kimse eğitim ve öğrenim hakkından 
yoksun bırakılamaz.' hükmü var. Buna 
rağmen birçok insan eğitim ve öğ-
renim hakkından mahrum bırakıldı. 
Cumhurbaşkanımızın birçok vesileyle 
ifade ettiği gibi dikleşmeden dik dura-
rak kararlı tutum ve sabırla bu sorun 
Türkiye'nin gündeminden çıkartıldı. 
Böyle bir sorun var mı, yok. Kadınla-
rın nasıl giyinmek istiyorsa o şekilde 
tercihini kullanabildiği bir ortam oluş-
tu. Bütün bunlara rağmen geçmişte 
Anayasa’da, yasalarda engelleyici bir 
norm olmamasına rağmen fiili bir du-
rumda, hâkim bir unsurla kendilerine 
milletin yerine koymak suretiyle, ege-
menlik hakkı da kendilerine aitmiş gibi 
davrananlar gelecekte çıkabilir. Yasay-
la yapalım diye bir teklif getirdiler. Bu 
alanda düzenlemenin yeri yasa değil 
Anayasa’dır. Çünkü kadınların inanç-
ları gereği başını kapatması ve açık 
tutması bir haktır. Hak ve özgürlükler, 
hukuk devletlerinde ve demokrasinin 
pratiğinde bu tür düzenlemeler Ana-
yasa’da yapılır. Buna yönelik Anayasa 
değişiklik teklifimizi hazırladık, Mecli-
se sunacağız.” diyerek sözlerini nok-
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taladı.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçimler AK 
Kadınlar sayesinde demokrasi bay-
ramına dönüşecek

Genel Başkan Yardımcımız ve Parti 
Sözcümüz Ömer Çelik, salonun coş-
kulu karşılamasından ve kadın kolları 
teşkilatının birlik beraberlik içerisinde 
olmasından son derece memnun 
kaldığını belirterek kadının siyasetteki 
yeri ve öneminden bahsettiği konuş-
malarında şunları söyledi: 
“Son yıllarda yaptığımız en coşkulu 
toplantıyı yapıyoruz. Kadın kollarımız 
7 gün 24 saat esasına göre sahada 
olmasına rağmen şu an burada hiçbir 
yorgunluk emaresi görmüyorum. 
Türkiye’nin demokrasi mücadelesinin 
mimarları olan dünyanın ve Türki-
ye’nin en büyük kadın hareketine sa-
hip olmaktan gurur duyuyoruz. Şunu 
samimiyetle ifade etmek isterim ki 
bugün buradaki coşku, seçimlerin ak 
kadınlar sayesinde demokrasi bayra-
mına dönüşeceğinin ve ak kadınların 
zaferi olacağının göstergesi.  
Sizler illerinizde ve ilçelerinizde aynı 
zamanda dünyanın en büyük kadın 
hareketlerinden birini temsil ediyorsu-
nuz. Ve aynı zamanda sizler ve sizden 
önce görev alan arkadaşlarımız Türki-
ye’nin demokrasi tarihini millet iradesi 

yönünde değiştiren büyük bir iradenin 
temsilcilerisiniz. 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kadına 
en önde gelen değeri veren, en yüksek 
siyasi temsili açma konusunda büyük 
bir irade koyan Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın sizlere verdiği bu desteğin sizler 
tarafından toplumumuzda bir siyasi 
bilince döndürüldüğünü de gördük.
Çeşitli şekillerde demokratik kazanım-
larımızı yine demokrasi retoriğini çok 
kullanarak gasp etmeye çalışanlar bu-
nun yerine birtakım siyasi oluşumları, 
masaları hâkim kılmaya çalışanların 
Türkiye’ye vereceği bir demokrasi me-
sajının olmadığını, AK Partiyi aşacak 
bir performanslarının olmadığını gö-
rüyoruz. 
Biz siyasi yolculuğumuz boyunca her 
zaman güçlü, demokratik bilinci yük-
sek kadınların bizim siyasi hareketimi-
ze nasıl önderlik ettiğini, nasıl yol gös-
terdiğini, zor zamanlarda umut yokken 
ışık yokken nasıl umut ışığı dirilttiğini, 
merhameti, sevgiyi dirilttiğini ve bu 
coğrafyanın irfanına uygun bir şekilde 
siyasi temsil oluşturduğunu gördük. 

İkinci oturumda sunumlar gerçek-
leştirildi
Programın 2. oturumunda Teşkilat 
Başkanımız ve Bursa Milletvekilimiz 
Emine Yavuz Gözgeç söz aldı ve teş-

kilat çalışmalarımız ve projelerimiz 
hakkında bilgi verdi. “1 Nolu Sandık” 
diyerek başlattığımız sandık esaslı ça-
lışmanın “Her gün her mahallede her 
sandıkta” sloganıyla seçime kadar de-
vam edeceğini ve bu süreçte teşkilat 
üyelerimize düşen görevleri anlatarak 
sandıklara sahip çıkılması gerektiğini 
belirtti.
Sosyal Politikalar Başkanımız Pınar 
Doğan Aksoy sunumunda, yapılan 
sosyal yardımların içeriği ve niteliği 
hakkında bilgi verdi. 
“Sosyal Medya Stratejileri” sunumuyla 
kürsüye gelen Tanıtım ve Medya Baş-
kanımız, Denizli Milletvekilimiz Nilgün 
Ök ise Twitter, Instagram ve Facebook 
kullanımıyla ilgili doğru bilinen yanlış-
ları ve sosyal medyada paylaşım yap-
ma konusunda dikkat edilmesi gere-
kenleri anlattı.
Son olarak söz alan Seçim İşleri Baş-
kanımız Havva Sibel Söylemez ise se-
çim süreciyle ilgili bilgilendirmelerde 
bulundu. Oy kullanma sırasında dikkat 
edilmesi gereken hususlar, sandık ve 
oy güvenliği, oyların sayımı, müşahitlik 
konularında teşkilat olarak yapılması 
gerekenleri anlattı.
Toplantının sonunda katılım sağlayan 
il ve ilçe başkanlarımızın öneri, temen-
ni ve görüşlerine de yer verildi.
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AK Parti 81 İl Siyasi Ve Hukuki İşler 
Başkanları Ankara’da Toplandı

“Anayasa değişikliğinin referandum-
suz geçişi sağlayacak şekilde bir 
destek alacağına inanıyorum”
AK Parti 81 İl Siyasi ve Hukuki İşler 
Başkanları İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı Başkanlığında gerçek-
leştirildi.
Genel Merkezde düzenlenen toplantı-
ya 81 İl Ana Kademe, Kadın ve Gençlik 
Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkan-
ları katıldı. Toplantının açılış konuş-
masını yapan AK Parti Siyasi ve Hu-
kuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti’nin 
kuruluş hikayesini anlattı. AK Parti’nin 
Türkiye partisi olduğunun altını çizen 
Yazıcı, “Bizler Genel Başkanımızın li-
derliğinde milletin hukukunu korumak, 
insanımızın önündeki sosyo-ekono-
mik engelleri ortadan kaldırmak, ha-

yat standartını yükseltmek, Türkiye’yi 
gerçekten Cumhuriyetin kurucusunun 
ifade ettiği gibi muasır medeniyet se-
viyesinin üzerine taşımak üzere bir 
araya gelmiş liderin başkanlığında 
kadrolarız. Böyle yürüdük böyle yola 
çıktık, bundan da hiç şaşmadık. Mille-
timizin gündemini, hükümetin günde-
mini iktidarımız süresince birleştirdik” 
dedi.
Yazıcı toplantı öncesinde gazetecilerin 
gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. 
Anayasa değişikliğinin Meclis'in ona-
yına ne zaman sunulacağına ilişkin 
soru üzerine Yazıcı, çalışmanın aşağı 
yukarı tamamlandığını ve Meclis'e su-
nulacağını söyledi.
Yazıcı, teklifin imzalanıp Meclis Baş-
kanlığına sunulma takviminin henüz 
netleşmediğini vurgulayarak, şöyle 
devam etti: "Altılı masanın bu konuya 

