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Hz. Âdem’in yaradılışından bugüne insanlık tarihi, her zaman aydınlık ile karanlığın, aydınlık olduğu id-
diasındaki karanlık ile karanlık gösterilmeye çalışılan aydınlığın kadim mücadelesine sahne olmuştur.
Bittabi dünyada sade siyah ve beyaz yoktur. Yer yer grilikler, farklı renklerin tezahürü tabiidir. Yine de 
bu ikilik, zaman-mekân ayırt etmeksizin birçok şekilde tecessüm eder.

Topraklarımızın yakın siyasi tarihinde bu ikilik, eser/engel zıtlığı olarak somutlaşmıştır. Bir tarafta ül-
keyi hem teknik hem de kültürel açıdan boyunduruk altında kalmaya, karanlığa hapsetmeye teşne öz-
güvensiz, yoz ve cesaretsiz bir zihniyet; karşısında ise aydınlığa, hakikate, refaha, hürriyete, terakkiye, 
ilme, sanata, bilime ve fenne yönelen bir anlayış bulunmaktadır.

Bunlardan birincisi her ne kadar zıddıymış gibi davranıyorsa da bugüne kadar Türkiye’yi zifiri karanlığa 
gömmekten başka hiçbir meziyet sahibi olamamış, bu yolda uğraş sarf etmekten gayrı dişe dokunur 
bir faaliyeti bulunmamıştır.

Bizler hamdolsun bu aydın görünümlü kararmışlığın, değerlerinden uzaklaşmışlığın, kültürel kaybolu-
şun değil, hakiki aydınlığın yurdumuza hâkim kılınmasının gayreti içerisinde olduk. Bildiğimiz, inandı-
ğımız doğrular etrafında davranarak ve eseri, hizmeti, icraati gözeterek hareket ettik. Gerçek mânâda 
uygar bir ülke ve toplum olabilmenin yolunun, mesaileri ideolojik körlüklerden doğmuş kategorizas-
yonlar ve ayrımcılıklar üretmeye harcamak yerine azimle çalışmaktan geçtiğini gördük; amellerimizi 
bu düstur üzerine bina ettik.

80 yıl boyunca eksik bırakılan ve engellenen altyapı çalışmalarının yapımını biz üstlendik. Sahipsiz 
bırakılan ve ötekileştirilen vatandaşlarımızın yaralarını biz sardık. Sosyal devlet anlayışını lafta bırak-
madık, pratiğe döktük. İlme, bilim ve teknoloji çalışmalarına dört elle sarıldık. Dört koldan taarruz da 
etseler, engeller de çıkarsalar bunları biz yaptık, yine yapacağız. 

2023, 2053 ve 2071 vizyonlarımız ortadadır. Türkiye, ortaya konan idealler ve bu uğurda gösterilen 
iradenin meyvelerini toplamaya çoktan başlamıştır. Üretim, yatırım, ihracat, istihdam, büyüme ve cari 
fazla odaklı ekonomi modelimiz ile Türkiye’yi aydınlık yarınlara kavuşturma çabamızdan vazgeçme-
yecek, aydınlığın istikametinde yürümeye devam edeceğiz.

Karanlığa asla teslim olmadık, olmayacağız.

Cumhurbaşkanımız, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda sevgi gösterileriyle karşılandı.



Türkiye ile Azerbaycan ortak üni-
versite kuruyor.

“Bu millet için ne yapsak, bu 
ülkeye hangi hizmeti versek azdır”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Elon Musk ile gö-
rüştü

Cumhurbaşkanımızın kıymetli 
eşleri Emine Erdoğan Afrikalı 
devlet başkanlarının eşleriyle bir 
araya geldi.

Emine Erdoğan, Siirt’te kütüpha-
nen açılışı yaptı

“İnovasyonun ve teknolojinin 
bel kemiği olan bilim Türkiye’nin 
siyasi bağımsızlığının da 
teminatıdır.”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, 6-7 Aralık 2021 
tarihlerinde Katar’a resmî ziyaret 
gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Afrikalı gençlerle 
buluştu

Türk bilim insanından çığır aça-
cak buluş

Cumhurbaşkanımız, “Kesişme; İyi 
ki Varsın Eren” filminin galasına 
katıldı.

Kurdaki yükselişten kaynaklanan 
kaygılarını gidermek için yeni bir fi-
nansal alternatif 

“AK Belediyelerimiz 2023 
seçimlerine hazır”

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülleri sahiplerini buldu.

AK Parti Genel Merkez Sosyal 
Politikalar Başkanlığı tarafından, 
“Engelsiz Yenilikçi Politikalar 
Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Otomobili TOGG’un yeni 
logosu belli oldu.

“Türk Kadınının Güçlü Bir Aklı, 
Güçlü Bir Yüreği ve Güçlü Bir 
Maneviyatı Vardır”
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla 
(GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye, 3. Çeyrekte 7,4 büyüdü.

YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 7,4 
BÜYÜME

TBMM Genel Kurulu’nda 12 gün süren 2022 Merkez Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

2022 YILI BÜTÇESİ
TBMM’DE KABUL EDİLDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı 
Prof. Dr. Erol Özvar, Azerbaycan Devlet 
İktisat Üniversitesince (UNEC) düzen-
lenen Ekonomi Forumu’na (UEF Bakü 
2021) katıldı. Özvar, Azerbaycan’la or-
tak üniversite kurulması yönünde ça-
lışma başlatıldığını açıkladı. 

TÜRKİYE İLE 
AZERBAYCAN 
ORTAK 
ÜNİVERSİTE 
KURUYOR

DSİ’nin yürüttüğü çalışmalarla Suriye ve Afrika’da 3 milyon 163 bin kişiye yetecek miktarda temiz içme 
ve kullanma suyu temin edildi. “İçme Suyu Temini Projesi” sayesinde ise KKTC’ye yılda 75 milyon met-
reküp su iletiliyor.

DSİ SAYESİNDE DÜNYADA 3,2 MİLYON KİŞİ 
TEMİZ SUYA KAVUŞTU
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, “Ortaya, ülkenin engellilerle ilgili çalışmalarına 2030 
yılına kadar yön verecek kapsamlı, detaylı, iyi çalışılmış bir yol haritası çıkardık. Toplamda 8 politika 
alanı üzerine inşa edilen Engelsiz Vizyon, 8 amaç, 31 hedef ve 107 eylemden oluşmaktadır. Bu kap-
samda engelli kardeşlerimiz için hayatın her alanını, özellikle kamu kullanımını, açık alanların erişile-
bilirliğini önemsiyoruz.” dedi.

2030 ENGELSİZ VİZYON BELGESİ’NİN 
HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

18 YILDA 1,1 
MİLYON HEKTAR 
ALAN EROZYONDAN 
KURTARILDI

EMİNE ERDOĞAN, SİİRT’TE KÜTÜPHANE 
AÇILIŞI YAPTI

2003-2020 döneminde yürütülen çalışmalarla 1 
milyon 103 bin 583 hektarlık alan erozyon ve çöl-
leşmeden kurtarıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi, Si-
irt’teki Yağmurtepe İlkokulu’na kazandırılan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

KANUNİ, KARADENİZ’DEKİ İLK DERİN 
DENİZ KUYU TESTLERİNİ BAŞARIYLA 
TAMAMLADI
Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz’in derinliklerinde yürüttüğü ilk derin deniz kuyu testlerini başarıy-
la tamamladı. Gemi, 2154 metre su derinliği ve 3950 metreye varan son derinlikte kuyu testlerini 
yaptı.
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

SELZEDE ÇİFTE CUMHURBAŞKANIMIZIN 
TALİMATIYLA EV İNŞA EDİLDİ

ERDOĞAN VE ALİYEV’İN DOSTLUĞUNU 
ANLATAN KİTAP TANITILDI

TÜRK BİLİM 
İNSANINDAN 
DİYABET 
TEDAVİSİNDE 
ÇIĞIR AÇACAK 
BULUŞ

Sinop’ta yaşanan sel felaketinde evleri zarar gören Yıldız çifti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla inşa edilen yeni yuvasına kavuştu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in son 
18 yıldaki görüşmeleri ve açıklamaları kitaplaştırıldı. Kitabın tanıtım töreninde konuşan AK Parti Genel 
Başkanvekili Binali Yıldırım, Karabağ zaferinin önemini anlattı.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil 
ve ekibi, diyabet hastalarına umut olabilecek 
önemli bir buluşa imza attı. Hotamışlıgil ve 
ekibi Tip-1 ve Tip-2 diyabetin gelişimini etkile-
yen yeni bir hormon keşfetti.

