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HAMZA DAĞ
TANITIM VE MEDYADAN SORUMLU 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Editörden

AK Parti, her alanda ve kalemde millete hizmete süreklilik kazandırarak Türkiye’de siyasetin kabuk değiştir-

mesine vesile olmuştur. Gelişim, üretim, çalışma ve güçlenme, 20 yıllık iktidar sürecimizin temel yapı taşları 

olarak yerleşmiştir. 

Bu hizmet süresi boyunca en çok önem verilen alan ise eğitim olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem büt-

çeden ayrılan pay hem de yapısal anlamdaki gelişmelere bakıldığında eğitim, AK Parti öncesi Türkiye’de 

olduğundan çok daha fazla önem kazanmıştır. 

Yaptığımız yatırımlar ve ortaya koyduğumuz istikrarlı hizmet performansı ile hem nicel hem de nitel anlam-

da eğitim-öğretim güçlenmiştir ve güçlenmeye devam edecektir.

Çocukların ve gençlerin yanı sıra, “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” düsturunu şiar edinmenin 

getirdiği bir kültürle öğretmenlerimizin ve kurumsal olarak okullarımızın kıymeti hiç olmadığı kadar bilin-

mektedir. 2002 yılında 552 bin 719 olan öğretmen sayısı bugün itibariyle 1 milyon 10 bine çıkmıştır. Şu an 

görev yapmakta olan öğretmenlerin yaklaşık 750 bini AK Parti döneminde atanmıştır. Öğretmen sayısının 

yanı sıra derslik sayısı, okullaşma oranı ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı gibi verilerde de 2002 

öncesindeki 79 seneden çok daha iyi bir performans ortaya konmuş ve ciddi bir gelişme kaydedilmiştir. 

Eğitimde gelişim yalnızca sayısal olarak gelişim kaydetmemiştir. Okul ortamının çocuğun gelişimi ve do-

layısıyla toplumun geleceği açısından öneminin farkında olarak; okullarımızı konforlu, güvenli ve modern 

teknolojilere uygun şekilde donatıyoruz. 

AK Parti döneminde Türkiye, eğitimde istikrarlı bir şekilde gelişen bir ülke hüviyeti kazanmıştır. Öğretmenlik 

Meslek Kanunu, meslek liselerinin kalitesinin ve üretim kapasitesinin artması, Köy Yaşam Merkezi ve yaz 

okulu uygulamalarının hayata geçirilmesi gibi atılımlar bu hüviyeti destekler nitelikte uygulamalardır. 

Son olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 20 bin öğret-

menin atamasını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Ayrılan bütçe, zaman ve emek ile öğretmenleri, 

öğrencileri ve aileleri rahatlatmayı, Türkiye’nin geleceğini güçlü bir şekilde tesis etmeyi sürdüreceğiz. 

Atama ile göreve başlayan öğretmenlerimize meslek hayatları süresince başarılar diliyor, 2022-2023 eği-

tim öğretim yılının hayırlara vesile olmasınız niyaz ediyorum. 
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'da, "Mavi Vatan"daki görevi 
için hazırlıklar tamamlandı.

Ticaret Bakanı Muş, temmuz ayındaki ihracatın geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar 
olup ve bunun ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamı olduğunu açıkladı.

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ 
GÖREVE HAZIR

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK TEMMUZ 
AYI İHRACATI GERÇEKLEŞTİ
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

Togg'un Gemlik Kampüsü'ne kurulan ilk TruGo şarj cihazı, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test edilmeye baş-
landı.

TOGG İLK KEZ ŞARJDA GÖRÜNTÜLENDİ

BİRLİK VE BERABERLİĞİN SİMGESİ: 
AŞURE GÜNÜ
Bereket, paylaşma birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" 
Muharrem ayının 10’unda idrak edildi.
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 5. İSLAMİ 
DAYANIŞMA OYUNLARI'NA KATILAN 
ÜLKELERİN LİDERLERİYLE BULUŞTU
Türkiye'nin ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyun-
ları'nın açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılacak ülkelerin lider ve temsilcileriyle yemekte buluştu.

İstanbul Silivri'de, Avrupa'nın en büyüğü olacak yer altı doğal gaz depolama inşaatında sona gelindi. Çalışmaları ya-
kından takip eden Enerji Bakanı Fatih Dönmez, projenin yıl sonunda tamamlanacağını söyledi.

AK PARTİ 21. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ 
KUTLADI
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜNİVERSİTE 
KÜTÜPHANESİ AÇILDI

TÜRKİYE VATANI İÇİN CANINI VEREN 
EVLADINI UNUTMADI: İYİ Kİ VARSIN EREN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3 bin kişilik modern kütüphanesine kavuştu. Kütüphanenin açılışını Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Kütüphaneden sadece öğrencilerin değil tüm İstanbulluların yararlanabileceği belirtildi.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül 
ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 5. yılında anıldı.
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

EMİNE ERDOĞAN, MALEZYA KRALİÇESİ 
TUNKU AZİZAH İLE BİR ARAYA GELDİ
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatud-
din Al-Mustafa Billah Şah'ın eşi Kraliçe Tunku Azizah ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

AHLAT MİLLET BAHÇESİ'NDE "MALAZGİRT 
RUHU"
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 400 dönüm alana kurulan Ahlat Millet Bahçesi, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayı-
sıyla hazırlanan etkinliklere ev sahipliği yaptı. Yurdun dört bir yanından Bitlis'in Ahlat ilçesine gidenler, içinde Sultan 
Alparslan Otağı'nın da bulunduğu millet bahçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü coşkusuna ortak oldu.
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Cumhurbaşkanımız
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“BU GÖRÜŞME TÜRKİYE VE RUSYA’NIN 
BÖLGEDE OYNADIĞI ROLÜ ORTAYA KOYMASI 
BAKIMINDAN ÇOK ÖNEMLİ”



Cumhurbaşkanımız
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Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet 
Başkanı Putin ile Rus Sanatoryumda 
bir araya geldi.
Görüşmenin basına açık bölümünde 
konuşan Cumhurbaşkanımız, Pu-
tin'e teşekkür ederek Tahran ziyare-
tinin ardından 17 gün aradan sonra 
tekrar bir araya gelişleri sebebiyle 
memnuniyetini ifade etti.
Her iki ülke heyetinin Türkiye'de yap-
tığı görüşmelerin de verimli geçtiğini 
bildiren Cumhurbaşkanımız, "Siyasi, 
ekonomik ve ticari alanlarda birçok 
konuları ele aldılar ve şimdi de bizim 
bu konulardan sonra buna bir adeta 
nokta koymamız inanıyorum ki Tür-
kiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir 
sayfayı da açacaktır. Gerek enerjide 
gerek Karadeniz hattının tarımda, ta-
hılda buradan atılan adımlar, turizm-
de yapılan görüşmeler, ulaşımla ilgili 
olarak atılan adımlar ki bütün bunlar-
la beraber bölgedeki bazı adımların 
atılması, bunlar gerek heyetlerimizin 
yaptığı ama bizim de bugün başa 
baş ikili bu görüşmeyi yapmak su-
retiyle Türkiye ve Rusya'nın bölgede 
oynadığı rolü ortaya koyması bakı-
mından çok önemli." ifadelerini kul-
landı.
Cumhurbaşkanımız, konuşmasında 
şunları kaydetti:
"Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle 
özellikle ele almamız inanıyorum ki 
bölgeye ayrıca rahatlama getirecek-
tir. Terörle mücadelede dayanışma-
mız büyük önem arz ediyor ve bu 
konuyla ilgili olarak da atacağımız 
adımlar, yapacağımız görüşmelerle 
inanıyorum ki bir güç kazanacaktır. 
Yine bugün tabii dünyanın gözü So-
çi'de. 'Acaba Soçi'de ne görüştüler, 
ne yaptılar?' Burayı takip ediyorlar. 
Bizim de yapacağımız bu görüşme-
lerden sonra da bunlara verilecek 
olan cevaplar onları belli istikamette 

yönlendirecektir.
Sizin de ifade ettiğiniz gibi Akku-
yu konusu büyük önem arz ediyor. 
Enerji alanında Akkuyu konusunu 
bugün sizlerle bir noktaya getirme-
miz onu belli bir yerde gerçekten de-
ğerlendirerek, karara bağlanmamız 
Akkuyu'daki süreci ertelemeye fırsat 
vermeyecektir. Çünkü belirlenen tak-
vimin işlemesi ve Akkuyu'nun belirle-
nen zamanda bitirilmesi çok çok bü-
yük önem arz ediyor. Zira Türkiye'nin 
enerji temininde yüzde 10 enerji po-
tansiyelini Akkuyu Enerji Santrali hal-
ledecek ve bu konuyla ilgili olarak da 
etraflıca bir görüşme yapmamızın 
faydalı olacağına inanıyorum. Ben 
de bugün böyle bir fırsatı bulduğu-
muz için memnuniyetimi özellikle 
ifade etmek istiyorum."

Rusya Devlet Başkanı Putin ise gö-
rüşmenin başlangıcında yaptığı ko-
nuşmada, müzakere edilecek konu-
lara değindi.
Cumhurbaşkanımızı Rusya’da ağır-
lamaktan büyük mutluluk duydu-
ğunu belirten Putin, İran’ın başkenti 
Tahran’da bugünkü görüşme husu-
sunda anlaştıklarını ifade etti.
Putin, bu görüşme öncesinde Rus 
hükümetinin ekonomiden sorumlu 
heyetinin Cumhurbaşkanımızın da-
vetiyle bugün yapılacak görüşme 
öncesinde Türkiye’ye ziyarette bu-
lunduğunu dile getirerek, Türkiye’de 
ikili iş birliğinin tüm önemli boyutları-
nı heyetlerin ele aldığını aktardı.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin 
geçen yıl yüzde 57 arttığını vurgula-
yan Putin, hatta mayıs dahil bu yılın 
ilk aylarında ticaret hacminin iki kat 
arttığını kaydetti.
Putin, iki ülkenin gerçekleştirdiği bir-
çok stratejik proje olduğunu aktardı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve 

enerji konusundaki projeleri hatırla-
tan Putin, şöyle devam etti:
"Bir de şunu kaydetmekte yarar gö-
rüyorum; bir süre önce inşaatını 
tamamladığımız Türk Akım doğal 
gaz proje hattı, Rus doğal gazını Av-
rupa’ya sevk eden önemli hatlardan 
biri haline geldi. Türk Akımı, diğer 
yönlere doğal gaz sevk eden hatlar-
dan farklı olarak düzenli ve eksiksiz 
şekilde çalışmaya devam ediyor. Sa-
dece Türkiye’ye doğal gaz sevk etmi-
yor, Avrupa’ya da tüketicilere de ga-
zımızı aktarıyor. Avrupa, Rusya’dan 
kesintisiz doğal gaz akışı dolayısıyla 
Türkiye’ye minnettar olmalıdır."
Putin, Türkiye’ye petrol, kömür ve do-
ğal gazı herhangi bir sıkıntı çekme-
den ihraç ettiklerinin altını çizdi.
Birleşmiş Milletler (BM) ve Türki-
ye’nin aracılığı sayesinde Ukrayna 
tahılının Karadeniz limanlarından 
sevkiyatıyla ilgili sorunun çözüldü-
ğünü ve sevkiyatın başladığını vur-
gulayan Putin, bu paket tedbirlerinin 
alınmasından dolayı Cumhurbaşka-
nımıza teşekkür etti.
Putin, Rus gıda ürünleri ve gübre-
sinin bu şekilde dünyaya açıldığını 
belirterek, “Özellikle gelişmekte olan 
ülkeler için bu çok hassas mesele. 
Bu ülkeler, gıda ürünleri ve gübre 
sevkiyatıyla ilgili ciddi problemlerin 
eşiğinde. Bütün bu ülkeler için sizin 
katılımınızla alınan buna benzer ka-
rarlar önemlidir. Bunun için sizlere 
teşekkür ederim.” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus he-
yetinin, birkaç gün önce Türkiye'de 
sağladığı uzlaşılar doğrultusunda iki 
ülke arasında ticari ve ekonomik iliş-
kilerin geliştirilmesine yönelik bugün 
bir mutabakat zaptı imzalanabilece-
ği umudunu paylaştı.



