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HAMZA DAĞ
TANITIM VE MEDYADAN SORUMLU 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Editörden

Milli Mücadele Dönemi’nde toplumun tam kenetlenme ile verdiği şanlı savaşın neticesi, Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti’nin dünya sahnesine girmesine vesile oldu. Yoğun değişim süreçlerinin yaşandığı bir dönemin 
ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı sonrasında yaşanan yıllar sancılı bir demokrasiye geçiş 
dönemi olarak değerlendirilebilir. 
Baskın bir şekilde ve demokrasiye aykırı yöntemlerle geçilen 1946 seçimi sonrasında çok partili demokratik 
hayat, ilk meyvesini 1950’de iktidar değişimiyle verdi. 10 yıl süren istikrarlı ve gelişmeci bir dönemin akabin-
de milletin iradesine adeta bir hançer saplayan 27 Mayıs 1960 darbesi, ülkemizde 40 seneyi aşkın sürecek 
bir istikrarsızlık devrinin de fitilini ateşledi. 
Ateşlenen bu fitil, milletin özellikle Kurtuluş Savaşı döneminde yaptığı fedakârlığa ve akabinde bıraktığı 
mirasa sahip çıkılamayan bir Türkiye görüntüsünün ortaya çıkmasına sebebiyet verdi.
Türkiye; eser ve hizmetin esamesinin okunmadığı, vesayet odaklarının sivil siyaset ve millet iradesinin üze-
rinde tahakküm oluşturduğu, ekonomik, toplumsal, askeri ve siyasi krizlerin meydana geldiği on yılların 
ardından 2001 yılının bir ağustos gününde umudun adıyla tanıştı: AK Parti. 
AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye siyasetine hamaset değil eser siyasetini nakşetmiş, 
krizleri geride bırakmış, çözüm odaklı ve gelişmeci politika anlayışıyla devleti hantal yapısından kurtarmış 
bir hareket olarak siyasi tarihimizdeki yerini şimdiden almıştır. 
AK Parti’nin 2001’de başlayan yolculuğu Kasım 2002’de iktidara gelmek suretiyle o günden itibaren Türki-
ye’yi, geçmişte edinebilecekken edinemediği kazanımlara da sahip olan bir ülke konumuna taşımıştır. 
Ulaşımdan sanayiye, teknolojiden sağlığa, spordan turizme, tarımdan ekonomiye, sosyal politikalardan 
savunma sanayisine ve terörle mücadeleden diplomasiye kadar bir siyasal iktidarın sorumluluğu olan her 
alanda Türkiye, AK Parti’den önceki 80 yılın da açığını kapatacak ve artık dünyanın önemli devletleriyle aynı 
seviyede gösterilecek bir başarıya imza atmıştır. 
Son 20 senede yüz yılın işini yapan bir anlayışın gereği olarak; Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız 
Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettikleri üzere 2023 yılı itibariyle “Türkiye Yüzyılı” inşasını gerçekleş-
tireceğiz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını idrak edeceğimiz 2023 yılı itibariyle ikinci yüz yılımızı mazinin 
ve maziden günümüze uzanan mirasın hak ettiği şekilde inşa edecek ve gelecek nesillere daha güçlü ve 
büyük bir Türkiye aktarmak için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı’nda hep bir-
likte kazanacağız. 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yılını kutluyor, başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal ve istikbal uğruna vatanı müdafaa eden tüm kahramanlarımıza 
Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. 
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

AFAD koordinasyonunda bir araya gelen, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemele-
rini taşıyan ikinci "İyilik Treni" sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık kimlik kartlarıyla Bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapa-
bilme kararını verdik" dedi.

PAKİSTAN'A GİDECEK "İYİLİK TRENİ"NİN 
İKİNCİSİ UĞURLANDI

BOSNA HERSEK'E KİMLİK KARTIYLA 
SEYAHAT DÖNEMİ
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

TAHIL KORİDORUNDAN 2,5 MİLYON TON 
TAHIL GEÇTİ
Tahıl koridorundan bugüne kadar 105 gemi geçti, taşınan tahıl miktarı 2 milyon 500 bin tona yaklaştı. Ukrayna liman-
larından ayrılan tahıl ve gıda maddesi yüklü gemilerden 39'unun varış noktalarına intikali tamamlanırken 66 geminin 
seyri devam ediyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN 
223,7 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması 
için 223,7 milyon lira kaynak aktardıklarını ifade etti.
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CENTRAL 
PARK'TA YÜRÜYÜŞ YAPTI 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin 
New York şehrinde bulunan Central Park'ta yürüyüş yaptı.

Sıfır Atık Projesi, Birleşmiş Milletler'de atılan tarihi imzalar ile Türkiye sınırlarını aştı. Proje diğer ülkelerde de yaygın-
laştırılacak. Emine Erdoğan, sıfır atığın küresel liderliğini de yürütecek.

EMİNE ERDOĞAN'IN 'SIFIR ATIK' PROJESİ 
DÜNYAYA AÇILDI
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

EXPO 2028 MALATYA’DA YAPILACAK

TÜRKİYE'NİN 20. ŞEHİR HASTANESİ AÇILDI

19. yüzyılın ortalarından itibaren düzenlenen, Olimpiyatlar ve Dünya Kupaları gibi prestijli uluslararası etkinlikler ara-
sında yer alan EXPO'nun, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde düzenlenen 74'üncü genel kurulu sonrasında EXPO 
2028'in Malatya'da yapılacağı açıklanması Malatya'da büyük bir heyecan yaşattı.

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı 
törenle hizmete açıldı. Türkiye, sağlık alanındaki reformlar kapsamında ilk olarak 2017'de hizmete giren Yozgat Şehir 
Hastanesi'nin ardından Etlik Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla 20. şehir hastanesine kavuştu.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, 
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 
düzenlenen TEKNOFEST KARADE-
NİZ 2022'de yaptığı konuşmada, 
"TEKNOFEST KARADENİZ, ülkemi-
zin 81 vilayetinden ve 107 ayrı ül-
keden katılan 154 bin takım bünye-
sindeki 600 bin gencimizin 40 ayrı 
dalda yarıştığı bir şölene dönüştü. 
Bir teknoloji etkinliğinin, özellikle 
gençlerimiz tarafından bu derece 
benimsenmesi gerçek anlamda bir 
zihni devrimdir." dedi.
Cumhurbaşkanımız, ülkenin millî 
teknoloji hamlesinin parlayan yıldızı 
hâline gelen TEKNOFEST'in tüm ka-
tılımcılarına, ziyaretçilerine şükranla-
rını sundu.
Ülkeye böylesine iftihar verici bir 
markayı kazandıran T3 Vakfı ile 
onunla birlikte yol yürüyen tüm ku-
rumları tebrik eden Cumhurbaşka-
nımız, ilk kıvılcımını İstanbul'da bir 

avuç gencin yaktığı bu ateşin artık 
tüm Anadolu'yu hatta tüm bölgeyi 
kuşattığını söyledi.
Bu yıl beşincisi düzenlenen dünyanın 
en büyük havacılık, uzay ve teknoloji 
festivalinin kapsama alanının artık 
sınırlar dışına taştığını anlatan Cum-
hurbaşkanımız, geçen mayıs ayında 
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dü-
zenlenen TEKNOFEST'i gururla takip 
ettiğini aktardı.
Karşısında muhteşem bir tablo gör-
düğünü ifade eden Cumhurbaşkanı-
mız, sözlerini şöyle sürdürdü:
"TEKNOFEST, farklı bir gençlik. 
TEKNOFEST, şu anda tüm gücüyle 
ülkemizin geleceğine farklı bir ufuk 
çizgisi. TEKNOFEST'in ilkinin yapıl-
dığı 2018'de günlük katılımcı sayısı, 
550 bin gibi, bu tür bir etkinliğe göre 
fevkalade iyi bir sayı olarak gerçek-
leşmişti. Bugüne geldiğimizde sa-
dece yarışmacı başvurusu 600 bine 

ulaşan bir TEKNOFEST yaşıyoruz. 
TEKNOFEST KARADENİZ ülkemizin 
81 vilayetinden ve 107 ayrı ülkeden 
katılan 154 bin takım bünyesindeki 
600 bin gencimizin 40 ayrı dalda ya-
rıştığı bir şölene dönüştü. Bir tekno-
loji etkinliğinin, özellikle gençlerimiz 
tarafından bu derece benimsenmesi 
gerçek anlamda bir zihni dönüşüm-
dür. Bazıları, gençlerimizi harflerle 
kuşaklara ayırarak umutsuzluk ateşi 
yakmaya çalışırken asıl gerçek işte 
burada karşımızda duruyor."
Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin ger-
çeğinin de ihtiyacının da TEKNO-
FEST kuşağı olduğunu dile getirdi.
"Her kim bu gençliğe bakıp ülkesinin 
ve milletinin aydınlık geleceğini değil 
de başka şeyler görüyorsa dönüp 
kendi zihnini, gönlünü sorgulasın." 
diyen Cumhurbaşkanımız, şunları 
söyledi:
"Bu gençlik bir asır önce Çanakka-

“GENCİM, GENÇLERLE BERABERİM ALLAH 
ÖMÜR VERDİKÇE DE HEP YANINIZDA 
OLACAĞIM”
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le'de yedi düveli dize getirmişti. Bu 
gençlik bir asır önce Millî Müca-
dele'yi zafere ulaştırmış, düşmanı 
denize dökmüştü. Bu gençlik Cum-
huriyet tarihi boyunca hep demok-
rasinin, kalkınmanın, istiklalinin ve 
istikbalinin yanında yer alarak ülke-
sini yüceltmiştir. Bu gençlik 20 yıldır 
verdiğimiz her mücadelede bizim de 
yanımızda yer almış, en büyük güç 
ve moral kaynağımız olmuştur. Bu 
gençliğin sadece 15 Temmuz gecesi 
yazdığı destan bile başlı başına bir 
efsanedir, bir başarı hikâyesidir. Şim-
di bu gençliği burada, TEKNOFEST 
KARADENİZ'de görüyorum."
"Yüzde 80 yerli ve millî savunma sa-
nayine sahibiz"
Cumhurbaşkanımız, Türkiye'ye son 
20 yılda asırlık eser ve hizmetler ka-
zandırdıklarının altını çizerek, sözle-
rini şöyle sürdürdü:
"Göreve geldiğimizde yüzde 20 yer-
li-millî, bu kadardı. Ama şimdi yüzde 
80 yerli ve millî savunma sanayine 
sahibiz. 2023 hedeflerimizi hayata 
geçirdik. Gençler sizler de inşallah 
Türkiye'yi 2053, 2071 vizyonuyla çok 
daha ilerilere taşıyacaksınız. Rabb'i-
me bana böyle bir gençlikle yol yü-
rüme, böyle bir gençlikle gönül ve 
fikir birliği yapma imkânını verdiği 
için hamdediyorum. Sevgili gençler, 
sizlerin her birini teknoloji elçilerimiz 
olarak görüyorum. Elbette ülkemiz-
de zehir gibi çalışan beyinleri ve ye-
rinde duramayan enerjileriyle henüz 
kendilerine ulaşamadığımız gençle-
rimiz var. İnşallah her yıl zemini daha 
da genişleyen, kapsamı artan, etkin-
liği yükselen TEKNOFEST sayesinde 
onları da bu şölene dâhil edeceğiz. 
Türkiye'ye yakışan 600 bin değil, 1 
milyon, 2 milyon, 3 milyon yarışma-
cılı teknoloji festivalleridir."
"Onların hayallerinin ulaşamadığı 

yere bizim icraatımız ulaşır"
Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nde 
de aynısının yapıldığını anımsatan 
Cumhurbaşkanımız, "Ne oldu, yap-
tık mı, yaptık. Engelleyemediler, en-
gelleyemeyecekler. Çünkü onların 
hayallerinin ulaşamadığı yere bizim 
icraatımız ulaşır. Eğer bunlara takılıp 
kalsaydık, ülkede tuğla üstüne tuğla 
koyamaz, milletimizi hakkı olan hiz-
metlerin hiçbirine kavuşturamazdık. 
Sizler de verdiğimiz tüm desteklere 
ve inşa ettiğimiz girişimci dostu ik-
lime rağmen belki farklı alanlarda 
öngöremediğimiz engellerle karşıla-
şabilirsiniz. Sakın ha mücadeleden 
vazgeçmeyin, sakın ha azminizi kay-
betmeyin, sakın ha teslim olmayın." 
diye konuştu.
Kendi hayatındaki mücadelesini an-
latırken de sık sık "Sabreden zafere 
ulaşır" sözünü tekrarladığını anlatan 
Cumhurbaşkanımız, şunları kaydetti:
"Unutmayın Cumhurbaşkanınız ola-
rak daima yanınızdayım. Gencim, 
gençlerle beraberim. Allah ömür 
verdikçe de hep yanınızda olacağım. 
Bakanlıklarımızla kurumlarımızla 
okullarımızla T3 Vakfı gibi sivil top-
lum kuruluşlarımızla özel sektörü-
müzle ailelerimizle el ele vererek, 
bu mücadeleyi zafere ulaştıracağız. 
'Başarının sahibi çoktur, başarısızlık 
öksüzdür' bu sözü unutmayın. Biz 
her hâl ve şart altında sizin yanınızda 
olmayı sürdüreceğiz. Karadeniz'deki 
doğal gazı keşfederken 'her arayan 
bulamaz ama unutmayın bulanlar, 
arayanlardır' sözünü unutmayın. 
Aynı şeyi teknoloji geliştirme peşin-
de koşan sizler için de söylüyorum, 
her deneyen netice alamayabilir 
ama neticeye ulaşanlar, denemek-
ten vazgeçmeyenlerdir. Rabbim zih-
nimizi açık, işinizi kolay, gücünüzü 
kavi, bahtınızı açık kılsın."