ÇİFTÇİYE TEDBİR PAKETİ: 2,6 MİLYAR 
LİRA ÖDENECEK
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tedbir paketi kapsamında 651 bin çiftçiye Aralık ayının 
ikinci yarısından itibaren 2,6 milyar lira ödeneceğini belirterek, “Gelecek yıllarda çiftçiler zarar et-
meyecek” dedi.
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

TURKOVAC için acil kullanım 
onayı çıktı. Seri üretimine başla-
nan aşı, milyonlarca insanımıza 
ve diğer ülke vatandaşlarına şifa 
olacak.

TOGG’UN YENİ LOGOSU BELLİ OLDU TURKOVAC 
YAKLAŞIK 
20 AYDA 
ÜRETİM 
AŞAMASINA 
GELDİ

Türkiye’nin Otomobili TOGG’un yeni logosu, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubunun sosyal medya hesabın-
dan paylaşıldı. Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve 
Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor.

Türksat 5B uydusu, Florida 
Cape Canaveral üssünden 
SpaceX Falcon-9 roketi ile 
uzaya fırlatıldı. Uyduda, 
ASELSAN tarafından yüzde 
100 yerli ve milli kaynaklarla 
geliştirilen veri aktarım ekip-
manları da yer aldı. Türksat 
5B ile, veri iletim kapasitesi 
tam 20 kat artacak.

TÜRKSAT 
5B’DE 
ASELSAN 
İMZASI

VAKIFBANK 4. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank, Imoco Conegliano’yu 3-2 mağlup ede-
rek 4’üncü kez dünya şampiyonu oldu.
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2021’DE NELER OLDU? 2021’DE NELER OLDU?
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2021’DE NELER OLDU? 2021’DE NELER OLDU?



a  2022 ___ 2120 ___ a  2022

r i e E onomi ode ir i e E onomi ode i r i e E onomi ode i



a  2022 ___ 2322 ___ a  2022

r i e E onomi ode ir i e E onomi ode i r i e E onomi ode i



a  2022 ___ 2524 ___ a  2022

r i e E onomi ode ir i e E onomi ode i r i e E onomi ode i



a  2022 ___ 2726 ___ a  2022

 raa   ra raa   ra  raa   ra



a  2022 ___ 2928 ___ a  2022

 raa   ra raa   ra  raa   ra



a  2022 ___ 3130 ___ a  2022

 raa   ra raa   ra  raa   ra



m r a an m m r a an m

a  2022___ 3332 ___Ocak 2022

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, partimizin TBMM 
Grup Toplantısı’nda yaptığı konuş-
masında, Türkiye’nin yeni ekonomik 
modeline ve kalkınma hamlelerine 
vurgu yaptı. Konuşmasına milletve-
killerine bütçenin Genel Kurul çalış-
malarında başarılar dileyerek başla-
yan Cumhurbaşkanımız, “Milletimiz 
müsterih olsun, hiçbir insanımızı ne 
işsizliğe mahkûm edeceğiz ne ha-
yat pahalılığı altında ezdireceğiz ne 
de sahipsiz bırakacağız.”, “Ne yaptı-
ğımızı biliyoruz, nasıl yapacağımızı 
biliyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca 
bütçe çalışmalarının, aynı zamanda 
parti gruplarının ve milletvekillerinin 
birikimlerini, hazırlıklarını, kabiliyet-
lerini ortaya çıkaran mecralar oldu-
ğunu söyleyen Cumhurbaşkanımız, 
bütçe çalışmaları sürecinde yer 
alan herkese teşekkür etti. 

“Ülkeyi kendi rotasına döndürmek 
isteyenler hukuk ve ahlak dışı sal-
dırılara maruz kaldı”
Cumhurbaşkanımız, konuşmasında 
Türkiye’nin son 19 yıldaki kalkınma 
hamlesine, önümüzdeki dönemde 
üzerinde durulacak ekonomi mode-
line ve Türkiye’nin yakın siyasi tari-
hindeki engelleme girişimlerine vur-
gu yaptı: “Türkiye’nin son 19 yılına 
damga vuran demokrasi ve kalkın-
ma hamlesi, her adımını yenisi takip 
eden dinamik bir süreç olarak ya-
şanmıştır. Şimdi bu dinamik sürecin 
yeni bir aşamasında bulunuyoruz. 
Yatırım, istihdam, üretim, ihracat 
odaklı büyüme stratejisiyle yolumu-
za devam edeceğimiz bu yeni politi-
ka, öyle bir anda ortaya çıkmış de-
ğildir. Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize 
kazandırdığımız her eser, milletimi-
ze sunduğumuz her hizmet, yaptı-
ğımız her yatırım, makroekonomide 
tesis ettiğimiz her denge, bu atılıma 
hazırlık amacı taşıyordu. Eğitimden 
sağlığa, ulaştırmadan enerjiye tüm 

alanlarda zayıf altyapıya sahip bir 
ülkede böylesine köklü ve büyük 
hedefleri olan bir değişimin hayata 
geçirilmesi zaten mümkün değil-
di. Esasen Gazi Mustafa Kemal’in, 
Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki 
gayretlerinden itibaren rahmetli 
Menderes’ten rahmetli Özal’a kadar 
pek çok devlet adamı aynı hedef için 
harekete geçmiştir. Ama bu gayret-
lerin hepsi de tek parti faşizmi ve 
onun darbe cunta görünümündeki 
farklı tezahürleri eliyle kesintiye uğ-
ramıştır. Hiç şüphesiz bu ihanetlerin 
gerisinde Türkiye’nin bölgesinde ve 
dünyada söz sahibi olmasını iste-
meyen, geçtiğimiz asrın küresel 
yönetim düzenini kuranlar vardı. Ül-
kemizin IMF ile ilk anlaşmayı yaptığı 
1947 yılından itibaren ekonomi poli-
tikalarımız ve çoğunlukla da onunla 
bağlantılı olarak siyasi politikaları-
mız, bu küresel sistemin kontrolü 
altında yürümüştür.”
Siyaset ve bürokrasinin yanında iş 
dünyasından medyaya kadar ülke-
nin tüm dinamiklerinin, bu doğrul-
tuda dizayn edilmeye çalışıldığına 
dikkati çeken Cumhurbaşkanımız, 
“Menderes’ten Özal’a, rahmetli Erba-
kan Hoca’mızdan bizim dönemimi-
ze kadar bu sistemin dışına çıkarak, 
ülkeyi kendi rotasına döndürmek 
isteyenler ise hukuk ve ahlak dışı 
saldırılara maruz kalmışlardır. Buna 
rağmen milletimiz, her darbenin, her 
krizin, her ara dönemin ardından ye-
niden kendi değerleriyle, tarihiyle, 
kültürüyle, gerçek gücüyle buluştu-
racak kadroların önünü açmıştır.” 
ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, şair ve yazar 
Cahit Zarifoğlu’nun “Motorlu Kuş” 
hikâyesinde, vücuduna motor takı-
lan ancak bir süre sonra çıkartılmak 
zorunda kalındığında, kırlangıcın 
kanatlarının uçamayacak, gagası-
nın da sap taşıyamayacak duruma 
geldiğinin anlatıldığını söyledi. Biri-