Cumhurbaşkanımız
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Cumhurbaşkanımız, Gebze Bilişim Va-
disi'nde katıldığı "Sanayi ve Teknolojinin 
Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül 
Töreni"nin ardından test ve deneme sü-
reçleri devam eden Türkiye'nin otomobi-
li Togg'un test sürüşünü gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanımız, sosyal medya he-
sabından test sürüşüne ilişkin yaptığı 
paylaşımda, "Cennet vatanımızın yolla-
rında... Yerli ve millî..." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanımızın test 
sürüşü sırasında çekilen fotoğraflarına 
da yer verildi.

CUMHURBAŞKANIMIZ, TOGG İLE TEST 
SÜRÜŞÜ YAPTI



Cumhurbaşkanımız
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 
yaşayan 13 yaşındaki cam kemik hasta-
sı Hira Cinali ve ailesini AK Parti Genel 
Merkezi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı-
mız Hira'nın babası Metin ve annesi Ay-
sel Cinali ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.
Hayaline kavuştu
Cam kemik hastası 13 yaşındaki Hira'nın 
İstanbul'da bir hastanede anne karnın-
dayken yapılan kontrolünde kemiklerin-
de eğrilik olduğu belirlendi. Doğumunun 
ardından yapılan geniş çaplı araştırma-
da Hira'nın cam kemik hastası olduğu 
tespit edildi. Yaklaşık 2 yıl önce AA'ya 
konuşan Hira Cinali, "Üç hayalim var. 
Birincisi yürüyebilmek, ikincisi Cumhur-
başkanımız ve benim Tayyip dedemi gö-
rebilmek, ona kavuşabilmek, sarılmak, 
sesini duyabilmek. En son hayalim ise 
büyük Beşiktaş hayranıyım ve Beşiktaş 
stadına gidip taraftarlarımızla birlikte 
maç izlemek istiyorum." demişti.

CUMHURBAŞKANIMIZ CAM KEMİK HASTASI 
HİRA CİNALİ VE AİLESİNİ KABUL ETTİ



Cumhurbaşkanımız
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Cumhurbaşkanımız, Taşucu Limanı'nda 
yapılan "Abdülhamid Han Sondaj Gemi-
sini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni"ne 
katıldı.
Konuşmasına tüm katılımcıları selamla-
yarak başlayan Cumhurbaşkanımız, Tür-
kiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülha-
mid Han'ı görev yerine uğurlamak üzere 
bir arada olduklarını belirterek, "Bugün 
burada karşımızda duran fotoğraf, Tür-
kiye'nin son 20 yıllık serencamının adeta 
bir özetidir. Doğrusu ben heyecanlıyım, 
heyecanlı olduğum kadar da geleceğe 
bakışımız ve bu noktada ufkumuz çok 
daha aydınlık." diye konuştu.

Son 20 yılda Türkiye'ye asırlık eser ve 
hizmetler kazandırdıklarını vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, "Sözümüzün so-
mut örneği olan Abdülhamid Han son-
daj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanında-
ki yeni vizyonunun da sembolüdür. Daha 
önce paramızla dahi yaptıramadığımız 
sismik araştırmaları, bakın sondaj de-
miyorum, sismik araştırmaları, sondaj 
faaliyetlerini, keşfedilen kaynakların eko-
nomiye kazandırılması süreçlerini artık 
kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz bir 
döneme girdik." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, Abdülhamid Han 
sondaj gemisi ile Türkiye'nin farklı bir 

yere geldiğine işaret ederek, Türkiye'nin, 
dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz 
sondajcılarından biri haline gelmesini 
sağlayan herkese şükranlarını sundu.
"Adeta su altında bir enerji üssü kuru-
yoruz"
Haziran ayında da denize boru döşe-
me işlemine başladıklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, "Sığ kısımlardaki 
boru döşeme işlemini bitirdik, derin kı-
sımlardaki 165 kilometrelik kısmın 100 
kilometresini tamamladık. Denizin 2 bin 
200 metre altında yürütülen bu işlemler-
le adeta su altında bir enerji üssü kuru-
yoruz. Fatih gemimiz halen 

CUMHURBAŞKANIMIZ ABDÜLHAMİD HAN 
SONDAJ GEMİSİNİ İLK GÖREV YERİNE 
UĞURLAMA TÖRENİ’NDE KONUŞTU
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Türkali-10 kuyusundaki sondaj çalışma-
larını sürdürüyor, Yavuz gemimiz Türka-
li-4 kuyusundaki üst işlemleri gerçek-
leştiriyor, Kanuni gemimiz de Türkali-6 
kuyusunun alt tamamlama işlemlerini 
hamdolsun bitirdi. Böylece Karadeniz 
gazının ilk etabı için gereken 10 kuyuda-
ki işlemleri birer birer bitirerek buradan 
gelecek doğal gazı 2023 yılında mille-
timizin hizmetine vermeyi planlıyoruz." 
değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanımız, aynı anda 3 sondaj 
gemisinin çalıştığı bu sahanın dünyada 
üretime en hızlı hazırlanan saha olarak 
kayıtlara geçtiğini belirterek, sözlerini 
şöyle sürdürdü:
"Denizlerde elde ettiğimiz başarıyı kara-
daki keşiflerle taçlandırmak istiyoruz. Bu 
amaçla hem yeni kuyu açma hem daha 
önce açılıp üzeri kapatılmış kuyuları tek-
rar üretime kazandırma faaliyetlerimizi 
kesintisiz devam ettiriyoruz. Yurt içi pet-

rol üretimimiz 65 bin varile ulaştı, hede-
fimiz yıl sonuna kadar 150 kuyu daha 
açarak bu rakamı katlayarak artırmaktır. 
Küresel ekonomik krizde adeta bir silah 
haline dönüşen doğal gaz ve petrol kay-
naklarımızı ne kadar kısa sürede ne ka-
dar çok artırabilirsek bu kritik süreçte o 
derece avantaj kazanacağız. Hem enerji 
bağımsızlığımızı temin hem cari açığı-
mızı kapatma bakımından bu çalışma-
ları çok önemli görüyoruz. Sadece 2022 
enerji faturamızın 100 milyar doları bu-
lacağı göz önüne alındığında yürütülen 
çalışmaların ve elde edilen sonuçların 
manası daha iyi anlaşılacaktır."
Abdülhamid Han gemisinin en son tek-
noloji ile teçhiz edilmiş 7'nci nesil diye 
ifade edilen bir sondaj gemisi olduğunu 
ve diğer 3 sondaj gemisinden daha üs-
tün özelliklere sahip bu gemiyi ilk defa 
Türkiye olarak kullanacaklarını söyleyen 
Cumhurbaşkanımız, Taşucu Limanı'nda 

geminin sondaj öncesi tüm hazırlıkları-
nın bitirildiğini ifade etti.
"Hayırlı bir haberi en kısa sürede bek-
liyoruz"
Cumhurbaşkanımız, "Bugün Abdülha-
mid Han gemimizi mavi vatana, yeni 
sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyo-
ruz. Ülkemizde ilk petrol bulunan yer 
bundan 135 yıl önce yine Akdeniz'deki, 
unutmayın, İskenderun'du, bu defa da 
Abdülhamid Han gemimizi 'Ya Allah, 
bismillah' diyerek Gazipaşa'nın 55 kilo-
metre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna 
uğurlayacağız. Yörükler-1 kuyusu, Doğu 
Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk 
adımıdır. Milletimizin duası, Abdülhamid 
Han sondaj gemimizde gece gündüz ter 
dökerek arama yapacak arkadaşlarımız-
la birlikte olacaktır. İnşallah sizlerden de 
hayırlı bir haberi en kısa sürede bekliyo-
ruz." dedi.
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“AK PARTİ, 21 YIL ÖNCE SİYASET 
SAHNESİNE ADIM ATMAKLA TÜRKİYE'DE 
YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATMIŞ, BU ÜLKEYİ 
UÇURUMUN EŞİĞİNDEN KURTARMIŞTIR”
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Bundan 21 yıl önce, "Artık Türkiye'de hiç-
bir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek AK 
Parti'nin kuruluşunun müjdesini milletle 
paylaştıklarını kaydeden Cumhurbaşka-
nımız, "Bizim önümüzü, okuduğumuz bir 
şiiri bahane ederek kesmek isteyenlere 
cevabımızı milletimizle birlikte AK Parti'yi 
kurarak verdik." diye konuştu.

Girdikleri ilk seçimde, kendilerini yüzde 34 
oyla iktidara getiren milletin bugüne ka-
dar AK Parti'yi sandıktan hep yüzde 40 ile 
yüzde 50 arasındaki oy oranlarıyla birinci 
çıkardığını hatırlatan Cumhurbaşkanımız, 
Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk oylama-
larında bu oranların, yüzde 52'lere hatta 
yüzde 69'lara kadar çıktığını söyledi.
Türkiye'nin siyasi, ekonomik, sosyal açı-

dan en sıkıntılı döneminde AK Parti'nin ku-
rucular kurulunda yer alan arkadaşlarına 
şahsı ve milleti adına şükranlarını sunan 
Cumhurbaşkanımız, AK Parti'ye oy veren 
ve destek olanlara da teşekkür etti.
AK Parti içerisinde yer alıp hayatını kaybe-
denlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhur-
başkanımız, "Ne sebeple olursa olsun bu 
kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka 
yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri 
için teşekkür ediyorum. Son nefesine ka-
dar büyük davanın bugünkü bayraktarı 
olan AK Parti saflarında sadakatle hizmet 
etme kararlılığında olan milyonlarla birlikte 
biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdürece-
ğiz." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanımız, gelecek yıl partisinin 
kuruluş yıl dönümü kutlamalarını Ankara 

Kapalı Spor Salonu'nda yapacaklarını be-
lirterek, şöyle devam etti:
"Her şey gibi bu büyük davanın mensubu 
olmak da bir nasip işidir. AK Parti kadroları 
olarak Rabb’imizin bize bahşettiği nasibe 
hamdederek kendi işimize bakacağız, 
kendi sorumluluklarımızın gereğini yerine 
getirmenin mücadelesini vereceğiz. Siz-
lerin de yakından bildiği gibi AK Parti, 21 
yıl önce siyaset sahnesine adım atmakla 
Türkiye'de yeni bir dönemi başlatmış, bu 
ülkeyi uçurumun eşiğinden kurtarmıştır. 
Bu sürenin yaklaşık 20 yılı da iktidarda 
geçmiştir. Milletin teveccühüne mazhar 
olarak, hamdolsun asırlık eksikleri tamam-
layarak geleceğin dünyasının altyapısını 
kurarak ülkemizi hep yukarıya taşıdık."

