
"KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANI TÜRKİYE BÜLTENİ'NE 
KONUŞTU"

"ÜLKEMİZİ SİVİL ANAYASAYA 
KAVUŞTURACAĞIZ"

Y
IL

•2
0

•S
A

Y
I•1

6
5

•H
A

Z
İR

A
N

•2
0

2
2

TürkiyeBülteni

"ÇİĞDEM KARAASLAN DÜNYA 
ÇEVRE GÜNÜ İÇİN YAZDI"



AK PARTİ ADINA SAHİBİ: 
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı
Hamza Dağ

Genel Yayın Yönetmeni
Emre Cemil Ayvalı

Yayın Kurulu
Yasin Bölükbaşı
Ömer Arvas
Selman Özboyacı
Hulusi Şentürk
Ayhan Gider

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Gökhan Vural

Basın ve Halkla İlişkiler
Kadir Altunkaynak 

Editörler
Zeynep Yeşildal 
Büşra Fırat  
Kamil Akdoğan 

Fotoğraf Editörü 
Engin Enes Aydın

Yayın Türü
Aylık Yayın

Yayın Yeri
Söğütözü, Adalet ve Kalkınma Partisi
Genel Merkezi, Söğütözü Caddesi,
Numara: 6
06510 Çankaya/ANKARA

Basım
Semih Ofset Matbaacılık
Sek Yayıncılık Sağ. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Büyük San. 1. Cadde No:74/1-2-3-4
İskitler / ANKARA

Tel:  (0312) 341 40 75
Fax: (0312) 241 98 98

Matbaa Sertifika No: 40581

HAZİRAN  2022 YIL: 20 SAYI: 165
TürkiyeBülteni

Sn. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve 28 çevre 
gönüllüsünün ilham veren hikâyeleriyle hazırlanan 
"Dünya Ortak Evimiz" kitabının tanıtımı programı 
düzenlendi.



HAMZA DAĞ
TANITIM VE MEDYADAN SORUMLU 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Editörden

AK Parti olarak, iktidarda bulunduğumuz süre içerisinde ülkemizin her alanda geri kalmışlıklarını gidermeye 

ve 100 yılın işini 20 yıla sığdırmaya gayret gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. 

Çevre bilinci ve doğanın korunması, hem tüm insanlığı ve canlıları doğrudan ilgilendiren hem de geleceğin 

dünyasının sağlıklı inşa edilmesi noktasında önem arz eden bir meseledir. Birçok etken, doğanın tahribatı-

na ve çevre kirliliğine sebebiyet vermektedir. Bizim üzerimize düşen sorumluluk ise, bu etkenlerin etkilerini 

minimum düzeye indirmek üzerine çalışmalar yürütmektir. 

Her meselede olduğu gibi bu meselede de sorumluluğumuzun farkında olarak hareket etmekteyiz. Ülke-

mizin yüksek riskli afet bölgesinde bulunmasına ve hemen hemen her sene hem duyarsızlık hem de kasıtlı 

saldırılar nedeniyle çıkan büyük yangınlarla orman varlığımızın zarar görmesine rağmen Türkiye, ağaç-

landırma konusunda 5.5 milyar fidan ile Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 4’üncü sırada yer alma başarısını 

göstermiştir. 

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sn. Emine Erdoğan’ın çevre 

temizliği ve doğanın muhafazası hususunda sergiledikleri yaklaşım, AK Parti’nin Türkiye Cumhuriyeti tari-

hinin en çevreci hükümeti olmasında lokomotif olmuştur. 

Çevre samimiyetimiz, milletimize hizmet etme gayretimizle eş değer bir mahiyet taşımaktadır. Sıfır atık 

projeleri, geri dönüşüm merkezleri, ağaçlandırma teşvik kampanyaları, denizlerin temiz tutulması çalışma-

ları, yangın öncesi hazırlık, müdahale, mücadele ve iyileştirme çalışmaları gibi onlarca işi, tüm kurumları-

mızla ve samimi çevrecilerle koordinasyon halinde, büyük bir özveri ile gerçekleştiriyoruz. Çevreyi de insan 

gibi suistimal ederek yalnızca siyasi menfaat devşirme çabasında ve yapmacıklığında hareket etmiyoruz. 

Tüm çalışmalarımızı milletimizin her bir ferdinin memnuniyeti, huzuru ve geleceği için gerçekleştiriyoruz. 

Doğayı ve çevreyi korumak üzere sergilediğimiz yaklaşımla ortak yaşam alanları paylaştığımız canlılarımı-

zın sağlık, güvenlik, huzur ve geleceğini teminat altına alıyoruz. 

Gerek enerji gerekse de çevre politikalarımızla “Geleceğe Nefes” olmaya, “Çevre Hep Aklımda” demeye 

devam edecek ve daha yaşanabilir bir Türkiye’yi inşa etme gayretimizi sürdüreceğiz. 



OGM her anne için bir fidan
sahiplendirecek

Aylık İcraatlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih 
verdi: yerli pasaport geliyor

Rize - Artvin Havalimanı 
hizmete açıldı

İletişim Başkanlığı New York'ta
"Türk Günü Yürüyüşü" düzenledi

Vatan topraklarının her karışını 
eserlerimizle donattık

Siz Sultan Alparslan'dan Osman 
Gazi'ye, Fatih'ten Yavuz'a Ab-
dülhamid'den bugüne ecdadın 
tüm öncülerinin temsilcisi olan 
gençliksiniz

Ülkemizi Sivil Anayasaya Kavuş-
turacağız

6

8

9

11

12

20

22

26

Öne Çıkanlar



AK Parti İnsan Hakları Başkanı 
Usta; "Bismillah diyoruz. Her 
defasında yeniden ve daha 
kararlı"

10-16 Mayıs Engelliler 
Haftası'nda Türkiye genelinde 
engelli kardeşlerimizle bir araya 
geldik

Türkiye Çevre Haftası ve Dünya 
Çevre Günü

2027 yılına kadar 6 adet yeni 
tip denizaltımızı donanmamıza 
kazandırmış olacağız

Milletimiz merhum Menderes ve
arkadaşlarını nasıl gönlüne 
nakşetmişse Yassıada zulmüne 
imza atanları da asla affetmeye-
cektir

İstanbul'un Fethi, Anadolu'nun 
ebedi türk yurdu olarak kalacağı-
nın tarihe kazınmış mührüdür

Ekonomi

Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Türkiye Bülteni’ne ko-
nuştu

36

40

30

48

42

4432

56



6 __Haziran 2022

Türkiye ve Dünyada Aktüalite

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM), geçen yıl Anneler Günü'nde başlattığı "Annemin Ağacı" kampanyası bu yıl da 
devam etti. OGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl 30 saatte 2 milyondan fazla fidan bağışlanırken, bu 
yıl da annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenler fidan sahiplenerek doğaya katkıda bulundular.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinden, Cihannüma Salonu'na kuruluşundan bugüne kitap bağışında bulunan 
108 ülkeden 56'sına, kamu kurumlarınca yayınlanan Türkiye'nin tarihi, kültürü ve edebiyatını anlatan kitaplar gön-
derildi.

OGM, HER ANNE İÇİN BİR FİDAN 
SAHİPLENDİRECEK

MİLLET KÜTÜPHANESİNDEN 
56 ÜLKEYE KİTAP BAĞIŞI
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eğitim ve istihdama dâhil olmak isteyen 18-29 yaş arasındaki kadınların güç-
lenmesi, toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımlarının sağlanması amacıyla "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar 
Projesi" başlatacak. Üç yıl sürecek proje için Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, 
Mardin, Trabzon ve Van olmak üzere 11 pilot il belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığının geçen yıl 8 Haziran'da 
başlattığı müsilajla mücadele çalış-
maları kapsamında 622 noktada, 11 
bin 129 metreküp müsilaj temizle-
nirken yapılan kapsamlı çalışmalar 
meyvesini verdi. Müsilajın etkisinin 
azalmasıyla deniz canlıları yeniden 
görünür hale geldi; süngerlerin can-
lanmaya başladığı, deniz kestanele-
rinin çoğaldığı görüldü.

"GELECEĞİNİ KURAN GENÇ KADINLAR 
PROJESİ' HAYATA GEÇİRİLECEK"

MÜSİLAJLA 
MÜCADELE 
MEYVESİNİ 
VERDİ
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye markasını güçlendirmeye yönelik çalışmaların gerçekleşeceği ofisin 
açıldığını duyurdu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve 
milli pasaport üretimi için altyapının 
kurulduğunu söyledi, "Ağustos ayı 
itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye 
başlanacak" dedi.

TÜRKİYE MARKA OFİSİ KURULDU

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİH 
VERDİ: YERLİ PASAPORT GELİYOR



Haziran 2022 ___ 9

Türkiye ve Dünyada Aktüalite

Salgın sonrası binlerce Müslüman umre ziyareti için Mekke'de buluştu. Kabe'ye gidenler hasret ve özlem giderdi. Tavaf edildi, 
dualar arşa yükseldi. Renkler ve diller unutuldu, hep bir ağızdan dualar semaya yükseldi. Duaların rahmana ulaştığı Kabe'de, 
gelenlerin çoğu ilk kez umre ziyareti yaptı.

2 YILLIK HASRET SONA ERDİ: 
MÜSLÜMANLAR UMRE İBADETİ İÇİN 
KABE'DE BULUŞTU

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI HİZMETE 
AÇILDI
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

TÜRKİYE'NİN İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİYLE 
MÜCADELE 
ÇALIŞMALARI 
HIZLA SÜRÜYOR

EMİNE ERDOĞAN'DAN 
‘’ÇEVRE HAFTASI’’ PAYLAŞIMI

Türkiye, geçtiğimiz yıl kasım ayında gerçekleştirilen Bir-
leşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Konferansına (COP 
26) Paris Anlaşmasına taraf ülke olarak katılım sağladı. 
Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 
Paris Anlaşmasıyla hız kazanan çalışmaları, Ulusal Kat-
kı Beyanı ve Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve 
Eylem Planı'nın yıl sonuna kadar tamamlanması hede-
fiyle sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Haziran'ın bulunduğu haftanın ‘’Türkiye Çevre Haf-
tası’’ olarak kutlanmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Çevre ile ilgili her konuya hayati bir önem 
veriyor, çözümü için kapsamlı çalışmalar yapıyoruz" dedi. 
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI NEW YORK'TA ''TÜRK 
GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ'' DÜZENLEDİ

TEKNOFEST 
AZERBAYCAN BAŞLADI

İSTANBUL'DA FETİH 
COŞKUSU YAŞANDI 

ABD'nin New York kentinde bu yıl 39'uncusu gerçekleştirilen "Türk Günü Yürüyüşü"ne binlerce kişi katıldı. İletişim 
Başkanı Altun, yürüyüşte Türk-Amerikan halkına hitap ettiği bir video mesaj yayınladı. Yürüyüşe New York Belediye 
Başkanı da katıldı.

TEKNOFEST Azerbaycan başladı. Festival, Azerbaycan'ın tek-
noloji serüveninde bir mihenk taşı oldu. TEKNOFEST Türkiye ve 
Azerbaycan kardeşliğini pekiştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Havacılık, Uzay ve Teknolo-
ji Festivali'nde (TEKNOFEST) bir araya geldi. İki lider gösterileri 
yakından takip etti. Kardeşlik vurgusu yapan Erdoğan ve Aliyev, 
Akıncı'ya imzalarını attı.

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen fetih 
şöleni, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
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“ÜLKEMİZİ SİVİL ANAYASAYA 
KAVUŞTURACAĞIZ”



Cumhurbaşkanımız
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Yaptıkları reformlarla anayasadan yasa-
lara, idari uygulamalardan uluslararası 
sözleşmelere kadar geniş bir alanda hu-
kuk devletini tahkim ettiklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, aslında Türkiye'yi 
yeni, tamamen demokratik yaklaşımla 
ve yalın dille yazılmış yeni bir anayasaya 
kavuşturmak için Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) bünyesinde defalarca te-
şebbüste bulunduklarını belirtti.
Hatta bunun için Meclis'te tüm partilerin 
eşit üye katılımıyla bir komisyon kurulma-
sına öncülük ettiklerini dile getiren Cum-
hurbaşkanımız, şu ifadelere yer verdi:
"Maalesef bu teşebbüsümüz, muhalefet 
partilerinin süreci tıkayan, uzlaşmaz tav-
rı sebebiyle akamete uğradı. Geçtiğimiz 
yıl yeni bir anayasa için tekrar harekete 
geçtik. Kendi hazırlıklarımızı yürütürken 
muhalefet cenahından da ortaya en azın-
dan bir metin teklifi koymasını bekledik. 
Aradan geçen bunca zamana rağmen 
önümüze, üzerinde konuşabileceğimiz 
herhangi bir metin gelmedi. Biz de kendi 
hazırlığımızı beklemeye almak mecburi-
yetinde kaldık. Ancak milletimizi, ruhunu 
12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe 
mahsulü mevcut anayasadan kurtarma 
irademiz bakidir. İmkân bulduğumuzda, 
ülkemizi sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir 
anayasaya mutlaka kavuşturacağız."