ilişkin metindeki açıklamalarını, henüz 
net karar vermedikleri şeklinde algılı-
yorum. Dolayısıyla Adalet Bakanımızın 
dün ifade ettikleri gibi Meclis'te, Ana-
yasa’nın 24'üncü ve 41'inci maddele-
rinde düzenlemeyi öngören iki konuya 
karşı hiçbir siyasetçinin katılmamak 
için söyleyeceği, gerekçe bulacağı bir 
neden olmadığını değerlendiriyoruz.
Bir zamanlama mülahazasıyla, bir ka-
çamak şeklinde belki bu tekliften uzak 
durmaya çalışanlar var ama Meclis'te 
komisyonda ve genel kurul çalışmala-
rında, ben de Sayın Bakan gibi düşü-
nüyorum, muhalefet partilerinin de bu 
teklife destek vermek suretiyle 400'ün 
üzerinde yani anayasa gereği referan-
duma götürme koşullarını da aşacak, 
referandumsuz geçişi sağlayacak şe-
kilde bir destek alacağı kanısındayım, 
bunu da göreceğiz."
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"Aile birliği ancak kadın ve erkeğin evli-
liğinden oluşuyor, bu kadar net"
Aile kurumuna ilişkin düzenlemenin 
Anayasa'da nasıl yer alacağına ilişkin 
soru üzerine Yazıcı, şu ifadeleri kullan-
dı:
"Bunu daha önce çok net paylaştık. 
Anayasa’nın 41'inci maddesinin başlı-
ğında 'Ailenin korunması, aile birliği ve 
çocuk hakları.' Aile birliğini yeni ilave 
ediyoruz, başlıkta bir değişiklik oluyor. 
'Aile birliği' kavramını ilave ediyoruz ve 
aile birliğinin kimlerden oluşacağı da 
madde metninde yer alıyor. Aile birli-
ği ancak kadın ve erkeğin evliliğinden 
oluşuyor, bu kadar net. Buna karşı 
olan bir vatandaş olabilir mi? Dolayı-
sıyla bunun da destek göreceği kanı-
sındayız."
"Destek alınırsa herhalde referandu-
ma gerek kalmaz"
Hayati Yazıcı, anayasa değişikliği için 
Genel Kurulda referandum barajının 
aşılaması durumunda genel seçimler-
de üçüncü sandığın konulacağı tartış-
masına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin gö-
rüşlerini geçtiğimiz günlerde kamuo-
yuyla paylaştığını hatırlattı.
Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sanırım bu marjları aşacak sayıya 
ulaşılırsa yani referandumsuz yasa-
laşma şeklinde bir destek alınırsa 
herhalde referanduma gerek kalmaz. 
Ama onun altında, 360-400 arasında 
olursa Anayasa gereği yasalaşması 
için zorunlu olan referandum gerekli. 
Onun takvimi de Meclis'teki görüş-
melerle belirlenecek. Nihayetinde 
Anayasa değişikliğinin hangi zaman 
diliminde referanduma götürüleceği 
de bellidir. Dolayısıyla bu planlama 
da yapılır ama bir referandumun da 
bir maliyeti var, bunlar da düşünülür. 
Denk düşürürsek birlikte de olabilir."
Yazıcı, anayasa değişikliğine muhale-
fetin destek vermemesi durumunda 
farklı bir yol haritasını hiç düşünmedik-
lerini ve konuşmadıklarını bildirdi.
"Seçim 18 Haziran 2023'te yapılacak"
Erken seçim tartışmalarına yöne-
lik soru üzerine Yazıcı, erken seçim 

yapmayı gerektirecek hiçbir olgunun 
olmadığının vurgulayarak, şunları kay-
detti:
"Zaten bizim siyasi partiler, milletvekili 
seçimleri ve seçim mevzuatına ilişkin 
kanunlarda yaptığımız düzenlemelerin 
uygulanabilmesi için yürürlükten itiba-
ren 1 yıl geçmiş olması lazım. O tarih 
de 6 Nisan. Dolayısıyla 6 Nisan'dan 
önce böyle bir şey kesinlikle söz ko-
nusu değil. Seçim inşallah 18 Haziran 
2023'te yapılacak."
Yazıcı, AK Parti Merkez Karar Yü-
rütme Kurulunda 3 dönem kuralına 
yönelik değişikliğin gündeme gelip 
gelmediğine ilişkin soruyu, "Bu konu 
gündem olup MKYK'nin gündemine 
gelirse kullanım o zaman olur. Seçim 
konusu, adaylık konusu partinin, MK-
YK'nin gündemine gelir, geldiği zaman 
da bu konular konuşulur. Henüz öyle 
bir gündem olmadı. Seçime daha 6-7 
ay var, böyle bir durum yok." şeklinde 
yanıtladı.
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AK Parti olarak insanı merkeze alan 
bir yaklaşımla kıymetli büyüklerimizi 
servetimiz olarak görmekte; onların 
sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmeleri-
ni amaçlamaktayız. Büyüklerimizi aile 
ve sosyal hayatımızın içinde, erdem ve 
deneyim kaynakları olarak benimsiyor, 
onlara hürmet ve itibar etmeyi inancı-
mızın ve geleneğimizin temel bir un-
suru olarak kabul ediyoruz. Genel Baş-
kanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 
yaşlılık konusuna hassasiyetle eğilip, 
büyüklerimiz için 81 il 976 ilçemizde 

gayret ve samimiyetle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 
Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
“Asıl olan, yaşlılarımızın aileleriyle bir-
likte sosyal hayatın içinde ömürlerini 
geçirmelerini sağlamak olmalıdır. Biz, 
yaşlılarını ‘koca’ diyerek en yüksek 
makama oturtan, ‘ak saçlı’ diyerek, ‘ak 
sakallı’ diyerek en üst toplumsal paye-
yi veren, bilgeliği ve pirliği onlarla sim-
geleyen bir kültüre sahibiz” sözünden 
yola çıkarak kıymetli büyüklerimiz yaş-
lılarımızın sadece özel gün ve haftalar-

da değil, her zaman yanlarında olma 
gayreti içinde olduk. 
Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak, 
Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Sos-
yal Politikalar Başkanımız Jülide Sa-
rıeroğlu, Sosyal Politikalar Başkan Yar-
dımcımız Halil İbrahim Fırat, Keçiören 
Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK 
Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı-
mız Hatice Çakmak, AK Parti Keçiören 
İlçe Başkanımız Zafer Çoktan ile birlik-
te Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü 
Huzurevi’ni ziyaret ettik. 

SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI 
OLARAK DUA KAPIMIZ BÜYÜKLERİMİZLE 
GÖNÜL GÖNÜLEYİZ
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“TÜRKİYE’NİN ARTIK BİR YAŞLILIK 
VİZYON BELGESİ VAR” 
Sosyal Politikalar Başkanımız Jülide 
Sarıeroğlu, Keçiören Belediyesi Gönül 
Köşkü Huzurevi ziyaretinde, AK Parti 
olarak 20 yıldır ortaya konan hizmet-
lere vurgu yaparak “Bugün Türkiye`de 
hiçbir siyasi partide olmayan bir yapı-
lanmamız var. Yaşlılar Koordinasyon 
Merkezi Başkanlığımız (YKM); 81 ili-
mizde, 976 ilçemizde kıymetli büyük-
lerimize, dua kapılarımıza, geçmişi-
miz, bugünümüz ve geleceğimiz olan 
sizlere hizmet veriyor. Sizlerin yetiştir-
diği evlatlarınız Türkiye`yi inşa etme-
ye devam ediyor. İzleriniz, adımlarınız 
her şeyiniz ilelebet devam edecek. 
Başımızın tacısınız. Türkiye`nin her 
bölgesinde, 81 ilde, 85 milyon Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarımıza olduğu 
gibi, 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımı-

zın talepleri, istekleri, beklentileri anlık 
olarak bize iletiliyor. Bu da AK Partimiz 
bünyesindeki Yaşlılar Koordinasyon 
Merkezimiz ile sağlanıyor. Sayın Genel 
Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ı̀n liderliğin-
de çok önemli düzenlemeler yaptık. 
Geçmişte Türkiye`nin durumunu en 
iyi sizler hatırlarsınız. Nereden nereye 
geldiğimizi en iyi sizler bilirsiniz. Has-
tane önündeki kuyrukları, maaş kuy-
ruklarını, ilaç kuyruklarını diğer sosyal, 
kültürel ve siyasi yönden her türlü kısıt-
lı durumları en iyi sizler bilirsiniz. Ama 
AK Parti olarak biz sosyal devletin tüm 
vatandaşlarımız tarafından, özellikle 
de yaşlılarımız tarafından hissedilme-
sini sağlayarak 20 yıldır sizlerin hizme-
tindeyiz. Önce hastane çilelerine son 
verdik. SSK, emekli sandığı, Bağ-Kur 
olarak 3 ayrı alanda faaliyet gösteren 

ve her birinin ayrı uygulamaları olan 
bu yapıyı tek çatı altında birleştirdik. 
Maaşlarınızı ayağınıza kadar getiren 
bir sistemi inşa ettik. Bakım merkez-
lerimizi ve huzurevlerimizi de yaşlı-
larımızın tercihlerine bırakarak en iyi 
şekilde sunmak için büyük gayret gös-
terdik. Yaşlı Destek Sistemimiz, Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 
bünyesinde çok önemli işler yapıyor. 
Bu sistem yaşlılarımızın hayatın her 
alanında sosyalleşebilmeleri ile ilgili 
çalışmalar yürütüyor. Türkiye`nin artık 
bir Yaşlılık Vizyon Belgesi var. Özellik-
le pandemiden sonra yaşlılarımızın 
istek ve beklentileri değişmiş olabilir. 
Bu kapsamda sahayı iyi okumamız 
gerektiğini düşünerek, istek ve talep-
leri anında yerine getirmek konusunda 
adımlar attık” ifadelerini kullandı. 
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81 il 976 ilçemizde sosyal politikalar 
başkanlarımızın koordinasyonunda 
Yaşlı Koordinasyon Merkezi Başkan-
larımızın planlamasıyla çeşitli prog-
ramlar düzenledik. Tüm illerimizde her 
mahallede bir yaşlı vatandaşımızı, hu-
zur evleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerini 
ziyaret ederek, kıymetli çınarlarımızın 
ihtiyaç, talep ve beklentilerini karşıla-

mak için gönül gönüle çalışmalarımızı 
sürdürdük, sürdürmeye devam ediyo-
ruz. 
İLK ADIM FARKINDALIK!
Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak, 
81 ilimizin tamamında 2-8 Kasım 
Lösemili Çocuklar Haftası kapsamın-
da toplumumuzu lösemi hastalığına 
karşı bilinçlendirerek, erken teşhisin 