Cumhurbaşkanımız, ilçelere, mahallelere, 
beldelere ve 81 vilayete eser, yatırım ve 
projelerle damga vurduklarını belirterek, 
şunları kaydetti:
"İnancımızın ve insanlığımızın gereği ola-
rak yürüttüğümüz bu kutlu mücadeleyi 
2023 seçimlerini de kazanarak inşallah 
taçlandıracağız. Türkiye 2023 vizyonunu, 
artık demokraside ve kalkınmada eksik-
liklerini tamamlama değil, siyaseti ve eko-
nomisiyle dünyanın en büyükleri arasında 

yer alma hedefi üzerine inşa etmektedir. 
Dışarıdaki hasımların, içimizdeki gafillerin 
bizi bu yolda alıkoymasına kesinlikle izin 
vermeyeceğiz. Ülkemize, eski Türkiye'nin 
hastalıkları, oyunları ve tuzaklarıyla irtifa 
kaybettirilmesine asla rıza göstermeyece-
ğiz. Hele hele son günlerde ne idiği belirsiz 
tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı 
ve mezhepçi nefretin milletimizin birliğini, 
beraberliğini, ebedi kardeşliğini zehirleme-
sine zinhar müsaade etmeyeceğiz. Eşrefi 

mahlûkat olan insanın renginden, mensu-
biyetinden, kimliğinden dolayı hor gören 
Ebu Cehil zihniyetinden ülkemizi ve mille-
timizi ne pahasına olursa olsun korumak-
ta kararlıyız. Bunu da son 21 yılda olduğu 
gibi değerlerimizi yüceltip, insanımızın kal-
bine girerek, kapı kapı dolaşarak, muhale-
fetin yalan ve iftiraları karşısında hakkı hep 
yukarıda tutarak yapacağız."
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Cumhurbaşkanımız, AK Parti'nin yüce 
milletin sinesinden doğmuş, onun 
gösterdiği istikamet dışında hiçbir 
yola tevessül etmemiş, kaderini onun-
la bütünleştirmiş bir hareket olduğu-
nu bildirdi. AK Parti'nin genel başka-
nından teşkilatına, sandıkta oy veren 
seçmenine kadar tüm mensuplarının 
bu büyük sorumluluğun vebalini üst-
lendiğini belirten Cumhurbaşkanımız, 
"Genel merkezimiz tüm organlarıyla 
davamızın karargâhıdır. İl başkan-
larımız, davamızın illerdeki sancak 
beyleridir, il yönetimlerimiz partimizin 
sahadaki Alperenleridir, belediye baş-
kanlarımız şehirlerimizin hizmet erle-
ridir. AK Parti'de görev alan, üye olan 
her bir kardeşim kutlu mücadelemizin 
kendi mahallindeki temsilcileridir. Bu 
anlayışla tüm yol arkadaşlarımdan 
'İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca' 
misali, 'Benim olmadığım yerde kimse 
yoktur' şuuruyla, var gücüyle çalışma-
sını, çabalamasını bekliyorum." diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanımız, programın katı-
lımcılarına yönelik sözlerini şöyle sür-
dürdü:

"Gençler, unutmayın omuzlarınızda 
ağır bir yük taşıyorsunuz. Sadece 85 
milyonun değil, gönül coğrafyamız-
daki yüz milyonlarca kardeşimizin de 
umudunu taşıyorsunuz. Helal rızık 
peşinde koşan emekçilerimizin, ülke-
ye hayırlı evlatlar yetiştiren anaların, 
hayatının baharındaki gençlerimizin, 
güneşin altında ter döken çiftçilerimi-
zin, devlete hizmet eden kamu görev-
lilerimizin, eli tetikte gözü ufukta nöbet 
bekleyen askerimizin, polisimizin, jan-
darmamızın, güvenlik korucularımızın, 
al bayrağımızı dünyanın dört bir ucun-
da gururla dalgalandıran resmi ve özel 
tüm temsilcilerimizin, ülkenin gelece-
ğine yatırım yapan girişimcilerimizin, 
ciğerparelerine kavuşmak için 1080 
gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır 
annelerinin, 15 Temmuz gecesi çıplak 
elleriyle tankları durduran kahraman 
milletin, velhasıl 85 milyonla birlikte 

yüzlerce milyon dostumuzun da me-
suliyetini taşıyorsunuz."

"Bizim bu ülkeye daha yapacak çok 
işimiz, çok hizmetimiz var"
Cumhurbaşkanımız, her adımda, her 
faaliyette bu şuurla hareket edildiğine 
yürekten inandığını belirterek, "Bizim 
bu ülkeye daha yapacak çok işimiz 
var, bizim bu millete getirecek daha 
çok hizmetimiz var, bizim evlatlarımı-
zın geleceğinin inşasında atacak daha 
çok adımımız var. Bizim Orta Asya'dan 
Balkanlar'a, Afrika'dan dünyanın dört 
bir yanına kadar gözünü ve kalbini 
Türkiye'ye yöneltmiş 100 milyonlara 
verecek daha çok umudumuz var. Bi-
zim maziden atiye kurduğumuz köp-
rümüzü uzatacak daha çok yerimiz 
var." dedi.

Cumartesi günü Çorum ve ardın-
dan Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin 
Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü 
Anma Programı'na katıldığını hatırla-
tan Cumhurbaşkanımız, "Bir olduk, iri 
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olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep bir-
likte Türkiye olduk." ifadelerini kullandı 
ve daha yapacak çok işlerinin olduğu-
nun altını çizdi.
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"Birliğimize, beraberliğimize, kardeş-
liğimize sıkı sıkıya sarıldığımız müd-
detçe Allah'ın izniyle bunların hepsini 

de hayata geçireceğiz. AK Parti'nin 
bundan sonraki yıl dönümlerini işte 
bu adımların eşliğinde daha büyük 
bir gururla, sevinçle, çok daha büyük 
bir coşkuyla kutlayacağız. Çünkü biz 
bu yüce milletin sinesinden doğmuş, 
onun gösterdiği istikamet dışında 
hiçbir yola tevessül etmemiş, kaderini 
onunla bütünleştirmiş bir hareketiz.

Herkes gibi biz de bir gün bu fani âlem-
den göçüp gideceğiz. 2 metreküplük 
bir mezar bekliyor bizi ve geride tıpkı 
bugün bizim ecdada yaptığımız gibi 
nesiller boyunca hep hayırla yâd edil-
memizi sağlayacak eserler, hizmetler, 
başarılar, zaferler bırakmış olmayı 
ümit ediyoruz."
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“ÜLKENİN KAZANCINI, MİLLETE HİZMET 
OLARAK AKTARMA KARARLILIĞIMIZDAN EN 
KÜÇÜK BİR GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 
Kabine Toplantısı'nın ardından millete 
seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylülün ilk 
haftasında üç ülkeyi kapsayan Balkan 
turuna çıkacaklarını dile getirerek, Slo-
venya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'u 
Türkiye'ye resmi ziyareti dolayısıyla 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misa-
fir ettiklerini anımsattı.
Rusya-Ukrayna savaşı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın 
en önemli kriz başlığı olan Rusya-Uk-
rayna savaşının Türkiye ile tüm in-
sanlığı ilgilendiren sonuçlar doğuran 
etkilerinin devam ettiğini belirterek, 
şunları söyledi:

"Türkiye olarak bu savaşın önce 
önüne geçmek, ardından da barışla 
sonuçlanması için her türlü gayreti 
gösterdiğimize herkes şahittir. Tahıl 
krizinin önüne geçecek mekanizma-
nın kurulması da yine bizim gayretle-
rimizle mümkün olmuştur. Dünya tahıl 
üretiminin üçte birinden fazlasını Rus-
ya ve Ukrayna'nın gerçekleştirdiği göz 
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önüne alındığında, sadece Ukrayna 
tahılının, ülkemiz üzerinden dünyaya 
gönderilmeye başlanması bile insan-
lık için başlı başına kritik bir gelişme-
dir. Ülkemizin Rusya-Ukrayna krizinde 
sergilediği dengeli, barışçı ve çözüm 
odaklı yaklaşımın önümüzdeki günler-
de diğer alanlarda da müspet netice-
lere tahvil edilmesi için gayretlerimizi 
sürdürüyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 
Ağustos'ta Soçi'de bir araya geldiğini 
hatırlatarak, Putin ile iki ülke ilişkilerini, 
bölgedeki diğer gelişmeleri ve Ukray-
na Savaşı'nı görüşme imkânı bulduk-
larını aktardı.
Ukrayna'da geçen hafta düzenlenen 
Üçlü Zirve'yi, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Antonio Guterres ve Ukray-
na Devlet Başkanı Volodimir Zelens-
kiy ile gerçekleştirdiklerini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız 
inşallah uzak olmayan bir tarihte Sayın 
Putin'le Sayın Zelenskiy'i de ülkemizde 
bir araya getirerek, bu krizi kökünden 
çözecek yolu açmaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de, 
Türkiye'nin en büyük kentsel dönü-
şüm projesinin ilk etabının konut tes-
lim törenine de katıldığını belirterek, 
"Esenler'deki 60 bin konutluk kentsel 
dönüşüm projesi, konutları, eğitim 
ve ibadet kurumları, yeşil alanları, her 
türlü sosyal ve kültürel ihtiyacı karşıla-
yacak alanlarıyla gerçekten İstanbul'a 
yakışır bir eserdir." diye konuştu. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, projenin yılsonu-
na kadar etap etap süratle tamamla-
nacağını bildirdi.
"Hepimiz aynı Türkiye gemisinin içeri-
sindeyiz"
Tasarrufları Türk Lirasından yaparken, 
döviz ve altın gibi alternatiflerdeki ka-
zanımlara karşı koruyacak her türlü 
mekanizmayı oluşturduklarını anım-
satan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 
hiç kimsenin sadece parasının değe-
rinden endişe ederek, dövize ve altına 
yönelmesi için sebep kalmamıştır. 
Tasarruflarını hala döviz ve altında 
tutan vatandaşlarımızı, buralardaki ka-
zançlarını da garanti altına alan Türk 

Lirası mevduatlara dönmeye davet 
ediyorum. Kendi alın terimizle, kendi 
kaynaklarımızla kazandığımız parayı 
dövizde tutarak başkalarının değirme-
nine su taşımaya, altında tutarak ha-
reketsiz bırakmaya hiçbirimizin hakkı 
olmadığına inanıyorum. Unutmayı-
nız, hepimiz aynı Türkiye gemisinin 
içerisindeyiz, bu gemi hızla yol alırsa 
kazanan hepimiz olacağız. Bu gemi 
güvenlik gibi, ekonomi üzerinden açı-
lan deliklerinden de su alarak batarsa 
hepimiz boğulacağız." diye konuştu.

Yeni eğitim öğretim yılına hazırlık
Kabine gündemindeki bazı hususlarla 
ilgili bilgileri paylaşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 12 Eylül Pazartesi günü baş-
layacak 2022-2023 eğitim öğretim yı-
lına hazırlıkların yoğun şekilde devam 
ettiğini, son 19 yılda kesintisiz şekilde 
sürdürülen ücretsiz ders kitaplarının 
basımı ve dağıtımının tamamlandığını 
aktardı.
Eskiden parayla kitap alınamadığını, 
bulunamadığını, üst sınıflardaki ağa-
beylerinden teksir notlarını bile satın 
alamadıklarını anlatan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şimdi kuşe kâğıtta basılı 
kitapların ücretsiz şekilde, her eğitim 
öğretim yılının başında, sıraların üze-
rinde öğrencilerin önüne koyulduğunu 
söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl bir 
iyileştirme daha yaparak ders kita-
plarının yanı sıra yardımcı kaynakları 
da öğrencilerin masalarında ücretsiz 
hazır edeceklerini bildirdi.
Dağıtılan yardımcı kaynak tutarının 
bu yılkilerle 130 milyonu bulduğunu 
aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Milli Eğitim Bakanlığının tüm okul-
ların temizlik, kırtasiye küçük onarım 
ve atölye gibi ihtiyaçlarına yönelik 
bütçeleri bu yıl doğrudan okullara 
gönderdiğini de belirtti. Cumhur-
başkanı Erdoğan, temizlik işlerinde 
çalışacak 60 bin kişinin de okulların 
açılmasıyla görevlerine başlaya-
cağını söyledi.
Temel eğitimde 10 bin okul projesi 
kapsamında 3 milyarlık bütçe kulla-
narak okullarda çok önemli iyileştir-

meler gerçekleştirdiklerini söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul önc-
esi eğitimin de yapımı tamamla-
nan yaklaşık 1200 yeni anaokuluyla 
güçlendirildiğini, yıl sonuna kadar 
bu sayının 3 bine tamamlanacağını 
kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu nedenle 1 Eylül'de atamaları 
yapılacak 20 bin öğretmenin 7 bin 
500'den fazlasının okul öncesi öğret-
menliğe tahsis edildiğini bildirdi.
"Meclis'imize saygısızlık olarak 
görüyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eş duru-
mu ve benzeri taleplerle özür tayinine 
müracaat eden öğretmenlerimize, 
başvuruların istisnasız tamamının 
karşılandığı müjdesini de vermek is-
tiyorum." dedi.
Öğretmen Meslek Kanunu ile uzman 
ve başöğretmenlik kadrolarına 614 
bin 446 başvuru yapıldığını hatırla-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu 
öğretmenlerimizin büyük bölümü 
gerekli eğitimleri tamamladılar. Yük-
sek lisans ve doktora yapmış olan 90 
bine yakın öğretmenimiz yapılacak 
sınavdan zaten muaflar. Diğer öğret-
menlerimize, 'sınavı boykot çağrısı' 
yapılmasını en başta milli iradenin 
tecelligahı olan Meclis'imize say-
gısızlık olarak görüyoruz. Daha önce 
de öğretmenler arasında ayrımcılık 
yaparak, onlara hakaret edenlerin bu 
konudaki gayretlerinin ciddiye alın-
acak tarafı yoktur." diye konuştu.
Sağlıkçılara, 14 Mart Tıp Bayramı'nda 
verdikleri sözlerin hepsini de birer 
birer yerine getirdiklerini anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık ku-
rumlarında çalışan personele yönelik 
saldırıları katalog suçlar kapsamına 
alan kanun değişikliğinin yapıldığını 
hatırlattı.
Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturu-
larak hekimlerin mağduriyetine 
yol açan malpraktis sorununun 
çözüldüğünü ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, döner sermaye ek 
ödemesi uygulamasının, üniversite 
hastaneleri dâhil tüm sağlık kuru-
luşlarına yaygınlaştırılacağını dile 
getirdi.
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CUMHURBAŞKANIMIZ, MALAZGİRT 
ZAFERİ’NİN 951. YILI DOLAYISIYLA 
AHLAT’TA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE 
KONUŞTU

