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EditördenTürkiyeBülteni

Aziz milletimiz, tarih boyunca çalışkanlık, azim ve mücadele gücüyle birçok dönüm noktasını başarıyla ge-

ride bırakmış, kendisini ve vatanını korumak için ölüme kucak açmaktan hiçbir koşulda imtina etmemiştir. 

İmparatorluklar kuran, nice savaşları zaferle nihayete erdiren, koşullar ne olursa olsun inancını kaybet-

meyen mukaddes ceddimizin içinden sayısız kahramanlar çıkmış, bu kahramanlar dünya tarihine de yön 

vermişlerdir. Tarih çoğu zaman göstermiştir ki, kahramanların doğumu; maalesef ki zulüm, ihanet, savaş 

gibi yıkım ve tahrip gücü yüksek hadiselerin cereyan ettiği durumlarda söz konusu olmuştur. Birinci Dün-

ya Savaşı’nın ardından yedi düvelin zapturapt altına almak istediği vatan topraklarımızın dört bir yanında 

imanı, iradesi ve adanmışlığıyla mücadele yürüten milletimiz, Kurtuluş Savaşı’nı bir destan olarak dünya 

tarihine işlemiştir. Nene Hatun, Kara Fatma, Seyit Onbaşı, Sütçü İmam, Hasan Tahsin ve nice kahramanlar, 

geçtiğimiz yüzyılın unutulmaz şahsiyetleri olmuştur. 

Her ne kadar ülkemiz, barışı esas alan bir anlayışa sahip olsa da, terörle mücadele süreçlerinde yürütülen 

çalışmalar, yeni kahramanların doğuşunu da beraberinde getirmektedir. Yaklaşık 45 yıldır terörist faaliyetle-

riyle toplumsal huzuru ve milletimizin can güvenliğini baltalama gayretinde olan terör örgütlerinin en büyük 

saldırısı ise gözü dönmüş Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmiştir. 15 Temmuz 

2016’da milletin ve devletin sahibi olduğu askeri üniformaları üzerine geçirmiş ve silahları eline almış asker 

görünümlü teröristler, demokratik yollardan seçilmiş hükümeti düşürmek, Cumhurbaşkanımız Recep Tay-

yip Erdoğan’ı katletmek istedi. O gece, sokakları, havalimanlarını, meydanları dolduran milyonlarca vatan-

daşımız, silahların ve tankların karşısında durdu. Kahramanlarımız kollarını iki yana açtı ve çağımızda eşi 

benzeri görülmemiş bir teslimiyetle ölüme kucak açtı. O gece, bağrından binlerce kahraman çıkarmış bir 

milletin, bütünüyle kahramanlaştığı unutulmaz bir gece olarak tarihe geçti ve bu gecede zalimler, hainler, 

darbeciler yenildi; millet ve milletin iradesi kazandı. 

Ömer Halisdemir, Erol Olçok, İlhan Varank, Cennet Yiğit, Ali Karslı da dahil olmak üzere; gözünü dahi kırp-

madan, akıbetinin ne olacağına dair zerre tereddüt etmeden millet düşmanlarının üzerine yürüyen 251 

insanımız şehitlik mertebesine ulaştı, binlerce insanımız ise yaralandı. Memleketinin istiklali ve istikbali için 

canından geçen nice kahramanımızı unutmuyoruz ve unutmayacağız. İki bin yıllık tarihimizde, geleceğin 

selameti için ömrünü feda etmiş atalarımızın mirasına layıkıyla sahip çıktığımız gibi 15 Temmuz kahra-

manlarımızın mirasına da sonuna dek sahip çıkacak ve verdikleri mücadeleyi boşa düşürmek isteyenlere 

fırsat vermeyeceğiz. 15 Temmuz 2016'da milletin iradesi, darbecilerin 
zulmüne karşı galip geldi.



İslam İş Birliği Teşkilatı, Şanlıurfa'yı 
2023 turizm kenti seçti

Aylık İcraatlar

İdlib'de kardeşlik ve muhabbet 
köprüsü

Türksat 5B hizmete girdi

AK Parti Sosyal Politikalar Baş-
kanlığımız tarafından "Sosyal 
Politikalarda 20. Yıl Çalıştayı" 
düzenlendi

Çiğdem Karaaslan:
"Her yeni gün daha büyük bir 
şevkle yola devam ediyoruz"

Arkeolojik kazıda dünya rekoru: 
670 kazı yapıldı

Sağlıkçılara mali hak düzelemesi 
yasalaştı

"Türk dünyası Belediyeler Birli-
ği'nin kuşatıcı yapısı önemlidir"

"Yeni müjdelerle milletimizin karşı-
sında olacağız"

"Eğitimde fırsat eşitliğini sağ-
lamak amacıyla çok yönlü bir 
mücadelenin içindeyiz"

Cumhurbaşkanımız kabine 
toplantısı'nın ardından millete 
seslendi

Ekonomi"Türkiye kimsenin hakkını, hu-
kukunu çiğnemez ama kendi 
hakkını, hukukunu da kimseye 
çiğnetmez"

Başkan Yılmaz:
"Kadim tarihimizden aldığımız 
ilhamla geleceğe yürüyoruz"

"Bölgemiz üzerinde yapılan ve 
aleyhimize sonuçlar doğuracak 
her hesabı bozduk"
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

Türk-İslam mimarisinin örneklerinden çok sayıda medrese, cami, türbe ve kervansaraya ev sahipliği yapan Özbe-
kistan'ın Buhara şehri, devlet korumasına alınmış 700'e yakın tarihi ve kültürel miras niteliğinde yapıtla ziyaretçile-
rini adeta büyülüyor.

Milli Eğitim Bakanı Özer, meslek liselerinde kısa sürede 15 ekmek fabrikası kurduklarını belirterek, "Günlük üretim 
kapasitesini 250 bine çıkarttık, inşallah yıl sonuna kadar 1 milyona çıkaracağız." dedi.

UNESCO 
KORUMASINDAKİ 
BUHARA, İSLAM 
MİMARİSİNİN EŞSİZ 
ESERLERİNE EV 
SAHİPLİĞİ YAPIYOR

MESLEK LİSELERİ GÜNDE 1 MİLYON 
EKMEK ÜRETECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İslam İş Birliği Teşkilatının 11. Turizm Bakanları Konfe-
ransı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Türkiye'yi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan 
Yavuz'un temsil ettiği toplantıda, Şanlıurfa İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca okuma alışkanlığının küçük yaşta kazanılması için ülkenin çeşitli yerlerinde yerel 
yönetimlerle iş birliğiyle bebek kütüphaneleri kuruluyor. 

İSLAM İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI, 
ŞANLIURFA'YI 2023 TURİZM KENTİ SEÇTİ

GELECEĞİN "KİTAP KURTLARI" BEBEK 
KÜTÜPHANELERİNDE BULUŞUYOR
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

TÜRKSAT 5B uydusu hizmete alındı. Türkiye’nin uydu veri iletişim kalitesini 15 kattan fazla arttıracak uydu ile coğrafi 
zorluklardan kaynaklanan internet zorlukları giderilecek.

Son yıllarda gündemin en önemli 
maddelerinden biri haline gelen iklim 
krizi meselesine dikkati çekmek ve 
konuyu farklı boyutlarıyla ele almak 
amacıyla düzenlenen zirve, Türki-
ye'nin farklı illerinden gençler, STK 
üyeleri, çevre uzmanları, iklim savu-
nucuları, akademisyenler, sanatçılar, 
girişimciler ve iklim konusunda du-
yarlı diğer profesyoneller bir araya 
geldi.

Türkiye, geçen yıl arkeolojik kazılarda dünya rekoru kırdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, farklı alanlarda 670 
arkeolojik kazı yapıldığını söyledi.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Ayasuluk Tepesi kazılarında, Tunç Çağı'nda Batı Anadolu'daki uygarlık tarihine bakış açısını değişti-
rebilecek 3 bin 200 yıllık Miken heykelciği (figürin) bulundu. Heykelcik, aynı zamanda Hititler'e bağlı Arzava Krallığı'nın başkenti 
olan Appasas'ın Selçuk ve Efes bölgesinde kurulduğu, Hititler ve Miken uygarlıkları arasında ticaret gibi birçok alanda etkileşim 
kurulduğu yargılarını da güçlendirdi. Ayasuluk Tepesi'nde süren kazılardan elde edilen buluntular, bölgenin tarihine ışık tutuyor.

TÜRKSAT 5B HİZMETE GİRDİ

"30ALTI İKLİM ZİRVESİ" İSTANBUL'DA 
YAPILDI

ARKEOLOJİK KAZIDA DÜNYA REKORU:
670 KAZI YAPILDI

SELÇUK'TA, EFES'İ HİTİT UYGARLIĞIYLA 
BULUŞTURAN KANITLAR BULUNDU
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

TÜRKİYE'NİN İLK İNSANSIZ HELİKOPTERİ: 
ALPİN

GÖBEKLİTEPE'DE YENİ KEŞİFLER İÇİN 
ÇALIŞMALAR BAŞLADI

SAĞLIKÇILARA MALİ HAK DÜZENLEMESİ 
YASALAŞTI

"İYİLİK TRENLERİ" İHTİYAÇ SAHİBİ YÜZ 
BİNLERCE AFGAN'A ULAŞTITürk savunma sanayii her geçen gün yeni bir ürünle dünyada adından söz ettiriyor. Bunun son örneği olan ALPİN, 

arama kurtarma görevlerinde, terörle mücadelede ve istihbarat faaliyetlerinde kullanılacak. Testleri büyük oranda 
tamamlanan ALPİN, bu yıl içerisinde TSK'nın envanterine katılacak.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de, yeni buluntuların gün yüzüne çıkarılması amacıyla bu yılki 
kazılar başladı. 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, keşfedildiği günden 
bu yana gerçekleştirilen kazılarda neolitik döneme ait önemli bilgilere ve eserlere ulaşılmıştı.

Sağlık çalışanlarının mali haklarını iyileştiren kanun teklifi genel kurulda kabul edildi. Düzenlemeyle sağlık çalışanla-
rının ek ödemeleri artacak, doktor ve diş hekimlerinin sabit ek ödemeleri, merkezi yönetim bütçesinden yapılacak.

Türkiye'den, Afganistan'da yaşanan insani krizin hafifletilmesine katkı sunmak amacıyla gönderilen 4 "İyilik Treni" ile 
gelen 5 bin tondan fazla yardım, ihtiyaç sahibi yüz binlerce Afgan'a ulaştı.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, partisinin TBMM Grup Top-
lantısı'nda yaptığı konuşmada, Tür-
kiye'ye yeni eserler ve hizmetler ka-
zandırmak için çalıştıklarını belirtti.
Yılbaşından bugüne kadar yaptıkları 
işlerin, 20 yılda asırlık eser ve hiz-
metleri nasıl Türkiye'ye kazandırdık-
larını göstermek için yeterli olduğu-
nu ifade eden Cumhurbaşkanımız, 
yılbaşından bugüne kadar hizmete 
sunulan yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TU-
SAS) Uçak Üretim Tesisi'ni hizmete 
açtıklarını, Konya-Karaman hızlı tren 
hattını hizmete sunduklarını, orga-
nize sanayi bölgeleri mesleki eğitim 
merkezlerinin toplu açılışını yaptık-
larını aktaran Cumhurbaşkanımız, 
"Test, eğitim ve istihbarat gemimiz 
Ufuk'un hizmete giriş törenine katıl-
dık. Aydın Söke'de ülkemizin en bü-
yük kâğıt fabrikasını hizmete açtık. 
Giresun Dereli'de afet konutlarını hak 
sahiplerine teslim ettik. Boğazlara 

taktığımız dördüncü gerdanlık olan 
1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete 
sunduk. Tokat Havalimanı'nın açılış 
törenine katıldık. Malatya Çevre Yo-
lu’nu canlı bağlantıyla hizmete aç-
tık. Phaselis Tüneli'nin açılışını canlı 
bağlantı ile yaptık. Pınarhisar ve Ça-
kıllı Çevre Yolları’nın açılış törenine 
canlı bağlantı ile iştirak ettik." diye 
konuştu.
İdlib'de ve diğer güvenli bölgelerde 
yapımına başlanan 100 bin briket 
evden tamamlanan 57 bininin açılış 

“BÖLGEMİZ ÜZERİNDE YAPILAN VE 
ALEYHİMİZE SONUÇLAR DOĞURACAK HER 
HESABI BOZDUK”

törenine mesajla katıldığını anımsa-
tan Cumhurbaşkanımız, özel eğitim 
okullarına malzeme dağıtımı töre-
ninde engelliler ve sporcularla buluş-
tuğunu söyledi. Deniz üzerine inşa 
edilen Rize-Artvin Havalimanı'nın 
açılış törenine de katıldığını anlatan 
Cumhurbaşkanımız, birçok ilde sa-
yısız toplu açılış törenine, Ankara ve 
İstanbul'da ise sayısız programa ka-
tıldığını hatırlattı
İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü-
nün coşkusunu, Atatürk Havalimanı 
Millet Bahçesi müjdesi ve 560 bin 
kişinin katılımıyla paylaştıklarını dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, şunları 

kaydetti: "Mevlana hazretleri 'Güzel 
günler sana gelmez, sen ona yürü' 
diyor. Biz bu çalışmalarımızla ül-
kemizi aydınlık bir geleceğe doğru 
taşıyoruz. Fethin bitmeyen bir mü-
cadele olduğunun bilinciyle durma-
dan, dinlenmeden yolumuza devam 
ediyoruz. İstanbul'a, sahip çıkılacak 
bir emanet yerine talan edilecek bir 
nimet olarak bakanlar, sadece fethin 
sırrını değil, sadece Osmanlı'yı değil, 
cumhuriyeti de anlayamaz, bugün 
bizim yaptıklarımızı da anlayamaz-
lar. Her zaman söylediğimiz gibi asıl 
olan gönüllerin fethedilmesidir. Tarih, 
fethettiğimiz her yerde güveni, huzu-

ru, hoşgörüyü ve refahı hâkim kılmak 
için verdiğimiz büyük mücadelenin 
şahididir. Bugün de ecdadımızdan 
aldığımız ilhamla kendi vatanımızı ve 
bayrağımızı dalgalandırdığımız her 
yeri esenlik yurdu hâline getirmenin 
mücadelesini veriyoruz. İşte bunun 
için 29 Mayıs 1453'ü maziden atiye 
"ayaklarından biri olarak görüyoruz." 
"Ayasofya, medeniyetimizdeki seç-
kin yerini tekrar almıştır"
Ayasofya'yı 84 yıl sonra asli hürri-
yetine yeniden kavuşturarak, fethin 
bağrında açılan yarayı kapattıkları-
nı vurgulayan Cumhurbaşkanımız, 
"Boynu bükük, gözü yaşlı, yüreği 
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam 
ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK 
Parti 30. İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı'nın açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanımız, toplantının açı-
lışında yaptığı konuşmada, bugün 
ve yarın gerçekleştirecekleri çalışma 
oturumlarında, meclis faaliyetlerin-
den güvenlik ve dış politikaya, eko-
nomiden tarım ve enerjiye kadar pek 
çok başlığı sunumlar, soru ve cevap-
larla ele alacaklarını söyledi.
Toplantının, AK Parti, Türkiye ve 
millet için hayırlara vesile olması te-
mennisinde bulunan Cumhurbaşka-
nımız, "Biliyorsunuz, en son İstişare 
ve Değerlendirme Toplantımızı 2019 
ekiminde yapmıştık. Salgın döne-
minde toplantılarımıza mecburen 
ara verdik, hamdolsun ülke ve millet 
olarak bu sıkıntılı süreci en az kayıp-
la geride bıraktık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız, aile ve sos-
yal hizmetler alanında son 20 yılda 
toplam 522 milyar liranın üzerinde 
sosyal yardım yaptıklarına işaret 
ederek şunları kaydetti: "Kamuda 
192 bin yeni engelli kardeşimizi istih-
dam ettik. Şiddet önleme ve izleme 
merkezleri ŞÖNİM’leri 81 ilimizde 
faaliyete geçirdik. Son 10 yılda kadın 
konukevlerinde toplam 325 bin kadı-
nımız ve 190 bin çocuğumuz misafir 
oldu. Çalışma ve sosyal güvenlikte 
2002 yılında 184 lira olan net asgari 
ücret bugün 4 bin 253 liraya ulaştı. 
İstihdamda 2002 yılında 12 milyon 
olan aktif sigortalı sayımız bugün 24 
milyon 504 bini bulurken, toplam is-
tihdam sayısı 30 milyonu geçti."
Cumhurbaşkanımız, iktidara geldik-
lerinde 9 bin 349 olan hâkim savcı 
sayısını, bu yıl itibarıyla 22 bin 709 
dokuza yükselttiklerini, mahkeme 
sayısını adli yargıda yüzde 91, idari 

yargıda yüzde 42 artırarak davaların 
sonuçlanma süresini hızlandırdıkla-
rını belirtti.
Cumhurbaşkanımız, inşa ettikleri 
276 adalet hizmet binasıyla yargı 
faaliyetlerinin yapılan işin önemine 
uygun mekânlarda yürütülmesini 
sağladıklarını dile getirerek, merdi-
ven altı adaletçiliğe son verdiklerini 
kaydetti.
"Demir yollarımızı adeta yeniden 
ayağa kaldırdık"
AK Parti hükümetleri döneminde, 
milletin hayatında en büyük kolay-
lıkları sağladıkları alanlardan birinin 
ulaştırma olduğunun altını çizen 
Cumhurbaşkanımız, 6 bin 100 kilo-
metreden devraldıkları bölünmüş yol 
mesafesini 28 bin 550 kilometreye, 
1710 kilometreden devraldıkları oto-
yol uzunluğunu 3 bin 532 kilometre-
ye çıkardıklarını belirtti.

yaslı, mahzun Ayasofya ezanıyla, sa-
latıyla, salavatıyla İstanbul'un kalbin-
de yükselen bir sancak olarak me-
deniyetimizdeki seçkin yerini tekrar 
almıştır." ifadesini kullandı.
Fetihten itibaren uzun bir süredir ha-
rap vaziyette olan İstanbul'un, kısa 
zamanda büyüleyici bir güzelliğe 
büründürülmesinin Avrupalıların da 
ufkunu genişlettiğini söyleyen Cum-
hurbaşkanımız, "Rönesans'ın izini 
takip ettiğinizde kendinizi bu top-
raklarda bulursunuz. Aradan geçen 
onca asra rağmen İstanbul hâlâ yedi 
tepesi, boğazı, tarihten miras kalan 
ve yeni inşa edilen abide eserleriyle 
şairlerin, bestekârların, ressamların 
ilham kaynağı olmayı sürdürüyor." 
görüşünü paylaştı.