lerinin içeriden, birilerinin dışarıdan 
Türkiye’yi böyle bir duruma sokmak 
için çalıştığını ifade eden Cumhur-
başkanımız, sözlerini şöyle sürdür-
dü:
“Maalesef uzunca bir süre başarılı 
da oldular. AK Parti iktidara geldi-
ğinde, geçmişi neredeyse 2 asrı bu-
lan bu uzun ve meşakkatli hikâyeye 
sahip bir ülke devraldı. Gerçi bizim 
uzun iktidar dönemimiz de kendi 
içinde aynı amaç için farklı araçla-
rın kullanıldığı zorlu mücadele yıl-
larıyla geçti. Bir dönem karşımıza 
vesayeti çıkardılar, bir dönem önü-
müze PKK’sından DAEŞ’ine kadar 
sınırlarımızı ve şehirlerimizi taciz 
eden terör örgütlerini sürdüler. Bir 
dönem kurumlarımız içine sızdır-
dıkları örgüt üyeleriyle darbe üstüne 
darbe girişiminde bulunan FETÖ’cü 
hainlerle saldırıya geçtiler. AB üye-
liğinden Amerika ile ilişkilerimize, 
Kıbrıs’tan Akdeniz’e kadar daha nice 
konuda uluslararası alanda maruz 
kaldığımız haksızlıkları saymıyorum 
bile. Allah’ın yardımı ve milletimizin 
desteğiyle bu uzun iktidar dönemi-
mizde girdiğimiz her mücadeleyi ka-
zandık, her badireyi atlattık, ülkemizi 
hedeflerinden asla koparmadık.”
Ülkede yatırım, istihdam, üretim ve 
ihracat tarafındaki olumlu gelişme-
leri yakından takip ederken, kur ve 
fiyat artışından kaynaklanan olum-
suzlukları da dikkatle izlediklerini 
kaydeden Cumhurbaşkanımız, kur-
la ilgili beklentinin rakamın seviyesi 
değil, istikrarının sağlanması nokta-
sında olduğunun farkında oldukları-
nı dile getirdi.
Cumhurbaşkanımız, gelişmelerin 
önemli bir kısmının, küresel dalga-
lanmadan kaynaklı olduğunu vur-
gulayarak, “Çarşı pazardaki kimi 
ürünlerde yaşanan fahiş fiyat artış-
larının çoğunun mantıklı bir izahının 
bulunmadığını da görüyoruz. Hepsi 
de birbirini tetikleyen bu zincirleme 

“NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ, 
NASIL YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ”
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Hangi sonuçlar elde edeceğimizi, 
onu da biliyoruz. Türkiye’yi nasıl 
güçlü bir kalkınma altyapısına, güç-
lü bir demokrasiye kavuşturmuşsak 
üretime ve istihdama dayalı köklü 
bir ekonomiye de kavuşturacağız.” 
ifadelerini kullandı. Türkiye, geliş-
miş ülkeler arasındaki yerini alana 
kadar durmak, duraksamak, tered-
düt etmek olmadığını belirten Cum-
hurbaşkanımız, “Bizim önümüzü 19 
yıldır kesemedikleri için işte bugün 
bu büyük değişimi hayata geçire-

biliyoruz. İnşallah bunu da başara-
rak ülkemizin ve milletimizin asırlık 
rüyasını gerçeğe dönüştüreceğiz. 
Milletimize ‘çalışın, üretin, istihdam 
oluşturun’ derken devlet olarak üze-
rimize düşenleri de adım adım ya-
pıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz.” 
diye konuştu. 
“Dünyada enerji fiyatlarının tarihin 
en yüksek seviyesine ulaştığı bir 
dönemde biz hanelerde kullanılan 
doğal gazı 4’te 1, elektriği yarı fiya-
tına insanlarımıza sunuyoruz.” di-

yen Cumhurbaşkanımız, alım gücü 
düşen dar gelirli vatandaşları ra-
hatlatacak ilave adımları birer birer 
hayata geçirmeye hazırlandıklarını 
belirtti. Cumhurbaşkanımız, “Mille-
timiz müsterih olsun, hiçbir insanı-
mızı ne işsizliğe mahkûm edeceğiz 
ne hayat pahalılığı altında ezdirece-
ğiz ne de sahipsiz bırakacağız. Yeni 
ekonomik programımızı uygularken, 
ihtiyaç duyulacak destek paketleriy-
le her kesimin yanında yer alıyoruz.” 
açıklamasında bulundu.

fiyat artışlarının zehirlediği iklimin 
bir an önce temizlenmesi gerektiği-
ni biliyoruz. Bu tablo, küresel ekono-
mideki krizle, ülkemiz ekonomisin-
deki değişimin birlikte gerçekleştiği 
bir dönemden geçiyor olmamızdan 
kaynaklanıyor. Biliyorsunuz Türki-
ye, pek çok gelişmekte olan ülkenin 
yerinde saymasına yol açan yüksek 
faiz üzerine kurulu para politikasını 
artık terk etti.” ifadesini kullandı. 

“Türkiye, hedeflerine doğru karar-
lılıkla ilerlemektedir”
Cumhurbaşkanımız, bu yılın üçün-
cü çeyrek büyümesinin yüzde 7,4 
olarak açıklandığına işaret ederek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu büyüme oranıyla, G20 içinde ilk 
sırada yer alıyoruz. Milli gelirimize 
gelince bir önceki yılın aynı döne-
mine göre, yüzde 7,8 arttı. Üçüncü 
çeyrekte mal ve hizmet ihracatın-

daki artışın yüzde 25,6’yı, ithalattaki 
gerilemenin de yüzde 8,3’ü bulması 
çok önemlidir. Bu yıl elde ettiğimiz 
büyümenin önemli bir bölümü ih-
racat kaynaklıdır. Yıllık 216 milyar 
doları bulan ihracatımızın, ithalatı 
karşılama oranı yüzde 83’ü geride 
bırakan Türkiye, hedeflerine doğru 
kararlılıkla ilerlemektedir. Ülkemizin 
ihracatı sadece rakam olarak büyü-
müyor. Yapısal olarak da yüzde 95’i 
imalat sanayi ürünlerinden oluşan 
güçlü bir konuma yükseliyor. Öyle 
ki üretimimizi bir yılda neredeyse iki 
katına çıkartabilecek sağlamlıkta ve 
esneklikte bir altyapıya sahibiz. Ül-
kemizin 81 ilinin tamamına yayılan 
organize sanayi bölgeleriyle, fabri-
kalarıyla, tesislerle çalışıyor, üreti-
yoruz. İnşallah 2021 yılını çift haneli 
büyümeyle kapatacak bir yere doğ-
ru gidiyoruz. Şayet eskiden olduğu 
gibi yüksek faiz sisteminde devam 

etseydik, muhtemelen bu büyüme 
rakamlarını göremeyecektik. Aynı 
şekilde, belki bugün için yaşadığı-
mız sıkıntıların bir kısmı da olmaya-
caktı. Emin olun böyle bir durumda 
Türkiye, önümüzdeki onlarca yıl 
boyunca bir daha gelişmiş ülkeler 
ligine çıkma fırsatını da yakalaya-
mayacaktı. Bu değişimi ya şimdi ya-
pacaktık ya da en az bir neslin daha 
hayallerinden, hedeflerinden uzak 
kalmasına rıza gösterecektik. Bel-
ki siyaseten en riskli, fakat ülkemiz 
ve milletimiz için en doğru planı biz 
yaptık, yapıyoruz.”

“Hep söylediğim gibi: Ne yaptığı-
mızı biliyoruz, nasıl yapacağımızı 
biliyoruz.”
Cumhurbaşkanımız, “Hep söyledi-
ğim gibi: Ne yaptığımızı biliyoruz, 
nasıl yapacağımızı biliyoruz. Hangi 
risklerle karşılaşacağımızı biliyoruz. 
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ğını hatırlatan Cumhurbaşkanımız, 
“Ülkemizin bu yolla bir cendereye 
sokulmak istenmesi, bizim tarafı-
mızdan engellenmiştir. Biz buna 
müsaade etmeyeceğiz. Burada ifa-
de ettiğimiz oyun şu, bir defa kur, 
faiz spekülasyonu ile karşı karşı-
yayız dolayısıyla bu spekülasyonu 
ancak biz engelleriz.” diye konuştu. 
Yüksek faiz kazancı için kısa vade-
li olarak ülkeye giren küresel fonlar 
olduğunu dile getiren Cumhurbaş-
kanımız, bu sıcak paranın döviz ku-
runu geçici olarak düşürebileceğini, 
bunun ideal olan bir durum olmadı-
ğını kaydetti. Bir süre sonra bu fon-
ların yüksek faiz kazancını alıp dü-
şük kurdan tekrar dövize dönerken 
kurun yeniden yükseleceğini akta-
ran Cumhurbaşkanımız, yükselen 
kuru düşürmek için her seferinde 
daha yüksek faiz vermek gerektiğini 
belirtti. Cumhurbaşkanımız, sürekli 
tekrarlanan bu sürecin, ülkenin kay-
naklarını küresel sermayeye aktaran 
ve ekonomiyi bağımlı hale getiren 
bir kısır döngü olduğunu, şu anda 
da bunun yaşandığını ifade etti.
“Kur, faiz, enflasyon sarmalına böyle 
sokulduk. Biz de diyoruz ki, ‘biz kur, 
faiz, enflasyon sarmalında yaşama-
yacağız ve yatırımı, üretimi engelle-
melerine de müsaade etmeyeceğiz.’ 
Büyümeyi istikrarsız hale getirmele-
rine müsaade etmeyeceğiz ve biz 
bu sarmaldan çıkacağız. Bu tezgâ-
hın bozulmasını istemeyenler, kur 
manipülasyonu ile bizi yeniden bu 
oyuna çekmek istiyorlar.
Küresel finans çevreleri ve içerdeki 
iş birlikçileri bu kez bunu başarama-
yacaklar. Şimdi özellikle de maliyet 
enflasyonu denilen bir tez var. Sı-
kıntı bu değil mi? Yani sanayicinin, 
yatırımcının en önemli engeli nedir? 
Maliyet enflasyonudur. Çünkü mali-
yetler ne kadar yükselirse onun yatı-
rımdaki gücü de o kadar azalır. Biz 
tam aksine istiyoruz ki yatırımda bu-

nun gücünü artıralım. Ondan sonra 
da uluslararası ihracatta o yatırımcı 
ne yapsın? Yarışa çok daha güçlü 
bir şekilde girsin.”