öneminin vurgulandığı ve toplumsal 
farkındalığın oluşturulmasının amaç-
landığı çeşitli ziyaretler ve etkinlikler 
idrak ettik. Lösemiyle mücadelede 
sevginin ve umudun iyileştirici gücünü 
biliyor, sadece özel gün ve haftalarda 
değil, her zaman çocuklarımızın ver-
dikleri mücadelede onları ve kıymetli 
ailelerini destekliyoruz. 
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Türkiye Bülteni dergimizin bu ayki ko-
nuklarından biri, tarihi, yaşattığı kültürel 
mirası ve eşsiz doğasıyla Yeşil Bur-
sa’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş oldu. Şehrin değeri, AK Par-
ti’nin şehre kazandırdıkları ve Bursa’nın 
ihtiva ettiği güçlü şehircilik altyapısını 
konuştuğumuz başkanımıza dergimi-
ze konuk olduğu için teşekkür ediyor, 
söyleşimizi siz değerli okurlarımıza arz 
ediyoruz. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak Bursa'yı nasıl tanımlarsınız? 
“Bursa Osmanlı’nın doğup büyüdüğü 
şehirdir”
Bursa’mız, geçmişten geleceğe uza-
nan tarihi değer ve ikonları ile öne çıkı-

yor. Bitinya’dan Bizansa, Osmanlı'dan 
Cumhuriyete kadar her dönemden iz-
lerin hala varlığını koruduğu şehrimiz, 
her karesiyle bir tarih hazinesidir. 624 
yıllık sürede 60’a yakın ülkeye hükme-
den Osmanlı’nın doğup büyüdüğü şe-
hir olan ve hala kuruluş devrinin izlerini 
yansıtan canlılığıyla, imparatorluğun 
yayıldığı tüm coğrafyalara bir kutup 
yıldızı gibi ilham veren Bursa, zengin 
bir kültüre ev sahipliği yapmaktadır.
Farklı medeniyetlere ev sahipliği ya-
pan, antik dönemlerden bugünlere 
uzanan tarihi boyunca, dünya kültü-
rünün harmanlandığı merkezlerden 
biri olma başarısını gösteren Bursa, 
şehircilik birikimi ile de örnek ve öncü 

şehir olarak hafızalardaki yerini koru-
maktadır. Özellikle fetihten sonra, bir 
kutup yıldızı gibi medeniyetimizin tüm 
şehirlerine ışık saçmış, ilham olmuş-
tur. Ahmet Hamdi Tanpınar; “Bursa, 
içimizdeki aydınlığın aynasıdır; mille-
timizin en güzel kaynağıdır.” diyerek 
şehrimizin önemini dile getirmiştir.
Bursa bir değerler şehridir. Kadim tari-
hi boyunca farklı değerler üreten, üret-
tiği değerleri evrensel hale getirmeyi 
başarabilen nadir şehirlerdendir.
Bursa, ekonomik ve sosyal ahengin 
yanında, doğal güzellikleri, şifalı suları, 
yaz ve kış turizmi imkânları gibi zen-
ginliklerle harmanlanmış bir şehirdir. 
Çarşılarından bereket taşan, çeşme-

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş: “Bursa Osmanlı’nın doğup büyüdüğü 
şehirdir”
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lerinden şifa çağlayan; dağ başında 
dört mevsim kar serinliği, düz ovada 
yemyeşil huzur dinginliği sunan Bursa; 
Nobel ödüllü Fransız edebiyatçı Andre 
Gide’in gençliğinde göremediğine ha-
yıflandığı, Mis Pardoe’nun böyle gü-
zelini başka hiçbir yerde bulamadığı, 
Carsten Biebuhr’un ovayı kucaklayan 
harikulade manzarasına vurulduğu; 
Alexander Von Warsberc’in tespitiyle, 
zamanın ve zorbalığın açtığı yaraların 
canlı bir yeşillikle örtüldüğü; Tanpı-
nar’ın ikinci bir zamana tanık olduğu, 
Çelebi’nin ruhaniyetli şehridir…
Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara 
kısmında yer alan ve adı yeşille birlik-
te anılan tek şehir olan Bursa, Asya ve 
Avrupa uygarlıkları arasında bir köprü 
niteliği taşımaktadır. Bunun yanı sıra; 
otomotiv, makine ve gıda sektörlerin-
de de söz sahibidir.
Bursa, gelişen bir kenttir. Bu şehirde 
gelenekle gelecek aynı potada eritil-
mektedir. Bursa, değişimini gelişerek 
sürdürmektedir.
Bursa'ya baktığımızda hem yerel 
hem genel seçimde AK Parti'ye yo-
ğun teveccüh gösterdiğini görüyo-
ruz. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? 
“Bursa Lokomotif şehirlerimizden 
biridir”

Bursa, biraz önce de belirttiğim gibi 
farklı özellikleri bünyesinde barındıran 
bir şehir. Ekonomi başta olmak üzere 
birçok alanda ülkemizin lokomotif şe-
hirlerinden biri. Dolayısıyla, düzenlilik 
ve kararlılık kavramlar yani istikrar bu 
şehir için hayati öneme sahip. AK Par-
ti iktidarları öncesinde yaşanan istik-
rarsızlıkların bu ülkeye kaybettirdikleri 
malum. Genel seçimler anlamında 3 
Kasım 2002 tarihinde yapılan erken 
genel seçim ülkemiz için bir milat 
oldu. Bu tarihten sonra ülkemiz istikrar 
ile gelen huzur ve refahın farkına vardı.
Teşkilatımızın 20 yıllık hizmet siyaseti-
nin en güçlü alanlarından biri de yerel 
yönetim politikalarıdır. AK Parti genel 
seçimlerdeki başarısını yerel seçim-

lerde de sürdürerek, yerel yönetim-
lerde bir reform gerçekleştirdi. 2004 
yılından bu yana ülkemizin yaptığı ye-
rel yönetimler reformunun ana amacı 
kentlerimizi daha yaşanabilir mekân-
lar haline getirmektir. Bu reformlar sa-
yesinde artık belediyelerimiz geçmişle 
mukayese edilemeyecek ölçüde güçlü 
bir konuma gelmiştir.
Yerel yönetimlerin dünü ile bugünü ve 
yarınını bir kalemde kıyaslamak çok 
zor. Eskiden Türkiye’de sorun üreten 
bir belediyecilik anlayışı hâkimdi. Şim-
di ise çözüm üreten bir belediyecilik 
anlayışı var. Örneğin yerel yönetimler 
olarak önceden yapamadığımız icra-
atları bugün kolaylıkla yapabilir hale 
geldik. Biliyorsunuz AK Parti’nin doğu-
şunda ve bugünlere gelmesinde yerel 
yönetimlerde elde edilen başarıların 
büyük payı var. Yerel yönetimlerin eli-
nin güçlenmesindeki en önemli etken 
yerel yöneticilikten gelen, Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
olmuştur. Biz yerel yöneticiler olarak 
cumhurbaşkanımızın açtığı yolda; 
kalkınan şehirler ile güçlü ve büyük 
Türkiye’nin inşasına katkı koymaya 
çalışıyoruz. 
En son 2014 yılında çıkan Büyükşehir 
Yasası’yla birlikte ülkemizde birçok 
şehir büyükşehir statüsüne geçti ve 
büyükşehirlerin sorumluluk alanları il 
sınırlarına kadar genişletildi. Ayrıca, 
belediyeler artık sadece yol, kanalizas-
yon, su, çöp, temizlik konularıyla uğra-
şan kurumlar olmaktan çıktı. Beledi-
yeler bu saydığım hizmetlere ilaveten 
sosyal, kültürel, sanatsal pek çok pro-
jenin yürütücüsü haline geldi. Kısacası 
insana dair ne varsa her şey belediye-
lerin görev alanına giriyor. Günümüz 
dünyasında artık şehirler öne çıkıyor. 
Her şehir bugün sahip olduğu özel-
liklerle kendini dünya ölçeğinde tanıt-
maya çalışıyor. Ancak bu sürecin bile 
doğru planlanması gerekiyor ki bu da 
sağlıklı bir yerel yönetimle mümkün-
dür ki bunun yegâne adresi de AK Par-
ti’dir.