"Tarihten hiç ders almıyor musun?"
Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin bir 
süre önce Yunanistan ile "Yüksek 
Düzeyli Stratejik Konsey" anlaşması 
yaptığını anımsatarak, şunları söyle-
di:
"Dün Dışişleri Bakanı’ma da söyle-
dim. Biz, Yunanistan ile Yüksek Dü-
zeyli Stratejik Konsey anlaşmamızı 
bozduk. Zira biz şahsiyetli dış poli-
tikadan yanayız. Eğer dış politikada 
şahsiyetini kaybetmiş olanlar varsa 
onlarla birlikte olmayı asla düşüne-
meyiz.
İkide bir uçaklarınla kalk, bize gösteri 
yap. Ne yapıyorsun sen? Kendine gel. 
Tarihten hiç ders almıyor musun? 
Tarihte neredeydin, şimdi neredesin. 

Ondan sonra başlıyorsun ağlayıp 
sızlamaya. Türkiye ile dans etmeye 
kalkma, yorulur, yolda kalırsın. Onun 
için de bu anlaşmayı ortadan kaldır-
mak suretiyle, arkadaşlarıma da söy-
ledim, bunlarla artık ikili görüşmeleri 
de yapmıyoruz ve yapmayacaksınız. 
Çünkü bu Yunanistan yola gelmeye-
cek. Neymiş, Amerika'da Rum lobi-
siymiş, oraya gidecek, orada kong-
rede konuşma yapacak, o kongrede 
aleyhimize sözler sarf edecek. Arka-
dan Davos'a gidecek. Biz artık bun-
lardan bıktık. Dürüst olacaksan kar-
şımızda koltuğun hazır ama dürüst 
olmazsan kusura bakma."

“YENİ MÜJDELERLE MİLLETİMİZİN 
KARŞISINDA OLACAĞIZ”
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Cumhurbaşkanımız, iktidara geldiklerin-
den sonra Türkiye'deki kara yolu tünel 
sayısını 83'ten 466'ya, tünel uzunluğunu 
50 kilometreden 651 kilometreye, köprü 
ve viyadük uzunluğunu 311 kilometre-
den 724 kilometreye yükselttiklerini ifa-
de ederek, şunları kaydetti:
"Son 20 yılda ülkemizin dört bir yanında 
hizmet aldığımız Osmangazi, Yavuz Sul-
tan Selim, Adıyaman-Nissibi, Elazığ-Ağın 
Tohma, Hasankeyf-2, Çanakkale 1915 
köprüleriyle; Bolu Dağı, Avrasya, Ilgaz 15 
Temmuz İstiklal, İzmir Konak, Erkenek, 
Cankurtaran, Sabuncubeli, Ovit, Kızılca-
hamam-Çerkeş, Salarha, Pirinkayalar 
tünelleriyle, İstanbul-Bursa-İzmir, Kuzey 
Marmara, Menemen-Aliağa-Çandarlı, 
Ankara-Niğde, Kınalı-Tekirdağ, Çanakka-
le-Savaştepe Otoyolları’yla, daha burada 
saymakla bitiremeyeceğimiz nice eser-
lerimizle ülkemizin her karışına mührü-
müzü vurduk. Toplam 1213 kilometre 
hızlı tren hattı, 2 bin 74 kilometre demir 
yolu ağır, 8 bin 453 kilometre elektrikli 
ve sinyalli hat inşa ederek 21 bin 590 ki-
lometre demir yoluyla demir yollarımızı 
adeta yeniden ayağa kaldırdık."

"26 olan havaalanı sayısını 31 ilaveyle 
57'ye çıkardık"
Hava yollarında yapılan yatırımlara da 
dikkati çeken Cumhurbaşkanımız, ik-
tidara geldiklerinde 26 olan havaalanı 
sayısını 31 ilaveyle 57'ye çıkardıklarını 
belirtti.
Cumhurbaşkanımız, "Şimdi tüm vatan-
daşlarımız hangi şehre giderse gitsin 
indiği zaman havaalanına veya havali-
manına, oradan evine ortalama yarım 
saatte ulaşma imkânı sahip. Modern bir 
hayat yaşamayı, medeni bir hayat yaşa-
mayı işte attığımız bu adımlarla sağla-
dık." diye konuştu.
Denizcilikte de tersane sayısını 37’den 
84’e, yat bağlama kapasitesinin 8 bin 
500’den 18 bin 545’e yükselttiklerini 
kaydeden Cumhurbaşkanımız, bilgi ve 
iletişim teknolojilerinde ise 2002 yılın-
da sadece 3 bin olan geniş bant abone 
sayısının 87,5 milyona, elektronik devlet 
kullanıcısının da 57,6 milyona ulaştığını 
söyledi.
"Yeni müjdelerle milletimizin karşısında 
olacağız"
Çevre ve şehircilik alanındaki yatırımla-

ra da dikkati çeken Cumhurbaşkanımız, 
şöyle konuştu:
"Son 20 yılda atık su arıtma tesisi sayısı 
145’ten 1176’ya ve atık su arıtma hizme-
ti verilen belediye nüfusu yüzde 35'ten 
yüzde 90'a çıkarttık. Kentsel dönüşüm 
kapsamında 59 ilimizde 277 riskli alan-
da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 446 
millet bahçesi projemizden 128'ini ta-
mamladık. 126 millet bahçemizin yapı-
mı, 192’sinin ise ihale, proje ve yer seçim 
süreci devam ediyor. TOKİ eliyle toplam 
1 milyon 100 bin konut ürettik, 3 milyon 
konutun dönüşümünü tamamladık. İn-
şallah yakında bu konuda yeni müjdeler-
le milletimizin karşısında olacağız."
“Çiftçilere 183 milyar lira tarımsal des-
tek verdik”
Cumhurbaşkanımız, son 20 yılda çift-
çilere 183 milyar lira tutarında tarımsal 
destek verdiklerini belirtti.
Tarımsal gayri safi yurt içi hasılayı yak-
laşık 37 milyar liradan 407 milyar liraya 
yükselttiklerini vurgulayan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, orman varlığını da 21 
milyon hektardan 23 milyon hektara çı-
kardıklarını; baraj sayısını 276'dan 930'a, 

hidroelektrik santral sayısını 97'den 
730'a, içme suyu tesisi sayısını 84'ten 
370'e, sulama tesisi sayısını 1764'ten 3 
bin 325'e, taşkın koruma tesisi sayısını 
5 bin 18'den 10 bin 267'ye ulaştırdıklarını 
belirtti.
"Nerede bu çevreciler"
Millî iradeyi ve seçilmiş hükümeti alt 
etmeyi hedefleyen bu dönemin işaret 
fişeğinin 7 Şubat MİT Krizi’yle çakıldı-
ğını, ardından Gezi olaylarının geldiğini 
anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Siz hala meseleyi anlamadınız mı di-
yen elebaşlarının da ikrar ettiği gibi Gezi 
olaylarının ne ağaçla ne çevreyle ne de 
yeşil hassasiyetiyle ilgisi vardır." dedi.
"Şimdi buradan CHP'ye sesleniyorum." 
diyen Cumhurbaşkanımız, şunları söy-
ledi:
"Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde o canım 
çınar ağaçlarının kesilerek orada çok 
farklı bir katliamın yapılmasını acaba 
gözü var görmüyor muydu? Peki, bu ko-
nuda acaba ne yaptı? Ne gibi bir adım 
attı? Atılan bir adım var mı? Yok. Nerede 
bu çevreciler? Be çevreciler, bu ağaçla-
rı kökünden kesenleri acaba hiç dilleri-
ne doladılar mı? Bunlara acaba bu işin 
hesabını hiç sordular mı? Yok. Biz, mil-
yonlarca ağaç, fidan diktik iktidarlarımız 
döneminde. Hala dikiyoruz. İşte şimdi 
Atatürk Millet Bahçesi'ne de dikiyoruz. 1 
milyon 250 bin fidan ve ağacı oraya diki-
yoruz. 350 yaşında bir zeytin ağacını da 
oraya diktik."
Gezi olaylarını, "Ağaç ve çevre kılıfı al-
tında Türk demokrasisine kurulmuş bir 
pusu, sokak terörü üzerinden milletin ira-

desini gaspetme girişimi, azgın azınlığın 
sessiz çoğunluğu sindirme teşebbüsü" 
olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Er-
doğan, bu olayların Türkiye'nin IMF def-
terini tamamen kapattığı tarihi günlerde 
doğrudan ekonomik bağımsızlığı hedef 
alan mandacı bir eylem, İstanbul'un du-
varlarına "Zulüm 1453'te başladı" yazıla-
rının yazıldığı Bizans heveslisi bir girişim 
olduğunu söyledi.
"Milletimiz Gezi olaylarına nasıl bakı-
yorsa biz de aynı pencereden bakıyo-
ruz"
Cumhurbaşkanımız, "CHP ve 'Gezi'ci 
ortaklarının feveranları, yalanlar üzeri-
ne kurdukları sahte tarih anlatımları, bu 
gerçeği asla değiştirmeyecektir. İşte 
biz bunun Gezi olaylarında haftalarca 
sokakları mesken tutarak, her türlü çir-
kefliği sergileyenlere hak ettikleri teşhisi 
koyduk. Onların meşrebinde bu söz neye 
karşılık geliyor onu bilmiyoruz ama bi-
zim neyi kastettiğimiz gayet açıktır." diye 
konuştu.
Bugüne kadar hep milletin diliyle ko-
nuştuklarını, mukaddesata hürmetsizlik 
edenlere, milletin hakkına, hukukuna, 
onuruna el uzatanlara özellikle tavizsiz 
davrandıklarını, bugün de aynı hassasi-
yetlerle hareket ettiklerini aktaran Cum-
hurbaşkanımız, şöyle devam etti:
"Milletimiz Gezi olaylarına nasıl bakıyor-
sa biz de aynı pencereden bakıyoruz. 
Milletimiz 'Gezici'leri nasıl tanımlıyorsa 
biz de aynı sıfatları kullanıyoruz. Gezi 
kalkışmasına öncülük eden elebaşlarını, 
sokaklarımızı ateşe veren vandalları, po-
lisimize kurşun sıkan, molotof atan şehir 

eşkıyalarını, esnafımızın malına, mülkü-
ne zarar veren yağmacıları, ibadethane-
lerimizi bira kutularıyla kirleten mülev-
vesleri, vizyon projelerimizi engellemeye 
çalışan emperyalist iş birlikçilerini, aziz 
milletimizin özellikle iradesine kasteden 
darbe heveslilerini bu millet 9 yıldır na-
sıl tarif ediyorsa biz de aynı şekilde tarif 
ediyoruz."
"Bize laf söylemeden önce gidin kirli 
geçmişinizle hesaplaşın"
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle sür-
dürdü:
"Biz vandala vandal, haine hain, çapulcu-
ya çapulcu demekten geri durmayaca-
ğız. Kendi muhayyilelerindeki çarpıklık-
lardan hareketle bize ahlak, edep, tevazu 
dersi vermeye yeltenen kifayetsizlere 
sesleniyorum; siz gidin önce aynaya bir 
bakın, bize laf söylemeden önce gidin 
kirli geçmişinizle bir hesaplaşın. Bizim 
kadınlara alçakça hakaret eden belediye 
başkanlarını koruyan karakter fukarala-
rından alacak ahlak dersimiz yoktur. Bi-
zim şehit bacısına ağız dolusu küfürler 
savuran terbiyesizlere kol kanat geren-
lerden öğrenecek saygı dersimiz de yok-
tur. Bizim sapık ideolojilerin, sapkın ilişki 
biçimlerinin avukatlığını yapanlardan 
alacak edep dersimiz de yoktur. Parti 
teşkilatlarındaki sayısız taciz, tecavüz, 
hırsızlık, arsızlık vakasının üstünü örten-
ler bize erdemden, edepten, etikten bah-
sedemezler. Ahlaklı, sorumlu, seviyeli si-
yaset yapma konusunda bunların hiçbiri 
AK Parti'nin eline su dökemez."
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölge-
si'ndeki en büyük birleşik müşterek fiili 
atışlı arazi tatbikatı EFES 2022'nin "Seçkin 
Gözlemci Günü"ne katıldı. Tatbikat prog-
ramındaki savunma sanayisi sergisinde 
yer alan silahların, araçların ve sistemle-
rin Türkiye'nin bu alanda ulaştığı noktayı 
gösterdiğine inandığını belirten Cumhur-
başkanımız, şöyle devam etti: "Savunma 
sanayisinde sahip olduğumuz her türlü 
imkân ve kabiliyeti, dostlarımızla ve müt-
tefiklerimizle paylaşmaktan memnuniyet 
duyan bir ülkeyiz. Dünyanın siyasi, ekono-
mik, askeri, sosyal açıdan köklü bir yeni-
den yapılanma sürecinden geçtiği bir dö-
nemde, bu tür iş birlikleri çok daha büyük 
bir önem kazanmaktadır. Türkiye, terör 
örgütleriyle ve düzensiz göçle mücadele 
gibi dünyanın en kritik sınamalarını başa-
rıyla vermeyi sürdürüyor. Bunun yanında 
Kafkaslardan Afrika'ya, Karadeniz'den 