Konuşmasında Sultan Alparslan'ı rah-
metle yâd ederek, kutlu zaferin hayırla-
ra vesile olmasını dileyen Cumhurbaş-
kanımız, Ahlat'ın, Türk medeniyetinde 
"Kubbet-ül İslam" diye tarif edildiğini 
anımsattı.
Cumhurbaşkanımız, "Kıyısında kurul-
duğu Van Gölü'yle, batısındaki Nemrut 
ve doğusundaki Süphan Dağları'yla, 

bağrında muhafaza ettiği Selçuklu ya-
digarı mezarlıkları ve daha nice güzel-
likleriyle Ahlat, maziden atiye kurduğu-
muz köprünün kilit taşlarından biridir. 
Avrupa'nın kendi içindeki barbarlığın 
zirveye ulaştığı, dinî amaçlı görünen 
ama aslında yağma niyetli Haçlı Se-
ferleri'yle oluk oluk kan döktüğü, do-
ğudan batıya bir medeniyet göçünün 

yaşandığı çağlarda Ahlat, bölgesinin 
parlayan yıldızı olarak öne çıkmıştır." 
ifadelerini kullandı.
Ahlat'ın, asırlar boyunca Sultan Al-
parslan'ın Malazgirt'te açtığı kapının 
adeta muhafızı ve tasnif merkezi ol-
duğunu belirten Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:
"Hazreti Ömer'den Sultan Alparslan'a 
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nice büyüklerin bize mirası olan bu 
şehir, tıpkı Malazgirt gibi maalesef 
uzunca bir süre ihmal edilmiştir. Ma-
lazgirt'le birlikte Ahlat'ı da tarihi ve 
manevi ehemmiyetine uygun şekilde 
yeniden imar ve ihyâ ediyoruz. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyemizin bir şubesini 
de burada inşa ederek Anadolu'yu mil-
letimize vatan yapan ecdadın mirası-
na sahip çıkıyoruz. Okçular Vakfımızın 
gayretleriyle sadece ecdadın mirasına 
sahip çıkmakla kalmıyor, nesilden ne-
sile gururla aktarılacak bir geleneği de 
burada yerleştiriyoruz.
Gençlerimizin Ahlat'a ve Malazgirt'e 
sahip çıktıklarını gördükçe büyük ve 
güçlü Türkiye'nin geleceğine olan gü-
venimiz, 2053 vizyonundan umudu-
muz artıyor. Tabii bazıları, bu bozkıra 
bizim ısrarla niye yatırım yaptığımızı, 
gençlerimizi teşvik ettiğimizi anlamı-
yor, anlamak istemiyor. Bu kesimlerin 
dünyanın dört bir yanındaki toplumla-
rın üstelik bizim gibi binlerce yıllık da 
değil yaşadıkları coğrafyadaki birkaç 

asırlık varlıklarını anlamlandırmak için 
icat ettikleri tarih ve kültür inşaat çaba-
larını hayranlıkla takip ve takdir ettikle-
rini biliyoruz."
"Kimse duadan, tekbirden, salavattan 
rahatsız olmasın"
Ama aynı kesimlerin, "Konu Türkiye 
olunca, konu Anadolu olunca, konu 
Türk Milleti olunca, konu İslam olunca, 
tam bir mankurtluk tavrıyla küçüm-
seyici, alaycı, horlayıcı bir tavır" içine 
girdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı-
mız, "Her ne kadar bunların kanından 
da olsa, imanından da, vatanımıza 
olan aidiyetinden de şüphe duysak da 
kendilerine ne yaptığımızı, ne için yap-
tığımızı tane tane anlatmayı sürdüre-
ceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı olarak sorumluluğu-
nun ve mirasçısı olunan medeniyetin 
kodlarının bunu gerektirdiğini söyle-
yen Cumhurbaşkanımız, şunları kay-
detti:
"Evet Ahlat ve Malazgirt, geçmişi, bu-
günü ve yarınıyla Türkiye'dir. Ahlat ve 

Malazgirt Anadolu'nun ebedi vatanı-
mız olarak tescilidir. Ahlat ve Malazgirt, 
medeniyetimizi yeniden yükseltme 
irademizin adıdır. Ahlat ve Malazgirt, 
dostlarımıza güven, düşmanlarımıza 
korku veren o yükselişimizin mührü-
dür. Ahlat ve Malazgirt, yeni nesillere 
sahip oldukları değerlerin ve vatanın 
bedelini hatırlatacak bir semboldür.
Ecdadın, gazadan gazaya koşarak 
inşa ettiği şanlı tarihi, merhum sosyo-
loglarımızdan Erol Güngör şöyle anla-
tıyor. 'Savaşa dua ile başlanır, gülbank 
çekilir. Yürüyüşte ve hücumda tekbir-
ler alınır. Çarpışma sırasında sancak 
dibinde ordu hafızları Fetih Suresi 
okur. Bu gelenek, Mohaç'ın gazilerini 
Malazgirt'in gazilerine, oradan da Be-
dir'de çarpışan iman ordusuna bağlar.' 
Hamdolsun bugün de askerimiz, jan-
darmamız, polisimiz, korucumuz, aynı 
inançla, aynı cesaretle Bedir'deki iman 
ordusuna kadar uzanan bir imanla 
mücadelesini yürütüyor."
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Alandakilere, "Dua ile tekbirle, Fetih 
suresiyle çıkılan kutlu bir mücadelede 
zaferin de muhakkak olduğuna yürek-
ten inanıyor muyuz?" diye soran Cum-
hurbaşkanımız, "Evet" yanıtını alınca 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Elbette herkes inanmak zorunda de-
ğil. Her şey gibi iman da bir nasip me-
selesidir. Ama hiç kimsenin inancı ve 
imanıyla canları pahasına mücadele 
eden, alın terini ve kanını bu uğurda 

akıtmakta tereddüt göstermeyen kah-
ramanlarımıza saygısızlık etme hakkı 
da yoktur. Kimse duadan, tekbirden, 
salavattan rahatsız olmasın. Çünkü bu 
dualar, bu tekbirler, bu salavatlar köke-
ni, inancı, meşrebi ne olursa olsun Tür-
kiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşa-
yan herkesin, her bir ferdin istiklali ve 
istikbali için verilen cansiparane mü-
cadelenin manevi zırhıdır. Sultan Al-
parslan, Malazgirt'te zafer kazandığın-

da sadece Selçuklu'nun değil Rum'u, 
Ermeni'si, Yahudi'siyle Anadolu'daki 
herkesin geleceğini aydınlatan bir ışık 
yakmıştı. Nasıl anlatıyor şair bu desta-
nı? 'Naramızdır bugün gök gürültüsü. 
Kanımızdır bugün yerin örtüsü. Gazi 
atlarımın nal parıltısı kılıçlarımızdır ça-
kan şimşekler. Ya Allah bismillah, Alla-
huekber, Allahuekber."
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“TÜRK’ÜN ÖLÜM FERMANI OLARAK 
TEDAVÜLE SOKULAN SEVR’İ MİLLETİMİZ 
İŞTE BU TOPRAKLARDA YIRTARAK 
MÜSTEVİLERİN SURATINA ÇARPMIŞTIR”

Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve 
Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde konu-
şan Cumhurbaşkanımız "Türk'ün esir 
edilemeyeceğini, Türk'e kefen biçile-
meyeceğini, 26 Ağustos'ta Afyon'da 
başlayıp, 9 Eylül'de İzmir'de sona eren 
bu kıyamla tüm dünyaya ilan ettik." ifa-
delerini kullandı
Cumhurbaşkanımız, 30 Ağustos 

1922-2022 Büyük Zafer’in 100. Yılı 
Etkinlikleri ve Kütahya Toplu Açılış 
Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kütah-
ya'nın bugün kendine yakışanı farklı 
bir şekilde Büyük Taarruz'un yıl dönü-
münde yerine getirdiğini kaydetti.
"2023 taarruzuna hazır mıyız?" diye 
soran Cumhurbaşkanımız, Kütah-
ya'da 2019 Mart'ında yüz yüze kucak-

laştıklarını hatırlattı. Salgın nedeniyle 
3,5 yıl aradan sonra Kütahyalılarla bir 
araya geldiklerini belirten Cumhurbaş-
kanımız, Dumlupınar Zaferi'nin 100. 
yılı vesilesiyle Kütahya'ya gelerek hem 
hasret gidermek hem zafer sevinci-
ni paylaşmak hem de tamamlanan 
eser ve hizmetlerin açılışını yapmak 
istediklerini ifade etti. Cumhurbaşka-
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nımız, bu eserlerin bazılarının açılış ve 
temel atmalarını canlı bağlantı yoluyla 
gerçekleştireceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanımız, geçen perşem-
be günü Ahlat'ta, cuma da MHP Ge-
nel Başkanı Devlet Bahçeli'yle birlikte 
Malazgirt'te olduklarını hatırlatarak, 
Sultan Alparslan'ın Bizans hükümdarı 
Diyojen'in sayıca üstün ordusunu ye-
nerek Anadolu'nun kapılarını millete 
Malazgirt'e açtığını anlattı. Cumhur-
başkanımız, şöyle devam etti:
"Milli Mücadele'yle asırlardır bitip tü-
kenmeyen bir kin ve hırsla bizi bu top-
raklardan söküp atmak isteyenlere 
Anadolu'nun ebedi vatanımız olduğu-
nu bir kez daha ilan ettik. Selçuklu ve 
Osmanlı'nın mirasını devralan Cum-
huriyetimizin kuruluşuna giden yol da 
ter ve kanla döşenmiştir. Birinci Dünya 
Savaşı'nda, dört bir yandan, yedi düve-

le karşı savaşan, Çanakkale'den Kut'ül 
Amare'ye kadar pek çok yerde zaferler 
kazanan Osmanlı, İstanbul'un işgali ve 
Sevr dayatmasıyla adeta dermansız 
bırakılmıştır. Vatan topraklarını dört 
bir yandan işgale başlayan düşman 
Adana, Antep, Maraş direnişleriyle 
pabucun pahalı olduğunu görünce 
sinsi amaçlarının taşeronluğunu Yu-
nan'a bırakmıştır. İstiklal mücadelesini 
Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde 
Anadolu'ya taşıyan milletimiz, varını 
yoğunu ortaya koyarak hazırladığı or-
dusuyla Kocatepe ve Dumlupınar'da 
yeni bir destanın girizgâhını yapmıştır. 
Samsun'da başlayıp Ankara'da Büyük 
Millet Meclisi'nin açılışıyla dünyaya 
resmen ilan edilen bu sürecin her aşa-
ması küllerinden, yeniden doğan bir 
milletin uyanışının sembolüdür. "

Cumhurbaşkanımız, oldukça zor ve 
zahmetli bir sürecin ardından Türk 
ordusunun yine bir cuma günü 25 
Ağustos'ta nihai zafer için son hazır-
lıklarını tamamladığını anımsatarak, 
"Birliklerin tertiplendiği cephelerde o 
gece ezanlar okundu, namazlar kılındı, 
dualar edildi, son sıcak yemekler yendi 
ve ertesi sabah gün ağarırken hücum 
emri verildi. Kocatepe'den başlayıp 
Dumlupınar'a, oradan İzmir'e kadar 
süren Büyük Taarruz epeydir savun-
mada olan Türk ordusunun uzunca bir 
aradan sonra yaptığı ilk büyük saldırı 
harekâtıydı. Düşmanın belki makine-
lisi, topu, kamyonu, arabası, uçağı 
bizden çoktu ama bizim askerimizin 
iman dolu yüreği bu eksiklerin hepsi-
ni fazlasıyla telafi ediyordu." ifadelerini 
kullandı.

