
 
“GELECEĞE DAHA DA UMUTLA BAKIYORUZ”

“BİZİM TEK HEDEFİMİZ İNSANIMIZIN 
İŞİNE, AŞINA, GELECEĞİNE SAHİP 
ÇIKMAKTIR”

“AK PARTİ VARSA, BİZ VARSAK ENGEL YOK”      
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Türkiye’nin tarihini, bugününü ve serencamını şekillendiren ana bir mücadele ekseni bulunmaktadır. 

Engel üretmeye çalışanlara karşı hizmet ve eser ortaya koymaya çabalayanların yer aldığı bu müca-

dele ekseni, milletin bağrından çıkmış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onu takip 

eden AK Parti kadrolarının millet için ortaya koyduğu gayretler neticesinde, son 19 yıl içerisinde Tür-

kiye’ye önemli bir yol kat ettirmiştir.

Bireylerde olduğu gibi, uluslar da birtakım engellerle karşılaşabilir: Birçok alanda mücadele edilmesini 

gerektiren hâller nasıl bireysel yaşamlarımızda farklı biçimlerde karşımıza çıkıyorsa, uluslar ve top-

lumlar için de buna benzer birçok engel vardır.

Bizler AK Parti kadroları olarak milletimizin istekleri, beklentileri ve ihtiyaçları neyse çalışmalarımızı 

her zaman o doğrultuda sürdürdük. Milletin bizzat millet için çalışan temsilcileri olarak, görevlerimizi 

her daim bu uğurda ifa ettik. Birilerinin yolumuza engeller döşemeye çalışması bizleri hiçbir şekilde 

yıldırmadı; tam aksine şevkimizi kuvvetlendirdi.

Çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, engelli vatandaşlarımıza ve toplumumuzun 

her kesiminden insanımıza yılmadan destek olduk; bu uğurdaki mücadelemizi aşk ile devam ettirdik, 

ettiriyoruz.

AK Parti olarak bizler, engellere karşı mücadelemizi milletimizle birlikte aştık, aşmaya da inşallah 

devam edeceğiz.

AK Parti varsa, biz varsak engel yoktur.

Cumhurbaşkanımız, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni’ne Katıldı.



1915 Çanakkale Köprüsü tamam-
lanma aşamasına geldi.

“Gençlerimizin yeni destanlar 
yazacaklarına inanıyorum.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun 38. yıl dönümü, 15 
Kasım’da coşkuyla kutlandı. 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi (Türk Konseyi) 8. Zirvesi

Fatih, Yavuz ve Kanuni’nin ardın-
dan Türkiye’nin 4. sondaj gemisi 
filoya katılacak.

“AK Parti, milletimiz tarafından 
kurulan, milletimizin gösterdiği 
istikamette, milletimizle birlikte 
yol yürüyen bir partidir.”

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh 
Muhammed bin Zayid Al 
Nahyan’ın Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi ziyareti

Teröristlerin korkulu rüyası İHA, 
SİHA ve İKU.

Emine Erdoğan Kadın Kooperatifle-
ri İstanbul Buluşması Programı’na 
katıldı.

“AK Parti varsa, biz varsak engel 
yok.”

“İstanbul’u küresel bir merkez haline 
getirmeyi başardık.”

“Türkiye’nin en büyük 
gençlik festivalini Ankara’da 
gerçekleştirdik.”

Gazi’nin mirasına sahip çıkan var-
sa o da biziz!

“8 Kasım Dünya Şehircilik 
Günü”nde 81 İl Çevre, Şehir ve 
Kültür Başkanları genel merkezde 
bir araya geldi

Otomotiv sektörü gözünü Türki-
ye’ye çevirdi.

Emine Erdoğan Hanımefendi, 
TÜBİTAK Marmara Araştırma 
Merkezi’ni ziyaret etti.
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl 
Halk Kütüphanesi, Uluslararası Kütüp-
hane Dernekleri ve Kurumları Federas-
yonunca (IFLA) düzenlenen yarışma-
da, dünyada “tanınmayı hak eden” 32 
kütüphane arasına girdi. Kütüphaneyi 
bir yılda 300 bin kişi ziyaret etti.

“TANINMAYI 
HAK EDEN” 32 
KÜTÜPHANE 
ARASINA 
GİRDİ

Cumhurbaşkanımız, İzmir’de depreme dayanıksız olduğu için yıkıldıktan sonra tekrar yaptırılan ve 
Mustafa Denizli’nin ismi verilen Alsancak Stadı’nın açılışını yaptı.

ALSANCAK MUSTAFA DENİZLİ STADI 
AÇILDI

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NDE SON 
TABLİYE MONTAJI BİTTİ
1915 Çanakkale Köprüsü tamamlanma aşamasına geldi. 2023 metrelik orta açıklığıyla dünya-
nın en uzunu olacak köprünün, araç geçiş yolunun son tabliye montajının kaynağı Cumhurbaş-
kanımızın katılımıyla gerçekleştirildi.

DÖRDÜNCÜ 
SONDAJ GEMİSİ 
GELİYOR
Fatih, Yavuz ve Kanuni’nin ardından Tür-
kiye’nin 4. sondaj gemisi filoya katıla-
cak. Yeni nesil üstün özellikleriyle dikkat 
çeken sondaj gemisi, Karadeniz gazını 
2023’e yetiştirmek için katkı sağlayacak.
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 
VEFATININ 83’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜNDE 
ANILDI
Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde Türki-
ye’nin dört bir yanındaki etkinliklerle anıldı. Anıtkabir, binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

EMİNE ERDOĞAN KADIN 
KOOPERATİFLERİ İLE BULUŞTU
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşleri Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ile İstanbul Valiliği tarafından Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kadın 
Kooperatifleri İstanbul Buluşması Programı’na katıldı.

GERİ KAZANIM 
ORANI %22’Yİ GEÇTİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzen-
lenen Sıfır Atık Kısa Film Yarışması’nda ödüller 
sahiplerini buldu. Törene Cumhurbaşkanımızın 
eşi Emine Erdoğan da katıldı. Millet bahçeleriyle, 
ekolojik koridorlarla, doğal korunan alanlarla yu-
tak alanların sayısını artırdıklarını belirten Emine 
Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan bu 
çalışmalarla geri kazanım oranını yüzde 22,4’e çı-
kardıklarını açıkladı.

Azerbaycan, yaklaşık 30 yıl Er-
menistan işgali altında kalan 
topraklarının büyük bölümünü 
bir yıl önce, 8 Kasım 2020 tari-
hinde kurtardı. 44 günde gelen 
zafer, 10 Kasım 2020’de imzala-
nan anlaşma ile tescil edildi.

KARABAĞ 
ZAFERİ’NİN 
YILDÖNÜMÜ
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 
38. yıl dönümü, 15 Kasım’da coşkuyla kutlandı. 

KKTC’NİN 
KURULUŞUNUN 
38. YIL DÖNÜMÜ 
KUTLANDI

TÜRK 
EKONOMİSİNE 
BÜYÜK KATKI 
SAĞLAYACAK ILISU 
BARAJI AÇILDI
Türkiye’nin dev yatırımlarından Ilısu Prof. Dr. Vey-
sel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
açıldı. Baraj, üreteceği 4,12 milyar kilowatt saat 
enerji ile ülke ekonomisine yılda yaklaşık 3 milyar 
lira katkı sağlayacak.

TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI:
İHA, SİHA VE İKU
Terörle mücadelede önemli yere sahip olan İHA, SİHA ve İKU, bu yıl 40 bin 661 saat uçuş yapa-
rak yer tespitiyle 147 teröristin etkisiz hale getirilmesini sağladı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU TARİH YAZDI
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WorldSBK) Endonezya’daki ilk 
yarışta 2021 sezonundaki şampiyonluğunu ilan etti. Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın 
33 yıllık tarihinde şampiyon olan ilk Türk sporcu olarak Türk motor sporlarında bir devrim yaşattı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ GÖZÜNÜ 
TÜRKİYE’YE ÇEVİRDİ
Otomotiv sektörü, çip krizinin etkileri sürerken bu kez de magnezyum kriziyle karşı karşıya kal-
dı. Bu dönemde üreticiler gözünü Türkiye’ye çevirirken, Afyonkarahisar’daki tesis, son günlerde 
otomotiv şirketlerinden talep almaya başladı.
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“İSTANBUL’U KÜRESEL BİR 
MERKEZ HÂLİNE GETİRMEYİ 
BAŞARDIK”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet 
Bahçesi Açılış Töreni’ndeki konuş-
masında “Bugüne kadar 81 ilimizde 
66 milyon metrekare alana sahip 
404 millet bahçesini projelendirdik. 
Bunlardan 111’ini tamamlayarak 
hizmete sunduk. Hedefimiz 2023 yı-
lında 404 millet bahçesinin tamamı-
nı bitirmektir.” dedi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ilçeye iki millet bahçesi 
sözü verdiklerini söyledi ve Hekim-
başı Millet Bahçesi’nin Ümraniye’nin 
sembol mekânlarından biri hâline 
geleceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, ilk olarak 
1995’teki belediye başkanlığıyla çık-
tığı İstanbul’a hizmet yolculuğunu 
Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak 
da sürdürdüğünü belirterek, şöyle 
devam etti: “Ecdat yadigârı, mede-
niyetler beşiği, dünyanın gözdesi 
bu şehri, İstanbul’u hak ettiği yere 
getirmek için attığımız her adımın 
izlerini beraberce takip ediyoruz. 