Akdeniz'e kadar her yerde barışın, istikra-
rın, güvenliğin tesisi konusunda kimsenin 
inkâr edemeyeceği gayretler sarf ediyo-
ruz. İnsani yardımlar konusunda da milli 
gelirimize göre oranlandığında dünyada 
ilk sırada yer alıyoruz. Tüm bu tablo içinde 
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz özel bir yere sa-
hiptir. Kahraman ordumuz, sınır güvenliği-
mizden sınır ötesi harekâtlarımıza, terörle 
mücadeleden NATO ve ikili anlaşmalar 
kapsamında yürüttüğümüz uluslararası 
görevlere kadar her alanda verdiği başarı-
larla göğsümüzü kabartıyor."
"PKK/YPG ile de sadece biz mücadele 
ettik"
Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü 
PKK/YPG'den DEAŞ'a kadar dünyanın en 
tehlikeli silahlı terör örgütleriyle yürüttüğü 
mücadelede elde ettiği sonuçların ben-
zerinin olmadığını vurgulayan Cumhur-
başkanımız, "Suriye'de, herkesin yol açtığı 
tehdide dikkati çektiği ancak fiilen sahaya 

girip mücadele etmeye yanaşmadığı DE-
AŞ'a karşı ilk ve tek harekâtı biz gerçek-
leştirdik. Aynı şekilde hem ülkemizin hem 
de komşularımızın toprak bütünlüğüne, 
milli birlik ve beraberliğine, egemenlik 
haklarına tehdit oluşturan PKK/YPG ile 
de sadece biz mücadele ettik." dedi. Cum-
hurbaşkanımız, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
başarıyla tamamladığı 2016'daki Fırat Kal-
kanı, 2018'deki Zeytin Dalı, 2019'daki Barış 
Pınarı ve 2020'deki Bahar Kalkanı ve de-
vam eden Pençe harekâtlarını hatırlatarak 
"Sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir 
güvenlik hattı ile koruma altına alma ka-
rarlılığımızı adım adım hayata geçiriyoruz. 
Türkiye'nin bu meşru güvenlik politikası, 
terör örgütlerini sadece bizim sınırlarımız-
dan uzaklaştırmakla kalmıyor, komşuları-
mızın da huzuruna ve istikrarına katkıda 
bulunuyor." ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE KİMSENİN HAKKINI, HUKUKUNU 
ÇİĞNEMEZ AMA KENDİ HAKKINI, HUKUKUNU 
DA KİMSEYE ÇİĞNETMEZ”
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"Yunanistan'ı, gayriaskeri statüdeki 
adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye 
davet ediyoruz"
Cumhurbaşkanımız, Rusya-Ukrayna Sa-
vaşı'nın dünyada barışın ve istikrarın ne 
kadar kırılgan ne kadar pamuk ipliğine 
bağlı olduğunu gösterdiğini vurguladı. Böl-
gede yaşanan çatışmalar ve potansiyel 
tehditler nedeniyle NATO ittifakının birlik 
ve beraberliğe her zamankinden daha çok 
ihtiyaç duyduğuna işaret eden Cumhur-
başkanımız, "Böyle kritik bir dönemde Ege, 
Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ülkemizin ulus-
lararası anlaşmalara dayalı haklarına ve 
çıkarlarına yönelik tehditler içeren strate-
jilere tevessül edilmesinden üzüntü duyu-
yoruz." diye konuştu. Bazı Yunan siyaset-
çilerin, dünyada eşi benzeri görülmemiş 
bir pervasızlıkla gerçeklikten uzak, akla, 
mantığa, hukuka aykırı söz ve eylemlerle 
gündem olmaya çalıştıklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, şunları kaydetti:
"Hâlbuki bu tür konuların iç politikaya yö-
nelik şımarıklıkları kaldırmayacak kadar 
hassas olduğunun ve ağır sonuçlar do-
ğurabileceğinin sayısız örneği, önümüzde 

durmaktadır. Ülkelerinin kaynaklarını, ener-
jilerini ve vakitlerini asla güçlerinin yetme-
yeceği hayallerle heba edenler, tarih önün-
de bunun hesabını mutlaka verecektir. Bu 
vesileyle bir kez daha Yunanistan'ı, gayri-
askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan 
vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara 
uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka 
yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Özel-
likle bu millet kararlıdır ve bu millet bir şey 
söylerse ardını da takip eder."
Cumhurbaşkanımız, "Yunanistan'ı tıpkı 
bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla so-
nuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve 
eylemlerden uzak durması, aklını başına 
alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. 
Kendine gel." dedi.
Cumhurbaşkanımız, Doğu Akdeniz'de, 
Türkiye ana karasına 2 kilometreden daha 
az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden 
daha fazla mesafedeki Meis Adası için 
40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep 
etmenin anlamını uluslararası camianın 
takdirine bıraktıklarını ifade etti.
Gayriaskeri statüdeki adaların, çeşitli tat-
bikatlara dâhil edilerek NATO ve üçüncü 

taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa alet 
edilmeye çalışılmasının, sonu felaketle bi-
tecek bir çabanın ötesinde anlama sahip 
olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı-
mız, şöyle devam etti:
"Sayın Miçotakis, herhalde adalara turistik 
çıkarma yapıyor. Bununla bir yere varmak 
mümkün değil. Yunanistan, aynı zaman-
da Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen, 
birliğin değerlerini, evrensel insan hakları-
nı, uluslararası antlaşmaları hiçe sayarak 
Batı Trakya, Rodos ve İstanköy'de yaşa-
yan Türk azınlığa baskı uygulamayı hala 
sürdürüyor. Hukuksuz uygulamaları sebe-
biyle 1999 ve 2006 yıllarında Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi tarafından mahkûm 
edilen Yunanistan'ın baskıcı tutumunu de-
vam ettirmesine göz yumulması da çifte 
standart örneğidir. Konu Türkiye olduğun-
da şahin kesilenlerin, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesini hiçe sayan, terör örgütlerini 
açıkça destekleyen, sığınmacılara her tür-
lü insanlık dışı muameleyi yapan Yunanis-
tan'a ses çıkarmamasını da ibretle takip 
ediyoruz." 
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 
düzenlenen Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kuru-
lu'ndaki konuşmasında, kuruluşundan 
bugüne birlik çatısı altında hizmet ve-
renlere teşekkür etti.
Temelleri 22 yıl önce atılan birliğin 19 
yıldır fiilen faaliyet gösterdiğini dile ge-
tiren Cumhurbaşkanımız, bugün 30 
farklı ülke ve bölgeden yaklaşık 1200 
üye belediyesiyle kocaman bir aile ha-
line gelen birliğin kendi alanında dün-
yanın önde gelen yapıları arasında yer 
aldığını söyledi.
Cumhurbaşkanımız, birliğin Balkan-
lardan Orta Asya'ya uzanan geniş bir 
coğrafyadaki dost ve kardeş beledi-
yelerin aralarındaki iş birliğini geliştir-
mesine vesile olduğunu vurgulayarak, 
yeni programlar ile projelerle etki sa-
hasını genişleten birliğin ülkeler, şehir-

ler ve insanlar arasında güçlü köprüler 
kurmasından memnuniyet duyduğu-
nu ifade etti.
Birliğin köklerinin Türk Konseyine da-
yandığını belirten Cumhurbaşkanımız, 
Konseyin 2011'de Almatı'da ilk zirve 
toplantısını yaparak resmen faaliye-
te geçtiğini ve geçen yıl İstanbul'daki 
8'inci zirvesinde aldığı kararla adını 
"Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiş-
tirdiğini anımsattı.
Cumhurbaşkanımız, Türk devletleri-
nin bağımsızlıklarını ilan etmelerinin 
30'uncu yılında yapılan bu değişikliğin 
Türkmenistan'ın da teşkilata gözlemci 
üye olarak katılmasıyla çok daha an-
lamlı hale geldiğini söyledi.
Zirve toplantısında onaylanan Türk 
Dünyası 2040 Vizyon Belgesi'nin de 
teşkilatın geleceğine ilişkin önemli 
bir adım olduğunu dile getiren Cum-
hurbaşkanımız, "Binali Yıldırım kar-

deşimizin ülkemiz adına yer aldığı 
Aksakallılar Heyetini de maziden atiye 
kurduğumuz köprünün bir sembolü 
olarak görüyorum." diye konuştu.
"30 ülke ve bölgeden yerel yönetimin 
temsil edildiği TDBB'nin kuşatıcı yapısı 
önemlidir"
Cumhurbaşkanımız, hükümetler dü-
zeyinde yürütülen çalışmaların bele-
diyelerle tabana yayılmış olmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
şöyle devam etti:
"Hali hazırda 30 ülke ve bölgeden yerel 
yönetimin temsil edildiği Türk Dünya-
sı Belediyeler Birliğinin kuşatıcı yapısı 
önemlidir. Bu yapıyı Türk Devletleri 
Teşkilatı’nın vizyonunun erişeceği 
genişliğinde bir işaret olarak değer-
lendiriyoruz. Tabii burada kökleri öyle 
birkaç asırlık değil binlerce yıllık ortak 
geçmişe dayalı bir güçten bahsettiği-
mizi unutmamalıyız. Karşımızda ara-

“TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ’NİN 
KUŞATICI YAPISI ÖNEMLİDİR”

dan geçen onca zamana ve yaşanan 
nice badirelere rağmen ortak tarih ve 
kültür bilinciyle yeniden bir araya gelen 
devletler, aynı gönül bağı etrafında bu-

luşan toplumlar gerçeği var. Bu tablo 
aynı zamanda bize, hepimizi çok daha 
parlak bir geleceğin beklediğine de 
işaret ediyor. Beraberliğimize, kardeşli-

ğimize, müştereklerimize, ortak hayal-
lerimize, tüm bunlara sahip çıktığımız 
sürece kimse bizi bu aydınlık geleceğe 
ulaşmaktan mahrum bırakamaz."



Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımız

Temmuz  2022___ 3534 ___Temmuz  2022

Cumhurbaşkanımız, Filyos'ta "Kara-
deniz Gazı - Denize İlk Boru İndirme ve 
Kaynak Töreni’nde konuştu. Konuş-
masında Türkiye'nin şu ana kadar en 
büyük doğal gaz keşfi olan Karadeniz 
gazında kritik bir safhaya daha ulaş-
manın heyecanını yaşadıklarını be-
lirten Cumhurbaşkanımız, 2 yıl önce 
müjdeyi açıkladıklarında bir hedef  
belirlediklerini ve yerli gazın 2023'te 
milletin hizmetine sunulacağını ifade 
ettiklerini anımsattı.
Aradan geçen zaman zarfında yoğun 
bir mesai yürüttüklerine dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız, Fatih'in keşfinin 
ardından Yavuz ve Kanuni sondaj ge-
milerinin de Karadeniz'e intikal ettiği-
ni, bu gemilerin Fatih'in açtığı sondaj 
kuyularının alt ve üst tamamlama 
operasyonlarını gerçekleştirdiklerini 
bildirdi.
Deniz tabanı etüt çalışmalarını bitirir-
ken teslimatı uzun sürecek ekipman-
ların siparişlerini de verdiklerini ve 
teslimatları almaya başladıklarını dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, geçen yıl 
temelini attıkları doğal gaz işleme te-
sisinin inşasının süratle devam ettiğini 
söyledi.
"Sakarya Gaz Sahası pik üretime inşal-
lah 2026'da ulaşacaktır"
Yavuz sondaj gemisinin, açılan ku-
yulardaki gaz akışını ölçecek kuyu 
başı vanalarını ve kuyu içi akıllı vana 
sistemlerini yerleştirdiğini ifade eden 
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Geçtiğimiz hafta sığ deniz kısmına 
boru serimi ve montajını yapacak 
gemi Türkiye'ye ulaştı. Bugün 'Bismil-
lah' diyerek ilk boruları denize indiriyor, 
ardından da ilk kaynağımızı yapıyo-
ruz. Derin deniz tarafında da inşallah 
ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız. 
Sadece deniz tarafında bu çalışma-
ları yapmakla iş bitmiyor, derin deniz-
de inşa edeceğimiz boru hattıyla eş 
zamanlı olarak doğal gazı millî iletim 
şebekemize taşıyacak karadaki 211 
kilometrelik boru hattının yapımına da 
başlıyoruz. Gaz karaya gelince işlene-
cek, ayrıştırma işlemleri yapıldıktan 
sonra belirli bir basınçla millî doğal 
gaz iletim sistemimize aktarılacak.
Bu projenin ilk etabında doğal gaz iş-
leme tesisine gelen gazın ölçümlen-
mesi için Batı Karadeniz Gaz Ölçüm 
İstasyonu'nu ve 36 kilometrelik Batı 
Karadeniz Doğal gaz Boru Hattı Faz-
1'i inşa ediyoruz. İnşallah buradaki ça-
lışmalarımızı kasım ayının ilk haftala-
rında tamamlıyoruz. Böylece 2023'ün 
birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek 
günlük 10 milyon metreküp doğal gazı 
millî iletim sistemimize aktarmış ola-
cağız. Sakarya Gaz Sahası pik üre-
time inşallah 2026'da ulaşacaktır. 
Sahada açılacak 40 kuyuyla birlikte 
günlük gaz üretim kapasitemizi 40 
milyon metreküpe çıkarmayı hedefli-
yoruz."
"Biz ne kimsenin hakkına el uzatırız, ne 
de haramilere hakkımızı yediririz"
Cumhurbaşkanımız, üç tarafı deniz-

lerle çevrili bir ülke olarak sadece Ka-
radeniz'de değil Doğu Akdeniz'de de 
mevcudiyeti hissettirdiklerini vurgula-
dı.
Türkiye ve Kıbrıs Türkleri'nin burada-
ki hidrokarbon kaynakları üzerinde 
var olan müktesep haklarını her plat-
formda savunduklarının altını çizen 
Cumhurbaşkanımız, ülkenin bu mese-
ledeki duruşunun şüpheye yer bırak-
mayacak şekilde net olduğunu bildirdi.
"Biz ne kimsenin hakkına el uzatırız, 
ne de haramilere hakkımızı yediri-
riz. Bizim olanın, zorbalıkla tehditle 
ayak oyunlarıyla bizden kopartılma-
sına asla izin vermeyiz." diyen Cum-
hurbaşkanımız, şunları kaydetti:
"Biz enerjiyi bir gerilim ve çatışma alanı 
değil, bölgesel iş birliğinin anahtarı ola-
rak görüyoruz. Bu anlayışla bölgedeki 
aktörlerle iş birliği yolları geliştirmeye 
çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde 
yürüttüğümüz temasların müspet 
neticelerini hep birlikte görmeye baş-
layacağız. Türkiye'yi, enerji arz güven-
liği sorununu tamamen çözmüş bir 
ülke yapıncaya dek mücadelemize 
çok yönlü bir şekilde devam edeceğiz. 
Ülkemizin yeri doldurulamaz konumu 
anlaşıldıkça, şu an siyasi sebeplerle iş 
birliğine soğuk bakanlar da mutlaka 
politikalarını değiştireceklerdir. Unut-
mamalıdır ki Karadeniz gazının mik-
tarı kadar tamamen yerli imkânlarla 
bizim böyle tarihi bir keşfe imza atma-
mız da önemlidir.

“TÜRKİYE’Yİ, ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ 
SORUNUNU TAMAMEN ÇÖZMÜŞ BİR ÜLKE 
YAPINCAYA DEK MÜCADELEMİZE DEVAM 
EDECEĞİZ”



Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımız

Temmuz  2022___ 3736 ___Temmuz  2022

Cumhurbaşkanımız, Üsküdar'daki 
Burhan Felek Stadyumu'nda düzen-
lenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 
Karne Dağıtım Töreni'nde konuştu.
Önünde bulunan alanı görünce genç-
lik yıllarının aklına geldiğini dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, "Çünkü bu stad-
yumda, Altunizade Stadyumu olarak 
geçerdi, çok top oynadım. Bu stadyu-
mun hatıraları var bende. Sakatlandı-
ğımız zamanlar oldu ama o heyecanı 
yaşamak ve o heyecanı yaşarken bir 
taraftan da öğrencilik yıllarımızı de-
vam ettirmek bizde farklı anılar bırak-
tı." diye konuştu.
Ülkenin dört bir yanında şu an karne 
sevinci yaşayan tüm öğrencileri tebrik 

eden Cumhurbaşkanımız, "Dünyanın 
en büyük Türk Müziği Çocuk Koro-
su'nu az önce saygıdeğer hocamızın 
riyasetinde dinledik. Gerçekten bu ka-
dar kısa zamanda nasıl hazırlandınız, 
nasıl bu coşkuyu bize yaşattınız? Ger-
çekten takdire şayan. Bize Türk klasik 
müziğinden sunduğunuz parçalarla 
bundan sonraki süreçte de değişik 
yerlerde inanıyorum ki bu sunumları 
birlikte yapmakta fayda var." ifadelerini 
kullandı.
Eğitim öğretim yılı boyunca yağmur, 
kar ile çamur demeden öğrencileri en 
güzel şekilde yetiştirmek için fedakâr-
ca görev yapan öğretmenlere teşek-
kür eden Cumhurbaşkanımız, şartları 

zorlama pahasına çocuklarının eğiti-
minden taviz vermeyen anne ve baba-
ları da kutladı.
"Bunun için tam 20 yıldır, önce eğitim 
öğretim diyoruz"
"Her eğitim öğretim yılı sonunda işte 
bugün burada olduğu gibi zihni açık, 
ufku geniş, bilgili, kültürlü, ahlaklı nesil-
lerin yetişmekte olduğunu görmenin 
bahtiyarlığını yeniden yaşıyoruz." diyen 
Cumhurbaşkanımız, şunları kaydetti:
"Evlatlarımızla her bir araya gelişimiz-
de, her buluşmamızda Türkiye'nin 
aydınlık yarınlarına dair umutlarımız 
daha da güçleniyor çünkü yarının 
mühendisleri, doktorları, öğretmenleri 
bugün karne alan çocuklarımızın ara-

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAK 
AMACIYLA ÇOK YÖNLÜ BİR MÜCADELENİN 
İÇİNDEYİZ”

sından çıkacak. Yarının bilim insanları, 
sanatçıları, düşünürleri, siyasetçileri 
bugün okul bahçelerinde neşeyle koş-
turan evlatlarımızın içinden çıkacak. 
Yarının Türkiye'sini, gözlerinin parıltısı 
kalbimizi ısıtan işte bu çocuklar, genç-
ler inşa edecek. Bunun için tam 20 
yıldır, önce eğitim öğretim diyoruz. Bu-
nun için eğitim-öğretimi her işin başı 
olarak görüyoruz. Bunun için bütün 
imkânlarımızı eğitim öğretim için se-
ferber ediyoruz."