Yunan ordusunun çekilirken 200 
bin kişilik kuvvetinin yüzde 65'ini Af-
yon-Kütahya hattında zayiat olarak bı-
raktığını anlatan Cumhurbaşkanımız, 
şunları kaydetti:
"İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, 
imansız olan paslı yürek sinede yük-

tür. Evet, bu millet o imanlı yürekleriy-
le imansızları İzmir'den denize döktü. 
Aşağı yukarı aynı sayıya sahip Türk 
ordusunun bu savaştaki kaybı ise sa-
dece yüzde 6,5 civarındadır. Büyük 
Taarruz ve akabindeki çatışmalar dün-
ya askeri tarihine en başarılı topyekûn 

savaş örneği olarak geçmiştir. Türk'ün 
ölüm fermanı olarak tedavüle sokulan 
Sevr'i milletimiz işte bu topraklarda 
dişiyle, tırnağıyla, kanıyla, canıyla yır-
tarak müstevilerin suratına çarpmıştır. 
Türk'ün esir edilemeyeceğini, Türk'e 
kefen biçilemeyeceğini, 26 Ağustos'ta 
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Afyon'da başlayıp, 9 Eylül'de İzmir'de 
sona eren bu kıyamla tüm dünyaya 
ilan ettik. Milletimiz ebedi vatanın Ana-
dolu'daki istiklaline ve istikbaline sa-
hip çıkmakta kararlı olduğunu bir kez 
daha dosta, düşmana göstermiştir."

Gençlerin "AK gençlik burada liderinin 
yanında" sloganları üzerine Cumhur-
başkanımız, "Gençler unutmayın lide-
riniz de gençliğini bırakmaz." dedi.
Alandakilere ana kademesiyle, kadın 
kollarıyla, gençlik kollarıyla 2023'e ha-
zır olup olmadıklarını soran Cumhur-
başkanımız, "Kapı kapı inşallah yeni bir 
fethe hazır mıyız? " diye sordu.
Büyük Taarruz öncesini anlatmaya 
devam eden Cumhurbaşkanımız, "Bu 
dönemde İslam dünyasının dört bir 
yanından kendileri de bin bir yokluk ve 
zulüm altında yaşayan dostlarımızdan 
da ülkemize yardım yağmıştır. Büyük 
Taarruz öncesinde tıpkı bugün oldu-

ğu gibi ülkenin askeri gücünden mali 
kaynaklarına kadar tüm imkânlarını 
sorgulayarak, bu işin olmayacağını 
söyleyenler vardı. Ama sonuçta mü-
cadelenin sadece silahla, sadece pa-
rayla değil; asıl imanla, inançla, azimle, 
kararlılıkla kazanıldığını herkes gördü. 
Gençler şunu unutmayın, Hindistan 
Müslümanlarının ciddi fedakârlıklarıy-
la toplayarak gizlice Ankara'ya gönder-
diği 600 bin altın, Büyük Taarruz için 
gereken ekonomik kaynağın nüvesini 
teşkil etmiştir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, Büyük Taarruz 
öncesi 100 bin kişilik bir kuvveti, düş-
mana hissettirmeden cephenin geri-
sine ulaştırma başarısının bile başlı 
başına dünya harp tarihine girecek bir 
taktik olduğuna işaret ederek, şöyle 
konuştu:
"Mehmetçiklerimiz Allah Allah nidala-
rıyla başlattıkları hücumla iki gün için-
de Afyon çevresindeki tüm cepheleri 

yerle bir etmişlerdir. Akşama doğru, 
şehrin semalarında yükselen sala 
sesleri, Yunanlılar tarafından yakılıp 
yıkılan Afyon şehrinin kurtuluşunun 
müjdesini veriyordu. Aynı muhteşem 
tablo Türk birliklerinin şehre girme-
siyle 30 Ağustos günü Kütahya'da 
yaşanmış, yani burada yaşanmıştır. 
Yunan ordusu 4 gün içinde komutan-
larının da esir düşmesiyle tamamen 
dağılmış ve Türk kuvvetleri karşısında 
bozguna uğramıştı. Bir yandan İzmir'e 
doğru ilerleyen ordumuz, diğer yan-
dan da Yunan ordusunun Eskişehir'in 
kuzeyine doğru kaçan birliklerini ko-
valamayı sürdürmüştür. Bu amansız 
takip 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla 
nihai amacına ulaşmıştır. Düşmanın 
geri çekilirken geçtiği tüm şehirlerimizi 
yakıp yıkmasını ise kendi alçak karak-
terinin bir ispatı olarak görüyoruz. Ay-
nen bugün olduğu gibi."
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CUMHURBAŞKANIMIZ, AA’NIN 
“MEHMETÇİK: ZAFERİN ASKERLERİ 
SERGİSİ"Nİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanımız, Anadolu Ajansı-
nın "Mehmetçik: Zaferin Askerleri Ser-
gisi"ni ziyaret etti.
 Cumhurbaşkanımız, Büyük Taar-
ruz'un 100. Yıl Dönümü Programı ve 
Toplu Açılış Töreni için geldiği Afyon-
karahisar Hava Meydan Komutanlı-
ğı’nda, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve 
diğer yetkililer tarafından karşılandı. 
Cumhurbaşkanımız daha sonra bera-
berinde Milli Savunma Bakanı Hulusi 

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile 
Anadolu Ajansının "Mehmetçik: Zafe-
rin Askerleri Sergisi"nin yer aldığı uçak 
hangarına geçti. Tören mangasını se-
lamlayan Cumhurbaşkanımız, sergi 
alanının girişinde Anadolu Ajansı Yö-
netim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 
Serdar Karagöz tarafından karşılandı. 
Sergideki fotoğraflara ilişkin Kara-
göz'den bilgi alan Cumhurbaşkanımız, 

daha sonra sergi alanındaki fotoğraf-
ları tek tek inceledi. Ziyaretin sonunda 
Cumhurbaşkanımıza Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar tarafından sergi-
deki fotoğrafların yer aldığı "Mehmet-
çik: Zaferin Askerleri" adlı kitap takdim 
edildi. Cumhurbaşkanımız ziyaretin 
sonunda Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Mü-
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dür Serdar Karagöz ve Vali Yiğitbaşı ile 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

45 bin fotoğraf karesi arasından özel 
seçki
Anadolu Ajansının Türk Silahlı Kuvvet-

lerinin yurt içi ve sınır ötesinde görev 
yapan birliklerine yönelik Milli Savun-
ma Bakanlığı ile yaptığı özel çalışma 
kapsamında, 39 foto muhabiri 60 fark-
lı mekânda 45 bin kare fotoğraf çekti.
Bununla birlikte projede görev alan 29 

kameraman, su altı kamerası ve dron 
gibi yeni nesil ekipmanlar kullanarak 
600 saatlik güçlü görseller elde etti. 6 
ay süren çalışma kapsamında 36 mu-
habir de çalışmalara ilişkin özel haber-
ler hazırladı.
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CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE 30 
AĞUSTOS BÜYÜK ZAFER’İN 100. YILI ÖZEL 
PROGRAMI DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, “30 
Ağustos Büyük Zafer’in 100. Yılı Özel 
Programı” kapsamında 30 Ağustos 
Zafer Bayramı Konseri düzenlendi.
Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Er-
doğan'ın ev sahipliğinde, TBMM Baş-
kanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaş-
kanlığı Kabinesi üyeleri, yargı men-
supları, milletvekilleri, Millî Mücadele 
kahramanlarının yakınları, güvenlik 

hizmetlerinden sorumlu devlet kurum-
larında görevli personel, basın men-
supları ve çok sayıda davetlinin ka-
tıldığı program, açık havadaki tören 
alanında gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Er-
doğan'ın ev sahipliğindeki programda, 
913 kişiden oluşan ekiple 30 Ağustos 
Zafer Bayramı Konseri verildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başla-
yan programda, Beştepe Millî Camisi 

imamı Fatih Kaya tarafından Kur'an-ı 
Kerim okundu.
Cumhurbaşkanımızın hitabı ve yurt 
dışındaki askeri birliklerle gerçekleş-
tirilen canlı bağlantının ardından 30 
Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı 
dolayısıyla hazırlanan kısa film izlendi.
Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sen-
foni Orkestrası, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı sanatçıları, Cumhurbaşkanlığı 
Muhafız Alayı Bandosu, Millî Savunma 
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Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası, Jan-
darma Genel Komutanlığı Bandosu, 
Deniz Kuvvetleri Bandosu, MSB Meh-
teran Birliği, Hava Kuvvetleri Bandosu, 

Devlet Çoksesli Korosu, Tarihi Mehte-
ran Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği ekiple-
rinden oluşan 913 kişi çeşitli türkü ve 
marşları seslendirdi.

Konser, bir askerin bestelediği "Canım 
Türkiyem" adlı eseri tüm orkestranın 
icrasıyla sona erdi.
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 Özel Röportaj

Leyla ŞAHİN USTA Türkiye Bülteni'ne 
konuştu

İnsan Hakları Başkanlığı olarak hangi 
alanlarda ne gibi faaliyetlerde bulu-
nuyorsunuz?

İnsan Hakları Başkanlığı olarak par-
ti programımızda belirlenen ilkeler 
doğrultusunda, insan haklarının ko-
runması ve geliştirilmesi konularında 
çalışmalar yapıyor ve dokümanlar 
oluşturuyoruz. İnsan hakları ile alakalı 
konularda sivil toplum kuruluşları ile 
yakın diyalog kuruyor ve bu kuruluş-
lar arasında koordinasyonu sağlıyo-
ruz, insan hakları ihlallerinin tespiti ve 
önlenmesine ilişkin politikalar gelişti-
rerek önerilerde bulunmak amacıyla 
görevimizi titizlikle sürdürüyoruz. 81 
İl Teşkilatımızda İl İnsan Hakları Baş-
kanlarımız ile özellikle sahada, yerelde 
insan hakları bilincinin oluşturulması 
ve insan hakları mekanizmalarının ge-
liştirilmesine, yaygınlaştırılmasına yö-
nelik çalışmalar yapıyoruz. İllerimizde 

Valiliklerimiz bünyesinde insan hakları 
kurullarının toplanması ve STK’ların 
iş birliği ile sorunların çözümü için ta-
kipler yapıyoruz. Ulusal ve uluslararası 
gündemleri takip ederek raporlamalar 
hazırlıyoruz. Tüm çabamız ülkemizde-
ki insan haklarının gelişimini her türlü 
tesis etmek.

AK Parti’nin hak ve özgürlükler ala-
nındaki performansını nasıl değer-
lendirirsiniz?

AK Parti gerek parti içi demokrasisi 
gerekse ülkede sağladığı hak ve öz-
gürlükler ile Türkiye’deki en özgürlükçü 
ve demokrat partidir. Gençlerin seçme 
ve seçilme yaşının düşürülmesi, kadın 
hakları konusunda yaptıklarımız ile 
hak ve özgürlükler alanında devrim ni-
teliğinde değişimlere imza attık. Söz-
de hak ve özgürlük savunuculuğu yap-
tığını iddia eden pek çok siyasi partinin 

cesaret edemediği konuları ele alıp so-
runları çözdük. AK Parti özgürlükçü ve 
reformist en güçlü parti konumunda. 
Laz’ı, Kürt’ü, Çerkes’i, Arap’ı; kim olursa 
olsun diline, rengine, dinine veya etnik 
kökenine bakmadan insana insan ol-
duğu için değer veriyoruz. Bugün Tür-
kiye her dine saygılı bir ülke, ayrımcı-
lığın, ayrıştırmanın olduğu günlerden 
insan haklarına saygılı, herkesi tek bir 
paydada birleştiren bir Türkiye’ye gel-
dik. Bu günleri görüyorsak bu liderimiz 
Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu, AK 
kadroların emeklerinin bir neticesidir. 
Hamdolsun.