“Türkiye’nin ekonomik verileri za-
yıf değil”
“Ülkemiz, artık bu kısır döngüyü 
kırma noktasına gelmiştir ve bu-
radan geriye dönüş de yoktur. Biz, 
buradan geriye dönmeyeceğiz. Sal-
gın sonrası dünya ekonomisinde 
oluşan yeni dengeler de bu süreci 
hızlandırmıştır. Bütün bunlardan 
Türkiye olarak biz büyük oranda sıy-
rılmış vaziyetteyiz. Türkiye’nin güçlü 
ekonomik dinamiklerine güvenen 
yabancı yatırımcılar için uzun vadeli 
yatırımların artık zamanıdır. Nitekim 
son dönemde Türkiye ekonomisinin 
sunduğu bu fırsatları gören önemli 
yabancı yatırımcıların büyük ölçekli 
yatırımlar için harekete geçtiğini gö-
rüyoruz. Türkiye’ye uzun vadeli yatı-
rım yapanlar her zaman kazanmış-
tır. Bundan sonra da kazanacaktır.”

“Şu anda ihracatta gayet iyi ko-
numdayız”
“Türkiye’deki sermayenin temsilcisi 
konumunda olan STK’nın burada 
kalkıp da bize cevap yetiştirmeye 
kalkması, bu da çok manidar. Onla-
ra diyorum ki, ‘kamu bankaları eğer 
kredi istiyorsanız size kredi vermeye 
de hazır.’ Mevcut yatırımlarınızı ge-
lin daha da güçlendirin. Sizlere kre-
diyse kredi, vermeye de hazır. Bizim 
derdimiz var. Bizim derdimiz ne? 
Kur, faiz sarmalı değil. Tam aksine 
yatırım yapacak güçlü yatırımcıları 
biz arıyoruz. Yeter ki bize güven ve-
ren yatırımcı olsun. Bunun ismi şu 
olmuş bu olmuş önemli değil. Çün-
kü biz, yeni ekonomi modeliyle artık 
yüksek faiz verecek sıcak para çek-
me politikasını elimizin tersiyle iti-
yoruz. Düşük faizle yeni yatırımları, 
üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz. 

Onun için birinci derecede kamu 
bankalarının yöneticilerine hep onu 
söylüyorum. Bak diyorum, düşük fa-
izle siz özel sektör bankalarıyla faiz 
noktasında yarışa girmeyeceksiniz. 
Tüm aksine düşük faizle siz yatırım-
cımızı teşvik edeceksiniz, onların 
yatırım yapmasını sağlayacaksınız, 
ardından bir sizden bir şey bekliyo-
ruz istihdamı artıracaksınız. İstih-
damla beraber üretimi artıracaksı-
nız, üretimle beraber uluslararası 
küresel sermaye ile ihracatta yarışa 
gireceksiniz. Şu anda ihracatta ga-
yet iyi konumdayız. Çok çok iyi ko-
numdayız. Şu anda 215-220 milyar 
dolarlara çıktık, yıl sonuna kadar bu 
220’nin üzerine çıkacak. Bunlar Tür-
kiye’nin ihracattaki rekoru.”
Faizleri artırmanın çözüm olmadığı-
nın defalarca görüldüğünü belirten 
Cumhurbaşkanımız, yüksek faizle 
sıcak para çekerek, döviz kurunu 
baskılayıp ithalatı ucuzlatmanın 
enflasyonla mücadele olmadığının 
altını çizdi.
“Bize dayatılan yüksek faiz politikası 
o da yeni bir olay da değil. Yerli üre-
timi yok eden, üretim maliyetlerini 
artırarak, yapısal enflasyonu kalıcı 
hale getiren bir modeldir. Bu model, 
sıcak para her çıktığında kur artışı 
ile enflasyonun yeniden tetiklendiği 
ve yeni faiz artırımlarının gündeme 
getirildiği sonu olmayan bir sar-
maldır. Biz şimdi bu sarmala son 
veriyoruz. Bugün geldiğimiz nok-
tada ihracatımızın, bu oran önemli, 
ithalatımızı karşılama oranı yüzde 
90’lara ulaştı. Mesele bu.”

“KUR, FAİZ, ENFLASYON 
SARMALINDA YAŞAMAYACAĞIZ; 
YATIRIMI, ÜRETİMİ 
ENGELLEMELERİNE MÜSAADE 
ETMEYECEĞİZ”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayının-
da gündeme ilişkin soruları yanıtla-
dı, değerlendirmelerde bulundu.

Yeni ekonomi modeli
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, faizin zengini daha 
zengin, fakiri daha fakir yaptığını 

söyledi. Türkiye ne zaman yüksek 
faiz kıskancından çıkmak için adım 
atsa döviz kuru üzerinden manipü-
latif bir baskıyla karşı karşıya kaldı-
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lamalarıyla tek parti faşizmine geri 
döndürecekler. Ellerinden gelse bu 
milletin hangi inanca, hangi kökene, 
hangi meşrebe sahip olursa olsun 
kendileri gibi düşünmeyen, kendileri 
gibi yaşamayan tüm fertlerini imha 
edecekler. Ama hamdolsun başara-
mıyorlar ve başaramayacaklar. Mil-
letimiz her darbeden, her saldırıdan, 
her karanlık geceden sonra hak, hu-
kuk, adalet, özgürlük bayrağını yeni-
den yükseltmiştir.”
Cumhurbaşkanımız, bu kutlu müca-
dele döneminde her birini rahmetle 
andıkları kayıplarının olduğuna işa-
ret ederek, “Çekilen acılar ve uğranan 
zulümler yüreklerimizde inanın derin 
izler bırakmıştır. Heba olan vaktimiz 
ve enerjimiz bizi dünyadaki kalkınma 
yarışında epeyce geriye itmiştir. Bu-
nunla birlikte karanlığa asla teslim 
olmadık, umudunuzu asla kaybet-
medik, zalimlere asla boyun eğme-
dik, mücadeleyi asla bırakmadık. So-
nuçta kalbimizin bir yanı buruk, diğer 
yanı coşkuyla dolu bir şekilde işte 
bugün buradayız. ‘Helalleşme’ diye 

ortaya atılanların önce gelip burada-
ki kardeşlerimizden helallik almaları 
lazım.” dedi.
Kendisinin Siirt’in damadı olduğunu 
hatırlatarak, evlendiği dönemdeki Si-
irt’in bugün olmadığını, çoğunun göç 
ettiğini belirten Cumhurbaşkanımız, 
“Niye? Terör sebebiyle. Buralardan 
topraklarını terk ederek İstanbul, 
İzmir, Ankara buralara göç ettiler. 
Onlara burada yaşamayı adeta zin-
dan edenler şimdi onun hesabını 
veriyorlar ve verecekler. Üzerlerine 
üzerlerine gidiyoruz, gideceğiz. 1960 
darbesinden 1980 darbesine, 1997 
postmodern darbesinden 15 Tem-
muz darbe girişimine uzanan bir 
utanç galerisinden geçerek geldiği-
miz bu yer hepimiz için çok kıymet-
lidir. Gençlerimizin en büyük şansı 
bu zulümleri bizzat yaşamamış, en 
büyük eksikleri de bu tecrübeleri 
bizzat edinmemiş olmalarıdır.” diye 
konuştu. Cumhurbaşkanımız, bu 
tür buluşma programlarını orta yaş 
ve üstü kuşağa yaşadıklarını hatır-
latma, gençlere de tecrübe aktarımı 

vesilesi olarak gördüklerini söyledi.
Siyasi özgürlükle ekonomik özgür-
lüğün madalyonun iki yüzü gibi 
olduğunu, biri olmadan diğerinin 
anlamsız olacağını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, “Biz ülkemizde 
nasıl tüm vatandaşlarımızı en geniş 
hak ve özgürlüklere kavuşturmuş-
sak, inşallah ekonomide de unut-
mayın yatırım, istihdam, üretim, 
ihracat, büyüme merkezli yeni prog-
ramımızla refahı yaygınlaştıracağız. 
Bugün demokrasiyi konuşuyoruz, 
inşallah yarın milletimizin refahını 
nasıl arttırdığımızın muhasebesi-
ni yapacağız. Geçmişini bilmeyen 
geleceğini inşa edemez. Nereden 
nereye geldiğimizi doğru şekilde 
tespit etmeden nereye gideceğimi-
zi bilemeyiz.” dedi. Merhum Sezai 
Karakoç’un “Kar Şiiri”ni de okuyan 
Cumhurbaşkanımız, “Evet bir gün 
herkes milletimizle birlikte verdiği-
miz demokrasi mücadelemizi de 
anlayacak, ekonomi mücadelemizi 
de anlayacak, medeniyet mücade-
lemizi de anlayacak.” diye konuştu.