Cumhurbaşkanımız, "Öğrenci sayısı 
en fazla artan ülke olmamıza rağmen 
uluslararası kalite göstergelerinde en 
yüksek artış sağlayan ülkelerden biri-
yiz." dedi.
Cumhurbaşkanımız, eğitim-öğretime 
harcanan her kuruşun Türkiye'nin ge-
leceğine yapılan en büyük yatırım ol-
duğunu söyledi.
Erkeğiyle kızıyla tüm evlatlar okusun, 
zengininden fakirine her vatandaşın 
çocuğu, en nitelikli eğitim-öğretim 
imkânına kavuşsun istediklerini dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, bu amaç-
la eğitimin kalitesini artırmak, eğitimi 
yaygınlaştırmak ve eğitimde fırsat 
eşitliğini sağlamak amacıyla çok yön-
lü bir mücadele içinde olduklarını be-
lirtti.
Hükümetleri döneminde hazırladıkla-
rı tüm bütçelerde aslan payını daima 

eğitim öğretime tahsis ettiklerine dik-
kati çeken Cumhurbaşkanımız, 81 ile 
anaokulundan ilkokula, ortaokuldan 
liseye ve üniversiteye kadar çok sa-
yıda eğitim kurumu kazandırdıklarını 
anımsattı.
Göreve geldiklerinde 78 üniversite 
varken şimdi 207 üniversite olduğunu 
kaydeden Cumhurbaşkanımız, yurtla-
rıyla pansiyonlarıyla spor salonlarıyla 
kütüphaneleriyle ülkenin eğitim altya-
pısını tamamen yenilediklerini, özel-
likle maddi durumu sınırlı ailelere ver-
dikleri maddi desteklerle çocuklarını 
okula göndermelerini teşvik ettiklerini 
söyledi.
"100 milyon yardımcı kaynağı öğren-
cilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz"
Son 2,5 yıla damga vuran salgın sü-
recinde eğitime yaptıkları tüm devasa 
yatırımların meyvesini toplama fırsatı 
bulduklarından söz eden Cumhurbaş-
kanımız, şöyle devam etti:
"Geriye doğru baktığımızda şu gerçeği 
net bir şekilde görebiliyoruz: Şayet eği-
tim bütçemizi 10,3 milyar lira seviye-
sinden bugünkü 274,3 milyar lira sevi-
yesine çıkarmasaydık, derslik sayımızı 
343 binden alıp 611 bine yükseltme-
seydik, öğretmen kadromuzu 730 bin 
yeni atamayla güçlendirmeseydik, 81 
vilayetimizdeki tüm okulları en modern 
teknolojiyle teçhiz etmeseydik velhasıl 
2002'den beri eğitim-öğretime gere-

ken önceliği vermeseydik biz de di-
ğer ülkeler gibi salgın döneminde çok 
ciddi sıkıntılarla, çok büyük zorluklarla 
karşılaşırdık. Son 20 yılda tüm bunları 
ve daha pek çok adımı atarak evlatla-
rımızın eğitiminde kesinti yaşanma-
sının önüne geçtik. Öğrenci sayısı en 
fazla artan ülke olmamıza rağmen 
uluslararası kalite göstergelerinde en 
yüksek artış sağlayan ülkelerden biri-
yiz. Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak 
vatandaşlarımızın sırtındaki büyük bir 
yükü ortadan kaldırdık. Şimdiye kadar 
ücretsiz olarak evlatlarımıza ulaştırılan 
toplam kitap sayısı 4 milyar adedi bul-
du. Ayrıca yıllardan beri şikâyet edilen 
yardımcı kaynak sorununu da çözdük. 
Artık yardımcı kaynaklar da Bakanlı-
ğımız tarafından hazırlanıp ücretsiz 
bir şekilde öğrencilerimize ulaştırılı-
yor. Bugüne kadar dağıtılan yardımcı 
kaynak kitap sayısı 36 milyonu geçti. 
Sene sonuna kadar inşallah 100 mil-
yon yardımcı kaynağı öğrencilerimizle 
buluşturmayı hedefliyoruz."
Her yerde matematik anlayışıyla TÜBİ-
TAK ve üniversitelerle iş birliği halinde 
matematik seferberliğini başlattıkla-
rını belirten Cumhurbaşkanımız, okul 
öncesi eğitim seferberliğiyle de yılso-
nuna kadar 3 bin anaokulu ve 40 bin 
ana sınıfı hedefini gerçekleştirmek için 
gece gündüz çalıştıklarını aktardı.
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Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 
Kabine Toplantısı'nın ardından millete 
seslendi.
Son Kabine Toplantısı'ndan bugüne 
kadar ülke ve millet için eser ve hiz-
metlerle dolu pek çok program ger-
çekleştirdiklerini ifade eden Cumhur-
başkanımız, EFES-2022 Tatbikatı'nın 
son günü törenleri için 9 Haziran'da 
gittikleri İzmir'de ordunun gücünü bir 
kez daha yerinde gördüklerini hem de 
bölgesel meselelerle ilgili mesajları ka-
muoyuyla paylaştıklarını söyledi.
Terör, göç, savaş, ekonomik ve sosyal 
krizler gibi hayatî sınamalardan geçen 
bölgede EFES-2022 Tatbikatı'nın dos-
ta güven, düşmanlara korku veren bir 
program olarak başarıyla icra edildi-
ğini vurgulayan Cumhurbaşkanımız, 

Türkiye'nin dünyanın terörle mücadele 
tecrübesi en eski ve etkili ülkelerinin 
başında geldiğini belirtti.
Cumhurbaşkanımız, vatan toprakları-
nın dört bir yanında yaşanan çatışma-
ların ve hırsı boyunu aşan yönetimlerin 
yol açtığı siyasi, insani krizlerin yükünü 
en fazla taşıyan ülkenin Türkiye oldu-
ğunu ifade etti.
"İşveren tarafı ile görüşülerek asgari 
ücretin yeniden değerlendirilmesini 
istedim"
Cumhurbaşkanımız, ülkedeki hiçbir 
kesimi enflasyona ezdirmeme sözle-
rini yerine getirmek için her fırsatı de-
ğerlendirdiklerini, her imkânı harekete 
geçirdiklerini dile getirerek, "Geçtiği-
miz ocak ayında asgari ücretin yüzde 
50,5 oranında artışından, kamu per-
soneli ve emeklilerinin maaşlarının bir 

önceki yılın enflasyon oranı üzerinde 
yükseltilmesine kadar pek çok adım 
atılmıştır. Asgari ücret artırılırken iş-
verenlerin omuzlarındaki kimi vergile-
ri de kaldırarak adil bir yük paylaşımı 
yapmıştık." ifadelerini kullandı.
Enflasyondaki yükselişin sürmesinin 
bu artışların yetersiz kalmasına yol 
açtığını belirten Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğımızdan işveren tarafıyla görüşüle-
rek asgari ücretin yeniden değerlen-
dirilmesini istedim. Asgari ücret artışı 
yapılırken bakanlığımız özellikle belli 
sayıya kadar personel çalıştıran işve-
renleri gözetecek bir yöntem de geliş-
tirecektir. Böylece yapılan artışın istih-
damda herhangi bir olumsuz etkiye yol 
açmasına da meydan verilmeyecektir. 

CUMHURBAŞKANIMIZ KABİNE 
TOPLANTISI‘NIN ARDINDAN MİLLETE 
SESLENDİ

İnşallah en kısa sürede bu konuda 
müjdeli bir haberi işçilerimizle emek-
çilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. 
Kamu çalışanlarına ve emeklilerimize 
enflasyon farklarını zaten vereceğiz. 
Bu düzenlemenin kamu çalışanları ve 
emekçileri yanında 13,7 milyon emek-
limizin tamamını kapsadığının altını 
özellikle çizmek istiyorum. Amacımız 
enflasyon oranı kaç olursa olsun hiç-
bir çalışanımızın ve emeklimizin hayat 
pahalılığının altında ezilmesine müsa-
ade etmemektir."
"Asgari ücret artışını NATO görüş-
melerinden döner dönmez paylaş-
ma fırsatını bulacağız"
Detaylarını bilahare açıklayacakla-
rı bu artışların şimdiden çalışanlara 
ve emeklilere hayırlı olmasını dileyen 
Cumhurbaşkanımız, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 
süratle Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nuyla bir araya geleceğini ve bu çalış-
mayı da bu hafta sonuna varmadan 
bitireceklerini belirterek, "Ardından da 
NATO görüşmelerinden döner dön-
mez bunu milletimle, tüm işçilerimizle, 
emekçilerimizle inşallah paylaşma fır-
satını bulacağız." dedi.
Cumhurbaşkanımız, yılbaşında da ge-
lişmelere uygun şekilde çalışanların ve 
emeklilerin ücretlerini tekrar gözden 
geçireceklerini ve günün şartlarına 
göre ne yapılması gerekiyorsa onu da 
kendilerine vereceklerini aktardı.
"Temmuz ayı memur maaşları Kur-
ban Bayramı öncesinde 8 Tem-
muz'da zamlı haliyle ödenecek"
Cumhurbaşkanımız, temmuz ayı me-

mur maaşlarının Kurban Bayramı ön-
cesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle 
ödeneceğini de bildirerek, "Türkiye bü-
yürken, gelişirken, güçlenirken, 85 mil-
yon vatandaşımızın bilaistisna her bi-
rinin buradan payına düşeni almasını 
temin etmek boynumuzun borcudur. 
Milletimiz bizi bunun için Cumhurbaş-
kanı yapmış, bunun için ülkeyi yönet-
me yetkisini ve sorumluluğunu bize 
emanet etmiştir. Bu emanetin gereğini 
yerine getirmek için arkadaşlarımızla 
birlikte gece gündüz çalışıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanımız, bölgedeki ve 
dünyadaki tüm gelişmeleri takip et-
tiklerini, millete fayda getirecek her 
hususun üzerine gittiklerini anlatarak, 
şunları söyledi:
"Her imkânı ülkemize yönlendiriyoruz. 
Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla ve yeni 
finansman kaynaklarıyla istihdamı ve 
üretimi destekliyor, ihracatçılarımızı 
özellikle pazarlarını büyütmeleri konu-
sunda teşvik ediyoruz. Bize ancak mü-
cadele ederek, çalışarak, üreterek alın 
teri, hatta yeri geldiğinde kanımızı dö-
kerek kazanmak vardır. Bize yan gelip 
yatmak yoktur. Dünyada başı dik ge-
zebilmenin tek yolu budur. Türkiye'yi 
yeniden birilerinin peyki haline dönüş-
türmek, yeniden boyun büken, el açan 
bir ülke haline getirmek isteyenler için 
bu mücadele bir anlam ifade etmiyor 
olabilir ama milletimiz bizim ne yaptı-
ğımızı, nereye varmak istediğimizi, bu-
nun için hangi mücadeleleri verdiğimi-
zi gayet iyi biliyor. Gayret bizden, tevfik 
Allah'tandır."

"81 ilimizin tamamında belirlenen 
yurtlarımız evlatlarımızın ücretsiz 
konaklamalarına açık olacak"
Cumhurbaşkanımız, okulların tatil ol-
masıyla birlikte gençlerin yaz aylarını 
verimli şekilde değerlendirmelerine 
katkı sağlayacağına inandığı iki uygu-
lamayı başlattıklarının müjdesini verdi.
İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı-
na bağlı spor okullarının 81 ilin tama-
mında 5-18 yaş arasındaki çocuklara 
hizmet verecek şekilde açık olacağını 
ifade eden Cumhurbaşkanımız, "Yüz-
meden tenise, eskrimden güreşe, 
jimnastikten judoya kadar sporun her 
branşında faaliyet gösteren bu okulla-
rımızdan geçtiğimiz yıl 2 milyon 745 
bin evladımız istifade etmişti. Bu yıl 
spor okullarımızda 4 milyon 100 bin 
evladımızı sporla buluşturmak için 
hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm ço-
cuklarımızı ve gençlerimizi spor okul-
larımıza davet ediyoruz." dedi.
Gençlere bir diğer müjdelerinin de 
yaz aylarında gönüllerince seyahat 
edebilmelerine imkân sağlayacak bir 
kolaylıkla ilgili olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, "Yine 81 ilimizin 
tamamında belirlenen yurtlarımız 15 
Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-
25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz 
konaklamalarına açık olacaktır. Re-
zervasyonla bu yurtlardaki konaklama 
imkânlarından faydalanacak gençleri-
mizin, ülkemizi rahatça gezmelerine, 
tanımalarına, yeni arkadaşlıklar kur-
malarına imkân sağlayarak, kişisel ve 
sosyal gelişimlerine destek olmalarını 
hedefliyoruz." diye konuştu.
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kanlığımızda kuruluşundan beri Çev-
re, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı olarak görevimi 
sürdürüyorum. MKYK üyeliğim 2006 
yılından beri devam ediyor.

Bir yol arkadaşı olarak Recep Tayyip 
Erdoğan’ı nasıl anlatırsınız?
Sn. Cumhurbaşkanımız, siyaset yap-
ma tarzıyla, devlet yönetimindeki ka-
rarlılığıyla, sorunlar karşısındaki dik 
duruşuyla olduğu kadar insani hassa-
siyetleriyle de her konuda örnek aldığı-
mız liderimizdir.
Siyasetin gönül kazanmak ve milletin 
hayır duasını almak için bir vesile ol-
duğunu her davranışıyla adeta kanıt-
lar. Enerjisiyle, mücadele azmiyle ve 
yoğun çalışma disipliniyle hepimize 
örnek olurken bize yalnızca kendisini 
izlemek bile ne kadar çok çalışmamız 
gerektiğini hatırlatır.
Siyasetin tek limanının ahlak oldu-
ğunu, siyasetin merkezinde ancak 
“samimiyet” olursa gönülden gönüle 
köprüler kurulabileceğini, bir dert ile 
dertlenmeden dertlere çare oluna-
mayacağını her tutumuyla göstererek 
Türkiye’de siyasetin rotasını belirlemiş, 
‘Kefenim sırtımda’ diyerek hiçbir teh-
dide boyun eğmeden, inandığı kutlu 
dava uğruna fedakârlık yapmaktan 
geri durmayan, ömrünü ülkemizin ve 
milletimizin geleceğine adayan bir li-
derdir Recep Tayyip Erdoğan.