TEKNOFEST KARADENİZ'in düzen-
lenmesinde emeği geçen ve katılan 
tüm takımları tebrik eden Cumhur-
başkanımız, ziyaretleriyle gençlere 
destek olan vatandaşlara da teşek-
kürlerini iletti. Cumhurbaşkanımız, 
alandaki gençlerle, "Tek millet, tek 
bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir 
olacağız, iri olacağız, diri olacağız, 
kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye 
olacağız." sözlerini tekrarladı.
Cumhurbaşkanımızın TEKNOFEST 
KARADENİZ’in düzenlendiği alana 
gelişinde Orhan Gencebay'ın "Mev-
sim bahar olunca" şarkısı çaldı. 
Cumhurbaşkanımız, alanda Cum-
hurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, 
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musta-
fa Varank ve TEKNOFEST Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile 
diğer yetkililer tarafından karşılan-
dı. Konuşması öncesinde TEKNO-
FEST'in paydaşları ile hatıra fotoğra-
fı çektiren Cumhurbaşkanımız, daha 
sonra TEKNOFEST'te ödül almaya 
hak kazanan takımlara ödüllerini 
verdi. Cumhurbaşkanımız, "Bugüne 
kadar gelenlerin sayısı yaklaşık 450 
bin civarındaydı. Bugünkü rakamı 
emniyetten aldım. Bugün 250 bin. 
Maşallah. Bu ne güzel ilgi, bu ne gü-
zel coşku. Rabbim yardımcımız ol-
sun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, daha sonra 26 
ildeki Deneyap Atölyeleri'nin açılışını 
İzmir ve Adana'ya canlı bağlanarak 
gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanımız, daha sonra 
Bayraktar Kızılelma ve Hürkuş uçak-
larını imzaladı, uçakların önünde poz 
verdi. Selçuk Bayraktar, Cumhurbaş-
kanımıza TEKNOFEST logosunu he-
diye etti.
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Cumhurbaşkanımız, Arif Nihat Asya 
Anadolu Lisesi'ndeki 2022-2023 eği-
tim-öğretim yılı açılış programında 
konuştu.
Yeni eğitim-öğretim yılının öğrenci-
lere, öğretmenlere, velilere, eğitim 
camiasına ve ülkeye hayırlı olmasını 
dileyen Cumhurbaşkanımız, yeni dö-
nemin açılış törenini Sancaktepe Arif 
Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde ger-
çekleştirdiğini anlatarak, bu vesile ile 
okula ismini veren bayrak şairi, fikir 
ve aksiyon adamı Arif Nihat Asya'ya 
Allah'tan rahmet diledi.
Cumhurbaşkanımız, Arif Nihat As-
ya'nın yüreklerde fırtınalar estiren, 
adeta coşkun ırmaklar gibi akan şi-
irleriyle edebiyat hayatında silinmez 
izler bıraktığını dile getirerek, şöyle 
konuştu: "Vatansever bir öğretmen 
olan Arif Nihat Asya, binlerce öğren-
ci yetiştirmiş, onlara iyi insan olmayı, 

vatan ve bayrak sevgisini öğretmiş-
tir. Şairimizin sadece bayrak şiiri bile 
başlı başına bir destandır; 'Ey mavi 
göklerin beyaz ve kızıl süsü/ Kız kar-
deşimin gelinliği, şehidimin son ör-
tüsü/Işık ışık, dalga dalga bayrağım/
Senin destanını okudum, senin des-
tanını yazacağım.' Bunun gibi yüz-
lerce mısra yazan şairimizi bir kez 
daha rahmetle şükranla yâd ediyo-
ruz. Arif Nihat Asya'nın adını taşıyan 
bu lisemizde Türkiye'nin ilmi, akade-
mik, sanat ve kültür hayatına eşsiz 
katkılar yapan inanıyorum ki nice 
değerimiz çıkacaktır, büyük ve güçlü 
Türkiye'nin mimarları, öğretmenleri-
mizin maharetli ellerinde inşallah bu 
sıralarda, bu sınıflarda yetişecektir. 
Şu an karşımda duran gözleri ışıl ışıl 
evlatlarımızın her birinin şairimizin 
yolunu takip ederek ailelerine, ülkele-
rine, milletimize hayırlı evlatlar olma-

larını bekliyorum.”
"Şehit öğretmenlerimizi rahmet-
le anıyorum" Bu ulvi ideal uğrunda 
öğretmenlerin de gereken çabayı, 
fedakârlığı göstereceklerine yürek-
ten inandığını ifade eden Cumhur-
başkanımız, "Cumhurbaşkanı olarak 
öğretmenlerle birlikte ülkenin dört 
bir yanındaki eğitim neferlerinin ta-
mamına hizmetleri, gayretleri, sa-
bırları için ülkem ve milletim adına 
bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu 
vesileyle Necmettin Yılmaz ve Aybü-
ke Yalçın gibi gencecik yaşta terör 
örgütleri tarafından bizlerden koparı-
lan şehit öğretmenlerimizi rahmetle 
anıyorum." diye konuştu. "Velilerimizi 
kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kur-
tardık"
Cumhurbaşkanımız, bundan 20 yıl 
önce göreve geldiklerinde ülkeyi üze-
rinde yükseltecekleri 4 sütunun ilkini 

“GELECEĞİMİZİ, KENDİ TARİHİNE NEFRETLE 
BAKAN DEĞİL, ONUNLA GURUR DUYAN 
GENÇLERE EMANET EDİYORUZ”
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eğitim, diğerlerini de sağlık, emniyet 
ve adalet olarak belirlediklerini hatır-
latarak, şunları kaydetti:
"Şartlar ne olursa olsun eğitim ko-
nusundaki önceliğimizden asla taviz 
vermedik. Her yıl bütçeden en büyük 
payı eğitime tahsis ettik, derslik sa-
yımızı ikiye katlayarak kalabalık sı-
nıf sorununu çözüme kavuşturduk. 
Toplam 750 bin yeni öğretmen ata-
ması yaparak eğitim ordumuzu güç-
lendirdik. Okullarımızı bakımsızlık-
tan kurtararak en modern imkânlarla 
donattık. Spor salonu sayımızı 2 bin 
791'den alıp 11 bin 860'a çıkardık. 
Laboratuvar sayımızı 21 bin 800'den 
52 bin 870 seviyesine çıkardık. Okul 
öncesi eğitim seferberliği başlatarak 
çocuklarımızın daha erken yaşlarda 
eğitim süreçlerine katılmalarını sağ-
ladık, ders kitaplarını ücretsiz bir şe-
kilde dağıtarak velilerimizi kırtasiye 
kırtasiye dolaşmaktan kurtardık."
Cumhurbaşkanımız, "Geleceğimizi 
kendi devletine, kendi halkına, kendi 
tarihine, kinle nefretle öfkeyle bakan 
değil tarihinden gurur duyan, ülke-
sine ve milletine hizmet aşkı duyan 
gençlere emanet ediyoruz. Bunun 
adı TEKNOFEST kuşağıdır." dedi.
Cumhurbaşkanımız, Arif Nihat Asya 
Anadolu Lisesi'ndeki 2022-2023 eği-
tim-öğretim yılı açılış programında 

yaptığı konuşmada, ders kitaplarının 
yanı sıra yardımcı kaynakların da 
öğrencilere ücretsiz olarak sunulma-
ya başlandığını, bugün öğrencilerin 
okullarına başladıklarında hem ders 
kitaplarını hem de yardımcı kaynak-
larını masalarında hazır bulduğunu 
söyledi.
Kur'an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi'nin 
de aralarında bulunduğu seçmeli 
derslerle öğrencilere ilgi duydukları 
alanlarda eğitim alma imkanı ver-
diklerini ifade eden Cumhurbaşkanı-
mız, "Dahası hep geride bırakılan kız 
çocuklarının okullaşması için özel 
gayret gösterdik. Bizden önce yüzde 
39 olan ortaöğretimdeki kız çocukla-
rının okullaşma oranı bugün, yüzde 
90'lara ulaşmıştır." dedi.
Köy Yaşam Merkezi Projesi ile es-
kinin kötü örneklerini tekrar hortlat-
mak yerine, köy okullarını daha mo-
dern daha kaliteli anlayışla yeniden 
hayata kazandırdıklarını aktaran 
Cumhurbaşkanımız, "Ağustos ayın-
dan bu yana binden fazla Köy Yaşam 
Merkezi'ni hayata geçirdik. İnşallah 
bu rakamı çok kısa sürede 1500'e çı-
karmış olacağız. Ortaöğretimde 10 
bin okul projesi ile tüm liselerimizin 
eğitim ortamlarını, fiziki altyapılarını, 
teknolojik altyapılarını, spor salon-
larını, laboratuvarlarını elden geçiri-

yor, eksikliklerini gideriyoruz. Türk-
çe seferberliği ile öğrencilerimizin 
kültürümüzün taşıyıcısı olan güzel 
dilimizi nitelikli ve doğru bir şekilde 
kullanabilmelerini hedefliyoruz." diye 
konuştu.

"İlim, fikir ve erdem sahibi bir genç-
lik istiyoruz"
Tüm bu çabaların gayesinin, ülkeyi 
kalkındıracak, dünyada söz sahibi 
olacak, donanımlı, okuyan, araştıran, 
katma değer üreten, başarılı, ahlaklı 
ve erdemli gençler yetiştirmek oldu-
ğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı-
mız, konuşmasına şöyle devam etti:
"Gününü malayani işlerle geçiren, 
zihni ve kalbi boş, avare bir gençlik 
değil, ilim, fikir ve erdem sahibi bir 
gençlik istiyoruz. Maziden atiye kur-
duğumuz köprünün kilit taşı mahi-
yetindeki bu kuşağın, maddi manevi 
açıdan en donanımlı şekilde yetiş-
mesini bir beka meselesi olarak gö-
rüyoruz.
Türkiye'nin en önemli zenginliği olan 
genç nüfusunu, eğitim yoluyla en 
etkili lokomotifi haline getirmedikçe, 
yaptığımız diğer eserlerin ve hizme-
tin hiçbir anlamı olmayacağını bili-
yoruz. Artık kendi ihtiyaçlarını idame 
ettirecek nüfusu bulamayan Batı'nın 
bugün yaşadığı krize, gelecekte biz 
de düşmemek için çocuklarımızı, 
sıkı sıkıya sahip çıkarak yetiştirmek 
durumundayız. Genç nüfusumuzun 
önünü tıkayan değil tam tersine ni-
telik ve niceliği ile geliştiren bir araç 
olarak gördüğümüz eğitim ve öğreti-
me büyük önem veriyoruz."
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne 
özel konuk olarak katılmak üzere 
Semerkant'a gelen Cumhurbaşkanı-
mız, ağaç dikme töreninin ardından 
"Ebedî Şehir" kompleksine geldi. 
Cumhurbaşkanımız, burada diğer 
liderlerle kentin yeni inşa edilen ve 
"Ebedî Şehir" olarak anılan bölgesini 
gezdi.
Cumhurbaşkanımız, komplekste 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Pu-
tin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim 
Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaş-
kanı İmamali Rahman, Belarus Cum-
hurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve 
diğer liderlerle sohbet etti. Gezi sıra-
sında Putin ile ayrıca sohbet eden 
Cumhurbaşkanımız, komplekste in-
celemelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI EBEDİ ŞEHİR’DE ŞİÖ 
ZİRVESİ’NE KATILAN LİDERLERLE SOHBET 
ETTİ
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Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Mil-
letler (BM) Genel Kurul Salonu'nda 
BM'nin 77. Genel Kurulu görüşmele-
rinde katılımcılara hitap etti. Konuş-
masına dinleyenleri selamlayarak 
başlayan Cumhurbaşkanımız, Genel 
Kurulun ülkeler ve tüm insanlık için 
hayırlara vesile olmasını diledi. 
Genel Kurul Başkanlığı görevini üst-
lenen Csaba Körösi'yi tebrik eden 
Cumhurbaşkanımız, Genel Kurul 
toplantısı için belirlenen "iç içe geç-
miş sınamalara dönüştürücü çö-
zümler için dönüm noktası" temasını 
son derece isabetli bulduğunu söy-
ledi.

Toplantının, dünyanın birden fazla 
tehditle eş zamanlı olarak baş et-
meye çalıştığı kritik bir dönemde 
gerçekleştirildiğini belirten Cumhur-
başkanımız, koronavirüs salgınında 
alınan derslerin en başta geleninin, 
küresel sorunların çözümünde ulus-
lararası dayanışmanın önemi oldu-
ğunu dile getirdi.
Türkiye'nin salgın sürecinde hiçbir 
ayrım gözetmeden 161 ülke ve 12 
uluslararası kuruluşa destek sağla-
dığını hatırlatan Cumhurbaşkanımız, 
yerli ve millî aşı TURKOVAC'ı tüm in-
sanlığın hizmetine sunduklarını ifade 
etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin, ik-
lim değişikliğiyle mücadeleye veri-
len önemin göstergesi olarak Paris 
Anlaşması'nı geçen yıl onayladığını 
anımsatarak, "Ulusal beyanımızla 
2053 yılı için net sıfır emisyon hede-
fimizi ve yeşil kalkınma devrimimizi 
ilan ettik. BM Biyolojik Çeşitliliğin Ko-
runması Sözleşmesi'nin 16'ncı Taraf-
lar Konferansı'na ev sahipliği yapa-
rak bu alanda da öncü rol oynamayı 
sürdüreceğiz." diye konuştu.
Salgının tedarik zincirlerinde yol aç-
tığı aksaklıklar sebebiyle ağır darbe 
alan küresel ekonominin Rusya-Uk-
rayna savaşıyla yeni bir şok dalga-