“KARANLIĞA ASLA TESLİM 
OLMADIK”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, kıymetli eşleri Emi-
ne Erdoğan ile birlikte Siirt ziyareti 
sırasında “Demokrasi Konuşmaları, 
Bir Şiirin Öyküsü” etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanımız konuşması-
na, 24 yıl önce, 1997 yılında Siirt’te 
düzenlediği bir mitingde okuduğu 
ve dönemin zihniyeti gereği hapis 
cezası almasına neden olan konuş-
masındaki dizelerle başladı:
“Minareler süngü, kubbeler miğfer, 
câmiler kışlamız, mü’minler asker. 
Bir şey beni sindiremez; gökler, yer-
ler açılsa, üzerimize tufanlar, yanar-

dağlar saçılsa; Biz oyuz ki; imanıyla 
övündüğümüz ecdadımız, titretici 
şeylere hiçbir gün diz çökmemiş. 
Zaferlerin kapısı, Anadolu’nun tapu-
su, Malazgirt’ten ta Çanakkale’ye, 
imanın geçilmez kalesine kadar ec-
dadımızı zaferden zafere koşturan 
işte şu anda içinde bulunduğumuz 
bu birlik, beraberliktir.”
Program vesilesiyle demokrasi mü-
cadelesinin pek çok farklı sayfasına 
şahitlik etmiş vatandaşları dinleye-
ceklerini dile getiren Cumhurbaşka-
nımız, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkemizin, rahmetli Menderes’in 

‘Yeter söz milletindir’ diyerek baş-
lattığı demokrasi yolculuğu idam 
sehpasından zindanlardaki işkence-
lere kadar nice baskı ve zulümle en-
gellenmeye çalışıldı. Toprağa göm-
düklerini sandıkları filizlerin aslında 
birer tohum olduğunu ve her sefe-
rinde çok daha güçlü bir şekilde boy 
vereceğini bunlar hiç düşünmemiş-
lerdi, bilmiyorlardı. Buna rağmen 
coğrafyamıza ve milletimize yönelik 
kinleriyle, nefretleriyle, sinsilikleriyle 
bezeli niyetlerinden hala vazgeç-
miş değiller. Ellerinden gelse bugün 
Türkiye’yi yeniden zihniyeti ve uygu-
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yürütülen yüzlerce dev yatırımı ya-
kından takip ediyoruz.
Türkiye’nin kurtuluşunu, küresel 
çıkar odaklarının güdümündeki re-
çetelerde değil, işte bu örneklerde 
olduğu gibi kendi kaynaklarını ha-
rekete geçirecek yatırımlarda, istih-
damda, üretimde, ihracatta, cari faz-
lada görüyoruz. Biz 19 yıldır yoluyla, 
köprüsüyle, havalimanıyla, barajıyla, 
santraliyle, arıtma tesisiyle, sula-
ma sistemleriyle sahip olduğumuz 
muazzam altyapıyı işte bunun için 
inşa ettik. Biz 19 yıldır bunca okulu, 
bunca üniversiteyi, bunca mesleki 
eğitim kurumunu, bunca hastaneyi, 
bunca adliye saraylarını, bunca gü-
venlik sistemini işte bunun için kur-
duk. Biz 19 yıldır ülkemizi her alanda 
bölgesinin ve dünyanın yükselen 
yıldızı yapmak için onca mücadele-
yi işte bunun için verdik. Şimdi gelin 
hep beraber bu imkânları ülkemizin 
ve milletimizin aydınlık geleceğinin 
sembolleri olan 2023 hedeflerimizi 
hayata geçirmek, 2053 vizyonumu-
zu şekillendirmek için kullanalım. Bir 
olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş 
olarak, hep birlikte Türkiye olarak in-
şallah bunu da başaracağız.”
Cumhurbaşkanımız, son 8 yıldır ya-
şanan her hadisede Türkiye’nin ve 
milletin aleyhine konum alan bu zih-
niyetin ekonomide yaşanan büyük 
değişimi de aynı sinsilikle mecrasın-
dan saptırmaya çalıştığına dikkati 
çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hep söylüyorum, yatırım, istihdam, 
üretim, ihracat ve büyüme, hedef bu. 
Bu zihniyet yüksek faizle ekonomiyi 
soğutmak, küçültmek ve dolayısıyla 
istihdamı azaltmak istiyor. Biz, ‘Tür-
kiye siyasi, sosyal, ekonomik, askerî 
her alanda bölgesel ve küresel güç 
hâline gelsin’ diyoruz, bu zihniyet 
ülkemizi tüm siyasi ve ekonomik 
iddialarından vazgeçirerek eskiye 
döndürmek istiyor. Biz, ‘Ülkemizi 
büyüterek, işsizliği azaltarak, cari 

fazla yoluyla insanlarımızın refahını 
yükselterek enflasyonu düşüreceğiz’ 
diyoruz, bu zihniyet IMF reçetelerini 
dayatarak, dışa bağımlılığı artırarak 
Türkiye yeniden siyasi ve ekonomik 
boyunduruk altına sokmak istiyor.”
Gelişmiş ülkeler 2008 finans krizine 
girdiklerinde birilerinin Türkiye için 
de felaket senaryoları yazmaya baş-
ladıklarını anımsatan Cumhurbaşka-
nımız, şunları söyledi:
“Biz bu krizin Türkiye’yi teğet geçe-
ceğini söylediğimizde yine birileri 
bunu istihza ile karşılamıştı ama 
Türkiye sadece bu krizin kendisine 
teğet geçmesini sağlamakla kal-
mamış, hızlı bir büyüme sürecine 
girmiştir. Salgın döneminde de yine 
benzer bir tabloyla karşı karşıya kal-
dık. Küresel ekonominin yüzde 3,4 
küçüldüğü geçen yıl biz yüzde 1,8 
oranında büyüme kaydettik. Bu yılki 
büyüme oranımız çoğunluğu sanayi 
üretimine ve 221 milyar doları bulan 
ihracatımıza dayalı olarak çift haneli 
rakama doğru gidiyor.”
Cumhurbaşkanımız, önlerinde zor-
lukların da bulunduğunu belirterek, 
şöyle devam etti:
“Bunların en başında gelen dünyada-
ki enerji ve gıda fiyatları kaynaklı fiyat 
yükselişleri. Bir süre sonra ben ina-
nıyorum bu da dengeye oturacaktır. 
Bu belirsizliğin ortadan kalkması bi-
zim de önümüzü daha rahat görme-
mize imkân sağlayacaktır. Gelişmiş 
ülkelerdeki üretici fiyatları ile tüketici 
fiyat enflasyonları arasındaki büyük 
fark bu ekonomileri bir süre daha 
sarsmayı sürdürecektir. Bu tablo 
bize aynı zamanda ülkemizin üretim 
ve ihracat konusundaki hedeflerine 
ulaşması için ihtiyacımız olan zama-
nı da kazandıracaktır. Sanayi kapa-
sitemizi hızla geliştirirken düşük faiz 
ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı 
adım adım daha ileriye taşıyacağız. 
Bir müddet sonra bu süreç çalışanla-
rın ücretlerinden kamu gelirlerine ka-

dar her alanda kazanç olarak kendini 
hissettirmeye başlayacaktır.”