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı 
olarak hangi alanlarda, ne gibi faali-
yetlerde bulunuyorsunuz? Birim ola-
rak yaptığınız çalışmalardan bahse-
der misiniz? 
Başkanlığımız; AK Partimizin çevre, 
şehir ve kültür politikalarının oluştu-
rulması ve geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar yapmak, projeler gerçek-
leştirmek, ülke genelinde ve parti 
teşkilatlarımızda ilgili konularda bilin-
ci artırmak, bu yönde oluşturulacak 
çalışmalara katkı sağlamak amacıyla 
2015 yılında kurulmuştur. Başkanlı-
ğımız; çalışma alanımıza dair tespit 
edilen sorunlar için gündelik çözümler 
değil uzun soluklu politikalar oluştu-
rulmasına katkı verecek bir modelle 
AK Parti’mizin çevre, şehir ve kültür 
politikalarının geliştirilmesi ve bu doğ-
rultuda sahip olduğumuz vizyonun 
topluma doğru anlatılmasını hedefle-
mektedir.
Başkanlık olarak hayata geçirdiğimiz 
proje ve gerçekleştirdiğimiz çalışma-
lardan kısaca bahsetmek gerekirse; 
çalışmalarımızın fikirsel zeminini güç-
lendirecek ortak akla ve paylaşımlara 
önem veriyoruz. Bu amaçla 2019 yılın-
dan beri devam ettirdiğimiz “Şehrim 
2023” Şehir Buluşmaları’nı çok önem-
siyorum. Şehrin alanımıza katkı suna-
cak tüm aktörleri ile bir araya geldiği-
miz buluşmalarımız artık bizim için 
gelenekselleşmiştir. Şehri her yönüyle 
masaya yatırdığımız özellikle çevre, 
şehir ve kültür değerleri üzerinden 
analiz ettiğimiz her şehre özel “şehir 
raporlarımız” oluşmuştur.
Yine;
“Sürdürülebilir Şehirler için Yeni Fikir-
ler” Çalıştaylarımız akademisyenlerin, 
çevre konusunda çalışma yürüten 
STK’ların, uygulayıcıların, özel sektör, 
kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yö-
netimlerden temsilcilerin kısacası çev-
re ile ilgili tüm tarafların bir araya gel-
diği ve birlikte fikir ürettiği bir formatta 
özellikle iklim değişikliğinin etkileriyle 
her alanda yeni politikalar oluşturma 

sürecimize katkı vermiştir.
Türkiye’nin iklim değişikliği konusuna 
ilkesel yaklaşımının ve bu kapsamda 
geliştirdiği politikaların yer aldığı; ülke-
mizin tecrübe birikimini ve geleceğe 
dair vizyonunu dünyayla paylaştığımız 
bir belge niteliğinde olan “İklim Deği-
şikliği ile Mücadelede Türkiye Modeli 
Vizyon Belgesi”ni hazırladık.
İl ziyaretlerimizde “Gençlerle Doğa Bu-
luşmaları”, “Şehrim 2023” ve “Medeni-
yet Sohbetleri” ismini verdiğimiz prog-
ramlarımız çerçevesinde gençlerle ve 
şehrin karar alma ve uygulama süreç-
lerine katılan aktörlerle, şehrin tarihi, 
kültürü ve medeniyet değerleri üzerine 
çalışan akademisyenlerle, meslek er-
baplarıyla, sanatkârlarla, zanaatkârlar-
la bir araya geliyoruz.
Gençlerle birlikte proje üretmeyi ve 
hayata geçirmeyi çok önemsiyoruz. 
Bu konuda hayata geçirdiğimiz en 
önemli çalışmamız; İçimize Düşen 
Çevre Hareketi olarak tanımladığımız 
Genç Çevre Gönüllüsü “CEMRE”leri-
miz. 2021 yılında hayata geçirdiğimiz, 
81 ilden 1000 çevre gönüllüsü genç 
ile başladığımız Cemre Projesi kap-
samında farklı başlıklarda, alanında 
uzman akademisyenlerin verdiği eği-
timlerle çevre ahlakı, enerji, iklim de-
ğişikliği, atık yönetimi konularında eği-
timler verdik. Cemrelerin sayısı bugün 
tüm Türkiye’de hızla artıyor. Çevre ile 
ilgili farkındalık çalışmalarında Cem-
re’ler tüm şehirlerimizde ön safta yer 
alıyor, afetlerde hayati görevler üstleni-
yorlar. Bu noktada Gençlik Kollarımıza 
projeyi sahiplenmeleri ve büyük katkı-
ları için çok teşekkür ediyorum.
Genel Merkez Yerel Yönetimler ve AR-
GE ve Eğitim Başkanlıklarımızla birlik-
te son 20 yılda kültür-sanatta ülkemi-
zin kat ettiği mesafeyi ve bu alanda 
yeni yol haritasını ortaya koyduğumuz 
“AK Parti Yerel Yönetimler Kültür ve 
Sanat Kongresi”ni Türkiye’nin dört bir 
yanından Belediye Başkanlarımızın ve 
Kültür Sanat alanında çalışan kadrola-
rının katılımıyla hayata geçirdik.
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Çiğdem Karaaslan: 
“Her yeni gün daha büyük bir şevkle yola 
devam ediyoruz”

Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun 
Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Tür-
kiye Bülteni’ne konuştu. AK Parti’nin 
Çevre, Şehir ve Kültür politikaları ile 
başkanlığın faaliyetlerine ilişkin de-
ğerlendirmede bulunan Sayın Kara-
aslan ile gerçekleştirdiğimiz söyle-
şiyi siz değerli okurlarımıza arz eder, 
keyifli okumalar dileriz. 

Siyasete giriş hikâyenizden biraz 
bahseder misiniz?

Bundan 17 yıl önce, AK Parti Genç-
lik Kolları’nda siyasete başladım. 
2005 yılında Gençlik Kolları 1. Olağan 
Kongresi’nde MKYK üyesi seçilerek 
Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım 
ve Medyadan Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcılığı görevine getirildim. 
Belki Gençlik Kollarında çok uzun yıl-
lar görev yapmadım ama her şeyin 

temelinin atıldığı, bugün de devam 
eden dostlukların kurulduğu, birlikte 
yaşayarak öğrendiğimiz, çok kıymetli 
anılar biriktirdiğimiz bir zaman dilimi 
olduğundan değeri ve yeri benim için 
çok ayrıdır. Gençlik Kolları bir okuldur 
AK Parti siyasetinde ve benim için de 
öyle oldu.
2006 yılında gerçekleşen AK Parti 
2. Olağan Büyük Kongresi’nde Ana 
Kademe MKYK Üyeliğine Sn. Genel 
Başkanımızın gençlere verdiği değerin 
ve genç fikirlere duyduğu güvenin bir 
temsilcisi olarak “en genç üye” sıfatıy-
la seçildim. Henüz yirmili yaşlarımday-
dım.
Gençlerin önünü açan, onlarla yol yü-
rüyen, fikirlerini ve enerjisini ülkemizin 
geleceğine yönlendirmek için çok bü-
yük çaba gösteren bir liderin başkan-
lığında Türkiye’nin en önemli konuları-
nın konuşulduğu, en hayati kararların 
alındığı 50 kişilik yönetim kurulunun 

bir üyesi olmak genç yaşımda benim 
için Genel Başkanımızın bize duyduğu 
inancın hakkını verebilmek, ülkemize 
sevgimizin, vatanımıza bağlılığımızın 
gereğini yerine getirebilmek için han-
gi fedakârlığı ortaya koymak, hangi 
gayreti göstermek icap ediyorsa o 
doğrultuda çalışma azmiyle heyecan 
verici olduğu kadar çok büyük bir so-
rumluluğu da beraberinde getirdi el-
bette. Fakat aradan yıllar geçse de o 
ilk günkü heyecanı hala yüreğimde en 
taze şekliyle taşıdığımı söyleyebilirim.
Genel Merkez Sosyal Politikalar Birim 
Başkan Yardımcılığı görevini 6 yıl sür-
dürdüm. 7 Haziran 2015 seçimleri ile 
Samsun Milletvekili seçildim ve haya-
tımda yeni bir dönem başladı. Siyaseti 
sahada milletvekili olarak yapmak ve 
güzel şehrim Samsun’u TBMM çatı-
sı altında temsil etmek hayatımın en 
önemli kırılma noktalarından biridir. 
Yine 2015 yılında ihdas edilen Baş-
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Bunlarla birlikte Başkanlığımızın çalış-
ma alanına giren özel gün ve haftalar-
da (Dünya Çevre Günü, Milli Ağaçlan-
dırma Günü, Dünya Şehircilik Günü, 
Enerji Verimliliği Haftası, Dünya Tiyat-
ro Günü vb.) 81 il teşkilatımızla birlikte 
bu günlere dair farkındalık oluşturmak 
amacıyla ülkemiz genelinde eşza-
manlı olarak etkinlikler düzenliyoruz.
Başkan Yardımcılarımızın Koordina-
törlüğünde yaptığımız Bölge ziyaret-
leri kapsamında illerimizde gerçekleş-
tirdiğimiz programlar ile hem teşkilat 
çalışmalarımızı hem de illerimizin ve 
bölgelerimizin çevre, şehir ve kültür 
alanında taleplerini sahada görme ve 
tespit etme imkânı buluyoruz.
Sizce Türkiye’nin çevre, şehirleşme 
ve kültür yolculuğunda AK Parti’nin 
yeri nedir?
Türkiye’de hangi alanda olursa olsun 
hizmetlerin dünüyle bugününü, şehir-
lerimizin ve ülkemizin geçmişiyle şim-

diki halini kıyaslamak gerekse 2002 
yılı bir milat olarak kabul edilir. 
AK Parti yola çıkarken “bugünden son-
ra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” di-
yerek değişim ve dönüşüm vurgusu 
yapan, yeni bir dönemin başlayacağını 
deklare eden ve gerçekten de 20 yıllık 
hizmet yolculuğu boyunca bunu sayı-
sız eser ve hizmetleriyle ortaya koyan 
bir partidir.
AK Parti öncesi dönemde özellikle 
çevre ve şehircilik, acil çözüm bekle-
yen sorun alanlarıydı. Sn. Cumhur-
başkanımız ve Genel Başkanımızın 
“çöp, çamur, çukur” olarak özetlediği 
dönemde; susuzluk, hava kirliliği, çöp 
dağları, gecekondular, altyapı yetersiz-
liği, tüm bunlara bağlı sağlık sorunları 
gibi temel meseleler nedeniyle şehir-
lerimizin ve ülkemizin geleceğe dair 
büyük hedefleri de bulunmuyordu.  
Öncelik, şehirlerde yaşam kalitesini 
düşüren sorunların bir an önce orta-

dan kaldırılmasıydı.
İstanbul’da Belediye Başkanlığı yaptı-
ğı dönemde İstanbul’un kronikleşmiş 
sorunlarına neşter vuran ve hepsini 
tek tek çözen Cumhurbaşkanımız ve 
Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde yola çıkan AK 
Parti’mizin iktidara gelmesiyle bu kez 
ülkemiz genelinde şehirlerimizde kök-
lü ve büyük bir değişim başladı. 
Bugün geldiğimiz noktada çevre artık 
yalnızca sorunlarıyla değil, çevrenin 
geliştirilmesine yönelik politikaların 
merkeze alındığı bir bakış açısıyla ele 
alınıyor. Her alanda sürdürülebilirliği, 
Yeşil Kalkınmayı, Sıfır Atık’ı, 81 ile 81 
milyon metrekare Millet Bahçesi hede-
fini, net sıfır emisyon hedefini, ekolojik 
koridorları ve daha nicelerini konuşu-
yor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

Bugün artık şehirlerimizi çepeçevre 
saran gecekondular yok, temel altyapı 
sorunları yok şehirlerimizin fakat Tür-
kiye genelinde başlattığımız Kentsel 
Dönüşüm seferberliğinin hızla devam 
etmesi, vatandaşlarımızın tümünün 
deprem riski karşısında korunma-

sı önceliğimiz var. Bugün yalnızca 
konut üretme anlayışı değil sahip 
olduğumuz; yeşil alanlarıyla, sosyal 
donatılarıyla, spor alanlarıyla birlikte 
doğaya uyumlu, yerel mimariyi ve ye-
rel malzeme seçimini merkezine alan, 
kimlikli yaşam alanları üretmek gayesi 

ile yürüttüğümüz çalışmalarımız var. 
Sn. Cumhurbaşkanımızın “Yeşil Kal-
kınma Devrimi” olarak özetlediği ve 
2053 için Net Sıfır Emisyon Hedefini 
içinde barındıran, küresel ölçekte bize 
güç katan bir vizyonumuz, 81 ilimizde 
81 milyon metrekare Millet Bahçesi 
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hedefimiz gibi şehirlerimizde yaşam 
kalitesini artıracak daha nice hedefle-
rimiz var.
Çevre, şehir ve kültür birbiriyle bağlı, 
birbirini etkileyen alanlar ve hepsi de 
şehir vizyonunun yansımaları olarak 
hayat buluyor. Şehircilik birikimi ve viz-
yonu nasılsa çevreye ve kültüre bakış 
da o çerçevede şekilleniyor. Geçmişin 
Türkiye’sinde kültür de pek çok mese-
le gibi ihmal edilen bir alandı. Bugün 
geldiğimiz noktada, kültürün giderek 
önem kazandığı ve belirleyici bir unsur 
haline geldiği bir dönemin içindeyiz. 
Sahip olduğumuz kültürel mirasın öne 
çıkarılması ve korunması için geçtiği-
miz yıllar içinde büyük atılımlar ger-
çekleştirdik.
AK Parti olarak göreve geldiğimiz ilk 
günden beri milletimizin kadim biriki-
minden ve medeniyet değerlerinden 
beslenen bu alanın çok daha anlamlı 
bir yerde konumlandırılması gerekti-
ğine inandık, bu bakımdan kültür ve 
sanatın belli bir kesime hitap etmek 
yerine milletin tamamına seslenmesi 
gerektiği düşüncesiyle öncelikle bakış 
açısında değişikliğe gittik. Bugün de 

ülkemizin sahip olduğu medeniyet ve 
kültür birikiminin üzerine yenilerini ek-
lemek üzere yoğun bir çalışma yürüt-
meye devam ediyoruz. 

AK Parti’nin çevre, şehircilik ve kül-
tür alanlarındaki performansını nasıl 
değerlendirirsiniz? Çevre, Şehir ve 
Kültür Başkanlığı'nın gelecek vizyo-
nu nedir?
AK Parti’mizin en önemli özelliklerin-
den birisi vizyoner bir parti olmasıdır. 
AK Parti yalnızca bugünün değil gele-
ceğin de partisidir.
Cumhurbaşkanımız ve Genel Başka-
nımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde ülkemiz son 20 yılda ulaş-
tırmadan altyapıya, enerjiden çevre ve 
şehirciliğe, milli savunmadan adalet 
hizmetlerine, eğitimden sağlığa, kül-
türden sanata her alanda çok önemli 
gelişmeler yaşamış, ülkemizin 81 ili ve 
tüm ilçeleri bu alanlarda en güzel hiz-
metlerle buluşturulmuştur. 
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçim-
leri öncesi, Cumhurbaşkanımız ve 
Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan, şehirlerimizi geleceğe hazır-

lamak için bir dizi ilkeyi, şehirlerimizin 
yeni yol haritası niteliğindeki manifes-
tomuzu paylaşmıştı. Altyapı ve ula-
şımdan kentsel dönüşüme, benzersiz 
ve değer üreten şehirlerden yatay mi-
mariye kadar çok geniş bir yelpazede 
şehirlerimiz için koyduğumuz hedef-
leri AK Parti’li Belediyelerimiz bugün 
hayata geçirmeye devam etmektedir. 
Sn. Cumhurbaşkanımız ve Genel Baş-
kanımızın liderliğinde AK Parti kadro-
ları olarak ortaya koyduğumuz vizyon 
doğrultusunda ülkemizde yeni bir dö-
nemi başlattık. Çevre ve şehircilikte de 
kadimden beslenerek yeni fikirler üre-
ten bir yaklaşım sergilemeye devam 
ediyoruz. Ülkemizde ‘Yeşil Kalkınma’ 
devrimini başlatan, son 20 yılda nice 
sessiz devrimi hayata geçiren bir lide-
rin yol arkadaşları olarak sorumlulu-
ğumuz çok büyüktür. Bunun bilinciyle 
her yeni gün bir öncekinden daha bü-
yük bir şevkle yola devam ediyoruz.
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İnsan Hakları Başkanlığı

İDLİB’E KARDEŞLİK VE MUHABBET 
KÖPRÜSÜ
AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca, 20 Haziran Mülteciler Günü sebebi ile İdlib’e ziyaret gerçekleştirildi.
AK Parti İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta başkanlığında; TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman ile Hüseyin Şanverdi ve İnsan Hak-
ları Başkan Yardımcılarından oluşan heyet, 20 Haziran Mülteciler Günü sebebiyle yapılacak İdlib ziyareti öncesinde bulun-
dukları Hatay’da İl Başkanlığını ziyaret etti. Ardından Suriye’nin terörden arındırılan İdlib kentinde incelemelerde bulundu.
Yüksek lisanslı, doktoralı eğitimcileriyle faaliyetlerini sürdüren, bölge halkının tarımsal ve ekonomik anlamda kendi ayakla-
rı üstünde durmasını sağlayan Kehf Yahmul Zirai Araştırmalar Merkezi ziyaret eden heyet tarımla ilgili çalışmaları yerinde 
inceledi. 
Heyet, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın talimatı ile sivil toplum kuruluşlarımız 
tarafından yapımı tamamlanan briket evleri ve yerel halkı ziyaret etti. Bölgede kardeşlik adına yapılan çalışmalar yerinde 
incelendikten sonra Kızılay’ın Al Ardiye Yetim Kampı’na geçildi. Kampta yetim çocuklarla yenilen yemeğin ardından İnsan 
Hakları Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta başkalığındaki heyet Türkiye’ye giriş yaptı.

İnsan Hakları Başkanlığı
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Sosyal Politikalar Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanlığı

AK PARTİ SOSYAL POLİTİKALAR 
BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN “SOSYAL 
POLİTİKALARDA 20. YIL ÇALIŞTAYI” 
DÜZENLENDİ

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığımız ve Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Başkanlığımız ortaklığında, Siyaset, Ekonomi 
ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)’nın katkılarıyla, 17-18 Haziran 2022 tarihlerinde, son 20 yılda uygulanan sosyal poli-
tikalara ilişkin deneyim, bilgi, birikim, görüş ve önerilerin paylaşıldığı, Sosyal Politikalarda 20. Yıl Çalıştayı” gerçekleştirildi.
Sosyal Politikalarda 20. Yıl Çalıştayı,  AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletve-
kili Sayın Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Araştırma, Geliştirme ve Eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa 
Şen ve SETA Toplum Masası Koordinatörü Sayın Talha Köse’nin açılış konuşmaları ile başladı.