“SON GÜNLERDE YENİDEN ALEVLENEN 
SAVAŞIN, UKRAYNA'NIN TOPRAK 
BÜTÜNLÜĞÜ VE BAĞIMSIZLIĞI 
TEMELİNDE SONLANDIRILMASINA 
YÖNELİK GAYRETLERİMİZİ ARTIRARAK 
SÜRDÜRECEĞİZ”
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sına daha maruz kaldığına dikkati 
çeken Cumhurbaşkanımız, sözlerini 
şöyle sürdürdü:
"Artan enerji, gıda ve hammadde 
fiyatlarının oluşturduğu enflasyon 
baskısı dünya çapında tüm ekono-
mileri ve sosyal refahı menfî yönde 
etkilemektedir. Gelişmeler enerji arz 
güvenliğinin önemini de çarpıcı bir 
şekilde yeniden gündeme taşımış-
tır. Türkiye olarak öteden beri enerji 
konusuna bir rekabet değil, iş birliği 
alanı olarak baktık. Kendi ihtiyacımı-
zın yanında bölgesel ve küresel ener-
ji güvenliğini destekleyen pek çok 
projeyi hayata geçirdik. Bu adımların 
isabeti ve önemi son gelişmelerle bir 
kez daha anlaşılmıştır. Yaşanan sü-
reç gıda güvenliğini de riske atmış-
tır. Maddi ve teknolojik imkânların 
en üst seviyeye ulaştığı 21. yüzyılda 
dünya nüfusunun hâlen 5'te 1'inin 
açlığın ve yoksulluğun pençesinde 
kıvranmasının izahı mümkün değil-
dir. Dünya son gelişmelerle 2030'da 
sıfır açlık seviyesine ulaşmayı amaç-
layan, sürdürülebilir kalkınma hedef-
lerinden de uzaklaşmaya başlamış-
tır. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı 
bu karanlık tabloyu, umudun ışığıyla 
aydınlatabilmenin yegâne yolu ulus-
lararası iş birliği ve dayanışmayı hak-
kaniyetli ve adaletli bir yaklaşımla 
güçlendirmektir. Ortak kaderimizi et-
kileyen sınamalara karşı ortak gün-
demle harekete geçmemiz gereken 
bir döneme girdik."
"Tüm üye ülkelerden destek bekliyo-
ruz"
Cumhurbaşkanımız, "Uluslararası 
kuruluşları ve tüm ülkeleri, Türki-
ye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik 
çabalarına samimi destek vermeye 
çağıyorum. Her iki tarafa da krizden 
'onurlu çıkış' imkânı verecek, makul, 
adil ve uygulanabilir bir diplomatik 
çözümü beraberce bulmamız gere-

kiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Diğer yandan milyonlarca insanı 
mağdur eden tüm bu felaketlerin, 
etkin çok taraflılığın Birleşmiş Millet-
ler’de vücut bulması için daha faz-
la çaba gösterme sorumluluğunu, 
herkese bir kere daha hatırlattığına 
dikkati çeken Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:
"Birleşmiş Milletleri, kapsayıcı vasfı-
na yakışan, daha adil bir dünya dü-
zeni için çözümler üretebilen, tüm 
insanlık adına ortak iradenin vücuda 
getirildiği bir teşkilat olarak yeniden 
yapılandırmamız şarttır. Bilhassa 
Güvenlik Konseyi'nin daha etkin, de-
mokratik, şeffaf ve hesap verebilir 
bir yapı ve işleyişe kavuşturulması, 
tüm insanlığın barış, adalet ve refah 
arayışında önemli bir dönüm nokta-
sı teşkil edecektir. Bu yöndeki ortak 
vazifemizi unutturmamak için, 'Dün-
ya beşten büyüktür' ve 'Daha adil bir 
dünya mümkündür' gerçeğinin altını, 
her platformda en kuvvetli şekilde 
çizmeye devam edeceğiz. İnanç ve 
azimle yürüttüğümüz bu mücade-
leye, tüm üye ülkelerden destek bek-
lediğimizi, burada bir kez daha ifade 
etmek istiyorum."
Türkiye'nin dış politikadaki vizyonu-
nun daima "barış" odaklı olduğunun 
altını çizen Cumhurbaşkanımız, "Böl-
gemizden başlayarak tüm dünyada 
sulhusükûnun hâkim kılınması için 
var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini 
kullandı.
BM bünyesinde yürüttükleri barış için 
arabuluculuk girişimleriyle çatışma-
ların çözümü konusunda çaba har-
cadıklarını belirten Cumhurbaşkanı-
mız, Avrupa'dan Latin Amerika'ya ve 
Afrika'ya kadar farklı coğrafyalardaki 
anlaşmazlıkların giderilmesinde yeri 
geldiğinde arabulucu, yeri geldiğinde 
kolaylaştırıcı olarak yapıcı rol üstlen-
diklerini vurguladı.

Türkiye'nin çatışma ve ihtilafların 
çevrelediği bölgenin tam kalbinde 
yer alan bir ülke sıfatıyla, sorunların 
değil çözümlerin parçası olmalarını 
sağlayacak inisiyatifler aldığına dik-
kati çeken Cumhurbaşkanımız, şöy-
le devam etti:
"Bu çerçevede Suriye krizine, Gü-
venlik Konseyi'nin 2254 Sayılı Kararı 
temelinde halkın meşru beklentileri 
doğrultusunda kalıcı bir çözümün 
bulunmasının önemini tekrar vurgu-
luyoruz. Çözümsüzlüğün sürmesi 
hem bölgemizin güvenlik ve istik-
rarını hem de Suriye'nin toprak bü-
tünlüğünü giderek daha fazla tehdit 
etmektedir. Suriye'nin kuzeyindeki 4 
milyonu aşkın sivil, ülkemizin sağ-
ladığı güvenlik şemsiyesi ve ulusla-
rarası yardımlar sayesinde hayata 
tutunmaktadır. Kuzeybatı Suriye'de-
ki yardım mekanizmasının temelini 
oluşturan kararının uzatılması için 
Güvenlik Konseyi mesuliyetini yerine 
getirmelidir."
"Azerbaycanlı kardeşlerimizin daima 
yanlarında olmayı sürdüreceğiz"
Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan'ın 
işgal altındaki topraklarını kurtar-
masının, Güney Kafkasya'da kalıcı 
barışın ve istikrarın temini konusun-
da, tarihi bir fırsat penceresi açtığını 
bildirdi.
Türkiye olarak, Azerbaycan ile Erme-
nistan arasında yürütülen süreçleri 
destekleyerek, bu fırsatın değerlen-
dirilmesi için çok önemli adımlar at-
tıklarını belirten Cumhurbaşkanımız, 
şu değerlendirmelerde bulundu:
"Son günlerde yaşanan çatışma-
lar bu güzel iklime gölge düşürmüş 
olsa da iki ülke arasında en kısa za-
manda kapsamlı bir barış anlaşması 
imzalanmasının mümkün olduğuna 
inanıyoruz. Azerbaycanlı kardeşleri-
mizin haklarını ve geleceklerini inşa 
konusunda verdikleri mücadelede 
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daima yanlarında olmayı sürdürece-
ğiz. Ülkemizi de yakından ilgilendiren 
bölgedeki ulaştırma bağlantılarının 
en kısa sürede açılması ise herkesin 
refahına katkı sağlayacak bir geliş-
me olacaktır."
"Güç gösterisi peşinde koşanlar, ken-
dilerini komik duruma düşürmekte-
dir"
Türkiye'nin Ege Denizi'nde ve Doğu 
Akdeniz'deki tüm meselelerin iyi 
komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve 
uluslararası hukuka uygun olarak 
çözülmesini istediğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, şöyle konuştu:
"Bölgede, ülkemizle asla denk olma-
yan siyasi ve askeri seviyesine rağ-
men, güç gösterisi peşinde koşanlar, 
kendilerini komik duruma düşür-
mektedir. Doğu Akdeniz'de barış ve 
istikrarın sürmesi, tüm tarafların hak 
ve hukukuna saygı gösterilmesine 
bağlıdır. Yunanistan'dan, gerginlik 
ve tahrik siyasetini bir kenara bıra-
karak, iş birliği ve dayanışma çağrı-
larımıza kulak vermesini bekliyoruz. 

Daha önce önerdiğimiz Doğu Akde-
niz Konferansı’nın bu amaca hizmet 
edeceğini düşünüyoruz. Muhatapla-
rımızın, şimdiye kadar bu konuda en 
ufak bir adım dahi atamaması, kimin 
barış ve diyalogdan kimin de gerilim-
den yana olduğunu göstermektedir. 
Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki 
haklarını sonuna kadar savunurken 
kendi siyasi hesapları uğruna gergin-
lik stratejisi izleyenlerin oyunlarına 
da asla gelmeyecektir."
"Uluslararası toplumu, KKTC'yi bir 
an önce resmen tanımaya davet edi-
yoruz"
Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde de 
adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözü-
me ulaşılabilmesi için Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti ile birlikte hep iyi 
niyetli ve yapıcı çaba sergilediğine 
işaret eden Cumhurbaşkanımız, 
gerçekleri görmek isteyen herkesin, 
adada iki ayrı devlet, iki ayrı halk ol-
duğunu bildiğini, Kıbrıs Türk halkının 
egemen eşitlik ve eşit uluslararası 
statü haklarının tescil edilmesinin, 

adadaki çözümün anahtarı olduğu-
nu söyledi.
Cumhurbaşkanımız, "Uluslararası 
toplumu, Birleşmiş Milletler prensip-
leriyle çelişir şekilde, ambargolar-
la dünyadan koparılmaya çalışılan 
Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son 
vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanıma-
ya davet ediyoruz." dedi.
Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'ın, 
Ege Denizi'ndeki düzensiz göçmen-
lere uyguladığı insanlık dışı geri itme-
lerin yanında, Müslüman Türk azınlı-
ğa karşı da hukuki yükümlülüklerini 
ihlal eden ayrımcı ve baskıcı politika-
lar izlediğini ifade eden Cumhurbaş-
kanımız, "Temennimiz, Yunanistan'ın 
tüm bu sorunlu faaliyetlerine son 
vermesi, Avrupa Birliği başta olmak 
üzere uluslararası kuruluşların da 
yapılan insanlık dışı ve hukuksuz uy-
gulamalara sırtını dönmeyi bırakma-
sıdır." değerlendirmesinde bulundu.
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“İRADENİZE SAHİP ÇIKTIĞINIZ, YÜREĞİNİZİN 
SESİNE KULAK VERDİĞİNİZ MÜDDETÇE 
KİMSE SİZİ YANILTAMAZ”

Cumhurbaşkanımız "İlk Oyum Erdo-
ğan'a,  İlk Oyum Akparti'ye Gençlik Bu-
luşması'nda konuştu.
Cumhurbaşkanımız, toplu açılış tö-
reniyle resmen hizmete aldıkları ya-
tırımların Sakarya'ya hayırlı olmasını 
dileyerek bugün Sakarya'da toplam 
yatırım bedeli 3 milyar 790 milyon lira 
olan eser, hizmet ve projeyi şehre ka-
zandırmanın gururunu yaşadıklarını 
ifade etti.
Sakaryalı kardeşleriyle hasret giderdik-
lerini, hasbihal ettiklerini, 2023'e doğru 
giderken Sakarya'daki özellikle ebedi 
ve ezeli kardeşliği bir kez daha yenile-
diklerini aktaran Cumhurbaşkanımız, 
"Şimdi de sizlerleyiz. Şimdi, genç bir 
kız kardeşim, kızım diyor ki '4 yıldır se-

çim görmedik, delleniyoruz.' Öyle mi? 
Geldi, 8 ay var. 8 ay sonra birilerini ina-
nıyorum ki siz deli edeceksiniz. Çünkü 
onlar gençlik nedir bilmiyorlar, gençlik 
burada. Biz şimdi gençlerimizle bir 
aradayız. Heyecanınız için, sevdanız 
için, aşkınız için her birinize teşekkür 
ediyorum. Salonlara sığmayan şu 
muazzam coşkunuz için sizlere şük-
ranlarımı sunuyorum. Genel merkez 
gençlik kollarımızı, böylesi müstesna 
bir atmosferde gönüllerimizi bir araya 
getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür 
ediyorum." diye konuştu.
"Nereye gidersek gidelim gençlerimi-
zin dinamizmine şahit oluyoruz"
"Sadece son 1,5 senede ülkemizin 
dört bir yanında 25 gençlik buluşma-

sı yaptık." diyen Cumhurbaşkanımız, 
şunları kaydetti:
"Bunların bir kısmını Ankara'da Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet 
Kütüphanesi'nde gerçekleştirdik. Şe-
hir ziyaretlerimizde gençlerimizle bir 
araya gelmeye özel önem veriyorum. 
İstanbul'un fethini, Yeşilköy'de yarım 
milyonun üzerinde kardeşimizle bir-
likte kutladık. Adana'da 81 vilayetimiz-
den gelen 100 bini aşkın gencimizle 
kucaklaştık. Önceki hafta Samsun'da 
TEKNOFEST Karadeniz'de yine genç-
lerimizle muhteşem bir ufuk turunday-
dık. Nereye gidersek gidelim gençle-
rimizin dinamizmine şahit oluyoruz. 
Bugün de Sakarya'da 2023 seçimle-
rinde ilk kez oy kullanacak siz gençleri-
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mizle bir aradayız."
Cumhurbaşkanımız, "Sevgili gençler, 
hiç şüphesiz sizin umutlarınızı, hayal-
lerinizi, geleceğinizi istismar etmek 
için birileri ellerinden gelen her şeyi 
yapacaktır. Gençleri kendi kısır siya-
setleri için çantada keklik görenlere en 
güzel cevabı siz vereceksiniz." dedi.
Cumhurbaşkanımız, seçimin önemli 
olduğunu, ama gençler için ilk defa oy 
kullandıkları seçimlerin daha önemli 
olduğunu söyledi.
Gelecek seçimlerin gençler için ne 
anlama geldiğini özellikle bildiği için 
bugün burada genel merkezlerinin yü-
rüteceği bir kampanya başlattıklarını 
açıklayan Cumhurbaşkanımız, "Adını 
'İlk Oyum Erdoğan'a,  İlk Oyum Akpar-
ti'ye olarak belirlediğimiz kampanya-
mızın başlangıç yeri işte burasıdır, bu 
salondur. Biliyorsunuz 2023 seçimle-
rinde 6 milyon gencimiz ilk defa san-
dığa gidecek. Kendi özgür iradeleriyle 
oylarını kullanacaklar." diye konuştu.
"Oy pusulasındaki tercihinizle kendi 
geleceğinizi şekillendireceksiniz"
Cumhurbaşkanımız, sandıkta oy kul-
lanmanın 3-5 dakikalık bir işlem ol-

manın çok ötesinde bir anlama sahip 
olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:
"Verdiğiniz oylarla ülkeyi 5 yıl boyunca 
yönetecek Cumhurbaşkanını, meclis-
te sizleri yine 5 yıl boyunca temsil ede-
cek milletvekillerini belirleyeceksiniz. 
Bir başka ifadeyle sandığa attığınız oy 
pusulasındaki tercihinizle kendi gele-
ceğinizi şekillendireceksiniz. Sevgili 
gençler, hiç şüphesiz sizin umutları-
nızı, hayallerinizi, geleceğinizi istismar 
etmek için birileri ellerinden gelen her 
şeyi yapacaktır. Gençleri kendi kısır 
siyasetleri için çantada keklik gören-
lere en güzel cevabı siz vereceksiniz. 
Bu cevapta sandıkta tercihinizi Türki-
ye'miz için kimin ne yaptığına, hangi 
mücadeleyi verdiğine, hangi bedelleri 
ödediğine, hangi kazanımları sağla-
dığına bakarak yapmanız olacaktır. 
Unutmayınız, seçim günü yapacağınız 
işlem belki kısadır ama uzun vadeli 
sonuçlar doğuracak ehemmiyete sa-
hiptir. Bunun için sizlerden her şeyden 
önce oyunuza, yani iradenize, yani ge-
leceğinize sahip çıkmanızı istiyorum."
Gençlere "Hiç kimsenin sizi yalan yan-
lış bilgilerle, sosyal medya illüzyonla-

rıyla asla tutmayacakları, içi de altı da 
üstü de boş vaatlerle yönlendirmesine 
izin vermeyin" diye seslenen Cumhur-
başkanımız, şöyle devam etti:
"İradenize yani fikri özgürlüğünüze sa-
hip çıktığınız, yüreğinizin sesine kulak 
verdiğiniz müddetçe kimse sizi yanıl-
tamaz, kandıramaz, yanlış yönlendire-
mez. Açık konuşuyorum. Eğer sizi ben 
yanıltmaya çalışırsam bana da aynı 
tavrı gösterin. Benim karşımda da öz-
gürlüğünüzden asla taviz vermeyin. 
Çünkü Türkiye'nin geleceğini zihni ve 
bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, 
ancak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, 
ufku açık gençlere emanet edebiliriz. 
Milletimizin geleceğini ancak aklıselim 
ile düşünen, kalbi-selim ile hisseden, 
zevkiselim ile üreten gençlere emanet 
edebiliriz. Bunun için sizlerden siyase-
tin sabun köpüğü hükmündeki tartış-
malarıyla değil, ülkenin ve milletin ge-
leceğini inşa etme yönünü ifade eden 
Platon'dan, İbni Haldun'a kadar tüm 
büyük düşünürlerin konusu olan asıl 
vasıflarıyla ilgilenmenizi istiyorum."