AK Parti ve AK Belediyecilik Bursa'ya 
ne gibi eserler kazandırmıştır? 
“AK Parti bir yerel yönetimler hareke-
tidir”
AK Parti; bir yerel yönetimler hareketi-
dir. Gücünü, milletten, belediyelerdeki 
başarı ve performansından almakta-
dır. 1994’te başlayan yürüyüş; 2002’de 
AK Parti’nin zaferini getirmiş ve o tarih-
ten itibaren kesintisiz zaferlerin sonu-
cu yapılan yatırımlarla ülkemiz; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 
“Türkiye Yüzyılı”nın eşiğine gelmiştir. 
Milletimiz 20 yıldır, her seçimde AK 
Parti’yi iktidar yaparak, Cumhurbaşka-
nımıza ve teşkilatımıza olan inancını, 
güvenini sürekli tazelemiştir. Türkiye 
yüzyılı, milletimize hizmet çıtasının en 
üst seviyeye çıkarıldığı, bir borcun ifası 
yolunda aşkla başlatılan bir gayrettir.
Gayretimizi diri tutacağız. Son 20 yılda 
Türkiye Yüzyılı’nın altyapısını oluştur-
duk elhamdülillah. İnşallah cumhuri-
yetimizin 2. yüzyılını, daha güçlü, daha 
müreffeh bir ülke olarak; “Türkiye Yüz-
yılı” olarak inşa edeceğiz. 
AK Parti’nin iktidar olduğu 20 yıllık 
süre boyunca milletimiz, cumhuriyet 
tarihi boyunca yapılanlardan daha 
fazla hizmetle buluşmuştur. Cum-
hurbaşkanımızın başlattığı kalkınma 
hamlesinin vücut bulduğu yatırımlarla 
şehirlerimiz, günü kurtaran siyasi he-
sapların kurbanı olmaktan çıkıp ge-
leceğini inşa eder hale gelmişlerdir ki 
Bursa, bu şehirlerin öncülüğünü yap-
maktadır.
2004 yılından bu yana Bursa, “Ak Be-
lediyecilik”in getirdiği kazanımlarla 
her geçen gün gelişerek büyümesini 
sürdürmüştür. Ulaşım alanında; kav-
şaklar, yollar, köprüler, raylı sistemler, 
kentsel dönüşüm alanında; şehri ra-
hatlatan dönüşüm uygulamaları, park 
alanları, yeşil alanlar, altyapıda; sağlıklı 
içme suyu-kanalizasyon hatları, atık 
su arıtma tesisleri, çevrede; yeşil Bur-
sa adına yakışır yeni yeşil alanlar, atık 
yönetimi, tarihi mirasta; ecdadımızın 
mirası olan mekânların korunarak ge-
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leceğe taşınması, somut mirasımıza 
olduğu gibi soyut mirasımıza da sahip 
çıkılması, kültür ve sanatta; geleneksel 
kültürel değerlerimizin yaşatılmasını 
sağlayan festivaller, etkinlikler, organi-
zasyonlar, sosyal belediyecilikte ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımızın gıda ve 
giyim gibi konularda desteklenmesi, 
halk eğitim kursları, kadın sığınma evi, 
gençlik merkezleri, sporda; yeni tesis-
ler, spora ve sporcuya verilen değerle 
spor kenti özelliğinin güçlendirilmesi 
gibi farklı birçok yatırım AK Parti bele-
diyeciliği ayrıcalığıyla Bursa’ya kazan-
dırılmıştır.
Biraz önce de belirttiğim gibi örnek 
olmak, öncü olmak, ilham vermek ve 
bunu tarihinin her aşamasında sürdür-
mek büyük bir yetenek. Bizler de örnek 
belediyecilik hizmetlerimizle Bursa’nın 
tarihi misyonuna uygun olarak projele-
rimizi hayata geçiriyoruz.
Bursa’mız bu dönem, hiç bir dönemde 
almadığı kadar merkezi hükümetimi-
zin desteğini aldı. Hanlar Bölgesi’nde 
yaptığımız çalışmalar, Çekirge Teras 
Projesi, Millet Bahçeleri, Emek - Şehir 
Hastanesi raylı sistem hattı, spor tesis 
ve salonları gibi birçok yatırımı hükü-
metimizin destekleriyle gerçekleşti-
riyoruz. Altyapı çalışmaları, kentsel 
dönüşüm uygulamaları, ulaşım yatı-
rımları, kültürel faaliyetler ve sosyal 
hizmetlerimizle şehrimizin neresinde 
ne ihtiyaç varsa nokta atışı yaparak 
vatandaşlarımıza hizmeti önceliyoruz.
Bizim Bursa’da üretip hayata geçir-
diğimiz projelerin birçoğu ülkemizin 
farklı kurum ve kuruluşlar tarafından 
ödüllendirilen projeler. Bazıları bizim 
projelerimizi yeniymiş gibi sunmaya 
çalışıyor. Bizim açımızdan bir sıkıntı 
yok. Nihayetinde vatandaşlarımızın 
memnun olduğu bir uygulamamı-
zın yaygınlaşması bizi her halükarda 
memnun eder. Bizim işimiz hizmet 
üretmek. Ama her halükarda, yaptığı-
mız hizmetlerin örnek alınıyor olması, 
hizmet belediyeciliğinin adresinin AK 
Parti olduğunun da bir delilidir… Tabii 

ki Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 
bu eser ve hizmetler milletimize min-
netimizin sadece bir girizgâhıdır. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin şu 
an ne gibi çalışmaları bulunmakta-
dır?
“Amacımız hayırla yâd edilmektir”
‘Ortak Akıl’ doğrultusunda Bursa’yı 
büyütme hedefiyle çıktığımız yolda, 
stratejik planlarımız doğrultusunda, 
altyapıdan ulaşıma, kentsel dönüşüm-
den çevreye, tarımdan, kültür sanat ve 
sosyal projelerimizle şehrimizin yarın-
larının bugünlerinden daha iyi olması 
için canla başla çalışıyoruz.
Bizim görevimiz, içinde yaşadığımız 
şehri, her türlü olumsuzluktan arın-
dırarak yaşanabilir hale getirmektir. 
Bursa sürekli gelişen ve değişen bir 
kent. Birçok farklı özelliği ve güzelliği 
bünyesinde barındırmasına rağmen, 
hızlı büyümenin getirdiği plansız ya-
pılaşma, yetersiz tanıtım, şehrin asli 
kimliğinden uzaklaşması, mimari 
anlamda yaşanan sıkıntıların yanın-
da sosyo-kültürel gelişimin yeterince 
sağlanamaması gibi sorunların da ya-
şandığı bir şehir.
Bursa’nın geleceğinin daha sağlıklı bir 
yapıya kavuşturulması noktasında 
yapılabileceklerle ilgili, gerek birimle-
rimizle, gerek kent dinamikleriyle sü-
rekli bilgi alışverişinde bulunuyoruz. 
Türkiye’nin dördüncü büyük şehrine 
yaraşır projeleri ve standartları ortaya 
çıkarmak için gecemizi gündüzümüze 
katıyoruz. Bütün amacımız, görevimiz 
nihayete erdiğinde hayırla yâd edil-
mektir. Bunun için de elimizden gelen 
tüm gayreti ortaya koyuyor ve üzerimi-
ze düşen sorumluluğu yerine getirme-
ye çalışıyoruz.
Bursa'mız her geçen gün gelişen ve 
büyüyen bir şehir. Sanayimizin çeşitli-
liği, iş imkânlarının ve alternatiflerinin 
fazlalığı Bursa'nın nüfusunun artma-
sını sağlıyor. Hâliyle bunlar da ulaşım, 
altyapı, konut, şehirleşme gibi konuları 
devamlı gündemimizde tutuyor. Biz 
de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 

sadece bugünü değil, geleceği de inşa 
ediyoruz. Yapılan araştırmalar, çok de-
ğil 13-14 yıl sonra bursa nüfusunun 4 
milyonu aşacağı yönünde. 
Göreve gelirken Bursa’mızın ulaşım 
sıkıntılarının bir bir çözüleceğine dair 
söz verdik. Biz önce bilimsel temele 
dayalı bir ulaşım planlama çalışması 
yaptık. Ulaşım ana planımızın, önü-
müzdeki 15 yılı kapsayacak bir şekilde 
yenilenmesini gerçekleştirdik. Uygu-
lama projelerimizi de bu plan doğrul-
tusunda, şehrimizin gelecek yıllarını 
rahatlatacak bir vizyonla hayata geçiri-
yoruz. Tabi bu çalışmayı yaparken acil 
eylem planımız doğrultusunda önemli 
çalışmalar gerçekleştirdik. Kavşak-
larda uyguladığımız akıllı dokunuşlar, 
yeni yol yapımları, yol genişletmeler, 
asfaltlama çalışmaları, köprü yapımı, 
toplu ulaşımda iyileştirmeler gibi pro-
jeleri hayata geçirerek Bursa’nın ula-
şım sıkıntısını rahatlattık.
Ülkemizin yeşil kalkınma sürecinde 
göstermiş olduğu güçlü iradeyi Bur-
sa olarak yerelde desteklemek adı-
na bizler de birçok çalışmayı hayata 
geçiriyoruz. Bursa, üreterek büyüyen 
bir kent. Haliyle gelişmekte olan bü-
tün kentlerde olduğu gibi Bursa’da da 
çeşitli çevre sorunları yaşanıyor. Her 
ilçemizin ayrı ayrı özellikleri var. Do-
layısıyla her ilçemizin çevre sorunları 
farklı. Çevreyi ilgilendiren her konu 
bizim gündemimizde. Şehrimize duy-
duğumuz saygı ve sevgi ile kentimizin 
her geçen gün daha yaşanabilir ve 
daha sağlıklı bir şehir haline gelmesi 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu 
kapsamda; içme suyu isale hatlarının 
yenilenerek kayıp, kaçak oranının dü-
şürülmesi, ayrık sisteme geçilmesi ve 
atık su arıtma tesislerinin yapılması, 
atık minimizasyonu ve entegre atık 
yönetimine geçişle atıktan enerji ve 
hammadde geri kazanımının yapılma-
sı, gürültü haritalarının hazırlanması, 
şehrin karbon ayak izinin belirlenmesi, 
sürdürülebilir enerji ve iklim değişik-
liği uyum planı yapılması, hafriyat ve 
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inşaat yıkıntı atıklarının denetimi ve 
uygun depolama alanlarının oluştu-
rulması, evsel ve sanayi atıklarının su 
kaynaklarına deşarjının önlenerek ni-
lüfer çayının su kalitesinin arttırılması, 
kişi başına düşen yeşil alan miktarının 
arttırılması, düzensiz depolama alan-
larının rehabilite edilerek yeşil alana 
dönüştürülmesi, hava kirliliğinin önlen-
mesine yönelik denetimler sürdürüle-
bilir şehir olma yolunda belediyemizin 
yaptığı çalışmalara verilebilecek en 
güzel örneklerdir.
Katı atık depolama alanlarında elektrik 
üretimi, hidro elektrik santrallerimiz, 
güneş enerji santrallerimiz ve çamur 
yakma tesislerimiz ile yenilenebilir 
enerji konusunda ciddi yatırımlar yapı-
yoruz. Önümüzde süreçte 5 adet hes 
ve 3 adet GES tesisi projelerini hayata 
geçireceğiz. 