AK Parti’nin 20 yıllık başarı hikâyesinin odağında 
sosyal politikaların yer aldığını vurgulayan Sarıe-
roğlu, “AK Parti olarak işbirliğine, istişareye, birlikte 
çalışmaya ve müzakereye inanan bir partiyiz. Bu-
gün burada bir araya gelmemiz de bu inancımızın 
bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.
Sayın Jülide Sarıeroğlu “AK Parti olarak 81 il 976 il-
çemizdeki tüm teşkilatlarımızla vatandaşlarımızın 
yanındayız. Sadece Sosyal Politikalar Başkanlığı 
olarak Ramazan ayında toplam 409 bin ziyaret 
gerçekleştirdik. Diğer birimlerimiz de benzer çalış-
malar yürütüyor.” dedi ve konuşmasını şu şekilde 
sonlandırdı: “Dün ve bugün olduğu gibi yarın da 
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 84 milyon 

Sayın Sarıeroğlu’nun ardından ko-
nuşmasını gerçekleştiren Araştırma, 
Geliştirme ve Eğitimden sorumlu Ge-
nel Başkan Yardımcısı Sayın Musta-
fa Şen, “AK Parti, Adalet ve Kalkınma 
Partisidir. Adalet, hukukun iğdesidir. 
Kalkınma ise diğer düşüncelerin ak-
sine bizim için vahşi kapitalist bir kal-
kınma anlayışı değildir. Biz kalkınmayı, 
sosyal kalkınma ve yeşil kalkınma ola-
rak algılıyoruz.” dedi ve konuşmasını 
şu şekilde sonlandırdı: “AK Parti, Ada-
let ve Kalkınma Partisi olarak sosyal 
kalkınma şeklinde okunması gereken 
bir isme sahiptir. İşte bu sosyal kalkın-
ma anlayışının bir gereği olarak bugün 
bir aradayız.”

Sayın Mustafa Şen’in ardından konuş-
masını gerçekleştiren SETA Toplum 
Masası Koordinatörü Sayın Doç. Dr. 
Talha Köse, Sosyal Politikalarda 20. 
Yıl Projesinin bir parçası olmaktan 
memnuniyet duyduklarını ifade etti 
ve konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 
“Sosyal Politikalar toplumun bütün 
katmanlarını ilgilendiren bir konudur. 
Bu nedenle “Sosyal Politikalarda 20. 
Yıl Projesi”, AK Parti’nin 20 yıldır yürüt-
tüğü sosyal politika uygulamalarının 
hafızası ve tecrübesinin aktarılmasın-
da büyük öneme sahiptir.”

vatandaşımızın her alanda yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah 20 yıldır yaptığımız devrim niteliğindeki düzenleme-
leri, önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceğiz.”
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“Sosyal Politikalar,  11 Farklı Masada 
Ele Alındı”

Çalıştaya, Sosyal Politikalar Başkan 
Yardımcıları, Araştırma, Geliştirme 
ve Eğitim Başkan Yardımcıları, Millet-
vekilleri, Sivil Toplum Kuruluşu Tem-
silcileri, Akademisyenler, Sendika ve 
Konfederasyon Temsilcileri, Meslek 
Kuruluşu Temsilcileri, Yerel Yönetim 
Temsilcileri, Kamu Kurum ve Kuruluş 
Temsilcileri olmak üzere 300’ü aşkın 
konuk katıldı.
Çalıştay süresince Gençler için Sosyal 
Politikalar, Engelliler için Sosyal Poli-
tikalar, Yaşlılar için Sosyal Politikalar, 
Aile, Kadın ve Çocuklar için Sosyal Po-
litikalar, Roman Vatandaşlara Yönelik 
Sosyal İçerme Politikaları,  Eğitim Po-

litikaları, İş Hayatı ve Sosyal Güvenlik, 
Sosyal Konut ve Sosyal Yardım Poli-
tikaları, Göçmenlere Yönelik Sosyal 
Politikalar, Şehit ve Gazilere Yönelik 
Sosyal Politikalar ve Sağlık Politikaları 
olmak üzere 11 farklı masa oluşturul-
du. 
 Programın birinci günü gerçekleştiri-
len masa toplantılarının ardından elde 
edilen çıktılar, ikinci gün masa mode-
ratörleri tarafından tüm katılımcılara 
sunuldu. Tüm paydaşların fikir ve öne-
rileriyle zenginlik kattığı çalıştay, Sayın 
Jülide Sarıeroğlu'nun kapanış konuş-
malarıyla son buldu.
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Sokaktayız Sokaktayız

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ OSMAN BOYRAZ:
“Milletimiz AK Parti ile birlikte bir özgüven 
devrimi yaşadı”
Dergimizin bu ayki sayısında Sokaktayız bölümümüze AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz misafir oldular. Saha 
çalışmalarını, bu çalışmaların işleyişini ve AK Parti-sokak ilişkisini anlatan ve değerlendiren Boyraz, siyasette yeni bir 
yaklaşımla da tanışmamıza vesile oldu. Boyraz, saha programlarını kategorize ederek onlara isim vermiş ve bu yolla ça-
lışmalarını daha nitelikli bir boyuta taşımış.

AK Parti-Sokak ilişkisini nasıl ta-
nımlarsınız?
Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti ile 
bu millet bir özgüven devrimi yaşadı. 
Kendi gibi düşünen, kendi gibi his-
seden, kendi gibi yaşayan insanların 
milletvekili veya belediye başkanı ola-
bildiğini gördü. Bizlerle birlikte millet 
kendisini tam manasıyla Mecliste his-
setti, bu duyguyu bizimle birlikte yaşa-
dı. Pek tabi biz de bu duyguyu milleti-
mize yaşattık. Şu an sokakta herhangi 

bir vatandaşımız AK Parti milletvekili-
ne kolayca ulaşabilecek durumdadır. 
Bu anlamda AK Parti sokağın vicda-
nını en iyi yansıtan ve temsil eden si-
yasi bir harekettir. Vatandaşımızın her 
şikayetini bir fırsat olarak görüyoruz. 
Sokağı dinlemeyen, vatandaşa sırtını 
dönen hiçbir siyasi hareket mevcudi-
yetini devam ettiremez. Vatandaşımı-
zın şikayetini, önerisini ve tavsiyesini 
yolumuzu aydınlatan bir meşale ola-
rak görüyoruz. Dolayısıyla her girdi-

ğimiz seçimde aziz milletimiz biz hiç 
yalnız bırakmadı. Her seçimden daha 
da güçlenerek çıktık. 
Bu vesile ile böylesine yüce bir gönül 
hareketini başlatan; kurucu Genel Baş-
kanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan başta olmak üzere, gece 
gündüz demeden her zaman bizimle 
birlikte olan teşkilat mensuplarımızı 
yapmış olduğu fedakârca çalışmala-
rından dolayı yürekten selamlıyorum.

Ayın kaç gününü sahada geçiriyor-
sunuz? 
Haftanın 3 günü Salı, Çarşamba ve 
Perşembe günleri Ankara'da TBMM 
Genel Kurul çalışmalarında bulunu-
yoruz. Genel Kurul çalışmalarımızın 
hemen bitiminde seçim bölgemiz İs-
tanbul’a dönerek, oradaki çalışmalara 
katılım sağlamaktayız. Genelde cuma, 
cumartesi, pazar ve pazartesi olmak 
kaydıyla ayın 16-17 gününü seçim böl-
gemizde geçirmekteyiz. Günde 5-6 
programın altına düşmemekle bera-
ber, saha programlarımızı yoğun bir 
şekilde geçirmekteyiz. 

Saha programlarını hangi kriterlere 
göre planlıyorsunuz?
Saha programlarının planlanması-
nın belirli bir sürece dayanmaktadır. 
Özellikle milletvekili adaylık sürecinde 
ziyaret ettiğim tüm yerleri seçimden 
hemen sonra da ziyaret ederek hem 
gönül bağımızı kuvvetlendiriyor, hem 
de seçmenlerimize seçimden sonra 
da birlikte olduğumuzu belirtiyoruz. 
Bu vesileyle de göstermiş oldukları 
teveccüh için teşekkürlerimizi sunu-
yoruz.
Başta sorumlu olduğum bölgedeki 
ilçelerin programlarına katılmakta-
yım. Bununla birlikte teşkilatımızın 
organize ettiği STK toplantıları, esnaf 

ziyaretleri, hemşeri dernekleri prog-
ramları, düğün, cenaze ve hane zi-
yaretlerine fırsat buldukça katılmaya 
gayret gösteriyoruz. Dolayısıyla, gerek 
teşkilatımızın gerek STK’ların gerekse 
hemşeri ve vatandaşlarımızın etkinlik 
davetleri programlarımızın doğal kri-
terlerini oluşturmaktadır.
Son yıllarda saha ziyaretlerimizi daha 
kurumsal hale getirerek belli isimler 
koymaya başladık; TekneTur, TeknoTur 
ve DoğaTuru.
Doğa Turu’nda mahalle teşkilatlarımız, 
kamu kurumlarımız, STK veya hemşe-
ri derneklerimizle ortaklaşa bir gün be-
lirliyor ve sabah namazına müteakip 
yola koyuluyoruz. İstanbul’da Beykoz, 

Şile gibi ormanı ve yeşili bol ilçeleri-
mizde veya millet bahçelerine sahip 
ilçelerimizde doğa ile iç içe yürüyüş 
gerçekleştiriyoruz. Kimi zamansa çev-
re illerimizin Geyve, Hendek gibi güzel 
ilçelerine istikametimizi çeviriyoruz. 
Çoğu zaman güneşin doğuşunu yürü-
yüşlerimizde karşılıyoruz. Pek tabi bu-
rada kıymetli belediye başkanlarımıza 
da teşekkür etmek istiyorum. Zira 
gezilerimize 100’ün üzerinde vatanda-
şımız katılıyor ve yürüyüş sonrasında 
belediyemizin destekleri ile kendilerine 
kahvaltı ikramında bulunuyoruz.
Bir diğer programımız olan Tekne-
Tur’da ise Üsküdar Belediyemizin Va-

lide Sultan Gemisi ile gerçekleştirdi-
ğimiz boğaz turu kimi zaman sabah 
kahvaltısı eşliğinde, kimi zamansa 
çay ve simit eşliğinde, günün değişik 
zamanlarında gerçekleştirdiğimiz tek-
ne turumuzu kimi zaman üniversite-
lerimizde okuyan gençlerimizle, kimi 
zaman hemşeri derneklerimizle, kimi 
zamansa STK’larımızla birlikte organi-
ze ediyoruz.
Gelelim TeknoTur’a! 
Üniversitelerimizin mühendislik fakül-
telerinde eğitim gören bilişim, yazı-
lım, teknoloji ve inovasyona ilgi duyan 
genç öğrencilerimiz ile birlikte her 
Pazartesi Bilişim Vadisi’ni ve TOGG’u 

ziyaret ediyoruz. Bu tur, gençler için 
çok önemli zira bu sayede daha üni-
versitedeyken, iş dünyası ile temas 
etmiş oluyor. Çalışma alanlarına dair 
bilgi ve birikim elde ediyor. Ve bu turda 
gençlerin enerjisi beni çok daha ener-
jik kılıyor.
Özetleyecek olursak özellikle Tekno-
Tur ve doğa yürüyüşlerinde partimizle 
daha önce hiçbir temasta bulunma-
yan birçok vatandaşımızla tanışma 
fırsatı buluyoruz. Onların Partimize ba-
kış açıları bu gezilerde oluşan sıcak ve 
samimi ortamla birlikte pozitif yönde 
gelişme gösteriyor. Bu açıdan bu et-
kinlikleri çok ama çok önemsiyorum.
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, Türkiye Bülteni’ne Balı-
kesir’i ve Gönül Belediyeciliği’ni anlat-
tı. Türkiye Bülteni ekibi olarak başkan 
Yılmaz ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi 
arz eder, keyifli okumalar dileriz. 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı olarak Balıkesir'i nasıl tanımlar-
sınız? 
Balıkesir; çok güçlü ve her biri birer 
marka olan 20 ilçesiyle geniş bir coğ-
rafya. Şehrimizi anlatırken Balıkesir’in 
değerini ve potansiyelini net bir şekil-
de ortaya koyduğuna inandığımız “İki 

deniz, bir Şehir”, “Türkiye’yi doyuran 
şehir”, “50 peynirli şehir Balıkesir” gibi 
öne çıkan bazı söylemlerimiz var. Bu 
söylemlerin her birinin de altı dolu 
dolu. Her birinin altında, bu toprağın 
insanın emeği var, alın teri var. Biz 
bu yola; herkesin emeğinin, alın teri-
nin karşılığını fazlasıyla aldığı, yaşa-
maktan gurur duyduğu bir şehri inşa 
etmek için çıktık. Hemşehrilerimizin 
bizlere gösterdiği teveccühe ve sevgi-
ye layık olmak için gayret ediyoruz. En 
büyük gayemiz, en büyük motivasyon 
kaynağımız da bu. 
Yaklaşık 15 bin metrekare yüz ölçü-

müne sahip olan şehrimiz, bu açıdan 
İstanbul’un üç katı, Kocaeli’nin ise yak-
laşık 5 katı büyüklüğünde. Büyükşe-
hir Yasası’ndan önce, zor coğrafyası 
nedeniyle hizmetlerin erişilebilirliği 
noktasında bazı zorluklar yaşayan 
şehrimiz, bir Medeniyet Projesi oldu-
ğuna inandığımız “Büyükşehir Yasası” 
ile birlikte bu zorlukların üstesinden 
gelmeyi başardı. Hükümetimizin yap-
mış olduğu İstanbul-İzmir Otobanı, 
Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanak-
kale Köprüsü gibi ulaşım yatırımlarıy-
la tamamlanan Altın Çember’in tam 
kalbinde yer alan şehrimiz; konumu, 

Gönül Belediyeciliği

BAŞKAN YILMAZ: 
“KADİM TARİHİMİZDEN ALDIĞIMIZ İLHAMLA 
GELECEĞE YÜRÜYORUZ”

Gönül Belediyeciliği

hükümetimizin destek ve teşvikleri, 
kaliteli insan kaynağıyla günden güne 
gelişiyor ve büyüyor. 
Bizler sadece ekonomik altyapısıyla 
değil; tarımıyla, turizmiyle, madenleriy-
le sürdürülebilir yatırımlara ev sahipliği 
yapabilecek, müthiş potansiyele sahip 
bir şehirde yaşıyor olmanın, bu şehrin 
insanlarına hizmet ediyor olmanın gu-
rurunu yaşıyoruz. 
Balıkesir'e baktığımızda şehir hal-
kının yerel seçimlerde AK Parti'ye 
yoğun teveccüh gösterdiğini görü-
yoruz. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? 

Milletimiz, AK Parti’nin hizmet yolcu-
ğuna çıktığı günden bugüne kadar her 
seçimde desteğini artırarak devam et-
tiriyor. AK Parti; karanlıkların aydınlığa 
kavuşması için 2001 yılında kurulmuş 
ve girdiği ilk seçimde iktidara gelmiş 
bir siyasi harekettir. Bu hareketin içe-
risinde, milletimize hizmet aşkı vardır. 
Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
milletimize hizmet yolunda yapmış 
olduğu hamleler, göstermiş olduğu 
gayret, milletimiz nezdinde her zaman 
büyük bir teveccüh görmüştür.
Balıkesir, AK Parti ile 2002’den bu 
yana; tarımdan sanayiye, eğitimden 
sağlığa, ulaşımdan sosyal hizmetlere 
kadar birçok alanda hak ettiği değeri 
gördü ve büyük yatırımlar, destekler 
aldı. Tıpkı ülkemizde olduğu gibi şeh-
rimizde de hemşehrilerimiz, kendisine 
hizmet edenler ile sadece laf üretenleri 
çok iyi ayırt etmekte. Gösterdikleri bu 
teveccühün nedeni AK Partimizin ba-
hane ya da laf değil hizmet üreten bir 
anlayışa sahip olmasıdır, milletimizle 
kurduğu gönül bağıdır ve güçlü iletişi-
midir. 
Hiçbir ayrım yapmadan hizmet ede-
rek eser üreten, yatırım yapan AK 
kadroları, Balıkesir hiçbir zaman yalnız 
bırakmadı. Bizler de tüm gücümüz ve 
gayretimizle; Balıkesir için, Türkiye için 
üretmeye, koşturmaya ve çalışmaya 
devam edeceğiz. Memleket sevda-

sıyla, başarmak için iyi niyetlerle çıktı-
ğımız bu yolda; Cumhurbaşkanımızın 
belirlediği hedeflere ulaşmak için Balı-
kesir olarak canla başla çalışacak, eli-
mizden gelen katkıyı sunacağız.
AK Belediyecilik Balıkesir'e ne gibi 
eserler kazandırmıştır? 