Cumhurbaşkanımız

30 ___Ekim  2022

“20’NCİ ŞEHİR HASTANEMİZ SAĞLIK 
DEVRİMİNİN SEMBOLLERİNDEN BİRİDİR”

Cumhurbaşkanımız, Etlik Şehir Hasta-
nesi'nin açılışında konuştu.
Etlik Şehir Hastanesi'ni bünyesindeki 8 
ayrı hastane ve en son teknolojiyle do-
natılan birimleriyle, sağlık devrimleri-
nin sembollerinden biri olarak gördük-
lerini ifade eden Cumhurbaşkanımız, 
691'i yoğun bakım olmak üzere, 4 bini 
aşkın yatak kapasitesi, bin polikliniği, 
125 ameliyathanesi, laboratuvarları, 
araştırma merkezleri ve 1 milyon 145 
bin metrekareyi aşan alanıyla bu dev 
hastanenin adeta bir sağlık şehri hüvi-
yetinde olduğunu söyledi.
"Ankara'ya bu yakışır, dolayısıyla An-
karalılara da bu yakışır." ifadesini kulla-
nan Cumhurbaşkanımız, hastanenin 
sadece vatandaşlara değil çalışanları-
na da en üst konforu sağlayacak do-
nanımla tasarlandığını belirtti.
Cumhurbaşkanımız, mart ayından 

beri ardı ardına açıkladıkları paketlerle 
hayata geçirdikleri Beyaz Reform ile 
sorunlarını önemli ölçüde çözdükleri, 
beklentilerini karşıladıkları sağlık per-
sonelinin daima yanında olduklarını 
ifade etti. Geçen hafta sonu İstan-
bul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şe-
hir Hastanesi'nde sağlık personeli ile 
sohbet etme ve memnuniyetlerini biz-
zat dinleme fırsatı bulduğunu anlatan 
Cumhurbaşkanımız, iftihar verici Etlik 
Şehir Hastanesi'nde görev yapacak 
sağlık personeline başarılar diledi.

"Şehir hastanelerinin her birini ve her 
aşamasını bizzat takip ettim"
Bundan 20 yıl önce hükümete gelirken 
millete, ülkeyi, eğitim, sağlık, adalet ve 
emniyet üzerine yükselteceklerinin sö-
zünü verdiklerini anımsatan Cumhur-
başkanımız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ardından ulaşım, tarım, enerji, diplo-
masi, dış politika, bu konularda dün-
yanın sayılı ülkelerinden olacağımızın 
sözünü vermiştik. Açılışını yaptığımız 
Etlik Şehir Hastanesi işte bu sözün ge-
reğini hakkıyla yerine getirmiş olduğu-
muzun örneklerinden biridir. Tabii An-
kara'da sadece Etlik Şehir Hastanesi 
ile kalmadık. Aynı büyüklükte Bilkent'i 
kurduk. O da yine 4 bin 50 oda ve ya-
tak, aynı şekilde burası da 4 bin 50 oda 
ve yatak. Dünyada bu hastanelerimiz 
örnek. Türkiye yıllar yılı buna hasretti. 
Hayalim olarak gördüğüm şehir has-
tanelerinin her birini ve her aşaması-
nı bizzat takip ettim. Milletimizin her 
hayali gibi bu ortak hayalimizin 20'nci 
eserini bugün hizmete sunmaktan 
büyük bir bahtiyarlık ve gurur duyuyo-
rum." 
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Cumhurbaşkanımız, bugün Türki-
ye'nin 20'nci şehir hastanesine kavuş-
tuğunu, halen inşası süren 13 ve proje 
aşamasındaki 2 şehir hastanesiyle bu 
sayıyı 35'e çıkartacaklarını dile getirdi.

Kamu-özel ortaklığı
Şehir hastanelerinin bir kısmının Et-
lik'te olduğu gibi kamu-özel ortaklı-
ğıyla bir kısmının da genel bütçeden 
hayata geçirildiğine dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız, şunları söyledi:
"Milletimize en verimli, en etkin, en 
hızlı, en yüksek standartta hizmeti 
ne şekilde verebileceksek o yöntemi 
devreye alıyoruz. Her ne kadar muha-
lefet, çoğu yalan ve çarpıtma olan he-
zeyanlarla bu eserlere çamur atmaya 
çalışsa da dünyada ilk defa ülkemizde 
hayata geçirilen şehir hastaneleri mo-
deli, bugün pek çok ülke tarafından 
yakından inceleniyor. Altyapıları artık 
iyice eskiyen ve yetersiz hale gelen 
gelişmiş ülkelerin sağlık konusunda 
nasıl acınacak bir durumda oldukları, 
salgın döneminde tüm çıplaklığıyla 
ortaya çıkmıştır. Öyle ki pek çok ülke 
sağlık hizmetlerini telefonla verecek 
derecede çaresiz kalmış, adeta va-
tandaşlarını ölüme terk etmiştir. O 
dönemde hastanelerden, yaşlı bakım 
evlerinden yansıyan insanlık adına yüz 
kızartıcı manzaraları hepimiz gayet iyi 
biliyoruz."
Gazeteci Savaş Ay'ın hastanelerle ilgili 
programını anımsatan Cumhurbaşka-
nımız, "İzlemiş miydiniz? Orada Bay 
Kemal'in Sosyal Sigortalar Kurumu-
nun (SSK) başı olarak nasıl bir sefa-
lette olduğunu görmüş müydünüz? 
Ya bu Bay Kemal'den bu ülkeye hayır 
gelir mi? Gelmez. SSK'nın başında sen 
ne yaptın ki bu ülkede ne yapacaksın?" 
dedi.
Cumhurbaşkanımız, "Milletimizin bu-
güne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da irfanı ve ferasetiyle önündeki tab-
lonun kendisine işaret ettiği farkı gö-
rerek, Türkiye yüzyılı için en doğru ka-
rarı vereceğine yürekten inanıyorum." 
dedi. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin, 
hem mevcut yaygın ve güçlü sağlık 
altyapısı hem de hızla devreye aldıkla-

rı şehir hastaneleri sayesinde Kovid-19 
salgınını en üst düzeyde sağlık hizmeti 
veren bir ülke olarak geride bıraktığını 
söyledi.
Son asrın en büyük sağlık krizini, mille-
ti, muhalefetin "sahra hastanesi" diye 
reklamını yaptığı derme çatma yapıla-
ra muhtaç etmeden alınlarının akıyla 
yönettiklerini belirten Cumhurbaşka-
nımız, "Ne yaptı bu CHP? Adana'da 
hal, hali bilirsiniz, değil mi? Tuttular 
bunlar hali şehir hastanesi diye benim 
milletime kasmaya çalıştılar. Ve utan-
madan, sıkılmadan Bay Kemal oranın 
açılışını yapmaya gitti. Hastane bu. 
Öyle çadırdan hastane olur mu? Ama 
Bay Kemal'e sorarsan olur. Çünkü ha-
yatı böyle geçti." diye konuştu.
Vatandaşlara birinci sınıf sağlık hizme-

ti sunarken 161 ülke ve 12 uluslararası 
kuruluşa da tıbbi yardım malzemesi 
gönderdiklerine işaret eden Cumhur-
başkanımız, bugün dünyayla rekabet 
edebilecek seviyedeki kamu ve özel 
hastanelerde, becerileri ve çalışkanlık-
ları herkesçe takdir edilen doktorlarla, 
hizmet kalitesini yükselten altyapı ve 
nitelikli personelle sağlığın küresel yıl-
dızı haline gelindiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"Elbette, her büyük reformda her bü-
yük değişimde olduğu gibi bu alanda 
da ufak tefek aksilikler yaşanıyor ola-
bilir. Ama artık bu gemi yükünü almış, 
rotasına girmiş ve menziline doğru 
gitmektedir. Ülkemizin sağlık alanın-
daki kazanımlarına halel getirecek 



Cumhurbaşkanımız

32 ___Ekim  2022

hiçbir olumsuzluğa meydan vereme-
yiz. Tam tersine elimizdeki imkânları 
daha verimli kullanacak, daha ileriye 
taşıyacak adımlarla yolumuza devam 
edeceğiz. Bilhassa şehir hastanele-
rimizin hasta ve çalışan memnuniye-
tini yükseltmekten akademik vasfını 
güçlendirmeye kadar her konuda ne 
gerekiyorsa yapacağız. Beşeri ser-
mayemizle teknolojik imkânları en üst 
seviyede birleştirerek her şehir hasta-
nemizi ulusal ve uluslararası düzeyde 
birer marka haline getireceğiz."

"Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak 
tek bir evladı yoktur"
Cumhurbaşkanımız, sağlık ordusuna 
katılan her doktoru, asistanı, hocayı 
akademik statü ve özlük hakları bakı-
mından destekleyerek markalaşma 
sürecini hızlandıracaklarını, hep bera-
ber daha çok çalışarak, daha çok üre-
terek, dünyayı daha iyi takip ederek, 
kendilerini daha iyi geliştirerek, Türki-
ye'yi 2053 sağlık vizyonuyla buluştu-
racaklarını dile getirdi.

Gençlere bırakacakları en önemli mi-
rasın, sağlık başta olmak üzere, her 
alanda onlara hayallerini gerçeğe dö-
nüştürecek ruhu aşılamak ve imkânı 
vermek olduğunu vurgulayan Cum-
hurbaşkanımız, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımızın her birinin ama 
özellikle de gençlerimizin başka ülke-
lerdeki hiçbir şeye gıptayla bakmaya-
cakları gelişmişlikte bir Türkiye'yi inşa 
edene kadar bize durmak, duraksa-
mak yok, haramdır. Durmayacağız. 
Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak 
tek bir evladı yoktur. Bilaistisna her 
insanımız potansiyeli, enerjisi, kabiliye-
tiyle bizim için, ülkemiz için, milletimiz 
için değerlidir, kıymetlidir. Hiç kimse-
nin bu mümtaz hazineyi elimizden 
almasına rıza göstermeyeceğiz. Hiç 
kimsenin ülkenin birikimlerini heba 
edecek, milletimizin geleceğini tehlike-
ye atacak fütursuzluklar sergilemesi-
ne izin veremeyiz."
Cumhurbaşkanımız, küresel yönetim 
mekanizmalarının yeniden kurgulan-
dığı bir dönemde böyle bir felaketi 

asla göze alamayacaklarını dile getire-
rek, "Bir gönül sultanı bakın ne diyor? 
'İdrak kulağından gaflet pamuğunu 
çıkarmayana nasihat kar etmez'. El-
bette tüm bu söylediklerimiz idrak ku-
lağı açık olanlar için bir anlam taşıyor. 
Bunun için milletimizin bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da irfanı ve 
ferasetiyle önündeki tablonun kendi-
sine işaret ettiği farkı görerek, Türkiye 
yüzyılı için en doğru kararı vereceğine 
yürekten inanıyorum. Bu yüzyılın adı 
Türkiye yüzyılı, unutmayın." ifadesini 
kullandı.
Dünyanın, koronavirüs salgınında 
hem elindeki imkânların kıymetini 
hem de zaafları üzerinden refah düze-
ninin ne kadar kırılgan olduğunu gör-
düğünü belirten Cumhurbaşkanımız, 
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da nükleer 
silah kullanma tehditlerine kadar uza-
nan boyutlarıyla dünyanın güvenlik 
düzenindeki kırılganlıkların müşahede 
edilmesine vesile olduğunu aktardı.
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"BU YÜZYILIN ADINI KOYUYORUM, TÜRKİYE 
YÜZYILI OLACAK"

Cumhurbaşkanımız, CNN Türk - Ka-
nal D ortak canlı yayınında gündeme 
ilişkin soruları yanıtladı. "Millî Güvenlik 
Kurulu'nda terörle mücadele masaya 
yatırıldı. Mersin'de polisevine bir sal-
dırı oldu. Bu saldırıyı gerçekleştiren 
teröristlerden Dilşah Ercan'ın CHP'nin 
hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Ra-
poru'nda yer aldığı ortaya çıktı. Bunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu 
üzerine Cumhurbaşkanımız, saldırı-
da şehit olan polis Sedat Gezer'e Al-
lah'tan rahmet diledi.
Gezer'in ailesine ve Türk milletine baş-
sağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşka-
nımız, yaralı polise ise şifalar temenni 
etti.
Şehit Gezer başta olmak üzere diğer 
polis ve bekçilerin saldırı sırasında 
kahramanca bir mücadele verdiğini 

belirten Cumhurbaşkanımız, terörist-
lerin elinde kalaşnikof varken şehit Ge-
zer'in tabancasıyla kendisini yere at-
ması ve orada iki teröristin etkisiz hale 
getirilmesinin, kahramanlıklarının yanı 
sıra eğitimlerinin de ne denli başarılı 
olduğunu gösterdiğini söyledi.
CHP'nin bu teröristlerden birini gaze-
teci diye geçmişte savunduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanımız şunları kay-
detti:
"Çünkü bunlar daima bizim önümüze 
çıkıyor. İşte şu anda gazetecilerden 
hapiste olanlar var. İşte bunlara yöne-
lik herhangi bir olumlu yaklaşımımız 
yok. İçeride, dışarıda bunlarla karşı 
karşıya oluyoruz. Terör örgütü ve si-
yasi uzantısı malum parti yerine, dev-
letin söylediğine eğer kulak verselerdi, 
böyle ibretlik ve utanılacak hallere düş-

mezlerdi. Ama maalesef açık söyleye-
ceğim, bunlarda utanacak yüz yok. 
O hapistekilerin de iddia edildiği gibi 
gazeteci değil, terörist olduğunu biz 
en baştan beri söyledik ve hâlâ da söy-
lüyoruz. Ama bunlarda yüz yok. Yargı 
bunları terörist oldukları için cezalan-
dırıyor, mahkûm ediyor veya tutuk-
luyor. Şimdi bunu bir defa görmemiz 
lazım. Resmi internet sitelerinde de 
bu 'tutuklu gazeteci' diye gösterdikle-
ri raporu hâlâ maalesef gezdiriyorlar. 
Demek ki hâlâ bu teröristin de bunlar 
arkasındalar. Yani bundan vazgeçmiş 
değiller. Bir de o uydurma raporda bu 
teröristin sırt çantasında kamera, fo-
toğraf makinası taşıdığı detayını da 
yazmışlar. Yazanlar kim? Yine malum 
ana muhalefetin belli yerlere yerleştir-
diği kişiler."
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Teröristlerin saldırıyı sırt çantasında 
taşıdıkları kalaşnikofla yaptığına dik-
kati çeken Cumhurbaşkanımız, "O sırt 
çantasında taşıdığı bombayı patlata-
rak kendini de katletti. Bunların Tür-
kiye'ye kara çalmak için hazırladıkları 
uydurma raporda savundukları işte bu 
teröristler. Bunların yaptığı hükûmet 
eleştirisi değil, devlet düşmanlığı der-
ken işte ben bunu kastediyorum. CHP 
bir millî güvenlik sorunudur. İşte bütün 
bunları söylerken kastım da bu. Bu 
oyuna gelmeyeceğiz." diye konuştu.