Etrafı gecekondularla kuşatılmış, 
yolları çamur deryası, ulaşımı felç, 
suyu akmayan, kokudan Haliç’in 
yanına yaklaşılmayan, görüntüsü 
sefil, insanı mutsuz İstanbul’u ham-
dolsun küresel bir merkez hâline 
getirmeyi başardık. Şimdi de 2053 
vizyonumuzun ilk hedefi olarak ilan 
ettiğimiz Yeşil Kalkınma Devrimi 
doğrultusunda İstanbul’u içinde ya-
şayanların hayat kalitesini yüksel-
tecek hizmetlerle tanıştırmak için 
kolları sıvadık. Ülkemizin dört bir ya-
nında inşa etmeyi planladığımız mil-
let bahçeleri projelerimizin önemli 
bir kısmını İstanbul’da hayata geçi-
riyoruz. Bugüne kadar 81 ilimizde 
66 milyon metrekare alana sahip 
404 millet bahçesini projelendirdik. 
Bunlardan 111’ini tamamlayarak hiz-
mete sunduk. Hedefimiz 2023 yılın-
da 404 millet bahçesinin tamamını 
bitirmektir.” Cumhurbaşkanımız, “İs-
tanbul’a Büyükşehir Belediye Başka-
nı olduğum zaman bu Ümraniye’nin 

hâli neydi? Ama elhamdülillah göre-
ve geldik, işte Ümraniye bu hâle gel-
di. Allah sizlerden de razı olsun. Eğer 
sizlerin desteği olmamış olsaydı, biz 
bugün buralara gelemezdik.” dedi. 

Cumhurbaşkanımız, gençlerle 
basketbol oynadı 
Cumhurbaşkanımız, açılış için gittiği 
Ümraniye Millet Bahçesi’nde genç-
lerle basketbol oynadı. Cuma na-
mazını Ümraniye’deki Hacı Nusret 
Yıldırım Camisi’nde kılan Cumhur-
başkanımız, buradan ayrılırken ken-
disine sevgi gösterisinde bulunan 
öğrencilerin eğitim gördüğü Saray 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziya-
ret etti. Ziyaretin ardından açılışı ya-
pılacak Ümraniye Millet Bahçesi’ne 
geçen Cumhurbaşkanımız, burada 
basketbol maçı oynayan gençle-
ri görünce yanlarına gitti. Bir süre 
gençlerle basketbol oynayan Cum-
hurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
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“MİLLETİN REFAHINA DAİR 
YÜREĞİNDE ZERRE KADAR 
HASSASİYETİ OLANIN NÜKLEER 
ENERJİYE KARŞI ÇIKMASI 
MÜMKÜN DEĞİLDİR”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurumu (EPDK) hizmet 
binası ve yapımı tamamlanan enerji 
santrallerinin açılış törenine katıldı. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Daha 
çok yerli, daha çok yenilenebilir şi-
arıyla sürdürdüğümüz çalışmaları-

mızın hedefi enerji ihtiyacımızı yerli 
ve milli imkânlarla sürekli, kaliteli ve 
uygun fiyatlarla karşılamaktır. Bunun 
için yenilenebilir enerji kaynaklarının 
enerji sepetimizdeki payını devamlı 
yükseltiyoruz.” dedi.
Türkiye’nin 2020 yılında toplam ye-
nilenebilir kurulu gücünde dünyada 

12’nci, Avrupa’da 5’inci sırada yer 
aldığını dile getiren Cumhurbaşkanı-
mız, “Nereden nereye.” ifadesini kul-
landı. Geçen yıl üretilen elektrik ener-
jisinin yüzde 57,4’ünün yerli, yüzde 
42,5’inin yenilenebilir kaynaklardan 
elde edildiğini aktardı.
Akkuyu Nükleer Santrali’nin ilk üni-

tesini 2023 yılında devreye almayı 
planladıklarını belirten Cumhurbaş-
kanımız, “Böylece Türkiye’yi dünyada 
nükleer enerjiyi işleyen ve kullana-
bilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına 
dâhil etmiş olacağız. Akkuyu’nun 
ardından süratle 2’nci, hatta 3’üncü 
nükleer güç santralimiz için hazırlık-
lara başlayacağız. Her ne kadar çev-
recilik adına sokakları yakıp yıkanlar, 
attığımız her adım gibi bunu da eleş-
tirseler de biz nükleer enerjiyi ülke-

mize kazandırmakta kararlıyız. Dün-
yanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç 
santrali hâlen faaliyetteyken ‘Türkiye 
nükleer enerjiye sahip olmasın’ de-
mek ihanet değilse gaflettir. Ülkemi-
zin temiz nükleer enerjiye ulaşma 
çabalarını dile dolayanların, çevre 
duyarlılığından ziyade başka gün-
demlerle hareket ettiği açıktır. Türki-
ye’nin ekonomik bağımsızlığına, Türk 
milletinin refahına dair yüreğinde 
zerre kadar hassasiyeti olanın nük-

leer enerjiye karşı çıkması mümkün 
değildir. Burada asıl sorgulanması 
gereken, Türkiye’nin bu adımı neden 
20-30 sene evvel atmadığıdır. Dün-
yanın özellikle 60 yıldan fazla süredir 
kullandığı bu imkâna bizim bu kadar 
geç kavuşuyor olmamız ülkemiz 
adına büyük bir kayıptır. Akkuyu’nun 
hizmete girmesiyle hem ülkemizin 
bu eksikliğini giderecek hem de iklim 
değişikliğiyle mücadelemize önemli 
bir katkı sağlamış olacağız.” dedi. 
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“GELECEĞE DAHA DA UMUTLA 
BAKIYORUZ”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale 
Köprüsü Son Tabliye Montaj Töre-
ni’nde yaptığı konuşmada, “Şimdiden 
ülkemizin sembollerinden biri haline 
dönüşen bu köprü, büyük ve güçlü 
Türkiye hedefimize bir adım daha 
yaklaştığımızın ispatıdır. Yatırımda, 
üretimde, ihracatta, istihdamda, dün-
yanın en büyükleri arasına girmeyi 
hedefleyen Türkiye’nin ihtiyacı olan 
ulaşım altyapısının bu hayati bölümü-
nün tamamlanmasıyla artık geleceğe 
daha da umutla bakıyoruz.” dedi.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan prog-

ramda yaptığı konuşmada, gelecek 
yılın en geç 18 Mart’ında, Çanakkale 
Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde köp-
rüyü ve Malkara’ya kadar uzanan 
101 kilometrelik otoyolu hizmete 
açacaklarını bildirerek, “Yatırım tuta-
rı 2,5 milyar avro olan inşasına 2017 
yılında başlanan bu otoyol ve köprü 
projesini yap-işlet-devret modeliyle 
hayata geçiriyoruz. Köprünün hiz-
mete girmesiyle bugüne kadar sık 
sık sis ve olumsuz hava şartları se-
bebiyle kesintiye uğrayan Çanakkale 
Boğazı geçiş trafiği, hiçbir engele 
takılmadan yapılacak bir seyahatle 

6 dakikaya inecek” dedi. Marmara 
Bölgesini çepeçevre kuşatan otoyol 
projesinin bu önemli ayağını başa-
rıyla tamamlamak üzere olduklarını 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız, “Ar-
tık inşasında sona geldiğimiz 1915 
Çanakkale Köprüsü ile bu projenin 
hem en zor hem en prestijli bölüm-
lerinden birini daha tamamlamış olu-
yoruz. Köprümüz 18 Mart’a ithafen 
318 metre olarak belirlenen yüksekli-
ği ve Cumhuriyetimizin 100. kuruluş 
yıl dönümüne işaret eden 2023 met-
re uzunluğuyla anlamlı mesajlara da 
sahiptir” diye ekledi.
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“İYİ Kİ HEP GENÇLERLE BERABER 
YOL YÜRÜMÜŞÜM”