“Milletimizden bize güvenmesini 
ve sabırlı olmasını istiyorum”
Ne yaptıklarını, nasıl yapacakları-
nı, nereye gideceklerini ve ne elde 
edeceklerini bildiklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, “Milletimizden 
bize güvenmesini ve sabırlı olma-
sını istiyorum. Türkiye’nin asırlardır 
defalarca teşebbüs ettiği ancak her 
seferinde yarım kalan, hatta geriye 
giden büyük kalkınma hamlesinin 
önü inşallah bu defa kesilemeyecek-
tir. Gelişmiş ülkeler arasındaki hakkı-
mız olan yeri aldığımızda bugünleri 
büyük bir başarı hikâyesinin önemli 
safhalarından biri olarak hep birlikte 
hatırlayacağız.” dedi.
Türkiye’nin geçmişte hep başkaları-
nın reçeteleriyle sıkıntıları çözmeye 
çalıştığını belirten Cumhurbaşka-
nımız, “Bu defa dünyadan ve kendi-
mizden çıkardığımız dersler ışığın-
da bilimin, aklın, gayretin ve inancın 
desteğiyle kendi hikâyemizi yazıyo-
ruz. Daha öncekilerden farklı olarak 
bu hikâyeyi güçlü bir altyapı, güçlü 
bir kamu düzeni, güçlü bir kamu 
maliyesi, güçlü bir özel sektör, güçlü 
bir nitelikli insan kaynağı, güçlü bir 
azim eşliğinde hayata geçiriyoruz. 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke-
lerin hızla devasa bir işsizlik krizine 
doğru doludizgin gittiği bir dönemde 
biz yatırım, istihdam, üretim, ihracat 
ve büyüme odaklı politikalarımızla 
vatandaşlarımızın işlerini, aşlarını, 
geleceklerini güvence altına almaya 
çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bu-
lundu.
Türkiye’nin gerektiğinde 40 milyona 
kadar çıkabilecek iş gücünün her bi-
rine bu imkânı sunmak istediklerini 
ifade eden Cumhurbaşkanımız, is-
tihdamdaki her artışın millî gelire de 
yukarı yönlü katkıda bulunduğunu 
söyledi.

“AMACIMIZ KALICI ÜRETİM, 
KALICI İSTİHDAM, KALICI REFAH 
SAĞLAMAKTIR”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın 
ardından yaptığı açıklamada, “Ama-
cımız ülkede 1-2 yıllık zahirde geçici 
bir istikrar değil, kalıcı üretim, kalıcı 
istihdam, kalıcı refah sağlamaktır. 

Bu süreçte ödediğimiz bedeller elde 
edeceğimiz kazançlar yanında çok 
küçük kalacaktır.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, ekonomideki 
gelişmelere dikkat çekerek şu ifade-
lerde bulundu: “Türkiye’nin yatırım 
atağı, her alanda hızla sürmektedir. 

Geçtiğimiz aylarda Adana’da 1,4 mil-
yar dolar yatırım bedeli olan ulusla-
rarası ortaklı bir petrokimya tesisinin 
de temelini atmıştık; Cezayir-Türkiye. 
Ülkemizin dört bir yanında kimi ken-
di vatandaşlarımız tarafından, kimi 
uluslararası yatırımcılar tarafından 
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Hepsi birbirinin adeta mütemmi-
mi. Dolayısıyla bu mütemmim cüz-
ler, bu ülkenin kalkınması, devletin 
güçlü olması noktasında taraflar 
olarak bizim sırtımızı dayadığımız 
iki önemli unsurdur.” diyen Cum-
hurbaşkanımız, Türkiye büyüdükçe, 
güçlendikçe, imkânları arttıkça bun-
dan çalışanların da hak ettikleri payı 
alacağının altını çizdi.

“Kimsenin endişesi olmasın”
Kimsenin, işveren ve çalışan işçi üze-
rinden herhangi bir spekülasyona 
girmemesi, istismarını yapmaması 
gerektiğini vurgulayan Cumhurbaş-
kanımız, şöyle devam etti:
“Yani, ‘yok geçmişte dolar şuydu ve 
doların o olduğu dönemden, hesabı 
dolar üzerinden yaparak şu anda da 
asgari ücreti tespit etmek gerekir’ 
gibi yaklaşımlar bir defa bu ülkenin 
şu andaki çalışan-işveren, bu nok-
tadaki istismarından başka bir şey 

değildir. Bunlara sormak lazım, si-
zin geçmişinizde acaba siz, Türk li-
rasının olduğu bu ülkede dolarla mı 
çalıştırıyordunuz bu insanları? Veya 
avro ile mi çalıştırıyordunuz bu in-
sanları? Bu tür spekülatörlüğe gerek 
yok. Bizim paramız bellidir, o da Türk 
lirasıdır. Ve biz, Türk liramızı yedir-
meyeceğiz. Ve şu anda bazı sıkıntılar 
var, bu sıkıntıları da evelallah en kısa 
zamanda aşacağız. Bundan kimse-
nin endişesi olmasın. Yeni ekonomi 
programımızda önceliğimizi istihda-
mın korunmasına ve geliştirilmesine 
verdiğimizi her fırsatta altını çizerek 
tekrar söylüyoruz. Salgın sürecinde 
hayata geçirdiğimiz istihdam mer-
kezli destek politikaları sayesinde 
hamdolsun bu konuda herhangi bir 
sıkıntı yaşamadık. Son dönemde dö-
viz kurundaki dalgalanma ve buna 
bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya 
çıkan belirsizliğe de en kısa sürede 
son vermekte kararlıyız.”

Asgari ücretten alınan gelir ve 
damga vergisi kalkıyor
Asgari ücrette tarihî bir artışı gerçek-
leştirirken, bunun işveren üzerindeki 
yükünü azaltacak adımları da ihmal 
etmediklerinin altını çizen Cumhur-
başkanımız, Türkiye’de onlarca yıldır 
asgari ücretin vergiden muaf tutul-
ması tartışmalarının yaşandığını ha-
tırlattı.
Yeni asgari ücret düzenlemesiyle, 
on yıllardır konuşulan işte bu özlemi 
de hayata geçirdiklerine işaret eden 
Cumhurbaşkanımız, “Önümüzdeki 
yılbaşından itibaren asgari ücretten 
alınan gelir vergisi ile damga vergi-
sini kaldırıyoruz. Bu iki verginin kalk-
masıyla işveren kesimini 450 liralık 
ilave bir yükten de kurtarmış oluyo-
ruz. Bir başka ifadeyle, asgari ücret-
te tarihî bir artış yaparken, bunun iş-
veren üzerindeki ilave maliyetini 450 
lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz.” 
dedi.

2022’DE ASGARİ ÜCRET 4 BİN 250 
LİRA OLARAK UYGULANACAK
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde işçi ve işveren temsilci-
leri ile yeni asgari ücrete ilişkin basın 
toplantısı düzenledi. Konuşmasına, 
vatandaşları selamlayarak başla-
yan Cumhurbaşkanımız, bir sonraki 
yılın asgari ücretinin her yılın aralık 
ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının nezaretinde, çalışan ve 
işveren kesimlerinin iştirakiyle belir-
lendiğini hatırlattı.
Gerek işçi kesimini, gerek işveren 
kesimini temsilen tarafların çok far-
lı bir anlayış içerisinde, özveriyle bu 
süreci işlettiğini vurgulayan Cum-
hurbaşkanımız, bunun, bugüne ka-

dar alışılmış bir yaklaşım metodu ol-
madığına, bunların ilk defa olduğuna 
dikkati çekti.
Bu durumu toplu sözleşmelerde de 
gördüklerini ve bundan dolayı bir 
Cumhurbaşkanı olarak çok mutlu 
olduğunu dile getiren Cumhurbaşka-
nımız, şunları kaydetti:
“Bakanlığımız tarafından şahsıma 
aktarılan bu görüş çerçevesinde 
biz de asgari ücreti belirledik. Buna 
göre, 2022 yılında asgari ücretin en 
alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygu-
lanacaktır. Çalışanın evli olmasına 
ve çocuk sayısına göre bu rakam 
daha da yükselmektedir. Son 50 yı-
lın en yüksek rakamını ifade eden, 