"Edirne'de tutuklu olanların durumu 
da aynı"
"CHP, 'O zaman bunun terörist olduğu-
nu bilmiyorduk, bilmeyebilirdik.' şek-
linde bir savunma yaptı. Bu, sizin için 
inandırıcı oldu mu?" sorusuna Cum-
hurbaşkanımız şu yanıtı verdi:
"Bunun zaten inandırıcılığı, her şeyi 
bu olayla beraber ortaya çıkmış oldu. 
Bundan sonraki süreçte şu anda içe-
ride olan, CHP'nin bunların arkasında 
durması ve diğer yandaş malum parti-
nin de bunların arkasında durmasının 
kıymeti harbiyesinin olmadığı ortaya 
çıkıyor. Bunlara çok dikkat etmek la-
zım. Bunların muhakkak terörle bir 
iltisakı, dağla bağlantıları var. Bunu 
bileceğiz, adımı da buna göre ataca-
ğız. Yani şu anda Edirne'de tutuklu, 
mahkûm olanların durumu da aynı. 
Bunlar Diyarbakır'da 50 küsur suçsuz 
evlatlarımızı... Yine bunlar yaptıkları 
'Sokağa çıkın, dökülün' demek sure-
tiyle onların ölümüne neden olmadılar 
mı?"
"Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel 
Başkanı Selahattin Demirtaş'ı mı kas-
tediyorsunuz?" sorusuna Cumhurbaş-
kanımız "Tabii" karşılığını verdi.
"CHP'nin 'belli yerlere yerleştirdiği kişi-
ler' dediniz. Bununla neyi kastettiniz?" 
sorusu üzerine Cumhurbaşkanımız, 
"Parti içi makamlar, grup başkanvekili 
vesaire." cevabını verdi.

"ABD adil davranmıyor"
"Türkiye'nin bir İHA'sı, Yunanistan'ın 
hemen dibimizdeki Sisam ve Midilli 
adalarına ABD'nin verdiği zırhlı araçları 

yerleştirdiğini tespit etti. Bu, Lozan'a 
ve uluslararası anlaşmalara aykırı bir 
durum. Bir suçüstü durumu var. Siz 
sürekli 'Bunu yapmaktan vazgeçin.' 
dediniz, hatta sert mesajlar da verdi-
niz ama dinlemiyorlar. Ne yapmayı 
düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine 
Cumhurbaşkanımız, "ABD, her şeyden 
önce NATO'da beraber olduğumuz ül-
keler arasında adil davranmıyor. Yuna-
nistan, NATO'da beraber olduğumuz 
bir ülke ama Türkiye de NATO'da, be-
raber olduğumuz bir ülke." değerlen-
dirmesinde bulundu.
Türkiye'nin NATO'daki durumuyla Yu-
nanistan'ın NATO'daki durumunun 
mukayese edilir bir yanının olmadığı-
nı belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye'nin hem yaptığı ödemelerle 
hem de Kara Kuvvetleri ve verdiği güç-
le NATO'da ilk 5 içerisinde yer aldığına 
dikkati çekti.
"Amerika'nın bu adalara, gerek Mi-
dilli'ye gerek Sisam'a bu kadar yüklü 
silah, mühimmat, araç gereç gönder-
mesi kabul edilebilir bir şey değil." di-
yen Cumhurbaşkanımız sözlerini şöy-
le sürdürdü:
"ABD'nin son zamandaki bunlara ver-
miş olduğu zırhlı araçlar, bunları bu-
raya konuşlandırmaları falan bütün 
bunlar İHA'larla tespit edildi. Tabii bun-
ları tespit etmekle kalmadık. Amerikan 
zırhlıları nihayetinde bizi tehdit etmek 
için kullanılıyor. Ama bunlara sordu-
ğunuz zaman ne diyorlar? 'Biz, bunları 
Rusya için kullanıyoruz, kullanacağız. 
Bunun için burada böyle bir konuşlan-
ma yapmış bulunuyoruz'. Amerika'ya 
diyoruz ki Türkiye gibi bir müttefik bu-
lamazsın. İşine geldiği zaman bunu 
böyle söylüyorsun. Yine Amerika'ya ve 
Yunanistan'a gerekli uyarıları Dışişleri 
Bakanlığımız vasıtasıyla yaptık. Birleş-
miş Milletlere son mektubumuzu da 
17 Eylül'de gönderdik. Durumdan ha-
berdar edelim, sonra bize şunu söyle-
mesinler, 'Siz bizi haberdar etmediniz'. 
Yunanistan bu meseleyi yok sayıyor 
ve görüşmeden de kaçıyor. Burada 
bir şey çok önemli. Buralar, hukuki 
ifadesiyle gayriaskeri adalar. Biz, bu-
rada uluslararası yargı yolunu bunların 

tıkadıklarını görüyoruz. 'Uluslararası 
hukuktan yanayım.' diyorsan neden 
görüşmeden, mahkemeden kaçıyor-
sun? Bu adaları silahlardan arındırma-
ları şart. Lozan'a göre buralar özel bir 
statüye tabi."

"Rusya'nın kısmi seferberlik kararı 
bile endişe vericidir"
Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta 
nükleer bir tehdidin olup olmadığına 
ve bu konuyla ilgili Putin ile görüşme-
sinde telkinde bulunup bulunmadığına 
dair bir soru üzerine Cumhurbaşkanı-
mız, şöyle konuştu:
"Ben bunları düşünmek istemiyo-
rum. Yani bir nükleer savaşa gitme-
nin bedeli, faturası bir felaket. Bunu 
hiç bırak konuşmayı, düşünmemek 
gerekir. Bunları zaten inşallah günde-
me getirmeden diplomasi yoluyla bu 
işi çözmek, işin en isabetli bana göre 
adımı olacaktır. Biz de daha çok zaten 
buradan adım atalım diyoruz. Çünkü 
Ukrayna'nın işgal altındaki bazı bölge-
lerinde Rusya'ya katılım için referan-
dum düzenlenmesi ve Rusya'nın kısmi 
seferberlik kararı bile endişe vericidir. 
Yani birileri demek ki işin hep bu ya-
nından girdiler. Bu türden gelişmeler 
diplomatik sürecin canlandırılması 
çabalarını zora sokuyor ve istikrar-
sızlığın derinleşmesine de yol açıyor. 
Ukrayna'nın özellikle bu işgal edilen 
bölgelerinde yapılan bu referandum 
olayı eğer buradan ilhak kararı çıkarsa 
ki buradan endişeliyim, çıkabilir, çünkü 
tanıdığım Sayın Putin bir şeyi kafasına 
koyduysa bunu o şekilde yapar, böyle 
de bir durum var. Onun için yarınki gö-
rüşmemizi inşallah randevu verilirse 
çok çok önemsiyorum. Temennim o 
ki bu işi inşallah şu geldiği noktada 
bırakıp diplomasiyi devreye sokmuş 
olalım."

"BM Genel Kurulu'ndan da netice 
alacağımıza inanıyorum"
Cumhurbaşkanımız, "Birleşmiş Millet-
ler Genel Kurulu'nda yaptığınız konuş-
mada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti'nin tanınması çağrısı yaptınız. Buna 
dair yakın dönemde bir beklenti var 
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mı?" sorusunu, "Biz diyoruz ki Kıbrıs 
Türk halkının 1959-60 anlaşmalarıyla 
teyit edilen müktesep haklarını, yani 
egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası 
statüsü tescil etsin. Bu adadaki iki dev-
letin eşit statüde müzakere masasına 
oturması demektir ve bunu başaraca-
ğız. Tabii bu eşitliği sağlama görevi de 
önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi'ne düşer. Eğer Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi gerçekten adil dav-
ranırsa, bu süreci hızlandırırız. Çünkü 
ben Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'n-
dan da netice alacağımıza inanıyo-
rum." diye yanıtladı.
Cumhurbaşkanımız, 1,5 yıldır Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu 
konuda hiçbir hareket görmediklerini, 
konseyin Kıbrıs Türk halkının egemen 
eşitliğini, eşit uluslararası statüsünü 
teyit etmek için hiçbir adım atmadığını 
dile getirdi.
"Bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi yapamıyorsa o zaman Bir-
leşmiş Milletler üyeleri Kuzey Kıbrıs 
Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyarak Kıb-
rıs Türklerinin müktesep haklarını teyit 

edebilirler." diyen Cumhurbaşkanımız, 
bunun için Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu'ndaki hitabında, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için 
uluslararası topluma çağrıda bulundu-
ğunu hatırlattı.
Cumhurbaşkanımız, "Bu bir ön ha-
zırlık. Çağrımızın arkasında duracak 
tüm kurum ve kuruluşlarımızla ulus-
lararası toplumun Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ni tanıması için çalışaca-
ğız. Uluslararası toplum bundan sonra 
çözümün yolunu Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ni tanıyarak açmalıdır 
diye düşünüyorum." dedi.
New York'ta da görüştükleri muhatap-
larına bu politikayı gerekçeleriyle an-
lattıklarını dile getiren Cumhurbaşka-
nımız, çabalarının sonuç vereceğine 
inandığını ifade etti.

"Bu yüzyılın adını koyuyorum, Türki-
ye Yüzyılı olacak"
Dünyadaki olumsuz gelişmelere rağ-
men Türkiye ekonomisinin büyüme-
ye devam ettiğinin altını çizen Cum-
hurbaşkanımız, "Çok daha açık, net 

söyleyeyim inşallah bu yüzyılın adını 
koyuyorum, Türkiye yüzyılı olacak. 
Dünyada şartlar ne getiriyor, ne götü-
rüyor, Avrupa'da, Amerika'da durum 
nedir, görüyorsunuz. Ama Türkiye bu 
sıkıntıları yaşamadı, yaşamıyor. Eğer 
bugün yani 2'den 4'e, 6'ya Türkiye bü-
yümesini gösterdiyse işte bu bir ger-
çektir. Türkiye bunu yakaladı. İç ve dış 
talebin katkısıyla yüzde 7,5 dengeli ve 
güçlü bir büyüme kaydettik. Bu büyü-
mede ihracatın desteklediği, kuvvetli 
sanayinin yanı sıra turizmdeki olumlu 
gelişmelerin katkı sağladığı hizmetler 
sektörü de etkili oldu." değerlendirme-
sini yaptı.
Cumhurbaşkanımız, 2022'de küresel 
büyüme tahminleri dünya genelinde 
aşağı yönlü olmasına rağmen üretimi, 
yatırımı, ihracatı ve istihdamı merkeze 
alan Türkiye ekonomisinin ise büyü-
meye devam edeceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanımız, "2022 yılında bü-
yümenin yüzde 5 seviyesinde gerçek-
leşmesini öngörüyorum. Tabii bu bir 
ortalama rakamdır, daha iyisi olacak 
ama daha kötüsü olmayacak." dedi.
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"BİRLİKTE BAŞARDIK"
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Kadın Kolları Başkanlığı

Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları’nın Kuruluşundan Bu-
güne Kadar Görev Alan MKYK, MYK ve İl Başkanlarıyla 
Ankara’da buluştu. Büyük Buluşmaya Cumhurbaşkanı-
mızı eşi Emine Erdoğan da katıldı.

Ankara Altındağ Kültür Merkezi’nde gerçekleşen buluşmaya heyecan ve coşku hâkimdi. 
81 ilden gelen katılımcılar, salona zaman tünelinden geçerek ulaştı. Kadın kollarının kuruluşundan bugüne yapılan 
kongre, toplantı ve başarıların yer aldığı fotoğraflarla anılar canlandı. 
Salon girişinde katılımcıları özel olarak hazırlanan isim duvarı bekliyordu. Tüm katılımcılar duvarda isimlerini buldu, 
bol bol fotoğraf çektirdi.
Büyük buluşmada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı danışmanı Hümeyra Oktay, Aile ve Sos-
yal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcı-
ları ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan da coşkuya ortak oldu.
Buluşmada önceki dönem Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlarımız; Fatma Şahin, Azize Sibel Gönül ve Selva 
Çam da yerini aldı. 
Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan programda yaptığı konuşmada AK Kadınlara duydu-
ğu güveni vurguladı.
 AK Partili kadınların parti faaliyetlerindeki hayati gayretleri yanında Türkiye'nin son 20 yılında elde ettiği tüm kaza-
nımlarda da çok önemli payları olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yaptığımız her reformda, hayata geçirdiğimiz her 
eser ve hizmette, yürüttüğümüz her mücadelede kadınlarımızı yanımızda görmenin verdiği şevkle, sürekli daha ileri 
adımlar attık. Yıllarca sadece sorunlarıyla, istismarlarıyla, dramlarıyla, mağduriyetleriyle gündeme gelen kadınları-
mızı ülkemizin beşerî sermayesinin ana unsuru hâline dönüştürdük." diye konuştu.