Başkent Millet Bahçesi’nde düzen-
lenen Yerel Yönetimler Gençlik Fes-
tivali’ne katılan Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, “İyi ki 
hep gençlerle beraber yol yürümü-
şüm, iyi ki hep gençler için çalışmı-
şım, iyi ki gençlerin önünü açacak 
işler yapmışım.” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, “TEKNOFEST 
kuşağı” vurgusu yaptığı konuşması-
nı şöyle sürdürdü: “Bu ülkede terör 
var mıydı? Güneydoğu, Doğu Ana-
dolu maalesef tamamıyla teröre 
mahkûm edilmiş miydi? Şimdi artık 
terörü yok ettik. Cudi’de, Gabar’da, 
Tendürek’te, Besler Deresi’nde te-
rörü yok ettik. Artık Doğu’da, Güney 
Doğu’da vatandaşlarım gece sa-

atlerinde rahatlıkla sokaklara, ma-
halleye çıkabiliyor. AK Parti budur, 
Cumhur İttifakı budur ve güçlenerek 
yarınlara yürüyoruz. Ancak şu ger-
çeği asla unutmamamız gerekiyor. 
Yapmak zor, yıkmak kolaydır. Ne 
diyor Akif? ‘Gel yıkalım şu Süley-
maniye’yi desen, iki kazma kürek 
iki de ırgat gerek. Hadi gel yapalım 
geri şunu desen bir Sinan gerek bir 
de Süleyman.’ Maalesef ülkemizde 
tüm tarihleri boyunca olduğu gibi 
bugün de yıkmaktan, engellemek-
ten, yasaklamaktan başka maha-
reti olmayan bir kesim mevcuttur. 
Bunlar tekrar ülkenin başına kara bir 
bulut gibi çökmek için fırsat kollu-
yor. İşte bunun için diyorum ki bizim 

ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y 
kuşağı değil, TEKNOFEST kuşağı-
dır. İşte bunun için diyorum ki bizim 
ihtiyacımız olan nesil Asım’ın nesli-
dir. Bizim ihtiyacımız olan gençlik, 
‘Kim var?’ diye seslenilince sağına 
soluna bakmadan ‘Ben varım’ ceva-
bını veren bir gençliktir. Bizim ihtiya-
cımız olan gençlik, işte burada oldu-
ğu gibi ülkesine, işte burada olduğu 
gibi ülkesine ve milletine gönülden 
bağlı, çağın tüm donanımlarıyla ku-
şanmış, istikamet sahibi, nereye git-
tiğinin bilincine sahip bir gençliktir. 
Biz gençleri harflerle kuşaklarla böl-
müyoruz, A’sından Z’sine hepsini de 
kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, 
çalışmalarla bütünleştiriyoruz.”
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“GENÇLERİMİZİN YENİ DESTANLAR 
YAZACAKLARINA İNANIYORUM”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Çanakkale’de 
gençlerle buluştu. Cumhurbaşka-
nımız, Çanakkale Troya Müzesi’nde 
gerçekleştirilen “Ezineli Yahya Ça-
vuş” belgeseli galasında gençlerle 
bir araya geldiği programda, gözleri 
yaşlı bir şekilde belgeseli izlediğini 
söyleyerek, filmde emeği geçenleri 
selamladığını ifade etti.
Millet olmanın gereklerinden birinin 

de tarihteki bu tür sembol isimleri 
destanlar, türküler, hikayeler, ro-
manlar, sinema filmleri, televizyon 
dizileri ve belgesellerle nesilden 
nesile aktarmak olduğunu söyleyen 
Cumhurbaşkanımız, “Selçuklu’dan 
Osmanlı’ya nice ismi ve hadiseyi 
günümüz teknikleriyle başta çocuk-
larımız olmak üzere tüm vatandaş-
larımıza en etkili, en estetik, en gü-
zel şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. 

Hamdolsun bu doğrultuda önemli 
bir mesafe de kat ettik.” ifadelerini 
kullandı.
Gençlerin Ezineli Yahya Çavuş’un, 
Bigalı Mehmet Çavuş’un ve diğer 
kahramanların izinden giderek ül-
kenin ve milletin istiklali için yeni 
destanlar yazacağına inandığını be-
lirten Cumhurbaşkanımız, etkinlikte 
gençlerin sorularını yanıtladı.
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“MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDEKİ 
YERİMİZİ SÜREKLİ DAHA DA 
GÜÇLENDİRMEK İÇİN GECE 
GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ”

Partimizin haftalık olağan grup top-
lantısında milletvekillerine hitap eden 
Cumhurbaşkanımız, konuşmasına 
88 yaşında vefat eden şair Sezai Ka-
rakoç’a Allah’tan rahmet dileyerek 
başladı. Cumhurbaşkanımız, “Yakın-
larının, sevenlerinin, bir medeniyet ta-
savvuru olarak gördüğü diriliş davası 
yolunda kendisini takip edenlerin, 
okuyucularının, tüm milletimizin, tüm 
İslam aleminin ve tüm insanlığın başı 
sağ olsun.” dedi. “Mehmet Akif’ten 
Necip Fazıl’a uzanan milli sanat ve 

düşünce nehrimizin günümüze akan 
temsilcilerinden olan bu müstesna 
değerimizin vefatı hepimiz için çok 
önemli bir kayıptır.” ifadesini kullanan 
Cumhurbaşkanımız, Karakoç’un, İs-
lam medeniyetini, aynı zamanda bir 
fikir medeniyeti olarak telakki ettiğini 
söyledi.

“Gece gündüz çalışmaya devam 
edeceğiz”
Cumhurbaşkanımız, “Biz ‘ne düşünü-
yorsak onu söyleme, ne söylüyorsak 

onu yapma’ düsturuyla milletimizin 
gönlündeki yerimizi sürekli daha da 
güçlendirmek için gece gündüz çalış-
maya devam edeceğiz.” dedi.
Son 8 yıldır kesintisiz bir şekilde yaşa-
nılan siyasi, sosyal, ekonomik, askeri 
sorunların tesadüf olarak görüleme-
yeceğini belirten Cumhurbaşkanımız, 
bunların hepsinin aynı amaca yöne-
lik girişimler olduğunu söyledi. Gezi 
olaylarından itibaren yaşanılan sos-
yal ve siyasi saldırıların ekonomik so-
nuçlarının bulunduğunu vurgulayan 

Cumhurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“Milletimizle birlikte bilhassa 15 Tem-
muz’un ardından bu kirli kanalları ka-
patınca bu defa ekonomimiz doğru-
dan saldırı altına alındı. Öyle ki 2018 
Ağustos’undan itibaren Türk ekono-
misini tamamen çökertmeyi hedefle-
yen, rasyonel hiçbir izahı ve gerekçesi 
olmayan nice hadiseler yaşadık. Tür-
kiye’ye siyasi, sosyal ve askeri alanda 
diz çöktürmeyi başaramayanların tek 
umudunun ekonomi kaldığını gör-
dük. Neyse ki küresel salgın krizinin 
tetiklediği gelişmeler bize bu tuzak-
ları kuranları, daha beter durumlara 
düşürmüştür. Siz bakmayın herkesi 
kuyruğu dik tutmaya çalıştığına.”
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
(TBMM) demokrasinin üç sacaya-
ğından biri olduğunu ifade ederek 
Suriye-Irak tezkerelerini hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız, “Daha dün Irak 
ve Suriye tezkerelerine ‘evet’ diyen-
leri ihanetle suçlarken, bugün PKK’yı 
bitirmekten söz ediyor. Bir yandan 

ülkenin tüm sorunları, sıkıntılarını 
çözmekten bahsediyor, diğer yandan 
yatırımları engellemeye, insanları iş 
yapamaz, kamu görevlilerini hizmet 
veremez hale getirmeye çalışıyor. 
Son günlerde bir de ‘Helalleşelim.’ de-
meye başladı. Bizim inancımızda he-
lalleşme vardır ve çok önemlidir. Sen 
önce benim başörtülü kızlarımdan, 
bacılarımdan git helallik dile.” ifadele-
rini kullandı.

“Gelişmiş ülkeler büyük ekonomik 
buhranının eşiğinde”
Cumhurbaşkanımız, “Gelişmiş ül-
keler 2. Dünya Savaşı sonrasının en 
büyük ekonomik buhranının eşiğin-
dedir. Bunu sosyal ve siyasi krizlerin 
izleyeceği aşikârdır.” değerlendirme-
sini yaptı. AK Parti’nin son 19 yılda 
kazandırdığı güçlü altyapı sayesinde 
Türkiye’nin üretim, ihracat ve istih-
damda iyi bir yerde olduğunu vurgu-
layan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Reel 
ekonominin içinde olan ve dünya ile 

teması bulunan herkes bu gerçeği 
görüyor, biliyor.” diye konuştu. “2022 
ve 2023’ü herhangi bir kırılmaya mey-
dan vermeden, hedeflerimiz doğrul-
tusunda ilerleyerek geride bırakabilir-
sek önümüzde hakikaten çok parlak 
bir gelecek bizi bekliyor.” ifadesini kul-
lanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mev-
cut sorunlara imkânlar çerçevesinde 
acil çözüm getirilebilecek konularda 
gereken adımların atıldığına dikkati 
çekti.
Cumhurbaşkanımız, “Şu anda dün-
yaya bakalım. ABD’ye, Batı’ya, İsrail’e 
bakın. Bütün bunlarda faiz, aşağılara 
çekilmişken tamam da bizim arka-
daşlarımıza ne oluyor ki onlar faizi 
savunur hale geliyorlar? Enflasyonun 
buralarda ne hale geldiğini görüyor-
sunuz. Peki bizim arkadaşlarımıza ne 
oluyor? Bu görevde olduğum sürece 
faizle mücadelemi sonuna kadar sür-
düreceğim ve enflasyonla mücadele 
mi de sürdüreceğim.” dedi.
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“ÖĞRETMENLERİMİZE 3600 EK 
GÖSTERGE HAKKI SAĞLAYACAĞIZ”
Cumhurbaşkanımız, 24 Kasım Öğ-
retmenler Günü münasebetiyle Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenle-
nen “81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek”  
programında yaptığı konuşmada, 
Öğretmenler Günü’nün öğretmenlere, 
Türkiye’ye ve millete hayırlı olmasını 
niyaz etti. Cumhurbaşkanımız, şöyle 
konuştu: “Bu anlamlı gün vesilesiyle 
tüm öğretmenlerimize şahsım, eşim 
ve milletim adına şükranlarımı sunu-
yorum. Görevi başında şehit olanlar 
ile afetlerde, kazalarda yitirdikleri-
miz başta olmak üzere darı bekaya 
uğurladığımız tüm öğretmenlerimizi, 