yüzde asgari ücret olarak söylüyo-
rum, asgari ücret artışı yüzde 50 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni 
asgari ücretin çalışanlarımıza, işve-
renlerimize, ülkemize hayırlı olması-
nı diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Anayasası’nda belirtildiği şekilde de-
mokratik ve sosyal bir hukuk devleti 
olduğunun ifadesi olan bu artışla, 
çalışanlarımızı fiyat artışları kar-
şısında ezdirmeme kararlılığımızı 
ortaya koyduğumuza inanıyorum. 
Ülkemizin içinden geçtiği şu zor dö-
nemde elbette çalışanlarımız çok 
daha fazlasını hak ediyor.”
“Çalışan olmadan, işveren de olmaz. 
İşveren olmadan, çalışan olmaz. 
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CUMHURBAŞKANIMIZ, ELON 
MUSK İLE VİDEO KONFERANSLA 
GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX’in 
kurucusu ünlü girişimci iş insanı 
Elon Musk ile bir video konferans 
görüşmesi gerçekleştirdi. 
Görüşmede, Türkiye’deki kamu 
ve özel sektör kurumları ile şirket 
arasında uydu ve uzay teknolojileri 
başta olmak üzere farklı alanlarda 
iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı. 
Elektrikli otonom araçlar ve dijital 
ekonomi konularının da konuşul-
duğu görüşmede, uzun dönem-
li yatırımlar ve mevcut iş birliğini 

geliştirecek adımlar değerlendiril-
di. Türkiye’nin yerli elektrikli aracı 
TOGG’un lityum bataryaları konu-
sunda atılabilecek ortak adımların 
da masaya yatırıldığı görüşmede, 
Türkiye’nin SpaceX aracılığıyla ocak 
ayında uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A 
uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B 
uydusunun uzaya fırlatılma süreci 
de konuşuldu. Cumhurbaşkanımız, 
görüşmede, Türkiye’nin Millî Uzay 
Programı kapsamında yaptığı diğer 
çalışmalara da dikkati çekti.
Türkiye’nin aynı sene içerisinde 

iki uydu fırlatan ender ülkelerden 
biri olduğunu ifade eden Cumhur-
başkanımız, Musk’a 5 bin çocu-
ğun çizimlerinin birleştirilmesiy-
le meydana getirilen Türksat 5B 
temalı bir resmin NFT’sini hediye 
etti. NFT hediyesi için Cumhurbaş-
kanımıza teşekkür ederek Türkiye 
ile gelecekte birçok şeyi yapmayı 
sabırsızlıkla beklediğini söyleyen 
Elon Musk ise Cumhurbaşkanımız 
ile yeniden görüşmenin bir onur ol-
duğunu söyleyerek Türkiye’yi tekrar 
ziyaret etmek istediğini ifade etti.
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“Tasarruflarını değerlendirirken kur-
daki yükselişten kaynaklanan kay-
gılarını gidermek isteyen vatandaş-
larımıza yeni bir finansal alternatif 
sunuyoruz. Dövizin muhtemel getiri-
sine Türk lirası varlıklarda kalarak ula-
şılabilmesini sağlayacak bu yeni araç 
şöyle işleyecektir; insanlarımızın ban-
kadaki Türk lirası varlığının mevduat 
kazancı kur artışından yüksekse bu 
getiriyi elde edecek ama kur getirisi 
mevduat kazancının üstünde kalırsa 
aradaki fark doğrudan vatandaşımı-
za ödenecek. Üstelik bu kazanç sto-
paj vergisinden de muaf tutulacak. 
Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir 
döviz talebi oluşturmayacak şekilde 
değerlendirilmesini temin edecek 
araçları devreye alacağız. Dolayısıyla 
bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 
‘kur daha yüksek olacak’ diye mevdu-
atını Türk lirasından dövize geçirme-
sine ihtiyaç kalmayacak.”
“Biz, dün bu ülkede yönetime gelme-
dik”
Bunca zamandır faizlerin yükseltil-
mesinden başka tek bir çözüm teklifi 
sunamayanların, Türkiye’yi de dünya-

yı da doğru okuyamadıklarının ortada 
olduğunu ifade eden Cumhurbaşka-
nımız, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Amerika’ya, tüm Batı’ya baksınlar. Şu 
anda onların faiz politikaları nasıl çalı-
şıyor, onu izlesinler. Çin’e, Hindistan’a 
baksınlar. Onların faiz politikaları nasıl 
çalışıyor, onu görsünler. Görecekler ki 
Amerika başta olmak üzere, sıfır faiz, 
eksi, bu tür faizler var. Öbür tarafta 
bakıyorsunuz, Çin, Hindistan buralar-
da 6, 7, 8 faiz politikaları var. Ve biz, şu 
anda faizdeki indirimle beraber, eve-
lallah zaman bunu gösterecek, birkaç 
ay sonra enflasyon nasıl düşmeye 
başlayacak, bunu hep beraber yaşa-
yacağız. Türkiye’nin geçtiğimiz 19 yıl 
nereden nereye geldiğini ve artık böy-
le bir ekonomik dönüşüme hazır ol-
duğunu her fırsatta teorik çerçevesiy-
le, verileriyle, örnekleriyle anlatıyoruz. 
Biz, dün bu ülkede yönetime gelme-
dik. 19 yıl önce göreve geldiğimizde 
faiz neredeydi, enflasyon neredeydi 
ve biz faizi nereden nereye indirdik, 
enflasyonu nereden nereye çektik 
lütfen şöyle bir geçmişi incelesinler, 
baksınlar. Ve bunu da hangi yönetim 

yaptı görsünler. Biz yaptık. Ve şimdi 
yine aynısını biz yapacağız. Ve biz 
burada kalkıp da ülkedeki ekonomi 
nedir, bundan anlamayanların ağzına 
bakacak halimiz yok. Biz yaşadık, biz 
uyguladık ve yaşayışımızla da uygu-
layışımızla da faizi de enflasyonu da 
nereden nereye çektiğimiz ortada.”
“Sevgili milletim; biz sizi seviyoruz, 
size inanıyoruz”
Döviz kurunu da bu şekilde istikrara 
kavuşturacaklarını, enflasyonu da bu 
şekilde dizginleyeceklerini, hedefleri-
ne de bu şekilde ulaşacaklarını söy-
leyen Cumhurbaşkanımız, “Sevgili 
milletim; biz sizi seviyoruz, size inanı-
yoruz. Siz bize inanın. Bugüne kadar 
inandınız, güvendiniz ve 19 yıl Türki-
ye’nin alt yapısıyla, üst yapısıyla nere-
den nereye geldiğini gayet iyi biliyor-
sunuz, biliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımızın gerçekleştir-
diği güven telkin edici ve döviz mev-
duatlarının liraya çevrilmesini teşvik 
edecek yeni bir finansal alternatifin 
duyurulduğu konuşma sonucunda, 
döviz kurlarında büyük bir düşüş ger-
çekleştiği görüldü.

KURDAKİ YÜKSELİŞTEN 
KAYNAKLANAN KAYGILARI 
GİDERMEK İÇİN YENİ FİNANSAL 
ALTERNATİF
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Ka-
bine Toplantısı’nın ardından millete 
sesleniş konuşması yapan Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan, “Kurdaki yükselişten kaynak-
lanan kaygıları gidermek için yeni bir 
finansal alternatif sunulacak. Bundan 
sonra hiçbir vatandaşımızın ‘kur daha 
yüksek olacak’ diye mevduatını Türk 
lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç 

kalmayacak.” ifadeleriyle, dövizdeki 
olağan dışı boyuttaki yükselişlerin 
önüne geçecek yeni ve alternatif bir 
finansal enstrümanın duyurusunu 
yaptı.
Bütçenin üzerine oturtulan 67 strate-
jik programla Türkiye’yi yatırım, istih-
dam, üretim, ihracat yoluyla büyütme 
hedeflerine katkı sağlayacağını anla-
tan Cumhurbaşkanımız, TBMM Ge-