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü 
Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 
en köklü kurumlarından olan Danıştay'ın 
154. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
İdari Yargı Günü'nde, Şurayı Devlet'ten 
bugüne Danıştay'da görev yapan tüm 
hakimleri ve personeli şükranla anan 
Cumhurbaşkanımız, yönetimin yargı 
yoluyla denetlenmesi görevini üstlenen 
Danıştay'ın, devletle vatandaş arasındaki 
ihtilafların hukuk marifetiyle çözümünü 
sağladığını söyledi.
Cumhurbaşkanımız, Danıştay'ın ifa ettiği 
bu kritik vazifenin hukuk devleti ilkesinin 
gerçek manada ve tüm unsurlarıyla haya-
ta geçmesi manasına geldiğini belirtti.
Verdiği kararlarla alt derece mahkeme-
lerine yol gösteren Danıştay'ın, her kade-
mede hukukun, anayasaya ve yasalara 
uygun şekilde işlemesini temin ettiğini 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Milletimizin 16 Nisan 2017'deki halk oy-
lamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi'ne geçişi onayladığı anayasa de-
ğişikliğinde, yargının bağımsızlığı ilkesi, 
tarafsızlığıyla tahkim edilmişti. Böylece 
millet adına karar vererek hakemlik göre-
vini üstlenen yargı, güçler ayrılığında hak 
ettiği yeri tam manasıyla almış oldu. Elbet 
bu noktaya bir anda ve durduk yere ge-

linmemiştir. Cumhuriyet tarihi, maalesef 
yargının darbeciler ve vesayet güçleri lehi-
ne taraf olduğu Yassıada yargılamaların-
dan 28 Şubat brifinglerine kadar pek çok 
kötü örneklerle doludur."
Cumhurbaşkanımız, millet adına karar 
veren yargı kurumunun, her kademesiyle 
bu onurlu sorumluluğu özellikle kendine 
yakışır konumda olmasını sağlamak için 
gayret gösterdiklerini vurguladı.
Dünyanın her yerinde siyasetin, tabiatı 
icabı etki alanını genişletmek istediği-
ni, bunun için sürekli sınırları zorladığını 
anımsatan Cumhurbaşkanımız, "Siya-
setin etki alanını genişletme çabalarına 
yargı alanı da dahildir. Hatta en başlarda 
gelir. Sanmayın ki bu sorun, Türkiye'ye 
mahsustur. Amerika'sından Avrupa'sına 
her yerde aynı çekişme yaşanmıştır, hâlen 
de yaşanmaktadır." diye konuştu.

"Yeni bir Anayasa için TBMM bünyesinde 
defalarca teşebbüste bulunduk"

Hukuk devleti ilkesinin, demokrasinin 
olmazsa olmaz şartı olduğuna dikkati 
çeken Cumhurbaşkanımız, "Geçmişte hu-
kuka aykırı pek çok tarize, tacize, cezaya 
muhatap olmuş bir siyasetçi olarak ülke 
yönetimine geldiğim günden beri Türki-
ye'nin hukuk devleti niteliğini güçlendir-
menin mücadelesini veriyorum." sözlerini 
sarf etti.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde 
düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı'ndaki konuş-
masına tüm partilileri selamlayarak 
başladı.
Ramazan ayı boyunca 81 il teşkilatı 
tarafından gerçekleştirilen iftar ve 
sahur programları için teşekkürlerini 
ileten Cumhurbaşkanımız, bu prog-
ramların salgın döneminde mesafeli 
durmak mecburiyetinde kaldıkları 
milletle yeniden hasret giderme, ku-
caklaşma vesilesi olduğunu ifade 
etti.

Cumhurbaşkanımız, "Genel Merke-
zimiz ile il ve ilçe teşkilatlarımızla, 
kadın kollarımızla, gençlik kollarımız-
la seferberlik ruhuyla çalıştığımızda 
milletimizin gönül kapılarının bize 
açık olduğunu gördük. İnşallah bu 
tempoyu asla düşürmeden, sürekli 
yeni araçlar ve yöntemlerle zengin-
leştirerek çalışmalarımızı 2023 Ha-
ziranı'na kadar sürdüreceğiz. Önü-
müzdeki yaklaşık bir yıllık süreyi en 
güzel şekilde değerlendirerek 16'ncı 
seçim zaferimize hep birlikte ulaşa-
cağız." diye konuştu.

"2023 seçimlerinin öncekilere göre 
farkı buradan geliyor"
Cumhurbaşkanımız seçime, küresel 
krizlerin dünyadaki yönetim ve eko-
nomik sistemini kökünden sarstığı 
bir dönemde gidildiğine dikkati çeke-
rek, ilk işareti 2008 küresel finans kri-
ziyle başlayan, salgınla yeni bir mer-
haleye ulaşan bu büyük sarsıntının 
Ukrayna-Rusya savaşıyla güvenlik 
boyutu da kazandığını söyledi.
Küresel krizin Türkiye'nin önüne teh-
ditlerin yanında önemli fırsatlar da 
çıkardığına işaret eden Cumhurbaş-
kanımız, geçen 20 yılda Türkiye'ye

“VATAN TOPRAKLARININ HER KARIŞINI 
ESERLERİMİZLE DONATTIK”
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kazandırdıkları demokrasi ve kalkın-
ma altyapısı sayesinde pek çok sına-
mayı başarıyla verdiklerini belirtti. 

Vesayet düzeniyle ve darbe heveslile-
riyle mücadele ederek milli iradenin 
üstünlüğünü tartışmasız bir şekilde 
tesis ettiklerini dile getiren Cumhur-
başkanımız, Türkiye'nin asırlık geri 
kalmışlığını ortadan kaldıracak eser 
ve hizmetleri her alana teşmil ede-
rek adım adım hayata geçirdiklerini 
bildirdi.
Eğitimden sağlığa, ulaşımdan ener-
jiye, tarımdan spora, dış politikada, 
her alanda milletin en üst standart-
larda hizmet alabileceği imkânları 
sağladıklarını, vatan topraklarının 
her karışını eserlerle donattıkları-

nı vurgulayan Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:
"Terör örgütlerinin başını, hem sınır-
larımız içinde hem sınırlarımız dışın-
da ezerek, vatandaşlarımızın can, 
mal ve istikbal kaygısını ortadan 
kaldırdık. Kimi küresel dengesizlik-
lerden kimi ülkemize kurulan ekono-
mik tuzaklardan kaynaklanan dalga-
lanmalara rağmen milletimizin refah 
seviyesini geçmişle mukayese edile-
meyecek derecede yükselttik. Kendi 
güvenliğiyle, kendi yönetimiyle, kendi 
ekonomisiyle ilgili kararların başka 
yerlerde verildiği Türkiye'yi sadece 
vatandaşlarının değil bölgesindeki 
tüm kardeşlerinin, dünyadaki tüm 
mazlumların umudu bir ülke haline 
getirdik. Şimdi işte tüm bu emekle-

rin, tüm bu mücadelelerin, tüm bu 
fedakârlıkların, tüm bu altyapının asıl 
meyvesini toplayacağınız büyük ve 
güçlü Türkiye'nin inşasını tamamla-
yacağımız bir dönemin eşiğindeyiz. 
2023 seçimlerinin öncekilere göre 
farkı buradan geliyor."
Cumhurbaşkanımız, "Gün oldu, ülke-
miz vizyon projelerini engellemeye 
çalışan bürokratik oligarşiyle de kav-
ga ettik. Gün oldu, Türkiye'yi tapulu 
mülkü görüp, insanımıza tepeden 
bakan 'kömürcü, makarnacı' diyerek 
milletimizi aşağılayan elitist zihniyet-
le de kavga ettik." dedi.
Cumhurbaşkanımız siyasette, mü-
cadele anlamındaki kavganın elbette 
olacağını ve 40 yılı aşan siyasi haya-
tının hep böyle geçtiğini söyledi.
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CUMHURBAŞKANIMIZ, RİZE-ARTVİN 
HAVALİMANI AÇILIŞ TÖRENİ’NE KATILDI
Cumhurbaşkanımız, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmaya, tüm katılımcıları selamlayarak 
başladı. Türkiye'nin iftihar verici eserleri arasındaki yerini alan Rize-Artvin Havalimanı'nın hayırlı olmasını dileyen 
Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel 
Başkanı Mustafa Destici ile diğer katılımcılara teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız, eser ve hizmet siyasetlerinin 
son örneği olan bu havalimanının sıradan bir yatırım olmadığını belirterek, dünyada deniz üzerinde inşa edilen 
toplam 5 havalimanı olduğunu, bunlardan ikisinin Türkiye'de bulunduğunu anımsattı. Türkiye'deki havalimanı 
sayısını 26'dan 57'ye çıkardıklarını söyleyen Cumhurbaşkanımız, vatandaşların kendisiyle gurur duyduklarını 
söylemesi üzerine, "Ben sizlerle gurur duyuyorum. Rabbime hamdediyorum. Ya Rab, şahsıma ve heyetime bu 
millete hizmet etme şerefini bizlere bahşettiğin için sana hamdolsun." ifadelerini kullandı.
"Gurur verici bir eser oldu" Sıfırdan yapmışçasına yeniledikleri havalimanları da bulunduğunu anlatan Cumhur-
başkanımız, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Yaklaşık 5 yılda, 4,4 milyar liralık bir 
yatırımla tamamlanan Rize-Artvin 
Havalimanı 3 bin metrelik pisti, yıllık 
3 milyon yolcu kapasiteli terminali, 
destek üniteleri ve diğer birimleriyle 
gerçekten gurur verici bir eser oldu. 
Ancak şu anda uçaklarımız boş gi-
dip geliyor. Şimdi buradan Rizeli 
hemşehrilerime sesleniyorum, Art-
vinli hemşehrilerime sesleniyorum, 
bu uçaklar boş gidip gelirse bu tabii 
ne Rizeliye yakışır ne Artvinliye yakı-
şır. Şu anda gerek uçak sayısı, gerek-
se bütün bu maliyetler bir şeyi ortaya 
koyuyor, demek ki Rizeli hemşehrile-

rim, Artvinli hemşehrilerim, bu uçak-
ları doldurmalı ki ona göre de bu gi-
diş gelişler çok daha farklı bir şekilde 
devam etsin."
Cumhurbaşkanımız, havalimanında-
ki binaların giriş kapısından kulesi-
ne kadar tüm mimarisinin bölgenin 
özelliklerine uygun şekilde tasarlan-
dığını ve yapıldığını belirterek, şöyle 
devam etti: "Türkiye'nin kalkınmada 
ve özellikle de hava yolu ulaşımın-
da son 20 yılda katettiği mesafenin 
sembolü olarak gördüğüm bu eser, 
ne dağların ne denizlerin bizim hiz-
met azmimizin önünde duramaya-

cağının işaretidir. Doğu Karadeniz'in 
gerçekten zorlu coğrafyasında inşa 
ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı 
komşumuz Gürcistan'ın ulaşımını 
da kolaylaştıracaktır. Ülkemizin sınır-
larının en uç noktasına kurduğumuz 
bu havalimanı, insanımıza vakitten 
yakıta, trafik kazalarından emisyon 
gazı azaltımına kadar pek çok alan-
da katkı sağlayacaktır. Bu toprak-
larda yaşayanlar ve sılayırahim için 
ziyarete gelenler yanında bölgenin 
güzelliklerini görmek isteyen herke-
se Rize, Artvin artık bir uçak bileti 
mesafesindedir."

Sadece bununla kalmadıklarını ve 
son 20 yılda Rize'ye 25 milyar lira 
tutarında yatırım yaptıklarını dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, şunları 
söyledi:
"Eğitimde inşa ettiğimiz iki bin adet 
yeni dersliğin yanında bugün 16 bin 
öğrencinin öğrenim gördüğü üniver-
sitemizi şehrimize kazandırdık. Üni-
versite öğrencilerimiz için 5 bin 500 
kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt 

binaları açtık. Toplam 92 adet spor 
tesisi yaptık. İhtiyaç sahibi hemşeh-
rilerimize toplam 1,1 milyar lira tuta-
rında sosyal yardım aktardık. Sağlık-
ta, toplamda 911 yataklı hastanelerin 
de aralarında bulunduğu 28 sağlık 
tesisini şehrimize kazandırdık. TOKİ 
eliyle Rize'de 4 bin 918 konut proje-
sini hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl 
üzücü bir sel felaketiyle karşı karşıya 
kalan Rize'mizde tüm afetzede kar-

deşlerimize eskisinden daha güzel 
köy konutları, evler ve çay alım mer-
kezleri yapıyoruz."
Güneysu Millet Bahçesi'ni yıl sonuna 
kadar vatandaşların hizmetine suna-
caklarını dile getiren Cumhurbaşka-
nımız, bölünmüş yol uzunluğunu 20 
kilometreden 190 kilometreye çıkar-
dıklarını hatırlattı.
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“SİZ, SULTAN ALPARSLAN'DAN 
OSMAN GAZİ'YE, FATİH'TEN YAVUZ'A, 
ABDÜLHAMİD'DEN BUGÜNE ECDADIN 
TÜM ÖNCÜLERİNİN TEMSİLCİSİ OLAN 
GENÇLİKSİNİZ”
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, partisinin gençlik kolları tarafın-
dan Yeni Adana Stadyumu'nda düzenle-
nen "Bir Gençlik Şöleni"ne katıldı.
Cumhurbaşkanımız, ülkenin dört bir ya-
nından gelen gençleri, "Gazi Mustafa 
Kemal'in 'Mevcudiyetimizin ve istikba-
limizin temeli' diyerek tarif ettiği sevgi-
li gençler, üstat Necip Fazıl'ın 'Zaman 
bendedir ve mekan bana emanettir' şu-
urunun temsilcisi olarak gördüğü sevgili 
gençler, kökü ezelde ve dalı ebette bir 
büyük davanın idrakinde sevgili gençler, 
surda açılan mukaddes delikten çağla-

yan sular gibi geçerek kendisine biçilen 
gömlekleri yırtıp atan sevgili gençler, vel-
hasıl gözümüzün nuru, geleceğimizin te-
minatı sevgili gençler" diye hitap ederek 
selamladı.
Programa gelen 28 farklı bölgeden siyasi 
parti gençlik teşkilatı temsilcilerine te-
şekkür eden Cumhurbaşkanımız, gençlik 
şölenine katılan ve "Cesur yürekli" diye 
seslendiği sanatçıları da tebrik etti.
Cumhurbaşkanımız, "Bana sizler gibi yol 
arkadaşları, sizler gibi dava arkadaşları, 
sizler gibi kalbi imanlı, zihni aydınlık, ufku 
açık yol arkadaşları verdiği için Rabb'ime 

binlerce, milyonlarca kez hamdediyo-
rum." diye konuştu.
Bu gençliğin, Türkiye'yi hedeflerine ulaş-
tıracak, dünyayı değiştirecek gençlik 
olduğunu belirten Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti 