Sizce Türkiye’nin demokratik devlet 
olma yolculuğunda AK Parti’nin yeri 
nedir?

20 yıllık iktidarımız, demokratik devlet 
olma yolculuğumuzun eserleri ve so-
nuçları ile dolu. Türkiye Cumhuriyeti 
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tarihinde devleti milletin hizmetine 
sunmayı, ceberut devlet anlayışından 
çıkarak devlet-millet kaynaşmasını 
AK Parti sağlamıştır. Güçlü kadroları-
mız ve milletimizle yaptığımız dirsek 
teması ile vatandaşlarımızın istekleri 
doğrultusunda demokrasimize halel 
getiren, getirme ihtimali olan her şer 
odağını yerle bir ettik. Tüm darbe gi-
rişimlerine, haksızlıklara milletimizle 
birlikte göğüs gerdik. Tüm vesayet 
odaklarına karşı yapılan mücadele 
ile milletimizle birlikte demokratik bir 
devlet kurma başarısı yüzde yüz AK 
Parti’ye, Recep Tayyip Erdoğan’a aittir 
bence.

İnsan Hakları Başkanlığının gelecek 
vizyonu nedir?

İnsan hakları sabit, durağan bir alan 
olmayıp dinamik, değişken, her hal ve 
şartta kesintiye uğratılmaması gere-
ken bir alandır. Gelecek vizyonumuz 
değişen ihtiyaç ve şartlara göre insan 
haklarının geliştirilmesi ve dünya üze-
rindeki çifte standardın kaldırılması, 
modern kölelikle mücadele ederek 
sözleşmelerdeki insan hakları cümle-
lerinin hayata geçmesini sağlamaktır. 
Bu uğurda 20 senede çok bedeller 
ödedik. Ancak milletimiz için alama-

yacağımız risk, ödeyemeyeceğimiz 
bedel yoktur. Liderimiz Recep Tayyip 
Erdoğan’ın “biz bu yola kefenimizle 
çıktık” ifadesi de bunu destekleyen 
en güzel örnektir. Yarınlarımızın daha 
yaşanabilir, insan hakları konusunda 
daha farkında dünyasını oluşturmak 
için biz var gücümüzle çalışıyoruz. 

Siyasete giriş hikâyenizden bahset-
mek ister misiniz?

Yaşadığım hak ihlali, başörtümüz 
yüzünden eğitim hakkımızın elimiz-
den alınması ile başlayan mücade-
lem beni siyasete taşıdı ve siyasetin 
insanı iyileştirmeye, toplumu iyileş-
tirmeye yönelik bir çalışma alanı ol-
ması benim heyecanımı, ilgimi çeken 
ve artıran en önemli unsur olmuştur.

Recep Tayyip ERDOĞAN’ın siyas-
et yolculuğunuzdaki yerini anlatır 
mısınız?

Türkiye’nin değişmesi ve dönüşme-
sindeki lider Recep Tayyip Erdoğan, 
siyaset yolculuğumun öncesinde 
benim ve benim gibi pek çok genç 
insanın ve kadınların önünü açtı. 

Var olma, görünür olma hakkımızı 
verdi. AK Parti ve Genel Başkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan olmasay-
dı kadınların siyasette hem nicelik 
olarak hem de nitelik olarak bu den-
li yer almaları mümkün olmazdı. Si-
yasetin havasını değiştiren, ahlaklı, 
kararlı ve dürüst siyaset yapmayı 
Türkiye’ye ve dünyaya öğreten Re-
cep Tayyip Erdoğan oldu.

Bir çalışma arkadaşı olarak Recep 
Tayyip ERDOĞAN’ı nasıl anlatırsınız?

Çok titiz, her ayrıntıyı düşünen, 
düşündüğünü yapan, takip eden, 
inanılmaz özverili, fedakâr ve çok 
duygusal bir Başkan. Hayatını bu 
millete adamış bir lider. Prensipleri 
olan ve bunları sonuna kadar ko-
ruyan, taviz vermeyen ve verilm-
esinden de hoşlanmayan, gözü kara 
olduğu kadar yüce bir merhamete 
sahip insan. Onunla bu millet için 
çalışmak büyük bir mutluluk.

 Özel Röportaj
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Ekonomi İşleri Başkanlığı

“Yüzde 7,6 oranındaki büyüme oranı, 
dünyadaki en yüksek büyüme oranlarından 
bir tanesidir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nu-
rettin Canikli;
 Küresel ve bölgesel krizlere rağmen;-
Türkiye ekonomisinin sağlam direnç 
göstermesine ve büyümesine yönelik 
değerlendirmelerde bulundu.

2022’nin 2. çeyreğinde ortaya çıkan 
% 7.6 oranındaki büyüme oranı, dün-
yadaki en yüksek büyüme oranların-
dan birisidir ve ortaya çıkışı tesadüfi 
değildir. Türkiye ekonomisi, %80’lere 
ulaşmış enflasyona rağmen yüksek 
büyüme trendini istikrarlı bir şekilde 
sürdürmektedir.
“Türkiye Ekonomisi yıldızlı büyümesi-
ne devam etmiştir”

Normalde, yüksek enflasyon ortam-
larında ekonomik büyüme yavaşlar, 
istihdam imkânları daralır, gelir dağılı-
mı kötüleşir. Çünkü yüksek enflasyon 
yüksek faizleri beraberinde getirir. 

Yüksek faizler yatırım kararlarını olum-
suz etkiler, yatırıma gitmesi gereken 
kaynaklar risksiz faiz geliri elde etmek 
için kullanılır. Şirketlerin ‘faaliyet dışı 
gelirleri’ büyür. 

Yatırımlar azalır, büyüme yavaşlar, iş-
sizlik artar. Kendi gelirlerini kendilerinin 
belirleme imkânı olmayan, toplumun 
en büyük bölümünü oluşturan dar ge-
lirli ve ücretli kesimin milli gelirden al-
dığı pay küçülür, gelir dağılımı bozulur. 
Türkiye yatırımın finansmanında kul-
lanılan kaynağın (paranın) maliyetini, 
yani faiz oranını düşük tutarak, yatı-
rımlardaki muhtemel düşüşü engelle-
miş, Türkiye ekonomisi yıldızlı büyü-
mesine devam etmiştir.

Diğer taraftan, emekliler, ücretliler ve 
diğer dar gelirli, marjinal tüketim eğili-
mi yüksek olan gruplara yönelik büyük 
oranlı maaş artışları yoluyla milli gelir-

den önemli miktarda kaynak aktarıl-
mıştır. 
Ayrıca, fiyatı Devlet tarafından belir-
lenen tarım ürünü fiyatlarındaki reel 
artışlar, çiftçileri yüksek enflasyonun 
olumsuz etkilerinden korumuştur. Bu 
durum aynı zamanda, talep yönlü bü-
yümeyi tahrik eden belirleyici faktör-
lerden birisi olmuştur. 

İktidarımız boyunca   her zaman ön-
celiğimiz; milletimiz için müreffeh ya-
şam koşullarını sağlamak olmuştur. 
Bu hususta vatandaşımızdan gelen 
her sese kulak verip hep daha iyisini 
sağlamak için her türlü adımı atarak 
talepleri yerine getirdik.

Sonuç itibariyle, ekonomide, teorisi ve 
pratiği olmayan   kısa vadeli yeni bir 
denklem oluşturulmuş, yüksek oranlı 
enflasyona rağmen güçlü büyüme 
performansı kesintiye uğramamış 
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ve gelir dağılımında dar gelirli gruplar 
aleyhine bir bozulma yaşanmamıştır. 
Milli gelirdeki artış ve ekonomik büyü-
me, gelir dağılımı dengesinin sağlan-
masını kolaylaştırmıştır. 

Küresel tedarik zincirinde görülen  ak-
samalar ve hızla artan girdi fiyatlarına 
rağmen, salgın döneminde en hızlı to-
parlanan ekonomilerden biri olduk.

“Yüksek oranlı enflasyona   rağ-
men   büyüme   kesintiye uğramadı 
ve gelir dağılımında dar gelirli gruplar 
aleyhine bir bozulma yaşanmadı.”

Son zamanlarda yüksek enflasyonun, 
ücretlilerin GSYİH içindeki payında 
nasıl bir değişiklik yaptığını konuşuyo-
ruz. Önce şu soruyu soralım: Yüksek 
enflasyon ne zaman başladı? Yüksek 
enflasyon 2021 yılının 4. çeyreğinde 
ortaya çıkmaya başladı. 

2021 yılının 3. çeyreğinde yıllık enf-
lasyon oranı %19.58 iken 4. çeyrekte 
%36.08’e yükselmiştir. TÜİK tarafın-
dan yayınlanan aşağıdaki tablodan 
da görüleceği üzere yüksek enflas-
yondan önceki 2021 yılının 3. çeyre-
ğinde, ücretlilerin GSYİH içindeki payı 

%29.8’dir. 
Yüksek enflasyon nedeniyle 2021 yı-
lının 4. çeyreğinde ücretlilerin GSYİH 
içindeki payı %25.8’e düşmüştür. Hü-
kümetin 2022 yılının başında ücretlere 
yaptığı yüksek oranlı zamların sonucu 
olarak ücretlilerin GSYİH içindeki payı, 
2022 yılının 1. çeyreğinde %31.2’ye 
yükselmiştir. 
Bu orana dikkat edin. Bu oran, yüksek 
enflasyon öncesi, 2021 yılının 3. çey-
reğindeki, ücretlilerin GSYİH içindeki 
payı olan %29,8 oranının dahi üzerin-
dedir. 

Artmaya devam eden yüksek enflas-
yonun ücretleri erozyona uğratması 
nedeniyle 2022 yılının 2. çeyreğinde, 
ücretlerin GSYİH içindeki payı %25.4’e 
gerilemiştir. Bu oran, 2021 yılının 4. 
çeyreğindeki %25.8’lik orana çok ya-
kındır.

Hükümet temmuz /2022 ayının başın-
da ücretlere bir kez daha yüksek oranlı 
zam yaptı. Ancak ücretlere yapılan bu 
zammın, 2022 yılının 3. çeyreğinde 
ücretlerin GSYİH içindeki payında ya-
pacağı değişiklikle ilgili rakamlar TÜİK 
tarafından henüz yayınlanmadı. 
Temmuz zammı elbette ücretlilerin 

3. çeyrekteki GSYİH’den aldıkları payı 
yükseltecektir. Eğer bu oran, %29.8’in 
altında olursa ücretlilerin milli gelirden 
aldığı pay azalmış, üzerinde olursa üc-
retlilerin milli gelirden aldığı pay artmış 
olacaktır. 

Bizim tahminimiz bu oranın %29-30 
civarında olacağı yönündedir. Yüksek 
enflasyonun ücretlilerin milli gelirden 
aldıkları payı üzerindeki etkisinin ob-
jektif ve bilimsel analizi için TÜİK’in ya-
yınladığı tablodaki 2021 yılı 3. çeyrek 
rakamının 2022 yılı 1. çeyrek rakamı 
ile 2021 yılı 4. çeyrek rakamının ise 
2022 yılı 2. çeyrek rakamı ile karşılaş-
tırılması gerekir. Bu analiz bize yüksek 
enflasyonun, ücretlilerin milli gelirden 
aldığı payı azaltamadığını   göster-
mektedir.