İlave olarak, Büyükşehir Belediyesi ve 
bağlı kuruluşlarımızın öz tüketiminin 
GES’lerden karşılanmasına yönelik 
çalışmalar yapıyoruz. Kısacası büyük-
şehir belediyesi olarak, Bursa’nın daha 
sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması 
için yenilenebilir enerji noktasında da 
yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
Göreve geldiğimizde koyduğumuz 1,5 
milyon metrekare yeşil alan hedefimi-
zi 3 milyon metrekare olarak güncel-
ledik. Bu kapsamda şehrimizde millet 
bahçeleri, bölge parkları, yeni yeşil 
alanlar ve ağaçlandırma çalışmaları 
yapılıyor. 
Kentleşme ve kentsel dönüşüm pro-
jeleri kapsamında, İstanbul Caddesi, 
Yiğitler-Esenevler ve 75. Yıl Mahallele-
rini kapsayan kentsel gelişim alanında 
çalışmalarımızı başlattık. 20 yıldır yı-
kılması gündemde olan Tower Plaza-

yı yıkarken, atıl haldeki Çekirge Palas 
Oteli ek binalarında yıkım çalışmala-
rı yapıldı. Meydan çalışmaları, sahil 
düzenlemeleri, otopark ve pazaryeri 
yapımları, kültür merkezleri gibi alan-
ları Bursa’ya kazandırdık. Biz kentsel 
dönüşüm çalışmaları yaparken insan-
larla barışık hareket etmeye gayret 
ediyoruz. Birinci derece deprem böl-
gesinde yer alan Bursa’da risk altında 
bulunan binalar; yeni yaşam alanları 
rekreasyon alanları, yollar, spor tesis-
leri, parklar, çocuk oyun alanları gibi 
projeler için kamulaştırılarak yıkılmak-
tadır. Uygulanan bir kentsel dönüşüm 
projelerimiz sayesinde düzensiz ya-
pılaşmanın yerini düzenli yapılaşma 
alırken beraberinde sosyal ve kültürel 
değişim ve dönüşüm de gerçekleş-
mekte ve vatandaşlarımızın yaşam 
kalitesi artırılmaktadır.
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Tarihi mirası koruma ve geleceğe taşı-
ma projeleri kapsamında birçok proje-
nin tamamlanmasını sağladık. Zindan 
Kapı başta olmak üzere, restorasyo-
nu tamamlanan mekânları ya yapılış 
amaçlarına uygun olarak veya yeni-
den işlevlendirerek vatandaşlarımızın 
hizmetine açtık. Tarih Çarşı ve Hanlar 
Bölgesinin çevresini sonradan yapılan 
binalardan arındırdık. Orada uygula-
maya başladığımız proje tamamlandı-
ğında şehirle bütünleşen tarihi mirası-
mız daha da görünür hale gelecek.
Biz aynı zamanda bir tarım ve orman 
şehriyiz. Gerçekten çok bereketli top-
raklarımız var. Ama bununla övünmek 
yetmez. Bu bereketli topraklardan elde 
edilen ürünleri katma değere dönüş-
türmemiz gerekir. Bunun için de bilgi, 
birikim ve tecrübenin yanında makine 

ve ekipman gibi donanımlarla üretici-
mizin desteklenmesi gerekiyor.
Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi ola-
rak Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlı-
ğı, Tarım Peyzaj A.Ş, BUSKİ ve HAGEL 
marifetiyle her zaman üreticimizin 
yanında olmaya çalışıyoruz. Bugüne 
kadar; ürün toplama merkezleri, süt 
toplama merkezleri, süt soğutma 
tankları, salça makinası dağıtımları, 
tohum selektör makinaları, taşıt kan-
tarları, ceviz soyma makinaları gibi 
desteklerin yanında, akıllı tarım uygu-
lamaları kapsamında tarımsal tahmin 
ve erken uyarı istasyonları kurduk. Ta-
rımsal makine ve donanım destekleri, 
ipekböcekçiliği destekleri, arıcılık des-
tekleri ile Bursa’nın tarımsal teknolojik 
altyapısının yükseltilmesi çabası içe-
risindeyiz. Ayrıca fidan, fide desteği, 

tohum destekleri, yem destekleri, iyi 
tarım uygulamaları ve üretim projele-
ri ile Bursa’daki üreticinin nitelikli ürün 
elde etmesine katkı sunuyoruz.
Bursa’mızda 7’den 70’e herkesin spor-
la ilgilenebilmesini sağlamak için özel 
bir gayretle çalışıyoruz. Büyükşehir 
marifetiyle yapılan tesislerimizde ger-
çekleştirilen sportif faaliyetler, yaz kış 
spor okulları, sporun farklı branşların-
da yapılan ulusal ve uluslararası mü-
sabakalar, ata sporları şenliği, doğa 
sporları ve turizm günleri gibi etkinlik-
lerle, sporu bir yaşam merkezi haline 
getirmeye çalışıyoruz. Tabii bunun 
yanında profesyonel ve amatör takım-
larımıza büyükşehir olarak destek ve-
rerek, Bursa’mızın spor kenti özelliğini 
güçlendiriyoruz.
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Biz eser belediyeciliğinin yanında sos-
yal, kültürel ve sportif yatırımlarımızla 
da Türkiye’mizin birçok şehri tarafın-
dan örnek alınan çalışmalara imza at-
tık. Bu kapsamdaki kültür ve sanat fa-
aliyetlerimiz ayrı bir değer kazanarak 
vatandaşlarımızla buluşuyor. Özellikle 
pandeminin başladığı günlerden itiba-
ren sosyal belediyecilik hizmetlerimiz 
vatandaşlarımızın yüzünü güldüren 
hizmetler oldu.
Birileri temelini attıkları anaokulunu ta-
mamlayamazken biz nasip olursa bu 

dönemin sonuna kadar 50 ana kucağı 
eğitim merkezini Bursa’ya kazandıra-
cağız… Toplu ulaşımda “öğrenci dostu 
şehir” ilkemizden taviz vermiyoruz. Bu 
doğrultuda yaptığımız düzenleme-
lerle, toplu ulaşımda en uygun fiyatı 
uygulayan belediyeyiz. Yaptığımız 
sübvansiyonlarla özel halk otobüsü 
esnafımızı desteklemeye devam edi-
yoruz.  Gönül bağı projemizle, yaşlıları-
mızın sağlık durumlarını, gerektiğinde 
müdahale etmek üzere uzaktan takip 
edip raporluyoruz.  Tüm gençlik faali-

yetlerimizi, büyükşehir gençlik kulübü 
çatısı altında yürütüyor, gençlerimizi 
farklı avantajlardan yararlandırıyoruz. 
Üniversite ve meslek liselerinde oku-
yan 10 bin öğrencimize patenti bize 
ait olan BURSKOOP aracılığı ile burs 
veriyoruz. BİKO ile üreten Bursa’nın 
nitelikli insan gücü ihtiyacına cevap 
veriyoruz… Kadınlarımız ve engelli va-
tandaşlarımız için hayatı kolaylaştıran 
çözümler üretiyoruz…
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Bursa'nın kültürel mirasının şehrin 
turizmine ne gibi katkıları bulunmak-
tadır ve Bursa Büyükşehir Belediyesi 
bu işin neresindedir?
“Kültürel değerlerimizi dünyaya bıra-
kılacak miras olarak görüyoruz”

Geleneksel değerlerin, tarih ve doğa ile 
bütünleştiği, kültürel hayatın canlılığını 
sürekli koruduğu şehirlerden biri de 
Bursa’dır. Yerel değerlerini evrensele 
dönüştüren Bursa’nın bu başarısının 
ardında, farklı medeniyetlerin birikim-
lerini harmanlayarak kültür elçiliği 
görevini layıkıyla yerine getirmesi yat-
maktadır.
Biz Bursa olarak sanayide, tarımda, tu-
rizmde ülkemizin geleceğine katkıda 
bulunurken, kültür ve sanatta da öncü 
şehirlerden biri olduğumuza inanıyo-
ruz.
Çünkü Bursa, köklü tarihi ile büyüleyici 
bir yer olmasının yanında, kent kimliği-
ni oluşturan kültürel değerlerinin sanat 
dünyasına ilmek ilmek işlendiği bir şe-
hirdir. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 
her projede kültürel ve sanatsal değer-
lerimizi, sadece Türk insanına değil 
tüm dünyaya bırakılacak mirasımız 
olarak görüyor ve gözetiyoruz. Biliyo-

ruz ki bu hassasiyetler bize “2022 Türk 
Dünyası Kültür Başkenti” unvanını ka-
zandırdı.

Yine bu hassasiyetler, Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve 
Cumalıkızık’la UNESCO Dünya Mi-
ras Listesi’nde olan şehrimizin; zana-
at ve halk sanatları alanında çini ve 
ipeğimizle UNESCO Yaratıcı Şehirler 
Ağı’nda ve UNESCO Öğrenen Şehirler 
Ağı’nda yer almamızı sağladı. İznik için 
de çok önemli bir adım atıldı. Kültür ve 
Turizm Bakanlığımız, UNESCO Dün-
ya Mirası Listesi Daimi Adaylığı için 
Türkiye’den sadece İznik’in dosyası-
nı UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne 
gönderdi. Süreci yakından takip ediyo-
ruz. En kısa zamanda güzel haberleri 
Bursalı ve İznikli hemşerilerimizle pay-
laşmayı umuyoruz.
Tabii biz sürekli olarak ata sporları şö-
lenleri, sergiler, Türksoy kültür sanat 
faaliyetleri, sempozyum ve yayınlar, 
Türk Dünyası Müzeler buluşması gibi 
birçok faaliyet sayesinde hem Türk-
soy’la iş birliği yapıyor hem de Türk 
Dünyası’na yönelik faaliyetlere ağırlık 
veriyorduk. Nihayetinde Eylül 2021’de 
Özbekistan’da gerçekleştirilen, Türk-
soy’un 38. Daimi Konsey Toplantısın-