"Siz, propaganda edileni, verileni, da-
yatılanı değil, kendi tarih ve kültür ha-
zinesindeki hakikatleri arayıp bulacak 
gençliksiniz. Siz, dağılmışları toplayacak, 
gizlenmişleri açacak, karanlıkları güneşle 
aydınlatacak gençliksiniz.
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Siz, çürümüşlüğün, sinsi oyunların, kirli 
mecraların içinden kendi medeniyet de-
ğerlerimizin kılavuzluğundan sıyrılıp er-
demli yolları açacak gençliksiniz. Sizde 
bunu görüyorum. Size inanıyorum. İna-
nıyorum ki üstadın ifadesiyle 'Ey düş-
manım, sen benim ifadem ve hızımsın, 
gündüz geceye muhtaç, bana da sen 
lazımsın' dediği gibi karanlıkları yırtıp 
aşacak gençliksiniz. Gençler siz, Mave-
ra'daki aşk iksirini sağacak, çekirdekleri 
yarıp özü bulacak, kozaları örecek, uyu-
yan medeniyeti yeniden diriltecek olan 
gençliksiniz."
Bu gençliğin, esir kalmış kardeşlerinin, 
yardım eli bekleyen mazlumların se-
vinci olacağını ifade eden Cumhurbaş-
kanımız, "Siz mankurtların karşısında 
milletin mayasını muhafaza edecek, 
hedef bekleyen akranlarının karşısında 
Kızılelma'nın istikametini gösterecek 
gençliksiniz. Gençler siz, Medine'nin, 
Mekke'nin, Kudüs'ün, Diyarbakır'ın, İs-
tanbul'un, Bosna'nın, semalarında ezan 

sesleri yankılanan tüm diyarların bek-
lediği gençliksiniz. Siz, Sultan Alpars-
lan'dan Osman Gazi'ye, Fatih'ten Ya-
vuz'a, Abdülhamid'den bugüne ecdadın 
tüm öncülerinin temsilcisi olan gençlik-
siniz." dedi.
"Siz, bu emperyalist ağızlılara hak ettik-
leri cevabı verecek gençliksiniz"
Abdülhamid Han'ın hayatı boyunca, 
devrinin emperyalistleriyle ve onların 
içerideki maşalarıyla mücadele etmiş 
bir medeniyet ve millet sevdalısı oldu-
ğunu dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
şunları kaydetti:
"Varsın birileri Gezi olaylarını Abdülha-
mid Han'ın devrilişine benzeterek em-
peryalistlere selam dursun, biz ecdadın 
izinden yürümeyi sürdüreceğiz. Abdül-
hamid nezdinde yapılan bu ecdat, tarih 
ve değer düşmanlığına katılıp katılma-
dıklarını sormak da hakkımızdır. Öyle ya 
gençlerimizin, kimin kim olduğunu, han-
gi müşterekler etrafında buluştuğunu 
bilmeye hakkı var. Siz, işte bu emperya-

list ağızlılara hak ettikleri cevabı verecek 
gençliksiniz. Gençler, Sultan Abdülha-
mid'e laf atan, dil uzatan hanımefendiye 
şunu sormak lazım, 33 yıl 'Hasta dev' 
diye takdim edilen Osmanlı'yı bir karış 
toprak kaybetmeden yöneten Sultan 
Abdülhamid'e hakaret, haddini aşmak-
tır ve bu haddini aşanlara bu millet ina-
nıyorum ki 2023 seçimlerinde haddini 
bildirecektir. 33 yıl dile kolay. Bu millet, 
ecdadına hakaret edenlere haddini bil-
direcektir. Bu akşam buradan ben ilk 
sinyali veriyorum. Kardeşlerim siz, Meh-
met Akif'in Asım'ı, Necip Fazıl'ın ideal 
gençliği, Nurettin Topçu'nun beklenen 
gençliği, Karakoç'un diriliş nesli özlem-
lerini hayata geçirecek gençliksiniz. Siz, 
bizim 40 yıllık siyasi mücadelemiz ve 
20 yıllık iktidarımızda temellerini attığı-
mız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını 
2053 vizyonuyla taçlandıracak gençlik-
siniz."
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Cumhurbaşkanımız, daha sonra Arif Nihat 
Asya'nın Fetih Marşı şiirinden bir bölüm 
okudu.
Cumhurbaşkanımız, "Türkiye'nin gerekti-
ğinde yedi düvele meydan okuyarak elde 
ettiği her kazanım, gençlerimizin işte bu 
hasletleriyle ortaya koydukları onurlu du-
ruşları, verdikleri erdemli mücadeleleri, 
elde ettikleri başarıları sayesindedir." dedi.
Arif Nihat Asya'nın Fetih Marşı şiirinden, 
"Yürü, hâlâ ne diye oyunda, oynaştasın? 
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Sen 
de geçebilirsin yardan, anadan, serden. 
Senin de destanını okuyalım ezberden. 
Haberin yok gibidir taşıdığın değerden. 
Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, başta-
sın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın." 
dizelerini okuyan Cumhurbaşkanımız, 
"Sizler işte bu gençliksiniz, bunun için her 
birinizin kalbimizde, zihnimizde ayrı, özel, 
eşsiz bir yeri var. Bu bakımdan karşımdaki 
gençliği Allah için seviyorum ve sizin gibi 
bir gençliğe sahip olduğumuz için de Al-

lah'a hamdediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlere, "2023'e hazır mıyız? Tüm arka-
daşlarınıza bu akşamın coşkusunu ilet-
meye hazır mıyız?" diye soran Cumhur-
başkanımız, şöyle devam etti:
"Öyleyse 2023'ün neticesini gözlerinizde 
okuyorum. Öyleyse Allah'ın izniyle 2023 ile 
beraber bu süreci devam ettireceğiz. Ve 
bu kararlılığınız, bu devamlılığınız inşallah 
2023 ile birlikte yeni bir dönemi başlatacak 
ve sizlerle birlikte yine aldığımız emaneti 
doruğuna yerleştireceğiz. Hiç endişeniz 
olmasın. Bakın şimdi sizlerle stadyumun 
içinde, az önce stadyumun dışında yine 
on binlere hitap ettim. Gençlerimizle aynı 
istikamete baktığımız, gençlerimizle aynı 
yolda yürüdüğümüz, gençlerimizle aynı 
heyecanı paylaştığımız, şu karşımızdaki 
tabloda tezahür eden, birliğimize, beraber-
liğimize sahip çıktığımız müddetçe bize 
tereddüt yok, yeis yok, hüzün yok.
Rabbimizin 'Gevşemeyin, üzülmeyin eğer 

gerçekten inanıyorsanız muhakkak üs-
tün olan sizlersiniz.' müjdesi bize hakikati 
işaret ediyor. Sevgili gençler, tabii sizlerin 
de bu büyük misyonu taşıyacak gayreti, 
azmi, iradeyi, kararlılığı, birikimi, mücade-
leyi ortaya koymanız gerekiyor. Gençlikte 
durmak gerilemektir, gençlikte gerilemek 
yıkılmaktır, gençlikte yıkılmak ölmekten 
beterdir. Yıkılmaktan, gerilemekten, dur-
maktan kaçınmanın yolu ise sürekli ileriye, 
daha ileriye, hep ileriye doğru gitmek, hep 
yukarıya doğru tırmanmak, zirveden gö-
zünü ayırmamaktır. Hep ileriye giderken, 
yukarıya doğru tırmanırken, takip edeceği-
niz yolu da ancak doğruyu ve yanlışı, iyiliği 
ve kötülüğü, hakkı ve batılı, adaleti ve zul-
mü en iyi şekliyle öğrenerek bulabilirsiniz. 
Ailenizde ruhunuzu, okulunuzda zihninizi, 
ilim irfan meclislerinde gönlünüzü, spor 
salonlarında bedeninizi doyuracaksınız ki 
bu donanımı kazanabilesiniz."
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Gölcük Tersane Komutan-
lığı’nda Hızırreis Denizaltısı Havuza 
Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk 
Kaynak Töreni'ndeki konuşmasında, 
"Bugün havuza çekim işlemini yaptı-
ğımız Hızırreis denizaltımızın 2023'te, 
Selmanreis'in ise 2027 yılında hizmete 
girmesini planlıyoruz. Bu seneden iti-
baren her yıl bir denizaltımızı hizmete 
alarak, 2027 yılına kadar 6 adet yeni tip 
denizaltımızı donanmamıza kazandır-
mış olacağız." ifadelerini kullandı.
Türk denizciliğinin kutup yıldızları Kap-
tan-ı Derya Hızır Reis Barbaros Hay-
rettin Paşa ile Selman Reis'i rahmetle 
yâd eden Cumhurbaşkanımız, aynı 
şekilde vatanın bağımsızlığı, milletin 
emniyet ve huzuru için karada, hava-

da, denizde mücadele ederken şehit 
düşen tüm kahramanlara Allah'tan 
rahmet ve mağfiret diledi.
Sınırların içinde ve dışında fedakârca 
görev yapan askerlere muvaffakiyet-
ler dileyen Cumhurbaşkanımız, yeni 
tip denizaltı projesinin ikinci denizaltısı 
olan Hızırreis'in havuza çekim işlemi-
nin yapılacağını ve 6. denizaltı Sel-
manreis'in de ilk kaynağının gerçek-
leştirileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanımız, yeni tip denizaltı-
ların teknik özellikleri itibarıyla göz dol-
durduğunu dile getirerek, şöyle devam 
etti:
"Su üstünde 1856 ton, dalmış hâlde 2 
bin 42 ton ağırlığa sahip denizaltıları-
mız 300 metreden fazla derine inebi-
liyor. Su altında 3 gün görev yapabilen 

denizaltılarımız 12 hafta boyunca ik-
malsiz suda kalabiliyor. Su altı, su üstü 
ve kara hedeflerine karşı etkili silahlar-
la donatılan denizaltılar değişik tipte 
torpido, füze atabilme ve mayın döke-
bilme kabiliyetlerine sahiptir. Havadan 
bağımsız tahrik kabiliyeti olan deni-
zaltılarımıza millî torpidomuz Akya 
ile millî gemisavar füzemiz Atmaca'yı 
entegre ediyoruz. Yeni tip denizaltı 
projemizde ilk denizaltı Pirireis'in bu yıl 
içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-
mıza teslimini gerçekleştirmeyi hedef-
liyoruz. Bugün havuza çekim işlemini 
yaptığımız Hızırreis denizaltımızın 
2023'te, Selmanreis'in ise 2027 yılında 
hizmete girmesini planlıyoruz. Bu se-
neden itibaren her yıl bir denizaltımızı 
hizmete alarak, 2027 yılına kadar 6 

“2027 YILINA KADAR 6 ADET YENİ 
TİP DENİZALTIMIZI DONANMAMIZA 
KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ”
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6 adet yeni tip denizaltımızı donanma-
mıza kazandırmış olacağız."
Cumhurbaşkanımız, bu kritik projede 
yaklaşık 30 yerli firmanın, denizaltı 
platformu ve su altı teknolojisine yöne-
lik tasarımları ve üretimleriyle sorumlu-
luk üstlendiğini kaydetti.
Ayrıca pek çok firmanın da alt yükleni-
ci olarak denizaltıların üretim sürecine 
katkı sunduğunu belirten Cumhurbaş-
kanımız, denizlerdeki güce güç kata-
cak bu denizaltıların inşa edilmesinde 

emeği geçen herkese teşekkür etti.
"MİLDEN'in inşasına 2025'te Gölcük 
Tersanesi'nde başlıyoruz"
Cumhurbaşkanımız, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
"Çok değil daha 15-20 yıl öncesine 
göre hayal dahi edilemeyen bu başa-
rıları önemsiyor, ancak yeterli görmü-
yoruz. Savunma ürünlerinin tasarımın-
dan imalatına kadar her safhasında 
yerlilik oranlarımızı en üst düzeye taşı-
maya çalışıyoruz.

Reis sınıfı denizaltılarda mevcut sis-
temlerin geliştirilerek kullanılmasına 
yönelik araştırma geliştirme faaliyet-
lerine başladık. Yerli ve millî yakıt pili, 
ana elektrik motoru, batarya ve çeşitli 
tipte sonarların geliştirilmesine önce-
lik veriyoruz. Diğer savunma sanayii 
hamlelerimizde olduğu gibi burada da 
hedefimiz millî denizaltı projemizi ha-
yata geçirmektir. Millî dizayn ve ağırlığı 
millî sistemlerden oluşacak millî deni-
zaltımız MİLDEN'le ilgili hazırlıklarımız

son sürat devam ediyor. MİLDEN'in 
inşasına inşallah 2025 senesinde Göl-
cük Tersanesi'nde başlıyoruz."
Cumhurbaşkanımız, Reis sınıfı 6 deni-
zaltının imalat aşamalarında elde et-
tikleri tecrübeleri millî denizaltı üretim 
sürecinde kullanacaklarını söyledi.