eğitim-öğretim camiamızın güzide 
neferlerini burada tekrar rahmetle 
yâd ediyorum. Bölücü örgütün ömür-
lerinin baharındayken bizden kopar-
dığı Şenay Aybüke Yalçın kızımıza, 
Necmettin Yılmaz evladımıza ve 
daha nice kahraman eğitimcilerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Görevle-
rini hakkıyla yerine getirmiş, ülkesine 
ve milletine hayırlı nesiller yetiştirmiş, 
bugün emekliliğini yaşayan öğret-
menlerimize de fedakârlıkları için te-
şekkür ediyor, sağlıklı, hayırlı, mutlu 
ömürler temenni ediyorum. Şahsım 
adına üzerimde emeği olan bütün öğ-

retmenlerime şükranlarımı sunuyor, 
hayatta olanların tek tek ellerinden 
öpüyorum. Ebedi âleme irtihal etmiş 
olanlara da rahmet diliyorum.”
Cumhurbaşkanımız, “Yürüttükleri 
görev bir kariyer mesleği olarak ta-
mamlanacak öğretmenlerimize, baş-
ta 3600 ek gösterge, sağlayacağımız 
yeni haklar şimdiden hayırlı olsun.” 
diyerek öğretmenlere bekledikleri 
müjdeli haberi verdi.
Öğretmenlerin sıkıntılarını gidermek 
için her türlü adımı attıklarını ifade 
eden Cumhurbaşkanımız, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Öğretmenlerimizin 

sıkıntılarını kendi sıkıntımız görerek 
şartları zorlama pahasına gereken 
her türlü adımı atıyoruz. Şimdiye ka-
dar ülkemizin imkânları genişledikçe, 
ortaya çıkan katma değerden özel-
likle öğretmenlerimizin de istifade 
etmesini sağladık. Öğretmenlerimi-
zin mali ve sosyal haklarında önemli 
iyileştirmelere gittik. Göreve yeni baş-

layan bir öğretmenimizin maaşı 2002 
yılında 470 lira iken, Temmuz 2021 iti-
barıyla nereye çıktı biliyor musunuz? 
5 bin 100 liraya yükseldi. 2002 yılında 
aynı öğretmenin aylık 60 saatten aldı-
ğı toplam ek ders ücreti 165 lira iken 
Temmuz 2021 itibarıyla bu rakam 
1272 liraya çıktı. 2002 yılında ek ders 
ücreti ile birlikte bir öğretmenin eline 

toplam 635 lira geçerken bugün 6 
bin 372 lira geçmektedir. Ayrıca yine 
2002 yılında bir öğretmenin eğitim 
öğretim hazırlık ödeneği 175 lira iken 
bu sene itibarıyla bu rakam 1250 lira-
ya ulaşmıştır. Büyük Türkiye vizyonu-
na yakışır biçimde büyük Türkiye’nin 
mimarları olan öğretmenlerimizi ko-
rumayı, gözetmeyi sürdüreceğiz.”
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“BİZİM TEK HEDEFİMİZ 
İNSANIMIZIN İŞİNE, AŞINA, 
GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAKTIR”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, İzmir’de Menemen 
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenle-
nen toplu açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, “Bizim tek hedefimiz 
insanımızın işine, aşına, geleceğine 
sahip çıkmaktır.” ifadelerini kullandı.
“Bayraklı’daki konut sayısını 1391’e 
ve dükkân sayısını da 302’ye ta-
mamlayacağız. Ayrıca yine Bay-
raklı’daki rezerv alanda 3 bin 649 
konut ve 511 dükkân inşa ediyoruz. 

Bunlardan 397’sini de yılbaşına ka-
dar tamamlayacağız. Böylece İzmir 
depreminin ardından toplam 5 bin 
74 konut ve 353 dükkân yaparak 
teslim etme sözümüzü yerine getir-
miş oluyoruz. Bugün şehre kazandı-
rılan yatırım bedeli 668 milyon lirayı 
bulan 100 eser ve hizmetin resmî 
açılışını gerçekleştirdik. Cumhuri-
yetimizin değerlerini çatıştırmaya 
çalışanların oyunlarını biz bozduk. 
Cumhuru ve cumhuriyeti bir araya 

getirerek tarihimizin en güçlü sinerji-
sini oluşturduk. Hiç endişe etmeyin, 
şirketlerimiz daha çok kazanacak, 
çalışanlarımız daha iyi ücret alacak, 
esnafımız daha iyi kazanacak. Bu-
nun yanında ülkemizdeki bireylerin 
inşallah bundan sonraki süreçte eli 
bolluk içinde olacak.” ifadelerini kul-
lanan Cumhurbaşkanımız, toplam 
yatırım tutarı 2 milyar 250 milyon 
lirayı bulan konut ve dükkânların İz-
mir’e hayırlı olmasını diledi.
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“EKONOMİK KURTULUŞ 
SAVAŞINDAN DA ZAFERLE 
ÇIKACAĞIZ”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı 
sonrası yaptığı açıklamada, ekono-
mideki gelişmeleri değerlendirerek 
ülkemizin ekonomik kurtuluş sava-
şından da zaferle ayrılacağını ifade 
etti. Cumhurbaşkanımız ayrıca as-
gari ücrette yaşanacak artışa ilişkin 
önemli bir müjde vererek “Kamu iş-
çileri ve memurlarının ücretlerindeki 

artışlarla başlattığımız çalışanları-
mızı fiyat artışlarına karşı koruma 
politikamızı, asgari ücretle de sürdü-
receğiz.” açıklamasında bulundu.

Çok partili siyasi hayata geçişten 
sonra milli iradenin üstünlüğünü ta-
nımak yerine tek parti faşizminden 
beslenen vesayeti güçlendirmek 
isteyenlerin hep olduğuna dikkati 

çeken Cumhurbaşkanımız, “Kimi 
zaman siyasi ve ekonomik krizlerle 
kimi zaman darbelerle milletimizin 
sırtına ağır maliyetler bindiren bu 
sistemin ekonomik boyutu da var-
dır. Yıllarca dünya ortalamalarının 
çok üzerinde oranlarla borçlanan, 
borçlanmak zorunda bırakılan bir 
ülke olduk. Bu yüksek maliyetin kar-
şılığını da yatırıma, üretime, istihda-

ma kavuşarak değil, kendi siyasi ve 
güvenlik politikalarımızı izlemeye 
kalktığımızda şantaja maruz ka-
larak aldık. Parlamenter sistemde 
hiçbir hükümetin bu şantaja karşı 
durabilecek gücü olamadığı için ül-
kemiz siyasi istikrarsızlık batağına 
mahkûm edildi. Son 19 yıldaki güçlü 
siyasi irade, bilhassa da Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi saye-
sinde bu mücadeleyi verebilecek 
dirayete, azme ve imkâna kavuştuk. 
Ülkemizde kurdaki hareketlerin de 
etkisiyle yükselen enflasyonla veya 
fiyat artışı ile sonuçlanan ekonomik 
sıkıntılar elbette vardır. Ama önce-
likle sorunun adını doğru koymamız 
gerekir. Fiyatlardaki düzenli artışı 

ifade eden enflasyonun olduğu yer-
de yatırım olmayacağı, üretim aza-
lacağı, istihdam düşeceği için den-
geler bozulur. Buna karşılık sadece 
kurdaki yükselişe bağlı olarak kimi 
ürünlerde ortaya çıkan fiyat artışı ise 
yatırımı, üretimi ve istihdamı doğru-
dan etkilemez. Tam tersine kurdaki 
rekabet gücü yatırımda, üretimde ve 
istihdamda artışa yol açar. Ülkemiz-
de yaşanan durum tam da budur. 
Yani fiyat artışıdır. Velev ki bunun adı 
enflasyon olsa bile dünyaya baktığı-
mızda ülkelerin enflasyonu yenmek 
için farklı politikalar izlediğini görü-
yoruz.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, ülkemizi eski-
den hep yaptıkları gibi denklemin 

dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve 
fiyat artışları üzerinden oynadıkla-
rı oyunu gördüklerini ifade ederek, 
“Sabrettik ve başardık. Biz aynı oyu-
nu terör örgütleriyle mücadelemiz-
de gördük, karşı atağımızı yaptık 
ve başardık. Biz aynı oyunu darbe 
girişimlerinde gördük, milletimiz-
le birlikte direndik ve başardık. Biz 
aynı oyunu uluslararası nice hadi-
sede, nice platformda gördük, güçlü 
bir duruş sergileyerek girdiğimiz her 
mücadeleden alnımızın akıyla çık-
tık. Ülkemizi bunca tuzaktan, bunca 
badireden nasıl çıkardıysak, Allah’ın 
yardımı ve milletimizin desteğiyle 
bu ekonomik kurtuluş savaşından 
da zaferle çıkartacağız.” dedi.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşleri 
Emine Erdoğan Hanımefendi, Jan-
darma ve Sahil Güvenlik Akademi-
si Güvenlik Araştırmaları Merkezi 
Müdürlüğünde düzenlenen, “Ka-
dına Yönelik Şiddete Karşı Ulusla-
rarası Mücadele Günü Paneli”nin 
açılışına katıldı.
Emine Erdoğan, panelde yaptığı ko-
nuşmada, kadına yönelik şiddetin 
kolluk kuvvetlerinin en önemli gün-
dem maddelerinin başında geldiği-
ni, kolluk kuvvetlerinin varlığının, bir 
telefon yakınlığında bulunmalarının 
kadınlar için önemli bir güvence ol-
duğunu söyledi.
Emine Erdoğan, bir saldırı sonucu 
hayatını kaybeden Başak Cengiz’e 

Allah’tan rahmet dileyerek şunları 
söyledi: “Cumhurbaşkanımızla bera-
ber aileyi evlerinde ziyaret ettik. Bu 
yaşanan öyle büyük bir acı ki hiçbir 
kelime hislerimi tarif etmeye yetmi-
yor. Ondan geriye maalesef, kalp-
lerindeki ateşin hiç sönmeyeceği 
bir aile kaldı. Gidilemeyecek bir dü-
ğün, hasreti dinmeyecek bir nişanlı 
ve arkadaşları kaldı. Geleceğe dair 
planların, kurulan hayallerin ilelebet 
yarım kalacağını bilmek inanın içimi-
zi çok acıtıyor. Çok sevdiği kedisi ve 
sokakta beslediği birçok can da bu 
büyük hasretten payını alıyor. İşte, 
kalbi böyle iyilik ve sevgiyle dolu bir 
genç kızımız hayattan kopartıldı. 
Bizi en çok dehşete düşüren, vic-
danlarımızda hazmedemediğimiz 

şeylerden biri de katilin, kadınları sa-
vunmasız bulduğu için onu seçmiş 
olmasıydı. Başak kızımız hepimizin 
evladı, hepimizin kardeşidir. Onu ve 
yitirdiğimiz diğer canları unutmaya-
cağız ve kadınlara kalkan elleri asla 
affetmeyeceğiz.”

“Dünyanın dört bir yanını saran 
şiddet yangınından bahsediyoruz”
Kadına yönelik şiddetin coğrafi sı-
nırları aşan, tüm toplumların ortak 
sorunu olduğunu belirten Emine 
Erdoğan, dolayısıyla verilen her mü-
cadelenin, sağlanan her iyileşmenin 
tüm dünya kadınlarının hayrına ol-
duğunu ifade etti.
Emine Erdoğan, küresel rakamlara 
bakıldığında, raporlardaki istatistik-

EMİNE ERDOĞAN, KADINA 
YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI 
ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ 
PANELİ’NE KATILDI



Emine Erdoğan Emine Erdoğan

Aralık 2021___ 4948 ___Aralık 2021

lerin hâlâ aynı şeyi söylediğine dik-
kati çekerek, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Dünya Sağlık Örgütü ve birçok 
uluslararası kuruluşun rakamlarına 
göre, dünyada her üç kadından biri 
hayatlarının bir döneminde şiddete 
maruz kalıyor. Yine, 15-49 yaş ara-
lığındaki kadınların yüzde 27’si yani 
neredeyse üçte biri eşi ya da bir yakı-
nından şiddet görüyor. Bu rakamlar, 
coğrafi bölgelere ve ülkeden ülkeye 
çok az farklılık gösteriyor. Dolayısıy-
la, dünyanın dört bir yanını saran bir 
şiddet yangınından bahsediyoruz. 
Büyük medeniyetlerin doğduğu, top-
raklarında irfanın kök tuttuğu güzel 
ülkemizin de bu yangından nasibini 
almış olması bizi elbette derinden 
üzüyor.”

“Şiddetin kökünü kurutmak hepi-
mizin el birliğiyle yürüteceği çalış-
malara bağlıdır”
Bu mücadelenin tek bir cepheden 

verilemeyeceğini vurgulayan Emi-
ne Erdoğan, şöyle konuştu: “Şidde-
ti toplumumuzun damarlarından 
temizlemek için yalnızca bir alana 
yoğunlaşmak kalıcı bir çözüm ge-
tirmez. Şiddetin kökünü kurutmak 
hepimizin el birliğiyle yürüteceği 
çalışmalara bağlıdır. Aile Bakanlığı-
mızın koordinasyonunda hazırlanan 
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. 
Ulusal Eylem Planı da tam olarak bu 
kapsayıcılıktadır. El ele verdiğimiz-
de, sadece kadınlara yönelik değil 
her türlü şiddeti önlenebilir hâle ge-
tirebiliriz. İçişleri Bakanlığımız konu-
ya sıfır tolerans ilkesiyle yaklaşıyor. 
Ben de İçişleri Bakanlığı ailesine ve 
tüm kolluk kuvvetlerimize bir kez 
daha şükranlarımı sunuyorum.”
Her ülkenin kadına şiddet konu-
sunda kendine has çözümler geliş-
tirmek zorunda olduğunu belirten 
Emine Erdoğan, her toplumun kendi 
dinamikleri olduğunu, bu noktada 

İçişleri Bakanlığının mücadele me-
totlarının da takdire şayan olduğunu 
söyledi.

“KADES uygulaması üzerinden 242 
bin 473 ihbar alınmış”
Emine Erdoğan, Kadın Acil Destek 
Uygulaması’nın (KADES), İtalya’da 
gerçekleşen 2021 Akdeniz Parla-
menter Asamblesi’nde ödüle layık 
görüldüğünü hatırlatarak, 15 Kasım 
2021 itibarıyla bu uygulamayı 2 mil-
yon 758 bin 120 kişinin telefonuna 
indirdiğini belirtti. Bu uygulama üze-
rinden 242 bin 473 ihbar alındığını 
söyleyen Emine Erdoğan, “Diğer yan-
dan, Elektronik Kelepçe Uygulaması 
da şiddet mağduru kadınların korun-
ması için etkin bir mücadele yöntemi 
olarak kullanılıyor. 81 ilde, Emniyet 
Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma 
Genel Komutanlığımız bünyesinde 
1102 Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mü-
cadele Birimi kuruldu” diye konuştu.
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çalışmalarında başarılar diledi.
Tıbbi bitkiler hakkında araştırma-
cılardan bilgi alan Emine Erdoğan, 
Türkiye’nin tıbbi bitkilerden ilaç ge-
liştirmesinin takdire şayan olduğunu 

dile getirdi. Emine Erdoğan, daha 
sonra enstitü çalışanı bilim insan-
larıyla bir süre sohbet ederek hatıra 
fotoğrafı çektirdi.
Emine Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi ve TÜBİTAK MAM iş bir-
liğinde kurulan Sekapark Süperkritik 
Akışkan Ekstraksiyon Tesisi’ni de 
ziyaret ederek, aromatik bitki işleme 
çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşleri 
Emine Erdoğan Hanımefendi, TÜBİ-
TAK’ın Gebze yerleşkesindeki Mar-
mara Araştırma Merkezi (MAM) ve 
enstitüleri ziyaret etti.
Merkezde yürütülen çevre, iklim de-
ğişikliği, temiz enerji, atık su arıtma, 
sürdürülebilir gıda, geleneksel ve ta-
mamlayıcı tıp, yerli aşı, yeni tip koro-
navirüs (Covid-19) testleri ve ilaç ge-
liştirme alanlarına ilişkin yürütülen 
projelerle ilgili bilgi alan Emine Er-

doğan, TÜBİTAK MAM bünyesinde 
kurulan Bitkisel İlaç ve Takviye Edici 
Gıda Altyapıları biriminin de açılışını 
gerçekleştirdi.
Emine Erdoğan, merkezde TÜBİTAK 
Ulusal Metroloji Enstitüsünce (UME) 
Covid-19’un tanısında kullanılan 
PCR testlerine alternatif geliştirilen 
yerli testler hakkında bilgi alarak, 
testlerin daha hızlı ve pratik olduğu-
nu belirtti. Emine Erdoğan, “Burun 
yerine ağızdan yapılan yerli Covid-19 
testlerinin daha hızlı, konforlu ve 

pratik olması sevindirici. Özellikle 
test olması gereken temaslı grup-
taki çocuklarımız için yaygınlaştırıl-
masını temenni ediyorum” ifadesini 
kullandı.
“TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platfor-
mu” çatısı altında yürütülen yerli aşı 
ve ilaç geliştirme çalışmalarının ya-
pıldığı Gen Mühendisliği ve Biyotek-
noloji Enstitüsünün Biyogüvenlik Se-
viye-3 laboratuvarını da ziyaret eden 
Emine Erdoğan, burada araştırma-
cılarla diyafon üzerinden konuşarak, 