"GELMEYİN BU OYUNA"
Eğitimden sağlığa, istihdamdan girişimciliğe kadar her alanda kadınların haklarını korumayı, onlara pozitif ayrım-
cılık yapmayı ilke edindiklerini belirten Erdoğan, "Öyle ki bugün yükseköğrenimde çağ nüfusuna göre kızlarımızın 
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okullaşma oranı yüzde 49 iken, erkeklerde bu oran yüzde 40'ta kalıyor. Akademiden sağlığa pek çok alanda istih-
damda kadın oranı yüzde 50'nin üzerine çıkmıştır. Sadece bu tablo dahi tek başına, yıllarca çeşitli bahanelerle okul-
dan, eğitimden, hayatın pek çok alanından uzak tutulmaya çalışılan kadınlarımızın fırsat eşitliği temelinde ulaştığı 
yeri göstermeye yeterlidir." ifadelerini kullandı.
Kadını yok saymanın, insanlığın yarısından vazgeçmek olduğunu sürekli dile getirdiklerini anımsatan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ne diyor rahmetli Neşet Ertaş, 'Kadın insan, erkek insanoğlu.' evet, kadını yok saymak, aileden üretime kadar insan-
lığın geleceğini oluşturan alanların tamamının içini boşaltmak demektir. Kadını yok saymak, Rabb’imizin 'Kadınlar 
ve erkekler' diyerek beraberce muhatap aldığı insanlığın yaradılıştan gelen bütünlüğüne, haşa, karşı çıkmak de-
mektir. Geçmişte kimi cehaletten kimi yanlış kabullerden kimi dış etkilerden kaynaklanan sebeplerle kadınlarımızın 
sıkıntılar çektiği, haklarını kullanmakta zorluklar yaşadığı elbette bir gerçektir. Sadece başörtüleri sebebiyle ma-
alesef polis copları altında üniversite kapılarında kızlarımızın analarıyla beraber inletildiği durumları herhalde yok 
sayamayız.
Bunları bu ülke yaşadı. Yaşadık. Kızlarımızın okul kapılarında neler çektiğini gayet iyi biliriz. Artık bu ülkenin hiçbir 
kurumunda başörtü sebebiyle kızlarımıza, kadınlarımıza zulmedilemez, o dönem bitti. Bunu biz başardık. Bu beşerî 
yanlışları, inancımıza ve kültürümüze mal etmek hem büyük bir haksızlık hem de büyük bir bühtandır. İşte şimdi 
CHP ne yapıyor? Bakıyorsunuz sembolik olarak her zamanki yaptığı gibi istismar. Birkaç tane başörtülüyü nere-
den buluyorsa buluyor. Geliyor, yakasına bir rozet takıyor. 'Bak işte biz sizden yanayız, sizinle beraberiz.' Buradan 
o kardeşlerime de sesleniyorum. Gelmeyin bu oyuna. Sizin bu oyuna gelişiniz bilesiniz ki bu işi bu ülkede hakkıyla 
yapanlara da saygısızlık olur."

"VARSA YOKSA AİLE"
Türkiye'nin 85 milyon vatandaşının kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her bireyinin gücüne, enerjisine, emeğine, 
gayretine ihtiyacı olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Millî Mücadele'de kucağında çocuğuyla cepheye malzeme taşıyan kadınımızdaki ruh ve bilinç neyse bugün evinde, 
iş yerinde hayatın farklı alanlarında kendisi, ailesi, ülkesi, milleti için çalışan, üreten kadınlarımızın gayreti de aynıdır. 
Esasen bizim ülkemize yaptığımız en büyük hizmetlerden biri, kadınlarımızı destekleyerek hayatın her alanında hak-
larını alabilmelerini sağlamak, onlara öz güven kazandırmak olmuştur, işte biz bunu başardık. Elbette bazı alanlar-
da hâlâ eksiklere, aksaklıklara rastlanabilir. Özellikle aile yapısının korunması, çocuğun sağlıklı gelişiminde kadının 
rolü konusunda kat etmemiz gereken mesafe olduğunu biliyoruz.
Gündemdeki diğer meseleler çözüldükçe bu konularda daha fazla ve yoğun gayret gösterme imkânına kavuşuyo-
ruz. İnşallah, önümüzdeki dönemi, aile merkezli sosyal yapının güçlendirilmesi dönemi, hâline getireceğiz. Çünkü 
varsa yoksa aile. Güçlü olmayan ailede, milleti güçlü kılamazsınız ama ailelerimiz güçlü olursa Allah'ın izniyle millet 
de güçlü demektir. Batı'nın yaşadığı ve topyekûn geleceğini tehdit edecek düzeye çıkan sıkıntıların temelinde, aile 
müessesesinin aşınması ve dağılmasının yer aldığını görüyoruz. Bunun için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası viz-
yonumuzu ailenin korunması ve geliştirilmesi hassasiyetiyle birlikte yürütmekte kararlıyız. Bu konuda da en büyük 
desteği kadınlarımızdan alacağımıza inanıyorum."
Erdoğan, eser ve hizmet siyasetinde kendileriyle yarışacak kimsenin olmadığı değerlendirmesinde bulunarak şu 
ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin gücünü ve itibarını dünyada başarıyla temsil etme konusunda da yanımıza yaklaşacak kimseyi göremi-
yoruz. Geriye sadece çalışmak, anlatmak, ikna etmek AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı sandıktan zaferle çıkarmak ka-
lıyor. Bugüne kadar 15 seçimde bunu başarmış bir parti olarak 2023'te çok daha büyük zaferlere imza atmamızın 
önünde hiçbir engel yoktur. Siz, kadınlarımızın sandığa gitmelerini ve bize oy vermelerini sağlayın. Biz de geleceği-
mizin teminatı gençlerimize bırakacağımız en büyük hazine olan 2053 vizyonumuzu en güçlü şekilde inşa edelim.
Altındağ Kültür Merkezi'nden öyle bir ses verin ki Ankara'nın da Türkiye'nin de dört bir yanından duymayan kal-
masın. AK kadınlar, 2023'te Cumhurbaşkanı seçimini rekor oyla tamamlıyor muyuz? AK kadınlar, 2023'te Cumhur 
İttifakı'nı Mecliste açık ara birinci yapıyor muyuz? AK kadınlar, evlatlarımıza emanet edeceğimiz 2053 vizyonuna 
sıkı sıkıya sahip çıkıyor muyuz? AK kadınlar, ülkemizi ve milletimizi yeniden kaosa sürüklemek isteyenlere derslerini 
sandıkta veriyor muyuz? AK kadınlar, bu kutlu mücadeleyi hep birlikte zafere ulaştırıyor muyuz?" diyen Erdoğan'a 
AK Partili kadınlar "Evet" diyerek karşılık verdi.

Kadın Kolları Başkanlığı
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KEŞİR: AK PARTİ GÜCÜNÜ MİLLETTEN 
ALAN BİR PARTİDİR

Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen program, ev sahibi AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 
konuşmasına ebediyete irtihal eden önceki dönem Genel Merkez Kolları Başkanı Güldal Akşit, Başkan Yardımcısı 
Taciser İçyer ve yol arkadaşlarının ismini tek tek anarak başladı. “Birlikte Başardık” vurgusu yapan Keşir, sözlerine 
şöyle devam etti.
“AK Parti gücünü milletten alan bir partidir.  21 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 
2002’deki ilk seçim beyannamemizden bu yana, kadınlar eşit fırsatlara sahip olsun diye Anayasa, TCK, İş Kanunu, 
Medeni Kanun başta olmak üzere pek çok düzenleme yaptık, önemli kazanımlar elde ettik. Bugün üniversite 
çağındaki her 100 kız çocuğunun artık 49’u üniversiteye gidebiliyor. Bu oran sizce erkeklerde nedir? %40. Bugün 
KOSGEB desteklerinden faydalanan kadınların oranı %41. İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programları’ndan faydalanan 
kadınların oranı ise %49 ve daha sayamayacağım pek çok veri, 21 yıllık çalışmanın ve gayretin sonucudur.”
KADIN EMEĞİ TÜRKİYE’NİN İSTİKBALİ
Genel Başkan Erdoğan liderliğinde “Büyük Türkiye” hayali ve hedefi için hep birlikte çalıştıklarını söyleyen Keşir, 
beşeri sermayenin önemine değinerek yürüttükleri projeleri anlattı.
“Cumhurbaşkanımızın ‘Kadını dışlayan bir toplum, potansiyelinin ve gücünün yarısından vazgeçmiş demektir.’ Sözü, 
bizim yol haritamızı belirledi. Kadınlar; üretime, istihdama katılsın diye “Kadın emeği, Türkiye’nin istikbali” pro-
gramımızı başlattık. Hayali olan kadınlar için yola çıktık. Her maraton bir adımla başlar, ilk adımı 9 Nisan 2021’de 
Hakkâri’de attık. 20 Eylül Salı günü yol hikâyemizin 80. durağı Edirne’deydik. Dile kolay tam 38 bin kadınla buluştuk, 
devlet desteklerini anlattık. O destekleri alıp her biri birer başarı hikâyesi yazan yüzlerce kadınla tanıştık.
 
NEREDE KALMIŞTIK?

Duymayan kalmasın, ülkenin tamamını gezdiğimiz, çalıştığımız bir diğer projemiz ise ‘Nerede Kalmıştık?’.   Liseye 
hiç başlamamış veya yarım bırakmış kadınlar için ‘Nerede Kalmıştık?’ dedik.
29 Eylül 2021 tarihinde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde başlattığımız projeyle ilk yıl, 21 bin 176 
kadın yeniden liseye kayıt yaptırdı.
4 yıl devam edecek projede hedefimiz: 75 bin kadına ulaşmak. Bu sene çağrımızı yineliyoruz. Kayıtlar, 7 Ekim’e 
kadar devam ediyor.”
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, tüm teşkilatların 2023 hedefleri doğrultusunda çalışacağı 
vurgusunu yaptı.

Kadın Kolları Başkanlığı
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KADIN EMEĞİ BULUŞMALARI’NDA 80. 
DURAK: EDİRNE
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının 9 Nisan 2021’de Hâkkari’de başlattığı “Kadın Emeği Türkiye’nin 
İstikbali” programlarının 80. durağı Edirne oldu. 
Amaç, devletimizin kadınlara iş kurma, girişimcilik, mikro kredi ve istihdama yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları 
ve desteklerini anlatmaktı. 80 ilde düzenlenen salon toplantılarında kendi emeğiyle gelecek hayali kuran tam 38 bin 
kadına ulaşıldı. 

“SİYASET İLLÜZYON DEĞİLDİR”
Siyaseti, millet ile birlikte, millet için yola çıkanlar yapar. Yakın siyasi tarihi, kurtuluş mücadelesini dahi karıştıranlar, 
esnaf ziyaretini kurgu ile şova, sahne oyununa dönüştürenler veya sadece düşmanlıktan beslenenler değil. Siyaset 
çözüm üretmektir, hedeftir, plandır, projedir, alın teridir, emektir... Çünkü siyaset bir illüzyon değildir.  İş yapmaktır, 
üretmektir, büyütmektir... Önümüzde 2023 seçimi var. Bu seçimden de dava arkadaşlarımızın fedakâr çalışması ve 
aziz milletimizin teveccühü ile bir kez daha yüzümüzün akıyla çıkacağız. Sayın Genel Başkanım, AK Kadınlar 2023’e 
hazır. Yine yeniden sandık sandık, kapı kapı dolaşmaya hazır. Sizin liderliğinizde, kadın erkek omuz omuza, Büyük 
Türkiye’yi inşa etmeye hazır. Çünkü bizim bir derdimiz var, çünkü bizim hedefimiz var... Bu güzel ülkenin çocukları 
için hayallerimiz var... Sayın Genel Başkanım, 81 vilayet 922 ilçede gözünüz arkada kalmasın. Önümüzdeki 8 ayı se-
ferberlik sayan yüzbinlerce kadın; ailesiyle, anne babası, eşi çocuğuyla, helalleşti ve sizin tek bir talimatınızı bekliyor.
 
Program sonunda AK Parti Kadın Kollarına emek veren tüm katılımcıları temsilen farklı bölgelerden uzun süre 
görev yapan 4 İl başkanımıza sahnede plaket takdim edildi. Diğer katılımcıların plaketleri ise kendilerine teslim 
edildi.
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KADINLARLA BÜYÜK TÜRKİYE YOLUNDA
Büyük Türkiye idealine kadın erkek omuz omuza yürüyeceğimiz inancıyla başlatılan projenin hedeflerinden bir de 
beşerî sermayeyi güçlendirmekti. Cumhurbaşkanımızın “Kadını dışlayan bir toplum, potansiyelinin ve gücünün 
yarısından vazgeçmiş demektir.” sözünden hareketle beşerî sermayenin en önemli alanı olan kadınlar için kollar 
sıvandı.  Hükûmetlerimizin 20 yıldır kadınlara yönelik ilan ettiği tüm teşvik ve destek programlarını anlatmak için 
seferberlik ilan edildi. 

GİRİŞİMCİ KADINLAR KENDİLERİNİ ANLATTI
Düzenlenen salon toplantılarında kurum temsilcileri kadınlara verilen destekleri en ince ayrıntısına kadar anlattı, 
soruları yanıtladı.  Devlet desteklerinden yararlanarak iş kuran işini büyüten girişimci kadınlar; sahneye çıkarak 
deneyimlerini aktardı, başarı hikâyelerini paylaştı. Katılımcılar, hikâyesini anlatan kadınların kendi iş yerlerinde 
yaptıklarını daha önce çekilen videoda da izleme şansını yakaladı. 80 ilde 800’e yakın başarı hikâyesine tanıklık 
edildi. ORKÖY’den aldığı süt inekleriyle aile bütçesine destek olmanın gururunu yaşayan Fatma Hanım’ın da kur-
duğu tesis ile 75 ülkeye tıbbi malzeme ihraç eden Aysu Hanım’ın da mutluluğu aynıydı. Emeğini kazanca, istihdama 
dönüştürmek, devlet desteği ile hayallerine ulaşmak tüm kadınların gururuydu.

KADINLARIN FARKINDALIĞI ARTTI
Kadın emeği programı tüm yurtta devlet desteği farkındalığını artırdı. Şimdilerde KOSGEB'ten faydalananların 
yüzde 41'ini, İŞKUR'dan faydalananların ise yüzde %50'den fazlasını kadınlar oluşturuyor. Kadınlar, fırsatları en iyi 
şekilde değerlendiriyor, etrafındaki kadınları da örnek oluşturuyor.