Ekonomi İşleri Başkanlığı
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Genel Sekreterlik

Şahin, Şereflikoçhisar'da festivale katıldı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 
düzenlenen "14. Uluslararası Gelenek-
sel Tuz ve Kavun Festivali"ne katıldı.
Genel Sekreter Şahin, Şereflikoçhi-
sar Belediyesi tarafından düzenlenen 
festivalde yaptığı konuşmada ilçede 
bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile 
getirdi.
AK Parti belediyeciliğini ilçede sergi-
lediği için Belediye Başkanı Memiş 
Çelik'e teşekkür eden Şahin, bir araya 
geldiklerini, kucaklaştıklarını, dertleş-
tiklerini, vatandaşların önlerine koy-
dukları hedefler doğrultusunda hiz-
met etmeye devam ettiklerini söyledi.
Muharrem ayının ve yeni hicri yılın 
tüm İslam alemine hayırlar getirmesi 
temennisinde bulunan Şahin, 20 yıldır 

vatandaşların destekleri ve dualarıyla 
ülkeye hizmet ettiklerini belirtti.
"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan'ın lider-
liğinde hükümetimiz, bakanlarımız, 
parti teşkilatlarımız sizlerin temsilcisi 
olma onurunu yaşayan biz milletvekil-
leri, belediye başkanlarımız sizlere var 
gücümüzle hizmet etmek için 7 gün 
24 saat esasıyla çalışıyoruz." ifadeleri-
ni kullanan Şahin, 20 yıllık sürede Şe-
reflikoçhisar’a da çok önemli hizmet-
lerin kazandırıldığını bildirdi.
Gıda, enerji ve birçok alanda dünyada 
yaşanan sorunların ülkemizi de etkile-
diğini söyleyen Şahin, “Küresel ölçekte 
yaşanan sıkıntılardan vatandaşlarımı-
zı korumak için ilk andan itibaren ted-
birler aldık. Bu olumsuz etkileri gider-

mek için var gücümüzle milletimize 
hizmet etmeye devam ettik. İnşallah 
azimle gayretle bu darboğazdan çıka-
cağız.” diye konuştu. 
Genel Sekreter Şahin, son bir yılda as-
gari ücrete yüzde doksanın üzerinde, 
memur ve emekli maaşlarında yüzde 
seksenin üzerinde bir artışın yapıldı-
ğını hatırlatarak, “Sabit ve dar gelirli 
vatandaşlarımızın geliri iki kat artmış 
durumda. Yaşanan küresel kriz ne-
deniyle vatandaşlarımızın satın alma 
gücünde bir miktar gerileme olduğu-
nu, zorlandığınızı biliyoruz, görüyoruz. 
Ancak bütün bu enflasyon oranlarının 
üzerinde sizlere destek olmaya, vatan-
daşımızın yanında olmaya çabalıyo-
ruz, gayret ediyoruz." dedi. 
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"Ülkemizi büyütmeye ekmeğimizi bü-
yütmeye hep beraber devam edece-
ğiz"
Genel Sekreter Şahin, daha fazla üre-
terek, daha fazla yatırım yaparak, 
daha fazla istihdam yaratarak, daha 
fazla ihracatla ülkemizi büyütmeye 
ekmeğimizi büyütmeye hep beraber 
devam edeceğiz.” diye konuştu.  
Küresel ölçekteki emtia artışlarının 
ülkemize fiyat artışı olarak yansıdığını 
da hatırlatan Şahin, Türkiye’de artık fi-
yatlarda bir durgunluğun sağlandığını, 
bu konuda olumsuz bir gelişmenin ol-
mayacağını öngördüklerini söyledi.
Eğitimde, sağlıkta, asayişte tarımda, 
ulaştırmada ülkenin 20 yıl önce dev-

ralınan noktadan fersah fersah ileriye 
taşındığını belirten  Şahin, en önemli 
dönüşümü şehircilik alanında gerçek-
leştirdiklerini kaydetti. 
Kiralarda ve ev fiyatlarında şu dönem-
de arzu etmedikleri bir durum olduğu-
nu, artışların yaşandığını gördüklerini 
ve gözlemlediklerini anlatan Şahin, 
“cumhuriyet tarihimizin en önemli ve 
en büyük sosyal konut hamlesini baş-
latıyoruz. Vatandaşlarımızın kira öder 
gibi ev sahibi olması için tüm hazırlık-
larımız devam ediyor. Ayrıntılarını Ey-
lül ayında Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan kamuoyuyla paylaşa-
cak. Özellikle salgın döneminde dara-
lan konut stoğunu ve arzını artırmış 

olacağız. Bu sayede konut fiyatlarında 
ve kiralarda çok ciddi bir düşüş sağla-
mayı hedefliyoruz.” diye konuştu.
Türkiye'nin siyasi, ekonomik, diploma-
tik olarak çok daha güçlü olduğunu 
aktaran Şahin, "Artık adından bahset-
tiren bir Türkiye var, artık bölgesel ve 
küresel bütün denklemlerin vazgeçil-
mezi olan bir Türkiye var. Devler gibi 
eserler bırakmak için karıncalar gibi 
çalışmaya devam edeceğiz, bıkma-
dan, usanmadan rehavete kapılma-
dan çalışacağız, ülkemizi büyütece-
ğiz." ifadelerini kullandı.

 

Genel Sekreterlik
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Dış Politikadaki Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Rusya Ziyareti

13. Büyükelçiler Konferansı Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos’ta Rusya Soçi’ye bir ziyaret gerçekleştirerek Rusya Devlet Başkanı 
Putin ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkiler ele alındı ve ekonomik ve ticari iş birliği için atılacak 
adımlar değerlendirildi. Görüşmenin diğer konuları ise Türkiye’nin Suriye’deki terörle mücadele operasyonları, tahıl ko-
ridorunun başarısı ve turizm oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona 
erdirilmesi için müzakere masasının şart olduğunu dile getirerek barışın en kısa sürede tesis edilmesi gerektiğini belirtti. 

6-11 Ağustos tarihlerinde 13. Büyü-
kelçiler Konferansı “2023 ve Ötesinde 
Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi” tema-
sıyla Ankara’da düzenlendi. Konferans 
kapsamında bakanlık için değerlen-
dirme oturumları yapıldı ve yoğun bir 
katılımla büyükelçiler, Türk dış politika-
sını yakından ilgilendiren bölgesel ve 
küresel meseleler hakkında kapsamlı 
görüş alışverişinde bulundu. Yabancı 
konukların da katıldığı konferansta, 
Türkiye'nin dış politika gündeminde 
yer alan konular hakkında değerlen-
dirmeler yapıldı ve gelecek döneme 
dair öncelikler ve hedefler tespit edildi. 
Oluşturulan tema ile 2023'e yaklaşır-
ken Türkiye'yi sahada ve masada güç-
lü kılan girişimci ve insani dış politika-
nın vurgusu yapıldı. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Ukrayna Ziyareti

Tahıl Koridoru 

Rusya-Ukrayna savaşının başından itibaren ortaya koyduğu ara bulucu rolü dünya liderleri tarafından da takdir edilen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos’ta Ukrayna’ya ziyaret gerçekleştirdi ve Ukrayna’da Birleşmiş Milletler Genel Sekre-
teri’nin de katılımıyla üçlü bir zirve gerçekleştirildi. Zirvede tahıl koridoru, Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelerin yeniden 
başlatılması, savaşın sona erdirilmesi, Zaporijya Nükleer Santrali'nin askeri operasyonlardan uzak tutulması konuşuldu 
ve Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla Türkiye ve Ukrayna arasında anlaşma 
imzalandı. Nükleer santral etrafında süren çatışmaların yeni bir Çernobil faciasını ortaya çıkarmaması için bu bölgede sü-
ren askeri operasyonlar konusunda endişe dile getirildi. Bu noktada Türkiye, savaşın başından itibaren sürdürdüğü barış 
çağrısını yineledi ve tahıl koridorunda olduğu gibi Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi için 
de ara bulucu olabileceğini ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lider diplo-
masisi sayesinde Türkiye’nin arabulucu rolüyle oluş-
turulan tahıl koridoru ve imzalanan “Tahıl ve Yiyecek 
Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sev-
ki Girişimi Belgesi” ile birlikte gıda ve tahıl sevkiyatı 
başarıyla devam etmektedir. 1 Ağustos 2022’de ilk 
geminin Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket 
etmesiyle başlayan tahıl sevkiyatıyla Ukrayna liman-
larından taşınan tahıl miktarı 1 milyon 43 bin 286 
ton oldu. Sevkiyatın başlamasından itibaren Milli Sa-
vunma Bakanlığı verilerine göre toplamda 103 gemi 
tahıl sevkiyatı için seyre çıktı.
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak Konya’yı nasıl tanımlarsınız? 

Konya’mız, kısa bir tanıma sığmaya-
cak kadar geniş bir coğrafyaya ve ta-
rihi derinliğe ev sahipliği yapıyor. Mev-
lana Hazretleri’nin manevi ikliminin 
sokaklarımızı kuşattığı, birlik ve bera-
berliğin en güzel şekilde yaşatıldığı bir 
şehirde yaşıyoruz. 
42 bin kilometrekarelik yüz ölçümüy-
le Türkiye’nin en geniş topraklarına 
ve dünyanın en büyük yerel yönetim 
teşkilatına sahip olan Konya’mız, her 
yönüyle oldukça yüksek bir potansi-

yeli bünyesinde taşıyor. 31 ilçemizin 
her biri farklı bir doğal, tarihi ve kültürel 
özelliğiyle ön plana çıkıyor.
İlk şehir yerleşiminin kurulduğu, ilk 
defa tarımın yapıldığı, 10 bin yıllık geç-
mişiyle insanlık tarihine ışık tutan ve 
2012 yılında  UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne dâhil edilen Çatalhöyük Kon-
ya’mızda yer alıyor.  
Anadolu Selçuklu Devleti’ne 200 yıl bo-
yunca başkentlik yapan şehrimizin her 
sokağı tarihin izlerini taşıyor. Selçuklu 
ve Osmanlı dönemlerinden kalma ca-
mileri, medreseleri, kervansarayları, 
imarethaneleri ve hanları, Konya’nın 

her köşesinde görmek mümkün.
Bunlarla birlikte Mevlânâ Celâleddîn-i 
Rûmî, Şems-i Tebrîzî, Sadreddin Ko-
nevi, Seyyid Mahmud Hayrani, Seyyid 
Harun Veli ve Nasreddin Hoca gibi 
tüm insanlığa ilham kaynağı olan on-
larca âlim ve münevverin hak ve haki-
kat ışığı, yüzlerce yıldır Konya’mızdan 
dünyaya yayılıyor.
Türkiye’nin kalbi denilebilecek bir coğ-
rafi konumda yer alan Konya; doğu, 
batı, güney ve kuzey arasındaki bağ-
lantıyı kumanda ederek, karayolu ile 3 
saatte 10 milyon, 6 saatte 64 milyon 
insana ulaşım imkânı sağlıyor. Öte 

Gönül Belediyeciliği

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay Türkiye Bülteni’ne konuştu
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yandan kesintisiz havayolu ile demir-
yolu ulaşımının ve lojistik merkezinin 
bulunması, Konya’nın dünyaya açıl-
masına olanak tanıyor.
Konya’ya baktığımızda hem yerel 
hem genel seçimde AK Parti'ye yo-
ğun teveccüh gösterdiğini görüyoruz. 
Siz bunu neye bağlıyorsunuz?
Her şeyden önce Konya, toplumsal 
hafızası oldukça güçlü bir şehirdir. 
Hemşehrilerimiz hem Konya’nın hem 
de ülkemizin geçmişini ve yirmi yılda 
geldiğimiz noktayı çok iyi görüyor. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hü-
kümetleri, Türkiye’ye çok şey kazan-
dırdı. Ülkemiz adeta küllerinden doğdu 

ve her alanda ileri kalkınma hamleleri 
sergileyen; yalnızca iç politikada değil, 
dış politikada da güçlü bir ülke haline 
geldi. Konya hem bu kazanımlardan 
önemli faydalar elde etti hem de bu 
kazanımlara büyük katkı sağladı. Bu 
nedenle 2002’den bu yana AK Parti 
olarak Konya’da girdiğimiz tüm yerel 
ve genel seçimlerden birinci parti ola-
rak çıktık. Her defasında hemşehrile-
rimizin güvenine mazhar olmak bizleri 
son derece mutlu etti. Bizler de elbette 
bu güveni boşa çıkarmadık. Gece gün-
düz demeden, durmadan ve yorulma-
dan hemşehrilerimiz için hizmet ettik.
Öte yandan AK Parti’nin dava şuuru, 
manevi değerlerimize sahip çıkma-

sı, milli birlik ve beraberlik anlayışı, 
Konya’da çok güzel bir karşılık buldu. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın Konya’ya ayrı bir sevgisi 
var. Zat-ı âlileri Konya’nın gelişimine 
ve kalkınmasına büyük önem veri-
yorlar ve Konya’mızı yakından takip 
ediyorlar. Hemşehrilerimizin de Sayın 
Cumhurbaşkanımıza karşı büyük bir 
sevgisi var. 
Ben Konya’mızın AK Parti’ye olan 
teveccühünü bunlara bağlıyorum. 
Hemşehrilerimiz hem yerel yönetim 
olarak de hem de merkezi yönetimde 
yaptığımız hizmetleri görüyor ve takdir 
ediyor.