EMİNE ERDOĞAN, TÜBİTAK 
MARMARA ARAŞTIRMA 
MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ
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Yerel Yönetimler Gençlik Festivali

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK GENÇLİK 
FESTİVALİNİ ANKARA’DA 
GERÇEKLEŞTİRDİK”

AK Parti Genel Başkanı ve Cum-
hurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın 
katılımlarıyla Yerel Yönetimler 
Başkanlığı tarafından 16-21 Ka-
sım’da Başkent Millet Bahçesi’nde 
gençlere yönelik “Tam Bana Göre 
Festivali” düzenlendi. 6 gün süren 
gençlik festivaline 2 milyonu aşkın 
kişi katıldı. AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 

“Türkiye’nin en büyük gençlik fes-
tivalini Ankara’da gerçekleştirdik.” 
dedi
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlı-
ğınca AK Belediyelerin gençlik faali-
yetlerini tanıtmak, gençliğin enerji ve 
heyecanını yüzlerce etkinlikle buluş-
turmak amacıyla Başkent Millet Bah-
çesi’nde Türkiye’nin en büyük genç-
lik festivali düzenlendi. 6 gün süren 

gençlik festivaline 2 milyonu aşkın 
kişi katıldı. Birbirinden güzel 500’den 
fazla etkinlik, festival boyunca genç-
lerle buluşturuldu.

Gençler eğlendi, AK Belediyeler 
hizmetlerini anlattı
Düzenledikleri Yerel Yönetimler 
Gençlik Festivali hakkında bilgi veren 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 

Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet 
Özhaseki, “Yerel Yönetimler Gençlik 
Festival’imizde; AK Belediyelerimiz 
yüzlerce projesini, birbirinden değerli 
gençlik hizmetlerini ve toplumun her 
kesime dokunan enerjisini gençle-
rimizle paylaştı. AK Parti’nin bütün 
yerel yönetim birimleri bir araya ge-
lerek birbirine ilham oldu, projelerini 
tek bir alanda sergileme ve paylaş-
ma olanağı buldular. AK Belediyele-
rimizin şehirlerinde yaptıkları genç-
lik faaliyetleri ile projelerini stant ve 
etkinlikler ile vatandaşlarımıza ve 
gençlerimize tanıttılar. Gençler, AK 
Belediyeler’in müzikten spora, eğ-
lenceden kültür sanata kadar festi-
valde sergiledikleri tüm etkinlikleri 
deneyimledi. Festivalimizde; konser-
ler ve müzik dinletileri oldu. Genç sa-
natçılarımız sahne aldı. Ayrıca tiyat-
ro, sinema ve e-spor etkinlikleri de 
gerçekleşti. Bu anlamda Tam Bana 
Göre Fesivalimizde gençler eğlendi, 
AK Belediyelerimiz de hizmetlerini 
anlatma imkânı buldu” dedi.

“2 milyonu aşkın gencimiz, Gençlik 
Festival’imize katıldı”
Festivalde her gün konserler, kon-
feranslar ve söyleşiler yapıldığını 
kaydeden Özhaseki sözlerine şöyle 
devam etti:
“Bilim adamları sanat ve siyaset 
dünyasının ileri gelenleri otağ çadır-
larında söyleşilerde bulundu. Grafiti 
sanatçıları festivalimize renk kattı. 
Birçok sanal gerçeklik (VR) etkinlikle-
ri yaptık. Uçuş ve yarış simülatörleri 
oldu. Festivalimizde her genç kendi-
ne göre bir etkinlik mutlaka buldu. 
Şuana kadar Ankara’da Türkiye’nin 
en büyük gençlik festivalini gerçek-
leştirdik. 6 gün süren festivalimize 2 
milyonu aşkın gencimiz katıldı. Bir-
birinden güzel 500’den fazla etkin-
lik, festival boyunca gençlerimizden 
tam not aldı. Gençlerin ‘tam bana 
göre’ diledikleri bir festival gerçekleş-

tirdik. Burada gençliğin ne istediğini, 
hangi minvalde yürüdüğünü herkes 
bir kez daha gördü.”

“Anadolu’muzun değerlerini Anka-
ra’ya taşıdık”
AK Belediyelerin festivalde Anado-
lu’nun değerlerini Ankara’ya taşıdı-
ğını belirten Özhaseki, “Türkiye’nin 
81 ilinden gelen gençlerin bir ara-
ya geldiği festivalimizde, gençleri-
miz birbiriyle tanışıp kaynaştılar ve 
unutulmaz deneyimler yaşadılar. 
Festival alanımızda gençlerimizin 
kendilerinin dahi bilmedikleri ye-
teneklerini keşfetmelerine ortam 
hazırladık. Gençlerimiz çok mutlu 
oldular. Yine festivalimizde Fatih’in 
sahaflarını, Anadolu’muzun değerle-
rini ve lezzetlerini Ankara’ya taşıdık. 
İnşallah geleneksel olarak her yıl bu 
festivalimizi gençlerimizle birlikte 
gerçekleştireceğiz.” dedi. 

“Gençliği dinliyor ve anlamaya ça-
lışıyoruz”
AK Parti olarak gençliği asla ihmal 
etmediklerinin altını çizen Genel 
Başkan Yardımcısı Özhaseki, “Genç-
liği dinliyor ve anlamaya çalışıyoruz. 
Gençlik hususunda bazı kesimlerden 
çok tuhaf tespitler alıyoruz ki bunla-
rın çoğu algıya yönelik. Gençliği bu 
ülkede yaşamayan, buranın değer-
lerinden uzaklaşmış, farklı dünya-
nın insanları gibi sunma gayretleri 
bizi son derece üzüyor.” ifadelerini 
kullandı. Özhaseki, yaptırdıkları bir 
ankette gençlere ‘ne için mücadele 
eder, ne için fedakârlık yaparsınız?’ 
sorusunu yönelttiklerini ve yüzde 80 
oranlarında ‘vatan, bayrak, millet ve 
ülke bütünlüğü’ cevaplarını aldıkları-
nı ifade etti.
Yerel yönetimler olarak birçok alan-
da çalışma yaptıklarını ve gençlere 
çok büyük önem verdiklerini vurgu-
layan Özhaseki, “Milletimizin istikbali 
olan gençlerimizin her türlü imkâ-

na erişebilmesi için çalışıyoruz. AK 
Belediyelerimizin gençlere yönelik 
gerçekleştirdiği faaliyet ve hizmet-
ler ile gençlerimizi; akademik, spor, 
sanat, kültür ve birçok farklı alanda 
destekliyoruz. Bu sayede geleceğe 
emin adımlarla ilerleyen, donanımlı, 
özgüveni yüksek, üreten, geleceğe 
yön veren ve en önemlisi medeniyet 
değerleriyle beslenen ve bu değerler 
için kaygılanan bir gençliğin oluşma-
sı için çalışıyoruz.” ifadelerini kullan-
dı.

Şehirlerimiz, AK Belediyelerimiz 
ile çağ atladı
Türkiye’de AK Belediyelerin alt ve 
üstyapılarıyla şehirleri yaşanabilir 
hale getirdiğini ve adeta şehirlere 
çağ atlattığını vurgulayan Özhaseki, 
“’Mademki bir toplumda yaşıyoruz 
herkese hizmet edeceğiz’ diyerek 
1994 yılında yola çıktık ve vatanda-
şımız da bizim sözümüze itimat etti, 
birçok yerde belediye başkanlıklarını 
bize teslim ettiler. İşbaşına geldik, 
hizmet ettik, sözümüzde durduk. 
Bizler şehirlerin alt ve üstyapısıyla 
çok uğraştık, şehirlerimizi yaşanabi-
lir hale getirdik. Şehirlerimiz, AK Be-
lediyelerimiz ile çağ atladı. Vatandaş 
adeta milat öncesi ve sonrası gibi bir 
devrim ile karşılaştı. Son dönemde 
de Cumhurbaşkanımızın işaret etti-
ği gönül belediyeciliğini inşa etmeye 
çalışıyoruz. İş yapıyoruz, halkın gön-
lünü alarak, onların duasını alarak ve 
milletimizle birlikte bir hedefe yürü-
yoruz” dedi.

 “Cumhurbaşkanımız 58 AK Bele-
diyemize ödül verdi”
“Gençlik ve Yerel Yönetimler” temalı 
üç ayrı kategoride proje yarışması 
düzenlediklerini ifade eden Özhase-
ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın de-
receye giren 58 belediye başkanına 
“Tam Bana Göre Festival”de ödülleri-
ni takdim ettiğini söyledi.