"Millî denizaltımızı 5-6 sene içerisinde 
Deniz Kuvvetlerimize teslim etmeyi 
planlıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı-
mız, MİLDEN Projesi'nde görev alan 
firmalara, resmî kurumlara, mühendi-
sinden işçisine kadar herkese şimdi-
den başarılar diledi.
Cumhurbaşkanımız, Mavi Vatan'ın gü-
venliği için donanmayı daha güçlü ve 
caydırıcı kılacak birçok projeyi hayata 
geçirdiklerini söyledi. Millî savaş ge-
mileri, amfibi gemileri, test ve eğitim 
gemisi, denizaltı kurtarma ana gemisi, 
sahil güvenlik arama kurtarma gemisi, 
lojistik destek gemisi, süratli devriye 
botları, SAT botları, acil müdahale dalış 

eğitim botları, karakol botları, kontrol 
botları gibi stratejik projeleri başarıyla 
uyguladıklarını vurgulayan Cumhur-
başkanımız, "Ayrıca silahlı insansız 
deniz araçları üretiyor, bunların sürü 
şeklinde hareket eden daha ileri versi-
yonları üzerinde çalışıyoruz. Şimdi sı-
rada çok maksatlı amfibi hücum gemi-
miz Anadolu, denizde ikmal muharebe 
destek gemimiz, İ sınıfı fırkateynleri-
miz, bu arada TF 2000 hava savun-
ma muhribimiz ve nihayetinde uçak 
gemimiz var. Envanterimizde bulunan 
birçok deniz aracımızı son teknolojiler 
ekleyerek modernize ediyoruz." bilgisi-
ni paylaştı.
“Savunma sanayiinde tarih yazmaya 
devam edeceğiz”
İnşa ve modernize edilen deniz araç-
larını silah, radar, muhabere ve elekt-
ronik sistemlerle donattıklarını anlatan 
Cumhurbaşkanımız, şöyle konuştu:
"Ülkemiz, hâlihazırda dünyada bir sa-
vaş gemisini millî olarak tasarlayan, 

inşa eden ve idamesini gerçekleştire-
bilen 10 ülke arasında yer alıyor. Bü-
tün bu faaliyetler şahsi desteğimizle 
güçlendirdiğimiz Savunma Sanayii 
Başkanlığımızın, ordumuzun, tersane-
lerimizin, üniversitelerimizin, özel sek-
törümüzün ve özellikle KOBİ'lerimizin 
ahenkli çalışmasıyla hayata geçiyor. 
İnşallah bu sinerjiyi koruyup kamu-ö-
zel tam bir uyum içinde çalışarak 
savunma sanayiinde tarih yazmaya 
devam edeceğiz. Türkiye'yi bu alanda 
dünyanın en güçlü ülkelerinden biri ya-
pana kadar durmayacağız."
Denizaltıların Türkiye'ye ve donanma-
ya hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaş-
kanımız, emeği geçen tüm kurumları 
ve yüklenici firmaları tebrik etti.
Cumhurbaşkanımız, buradaki son 
teknik adımları atıp bugün Kartepe'de, 
Adana'daki törenden dönerken ebedi-
yete uğurladıkları Sude Naz Akkuş'un 
cenaze törenine katılacağını sözlerine 
ekledi.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgür-
lükler Adası'ndaki Adnan Menderes 
Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs darbesi-
nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yas-
sıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı 
anma programına katıldı.
Programa öncülük eden İstanbul 2 
No'lu Barosu'nu tebrik edip adaletin 
tecellisi yolunda gösterdikleri samimi 
çabalarda avukatlara başarılar dileyen 
Cumhurbaşkanımız, isimleri milletin 
hafızasına şehit olarak yazılan Adnan 
Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin 
Rüştü Zorlu'yu rahmetle ve şükranla 
yâd etti. Darbe sonrasında kurdukları 
düzmece mahkemelerle şu an üzerin-

de bulundukları yeri bir zulüm ve utanç 
adasına çevirenleri de lanetle ve nef-
retle andığını söyleyen Cumhurbaşka-
nımız, şöyle devam etti 
"Menderes'i ve arkadaşlarını darağa-
cına gönderenlerin alınlarına çaldıkları 
o kara leke, değil 62 yıl 600 yıl geçse 
de hiçbir zaman temizlenmeyecektir. 
Milletimiz merhum Menderes ve arka-
daşlarını nasıl gönlüne nakşetmişse 
Yassıada zulmüne imza atanları da 
asla affetmeyecektir. Nitekim darbe 
mahkemelerinin aldığı gayrimeşru 
kararlar sebebiyle Yassıada milletimiz 
tarafından yıllarca 'Yaslı ada' olarak 
adlandırılmıştır. Aylar boyunca burada 
milletin gözü önünde işlenen hukuk 

cinayetleri, insanımızın zihninde ve 
kalbinde çok derin yaralar açmıştır. 27 
Mayıs darbesinin failleri de bu adanın 
seçilmişler için bir uyarı, daha doğrusu 
bir tehdit kaynağı olarak hafızalara ka-
zınmasını istemişlerdir."
"Siyasetçiler, Menderes ve arkadaşla-
rının acı akıbetiyle tehdit edildi
Cumhurbaşkanımız, Türk demokra-
sisine ilk hançerin saplandığı 27 Ma-
yıs'tan beri Yassıada'nın Demokles'in 
kılıcı gibi millî iradenin tepesinde sal-
lanmaya devam ettiğini kaydederek, 
ülkesi ve milleti için aşkla çalışan eser 
ve hizmet üreten siyasetçilerin kimi za-
man emperyalist güçler kimi zaman 
darbeciler kimi zaman da vesayetin

"MİLLETİMİZ MERHUM MENDERES 
VE ARKADAŞLARINI NASIL GÖNLÜNE 
NAKŞETMİŞSE YASSIADA ZULMÜNE İMZA 
ATANLARI DA ASLA AFFETMEYECEKTİR."
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sözcülüğünü yapan medya aracılığıy-
la Yassıada'yla, Menderes ve arkadaş-
larının acı akıbetiyle tehdit edildiğini 
belirtti.
Cumhurbaşkanımız, merhum Mende-
res'in idam sehpasındaki iç karartan o 
fotoğrafının siyasetçilere ayar vermek 
için sürekli gündemde tutulduğunu 
dile getirdi.

Yassıada'nın, Yaslıada, ardından da 
Demokrasi ve Özgürlükler Adası ol-
duğunun altını çizen Cumhurbaşkanı-
mız, şunları kaydetti:

"İnşallah ortaöğretimden üniversite-
lerimize özellikle hukuk fakültesi öğ-
rencilerinin stajlarını burada çok farklı 
bir şekilde yapmalarını arzu ediyoruz. 
Biraz sonra yargılama salonlarını gö-
receksiniz. Ve buralarda bu yargılama-
ların nasıl yapıldığını bizzat görecek-
siniz. Onlara emreden, talimat veren 
güç öyle istediği için o kararlar veril-
miş. Hamdolsun şimdi böyle bir güç 
yok. Tam aksine adl-i ilahinin tecellisini 
bekleyen güç var."
"Evlatlarımızın tarih ve demokrasi şu-
uru kazandıkları bir ziyaretgah hâline 

getireceğiz"
Cumhurbaşkanımız, Türk demokra-
sisinin ödediği ağır bedellerin canlı 
şahidi olan Yaslıada'yı 2 sene önce 
Demokrasi ve Özgürlükler Adası hâli-
ne getirerek yeni bir hüviyete ve görü-
nüme kavuşturduklarını söyledi.
Attıkları bu adımla millî irade uğruna 
can veren kahramanların hatırasına 
sahip çıkma yanında, demokrasiyi de 
ağır bir yükten kurtarmış olduklarını 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız, şun-
ları dile getirdi:
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"Tabii bu süreç içerisinde Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliğine ve bunun ya-
nında özellikle yüklenici firma ve Genel 
Başkan Yardımcım Çiğdem Hanım'a 
ve eşine özellikle teşekkür ediyorum. 
Çünkü çok yoğun bir çalışma ortaya 
koyarak Yaslıada'yı Demokrasi ve Öz-
gürlükler Adası hâline getirdiler. Adeta 
60 yıl boyunca yas tutan, gözyaşı dö-
ken bu adayı milletimizin darbecilere 
karşı zaferinin yeni bir sembolü hâline 
dönüştürdük."

Cumhurbaşkanımız, 62 sene önce hu-
kuk katliamlarının işlendiği bu adada 
artık Türkiye'yi adalette ileriye taşıyan 
etkinlikler düzenlendiğini ifade ederek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii biz bunu yeterli görmüyoruz. Bu 
ada niçin bir Camp David olmasın? Bu-
rada bunu da yapabiliriz ve yapacağız. 
İlk önce Türk Cumhuriyetlerinin bura-
da güzel bir zirvesini yaptık. Bu zirveyle 
beraber adımı attık. Şimdi bunu daha 
da geliştireceğiz ve genişleteceğiz. 

Demokrasi ve Özgürlükler Adası yeni 
kimliğiyle özellikle istikbalimizin temi-
natı olan gençlerimiz için bir nevi okul 
işlevi görüyor. İnşallah önümüzdeki 
dönemde burayı çok daha etkin kulla-
nacak, milletimizin iradesini korumak 
uğruna verdiği mücadelenin nişanesi 
olarak nesilden nesile aktarılmasını 
sağlayacağız. Çanakkale Şehitliğimiz 
gibi burasını da evlatlarımızın tarih ve 
demokrasi şuuru kazandıkları bir ziya-
retgah hâline getireceğiz."
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Bugünkü anma programını da bu 
yönde atılmış değerli bir adım olarak 
gördüğünü vurgulayan Cumhurbaş-
kanımız, emeği geçenlere teşekkür 
ederek, şehitlerin ruhuna Fatiha okun-
masını istedi.
Cumhurbaşkanımız, İstiklal Marşı şairi 
merhum Mehmet Akif'in "Tarihi teker-
rür diye tarif ediyorlar / Hiç ibret alın-
saydı tekerrür mü ederdi?" mısralarını 
dile getirerek merhum Akif'in dediği 

gibi tarihin ibret almayanlar ve kıssa-
dan hisse çıkarmayanlar için tekerrür 
ettiğini söyledi.
Ders alınmadığında sadece tarih değil 
aynı zamanda acıların da tekrarlandı-
ğını ifade eden Cumhurbaşkanımız, 
"Türkiye'nin 70 yılı aşan sancılı, me-
şakkatli demokrasi yolculuğu, bunun 
en müşahhas örneğidir. 27 Mayıs 
Darbesi, millî iradeyi antidemokratik 
yollarla zapturapt altına almaya çalı-

şan müdahale zincirinin ilk halkasını 
teşkil etmiştir. Daha sonra neredeyse 
her on yılda bir tekrarlanan vesayet 
girişimleriyle demokrasimiz kesintiye 
uğramış, sivil siyaset kan kaybetmiştir. 
Türkiye'ye ekonomik, siyasi, diploma-
tik ve hukuki bakımdan ağır zararlar 
veren her hadise, ülkemizin kaynakla-
rının heba olmasına da maalesef yol 
açmıştır." dedi.
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“İSTANBUL’UN FETHİ, ANADOLU’NUN 
EBEDİ TÜRK YURDU OLARAK KALACAĞININ 
TARİHE KAZINMIŞ MÜHRÜDÜR”
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 
düzenlenen İstanbul'un Fethi'nin 569. 
Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı 
Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'n-
de konuştu.
Aldığı resmî  rakamlara göre 560 bin 
kişinin karşısında bulunduğunu be-
lirten Cumhurbaşkanımız, "Siz ne 
güzel insanlarsınız. Sizler, İstanbul'un 
inşallah 2023'e giden bu yolda, hazır 
olduğunuzu gösterdiniz." ifadelerini 
kullandı.
Katılımcıları ve İstanbulluları selam-
layan Cumhurbaşkanımız, "İstanbul 
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'n-
den, 81 vilayetimizin tamamındaki 
tüm vatandaşlarıma selamlarımı gön-
deriyorum. Rabbime, beni böyle şanlı 
bir milletin ferdi olarak dünyaya getirdi-

ği için hamdediyorum. Rabbime bana 
bu fetih nesline hizmet etme şerefi 
bahşettiği için hamdediyorum. Rab-
bime bizleri bugün burada, şu güzel 
iklimde buluşturduğu için hamdediyo-
rum." diye konuştu.

"Tarihimizde kolay kazanılmış hiçbir 
zafer yok"

Cumhurbaşkanımız, Türk tarihinde 
kolay kazanılmış hiçbir zaferin olmadı-
ğını belirterek, şunları kaydetti:

"Ama İstanbul'un fethi, Anadolu'nun 
ebedi Türk yurdu olarak kalacağının 
tarihe kazınmış mührüdür. Şimdi bu-
radan sesleniyorum. Fetih mübarek 
olsun. Fethin 569. yılı mübarek olsun. 
Fetihlerin anası, bu fethin daha nice 

yılları, asırları şimdiden mübarek ol-
sun. Fatih'ten Allah razı olsun. Fatih'in 
asırlardır izini takip eden torunlarından 
Allah razı olsun. Bugün de Fatih'in 
izinden gitmek için kendini yetiştiren 
evlatlarımızdan Allah razı olsun. Genç-
ler, şair ne diyor biliyor musunuz? 'De-
likanlım işaret aldığın gün atandan 
yürüyeceksin, millet yürüyecek ar-
kandan. Sana selam getirdim Ulubatlı 
Hasan'dan. Elde sensin. Dilde sen. Gö-
nüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u 
fethettiği yaştasın.' İşte milleti arka-
sından yürütecek gençlerimiz olduğu 
sürece bu ülkenin önünde kimse du-
rabilir mi? Duramaz. Atasından aldığı 
işareti takip eden gençlerimiz olduğu 
müddetçe bu milletin önünü kimse ke-
semez. İşte bu gençliği şimdi burada 
karşımda görüyorum. Maşallah."
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Cumhurbaşkanımız, Osmanlı'nın fetih 
hazırlıklarına Orhan Gazi devrinden iti-
baren başladığına değinerek, "Devrin 
haritalarına bakıldığında Bizans'ın, Os-
manlı'nın, Anadolu ve Rumeli toprak-
larının ortasında düğün gününü bek-
leyen bir gelin gibi durduğu görülüyor. 
Yıldırım Beyazıt, Musa Çelebi ve İkinci 
Murat tarafından gerçekleştirilen ku-
şatmaların başarıyla sonuçlanama-
masının kendi içinde pek çok sebeple-
ri vardır." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, İstanbul'u fethe-
derek Müslümanların 7 asırlık haya-
lini gerçeğe dönüştüren Fatih Sultan 
Mehmet'in aynı zamanda Bizans'ı ve 
entrikalarını da tarihe gömdüğünü 
vurgulayarak, "İnşallah bugün de 2023 
hedeflerimizi hayata geçirerek 2053 
vizyonumuzu adım adım inşa ederek, 

çağımızın Bizanslarını ve oralarda kur-
gulanan entrikaları, tarihin tozlu rafla-
rına kaldırmaya hazır mıyız? Gazanız 
mübarek olsun." sözlerini sarf etti.