da şehrimiz, “2022 Türk Dünyası Kül-
tür Başkenti” seçildi. 
2022 yılı içinde Türk Dünyası temalı 
fuarlar, sempozyumlar, paneller, spor 
organizasyonları, kültür-sanat faaliyet-
leri, film festivali gibi etkinlikler gerçek-
leştirdik. 
Biz Bursa’mızın kültürel zenginliği-
nin, başka özellikleri kadar ön plana 
çıkması noktasında pek çok çalışma 
yapıyoruz. Festivaller, sempozyumlar, 
paneller gibi etkinliklerimiz bu şehrin 
sadece mimari projelerle geleceğe 
taşınmayacağının ispatıdır. Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi olarak kentimizde 
mimari yatırımlar kadar, şehrimizin 
sanatsal ve kültürel faaliyetlerini de 
önemsiyoruz. Yılın hemen her günün-
de çok özel ve nitelikli sanatsal faali-
yetler ve kültürel etkinlikler düzenliyo-
ruz. 
Kültür merkezlerimizden müzelerimi-
ze, gençlik merkezlerimizden kütüp-
hanelere, sanat galerilerinden hizmet 
binalarımıza varıncaya kadar birçok 
mekanda Bursa’mızda yaşayan 7’den 
70’e herkesin ilgisini çekecek söyleşi, 
konser, sinema, tiyatro, sempozyum, 
panel, çalıştay ve atölye çalışmaları 
gibi organizasyonlara imza atıyoruz.
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Kadim tarihi, ev sahipliği yaptığı me-
deniyetlerin izlerini taşıyan dokusu ve 
Gönül Belediyeciliği’nin sunduğu hiz-
metler vesilesiyle sahip olduğu güçlü 
altyapısıyla Çorum, birlikte yaşama 
kültürünün önemli örneklerinden biri-
dir. Dergimizin bu ayki bir başka konu-
ğu olan Çorum Belediye Başkanı Halil 
İbrahim Aşgın ile Çorum’u ve AK Par-
ti’nin şehre kazandırdıklarını konuştuk. 

Çorum Belediye Başkanı olarak Ço-
rum'u nasıl tanımlarsınız? 

Çorum, doğduğum, büyüdüğüm, 
okuduğum, yaşadığım ve şimdi de 
belediye başkanlığını yaptığım güzel 
şehrim… 

Bizim için dünyanın merkezi. Medeni-
yetlerin başkenti. Barışın, kardeşliğin 
şehri. 

Ülkemizin doğusunu batısına bağla-
yan, kuzeyini güneyine bağlayan bir 
şehir. 

Tarihiyle, kültürüyle doğal güzellikleriy-
le, ilçeleriyle, köyleriyle adeta Anadolu 
denilen kadim vatanımızın bir özeti 
niteliğinde… Aynı zamanda bu tarihi 
ve kültürel birikimini, modern şehircilik 
anlayışıyla birleştiren bir sanayi şehri. 
… 

“Çorum bizim için dünyanın merkezidir” 
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Türkiye ekonomisine katkısı, ihracatı 
ile bulunduğu bölgede lider bir şehir 
olarak Çorum’u tanımlayabiliriz. 

Çorum'a baktığımızda hem yerel 
hem genel seçimde AK Parti'ye yo-
ğun teveccüh gösterdiğini görüyo-
ruz. Siz bunu neye bağlıyorsunuz?
“AK Parti döneminde Çorum hayalini 
kurduğu yatırımlara kavuştu”

Çorum’da 1994 yılında yeni bir beledi-
yecilik anlayışı başladı. Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
İstanbul’da başlattığı insan odaklı 
hizmet belediyeciliği ile şehrimiz de 
tanıştı. 
Sonrasında AK Partimizin belediye-
cilik ve şehirlerimizle ilgili her alanda 
hizmet vizyonuyla yönetildi. İnsanla-
rımızın değişen ihtiyaçlarıyla birlikte 
şehrimizin marka değerini artıran sos-
yal, ekonomik ve kültürel yatırımlarla 
şehrimiz hayalini kurduğu pek çok 
yatırıma kavuştu. Haliyle bütün bunlar 
AK partimizin yönetimindeki belediye-
cilik anlayışı içerisinde yapılan hizmet-
ler oldu. Çorum halkı da şehrimize ya-
pılan tüm yatırımları sahiplendi. 

Bu yüzden Çorum halkı, Recep Tayyip 
Erdoğan’a ve onun liderliğindeki AK 
Parti’ye her zaman büyük teveccüh 
gösterdi. 
AK Belediyecilik Çorum'a ne gibi 
eserler kazandırmıştır? 
“3 yılda projelerin büyük çoğunluğu 
tamamlandı”

2019 yılında göreve başladığımız gün-
den bu güne söz verdiğimiz projele-
rimizin, hayallerimizin yüzde 74’ünü 
gerçekleştirdik. Sosyal, kültürel, eko-
nomik, sportif alanda pek çok yatırım 
yaptık.

Koçhisar İsale Hattı, Biyokütle Enerji 
Tesisi, Güneş Enerji Santralleri, 1. Sınıf 
Atık Getirme Merkezi, 1 Milyon 384 bin 
m2’lik çimento fabrikası arazisinin sa-

tın alınması, Bedesten ve Çok Katlı Ye-
raltı Otoparkı, Kale Kentsel Dönüşüm 
Çalışmaları, tarihi kale restorasyonu, 
tarihi Çöplük Arastası restorasyonu, 
saat kulesine bakan dükkanların cep-
he sağlıklaştırmaları, Dikiciler Arastası 
restorasyonu, yarı olimpik yüzme ha-
vuzları, Velipaşa Hanı restorasyonu, 
semt sahaları, sentetik çim sahalar, 
mahalle spor salonları, yeni mezarlık 
işleri hizmet binası, HakEt Kombinası, 
Hanımeli Yöresel Satış Noktaları, Ço-
ruminia, 6 farklı noktada sosyal tesis, 
millet kıraathaneleri, binlerce kilomet-
re altyapı, yüzbinlerce ton asfalt çalış-
ması gibi çok önemli eserleri Çorum’u-
muza kazandırdık. 

Bugün gelinen noktada önce hayalini 
kurduğumuz, sonra şiirini yazdığımız, 
projeye dönüştürerek stratejik ve per-
formans planına koyduğumuz pro-
jelerimizin yüzde 74’nün kurdelesini 
kestik. Tamamladık. Yüzde 18’i 6 ay 
içerisinde tamamlanacak işlerimiz. 
Yani 6 ay sonra tamamlanacak ya-
tırımlarla birlikte vaatlerimizin yüzde 
92’sini tamamlayarak halkımızın hu-
zuruna çıkacağız. Görevi aldığımız 
günden tamamladığımız güne kadar 
halkımıza verdiğimiz sözlerin yüzde 
92’sinin tamamlamış olacağız

Çorum Belediyesi'nin şu an ne gibi 
çalışmaları bulunmaktadır?

Çorum Belediyesi olarak bir yandan 
altyapı ve zorunlu hizmet alanlarımızla 
ilgili çalışmalarımızı süratle devam et-
tirirken diğer yandan da gençlerimize, 
kadınlarımıza, çevreye yönelik önemli 
çalışmaları hizmete sunuyoruz. 

8 farklı noktada yer alan kadın kültür 
merkezlerimizde açtığımız kurslarla 
binlerce kadımızın bireysel gelişim-
lerine katkı sunuyoruz. Yine 8 farklı 
mahallede açtığımız gençlik merkez-
lerimizde yarınımızın teminatı evlat-
larımızı geleceğe hazırlıyoruz. Genç-

lerimiz için yeni spor salonları, semt 
sahaları, santetik çim sahalar yapıyor, 
inşa ettiğimiz yüzme havuzlarını hiz-
mete sunuyoruz. 

Çorumlu Obası Gençlik Merkezimiz, 
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 
en iyi gençlik projeleri arasında yerini 
aldı. Açıldığı günden beri binlerce gen-
cimizi obada misafir ettik. Bunların ya-
nında okullarımızın bakım ve onarım-
larını yapıyor, eğitim yuvalarımızın her 
türlü ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. 
Millet kıraathaneleri kuruyor, okulları-
mıza Z kütüphaneler hediye ediyoruz. 

Çorum'un kültürel mirasının şehrin 
turizmine ne gibi katkıları bulunmak-
tadır ve Çorum Belediyesi bu işin ne-
resindedir?
“Şehrin turizm potansiyelini artırıyo-
ruz”

Çorum Belediyesi olarak şehrin tarihi 
dokusunu korumak, kent estetiğine 
katkı sağlamak, kültürel mirasın şeh-
rin turizmine katkılar sağlaması ama-
cıyla önemli çalışmalar yürütüyoruz. 
Yaptığımız bu çalışmalarla şehrin tu-
rizm potansiyelini artırıyoruz. 

Tarihi Çöplü Arastası’nda cephe sağ-
lıklaştırmaları, kültür yolu projesi, tari-
hi sokak çeşmelerinin restorasyonu, 
tarihi Çorum Kalesi’nin restorasyonu, 
tarihi Çorum Meydanı Projesi, res-
torasyonu yapılması için Güpür Ha-
mamının satın alınması, Tarihi Kültür 
Yolu projesi gibi çalışmalarda önemli 
aşamalar kat edildi. Bizzat Çorum Be-
leyesi tarafından yürütülen bu önemli 
çalışmalar hayata geçirildiğinde şehri-
mizin turizm potansiyeli daha yukarıla-
ra çekilmiş olacak. 

Ayrıca şehrimizin kültür, sanat ve tari-
hini gelecek nesillere taşımak amacıy-
la çok sayıdaki eserin basım ve yayı-
mını da gerçekleştiriyoruz.

Gönül Belediyeciliği
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Sokaktayız

Her ay milletvekillerimiz ve teşkilatı-
mızın çalışmalarını yansıtmaya gayret 
ettiğimiz “Sokaktayız” bölümümüzün 
bu ayki konuğu, dinamizmi, heyecanı 
ve çalışkanlığıyla İstanbul Milletvekili 
Rümeysa Kadak oldu. Saha program-
ları ve AK Parti-sokak ilişkisi üzerine 
değerlendirmelerini bizimle paylaşan 
Sayın vekilimize teşekkür ediyor, genç-
liğe örnek teşkil eden çalışma azmi ve 
faaliyetlerinde başarılı çalışmalarının 
devamını diliyoruz.
Ayın kaç gününü sahada geçiriyor-
sunuz?
Genellikle salı, çarşamba ve perşem-
be günleri olmak üzere haftanın üç 
günü Ankara'da TBMM’de Genel Ku-
rul çalışmalarına katılım sağlıyorum. 