Yerel Yönetimler Gençlik Festivali
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AK GENÇLİK AİLESİ BÜYÜYOR

Gençlik Kolları Başkanlığı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, 
aktif olarak sahada yer alarak ger-
çekleştirdiği üye çalışmalarıyla üye 
sayısını 1.085.009’a yükseltti. Bu 
sayı, birçok siyasi partinin toplam 
üye sayısından daha fazla.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, 
her ay düzenlediği İl Başkanları Top-
lantısı’nda üye sayısını en çok arttı-
ran il başkanına plaket takdiminde 
bulunuyor. 30 Büyükşehir ve 51 şe-

hirde üye kazanımlarıyla başarılara 
imza atan ilk üç il, 150’nci Genişletil-
miş İl Başkanları Toplantısı’nda AK 
Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp 
Kadir İnan’ın takdimleriyle teşekkür 
plaketine layık görüldü. 30 Büyükşe-
hirde Mardin, Ankara ve Diyarbakır 
illeri; 51 şehir arasında ise Bayburt, 
Kilis ve Ardahan illeri en çok üye ka-
zandıran ilk üç il arasında yer aldı. 
Ayrıca Gençlik Kolları Üniversiteler 

Başkanlığı (ÜniAK)’ nın “Kampü-
se Hoş geldin” projesi kapsamında 
gençlik kollarının üye sayısında ciddi 
artış görüldüğü gözlemlendi. ÜniAK-
BİS Faaliyet Raporlama Sistemi’ne 
göre “Kampüse Hoş Geldin” üye kayıt 
çalışmalarında 30 Büyükşehir arasın-
da Mardin, Kahramanmaraş ve Şan-
lıurfa en başarılı üç şehir arasında 
yer alırken 51 şehir arasında ise Iğdır, 
Adıyaman ve Elâzığ illeri ilk üçe girdi.

Gençlik Kolları Başkanlığı
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 Çevre ve Şehircilik Başkanlığı

81 İL ÇEVRE, ŞEHİR VE KÜLTÜR 
BAŞKANLARI “DÜNYA ŞEHİRCİLİK 
GÜNÜ”NDE GENEL MERKEZ’DE BİR 
ARAYA GELDİ
AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir 
ve Kültür Başkanlığı, “8 Kasım Dün-
ya Şehircilik Günü”nde 81 İl Çevre, 
Şehir ve Kültür Başkanları ile tüm 
gün süren bir program gerçekleş-
tirdi. Başkanlığın çalışma alanlarını 
ilgilendiren konularda son dönem-
de yaşanan gelişmelerin ve bu ge-

lişmelerin şehirlere yansımalarının 
değerlendirildiği toplantının Açılış 
konuşmasını Genel Merkez Çevre, 
Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Ka-
raaslan yaptı.
Toplantıya Genel Merkez Çevre, 
Şehir ve Kültür Başkan Yardımcı-
ları, Genel Merkez Kadın Kolları ve 

Gençlik Kolları Çevre, Şehir ve Kültür 
Başkanları ve İl Çevre, Şehir ve Kül-
tür Başkanları katıldı. Karaaslan’ın 
Başkanlık çalışmalarını ve küresel 
iklim değişikliğinin şehirlere etkileri-
ni anlattığı sunumundan sonra Böl-
ge Koordinatörleri Başkanlığında 
Bölge Toplantıları gerçekleştirildi. 

Çevre ve Şehircilik Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüpha-
nesi ve 15 Temmuz Demokrasi Mü-
zesi’nin ziyaret edilmesinin ardın-
dan yapılan genel değerlendirme ile 
birlikte program sona erdi.
Programa ilişkin açıklamalarda bu-
lunan Karaaslan, “Bir süredir koro-
navirüs salgını nedeniyle toplantıla-
rımızı çevrim içi olarak yaptığımız 
İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanla-
rımızla yüz yüze bir araya gelerek 
şehirlerimize ilişkin kapsamlı isti-
şareler gerçekleştirdik. “8 Kasım 
Dünya Şehircilik Günü” vesilesiyle 
gerçekleştirdiğimiz programımızda; 
ülkemizde şehircilik alanında hayata 
geçen devrim niteliğinde çalışmala-
rı, tüm dünyanın şehirlerin mevcut 
durumunu ve geleceğini konuştuğu, 
fikirlerini paylaştığı bu anlamlı gün-
de biz de şehirlerimizi ele alma fır-

satı bulduk.” ifadelerini kullandı.
“Şehir; medeniyetlerin doğduğu ve 
yükseldiği; adalet, merhamet, hik-
met, bilgelik gibi değerlerin insan-
lıkla buluştuğu, emanet bilinciyle 
geleceğe taşımamız gereken hafı-
zamızdır.” diyen Karaaslan, “Taklit-
ten uzak, geçmişten feyz alan, gele-
ceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen, 
çevre dostu uygulamaları hayatın 
her alanına yerleştirebilmiş, havası, 
suyu, toprağı daha temiz, sürdürüle-
bilir, iklim değişikliğinin neden oldu-
ğu afetlere karşı dirençli, çocuklar, 
yaşlılar ve engelliler için farklı hiz-
metleriyle erişilebilir şehirler gayesi 
ile çalışıyoruz.” açıklamasında bu-
lundu.
Son 19 yıllık AK Parti iktidarları dö-
neminde bu kapsamda çalışmaları 
hayata geçirdiklerini aktaran Kara-

aslan, “Cumhurbaşkanımız ve Ge-
nel Başkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak 
şehirlerimizin temel altyapı ve üst-
yapı sorunlarını çözdük; bugün artık 
çevreye saygılı şehirleri, kişi başına 
düşen yeşil alanların artmasını, bi-
siklet yollarını, düşük karbonlu şehir 
hedeflerini, şehrin kültürel hayatına 
değer katacak yenilikleri konuşuyo-
ruz. Sn. Emine Erdoğan Hanımefen-
di’nin himayelerinde Çevre, Şehirci-
lik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 
tarafından yürütülen Sıfır Atık Proje-
si ile geri kazanım oranımızı %13’ler-
den %22’ler seviyesine ulaştırdık. 
81 ilimize 81 milyon metrekare Mil-
let Bahçesi kazandırma hedefi ile 
bugüne kadar 66 milyon metrekare 
alana sahip 404 Millet Bahçesi’ni 
projelendirdik. Bunlardan 111’ini ta-
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mamlayarak hizmete sunduk. Bir 
seferberlik haline gelen ağaçlan-
dırma çalışmalarıyla da dünyaya 
örnek oluyoruz. İklim değişikliğine 
bağlı yaşanan afetlerin yanı sıra ül-
kemizi deprem başta olmak üzere 
doğal afetlere hazırlıklı hale getir-
mek için önemli çalışmaları hayata 

geçiriyoruz. Sn. Cumhurbaşkanı-
mızın 2012 yılında ‘Bedeli ne olursa 
olsun’ diyerek başlattığı kentsel dö-
nüşüm seferberliğini yeni projelerle 
sürdürüyoruz. Bugüne kadar 81 ili-
mizde inşa ettiğimiz 1,1 milyon adet 
sosyal konutla beraber toplamda 
2,5 milyon konutun dönüşümünü 

tamamladık. Şu ana kadar kamu ve 
özel sektör eliyle yapılan kentsel dö-
nüşüm çalışmaları ile TOKİ konutla-
rında ve yapı denetim sistemlerinde, 
Türkiye’deki binaların %55’i güvenli 
hale getirilerek 45 milyondan fazla 
vatandaşımızı güvence altına alın-
mıştır.” dedi.

“ÜLKEMİZE YENİ ESERLER 
KAZANDIRMAK İÇİN VAR 
GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şa-
hin, Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe 
Köprülü Kavşağı’nın açılışında yaptığı 
konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkeye her 
gün yeni eserler kazandırmak için var 
güçleriyle çalıştıklarını söyledi.
Ankara Polatlı Şehir Geçişi ve Kartal-
tepe Köprülü Kavşağı’nın açılışı Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaisma-
iloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Genel Sekreter Fatih Şahin, meydana 
getirilen eserin Ankara’ya, Polatlı’ya ve 
ülkeye hayırlı olması dileğinde buluna-
rak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu’na Ankara’ya yaptığı 
hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Genel Sekreter Şahin, Ankara’nın “dip-
lomatik başkent” olmasının yanı sıra 
sanayi, ticaret, eğitim ve tarımın da 
başkenti olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan liderliğinde ülkeye her gün yeni 
eserler kazandırmak için var güçleriy-
le çalıştıklarını ifade eden Şahin, açılı-
şı yapılan projelerin Ankara’nın batıya 
açılan kapısı olan Polatlı’nın trafik yü-
künü hafifletmesinin yanı sıra ilçenin 
ticari, sınai, tarım ve eğitim açısından 
daha da büyümesi, güçlenmesi ve 
kalkınması adına elzem olduğunu dile 
getirdi.
Şahin, insanların hayatını kolaylaş-
tırmak, refah seviyelerini ve yaşam 
kalitelerini artırmak için 19 yıldır ül-
keye hizmet ettiklerine dikkati çeke-
rek, nice yıllar boyunca Ankara’ya ve 
ülkeye hizmete devam edeceklerini 
bildirdi.
AK Parti Polatlı Teşkilatına Ziyaret
AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara 
Milletvekili Fatih Şahin, Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile 
birlikte AK Parti Polatlı İlçe Teşkilatını 
ziyaret etti, esnafla buluştu.
Genel Sekreter Şahin, AK Parti Polatlı 
İlçe Başkanlığı’nda yaptığı konuş-
mada belediyelerin ve bakanlıkların 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın liderliğinde hizmet ve değer 
üretmeye devam ettiğini belirterek, 
yapılan hizmetlere ilişkin bilgi verdi.
Bakanlıkların ve ilçe belediyelerinin 
Ankara Büyükşehir Belediyesinin ger-
çekleştirmediği hizmetleri tamamla-
mak için tüm gücüyle çaba sarf etti-
ğini belirten Şahin, millete hizmet için 
siyaset yaptıklarını söyledi.
Genel Sekreter Şahin, Kovid-19 sal-
gınını olumsuz etkilerine de dikkati 
çekerek, olumsuzlukların vatandaşa, 
esnafa, çiftçiye yansımasının en aza 
indirilmesi için tüm tedbirlerin alın-
dığını ve alınmaya devam edildiğini 
anlattı.