Savaşın, zulmün, haksızlığın, adalet-
sizliğin, ahlaksızlığın çukurunda çırpı-
nan insanlığa, Necip Fazıl Kısakürek'in 
"Destan" şirinden "Durun kalabalıklar. 
Bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam 
kollarımı makas gibi açarak. Durun, 
durun bir dünya iniyor tepemizden. 
Çatırtılar geliyor karanlık kubbemiz-
den." dizeleriyle seslenen Cumhurbaş-
kanımız, şöyle devam etti:
"Dünyanın kubbesinden gelen çatır-
tılar kimi zaman salgın hastalık, kimi 
zaman tabii afet, kimi zaman kıtlık, 
kimi zaman oluk oluk akan kan olarak 
karşımıza çıkarken işte biz bu hissiyat 

içinde ne diyoruz? 'Durun kalabalıklar'. 
Şimdi Rusya, Ukrayna'da durum bu 
mu? Felaket bu mu? Bütün bu fela-
ketler karşısında Türkiye ne yapıyor? 
İşte bu yanlış gidişe 'durun' demenin 
gayreti içerisinde. Suriye'de Irak'ta, 
Libya'da 'durun' diyoruz. Akdeniz'de, 
Ege'de 'durun' diyoruz. Ukrayna'da, Kı-
rım'da 'durun' diyoruz. Bosna'da, Bal-
kanlar'da 'durun' diyoruz. Karabağ'da, 
Kafkaslar'da 'durun' diyoruz. Filistin'de, 
Türkistan'da, Arakan'da 'durun' diyo-
ruz. Bu karanlık kubbenin ülkemizdeki 
aparatlarına da 'durun' diyoruz."

"İstanbul'un en büyük afet toplanma 
alanı olarak hizmet verecek"
Cumhurbaşkanımız, Atatürk Havali-
manı Millet Bahçesi'nin kentin en bü-
yük yeşil alanı olacağını söyledi.
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Atatürk Havalimanı arazisinin kullanıl-
maya devam eden kısımları dışında 
kalan 5 milyon metrekarenin üzerin-
deki alanını Millet Bahçesi yaparak İs-
tanbul halkının hizmetine sunduklarını 
anlatan Cumhurbaşkanımız, "145 bin 
ağaç ve fidan buraya dikilecek. Spor-
dan pikniğe, kitap okumadan yürüyü-
şe, fuardan müzeye kadar her türlü 
faaliyetin yürütüleceği bir alan olacak." 
dedi.
Cumhurbaşkanımız, bu bahçenin 
yaşlılardan çocuklara herkese hitap 
edeceğini belirterek, Atatürk Havali-
manı Millet Bahçesi'ni günde 1 milyon 
insanın yararlanabileceği bir yer hâline 
getireceklerini dile getirdi.

"İşlerine gelince yeşil edebiyatı yapar-
lar"
"Millet Bahçemiz aynı zamanda İstan-
bul'un en büyük afet toplanma alanı 
olarak hizmet verecek." diyen Cum-
hurbaşkanımız, şöyle devam etti:
"Dünyanın hiçbir yerinde bir şehre böy-
lesine bir yeşil alan kazandırılması pro-
jesine karşı çıkacak aklı başında tek 
bir kişi bulamazsınız. Ama ülkemizde 
aklını kiraya vermiş, siyasi husumet 

uğruna her şeye gözü kapalı karşı çık-
mayı adet hâline getirmiş bir kesimle 
karşı karşıyayız. Bunlar köprüye karşı 
çıkar, bunlar havalimanına karşı çıkar, 
bunlar parka, ağaca, yeşile karşı çıkar. 
İşlerine gelince 'ağaç kesilecek' yayga-
rasıyla, ülkenin altını üstüne getirirler. 
İşlerine gelmeyince beceriksizlik sebe-
biyle şehrin göbeğinde kesilmiş ağaç-
ları görmezden gelirler. İşte Beşiktaş 
Çırağan, o bölgede çınar ağaçlarını 
nasıl kestiklerini gördünüz.
"Her bir unsurun ayrı bir anlamı var, 
ayrı bir mesajı var"
Bu millet bahçesinin ülkeye kazandı-
rılmasında emeği geçen ve geçecek 
olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli-
ği Bakanlığı ile diğer kurumlara teşek-
kür eden Cumhurbaşkanımız, şunları 
kaydetti:
"Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin 
küçük bir modeli olan 8 bin metreka-
relik şu alandaki çınardan ıhlamura 16 
türden 569 ağacın, toprakla buluşan 
2053 çiçeğin, şehitlerimizin ölüm-
süzlüğünü simgeleyen 350 yaşındaki 
zeytin ağacının, projenin tamamı bitti-
ğinde burada yeşerecek 145 bin 530 
ağacın, velhasıl her bir unsurun ayrı bir 

anlamı var, ayrı bir mesajı var. Dereler 
bizim, bahçe bizim, bunlar kültürü-
müzün ayrılmaz parçaları. Burada da 
Pınarbaşı'ndan başlayarak tüm bah-
çeyi boydan boya geçecek bir deremiz 
akacak. Bostanlarda dalından meyve 
ve sebze toplayacak çocuklarımız, ta-
biatla doğrudan temas içinde olacak. 
Kapasitesi 28 bin kişiyi bulan etkinlik 
çayırı her türlü kültürel faaliyete ev 
sahipliği yapacak. Farklı konseptlerde 
kurulacak çocuk oyun alanları evlatla-
rımızın hayal güçlerini geliştirecek."
Cumhurbaşkanımız, mevcut tüm pe-
ronlar, hangarlar, binaların, fuarlardan 
bilim merkezlerine kadar çeşitli amaç-
larda kullanılacağını anlattı.
Buradaki 1006 odalı şehir hastanesini 
3 ayda yaptıklarını anımsatan Cum-
hurbaşkanımız, "Çünkü biz bu millete 
hizmet için varız. Biz milletimizin efen-
disi olmaya değil, hizmetkarı olmaya 
geldik. Aynısını Sancaktepe'de 3 ayda 
yaptık. Biz feda-i can ettik bu millet 
için ve bu şekilde de bu yola devam 
edeceğiz. Bu bölgenin hava kalitesini 
hazırlayacağımız millet bahçesi ile de-
ğiştireceğiz." ifadelerini kullandı.
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Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı

TÜRKİYE ÇEVRE HAFTASI VE DÜNYA 
ÇEVRE GÜNÜ
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“Çevre meselesi, tüm dünyayı ilgi-
lendiren küresel bir gündem olarak 
insanlık tarihi boyunca hep var ol-
muştur. Çevrenin doğal ve kültürel 
boyutlarıyla korunması bütün birey-
lerin, toplumların ve ülkelerin ortak 
sorumluluk almasını gerektiren bir 
konudur. Bu bakımdan gelecek ne-
sillerimizin emaneti olan çevreyi ko-
rumak ve yaşatmak durumundayız. 

Çevre ve insan bir bütünün ayrılmaz 
parçalarıdır, ikisi arasındaki güçlü 
bağı en net şekilde inanç ve mede-
niyetimizde, kültürümüzde görmek 
mümkündür. Geçmişten bugüne 
ecdadımızın çevreye bakışı ve tüm 
yaratılmışlara saygıyı öğütleyen 
merhametli yaklaşımı örneklik teşkil 
etmiş, bugün de bizlere ilham olma-
ya devam etmektedir.

Havanın, suyun, toprağın değerinin, 
tabiatı tahrip etmeyen yaklaşımların 
öneminin her geçen gün arttığı ve 
kendini çeşitli vesilelerle bizlere hatır-
lattığı bir dönemden geçiyoruz. Son 
birkaç yıldır hayatımızı her alanda 
etkileyen Koronavirüs salgını, çevre-
nin ve doğal dengenin korunmasının 
önemini tüm insanlığa bir kez daha 
hatırlatmıştır. 

Ekonomik kalkınma ile çevrenin ko-
runmasının birlikte mümkün oldu-
ğuna odaklanan sürdürülebilir yak-
laşımlar çerçevesinde Türkiye olarak 
çevreyi korurken üretmeye ve ülke-
mizi geliştirmeye devam ediyoruz. 

Cumhurbaşkanımız ve Genel Baş-
kanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde AK Parti olarak ülkemi-
zin son 20 yılına damgasını vuran 
tüm eser, hizmet ve yatırımlarımızı 
bu anlayışla hayata geçiriyoruz. Ül-
kemizde çevreden ekonomiye, üre-
timden teknolojiye her alanda büyük 
dönüşümlere vesile olacak Yeşil Kal-
kınma Devrimi hedefi ile yolumuza 

devam ediyoruz.

Çevre sorunlarının, küresel ısınma-
nın, iklim değişikliğinin, enerjinin ve 
gıda güvenliğinin dünyanın en önem-
li gündem maddeleri arasında yer al-
dığı günümüzde; ülkemiz genelinde 
artan orman varlığımızla, şehirleri-
mizdeki millet bahçeleri ve yeşil alan-
larımızla, Sıfır Atık uygulamalarımız-
la, yenilenebilir enerji kapasitemizle, 
emisyonsuz ulaşım araçlarımızla, 
mavi bayraklı plajlarımızla ve diğer 
pek çok alanda kat ettiğimiz mesafe 
ile dünyada adından söz ettiren, ba-
şarılarıyla örnek olan, çevre projeleri 
uluslararası alanda parmakla göste-
rilen bir ülke konumuna ulaştık. 

29 Mayıs’ta, İstanbul’un Fethi’nin 
569. yıl dönümünde Sn. Cumhur-
başkanımızın teşrifleriyle, dünyanın 
sayılı, Türkiye’nin en büyük millet 
bahçesi olarak milletimizin hizme-
tine sunulacak Atatürk Havalimanı 
Millet Bahçesi’nde ilk fidanları, yüz 
binlerce vatandaşımızın coşkulu ka-
tılımıyla toprakla buluşturduk.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi 
Gazete’de yayımlanan genelge ile 5 
Haziran’ı içine alan haftanın ‘Türkiye 
Çevre Haftası’ olarak 1-7 Haziran ta-
rihleri arasında ‘Sıfır atık’ temasıyla 
kutlanacak olması ülkemizin çevre 
konusundaki vizyonunun ve hassa-
siyetinin bir göstergesi olduğu gibi, 
atık yönetimi konusunda oluşturu-
lacak farkındalığa da önemli katkı 
verecektir.

İçinde bulunduğumuz bu haftanın 
81 il teşkilatımızla ve milletimizle bir-
likte daha katılımcı şekilde kutlanma-
sı için AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür 
Başkanlığı olarak tüm Türkiye’de çe-
şitli etkinlikler düzenliyor, ülkemizin 
doğal değerlerine, hükümetlerimizin 
ve belediyelerimizin çevre projelerine 

dikkat çekerek toplumsal bilinci artı-
racak çalışmalar yapıyoruz.

Dünyanın küresel ısınma, kuraklık ve 
iklim değişikliği gibi ciddi sorunlarla 
karşı karşıya bulunduğu günümüz-
de Türkiye olarak bireysel, ulusal ve 
küresel çabalara büyük önem veri-
yor, mücadele ve uyum kapsamında 
tarihi adımlar atıyor, 2053 net sıfır 
emisyon hedefimiz doğrultusunda 
çalışıyoruz. 

Doğal kaynaklarımızı tüketmeden 
kullanmak, tabiat varlıklarımızı koru-
mak, ağaçlandırma seferberlikleri ile 
orman varlığımızı artırmak ve çevre 
kirliliğinin önüne geçmek amacıyla 
sürdürülebilir projeleri hayata geçir-
meye devam ediyoruz.

Gelecek nesillerimize, mavisi ve yeşi-
liyle daha sağlıklı ve temiz bir dünya 
bırakmak en önemli sorumlulukları-
mız arasındadır. Türkiye Çevre Haf-
tası’nın ve 5 Haziran Dünya Çevre 
Günü’nün; çevre konusundaki top-
lumsal bilincin artmasına ve yaşam 
alışkanlıklarımızda köklü değişimle-
re vesile olmasını diliyorum.”

Çiğdem KARAASLAN
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı
Samsun Milletvekili

Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı
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AK Parti İnsan Hakları Başkanı Usta: 
“Bismillah diyoruz. Her defasında yeniden 
ve daha kararlı”
AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca, 
28 Mayıs 2022 Cumartesi günü AK 
Parti Genel Merkezi’nde "81 İl Kurum 
Ziyaretleri 
Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

AK Parti İnsan Haklarından sorum-
lu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla 
Şahin Usta, AK Parti Genel Merkezi'n-
de düzenlenen 81 İl Kurum Ziyaretleri 
Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı 
konuşmada, 81 il tarafından gerçek-

leştirilen kurum ziyaretlerinin önemine 
değindi ve geride bıraktıkları dönem-
de temel hak ve özgürlükler alanında 
ürettikleri evrensel politikalar ile insan-
lığa en iyi şekilde hizmet etme gayreti 
içinde olduklarını ifade etti.
Usta, "Biz ülkemizin tarihten aldığı me-
deniyet şuuru ile dünyadaki sorum-
luluğumuzun farkındayız. Bu sorum-
luluk her birimize büyük işler yapma; 
cana, tene, mazlum ve mağdura do-
kunma yükümlülüğü doğuruyor” dedi.  

Usta yaptığı konuşmada, "Bir mıh bir 
nal kurtarır; bir nal bir at kurtarır; bir at 
bir er kurtarır; bir er bir cenk kurtarır; 
bir cenk bir vatan kurtarır. Bu anlam ve 
önemle 81 il teşkilatımızın koordinesi 
ve riayetinde biz 81 ilimizde kurum zi-
yaretleri gerçekleştirdik. Kurumlarımı-
za gelen talepler, vatandaşlarımızın ve 
kurumlarımızın isteklerini 81 ilimizdeki 
kurumlarımızdan aldık, derledik ve kıy-
metli bakanlarımız ile paylaştık." ifade-
lerini kullandı.
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İnsan haklarının gelişmesi, korunması 
ve daha yaygın hale gelmesi için po-
litikalar ürettiklerini vurgulayan Usta 
şunları kaydetti: 
"İnsan haklarının gelişmesi, korunma-

sı ve daha yaygın hale gelmesi adına 
attığımız yerinde adımlarımızı; politika 
çalışmalarımız, eğitim programları-
mız, süreli yayınlarımız, istişare toplan-
tılarımız, raporlarımız, sosyal medya 

çalışmalarımız, hukuki süreç takiple-
rimiz ve 81 il eş zamanlı faaliyetleri-
miz ile sağlamlaştırmayı amaçladık, 
amaçlıyoruz.” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin en 
büyük onarıcısıdır.”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldı-
ğı 81 İl Kurum Ziyaretleri Değerlendir-
me Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 
geçmişte dışarıdan parmak sallanan, 
“Siz yapamazsınız” diye özgüveni 

alınan bir Türkiye’nin söz konusu ol-
duğunu vurguladı. Soylu, “Türkiye’yi 
Alevi-Sünni, Türk-Kürt, laik-anti laik 
gibi fay hatlarından bölmeye çalıştılar. 
Tayyip Erdoğan sadece AK Parti’nin 
Genel Başkanı değildir, sadece Türki-
ye’nin Cumhurbaşkanı da değildir, ta-

rihimizin bütün travmalarını örtmeye 
çalışan ve sadece bugünün şehir has-
tanelerini, bugünün büyük köprülerini, 
bugünün büyük kalkınma projelerini 
yapmaya çalışan bir kişi olmasının ya-
nında bu ülkenin ve bu milletin büyük 
onarıcısıdır. “ dedi.
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"Kadınlarımıza seçilme hakkını tam 
anlamıyla hayata geçiren AK Parti ve 
Erdoğan’dır."

İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 
düzenlenen 81 İl Kurum Ziyaretleri 
Değerlendirme Toplantısı’na katılan 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Kadınla-
rımızın başı açık, başı örtülü hepsinin 
eşit siyaset yapma hakkını hayata ge-
çiren, seçilme hakkını tam anlamıyla 
hayata geçiren ve bu anlamda büyük 

bir insan hakları reformuna imza atan 
iktidar AK Parti iktidarı, lideri Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’dır.” dedi.
Bozdağ, AK Parti’nin kadınlara yönelik 
yaptığı düzenlemeleri ve kadına şid-
detle mücadele kapsamındaki kanun 
değişikliklerini anlattı.
Bozdağ, başörtülü kadınların geçmiş-
te zorluklar yaşadığını belirterek AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan 
Hakları Başkanı Dr. Leyla Şahin Us-

ta’nın da “zulme uğrayan başörtülü 
kadınlardan biri olduğunu, şimdi mil-
letvekilliği ve siyaset yaptığını” söyledi.

Kadınlarla ilgili yapılan düzenlemeler 
hakkında konuşmasına devam eden 
Bekir  Bozdağ,  "Türkiye'de en büyük 
reformlara imza atan tek hükümet var, 
emin olun Atatürk'ten sonra AK Parti 
hükümetidir. Tek lider var, Atatürk'ten 
sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.
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Toplantıya katılan Aile ve Sosyal Hiz-
metler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında-
ki işleyiş ve vatandaş taleplerinin han-
gi mekanizmalarla sonuçlandırıldığını 
anlattı. Öncü, ardından düzenlenen 

soru cevap etkinliğinde 81 İl İnsan 
Hakları Başkanlarının sorularını yanıt-
ladı.
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, 
toplantıda yaptığı konuşmada Sağlık 
Bakanlığı ile ilgili sunumlarını gerçek-

leştirdi. Vatandaşlardan gelen taleple-
rin ve geri dönüşlerin ne kadar hızlı ve 
etkili olduğunu belirtti. Eldemir, ardın-
dan düzenlenen soru cevap etkinliğin-
de teşkilatın sorularını yanıtladı.

Toplantıya katılan Kamu Başdenetçisi 
Şeref Malkoç ile Türkiye İnsan Hakla-
rı ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı 
Muharrem Kılıç, insan haklarına olan 
inancın ve güvenin çeşitli kurumlar 
üzerinden sağlandığını, vatandaşları-
mızın kurumlarda karşılaştığı sorun-
larla ilgili başvuracakları mekanizma-
larını anlattılar.
Programın sonunda, 81 ilde İnsan 
Hakları Başkanlıklarının yaptığı ziya-
retler neticesinde en başarılı illere İn-
san Hakları Başkanı Dr. Leyla Şahin 
Usta ve İnsan Hakları Başkan Yardım-
cıları tarafından plaket takdim edildi. 
Program tüm teşkilatın salonda hazır 
bulunmasıyla çekilen toplu fotoğrafın 
ardından sonra erdi.
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10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI’NDA 
TÜRKİYE GENELİNDE ENGELLİ 
KARDEŞLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİK

Engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılık ve farkındalığın artırılması amacıyla her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arası “Engelliler 
Haftası” olarak kutlanmaktadır. AK Parti olarak Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan lider-
liğinde engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak ve fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını 
kullanabilen bireyler olmalarına olanak tanımak amacıyla çalışmalarımızı sürdürme ve yapılanları daha da ileri taşıma 
gayreti içinde hareket etmekteyiz. 

10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda 
Sosyal Politikalar İl Başkanlarımız ve 
Engelli Koordinasyon Merkezi Baş-
kanlarımızın koordinasyonunda AK 
Parti çatısı altında büyük ve güçlü 
Türkiye sevdasına gönül vermiş teş-
kilat mensuplarımızın katılımlarıyla il, 
ilçe, belde ve mahallelerimizde engelli 
kardeşlerimizle, aileleriyle ve ilgili Sivil 
Toplum Kuruluşlarıyla bir araya geldik.
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“Bizler yaptığımız bütün bu çalışmaları bir lütuf olarak değil, 
uzun süredir verilmemiş hakların sahiplerine teslim edilmesi 
olarak değerlendiriyoruz.” 

Engelsiz Türkiye hedefiyle çıktığımız bu yolda en önemli kazancımız ülkemizde engelli vatandaşlarımıza yönelik bakış 
açısının kökten değişmiş olmasıdır. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği 
gibi “Bizler yaptığımız bütün bu çalışmaları bir lütuf olarak değil, uzun süredir verilmemiş hakların sahiplerine teslim edil-
mesi olarak değerlendiriyoruz.”



50 ___Haziran 2022

Sosyal Politikalar Başkanlığı

MÜBAREK RAMAZAN AYININ MANEVİ 
İKLİMİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ 
ÇALIŞMALARLA MİLLETİMİZLE 
KURDUĞUMUZ GÖNÜL BAĞINI 
DAHA DA GÜÇLENDİRDİK

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı 
olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ın liderliğinde yürüdüğümüz 
millete hizmet yolunda, kapı kapı, 
sokak sokak dolaşarak ‘girmedik ev, 
dokunmadık gönül bırakmama' hede-
fiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu 
kapsamda mübarek Ramazan ayının 
manevi ikliminde gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalarla milletimizle kurduğumuz 

gönül bağını daha da güçlendirdik.
81 il 976 ilçemizde Sosyal Politikalar 
Başkanlarımızın koordinasyonunda, 
Engelliler Koordinasyon Merkezi, Yaş-
lılar Koordinasyon Merkezi ve Şehit 
yakınları ve Gaziler Koordinasyon 
Merkezi başkanlarımızın planlamasıy-
la, engelli vatandaşlarımıza, kıymetli 
büyüklerimiz yaşlılarımıza, yetim ve 
öksüz çocuklarımıza, aziz şehitlerimi-
zin kıymetli ailelerine ve yakınlarına, 

gazilerimize, ihtiyaç sahibi ailelerimiz-
le gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ve 
iftar programları vesilesiyle bir araya 
geldik. Ramazan ayı boyunca devam 
eden çalışmalarımız sonucunda 237 
bin 754 aileye, 40 bin 715 engelli va-
tandaşımıza, 6 bin 522 şehit yakınımı-
za, 6 bin 639 gazimize ve 46 bin 433 
yaşlımıza olmak üzere toplam 409 bin 
ziyaret gerçekleştirdik ve 70 bin 949 if-
tar yemeğine/programına katıldık.
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AK Parti olarak vatanımız uğruna ce-
surca mücadele etmiş, aziz şehitleri-
mizin kıymetli ailelerine, kahraman ga-
zilerimize ve ailelerine saygıyı, sevgiyi, 
hürmeti borç biliyor, onlara sahip çık-
mayı daima ulvi bir görev olarak kabul 
ediyoruz. Genel Başkanımız ve Cum-

hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde, her daim şehit 
ailelerimizi, gazilerimizi ve ailelerini 
ziyaret ediyor, onlarla bir araya geliyo-
ruz. Bu bağlamda 28 Nisan tarihinde İl 
Sosyal Politikalar Başkanlarımızın ko-
ordinasyonunda, İl Şehit Yakınları ve 

Gaziler Koordinasyon Başkanlarımızın 
planlamasıyla 81 ilimizde il başkanları-
mız, milletvekillerimiz, ilçe başkanları-
mızın katılımlarıyla aziz şehitlerimizin 
kıymetli aileleriyle ev ziyaretlerinde ve 
iftarlarda bir araya geldik.

İSTİKLALİMİZ VE İSTİKBALİMİZ 
İÇİN CANLARINI FEDA EDEN AZİZ 
ŞEHİTLERİMİZİN KIYMETLİ AİLELERİYLE EV 
İFTARLARINDA BİR ARAYA GELDİK
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En son 2014 yılında gerçekleştirilen ve 
8 yıl aradan sonra gençlerin büyük bir 
coşkuyla beklediği geleneksel gençlik 
şöleninin bir yenisi bu yıl Adana Yeni 
Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirildi. 
Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 
düzenlenen şölene, 81 ilden 100 binin 
üzerinde genç katılım sağladı. Adana 
tarihi bir güne şahitlik etti.
Koreografi gösterileriyle başlayan 
Adana Gençlik Şöleni, AK Gençlik’in 
19 Mayıs’ta sosyal medya platform-
larından paylaştığı “Kafa Tutar Dün-
yaya “ şarkısını tüm statın büyük bir 
coşkuyla söylemesiyle devam etti. 
Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir 

İnan konuşmalarında “Recep Tayyip 
Erdoğan’ı ve AK Parti’yi sabah akşam 
tehdit edenler şunu iyi bilsin, büyük 
Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü durdur-
mak isteyenler de iyi bilsin, dışarıdaki 
ağa babaları, içerideki ezik taşeronları 
da iyi bilsin, Yüreğiniz yetiyorsa buyu-
run gelin. Karşınızda göreceğiniz ilk 
gençlik bu gençliktir, AK Gençlik’tir, bu 
stattaki gençliktir” ifadelerini kullandı.

Şölen kapsamında Genel Başkanımız, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan statta bulunan gençlere 
hitap etti. “Bana sizler gibi yol arkadaş-
ları, sizler gibi dava arkadaşları, sizler 

gibi kalbi imanlı, ufku açık, zihni açık yol 
arkadaşları verdiği için Rabb’ime bin-
lerce, milyonlarca kez hamdediyorum. 
Siz, Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak, 
dünyayı değiştirecek gençliksiniz. Her 
birinizin kalbimizde, zihnimizde, ayrı 
ve eşsiz bir yeri var. Bu bakımdan kar-
şımdaki gençliği Allah için seviyorum.” 
Sözleri tüm stattaki gençlik tarafından 
büyük bir heyecanla karşılandı. 

Gençlerin severek dinlediği Oğuzhan 
Koç, Tuğçe Kandemir, Uğur Işılak ve 
Erdem Kınay gibi ünlü isimler de Bir 
Gençlik Şöleni kapsamında Adana 
Yeni Şehir Stadyumu’nda sahne aldı.

Sokaktayız

"ADANA'DA AK GENÇLİK RÜZGARI"
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Sokaktayız
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Türkiye Bülteni, kapısını AK Belediye-
lere açtı. Hizmet ve icraat anlayışıyla 
her alanda olduğu gibi belediyecilikte 
de çığır açan partimizin belediyelerine 
her ay yer vereceğimiz Gönül Beledi-
yeciliği bölümünü dergimize ekledik. 
İlk konuğumuz Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyük-
kılıç ile Kayseri’de gönül belediyeciliği-
nin serüvenini konuştuk. Okurlarımıza 
keyifli okumalar diliyoruz.
AK Parti 2001’de kuruldu ve ilk yerel 
seçime 2004’te girdi. O günden bu 
yana Kayseri’de AK belediyecilik var. 

Bunu neye bağlıyorsunuz?
Tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan 
kadim kent Kayseri’nin Büyükşehir 
Belediyesi de kadimdir. 1994 önce-
sinde Kayseri’de hâkim olan belediye-
cilik anlayışında hizmetten söz etmek 
mümkün değildi. Doğru dürüst sular 
akmaz, kanalizasyon hizmetleri doğru 
düzgün verilmez, arıtma tesisleri yapıl-
maz. Kısaca bahsetmek gerekirse, o 
dönem Kayseri’nin çevresinde 40 ma-
halle imarsız olarak oluşmuştu. Şehrin 
neredeyse yarısı yol, altyapı ve sosyal 
alanlardan yoksun olarak yaşıyordu. 

Şehrin altyapısı neredeyse sıfır, simsi-
yah kirli sular ortadan akıyor, çocuklar 
düşüp boğulup, haber oluyorlar, şehrin 
kanalizasyonu ortadan akıyor, böyle 
bir ortamdı. 27 Mart 1994 tarihinde 
ülke genelinde yapılan mahalli seçim-
leri bir milat olmuştur. Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde tüm Türkiye’de bizim mis-
yonumuza sahip arkadaşlar iş başına 
geldiler. O dönemden bu zamana Kay-
seri tarihinde bir ilke imza atarak, tüm 
seçimleri kazandık.  