KEŞİR: KADINLARIN BAŞARI HİKÂYELERİNİN ARTMASINI İSTİYORUZ
40’ı aşkın ildeki programa şahsen katılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir,  kadınların 
başarı hikâyelerinin artmasını istediklerini söyledi. Mersin'de, Ağrı'da, Artvin'de, Manisa'da, Sinop'ta, Samsun'da, 
Yozgat'ta kadınların hikâyelerini dinleseniz o başarı hikâyelerini, azimlerini, devletten aldıkları destekle çiftlik yapan 
da var, seracılık, hayvancılık yapan da ama orta ölçekli işletme kuran, yanında 200, 250 kişi çalıştıran ve KOSGEB 
ya da bir başka desteğiyle ilk adımı atan pek çok hikâye var. Bu sayıların artmasını istiyoruz. 20 yıldır artarak 
devam eden ve kadınlar daha çok üretsin, üretimin içinde olsun, büyük Türkiye'yi kadın erkek omuz omuza inşa 
edelim diye geliştirdiğimiz pek çok destek var. Hibeler, fonlar, faizsiz destekler var. Sahada şunu gördük ki çok 
arzu ettiğimiz ölçüde bilinmiyor. Bir o kadar da ülkemin hayal kuran, hedefleri olan 'ah bir fırsat olsa da şu hayali-
mi gerçekleştirsem, şu dükkânı açsam, şu serayı kursam' diyen kadınları var. İşte biz, o kadınlara devlet teşvik ve 
desteklerini anlatmak için ülkemizin her şehrini dolaşıyoruz. Kalkınmanın ve beşeri sermayenin önemli bir unsuru 
olan kadını güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.
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19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ’NDE KAHRAMAN 
GAZİLERİMİZ VE KIYMETLİ AİLELERİ İLE 
BİR ARADAYDIK
19 Ekim Gaziler Günü dolayısıyla AK 
Parti Sosyal Politikalar Başkanımız 
Jülide Sarıeroğlu, Başkan Yardımcımız 
Şehit Yakını ve Gaziler Koordinasyon 
Merkezi Başkanımız Hacı Bayram 
Türkoğlu, Sosyal Politikalar Başkan 
Yardımcımız Tuba Köksal, Genel 
Merkez Kadın Kolları ve Gençlik Kolları 
Sosyal Politikalar Başkan ve Yardım-
cılarımız ve Ankara İl Sosyal Politikalar 
teşkilatımız ile birlikte Türkiye Şehit 
Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vak-
fı’na, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit 
Dul ve Yetimleri Derneği’ne, Türkiye 
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na, Türki-
ye Muharip Gaziler Derneği’ne, Ankara’nın en yaşlı gazisi unvanına sahip Kore Gazisi Sayın Ahmet Karaçoban’a ve 
Bilkent Gazi Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyaretler gerçekleştirdik.
Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi “En büyük arzumuz, şehit 
ve gazilerimizin emanetini muhafaza etmek, ay yıldızlı bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dal-
galandırmak ve aziz milletimizle dayanışma içinde, bu emaneti çok daha yükseklere taşımaktır.” 
Ayrıca vatanımızın bekası, milletimizin birlik ve beraberliği uğruna büyük mücadele veren, bu uğurda destansı 
kahramanlıklar gösteren gazilerimize, 81 ilimiz ve tüm ilçelerimizde Sosyal Politikalar Başkanlarımızın koor-
dinasyonunda, İl Şehit Yakını ve Gaziler Koordinasyon Merkezi Başkanlarımızın planlamasıyla ziyaretler 
gerçekleştirdik. Kahraman gazilerimizin yaptıkları fedakârlık karşısında bizler de üzerimize düşen görevi ve sorum-
luluğu yerine getirmeye gayret ettik.
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK 
GÜNÜNDE AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN KIYMETLİ 
AİLELERİYLE, KAHRAMAN GAZİLERİMİZ 
VE AİLELERİYLE BİR ARADAYDIK

Milletimizin istiklali ve istikbali için canlarından vazgeçerek, milli iradeye 
sahip çıktığı; 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 6. yıl dönümünde 
Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak 81 ilimizde aziz şehitlerimizin kıymetli 
aileleri ve kahraman gazilerimizle bir araya geldik, şehitliklerimizde yapılan 
anma programlarına katılım sağladık ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarımıza 
ziyaretler gerçekleştirdik.
Bu kahramanlık destanının, milletimizin ve güvenlik güçlerimizin gösterdiği 
onurlu duruşun unutulmaması, şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarının yâd 
edilmesi için İl Sosyal Politikalar Başkanlarımızın koordinasyonunda, İl Şehit 
Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Merkezi Başkanlarımızın planlamasıyla 
81 il 976 ilçemizde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü anlam ve 
ruhuna uygun olarak idrak ettik.
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SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI 
OLARAK ÇALIŞMALARIMIZA 
SAMİMİYETLE VE GAYRETLE DEVAM 
EDİYORUZ

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çıktığımız Büyük ve Güçlü Türkiye 
yolunda kapı kapı, sokak sokak dolaşarak milletimizle gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz.
Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak her dönemde olduğu gibi yaz döneminde de çalışmalarımızı samimiyetle ve gayret-
le sürdürüyoruz. Geçtiğimiz üç ay boyunca teşkilat mensuplarımızla birlikte Türk Kızılayı’nın Kuruluş Yıldönümü, Dünya 
Albinizm Farkındalık Günü, Dünya Kan Bağışı Günü, Babalar Günü, Dünya ALS Günü, Emekliler Haftası, Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kuruluş Yıl Dönümü, Koruyucu Aile Günü, Kurban Bayram, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 30 Ağus-
tos Zafer Bayramı, Dünya İlk Yardım Günü ve Gaziler Günü gibi özel günler, dini ve milli bayramlarımız başta olmak üzere 
il, ilçe, belde ve mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik.
Özel günlerin yanı sıra 81 il 976 ilçemizde Sosyal Politikalar Başkanlarımızın koordinasyonunda, Engelliler Koordinasyon 
Merkezi, Yaşlılar Koordinasyon Merkezi, Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Merkezi başkanlarımızın planlamasıyla, 
engelli vatandaşlarımıza, kıymetli büyüklerimiz yaşlılarımıza, yetim ve öksüz çocuklarımıza, aziz şehitlerimizin kıymetli 
ailelerine ve yakınlarına, kahraman gazilerimize, ihtiyaç sahibi ailelerimize ziyaretler gerçekleştirdik.

Sosyal Politikalar Başkanlığı
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Türk Kızılayı’nın Kuruluş Yıl Dönümü

Dünya Albinizm Günü

Dünya Kan Bağışı Günü
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Babalar Günü

Dünya ALS Günü

Emekliler Haftası
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Çocuk Esirgeme Kurumu Kuruluş Yıldönümü 

Koruyucu Aile Günü

Dünya İlk Yardım Günü 
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  30 Ağustos Zafer Bayramı 
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Kurban Bayramı 
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Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Er-
doğan’ın il gezileri ve açılışları devam 
ederken bir yandan da AK Parti teşki-
latları saha çalışmalarını hızlandırıyor. 
Bu kapsamda Ramazan Ayı ve Yaz 
döneminde yoğun bir saha çalışması 
yapan il ve ilçe teşkilatları, Eylül ayı ile 
birlikte yeni bir çalışmanın startını ver-
diler.
Her dönem saha çalışmalarıyla vatan-
daşın nabzını tutarak milletin sesine 
kulak veren AK Parti, bakanlarından 
milletvekillerine, il başkanlarından 

mahalle temsilcilerine kadar bütün 
kadrolarıyla 2023 seçimlerine doğru 
sahada vatandaşla iç içe olacak. Bu 
süreçte 20 yılda yapılmış tüm eser ve 
hizmetler vatandaşla paylaşılırken; ül-
kenin her köşesinde ümitlere, isteklere 
ve beklentilere kulak verilecek.
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Baş-
kanlığı’nın koordine ettiği çalışmada 
Bakanlar, AK Parti MKYK üyeleri ve 
milletvekillerinin katılımıyla 81 il, 922 
ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen 
programlarda milletin derdi ile dertle-
nen, gündelik sorunların çözümünde 
güven veren, gelecek için de umut 
vaat eden AK Parti siyaseti anlatıla-
cak. Çalışma yapılacak illere bölge il-
lerin milletvekilleri de görevlendirilerek 
saha programlarında vatandaşla doğ-
rudan yoğun bir temas sağlanacak.
Bu çalışmalar kapsamında esnaf ve 

iş yeri ziyaretleri, kanaat önderleri ve 
Sivil Toplum Kuruluşları ile toplantılar 
düzenlenecek. Engelli ve yaşlı vatan-
daşların yanında gazi ve şehit aileleri 
ziyaret edilerek birlik ve beraberlik 
içerisinde Cumhuriyetin 100. yılında 
Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Er-
doğan’ın ve Cumhur İttifakının güçlü 
bir şekilde seçilmesinin önemi anlatı-
lacak.
İl başkanlıklarında düzenlenen teşkilat 
buluşmalarında diğer siyasi partiler-
den AK Parti’ye katılım sağlayanla-
ra hoş geldin denilerek rozet takma 
törenleri gerçekleştirilecek. Önceki 
dönemlerde görev alan il ve ilçe baş-
kanları ve milletvekilleri ile bir araya ge-
linerek seçim sürecinde yürütülecek 
çalışmalarla ilgili istişareler gerçekleş-
tirilecek.

AK PARTİ TEŞKİLATI “2023’E DOĞRU 
ŞEHİR BULUŞMALARI” PROGRAMIYLA 
ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

Teşkilat Başkanlığı
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Bu kapsamda yapılan programlar;
• 8 Eylül’de AK Parti Genel Başkan-
vekili Binali Yıldırım ile Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin’in katılımıyla Antalya’da,
• 9 Eylül’de AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Vedat Demiröz ile Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum’un katılımıyla Ak-
saray’da,
• 10 Eylül’de AK Parti Genel 
Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un 
katılımıyla Van’da,
• 17 Eylül’de AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık’ın katılımıyla Tekirdağ’da,
• 20 Eylül’de AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Leyla Şahin Usta’nın 
katılımıyla Mardin’de,
• 21 Eylül’de AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın 
katılımıyla Eskişehir’de
• 22 Eylül’de AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hamza Dağ ile Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin’in katılımıyla Aydın’da,
• 23 Eylül’de AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın 
katılımıyla Diyarbakır’da,
• 24 Eylül’de AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’nun 
katılımıyla Hatay’da,
• 24 Eylül’de Tarım ve Orman Bakanı 
Vahit Kirişçi’nin katılımıyla Kahram-
anmaraş’ta,
• 28 Eylül’de AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy’un katılımıyla Konya’da,
• 28 Eylül’de AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Şen’in katılımıy-
la Gaziantep’te,
• 29 Eylül’de AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 
katılımıyla Şırnak’ta,
• 29 Eylül’de Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun katılımıyla Denizli’de,
• 30 Eylül’de Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu’nun katılımıyla Muğla’da,
• 30 Eylül’de Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıy-
la Düzce’de,
• 30 Eylül’de AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla 
Samsun’da,
• 3 Ekim’de Tarım ve Orman Bakanı 
Vahit Kirişçi’nin katılımıyla Şanlıur-
fa’da,
• 3 Ekim’de Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun 
katılımıyla Bolu’da
gerçekleştirildi.
Ekim ayının sonuna kadar Bakan-
ların ve AK Parti Genel Başkan 
Yardımcılarının da katılımlarıyla 26 
şehirde daha yapılması planlanan 
2023’e Doğru Şehir Buluşmaları pro-
gramlarının Kasım ayı sonu itibariyle 
Türkiye’nin 81 ilinin tamamında 
hayata geçirilmiş olması hedeflen-
mektedir.
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AK PARTİ İSTANBUL TEŞKİLATI YÜZ YÜZE 
100 GÜN PROGRAMIYLA İSTANBUL’U 
ADIMLADI
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yüz Yüze 100 Gün” programları 18 Temmuz 2022’de başladı. 20 
Temmuz 2022’de geniş katılımlı basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulan program ile birlikte İstanbul Teşkilatı, her za-
man hazır bir şekilde bulunduğu sahadaki etkinliğini daha da artırdı.

“Yüz Yüze 100 Gün” programları, teş-
kilatımızın tüm kademeleriyle vatan-
daşlarımızla buluştuğu bir kampanya 
oldu. Zira bugüne kadar; 16 adet Ba-
kan programı, 13 adet Genel Başkan 
Yardımcısı programı, 18 adet Milletve-
killeri Grup programı, 6 adet Belediye 
Başkanları programı gerçekleştirildi. 
Ayrıca 16 adet sanatçılarımızın bizzat 
ziyaret edildiği “İstanbul’un Yüzleri” 
programı, 7 adet de sivil toplum kuru-
luşları ve iş insanlarının ziyaret edildiği 
İstanbul’u Dinliyorum programı ger-
çekleştirildi. 14 adet Demokrasi Adası 
ziyaret programı yapıldı. 
 
“Yüz Yüze 100 Gün” kampanyası süre-
cinde İl Kadın Kolları ve İl Gençlik Kol-

ları Başkanlığı da pek çok ayrı prog-
ram icra etti.
 
Yüz Yüze 100 Gün programları kap-
samında İstanbul; mahalle mahalle, 
sokak sokak geziliyor. Vatandaşlarla 
yüz yüze iletişim kuruluyor. Hem AK 
Parti iktidarları döneminde ülkemize 
kazandırılan eser ve hizmetler anlatılı-
yor hem de vatandaşlarımızın talep ve 
önerileri dinleniyor. Teşkilat mensup-
ları mihmandarlığında ev ziyaretleri 
yapılarak ailelerle bir araya geliniyor. 
İş yerleri ziyaret edilip esnafların nabzı 
tutuluyor. Kültür-sanat, medya, iş dün-
yasından çeşitli STK’larla ve kanaat 
önderleriyle görüşülüyor. AK Nokta 
ziyaretleriyle yeni üye kaydı yapılıyor. 

Programlar kapsamında gençlerle de 
bir araya gelip güncel meseleler de-
ğerlendiriliyor.

AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Da-
nışma Meclisi’nde konuşan Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
ise, “İstanbul, kuruluşumuzdan bu-
güne tüm zaferlerimizin olduğu gibi 
2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle 
lokomotifi olacaktır. İl teşkilatımızın 
geçtiğimiz ay sonunda başlattığı 'Yüz 
Yüze 100 gün' kampanyasını 2023 
şahlanışının ilk işareti olarak görüyo-
rum. Bunun için diyoruz ki AK Parti, 
Türkiye'nin sadece dününün, sadece 
bugününün değil, yarınının da partisi-
dir.” diye konuştu.
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AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Da-
nışma Meclisi’nde konuşan AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Ka-
baktepe, “Yüz Yüze 100 Gün’ prog-
ramlarımız kapsamında 7 haftada 
485 mahallede yaklaşık 35 bin sokağı 
arşınladık. İstanbullu hemşerilerimizle 

yüz yüze gönül gönüle hasbihal ettik. 
Sahadan aldığımız veriler ve geri dö-
nüşler ile çözümlere katkı sunmaya 
çalışıyoruz. Derdimiz sadece seçim 
değil, milletimizin refahını artırmak, 
insanımızın dertleri ile dertlenmek, so-
kakta, pazarda, evlere misafir olarak 

vatandaşımıza kulak vermek, birlik-
teliğimizi güçlendirmektir. 2023 se-
çimlerinde İstanbul’umuzda rekor oy 
hedefine ulaşmak için gece gündüz 
demeden çalışmaya devam edece-
ğiz.” dedi.
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Başkan Beyazgül Şanlıurfa’yı anlattı: 
“Bereketli Hilal’in kalbindeyiz”
Bu ay Türkiye Bülteni’nin konuğu; 
tarihi, kökleri, taşıdığı kültürel miras 
ve verimli topraklarıyla Şanlıurfa ve 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Zeynel Abidin Beyaz oldu. 
“Bereketli Hilal’in kalbi” Şanlıurfa’ya 
dair tarihi, siyasi, ve toplumsal bir bil-
gilendirme ve analiz niteliğinde olan, 
belediye faaliyetlerinin özeti mahiye-
tindeki bu söyleşiyi siz değerli okur-
larımızın ilgisine sunuyor, iyi okuma-
lar diliyoruz. 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı olarak Şanlıurfa’yı nasıl tanım-
larsınız? 
Şanlıurfa tarihi ve kültürü üzerine cilt-
lerle kitap yazılacak kadar kadim bir 

geçmişe ve derinliğe sahiptir. Kısaca 
anlatmak gerekirse:
İnanç ve kültürlerin toprağında doğ-
duğu, medeniyetlerin kavşağında bu-
luştuğu ilk buğdayın ovasında ekildiği, 
mimarinin ve kadim dinlerin ilk defa 
tapınaklarında şekillendiği, yanık ve içli 
nağmelerin gür seslerde türküye dö-
nüştüğü, Tarihin başlangıç noktasıdır 
Şanlıurfa...
Ateşle suyun, acıyla tatlının, sevgi ve 
kardeşliğin dahası farklılıkların ahen-
gini yansıtan; sahip olduğu bu tarihsel 
ve kültürel birikimi ile dünya kültürel 
mirasına giren müstesna bir şehirdir 
Şanlıurfa...
Urfa, taşı toprağı tarihle yoğrulan ve 
tarihin her döneminde mutlaka izi bu-
lunan; şehrin genelinde ortaya çıkan 

her arkeolojik bulguda, tarihin yeniden 
yazılmasına vesile olup tarihe kaynak-
lık eden, tarihin gelecekle buluştuğu 
kadim bir şehirdir.
Rivayetlere göre Hz. Âdem, eşi Hz. 
Havva ile birlikte hayatının bir evresin-
de gelip bu bölgeye yerleşmiş ve ilk 
buğdayı Harran ovasında ekerek çift-
çilik tarihini burada başlatmıştır.
Ünlü tarihçi Ebul Farac’a göre Şanlıur-
fa, Nuh tufanından sonra kurulan ilk 
şehirlerden biridir.
Özetle, madde ile manayı en iyi şekilde 
mezcetme kapasitesine sahip önemli 
bir merkez olan Şanlıurfa hem eşsiz 
bir tarih laboratuvarı ve açık hava mü-
zesi, hem de inanç kültürü için ruhani 
ve manevi bir merkezdir.