Genel Kurul çalışmalarımızı tamamla-
dıktan sonra seçim bölgem İstanbul’a 
dönerek cuma, cumartesi, pazar ve 
pazartesi günlerini İl Başkanlığımız 
ve İlçe teşkilatlarımızın düzenlediği 
programlara katılıyor veya bizzat genç 
arkadaşlarla birlikte düzenlediğimiz 
etkinlikleri gerçekleştiriyorum. 

Saha programlarını hangi kriterlere 
göre planlıyorsunuz?
“Toplumun her kesimine ulaşmayı 
hedefliyoruz”
AK Parti kadroları olarak her daim sa-
hadayız. Bu saha çalışmalarını daha 
verimli hale getirebilmek ve daha çok 
kişiye ulaşabilmek adına oluşturduğu-
muz, takip ettiğimiz programlar var. 

Toplumun tek bir kesimi veya grubuna 
değil, “her” kesimine ulaşmayı hedefle-
yerek sahaya iniyoruz biz. Şahsi olarak 
ağırlıklı olarak gençlerle programlar 
düzenlesem de, İstanbul İl Başkanlığı-
mızın başlatmış olduğu Yüz Yüze 100 
Gün programları kapsamında her haf-
ta sonu bir ilçemizde tüm vekillerimi-
zin katılımlarıyla İlçe teşkilatlarımız ile 
birlikte mahalle mahalle, sokak sokak 
gezerek ev ziyaretleri yaparak ailelerle 
bir araya geliyoruz, şehit ve gazileri-
mizin kıymetli ailelerini ziyaret ediyor 
hayır dualarını alıyoruz, STK’larla ve 
kanaat önderleriyle görüşüyoruz, iş 
yerleri ziyareti yaparak esnafın nabzı 
tutuyoruz, AK Nokta ziyaretleriyle yeni 
üye kaydı yapıyoruz. Yine bu program-

İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak: 
“Gücünü milletten alan bir hareketin 
temsilcileriyiz”
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lar kapsamında gençlerle de bir araya 
gelip güncel meseleler hakkında de-
ğerlendirmeler yapıyoruz, bize iletilen 
tüm konuların notunu alıyor, gelen 
sorulara bizzat cevap veriyoruz. Bu 
ziyaretlerimizde AK Parti iktidarımızda 
ülkemize kazandırılan eserler ve hiz-
metleri anlatıyor hem de vatandaşla-
rımızın talep ve önerilerini diniliyoruz.

AK Parti-Sokak ilişkisini nasıl tanım-
larsınız?

Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem 
milletvekilleri olarak bizler hem de 
teşkilatlarımız gücümüzü milletten, 
sokaklardan alan bir hareketin tem-
silcileriyiz. İktidara geldiği günden bu 
güne kadar AK Parti hükümetlerinin 
sergilediği politikalar millet odaklı ve 
millet menfaati gözeten politikalardır. 
AK Parti; sokaktan, hayatın bizzat için-
den gelen insanların kurduğu ve bu 
günlere getirdiği bir siyasi oluşum. O 
sebeple sokak demek millet, memle-

ket ve onun temsilcisi AK Parti demek. 
Bu nedenle, AK Parti sokağın ve mil-
letin ta kendisi! Sayın Cumhurbaşka-
nımızın öncülüğünde tüm zorlukları 
milletiyle aşan bir partinin ferdi olarak 
yerimiz, yolumuz ve bakış açımız mil-
letin, esnafın, sokağın ta kendisidir!
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“AK Parti’de millet ve siyaset bütün-
leşmiştir”

Dergimizin bu ayki özel röportaj konu-
ğu, yakın zamanda MYK üyesi olan 
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, 
Balıkesir Milletvekili Sn. Belgin Uygur 
oldu. 
Ayağının tozuyla dergimize konuk 
olan ve sorularımıza verdiği cevaplar-
la hem hafızamızı tazeleyen hem de 
farkındalığımıza katkı sunan Başkanı-
mıza teşekkür ediyor; siyasetten sivil 
topluma, hak ve özgürlüklerden AK 
Parti’nin Türkiye’ye kazandırdıklarına 
kadar birçok konuda gerçekleştirdiği-
miz söyleşiyi okurlarımızın takdirine 
sunuyoruz.

AK Parti’nin sivil siyasete ve sivil top-
luma katkısı nedir?

Siyasete katılım ve sivil toplumun 
gelişimi demokrasinin gelişmesiyle 
doğru orantılıdır. AK Parti döneminde 
demokrasi ve özgürlükler alanında 
yaşanan ivme ile doğru orantılı olarak 
sivil toplum alanı da gelişmiştir ve ge-
lişmektedir. AK Parti bir halk hareketi 
olarak Türkiye siyasetine girdiği anda 
bütün alanlarda olduğu gibi siyaset 
yapma biçimi ve sivil toplum alanların-
da da büyük devrimler yapmıştır.
Biraz geriye doğru gidecek olursak; 
rahmetli Adnan Menderes’in “Yeter 
Söz Milletindir” çıkışıyla Demokrat 
Parti’nin iktidar olması ve çok partili 
sisteme geçilmesiyle birlikte Türkiye 
gündemine giren darbeler döneminde 

sivil toplum alanı da bu darbelerden 
olumsuz etkilenmiştir. Darbe dönem-
leri, hukukun ve demokrasinin askıya 
alındığı dönemlerdir. Demokrasinin 
darbe aldığı her dönem sivil toplum 
alanı da zor süreçlerden geçmiştir.  Si-
vil toplum alanında faaliyet göstermek 
kişilerin tercihine bağlı olduğu kadar 
hukuki zeminin de buna imkân sağla-
masına, hukuki güvencenin olmasına 
da bağlıdır. 
Yakın tarihimizdeki 28 Şubat darbe sü-
reci de hak ve özgürlükler alanı başta 
olmak üzere siyasi ve hukuki istikrar-
sızlığın yanı sıra mağduriyetlerin ve 
travmaların yaşandığı bir dönemdir. 
İşte böyle bir sürecin akabinde mille-
timizin teveccühü ile AK Parti iktidara 
geldi. AK Parti iktidarlarımız dönemin-
de hak ve özgürlükler alanında büyük 

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı 
Belgin Uygur
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reformlar, atılımlar yapıldı; demokrasi 
güçlendi, vesayet ortadan kalktı ve 
buna bağlı olarak sivil toplum alanı da 
güçlendi ve gelişti.
Her şeyden evvel bizim siyaset anlayı-
şımızın tek dayanağı aziz milletimizdir. 
Bildiğiniz üzere iktidarımızdan önce 
siyaset kurumu askeri ve bürokratik 
vesayetle dizayn edilmeye çalışılan, 
milletimizin tercihlerinin hiçe sayıldığı 
ve itibarının sürekli düşürülmeye çalı-
şıldığı bir kurumdu. Sayın Genel Baş-
kanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük bir 
demokrasi mücadelesi verdik. Tüm 
vesayetleri tarihe gömüp millet ege-
menliğini hâkim kıldık. Seçilme yaşın-
dan tutun, siyaset yapma özgürlüğüne 
kadar pek çok reforma imza attık. En 
önemlisi kadını siyasetin öznesi ha-
line getirerek, siyasi temsilde büyük 
devrimler yaptık. Bütün bunlar 20 yılı 
aşkın süredir bizleri milletimizin tevec-

cühüne mazhar kıldı. Milletimiz Sayın 
Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti’yi dai-
ma kollayıp kuşattı, her anlamda sahip 
çıktı.
Bu bağlamda AK Parti döneminde sivil 
toplumun ve milletimizin demokrasiye 
ve siyasete katılımı etkin hale geldi. 
Bunun en önemli örneği 15 Temmuz 
hain FETÖ darbe girişimine karşı mil-
letimizin gösterdiği birlik ve beraberlik 
ruhudur. 
             15 Temmuz’da Milletimiz, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısıyla kendi iradesine, 
liderine, seçilmiş iktidara, devletine 
ve demokrasisine canı pahasına sa-
hip çıktı. Yine 15 Temmuz sonrasında 
demokrasi nöbetleri ile bu duruşunu 
güçlü bir şekilde devam ettirdi. Yenika-
pı ruhuyla da taçlandırdı.
              Sivil toplum alanında yaptık-
larımız ise tek bir röportajın konusunu 
aşar. En başta şunu ifade edeyim ki 

siyaset sadece partilere özgü bir kav-
ram değildir. Memleketin sorunları ile 
uğraşan, memleket sorunlarına kafa 
yoran bütün sivil toplum kuruluşları ve 
demokratik kitle örgütleri karar alma 
süreçlerine katılım sağladıkları ölçü-
de aslında siyasal alanın bir parçası 
haline dönüşürler. Bizim iktidarımızda 
yapılan en büyük sessiz devrimlerden 
birisi de sivil toplum kuruluşlarının 
güçlendirilerek karar alma süreçlerin-
de önemli görevler üstlenmeye baş-
lamış olmalarıdır. İstişare, eleştiri ve 
önerilere açık olan bir siyasal anlayı-
şımız var. Bu yönümüzle sivil toplum 
kuruluşlarımızla sürekli sıcak temas 
halinde olup, onların tecrübelerinden 
çokça faydalanıyoruz. Anayasal tabiri 
ile siyasal partiler nasıl ki demokratik 
düzenin vazgeçilmez unsurları ise bi-
zim için sivil toplum kuruluşları da aynı 
niteliktedir.
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Millet-Siyaset ilişkisinde sizce AK 
Parti’nin rolü nedir?
“AK Parti milletin talep ve beklentile-
rinden doğmuştur”