Gönül Belediyeciliği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç Türkiye Bülteni’ne 
konuştu! 
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1994’te altyapılar yetersiz ve açık ka-
nal şeklindeydi. Taşkın koruma kanal-
ları sağlıksızdı. Öncelikle Büyükşehir 
Belediyesi olarak altyapı ele alındı. 
İmar planları yapılarak 50 senelik viz-
yon ortaya koyuldu. Gerçekleştirilen 
dönüşüm projeleri ile binlerce ka-
çak yapı, yerini imarlı yapılara bıraktı. 
Böylece yol, altyapı ve sosyal alanları 
olan, yaşanabilir ortamlar oluşturul-
du. Ayrıca 100 bine yakın gecekondu 
yıkılıp, modern evler sahiplerine teslim 
edildi. O evler davulla zurnalarla yıkıldı, 

vatandaşlarımız dualarla yeni evlerine 
oturdu. Kanalizasyon ve içme suyu 
hatları revize edilerek altyapı sorunları 
çözüldü. Halkımıza rağmen değil, hal-
kımızla, el ele, gönül gönüle, ortak aklı 
hâkim kılarak, istişareye önem vererek 
başarı elde ettik. Altyapı ve klasik be-
lediyecilik ile birlikte sosyal ve gönül 
belediyeciliğinin de timsali haline ge-
len AK Partili Belediyeciliği, bu anlayış 
ile bir vizyon ve hizmet ortaya koyar-
ken, ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ gibi 
‘Hizmette Referans Belediyecilik’ gibi, 

bu işleri yapan dönemin Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Mehmet ÖZ-
HASEKİ’ye ithafen “ÖZHASEKİ Beledi-
yeciliği” gibi kavramlar ortaya çıktı ve 
birçok belediye bizi model aldı. Bugün 
sevilen, sahiplenilen, benimsenen bir 
yönetim anlayışı ile yıllar yılı, hem de 
büyük bir oy oranı ile yönetime geldik, 
yine bu anlayış ve gayret ile bu hizmet 
kervanını sürdüreceğiz, Kayserimizi 
büyükşehirlerin konforunu yaşatan, sı-
kıntılarını yaşatmayan şehir haline ge-
tirdik, bunu geliştirmekte de kararlıyız.  

AK Belediyecilik Kayseri’ye ne gibi 
eserler kazandırmıştır? 
Az önce bahsettiğim gibi 20. yüzyılın 
başlarında 56 bin nüfusa sahip olan, 
günümüzde 16 ilçesi ve 1 milyon 450 
bin nüfusuyla İç Anadolu’nun 3. büyük 
kenti olan Kayseri’nin 1994 öncesi ma-
alesef yerel yönetimler bağlamında 
durumu iç açıcı değildi. Gece kondular 
ile çarpık yapılaşmalar artmış, park-
lar mafyalar tarafından işgal altına 
alınmış ve adeta mafya çatışması ile 

paylaşılıyordu. Girilemeyen parkların 
yanı sıra asfaltsız yollar ile kırsal ma-
hallelere ulaşım güç olurken, açıktan 
akan kanal suları ile mahalleler pis 
kokulardan geçilmiyordu. Kayseri’nin 
çevresinde 40 mahalle imarsız olarak 
oluşmuştu. Şehrin neredeyse yarısı; 
yol, altyapı ve sosyal alanlardan yok-
sun olarak yaşıyordu. Altyapılar ye-
tersiz ve açık kanal şeklindeydi, taşkın 
koruma kanalları sağlıksızdı. Güvenlik 
nedeniyle kullanılamayan parklar ve 

mesire alanları bulunmaktaydı, stan-
dartlara uygun olmayan, araç ve yaya 
güvenliği olmayan yollar bulunmak-
taydı. İlk iş olarak planlamalar yapıl-
dı, hedefler belirlendi ve bu hedefler 
doğrultusunda çalışmalara başlandı. 
Altyapı problemleri tamamlanmadan 
vizyon projeleri ortaya koymak müm-
kün olmuyor maalesef, bu yüzden ge-
cekondulaşmayı ve altyapı çalışmala-
rını tamamlamak için var gücümüzle 
çalıştık ve başardık.

Gönül Belediyeciliği
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Şehrin alt ve üst yapı problemleri çö-
züldükten sonra, Sayın Bakanımız, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcımız 
Sayın Mehmet Özhaseki’nin önder-
liğinde büyükşehir belediyemizin, 
şehrimizin tarihi ve kültürel mirasına 
sahip çıkarak hizmetlerimizi “Modern 
belediyecilik” anlayışı ile belediyecilik-
te ilkleri gerçekleştiren “Kayseri Mode-
li Belediyecilik” anlayışıyla marka şehir 
imajımızı pekiştirmek doğrultusunda 
çalışmalar yaptık. 
‘Ufuktaki Kent Kayseri’ başlığında 
oluşturduğumuz vizyon ile şehri ileriye 

taşıyacak 10 ayrı hedef belirlenerek, 
şehrin gelecek vizyonu çizildi ve buna 
yönelik çalışmalar başladı.
Bakanımız Sayın Özhaseki, kentsel 
dönüşümü Kayseri için olmazsa ol-
maz bir ihtiyaç olarak görüyordu. Bu 
ihtiyaçları gidermek için halkın rızası 
alınarak ve yıkım işleri yine halkla bir-
likte yapılarak, Eskişehir Gece Kondu 
Önleme Bölgesi gibi birçok bölgede 
kentsel dönüşüm başladı. 
AK Belediyecilik döneminde Türki-
ye’nin en ucuz atık su arıtma tesisi ku-
ruldu. Doğal gaz Kayseri’nin hizmetine 

sunuldu. Hava kirliliği nedeniyle nefes 
alamayan şehre doğal gazın gelmesi-
ni sağladık ve şehirde hava kirliliğine 
son verdik. Şimdi 16 ilçeye doğal gazı 
kazandırmak için büyük gayretlerimiz 
sürmektedir. Elektrik hatları yer altına 
alındı, sokak aydınlatması sorunları 
çözüldü. 

Yine Sayın Bakanımız, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcımız Mehmet Özha-
seki’nin belediye başkanlığı dönemin-
de belediye bütçesinden tek kuruş çık-
madan Yamula Barajı inşa edildi.

KAYMEK Mesleki ve Sanat Merke-
zi kurularak şehrin dört bir yanında 
vatandaşların birçok alanda ücretsiz 
eğitim alabilecekleri kurs merkezleri 
açıldı. Ardından bu önemli hizmet 16 
ilçede kadın ve gençlik merkezleri ile 
taçlandırıldı.
Diğer taraftan belediye olarak Avrupa 
standartlarında Kadir Has Stadyumu 
ve 10’a yakın spor tesisi, üstelik beledi-
yenin kasasından bir kuruş çıkmadan 
yapıldı ve spor severlerin hizmetine 
sunuldu. Birçok medeniyete beşiklik 
eden, tarihi çeşitliliği ile önemli bir ta-
rih şehri Kayseri’de tarihi mekânları 
ayağa kaldırmak amacıyla Cumhu-
riyet Meydanı’nda tarihi dokuyu ön 
plana çıkaracak bir cephe düzenleme 
çalışması gerçekleştirildi. Kayseri Ka-
lesi’nin restore edilmesi ve içerisinde 
yapılan müze ve çevre düzenlemesi 
ile şehrin merkezindeki Kayseri Kalesi, 
adeta hayata döndürüldü. Kültür Yolu 

Projesi ile mevcut yapı içerisinde kay-
bolan tarihi eserler gün yüzüne çıkarı-
larak, Kayseri’nin tarihi yapısı yeniden 
yaşatıldı. Kayseri Mahallesi gibi çok 
önemli bir projenin restorasyonu baş-
latılarak bu bölge yeniden şehrin tarihi 
dokusuna kazandırıldı. Bulutları delen 
zirvesi, tepesinden eksik olmayan karı 
ile Kayseri’nin sembolü olan Erciyes 
Dağı’nda, Mehmet ÖZHASEKİ Baş-
kanımızın koyduğu vizyonla Erciyes 
Master Planı Projesi yapıldı. Proje ile 
dünyadaki örnekleriyle yarışan Türki-
ye’nin en modern ve planlı kayak tesis-
leri hayata geçirildi. Biz ise spor ve tu-
rizm alanında şehrin turizm lokomotifi 
olan Erciyesimize, ‘Yüksek İrtifa Kamp 
Merkezi’ni kazandırdık. Bu merkez ile 
dünyanın önemli spor kulüplerinin 
Kayseri’de 12 ay boyunca kamp yap-
masına olanak sağlıyoruz. Raylı Ula-
şım Sistemi’ni Anadolu şehirleri içinde 
ilk defa getiren ve başarıyla uygulayan 

belediyelerden biri olduk. Bakanımız 
Sayın Özhaseki zamanında başlayan 
bu projeyi devam ettiriyor, şehri adeta 
demir ağlarla örüyoruz. Yeni tramvay 
hattındaki çalışmalarımız 2022 so-
nuna doğru tamamen tamamlanmış 
olacak ve tramvay hattımız 48 kilo-
metreye ulaşmış olacak. 
İçerisinde hayvanat bahçesi, su spor-
ları ve sporun diğer branşlarının da 
olduğu spor alanları, eğlence alanları, 
yeme içme mekânları olan Anadolu 
Harikalar Diyarı da önemli projelerden 
biri olurken, şehrin eğlence hayatına 
önemli katkı sağlandı. Hizmet kervanı 
31 Mart 2019 yerel seçimleri ile devam 
etti. 150. yılda 150 proje kapsamında 
çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 31 
Mart 2019 ile 31 Mart 2022 tarihleri 
arasında Kayseri Büyükşehir’de göre-
ve geldiğimizden bu yana 3 yılda kısa-
ca bahsedecek olursak şu eserlere ve 
hizmetlere imza attık:
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1 milyon 260 bin metrekarelik Türki-
ye’nin en büyük millet bahçesi olacak 
olan çok fonksiyonlu Recep Tayyip 
Erdoğan Millet Bahçesi’nin yapımı-
na hummalı şekilde devam ederken, 
Kocasinan bölgesinde de Keykubat 
tepesi 1 milyon 100 bin metrekarelik 
Kocasinan Millet Bahçesi’ni yapıyoruz. 
Yine vizyon projelerden Suriçi Kentsel 
Düzenleme Projesi ve Sahabiye Kent-
sel Dönüşüm Projeleri çalışmaları da 
sürüyor. 2019’da Terminal Katlı Kavşa-
ğı’nı açtık, Erciyes Üniversitesi’nde 350 
araç kapasiteli otoparkını, Yüksel Ateş 
Engelsiz Çocuk Evi’ni açtık. Tarihi Kay-
seri Kalesi’ni Kültür ve Sanat Merkezi 
olarak açtık. 

Öğrenci dostu Çamaşır Yıkama ve 
Kurutma Merkezi’ni açarak gençleri-
mizin yanında yer aldık. Kayseri turiz-
mine katkı sağlayacak balon turizmini 
başlattık. Dijital ticaret projemiz E38’i 
başlattık. Gençlik Meclisi’ni başlattık. 
3. Kitap Fuarı’nı açtık. Erciyes Kayak 
Merkezi’nde 550 araçlık otopark yap-
tık. 2020 yılına geldiğimizde ise Şehir 
Kütüphanesi’ni, Beyazşehir Halk Kü-
tüphanesi‘ni, Ziya Gökalp ve Argıncık 
Semt Kütüphanelerini, Merkez Halk 
Kütüphanesi’nin ek salonunu, Mevla-
na Kütüphanesi’ni açtık. 

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merke-
zi’nin ilk etabını açtık. KAYMEK UZEM 
(Uzaktan Eğitim Merkezi) birimini aç-
tık. Çerezlik “Ay Çekirdeği” üretimi için 
Yeşilhisar’da beton kurutma alanını 
açtık. Osman Kavuncu Bulvarı-Ser-
best Bölge Bağlantı Yolu‘nu, Alsancak 
Parkı’nı açtık. 

“Bulut Kayseri” sistemini hayata ge-
çirdik. Recep Tayyip Erdoğan Millet 
Bahçesi’nin inşaatını, Selçuklu Döne-
mi anıt eserlerinden Kızıl Köşk’te kazı 
çalışmalarını, “Hayvan İçme Suyu” 
projelerini başlattık. Yem bitkisi tohu-
mu yardımını, bitkisel atıklardan gübre 
üretimini, hasta yakını misafirhanele-

rinin inşaatını başlattık. Pandeminin 
hayatımıza girmesiyle kolonya, el ve 
ortam dezenfektanı ve maske üretimi 
yaptık, salgına karşı büyük bir müca-
dele örneği gösterdik. Gacer buğ-
dayından ekmek üretimini başlattık. 
Şehrimize Kayseri Devlet Tiyatrosu‘nu 
kazandırdık. Koramaz Vadisi’ni, UNES-
CO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 
girmesini sağladık. Sayın milletvekili 
ve bakanlarımızın katkılarıyla Kayseri 
Havalimanı Yeni Terminal Binası’nı ve 
Anafartalar - Şehir Hastanesi - YHT 
Gar Tramvay Hattı inşaatını başlattık.

2021 yılında da ulaşım alanında 
önemli bir konumdaki Hıdırellez Yo-
lu’nun ilk ve ikinci etabını açtık. Kayseri 
Mahallesi’nde restorasyonu biten 40 
konağı açtık. Uzaktan İzleme Merke-
zi’ni (UZİMER) kurduk. Kayseri’de bir 
ilk olan Plaj Futbol ve Voleybol Saha-
sı‘nı açtık. Sağlıklı beslenmeye önem 
vererek, Glutensiz Kafe’yi kurduk. 
Koramaz Vadisi’nde Kayseri Mutfağı 
temalı Koramaz Kafe Restoranı açtık. 
Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyo-
nu Merkezi‘ni açtık. Geleneksel Spor-
lar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi’ni açarak 
ve Kayseri Kariyer Merkezi’ni hayata 
geçirerek, ata sporumuza verdiğimiz 
değeri taçlandırdık. 

Besime Özderici Özel Eğitim ve Re-
habilitasyon Merkezi ile engelsiz bir 
yaşam sunmak için gayret gösterdik. 
Engelsiz Spor Salonu‘nu ve 2 adet Ka-
palı Tenis Kortu‘nu açtık. 4. Kayseri Ki-
tap Fuarı’nı hizmete açarken, yaklaşık 
900 bin ziyaretçi ile rekor kırdık. 