Gönül Belediyeciliği

BAŞKAN BEYAZGÜL ŞANLIURFA’YI 
ANLATTI: 
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Şanlıurfa’ya baktığımızda hem yerel 
hem genel seçimde AK Parti'ye yo-
ğun teveccüh gösterdiğini görüyo-
ruz. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? 
Cumhurbaşkanımız, Genel Başka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
Sadece Türkiye'nin değil tüm Dünya 
Mazlumlarının gür sesi ve umudu 
olmuştur. 20 yılı aşkın bir süredir 
Şanlıurfalılar Liderimiz Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'a her zaman destek 
vermiştir. Bu süre içerisinde yapılan 
tüm seçimlerdeki istatistiklerde de 
bunu görmek mümkündür. Şanlıurfa 
bugüne kadar davamıza sahip çıktığı 
gibi bundan sonra da 2023 Seçimle-
rinde AK Partimizi en yüksek oranda 
destekleyecek ve birinci parti olarak 
Hem milletvekili seçimlerinde hem de 
başkanlık seçiminde şanına yakışanı 
yapacağından hiç şüphem yoktur.

AK Parti ve AK belediyecilik Şanlıur-
fa’ya ne gibi eserler kazandırmıştır? 
Şanlıurfa'mızı; ulaşımıyla, çevresiyle, 
sosyal olanakları ve içinde barındırdığı 
tüm güzellikleriyle daha yaşanabilir bir 

kent haline getirmeyi kendimize görev 
bildik. Şanlıurfa’nın tarihi kimliğine 
ve kültürel zenginliğine sahip çık-
mayı, medeniyet mirasını geleceğe 
taşımayı öncelikli bir görev olarak 
görmekteyiz. Bu amaç doğrultusun-
da kaynaklarımızı verimli kullanarak 
sürdürülebilir bir gelişmeye önem 
veriyoruz.
Daha yaşanabilir bir Şanlıurfa hede-
fiyle çıktığımız yolda ulaşımdan-altya-
pıya, çevreden-kültür sanata, kentsel 
dönüşümden-park bahçeye, modern 
caddelerden - sosyal hizmetlere, kır-
sal hizmetlerden-tarım ve hayvancı-
lığa, imar faaliyetlerinden-fen işlerine 
kadar tüm alanlarda 13 İlçemizde adil 
bir şekilde yatırım yapmaya ve hizmet 
üretmeye devam ediyoruz. 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 
şu an gibi çalışmaları bulunmakta-
dır?
TARIM, KATI ATIK GÜBRE
1,2 milyon Hektar tarım arazisi ile 
Şanlıurfa Türkiye’de 3. sıradadır. ilimiz, 
Ülkemizde tarımsal üretim değeri ba-
kımından da 3.sırada yer almaktadır. 

İlimiz bazı tarım ürünlerinin üretim 
kapasitesi açısından ülke sıralama-
sında: Pamuk üretiminde 1. sırada, 
durum buğdayı üretiminde 1. sırada, 
mercimek üretiminde 1. sırada, mısır 
üretiminde 2. sırada, fıstık üretiminde 
1. Sırada 

Şanlıurfa, Türkiye’deki ekonomik 
olarak sulanabilir tarım alanlarının 
%11’ine sahiptir. 
Güneşi, suyu ve bereketli tarım top-
raklarıyla Mezopotamya bölgesinde, 
“Bereketli Hilal’in kalbinde” bulunan 
Şanlıurfa’da, tarıma dair güzel geliş-
meler olmaktadır. 
BUNLARIN BIR KISMINDAN KISACA 
BAHSETMEK GEREKİRSE:
Yenilenebilir enerjiden en iyi şekilde 
istifade edebilmek için ‘güneş enerjisi 
ile Yaş Sebze Kurutma Tesisini kur-
duk. 
Aynı şekilde modern ve tam otomatik 
bir sistem ile ‘Toplum Temelli Sulama 
Seracılık’ projesini haya ta geçirdik. 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
kurduk. Bu yolla çiftçimize her türlü 



60 ___Ekim  2022

Gönül Belediyeciliği

araç-gereç, gübre, tohum desteği 
veriyoruz.
Çiftçilerimize yönelik toplamda 12 
alanda yaklaşık bin kişiye yerinde ve 
uygulamalı çiftçi eğitimi verdik.
Bunun yanı sıra (BM Gıda ve Tarım 
Örgütü)  FAO ile beraber bozkırlarımız, 
mera ve çayır alanlarımız ile ilgili muh-
tarlara ve çiftçilere eğitimler vermeye 
devam ediyoruz...
Atık su arıtma tesislerimizde gübre 
ürettik bu kapsamda 65 bin metreküp 
atık sudan günlük ortalama 25 ton 
gübre elde ediyor bunu da çiftçilerimi-
ze destek amaçlı dağıtıyoruz.

SANAYİ, ALTYAPI HİZMETLERİ

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölges-
ine su götürme projesi Cumhur-
başkanımız ve bakanlığımızın 
himayelerinde gerçekleşmektedir. 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz 
ise çok önemli katkılarda bulun-
maktadır. Şanlıurfa OSB’de bulunan 
Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi ve Gıda İhtisas Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan 
mevcut su sorununun giderilm-
esi ve gelecekteki su taleplerinin 
karşılanması amaçlanmaktadır. 
Büyükşehir Belediyesi olarak 6 
tane fabrika açtık. 50 milyonun 
üzerindeki desteği biz Şanlıurfa 
olarak vereceğiz. Şanlıurfa Organize 
Sanayi bölgelerine 10,7 kilomet-
relik çelik boru hattı döşenecektir. 
OSB’de istihdama yönelik hiçbir 
engel kalmayacaktır. Gerek Şanlıur-
fa Büyükşehir Belediyemiz gerekse 
ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz olarak 
altyapı noktasında Şanlıurfa’mızı 
daha ileriye taşıyacak adımlar 
atıyoruz. Kırsal yollarda altyapıyı 
ve üst yapıyı yüzde 90 oranında 
tamamlarken vatandaşlarımızın 
refahı için kent merkezi ve tüm 
ilçelerde alt yapı çalışmalarını 
aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. 
Şanlıurfa'nın alt yapısına yönelik 
kalıcı hizmetler üretmek için planlı 

bir şekilde çalışarak tüm ilçelerde 
atık su arıtma tesisi, içme suyu 
arıtma tesisi yapım çalışmalarımızı 
da sürdürüyoruz.

SPOR, GENÇLİK, 

Şanlıurfa, her alanda olduğu gibi 
gençlik ve spor konusunda da 
kendine çok büyük hedefler belirley-
en ve buna uygun altyapıyı kuran bir 
şehirdir. Geleceğin başarılı sporcu-
larının yetişeceği bir spor şehri olma 
yolunda, teknik ve fiziki altyapıları 
tamamlayarak hızla ilerliyoruz. Tüm 
bunlarla beraber sosyal belediye-
ciliğin gereği olarak, ilimiz genelinde 
yapılan bütün sportif faaliyetlere, 
etkinliklere maddi ve manevi katkılar 
sağlıyoruz. 
En büyük hazinemiz gençliktir. Genç 
gelecektir. Gençler istikbale açılan 
kapılardır. Bu İdealler doğrultusunda 
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Dairesi Başkan-
lığımızı kurduk...
3 olan gençlik merkezinin sayısını 
19’a çıkardık, 2 olan spor salonu 
sayısını 49’a çıkardık, 10 futbol 
okulu açtık, 11 olan yüzme havuzu 
sayısını 16’ya çıkardık, 2.850 olan 
lisanslı sporcu sayısını 5940’a çık-
ardık, 20 olan milli sporcu sayısını 
35’e çıkardık, spor faaliyetlerinde 7 
aktif branş sayısını 23'çıkardık, yılda 

120 bin gencimiz tesislerimizden 
faydalanıyor.
Yakın bir zamanda tamamladığımız 
İçerisinde, atölyesi, yatakhanesi, 
konferans salonu, e-spor merkezi, 
z-stüdyosu, toplantı salonu, idari 
odaları, mescit ve misafirhanesi bu-
lunan bölgenin en modern gençlik 
merkezini faaliyete koyduk.
Ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Bel-
ediyesi Bünyesinde kurduğumuz 
spor kulübünde toplam 21 branşta 
(Futbol, basketbol, voleybol, kara-
te, güreş, judo, taekwondo, judo, 
wushu, kick boks, yüzme, dart, 
okçuluk, bilek güreşi, masa teni-
si, kort tenisi, satranç, atletizm, 
dalgıçlık, su sporları dallarında) 
gençlerimize hizmet veriyoruz.
Gençlerimiz, bayrağımızı ulusal ve 
uluslararası müsabakalarda dal-
galandırıyor, şehrimizi ve ülkemizi 
en iyi şekilde temsil ediyor.

GÜNEY KORE ÇEVRE LİDERİ 
ÖDÜLÜ
 
Şanlıurfa, 12 bin yıllık geçmişiyle 
dünyanın en köklü tarihine sahip 
olan bir şehirdir. Güzel şehirler, 
sadece güzel binalar, meydanlar, 
sokaklar ve caddeleriyle değil; 
insanın kendi ruhunun güzelliğini 
şehre yansıtmasıyla mümkündür. 
Şehirlerin bir ruhu vardır, şahsiyeti 
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vardır. Bu ruh şehirde yaşayanların 
ortak ruhudur. İçimizi ferahlatan, 
huzurumuzu arttıran, heyecanımızı 
çoğaltan ve orada yaşayanları mutlu 
eden bir şehir kurmak en önemli 
hedefimizdir. Mutluluk da bulaşıcıdır, 
güzellik yayar. Hedefimiz daha 
fazla yeşil ve bunun için daha fazla 
yatırım... Çevre sorunlarını gidermek 
amacıyla çevre koruma faaliyetler-
inde önemli aşamalar kat ettik.
Kale eteği peyzaj çalışması, belediye 
çay bahçesi, Kızılkoyun Nekropolü 
Çay Bahçesi, Kızılay meydanı, "Biz 
Değişirsek İklim Değişmez" projesi 
kapsamında 1.200 gencimizle Bozo-
va'da çevre temizliği, yaptık. Ayrıca, 
Paris İklim Anlaşması doğrultusun-
da “Yerel İklim Değişikliği Eylem 
Planımızı” hazırlamaktayız. Bunun 
yanı sıra “İklim ve Enerji için Küresel 
Başkanlar Taahhüdü”nü imzalayar-
ak (Cikom)‘a üyelik sürecini başlat-
tık. Daha güzel yarınlara ulaşmamız 
için geri dönüşüme ayrı bir önem 

veriyoruz. Çevre bilincinin kazandırıl-
ması, kaynakların verimli kullanıl-
ması ve atıkların ayrıştırılması 
konusunda hassas bir belediyeyiz. 
Gerçekleştirdiğimiz projelerle doğal 
kaynakları koruyor, enerji tasarrufu-
na katkı sağlıyoruz.
Tüm bunların neticesinde Güney 
Kore Ulusal Meclisinde gerçekleştir-
ilen 2022 Uluslararası Liderlik 
Ödülleri Töreni'nde, ‘Çevre Lideri 
Ödülü'nü Şanlıurfa'mıza kazandırdık.

TURİZM, KARAHANTEPE, SAY-
BURÇ, GÖBEKLİTEPE, İSLAM 
TURİZM ŞEHRİ

Bölgeye hâkim olan her medeniyet 
sahipliğini pekiştirmek için kendine 
ait eserleri bırakarak, günümüzde 
ilimizin “Dünyada En Çok Arkeolo-
jik Kazı Yapılması Gereken Yer" 
niteliğini hala korumuş ve dünya 
arkeolojisi ve kültür altyapısı içer-
isinde önemli ve özel bir yere sahip 

olmasını sağlamıştır.
Son zamanlarda yapılan kazı 
çalışmaları ile gün yüzüne çıkan;
Göbeklitepe’nin kardeş yerleşke-
si Karahantepe’de keşfedilen ve 
11.000 yıllık olduğu düşünülen 
“İnsan Başı Heykeli”,
Kale eteğinde yapılan kazılarda 
keşfedilen yeni “Kaya Mezarları” 
Karaköprü ilçemize bağlı Sayburç 
kırsal mahallesinde yürütülen kazı 
çalışmalarında ortaya çıkarılan “Say-
burç Kabartmaları” 
Arkeolojik kazıyla arkeoloji ve tarih 
dünyasının tüm dikkatlerini üzerine 
çekmeye devam ediyor.
Şanlıurfa’nın bu zenginliğini en iyi 
şekilde planlanıp değerlendirilmesi 
ve dizayn edilmesi için Kültür ve 
Turizm Bakanlığımız ve Valiliğimizle 
beraber UNESCO’nun belirlediği 
kriterlere göre yeni vizyonlar oluştur-
maktayız. 
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