AK Parti ve AK Belediyecilik Konya’ya 
ne gibi eserler kazandırmıştır?
Konya’mız AK Parti ile son 20 yıl içe-
risinde adeta altın çağını yaşadı. Şeh-
rimizin dört bir yanında milletvekilleri-
mizle, teşkilat mensuplarımızla birlikte 
ihya edilmedik ilçe, ayak basılmadık 
belde ve mahalle bırakmadık. Şehri-
mize kazandırdığımız eserler ve hem-

şehrilerimizin hizmetine sunduğumuz 
çalışmalar sayesinde, Konya tarihinin 
en parlak günlerini yaşamaya başladı. 
Bugün Konya, artık bambaşka bir şe-
hir. Hayal kabul edilen pek çok yatırım, 
AK Parti ile hayata geçirildi. 
KOP Projesi, Yüksek Hızlı Tren, Mavi 
Tünel, Şehir Hastanesi ve yeni çevre 
yolu başta olmak üzere; ASELSAN 

KONYA, Lojistik Merkez, Yeni Sanayi 
Sitesi, 42 bin kişilik dev stadyum, Tür-
kiye’nin ilk Bilim Merkezi, okullar, duble 
yollar, millet bahçeleri, yeni caddeler, 
alt ve üst geçitler, yeni raylı sistem 
hatları, sosyal konutlar, kentsel dönü-
şüm projeleri, restorasyon çalışmala-
rı, gençlerimiz için spor tesisleri gibi 
projeler AK Parti’nin ve Konya Modeli 
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Belediyecilik anlayışımızın Konya’mı-
za kazandırdığı eserlerin yalnızca bir 
bölümünü oluşturuyor. Konya ayrıca 
“Türkiye’nin Tahıl Ambarı” unvanına 
sahip bir tarım şehri. Türkiye’nin en 
geniş arazilerinde, tarım ürünlerinin 
pek pek çoğunda ve hayvansal üre-
timde ülkemizin en fazla üretim ya-
pan şehriyiz. Hükümetimizin Konya 
tarımına verdiği destek ve akıllı tarım 
uygulamalarımız sayesinde her geçen 
yıl birim alandan alınan verim daha da 

artıyor, ülkemizin gıda güvenliğine ol-
dukça önemli bir katkı yapıyoruz.
AK Parti ile birlikte son 20 yıl içerisinde 
başlattığımız sanayi, üretim ve ihra-
cat seferberliği sayesinde Konya’mıza 
“ticaret ve sanayi şehri” unvanı da ka-
zandırdık. Yaptığımız üretim ve ihracat 
hamleleri, Konya’yı Türkiye’nin üreten 
gücü haline getirdi.

İhracat rakamlarımız son yirmi yılda 
10 kat artış sağlayarak 3 milyar dolara 

ulaştı. 50 binden fazla KOBİ’ye sahip 
olan Konya’mız bugün; 11 organize sa-
nayi bölgesi, 2 endüstri bölgesi, 1 özel 
endüstri bölgesi, 94 özel sanayi bölge-
si ve sanayi sitesinde ürettiği binlerce 
farklı ürünü, 3000’e yakın ihracatçısıy-
la 180’den fazla ülkeye ihraç ediyor.
Elde ettiğimiz tüm bu başarılara yeni-
lerini eklemek için inşallah durmadan 
ve yorulmadan çalışmaya devam ede-
ceğiz.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şu 
an (Tarım, sanayi, spor, gençlik, çev-
re, turizm vesaire gibi alanlar için) ne 
gibi çalışmaları bulunmaktadır?

Büyükşehir Belediyesi olarak Kon-
ya’mızı her alanda kalkındırmak için 
tarımdan sanayiye, gençlere yönelik 
yatırımlardan çevre yatırımlarına ka-
dar onlarca farklı çalışma yürütüyo-
ruz.
Türkiye’nin tahıl ambarı olan şehrimiz-
de tarımsal üretimin sürekliliğini sağ-
lamak için bugüne dek pek çok pro-

jeyi hayata geçirdik. Özellikle tarımsal 
üretimde en büyük tehdit olan küresel 
iklim değişikliğine ile mücadele konu-
sunda büyük bir seferberlik başlatmış 
durumdayız. Bununla birlikte üreticile-
rimize tarımsal üretimin her aşama-
sında destek sağlıyor, susuz tarıma 
ve alternatif ürünlerin üretimine büyük 
önem veriyoruz.

Bir sanayi şehri olan Konya’mızda-
ki yatırımlarımız içerisinde oldukça 
önemli bir yere sahip, yer tahsisini 
yaptığımız Türkiye’nin ilk “sıfır atık sa-

nayi sitesi” olacak Yeni Sanayi Site-
mizin inşaatı Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’mızın desteğiyle 
hızla devam ediyor. Yeni Sanayi Site-
miz Konya’mızın yarınları için büyük 
önem taşıyan vizyon projelerden biri. 
Bu projemizi de inşallah 2023 yılında 
vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş 
olacağız.
Öte yandan şehir merkezimizde Türbe 
Önü Kentsel Yenileme Çalışması, Ala-
addin Caddesi Cephe Yenileme Pro-
jesi, millet bahçesi, Yeni Sanayi Sitesi, 
Akyokuş Kasrı ve Palye Düzenlemesi, 
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Meram Çamlıbel düzenlemesi, La-
rende Dönüşüm Projesi, Çatalhöyük 
Karşılama Merkezi, Yeni Cephanelik, 
Sanayi İtfaiyesi gibi çalışmalarımız 
aralıksız bir şekilde sürüyor.
Şehrimizin eğitim altyapısını çok daha 
ileri bir seviyeye taşımak ve gençle-
rimizi ülkemizin yarınlarına en güzel 
şekilde hazırlamak için de yoğun ça-
lışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda 
Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde 
Genç Kültür Kart, KAPSÜL Teknoloji 
Platformu, Genç KOMEK, Lise Aka-
demi, Türk İslam Sanatları Akademisi 
gibi pek çok çalışmayla gençlerimize 
destek olduğumuz gibi, Gençlik Mer-
kezi ile üniversite öğrencilerimizi; Çalı-
şan Gençlik Meclisi ile de iş hayatında 

yer alan gençlerimizi şehrimizin yöne-
timinde söz sahibi haline getirdik.
Spor, kültür-sanat ve sosyal etkinlikler 
başta olmak üzere, her alanda uygu-
ladığımız pek çok proje ile de gençle-
rimizin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. 
Gençlerimiz aynı zamanda Konya’da 
Türkiye’nin en ucuz ulaşım imkânların-
dan da faydalanıyorlar.
Güle Oynaya Camiye Gel Projemizle 
yaz tatilinde 40 gün sabah namazı için 
camiye giden 2012 ve 2013 doğumlu 
çocuklarımızı bisikletle ödüllendiriyo-
ruz. Genç KOMEK Yaz Okulu, Bilgeha-
ne, Çocuk Film Günleri, Çocuk Meclisi, 
Bilim TIRI, Spor Okulları gibi projelerle 
çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm 
oluyor, onları güzel yarınlara hazırlıyo-

ruz. Yaptığımız tüm bu çalışmalarla 
Konya’mızı ülkemizdeki örnek şehirler-
den biri haline getirmeyi başardık. 
İslam dünyasının en büyük organi-
zasyonu olan, 55 ülkeden 4 bin 200 
sporcunun katıldığı İslami Dayanışma 
Oyunları’na en güzel şekilde ev sahipli-
ği yapan, “2023 Dünya Spor Başkenti” 
ve “2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti” 
unvanlarını taşıyan Konya’mız oldukça 
güçlü bir spor altyapısına sahip. Şeh-
rimizde neredeyse her spor branşına 
hitap eden onlarca farklı tesisimiz 
mevcut. Bu tesislerimize her geçen 
dönemde yenileri eklemeye devam 
ediyoruz.

Konya’mız çevre konusunda, özellikle 
küresel iklim değişikliğine karşı örnek 
çalışmalar sergiliyor. Sayın Emine Er-
doğan Hanımefendi’nin himayelerin-
de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığımız tarafından yürütülen “Sı-
fır Atık” Projesi’ni de şehrimizde etkin 
bir şekilde uyguluyoruz. Türkiye’de 
İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin 
Güçlendirilmesi Projesi için Konya’mız 
pilot il seçildi. İklim değişikliğine uyum 

planları ve stratejilerin ortaya konula-
rak eylemlerin sahaya yansıtılmasına 
yönelik Konya İklim Değişikliği Eylem 
Planı çalışmalarımız devam ediyor. 
Konya genelindeki 5 adet metan ga-
zından enerji üretim tesisimizde üretti-
ğimiz toplam elektrik miktarı 539 mil-
yon 530 bin 688 kilovata ulaştı. Hava 
Kalitesinin İyileştirilmesi Projemiz kap-
samında Konya Tarihi Kent Merkezi 
ve Mevlana Bölgesinde 1.108 konutun 

doğal gaz dönüşümlerini tamamla-
dık. Birer tabiat harikası olan Beyşehir 
Gölü, Meke Gölü ve Tuz Gölü’nü koru-
mak ve eski ihtişamına kavuşturmak 
için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli-
ği Bakanlığımızla yaptığımız çalışma-
lar devam ediyor. 
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Öte yandan; Sıfır Karbon Binalar, İklim 
Dostu Karbon Nötr Şehirler, Karbon 
Emisyonuna Karşı Bisiklet Kullanımı, 
Gürültü Bariyeri gibi çevreye duyarlı 
birçok projeyi daha hayata geçirdik. 
Tüm bu çalışmalar sayesinde iklim 
değişikliğiyle mücadele konusunda 
önemli bir yol kat ettik.

Konya’mız ayrıca turizm potansiyeli 
de oldukça yüksek bir şehir. Şehrimi-
zin sahip olduğu değerleri korumak ve 
turizme kazandırmak, Büyükşehir Be-
lediyesi olarak en büyük önceliklerimiz 
arasında. Bu kapsamda Acil Turizm 

Eylem Planımız ve Konya Turizm Mas-
ter Planımız başta olmak üzere Kon-
ya’mızın marka değerini artıracak pek 
çok çalışma yürütüyoruz. Konya’mı-
zın mutfak kültürünün tüm dünyaya 
tanıtılması için her yıl düzenlediğimiz 
Gastrofest ile on binlerce misafiri şeh-
rimizde ağırlıyoruz. Bilim Festivalimizi 
her yıl yüzbinlerce kişi ziyaret ediyor. 
Çatalhöyük, Kilistra, Beyşehir, Seydi-
şehir, İvriz ve Meke Gölü, Akşehir gibi 
turizm değerlerimizi tanıtmak için ve 
merkeze gelen turistleri ilçelerimize 
de yönlendirmek için çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda 

dünyanın en önemli arkeolojik değer-
lerinden biri olan Çatalhöyük’te Tanı-
tım ve Karşılama Merkezimizin yapımı 
hızla devam ediyor. 
Öte yandan her ay farklı bir etkinlik ya-
parak şehrimizi turizm yönünden yıl 
boyunca canlı tutmak için Gastrofest 
ve Bilim Festivali dışında; Konya Kitap 
Günleri, Bisiklet Festivali, Çocuk Film 
Günleri gibi pek çok projemiz de mev-
cut.
Konya’mız her şeyin en iyisini ve en gü-
zelini hak ediyor. Bizler de en iyisi için 
çalışıyoruz.
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