Talas Mevlana Mahallesi-Furkan Do-
ğan arası tramvay hattı yapımını baş-
lattık. Yeraltı Çarşısı'nda 10 milyon TL 
maliyetle modern yenileme çalışma-
larını yaptık. Besicilerimize küçükbaş 
hayvan desteğini başlattık, iki yılda 
4 bin 300 küçükbaş hayvan dağıt-
tık. Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi’nde 
elektrik üretimini başlattık. Çiftçilere 

traktör desteği sağladık. 7,5 milyon 
yıl öncesine dayanan fosillerin sergi-
leneceği Paleontoloji Müzesi ile Millet 
Kıraathanesi‘nin yapımını ve Kanser 
Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım 
Merkezi’nin inşaatını başlattık. Erciyes 
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde olim-
pik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, 
altı adet futbol sahası, jimnastik salon 
tesisleri, fitness merkezinin inşaatını 
hızlandırdık, Erciyes’i bu vesile ile 12 
ay sporun merkezi yapmak için gayret 
gösteriyoruz. Çocuk Kütüphanesi ile 
Müzik Okulu’nun inşaatını başlattık. 
Kültepe temalı Yarı Maratonu yaptık, 
Türkiye genelinden gelen elit atletler 
ile amatör koşucuları bir araya getir-
dik. Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içe-
risinde bulunan Selçuklu eseri türbede 
kazı çalışması yaptık. İncesu’daki tüm 
dünyanın ilgisini çekecek mozaik kazı 
çalışmalarını başlattık. 

Değer Gençlik Projesi’ni başlattık. 200 
milyon TL’lik Oruçreis Kentsel Dönü-
şüm Projesi’nde uzlaşma görüşmele-
rini başlattık. Vizyon projelerimizden 
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 
ikinci ve üçüncü uygulama etabını 
başlattık. UNESCO Türkiye Milli Ko-
misyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal 
Listesi’ne girmesini sağladık. İkinci tıp 
fakültesini şehrimize kazandırdık. 

Erciyes Kayak Merkezi’nde yer alan 
Hisarcık Kapı Sosyal Tesisleri’ni yeni-
ledik. Seyyid Burhaneddin Cami mina-
resinin restorasyonunu yaptık. 2021 
sonu itibariyle fiber optik hat uzunlu-
ğumuzu 220 bin metreye ulaştırdık. 
Turkovac’ın mucidi Prof. Dr. Aykut Öz-
darendeli ismini vereceğimiz Zümrüt 
Mahallesi - Havalimanı bağlantı yolu 
yapım çalışmalarında sona geldik.
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2022’de de hizmetlerimiz ve eserleri-
miz tüm hızıyla sürüyor. Tüm üniver-
site ve merkez kütüphanelerde sıcak 
çorba hizmeti başlattık. Elektrikli araç-
lara ilginin arttığı bugünlerde elektrikli 
araç şarj ünitelerinin kurulumunu yap-
maya başladık. Mini kitaplıktan şarj 
ünitelerine, internet hizmetlerinden 
ısıtma sistemine kadar tam donanımlı 
olarak hizmete sunduğumuz ‘Kapalı 
Durak’ projesini hayata geçirdik. Be-
sicilere ve öğrencilere su faturaları-
nın yarısını ödeyeceğimiz müjdesini 
verdik.  Engelsiz Yaşam Merkezi’ne 5 
milyon TL’lik yeni araç desteği sağla-
dık. Çiftçilere 3 ayda 3 bin ton tohum 
desteği verdik. 13 ilçeye kedi ve köpek-
ler için 13 ton mama desteği sağladık.
Ayrıca şehrimizde Erciyes Üniversite-
si, Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül 
Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniver-
sitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi dı-
şında eğitime ve gençlere verdiğimiz 
önem doğrultusunda kuruluşumuz 
olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür 
A.Ş.  (KAYMEK) de eğitim, kültür ve 
sanat alanındaki faaliyetleri ile adeta 
altıncı üniversitemiz gibi gençlerimize 
imkân sağlamaktadır. KAYMEK A.Ş. 
eğitim ağını günden güne zengin-
leştirerek şehir merkezinde ve tüm 
ilçelerde 11 farklı birimiyle, 39 tesiste 
çalışmalarını sürdürürken, 2021-2022 
Eğitim Öğretim Yılı’nın ikinci dönemin-
de 13 bin 73 öğrenci ve kursiyere eği-
tim hizmeti veriyor. Ayrıca, Sanat ve 
Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri, beşi 

yeni olmak üzere toplam 46 branş ve 
8 tesiste yetişkinler için yaz kursla-
rı düzenliyor.Kısacası, biz şehrin, hava-
sına, suyuna, kokusuna ve dokusuna 
ahenk katmak için belediyecilik hiz-
metine sevdalıyız. Hizmet ettik, çalış-
tık, çalışmaya devam ediyoruz. Bizim 
belediyecilik anlayışımız budur. Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın sürekli ifade ettiği gibi ‘Be-
lediyecilik gönül işidir, belediyecilik aşk 
işidir. Belediyecilik, dertli insanların 
işidir’ anlayışıyla çalıştık. Kayserimize 
gönlümüzü, yüreğimizi verdik.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 
şu an (Tarım, sanayi, spor, gençlik, 
çevre vesaire gibi alanlar için) ne gibi 
çalışmaları bulunmakta? 
Büyükşehir Belediyesi olarak, Tarım ve 
Orman Bakanlığı ve Kayseri İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ile koordineli şekil-
de çiftçimiz ve üreticimiz için önemli 
projeleri hayata geçirdik. Hayvancılık 
yapmak isteyen ancak yeterli imkânı 
olmayan vatandaşlarımız için ‘İmkân 
yoksa Büyükşehir’in desteği var’ de-
dik, geçtiğimiz yıl ‘Koyunlar Artıyor, 
Meralar Şenleniyor’ projesini başlattık 
ve Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, 
Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, 
Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar gibi 
ilçelerimizdeki vatandaşlarımıza, 2 
milyon lira değerinde toplam bin 100 
koyun dağıttık. Bu yıl desteğe kapsa-
mımızı genişleterek devam diyoruz ve 
‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor’ 

projesinin ikinci kampanyasını başlat-
tık, 3 bin 200 küçükbaş hayvan dağı-
tımını gerçekleştirdik. Böylece toplam 
iki yılda yaklaşık 13 milyon TL’ye mal 
olan 4 bin 300 küçükbaş hayvanı üreti-
cilerimize kazandırmış olduk. Tarımsal 
Hizmetler Daire Başkanlığı marifetiyle 
sadece 2022 yılının ilk 3 ayında tarıma 
ve çiftçilerimize yönelik çok önemli 
hizmetler gerçekleştirdik. 3 ay içerisin-
de çiftçilerimize dağıtımı yapılan yem 
bitkisi, yazlık buğday, aspir tohumu, 
nohut tohumu, korunga tohumu ve 
kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday 
tohumu olmak üzere, 193 bin 843 de-
kar alana ekim yapılacak olan yaklaşık 
3 bin ton tohumların toplam maliyeti 
25 milyon 395 bin TL olmuştur.
Öte yandan bir parantez de Beydeğir-
meni Proje’sine açmak istiyorum. 5.5 
milyon metrekarelik bir alanda hay-
vancılığa nefes aldıracak, üretimin 
üssü olacak ve Kayseri ekonomisine 
dolayısıyla ülke ekonomisine yılda 
ortalama 1 milyar TL’lik katkı sağla-
yacak, sadece şehrimizi değil, ülke-
mizi de ilgilendiren Beydeğirmeni Besi 
Bölgesi’nde 4’üncü etapta 77 farklı 
büyüklükteki parselin kura çekimini 
geçtiğimiz günlerde yaptık. Ayrıca pro-
je kapsamında TOKİ tarafından 10 yıl 
vadeyle geri ödemeli Büyükbaş Besi 
Çiftliği yapılacak. Üreticilerin başvuru-
ları ile 225 adet ön talep oluşturuldu. 
Talepler Kayseri Büyükşehir Belediye-
si, Kayseri Ticaret Borsası ve Kayseri 
Kırmızı Et Üreticiler Birliği’nde
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toplanırken, TOKİ’ye 225 adet ön talep 
iletildi.  Beydeğirmeni Projesi de so-
runsuz şekilde emin adımlarla yoluna 
devam ediyor.

Ayrıca 3 yıllık süreçte tarımsal üreti-
min hemen her alanında kullanılmak 
üzere aralarında tohum ve canlı hay-
van dağıtımı, traktör hibesi başta ol-
mak üzere diğer tarım araç-gereçleri, 
tesis, sulama projeleri ile tarımsal üre-
tim eğitimleri gibi çiftçilere yönelik 100 
milyon 794 bin TL’lik yatırım ve hizmet 
desteğinde bulunduk. Sırf 2022’de ta-
rım ve hayvancılığa 60 milyonluk TL’lik 
yatırım yapacağız. Geçen sene dâhil 3 
senelik süreç içerisinde yaklaşık 100 
milyon TL yatırım yaptık.

Sanayi alanında 3 organize sanayisi 
bulunan şehrimize 4. Organize Sana-
yi Bölgesi’ni kazandırma çalışmaları-
mızın yanı sıra Sera Organize Sanayi 
Bölgesi’ni de hayata geçirme gayretle-
rimiz sürüyor.

Spor ve gençlik konusunda Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden ödül almış genç 
dostu bir belediye olarak, belediyemiz 
bünyesinde faaliyet gösteren SPOR 
A.Ş. eliyle tam donanımlı tesislerimiz-
le sporseverlerimize hizmet vermek-
teyiz. Yetiştirdiğimiz sporcularımızla 
ulusal ve uluslararası müsabakalarda 
gururla boy gösteriyoruz. Kayseri’miz-
de sporu sevdiren kuruluşumuz Spor 
A.Ş. tam donanımlı tesislerinde yaz kış 
demeden 12 tesis ve 12 branşta spor 
okulları düzenleyerek, farklı birçok ça-
lışmasıyla etkinlik ve faaliyetlerini sür-
dürüyor. Şehrimize kazandırdığımız iki 
kapalı tenis kortumuz vatandaşlarımız 
tarafından yoğun ilgi görürken, Ge-
leneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk 
Tesisi büyük organizasyonlara ev sa-
hipliği yapıyor. Öte yandan Yüksek İrti-
fa Kamp Merkezi’miz dünya çapından 
sporcuların ve kulüplerin gözdesi ol-
muş durumda. Büyükşehir Belediyesi 
olarak geçtiğimiz yaz aylarında büyük 

bir katılımla İstikbal Yarı Maratonu dü-
zenledik. Bu yıl ise Kayseri Maratonu 
düzenliyoruz, www.kayseriyarimara-
tonu.com adresimiz üzerinden kayıtla-
rı almaya başladık. 

Gençlerimiz için hâlihazırda hizmet 
verdiğimiz 8 kütüphaneye 2 kütüp-
hane daha ilave etme çalışmalarımız 
sürerken, üniversitelerimizde sıcak 
çorba ikramımızı geleneksel hale ge-
tirdik. Erciyes Üniversitesi karşısında 
hizmete açtığımız, 22 çok fonksiyon-
lu yıkama ve kurutma makineleriyle 
yılda ortalama bin 200 kişiye hizmet 
veren   Çamaşır Yıkama Merkezi ile 
öğrencilerimize ücretsiz hizmet veri-
yoruz. Geleceğimiz olan gençlerimize 
KAYMEK ve Konservatuvarımız ile dü-
zenlediğimiz kurslarla hemen her ko-
nuda kendilerini geliştirecek imkânlar 
sunuyoruz.

Çevre alanında da önemli çalışmaları-
mızı bir bir hayata geçiriyoruz. Trafiğin 
daha akışkan hale getirilmesi sonu-
cunda yakıt tüketiminin azaltılmasını 
ve karayolu trafiği kaynaklı karbon 
emisyon oranlarının düşürülmesini 
hedefleyerek hazırladığımız ‘RFID Ta-
banlı Şehir İçi Trafik Modelleme Altya-
pısının Oluşturulması’ projesi ile TBB 
tarafından düzenlenen Yeşil Şehirler 
Fikir ve Proje Uygulama Yarışma-
sı’nda ödüle layık görüldük ve Adalet 
Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın elinden 
ödül aldık. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi 
Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğren-
cilerinin bu yıl ilk kez düzenlediği 'Bo-
ğaziçi Çevre Ödülleri 2021' yarışma-
sında Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
olarak ilk üçte yer alma başarısı gös-
terdik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
olarak çevre hassasiyetimiz doğrultu-
sunda Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığı tarafından 2021 yılında ev-
sel ve tıbbi atıkların toplanması ve ber-
taraf edilmesi işlemlerinde 360 bin ton 
evsel nitelikli katı atığın yanı sıra 630 
sağlık kuruluşunda 2 bin 396 ton tıbbi 
atık toplanıp, bertaraf edildi.

Öte yandan Katı Atık Düzenli Depo-
lama Tesisi’nde elektrik üretiminde 
kurulu gücü 5.7 megavattan 11.7 
megavata çıkartılarak 39 milyon ki-
lovat elektrik üretimi gerçekleştirildi. 
büyükşehir belediyesi olarak ilçelerde 
oluşan atıkların düzenli depolama te-
sisine taşınması amacıyla araç filo-
muza, 4 adet çekici ve 4 adet semitrey 
dahil ettik. Evsel nitelikli katı atık yöne-
timi konusunda ilçe belediyelerimizi 
de yalnız bırakmayarak bu kapsamda 
Kocasinan ve Talas ilçesine çekici ve 
semitrey, Yahyalı, İncesu ve Melikgazi 
ilçelerine semitrey tahsis ederken, ilçe 
belediyelerimizin talepleri doğrultu-
sunda çöp toplama alanlarında reha-
bilitasyon çalışmaları yaptık.

Büyükşehir belediyemizin Katı Atık 
Depolama tesisinde atıkların bertarafı 
esnasında oluşan metan gazı elektrik 
enerjisine dönüştürülürken, elektrik 
üretimi esnasında ortaya çıkan sıcak 
su ile de 10 bin metrekare kapalı ala-
na sahip sera ısıtılarak yıllık 500 ton 
domates üretimi gerçekleştirildi. Öte 
yandan park ve bahçelerin budama ve 
bakımından geriye kalan 200 ton bitki-
sel atık tesiste işlenerek kompost üre-
timi yaptık. 630 sağlık kuruluşundan 2 
milyon 396 bin 65 ton tıbbi atık topla-
yıp bertarafını sağladık. Çevre Hizmet-
leri Şube Müdürlüğü tarafından 2021 
yılında 32 adet ÇED Raporu Görüşü 
hazırlanırken, İklim Değişikliği Eylem 
Planı çalışmalarına da başlandı.
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