27 Mart 1994 tarihindeki yerel seçim-
lerde İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçilen Cumhurbaşkanımız, 
Genel Başkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın bu süreçte gösterdiği 
başarılı yönetimi ve güçlü liderliği Tür-
kiye’nin belediyecilik anlayışını yeniden 
şekillendirecek yepyeni bir dönemi 
başlatmıştır. Bu belediyecilik, “AK be-
lediyeciliğin”, “Gönül belediyeciliği’’nin 
başlangıç tarihi ve mihenk taşıdır. Ni-
tekim Cumhurbaşkanımızın öncülü-
ğünü yaptığı bu belediyecilik anlayışıy-
la şehirlerimizin gücü ve potansiyeli de 
ortaya çıkmıştır. 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” şiarıyla 
yola çıkan ve yaptığı her işin merke-
zine insanı yerleştiren AK Parti’mizin 
iktidarıyla birlikte Türkiye’de tarihin 
en kapsamlı, her yönüyle en güçlü ve 
toplumun tüm kesimlerine hitap eden 
büyük bir şehirleşme ve kalkınma 
hamlesi başlamıştır. Bu hamleyle şe-
hirler; tüm eksiklikleri giderilmiş, yaşa-
yanlarının tüm talep ve beklentilerine 
yanıt veren, fiziki bakımdan oldukça 
ileri seviyeye ulaşan bir hale gelmiştir. 
Bizler de Balıkesir’de AK belediyecili-
ğin temsilcileri olarak benimsediğimiz; 
“hizmet belediyeciliği”, “kültürel beledi-
yecilik”, “katılımcı belediyecilik”, “çevre 
dostu belediyecilik” ve “sosyal beledi-
yecilik” ilkelerini önceleyerek şehrimi-
ze hizmet ediyoruz. 
Daha öncede belirttiğim gibi Balıkesir 
geniş ve zor bir coğrafya. Bir ilçeden 
başka bir ilçeye ulaşmanız için 2-3 
saat yolculuk yapmanız gerekebiliyor. 
Bu nedenle süreçlerinizi yönetebilme-
niz için çok güçlü ve hızlı bir organizas-
yonunuz olması gerekiyor. Büyükşehir 
Yasası bize bunu sağladı. Cumhurbaş-

kanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın 
liderliğinde, bakanlarımız ve milletve-
killerimizin destekleriyle şehrimizin ta-
mamında önemli proje ve yatırımlara 
imza attık. Bunu yaparken de yönetim 
anlayışımız gereği ‘insanı’ hep önce-
ledik, şehirdeki refahı artırmayı görev 
bildik. 
“Çözüm odaklı kadrolarla çalışıyo-
ruz”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 
sorun çözmeye odaklı, hareket kabili-
yeti yüksek, işinde uzman kadrolarla 
7/24 çalışıyoruz. Önceliğimiz, şehrin 
öncelikli ihtiyaçlarını gidermek ve kro-
nikleşen sorunlarını ivedilikle çözmek-
ti, büyük ölçüde bunu başardık. Balı-
kesir, 34 mavi bayrağın dalgalandığı 
sahilleri, oksijen deposu Kazdağları, 
jeotermal kaynakları, arkeolojik unsur-
ları ve yöresel lezzetleriyle herkesin 
beklentisini karşılayabilecek bir şehir. 
Bizler tüm bu değerleri bir bütün ola-
rak ele alıyor, bir yandan şehrimizin 
fiziki şartlarını iyileştirmeye yönelik 
yatırımları yaparken diğer yandan da 
hikâyemizi dünyaya anlatacak, tanı-
tacak projeleri hayata geçiriyoruz. 
Şehrin dört bir yanında hayata geçir-
diğimiz çalışmalarla insanımızın ha-
yatını kolaylaştırarak yaşam kalitesini 
yükseltirken aynı zamanda şehir eko-
nomisinin kalkınmasına yönelik tarım 
ve hayvancılık başta olmak üzere her 
türlü yatırımı yaptık. 
Her bölgemizin ön plana çıkarılması 
gereken, kendi başına birer marka ola-
bilecek unsurları var. Bu nedenle kimi 
ilçelerimizin termal turizm kimliğini, 
kimilerinin doğa turizmi kimliğini, kimi-
lerinin ise sağlık turizmi kimliğini güç-
lendirecek çalışmaları yapıyoruz. Özel-
likle kırsal bölgelerimizi birer çekim 
merkezi haline getirecek bal ormanı, 
tıbbi ve aromatik bitki bahçeleri başta 
olmak üzere farklı birçok yatırımı haya-
ta geçiriyoruz. Tüm bu zenginliklerimi-
zi bütüncül bir yaklaşımla ele alıp, 20 
ilçemizde de gezilip görülmesi gere-
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ken muazzam değerler olduğunu tüm 
dünyaya anlatma gayreti içerisindeyiz.
İnsanı odağına alan hizmet anlayışı-
mızla; alt yapıdan üst yapıya, sağlıktan 
spora, eğitimden kırsal kalkınmaya, 

turizmden sosyal ve kültürel çalışma-
lara kadar birçok alanda yaptığımız 
yatırımlarla, şehrimizin değerini yük-
selterek bir marka haline getirdik. Ge-
rek hükümetimizin gerekse bakanlık-

larımızın tüm imkânlarıyla her zaman 
arkamızda durması bizim çalışmamı-
zı kolaylaştırıyor. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 
şu an ( Tarım, sanayi, spor, gençlik, 
çevre, turizm vesaire gibi alanlar 
için) ne gibi çalışmaları bulunmak-
tadır?
Bizim tüm eksikleri giderilmiş, her 
bir ilçesinin kendine özgü değerl-
eriyle dünyaca kabul gördüğü, tüm 
mahalle ve sokaklarının kültür, san-
at ve sporun tüm renkleriyle hayat 
bulduğu, güvenli ve huzurlu bir şehir 

hedefimiz var. Tüm çalışmalarımızın 
temelinde bu hedef yer alıyor.
“Kırsal kalkınma hamlesi başlattık” 
Balıkesir için “Türkiye’yi Doyuran İl” 
diyoruz. Bunun sürmesi, üreticilerim-
izin üretmeye devam etmesi ve üret-
tiklerinin karşılığını fazlasıyla alabil-
meleri için çalışıyoruz. Bu kapsamda 
büyük bir “Kırsal Kalkınma” hamlesi 
başlattık. Sadece 2021 yılında tarım 
ve hayvancılığa yaklaşık 20 milyon 
TL destek sağladık. Şehrimiz ekono-
misinin büyük bir bölümünü oluştur-
an tarım ve hayvancılık, sanayi faal-

iyetlerinin de yüzde 65’ini kapsıyor. 
Bu nedenle üreticiyi koruyup, üreti-
mi sürdürülebilir kılmak ve üründe 
kaliteyi artırmak için ücretsiz fide ve 
yem desteklerinden alım garantili 
ürün projelerine, küçükbaş hayvan 
dağıtımından yerli boz ırk sığırlarda 
verim artırma çalışmalarına kadar 
birçok projeyi hayata geçiriyoruz. 
Hem jeotermal kaynaklar hem de 
tarım, şehrimizin en önemli potan-
siyellerinden. Bu iki potansiyeli 
harekete geçirerek şehrin ekono-
misine katkı sağlayacak jeotermal 

meyve ve sebze kurutma tesisi inşa 
ettik. Kadınlarımıza ve gençlerimize 
istihdam sağlayan tesiste, bu şehrin 
bereketli topraklarında üretim yapan 
çiftçilerimizin ürünleri kullanılıyor. 
Burada Türkiye ve dünyaya ithal 
edilebilecek kalitede ürünler üreti-
yoruz. 
Coğrafi İşaretle tescilli Balıkesir 
Kuzusu, Türkiye’de bir marka. Üreti-
minin sürdürülebilirliğini sağlamak 
ve yaygınlaştırmak amacıyla küçük-
baş hayvancılığın yapıldığı 5 ilçemize 
“Balıkesir Kuzusu Damızlık Merke-

zleri” kurduk. Bu merkezlerde bir yan-
dan coğrafi işaret kriterlerine uygun 
damızlıklar yetiştirirken diğer yandan 
da yetiştirdiğimiz damızlık koç ve ko-
yunları dar gelirli üreticilerimize hibe 
ederek onların elini güçlendiriyor, 
maliyetlerini azaltıyoruz. 
Arıcılık, Balıkesir için önemli bir gelir 
kaynağı. Bunu geliştirecek ve Balıke-
sir balını markalaştıracak çalışmaları 
yapıyoruz. Türkiye’nin en büyük bal 
ormanını şehrimize kazandırmak 
için çalışmalara başladık. Bu sayede 
bal üretimini ve kalitesini artıracak, 
üreticilerin daha çok kazanmasının 
önünü açacağız.
Çevre Dostu Belediyecilik
Sürdürülebilir bir kentin inşası için 
insana ve doğaya yatırımı önceliyor; 
iklim değişikliğiyle mücadeleden ye-
nilenebilir enerji kaynaklarına, vahşi 
depolama alanlarının rehabilita-
syonundan atık yönetimine, güneş 
enerji santrallerinden elektrik üre-
timine kadar birçok alanda çalışma-
lara devam ediyoruz. İklim Değişikliği 
Eylem Planımızı katılımcı bir süreçle 
hazırladık, belirlediğimiz hedeflere 
ulaşmak için kararlı ve iradeli adım-
lar atıyoruz.
“Çöpü ekolojik değere dönüştürdük”
Şehrin çöpünden elektrik üretiyoruz. 
Devreye aldığımız entegre tesiste 
yıllık ortalama 450 bin ton çöpü 
işleyerek 50 bin hanenin aylık enerji 
ihtiyacını karşılıyoruz. Çöpü sorun ol-
maktan çıkarıp, ekonomik bir değere 
dönüştüren tesis sayesinde iklim 
değişikliğine sebep olan 25 milyon 
metreküp metan gazının atmos-
fere salımını engelledik. Şehirdeki 

vahşi depolama alanlarının yüzde 
82’sinin rehabilitasyonunu yaptık. 
Çalışmaların tamamlanmasıyla bir-
likte 3 milyon 67 bin 906 metreküp 
katı atığı bertaraf etmiş olacağız. 
Yenilenebilir enerji kaynakları konu-
sunda ciddi adımlar atıyoruz. Bu 
kapsamda şehrimizdeki bazı kapalı 
pazaryerlerinin çatısına kurduğu-
muz güneş enerji santralleriyle enerji 
üretiyoruz. Benzer çalışmayı hizmet 
binalarımızda da hayata geçirmek 
için gün sayıyoruz.
“Atıksız yaşamı destekliyoruz”
Atıksız yaşamı destekliyoruz. Şehrim-
izde iki caddede “Sıfır Atık Caddesi” 
uygulamasını hayata geçiriyoruz. 
Vatandaşlarımızdan alacağımız geri 
bildirimlerin ardından bu projenin 
yaygınlaştırılmasına yönelik adımlar 
atacağız. Benzer bir projeyi de deniz 
aşırı ilçemiz olan Marmara’da haya-
ta geçiriyoruz.  Marmara, Ekinlik ve 
Avşa Adalarında “Atıksız Adalar” pro-
jesiyle ilgili çalışmalara başladık. 
İklim ve çevreyle ilgili yaptığımız 
çalışmalardaki en yakın yol ark-
adaşlarımız vatandaşlarımız. 
Tüm süreçleri birlikte yönetiyoruz. 
Örneğin sürdürülebilir bir tarım için 
“Tarlada Sıfır Atık” projesini hayata 
geçirdik. Şehrimizde faaliyet göster-
en bir kadın kooperatifimizle birlikte, 
13 kırsal mahallede hayata geçird-
iğimiz bu projeyle her 500 kilogram 
tarla atığı toplayan kadın üreticimize, 
bir Balıkesir Kuzusu hediye ediyoruz. 
Suyun yönettiği değil, suyu yönet-
en bir şehir anlayışı doğrultusunda 
yaptığımız yatırım ve planlamalar-
la, gelecekteki su kaynaklarımızı 

korumaya yönelik çalışıyoruz. Atık 
su arıtma tesislerimizin moderni-
zasyonunu yapıyor, yeni tesisler inşa 
ederek kapasitemizi artırıyoruz. Tür-
kiye’nin deniz suyunu içme suyuna 
dönüştüren en büyük tesisi, Mar-
mara Avşa Adası İçme Suyu Arıtma 
Tesisinin kapasitesini artırdık. Tüm 
bunların yanı sıra; Marmara Deni-
zi’ne kirlilik taşıyan tüm derelerde 
bugüne kadarki en kapsamlı temizlik 
çalışmalarını yapıyoruz. 
Özgün imajıyla evrensel, gıpta 
edilen şehir 
Balıkesir dendiğinde ilk akla gelen-
lerden birisi de turizm. Büyükşehir 
Belediyesi olarak; tarihiyle, doğasıy-
la, deniziyle, kültürel mirasıyla Balıke-
sir’i özenilen, gıpta edilen, evrensel 
standartlarda bir şehir haline getire-
cek planlamaları hayata geçiriyoruz. 
Her bir ilçesinin kendine has unsur-
larıyla ön plana çıktığı ve dünyaca 
kabul gördüğü bir şehir hayalimiz 
var. Bu noktada; Balıkesir'in tarihini, 
kültürünü, sosyal yapısını, yöresel 
lezzetlerini tüm yönleriyle geliştire-
cek birçok projemiz var. 
Ayrıca kırsalın kimliğinin güçlendi-
rilmesi gerektiğine inanıyor, bu 
doğrultuda çalışmalarımıza yön 
veriyoruz. Kırsal yaşamı, tarımsal 
faaliyetleri ve doğal kaynakları dik-
kate alarak birbirinden farklı yaşam 
biçimi alternatifleri sunan bölgeler 
haline getiriyoruz. Bu kapsamda 
İda-Madra Jeoparkı’nı şehrimize ka-
zandırıyoruz. UNESCO’ ya resmi baş-
vurumuzu gerçekleştirdik. Tamam-
landığında Türkiye’nin en büyük 
jeoparkı Balıkesir’de olacak. 
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“Kıyılarımızı yeniden tasarlı-
yoruz”
291 kilometrelik sahil şeridimizi, 
vatandaşların aktif kullanımıyla 
canlanan birer sosyal yaşam 
alanı olarak yeniden tasarlı-
yoruz. Amacımız, Balıkesir’in 
turizm kenti kimliğini kıyı şeridini 
ön plana çıkararak güçlendir-
mek. Tarihi yapıları, restore 
ederek gün yüzüne çıkarıyoruz. 
Estetik değerlerini koruyarak 
modern hayatın gereksinimleri 
doğrultusunda titizlikle restore 
ettiğimiz tarihi yapılar, turizm 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 
şu an ( Tarım, sanayi, spor, gençlik, 
çevre, turizm vesaire gibi alanlar 
için) ne gibi çalışmaları bulunmak-
tadır?
Bizim tüm eksikleri giderilmiş, her bir 
ilçesinin kendine özgü değerleriyle 
dünyaca kabul gördüğü, tüm mahalle 
ve sokaklarının kültür, sanat ve sporun 
tüm renkleriyle hayat bulduğu, güven-
li ve huzurlu bir şehir hedefimiz var. 
Tüm çalışmalarımızın temelinde bu 
hedef yer alıyor.