“Şehit yakınımıza küfrü asla unut-
mayacağız, unutturmayacağız”
Şehit yakınına hakaret eden İyi Parti 
Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 
grup başkanvekilliği görevinden alın-
dığını ancak milletvekilliği ve İYİ Parti 
üyeliğinin devam ettiğini hatırlatan 
Şahin, “İyi Parti kurumsal olarak ne 
disipline sevk etti ne ihraç etti. Artık 
bundan sonra bu terbiyesizliği İyi Par-
ti kurumsal olarak üstlenmiştir. Bunu 
unutmayacağız, unutturmayacağız. 
Şehitlerimize, yakınlarına hakaret ve 
küfreden zihniyetin bu topraklarda 
yeri olmadığını bir kez daha ifade et-
mek istiyorum.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Genel Sekreterlik
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“MİLLETİN HUKUKUNU KORUMAK, 
VATANDAŞIMIZIN SOFRASINDAKİ 
EKMEĞİ BÜYÜTMEK İÇİN DURMADAN 
KOŞACAĞIZ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı, siyasetlerinin millet 
için olduğunu belirterek “Milletin 
hukukunu korumak, millete hizmet 
etmek, vatandaşımızın her nerede 
olursa olsun onun önündeki sos-
yoekonomik engellerini kaldırmak, 
sofrasındaki ekmeği büyütmek, ha-
yatını kolaylaştırmak için durmadan 
koşacağız” dedi.
Yazıcı, AK Partinin 20 yaşında ol-
masına rağmen 19 yıldır kesintisiz 
iktidarda olduğunu ve millete hizmet 
ettiğini söyledi.
AK Partinin merkezinde her zaman 
insan olduğunu vurgulayan Yazıcı, 
etnik ayrımcılık yapmadan millete 
hizmet için çalıştığını belirtti. 
Yazıcı, AK Partinin darbelere karşı 
dik durduğunun altını çizerek “Türk 
siyasi tarihi, darbeler tarihidir. AK 
Parti ise darbeleri önleyen ilk parti-
dir. İnşallah darbe süreçlerini geri-
de bıraktık. Koyduğumuz hedeflere 
doğru ülkemizi taşıyoruz” diye ko-
nuştu.
Türkiye’de iki tarz siyaset olduğuna 
dikkati çeken Yazıcı, şöyle devam 
etti: “Birisi projeci, hedefleri olan, 
siyasetin merkezine milleti yerleş-
tirmiş Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ile birlikte Cumhur İttifakı 
dediğimiz bütüncül siyaset hâkim. 
Aziz Milletimizin en büyük kaza-
nımı Cumhuriyetimizin 100. yılını 
2023’ü hedefleyen, İstanbul’un fet-
hinin 600’üncü yılı 2053 ve Türklerin 
Anadolu’ya ayak basışının bininci yılı 
2071 hedef gösteren siyaset tarzı. 
Bir de savruk, yolunu şaşırmış bir 
siyaset tarzı icra edenler var, bu da 
muhalefet. Savruk ve yörüngesini 
şaşırmış.”

Savrulmuş yörüngesini şaşırmış 
bir muhalefet var
Yazıcı, tezkere tartışmalarına da 
değinerek “Türkiye’nin Irak ve Suri-
ye’ye asker göndermesi konusunda 

anayasal düzeydeki normu gözet-
mek suretiyle tezkereyle bir yetki 
istediğinde bu, iş olsun diye istenen 
bir yetki değildir. Ulusal çıkarlarımız 
öyle gerektirdiği, bölgemizdeki gü-
venliği sağlama bakımından böyle 
davranmamız gerektiği için, orada 
biz olmasak kimlerin olacağını dü-
şünerek bu konuya karar vermek 
gerektiğini düşünüyorum. Bu ba-
kımdan Meclis’te bu tezkereye olur 
olmaz mülahazalarla, ‘mantıksal 
olarak yerindedir’ diyemeyeceğiniz 
bir takım argümanlarla karşı çıkma-
nın hem hukuken gerçekçi olmadığı 
hem siyaseten de doğru bir davra-
nış olmadığı kanısındayım.” ifadele-
rini kullandı.
Cumhuriyetin kuruluşunun yüzün-
cü yılını hedef alarak belirledikleri 
standartlara ulaştırma konusunda 
yürüyüşlerini sürdüklerini vurgula-
yan Yazıcı, şöyle devam etti: “Ülke 
hepimizindir. Bağımsızlığımız, bü-
tünlüğümüz her şeyin üstünde ve 
önemlidir. Bu konuda da gerçekten 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşka-
nı’mız, liderimiz çok güçlü, milleti-
mizin hassasiyetleri doğrultusunda 
her zaman duyarlı bir biçimde bir 
duruş sergiliyor. Bu da Türkiye için 
büyük bir avantaj.”

“Değil şehit yakınına, hiçbir insana 
söylenmeyecek sözler ağza aldı”
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit ya-
kınına söylediği sözlere ilişkin de 
Hayati Yazıcı, şu değerlendirmede 
bulundu: “Değil şehit yakınına, hiç-
bir insana söylenmeyecek sözler 
ağza aldı. Doğru değil. Onu biz ağ-
zımıza alamayız. Yine onlardan en 
büyüğü olan kişi Türkiye’nin vizyo-
ner projelerinden Kanal İstanbul’la 
alakalı yabancı ülke büyükelçilerine 
mektup yazma zilletini gösteren bir 
davranış sergiliyor. Bu savrulmak ve 
yörüngesini şaşırmaktır. Biz bunlara 
bakmayacağız, yürüyüşümüzü sür-

düreceğiz. Bizim siyasetimiz millet 
içindir. Milletin hukukunu korumak, 
millete hizmet etmek, vatandaşımı-
zın her nerede olursa olsun onun 
önündeki sosyoekonomik engelle-
rini kaldırmak, sofrasındaki ekmeği 
büyütmek, hayatını kolaylaştırmak 
için durmadan koşacağız. Durmak 
yok, yola devam edeceğiz.”
Yazıcı, ülkenin kazanımlarının ya-
nında yeni tip koronavirüs salgını 
döneminde sorunlarının da olduğu-
nu dile getirerek “Sorunları var eden 
sebepler var. Var eden sebepleri 
söyleyip geçiştirmek bizim siyaset 
tarzımız değil. Türkiye’de belli bir 
kesimin satın alma gücünden kay-
naklanan sorunlar yaşadıklarını bi-
liyoruz. Türkiye’de halkımızın zaruri 
tüketim maddeleri ile ilgili bir fiyat 
çalkalanması olduğunu görüyor, 
gözetliyoruz.” dedi. Dezavantajlı 
grupların geçim sıkıntısının artış 
gösterdiğinin farkında olduklarını 
belirten Yazıcı, “Elbette ki bunlar bi-
zim gündemimizde, çalışmalarımız 
içerisinde. İmkânlarımız neyse hak-
kaniyet içerisinde bu sorunları azalt-
manın çaba ve gayreti içerisinde 
olduğumuzu asla unutmayın.” diye 
konuştu. 
Yazıcı, hükümet olarak bütün faali-
yetleri rasyonel kuralları düzeltmek 
ve dikkate almak suretiyle sürdür-
düklerini vurguladı. Yazıcı ayrıca, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülü-
ğünde birlik ve beraberlik içerisinde 
20 yıldır ülkenin hiçbir sorununu kapı 
arkasında bırakmadıklarını söyledi.
AK Parti siyasetinin temelinde millet 
olduğunu, milletin hukukunu koru-
mak üzere yola çıktıklarını aktaran 
Yazıcı, “Türkiye’nin en büyük gücü 
birlik, bütünlüğü ve kardeşliği. Türki-
ye’de nasıl bu en büyük güç ise, AK 
Parti olarak da bizim en büyük gü-
cümüz teşkilatlarımız ve teşkilatla-
rımızın birlik ve bütünlüğüdür.” diye 
konuştu.
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