AK Parti milletin partisidir. AK Parti, 28 
Şubat sürecinde Türkiye’de hem eko-
nomik hem de hak ve özgürlükler ala-
nında büyük sıkıntıların ve mağduri-
yetlerin yaşandığı bir dönemin hemen 
akabinde, Milletin Adamı Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde milletimizin talep ve bek-
lentilerinden doğan bir dava hareketi 
olmuştur. AK Parti’nin kuruluş amacı 
millete hizmet etmektir. AK Parti’de 
millet ve siyaset bütünleşmiştir. AK 
Parti yerli ve milli siyaset anlayışı ile 
milletimizle birlikte hareket etmekte-
dir. AK Parti, milletin ta kendisidir. 
 Bir siyasal hareket olarak AK 
Parti için zikredilen en önemli özellik-
lerden birisi saha siyasetidir. Saha si-
yasetini iyi kavramak ve iyi anlatmak 
gerekiyor. Örneğin pandemi, pandemi 
sonrası küresel ekonomik kriz ve böl-
gesel savaşların yaşandığı günümüz 
dünyasında tüm dünya halkları gibi biz 
de millet olarak zor süreçler yaşadık. 
Ancak partimizin sürekli sahada, mill-
letle iç içe olan yapısı gereği tabandaki 
sorunları tavana aktarma geleneğimiz 
sayesinde hükümet olarak tüm sorun-
ları hızlı bir şekilde çözdük, çözüyoruz 
ve çözmeye devam edeceğiz. Teşki-
latlarımız ve Genel merkez yöneticile-
rimizin milletle olan sarsılmaz bağı so-
runların çözümünde hızımızı arttırıp, 
doğru kararlar almamızı sağlıyor. İşte 
bu yönüyle AK Parti, Türkiye siyaset 
tarihinde milletle bağı en güçlü olan 
ve milletin taleplerini en hızlı şekilde 
çözen partidir diyebilirim.
AK Partinin üst üste 20 yıldır katıldığı 
bütün seçimlerden zaferle çıkması, 
iktidarlarımız boyunca karşılaştığımız 
bütün sorunları toplumun beklentilere 
uygun olarak çözmemizle açıklana-
bilir. Bu durum 20 yıl geçmesine rağ-
men partimizin gücünün kaynağıdır.  

Milletle farklılaşıp, milletten uzaklaşan, 
toplumun ihtiyaç ve beklentilerini göz 
ardı eden partilerin seçim döneminde, 
sandıkta millet tarafından cezalandır-
ması kaçınılmazdır.  AK parti 21 yıldır 
toplumla kurduğu bağa sağdık kala-
rak bütün projelerini millet için milletle 
birlikte hayata geçirmiştir. 2023-2053-
2071 hedeflerimize de “Türkiye Yüzyılı 
“ vizyonumuzla milletimizden aldığı-
mız güçle, milletimizle birlikte yürüyo-
ruz.  

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Baş-
kanlığı’nın 2023 Yılı Vizyonu Nedir?
“Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını sonu-
na kadar açacağız”

AK Parti, seçimden seçime sahaya 
inen bir siyasi hareket asla değildir. 
Biz, bütün teşkilatları ile bütün birimleri 
ile her an sahada olan bir partiyiz. AK 
Parti, milletin sesine kulak veren, mille-
tin nabzını tutan, milletini dinleyen bir 
partidir. 
AK Parti, meselelere karşı 20 yıllık 
müktesebatından aldığı ilhamla, tec-
rübeyle, vizyoner ve dinamik bakış açı-
sı ile pozisyon alan bir siyasi harekettir. 
2023’e doğru yol alırken sivil topluma 
ve millete kulak verip, ortaya koydu-
ğumuz projelere ve toplumsal yapıyı 
ilgilendiren meselelere, sivil toplumun 
gücünü ve dinamizmini ortak ederek 
hayatın içinde yer alan konuları iyi din-
leyip analiz edip, milletimizin her bir 
ferdinin hayatına dokunan 2023 proje-
lerimizi, politikalarımızı oluşturuyoruz.
AK Parti Genel Merkezi’ndeki her bir 
başkanlık kendi alanına giren işlerde 
profesyonelce çalışır ve siyasetimize 
katkı sağlar. Ancak nihayetinde biz-
ler bir bütün olarak teşkilatız. Teşkilat 
olarak 2023 vizyonumuza dair Cum-
hurbaşkanımızın önderliğinde bütün 
vaatlerimizi gerçekleştirdik. Demokra-
tik hedefler, ekonomi, sağlık, savunma 
sanayi, ticaret başta olmak üzere tüm 
hedeflerimiz 2023 yılı içerisinde ger-
çekleşiyor. 

İnşallah bu projelerimiz ve politikala-
rımızla Türkiye Yüzyılı seferberliğini 
başlatıp “Türkiye Yüzyılı” nın kapılarını 
sonuna kadar açacağız.
AK Parti’nin çıkış noktasını unutma-
dan, milletimizden ilham alarak, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın” anlayışı ile hedefimiz; 
geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı-
mızın öncülüğünde başlatmış olduğu-
muz Türkiye Yüzyılı idealine dair hızlı 
adımlarla ilerlemektir. 

Türkiye Yüzyılı idealinde sivil toplu-
mun yeri nedir?
“Sivil toplum Türkiye Yüzyılı inşasın-
da büyük bir rol üstlenecektir”

Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında, em-
peryalist güçlerin ülkemiz üzerindeki 
hesapları maalesef hiç eksik olmadı. 
Bu süreçte milli irade hâkim kılınma-
ya çalışıldıkça, darbeciler ve vesayet 
odakları da hiç boş durmadı. Demok-
rasi ve millet iradesi büyük yaralar aldı. 
2002 yılında AK Parti milletimizin te-
veccühü ile iktidar olduğunda hak ve 
özgürlüklerin büyük darbe aldığı, vesa-
yetin hâkim olduğu bir Türkiye’yi dev-
raldı. İktidara geldiğimiz günden bu 
güne 20 yılda temel hak ve özgürlükler 
başta olmak üzere Cumhuriyet tarihi-
nin en büyük demokrasi ve kalkınma 
hamlelerini gerçekleştirdik. Reform ni-
teliğinde hizmetlere imza attık. Türki-
ye Yüzyılı için de milletimizin karşısına 
böyle bir müktesebatla çıkıyoruz. Tür-
kiye Yüzyılı’nı Milletimizden aldığımız 
güçle, ilhamla, katılımcı demokrasi an-
layışıyla inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı 
bu manada sürdürülebilirliğin yüzyılı 
olacak. Huzurun, barışın yüzyılı ola-
cak. Başarının, istikrarın ve geleceğin 
yüzyılı olacak. 
Türkiye Yüzyılı, sahip olduğumuz ka-
dim toprakların bizlere bıraktığı büyük 
mirası geleceğe taşıma ve dünyaya 
öncülük etme misyonu yüklüyor. Sivil 
toplum esasında bizim topraklarımız-
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da kadim bir geçmişe sahiptir. Çok 
kültürlü ve her yönüyle zengin Anado-
lu topraklarının temel mayası birlik be-
raberlik, huzur ve kardeşliktir. Vakıf ve 
cemiyet kültürümüz tarih boyunca bu 
birlik ve beraberliği desteklemiş, dev-
letlerimizin büyüyüp gelişmesinde bü-
yük roller üstlenmiştir. İnanıyorum ki 
Türkiye Yüzyılı idealimizde sivil toplum 
kuruluşlarımız tarihsel misyonunu tek-
rar ifa edecek ve ülkemizin yüzyılının 
inşasında büyük roller üstlenecektir.
Türkiye Yüzyılı’nda milletimizin her bir 
ferdi, her daim ülkemizin kazanımla-
rıyla gurur duyarak, milli çıkarları her 
şeyin üstünde tutarak, ülkemize karşı 
yapılan tehditler ve saldırılar karşısın-
da tek yürek olacak inşallah.

Recep Tayyip Erdoğan’ın, Belgin Uy-
gur’un siyasi yolculuğundaki etkisin-
den söz eder misiniz?
“AK Parti bizim için umut oldu”

Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi mezunuyum. Öğrenciliğim, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı dönemine 
rastlar. Vezneciler Kız Yurdu’nda kalı-
yordum. Saraçhane’deki Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı binasının önünde 
Sayın Cumhurbaşkanımızı görebil-
mek için beklerdik. Yine İlk bursumu 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 
Sayın Cumhurbaşkanımızın Belediye 
Başkanlığı döneminde aldım. 28 Şu-
bat sürecinde üniversitede başörtüsü 
yasağına maruz kaldık, okula alınma-
dık ve ağır travmalar yaşadık. En te-

mel hakkımız, eğitim hakkımız elimiz-
den alınmaya çalışıldı. Kıyafetimizden 
dolayı ayrımcılığa uğradık. İşte böyle 
buhranlı bir dönemin sonunda Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti 
bizim için umut oldu. 
 Kurulduğu günden itibaren ai-
lece davamız için mücadele ettik. Par-
timizin her kademesinde görev aldık. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın tensiple-
riyle Balıkesir Kadın Kolları Başkanlı-
ğı, Milletvekilliği, son olarak da Genel 
Başkan Yardımcılığı görevleri ile onur-
landırıldım. 
İstanbul’da öğrencilik yıllarımda baş-
layıp, AK Parti’nin kuruluşuyla devam 
eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve 
davamıza bağlılığımız inşallah son ne-
fesimize kadar devam edecek. 
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