“Kırsal kalkınma hamlesi başlattık” 
Balıkesir için “Türkiye’yi doyuran il” di-
yoruz. Bunun sürmesi, üreticilerimizin 
üretmeye devam etmesi ve ürettikle-
rinin karşılığını fazlasıyla alabilmeleri 
için çalışıyoruz. Bu kapsamda büyük 
bir “kırsal kalkınma” hamlesi başlattık. 
Sadece 2021 yılında tarım ve hayvan-
cılığa yaklaşık 20 milyon TL destek 
sağladık. Şehrimiz ekonomisinin bü-
yük bir bölümünü oluşturan tarım ve 
hayvancılık, sanayi faaliyetlerinin de 
yüzde 65’ini kapsıyor. Bu nedenle üre-
ticiyi koruyup, üretimi sürdürülebilir 
kılmak ve üründe kaliteyi artırmak için 
ücretsiz fide ve yem desteklerinden 
alım garantili ürün projelerine, küçük-
baş hayvan dağıtımından yerli boz ırk 
sığırlarda verim artırma çalışmalarına 
kadar birçok projeyi hayata geçiriyo-
ruz. 
Hem jeotermal kaynaklar hem de ta-
rım, şehrimizin en önemli potansiyel-
lerinden. Bu iki potansiyeli harekete 
geçirerek şehrin ekonomisine katkı 
sağlayacak jeotermal meyve ve sebze 
kurutma tesisi inşa ettik. Kadınlarımı-
za ve gençlerimize istihdam sağlayan 
tesiste, bu şehrin bereketli toprakların-
da üretim yapan çiftçilerimizin ürünleri 
kullanılıyor. Burada Türkiye ve dünya-
ya ithal edilebilecek kalitede ürünler 
üretiyoruz. 
Coğrafi İşaretle tescilli Balıkesir Ku-
zusu, Türkiye’de bir marka. Üretimi-

nin sürdürülebilirliğini sağlamak ve 
yaygınlaştırmak amacıyla küçükbaş 
hayvancılığın yapıldığı 5 ilçemize “Ba-
lıkesir Kuzusu Damızlık Merkezleri” 
kurduk. Bu merkezlerde bir yandan 
coğrafi işaret kriterlerine uygun da-
mızlıklar yetiştirirken diğer yandan da 
yetiştirdiğimiz damızlık koç ve koyun-
ları dar gelirli üreticilerimize hibe ede-
rek onların elini güçlendiriyor, maliyet-
lerini azaltıyoruz. 
Arıcılık, Balıkesir için önemli bir gelir 
kaynağı. Bunu geliştirecek ve Balıke-
sir balını markalaştıracak çalışmaları 
yapıyoruz. Türkiye’nin en büyük bal 
ormanını şehrimize kazandırmak için 
çalışmalara başladık. Bu sayede bal 
üretimini ve kalitesini artıracak, üreti-
cilerin daha çok kazanmasının önünü 
açacağız. 

Çevre Dostu Belediyecilik
Sürdürülebilir bir kentin inşası için in-
sana ve doğaya yatırımı önceliyor; 
iklim değişikliğiyle mücadeleden ye-
nilenebilir enerji kaynaklarına, vahşi 
depolama alanlarının rehabilitasyo-
nundan atık yönetimine, güneş enerji 
santrallerinden elektrik üretimine ka-
dar birçok alanda çalışmalara devam 
ediyoruz. İklim Değişikliği Eylem Pla-
nımızı katılımcı bir süreçle hazırladık, 
belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için 
kararlı ve iradeli adımlar atıyoruz.

“Çöpü ekolojik değere dönüştürdük”
Şehrin çöpünden elektrik üretiyoruz. 
Devreye aldığımız entegre tesiste yıllık 
ortalama 450 bin ton çöpü işleyerek 
50 bin hanenin aylık enerji ihtiyacını 
karşılıyoruz. Çöpü sorun olmaktan 
çıkarıp, ekonomik bir değere dönüş-
türen tesis sayesinde iklim değişikli-
ğine sebep olan 25 milyon metreküp 
metan gazının atmosfere salınımını 
engelledik. Şehirdeki vahşi depolama 
alanlarının yüzde 82’sinin rehabilitas-
yonunu yaptık. Çalışmaların tamam-
lanmasıyla birlikte 3 milyon 67 bin 

906 metreküp katı atığı bertaraf etmiş 
olacağız. Yenilenebilir enerji kaynakları 
konusunda ciddi adımlar atıyoruz. Bu 
kapsamda şehrimizdeki bazı kapalı 
pazar yerlerinin çatısına kurduğumuz 
güneş enerji santralleriyle enerji üreti-
yoruz. Benzer çalışmayı hizmet bina-
larımızda da hayata geçirmek için gün 
sayıyoruz.

“Atıksız yaşamı destekliyoruz”
Atıksız yaşamı destekliyoruz. Şehri-
mizde iki caddede “Sıfır Atık Cadde-
si” uygulamasını hayata geçiriyoruz. 
Vatandaşlarımızdan alacağımız geri 
bildirimlerin ardından bu projenin 
yaygınlaştırılmasına yönelik adımlar 
atacağız. Benzer bir projeyi de deniz 
aşırı ilçemiz olan Marmara’da hayata 
geçiriyoruz.  Marmara, Ekinlik ve Avşa 
Adalarında “Atıksız Adalar” projesiyle 
ilgili çalışmalara başladık. 
İklim ve çevreyle ilgili yaptığımız çalış-
malardaki en yakın yol arkadaşlarımız 
vatandaşlarımız. Tüm süreçleri birlikte 
yönetiyoruz. Örneğin sürdürülebilir bir 
tarım için “Tarlada Sıfır Atık” projesini 
hayata geçirdik. Şehrimizde faaliyet 
gösteren bir kadın kooperatifimizle bir-
likte, 13 kırsal mahallede hayata geçir-
diğimiz bu projeyle her 500 kilogram 
tarla atığı toplayan kadın üreticimize, 
bir Balıkesir Kuzusu hediye ediyoruz. 
Suyun yönettiği değil, suyu yöneten 
bir şehir anlayışı doğrultusunda yap-
tığımız yatırım ve planlamalarla, gele-
cekteki su kaynaklarımızı korumaya 
yönelik çalışıyoruz. Atık su arıtma 
tesislerimizin modernizasyonunu ya-
pıyor, yeni tesisler inşa ederek kapa-
sitemizi artırıyoruz. Türkiye’nin deniz 
suyunu içme suyuna dönüştüren en 
büyük tesisi, Marmara Avşa Adası 
İçme Suyu Arıtma Tesisinin kapasi-
tesini artırdık. Tüm bunların yanı sıra; 
Marmara Denizi’ne kirlilik taşıyan tüm 
derelerde bugüne kadarki en kapsamlı 
temizlik çalışmalarını yapıyoruz. 

Özgün imajıyla evrensel, gıpta edi-
len şehir 
Balıkesir dendiğinde ilk akla gelen-
lerden birisi de turizm. Büyükşehir 
Belediyesi olarak; tarihiyle, doğasıyla, 
deniziyle, kültürel mirasıyla Balıkesir’i 
özenilen, gıpta edilen, evrensel stan-
dartlarda bir şehir haline getirecek 
planlamaları hayata geçiriyoruz. Her 
bir ilçesinin kendine has unsurlarıy-

la ön plana çıktığı ve dünyaca kabul 
gördüğü bir şehir hayalimiz var. Bu 
noktada; Balıkesir'in tarihini, kültürü-
nü, sosyal yapısını, yöresel lezzetlerini 
tüm yönleriyle geliştirecek birçok pro-
jemiz var. 
Ayrıca kırsalın kimliğinin güçlendiril-
mesi gerektiğine inanıyor, bu doğrul-
tuda çalışmalarımıza yön veriyoruz. 
Kırsal yaşamı, tarımsal faaliyetleri ve 

doğal kaynakları dikkate alarak birbi-
rinden farklı yaşam biçimi alternatifleri 
sunan bölgeler haline getiriyoruz. Bu 
kapsamda İda-Madra Jeoparkı’nı şeh-
rimize kazandırıyoruz. UNESCO’ ya 
resmi başvurumuzu gerçekleştirdik. 
Tamamlandığında Türkiye’nin en bü-
yük jeoparkı Balıkesir’de olacak. 

noktasında yeni birer çekim 
merkezi haline geliyor. 
Karesi Türbesi, Paşa Hamamı 
ve alanda bulunan tescilli yapı 
başta olmak üzere tarihi yapı-
ları bütünleştiren Zağnos Paşa 
Camisi meydan düzenlemesini 
tamamladık. Bölgede şehrin 
tarihi kimliğinin ön planda 
olduğu, çevreye saygılı bir 
meydan oluşturduk. Şimdi ise; 
Tarihi Saat Kulesi ve Şadırvan 
ile birçok tarihi yapının yer aldığı 
Dumlupınar Mahallesi, Zağnos 
Paşa Camisi’nin ikinci etabı 
ve Yeni Çarşı dediğimiz tescilli 
yapıların bulunduğu yaklaşık 50 
bin metrekarelik alanda büyük 
bir kentsel tasarım projesini 
tamamlamak üzereyiz. Şehrimi-
zin eski kent dokusunu ayağa 
kaldıracak projeyle şehir merke-
zindeki turizm hareketliliğini de 

canlandıracağız. 
Şehrimize su altı müzesi kazan-
dırıyoruz. Bu müze, Balıkesir’in 
tarihi ve kültürel zenginliğini 
Marmara Adası mermerle-
rinden yapılacak heykellerle 
anlatacak. Tamamlandığında; 
yurtiçinden ve yurtdışından 
dalış tutkunlarını masalsı bir yol-
culuğa çıkaracak projeyi, Eylül 
ayında tamamlayacağız. Sualtı 
müzesinin yanı sıra; belirlenen 
noktalara atacağımız yapay 
resifler ile su altı dünyasının çe-
şitlenmesi ve sürdürülebilirliğini 
de sağlayacağız.
50 peynirli şehir 
Unutulmaya yüz tutmuş, lezzetli 
peynirleriyle bu alanda dünyanın 
en iyi şehirleri arasında yer alan 
50 Peynirli Şehir Balıkesir, var 
olan yüksek sağlık ve esenlik 
turizmi potansiyeli ve gastrono-

misiyle 2019 yılında Türkiye'nin 
ulusal destinasyonu seçilirken 
2021 yılında ise UNESCO Yara-
tıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesine 
girmeye hak kazandı. Son yıl-
larda tüm şehrin tüm dinamik-
leriyle güç birliği yaparak, sahip 
olduğumuz tüm bu zenginliği ve 
gücü ekonomik ve kültürel birer 
değer haline getirecek adımları 
atıyoruz. Bu kapsamda; son ola-
rak tamamen şehrimize özgü, 
yöresel ürünlerle hazırlanan Ba-
lıkesir kahvaltısını markalaştır-
mak, Türkiye’yi doyuran şehrin 
gastronomi dünyasında da hak 
ettiği yere gelmesini sağlamak, 
esnafına ve üreticisine ekono-
mik değer oluşturmak amacıyla 
“Balıkesir Uluslararası Kahvaltı 
Festivali” düzenledik. 
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“Gençlerimiz yönetimin esas 
unsuru”
Balıkesir Büyükşehir Belediye-
si olarak gençlerin fikirlerine 
önem veren, gençleri yöne-
timin sadece takipçisi olmak-
tan çıkarıp, aktif bir parçası 
haline getiren anlayışla 
çalışıyoruz. Bizim belediyecilik 
anlayışımızda da “z kuşağı” 
değil “zafer kuşağı” olarak 
gördüğümüz gençler, şehir 
yönetiminin esas unsurudur. 
Onların daha aktif, sosyal 
olabilmelerini ve girişimci yön-
lerini ortaya çıkarabilmeleri 
amacıyla kentteki gençlik 
merkezi sayılarını artırıyoruz. 
E-spor gibi dijital altyapıda 
gerçekleşen faaliyetler üzer-
ine eğitim ve pratik çalışma-
lar yapabilecekleri “Balıkesir 
Dijital Gençlik Merkezi”ni 
şehrimize kazandırdık. İçer-
isinde Türkiye’nin en büyük ve 
en kapsamlı e-spor merkez-
inin yer aldığı Dijital Gençlik 
Merkezi ile gençlerimize 
kendilerini geliştirme olanak-
ları sunuyor ve uluslararası 
etkileşimlerini artırmalarına 
katkı sağlıyoruz. 
Dünyanın dört bir yanından 
derlenen 100 binden faz-
la kitabın bulunduğu Millet 
Kütüphanesi’ni Çamlık Millet 
Bahçesi’nde gençlerimizin 
hizmetine sunduk. Ayrıca 44 
yıldır bu şehre hizmet veren 
Ali Hikmet Paşa Spor Tesis-
leri’ni sil baştan yenileyerek 
modern ve tam donanımlı bir 
spor kompleksi haline get-
iriyoruz. 128 bin metrekare 

alan üzerine kurulu kompleks; 
futbol sahalarından güreş 
antrenman sahasına, açık ve 
kapalı tenis kortlarından bas-
ketbol sahalarına, hentbol ve 
voleybol sahalarından mac-
era parkına kadar her detayı 
bünyesinde barındıracak.
Çamlık Millet Bahçesi’nde 
“Dünya Çevre Durum 
Merkezi”ni açmayı planlıyoruz. 
Bu merkez, kullanıcıların 
dünya çevre durumuyla ilgili 
verilere ve bilgilere neredeyse 
gerçek zamanlı olarak erişme-
lerini, görselleştirmelerini, 
paylaşmalarını ve indirme-
lerini sağlayacak. Balıkesir’i 
dijital çağa bir adım daha 
yaklaştıracak bu merkezle 
şehir olarak küresel çevre için 
en son teknolojileri kullanma 
konusunda liderlik rolünü 
üstleneceğiz.
Gençlere hiçbir zaman ‘düşün 
peşime’ demiyoruz; ‘gir kolu-
ma birlikte yürüyelim.’ diyoruz. 
İnanıyorum ki Sayın Cum-
hurbaşkanımızın vizyoner ve 
güçlü liderliğinde oluşan bu 
belediyecilik anlayışıyla daha 
birçok başarılı işe imza ata-
cağız.

İnsan için şehir 
“İnsan için şehir” anlayışıy-
la ideal bir şehir oluşturma 
gayretiyle çalışıyor, insan-
ların birbirleriyle bağ kurarak 
sosyalleşmelerine imkân 
sağlayacak yeni yaşam 
alanları oluşturuyoruz. 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
vizyon projelerinden Çamlık 
Millet Bahçesi ile Avlu Yaşam 
Merkezi’ni tamamlayarak 
vatandaşlarımızın kullanımı-
na açtık. İki bölgede her gün 
binlerce vatandaşımızın kalite-
li vakit geçirdiği, kültürel ve 
sanatsal her türlü faaliyete ev 
sahipliği yapabilecek yeni bir-
er çekim merkezi haline geldi. 
Balıkesir’in daha ulaşılabilir 
bir kent haline gelmesi için 
yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 
Bir yandan akıllı kavşak proje-
lerini hayata geçirirken diğer 
yandan da oluşturduğumuz 
yeni ve alternatif güzergâhlara 
şehir içi ulaşımı kolay-
laştırıyoruz. İlçelerimizde; 
atıl ya da yetersiz bulunan 
otogarları sil baştan yeniliyor, 
modern ve güvenli bir hale 
getiriyoruz. 
Toplu taşımada enerji ver-

imliliği ve emisyon azal-
tımı sağlamak için kendi 
öz kaynaklarımızla temiz 
enerjili sıkıştırılmış doğal-
gazla çalışan 65 otobüsü 
araç filomuza kattık. Yıllık 
2.660.688,00 gram daha az 
karbon monoksit salımı yapan 
çevre dostu otobüslerimiz 
sayesinde hem gürültü kirlil-
iğini hem de hava kirliliğini en 
aza indiriyoruz.
Her canlının birlikte, rahat ve 
huzur içerisinde yaşayabi-
leceği bir şehir inşa etmek için 
gayret ediyoruz. Türkiye’nin 
en modern ve en donanımlı 
hayvan barınağı ve rehabilita-
syon merkezlerine sahip olan 
şehrimizde, ayrıca devreye 

aldığımız VETBÜS ile sokak-
taki canlarımıza mobil klinik 
hizmeti veriyoruz. Hayvanların 
tetkik ve tedavilerini yapan 
veteriner ve uzmanların bu-
lunduğu VETBÜS ile 20 ilçeyi 
karış karış gezerek sokak 
hayvanlarına kapsamlı sağlık 
taraması yapıyoruz.

“Tarihimizden aldığımız il-
hamla geleceğe yürüyoruz”
Tüm planlamaları ve proje-
leri yaparken önceliğimiz; 
yaşayanlarına güven ve 
huzur veren, günlük hayatın 
içerisinde vatandaşların 
ihtiyaçlarını kesintisiz olarak 
giderebildiği, tüm eksiklikleri 
giderilmiş, tertemiz ve cıvıl 

cıvıl sokaklarıyla yaşamaktan 
gurur duyulan, yaşam kalitesi 
yüksek bir şehir inşa etmek. 
Binlerce yıllık kadim tari-
himizden aldığımız ilhamla 
emin adımlarla geleceğe 
yürüyor; sanattan kültüre, 
eğitimden sağlığa kısacası 
aklınıza gelebilecek her alan-
da projeler üretiyor, yatırımlar 
yapıyoruz. Bu noktada her 
zaman bizlerin arkasında olan 
Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’a, yatırım 
ve projelerimizde bizlere 
önemli destekler sağlayan 
bakanlarımıza teşekkür edi-
yorum. 



Temmuz 2022 ___ 6362 ___Temmuz  2022