nel Kurulundaki görüşmeleri tamam-
lanarak kabul edilen 2022 bütçesinin 
ülkeye ve millete hayırlı olmasını dile-
di.
Kurdaki dalgalanmayı durdurarak nis-
pi bir istikrarı sağlamak için serbest 
piyasa ekonomisi kuralları çerçeve-
sinde yeni araçları devreye aldıklarını 
belirten Cumhurbaşkanımız, sözlerini 
şöyle sürdürdü:
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“TÜRKSAT 5B’NİN DEVREYE 
GİRMESİYLE VERİ İLETİM HIZIMIZ 
VE KAPASİTEMİZ 15 KATTAN 
FAZLA ARTACAK”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin uzayda-
ki 8’inci aktif uydusu olan Türksat 
5B’nin uzaya fırlatılması dolayısıyla 
yayımladığı video mesajında, “Türk-
sat 5B’nin devreye girmesiyle veri ile-
tim hızı ve kapasitesi 15 kattan fazla 
artacaktır. Bu sayede internet erişimi-
nin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz 
ve hava taşıtları da dâhil olmak üzere 
kapsama alanındaki kullanıcılara ge-
niş bant uydu internet hizmeti verile-
bilecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanımız, mesajında Tür-
kiye ve Türk milleti adına bir gurur 
anına daha şahit olmanın heyecanını 
yaşadığını söyledi.
Türksat 5A uydusunun ocak ayında 
SpaceX firmasına ait Falcon 9 roke-
tiyle fırlatıldığını, haziranda da hiz-
mete alındığını hatırlatan Erdoğan, 
“Bugün de ülkemizin en güçlü ve en 
yüksek kapasiteli haberleşme uydu-
su olan Türksat 5B’yi uzaya fırlattık. 
Bu uydu projemizde de yine SpaceX 
firmasının Falcon 9 roketini tercih 

ettik. Sayın (Elon) Musk’ı ve SpaceX 
firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şan-
tajına ve baskısına boyun eğmedikle-
ri için şahsım ve milletim adına tebrik 
ediyorum.” dedi.
Türksat 5B uydusunun 42 derece 
Doğu yörüngesinde hizmet veren 
ve televizyon yayıncılığının yükünü 
taşıyan Türksat 3A ve Türksat 4A 
uydularına yedeklik yapacağını belir-
ten Cumhurbaşkanımız, Türksat 5B 
uydusunun ülkemiz ve milletimiz için 
hayırlara vesile olmasını diledi.
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bu maddi kültür eserlerinin önemli 
bir yeri bulunduğunu dile getirerek, 
yeni AKM binası ile birlikte İstanbul’u 
dünya çapında bir kültür merkezine 
kavuşturduklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, konuşmasının 
ardından, Cumhurbaşkanlığı Kültür 
ve Sanat Büyük Ödülü’nü alanlara 
ödüllerini takdim etti. “Edebiyat” ala-
nında ödüle layık görülen Gürbüz 
Azak ile “Kaligrafi” alanında ödüle la-

yık görülen Etem Çalışkan, ödüllerini 
Cumhurbaşkanımızın elinden aldı. 
“Bilim kültür” alanında ödüle layık 
görülen ve geçtiğimiz günlerde ha-
yatını kaybeden Teoman Duralı’nın 
ödülü, oğlu Deniz Duralı’ya verildi. 
“Müzik” dalında ödüle layık görülen 
İdil Biret’in ödülünü, Beyza Üntu-
na Koparal aldı. “Görsel sanatlar” 
alanında ödüle layık görülen Alev 
Ebuzziya’nın ödülü, kardeşi Talha 

Ebuzziya’ya verildi. “Sinema” dalın-
da ödüle layık görülen Türk sinema-
sının önemli isimlerinden Cüneyt 
Arkın’ın ödülünü ise eşi Betül Cürek-
libatır aldı. “Sahaflık” alanında ödüle 
layık görülen İbrahim Manav’ın ödü-
lü de kızı Ayşegül Bardakçı’ya veril-
di. “Kültür ve Sanat Politikaları Vefa 
Ödülü”ne layık görülen merhum Ke-
mal Tahir’in ödülünü ise Kemal Tahir 
Vakfı Başkanı Cengiz Yazoğlu aldı. 

CUMHURBAŞKANLIĞI 2021 
KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK 
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si’nde düzenlenen Cumhurbaşkan-
lığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri 
Töreni’nde konuştu. Cumhurbaşka-
nımız konuşmasında, ödüllerin 
hayırlara vesile olmasını dileyerek, 
ödüllerini takdim edeceği ilim, kültür 
ve sanat erbabını tebrik etti.
Ödül verilecek ilim ve kültür insanla-
rı arasında iki hafta önce ebediyeti 
uğurlanan Prof. Dr. Teoman Dura-
lı’nın da bulunduğunu anımsatan 
Cumhurbaşkanımız, sözlerine şöyle 
devam etti:

“Bizim medeniyetimizde ‘Âlimin ölü-
mü, âlemin ölümü gibidir’ gerçeği 
var. Hocamız yerli ve milli duruşuyla, 
ilim, irfan, hikmet ile harmanladığı 
üslubuyla ülkemizin son dönemde 
yetiştirdiği en önemli fikir adamları 
arasında yer alıyordu. Siyaset fel-
sefesinden düşünce tarihine, gene-
tikten biyolojiye kadar geniş bir ilgi 
alanı olan merhum Teoman Hoca 
dünyanın dört bir yanını gezerek 
elde ettiği birikimle çağımızı yorum-
layan eserlere imza atmıştır. Hayatı 
öğrenme aşkıyla geçen, inancımız, 
devletimiz ve dilimiz konusundaki 

hassasiyetini yakinen bildiğimiz ho-
camızı bir kez daha rahmetle yâd 
ediyoruz.”
İstanbul’u dünya çapında bir kültür 
merkezine kavuşturduk
Cumhurbaşkanımız, kültür-sanat 
insanlarının her birinden 2053 vizyo-
nunu şekillendirecek somut teklifler, 
projeler beklediklerini dile getirerek, 
bunun, herkesin ve sonraki nesillerin 
ortak geleceğinin meselesi olduğu-
na işaret etti. Kültür-sanatın da bir 
maddi altyapısının olduğunu belir-
ten Cumhurbaşkanımız, Türkiye’ye 
kazandırdıkları hizmetler arasında, 
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her belediyeyi destekledik, destekli-
yoruz.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, yakın tarihin, 
belediyelerde başarısız olan bir par-
tinin merkezi yönetimde de tutuna-
madığını gösterdiğini dile getirerek 
“Anavatan Partisinden SHP’ye kadar 
bunun pek çok örneği vardır. Bizim 
belediyecilikteki müktesebimiz 1994 
yılında, Başbakanlıktaki müktesebi-
miz 2003 yılında, Cumhurbaşkanlı-
ğındaki müktesebimiz 2014 yılında 
başladı. Çeyrek asrı aşan bu yürüyü-
şümüz boyunca belediye hizmetleri 
konusundaki hassasiyetimiz hiçbir 
zaman azalmadı.” diye konuştu.
Türkiye’nin 81 vilayetinin tamamın-
daki belediyeleri, özellikle de kendi 

belediyelerini yakından takip ettik-
lerini belirten Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:
“Bugün de ülkemizin 30 büyükşehri-
nin 15’i, 51 ilinin 25’i, 519 büyükşehir 
ilçesinin 304’ü, 403 ilçesinin 238’i 
AK Partili kadrolarca yönetilmekte-
dir. Cumhur İttifakı olarak baktığı-
mızda bu rakamlar, büyükşehirlerde 
16 belediyeye, illerde 35 belediyeye, 
büyükşehir ilçelerinde 361 belediye-
ye, diğer ilçelerde 313 belediyeye çı-
kıyor. Beldelerle beraber ülkemizde 
nüfusun yüzde 64’üne denk gelen 
toplam 1390 belediyenin 1041’inin 
Cumhur İttifakı’nda olması, milleti-
mizin ülkeyi yöneten Cumhurbaşka-
nına ve onun ittifakına olan güvenini 

de göstermektedir. Bu başarıyı artı-
rarak sürdürmemiz şarttır. Merkezi 
yönetimde ne kadar güçlü olursak 
belediyelerimizi de o kadar iyi des-
tekleyebiliriz. Bunun için sizlerden 
tüm çalışmalarınızı, tüm gayretleri-
nizi, tüm hesaplarınızı 2024’te yapı-
lacak mahalli idareler seçimine değil 
2023 Haziran’ındaki seçime göre 
ayarlamanızı istiyorum.”

“Hep birlikte daha çok çalışaca-
ğız”
Son seçimlerde CHP’ye geçen bele-
diyelerin şehirlere nasıl ağır maliyet 
getirdiğini hep birlikte takip ettikle-
rini dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
“Ne ülkemizi ne milletimizi ne şehir-

“BİZ TEVAZU EHLİ OLMAYA 
MECBURUZ”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da 
düzenlenen “Belediye Başkanları 
İstişare ve Değerlendirme Toplantı-
sı”nda konuştu.
Konuşmasına katılımcıları selamla-
yarak başlayan ve toplantının hayırlı 
olmasını dileyen Cumhurbaşkanı-
mız, AK Partinin belediyelerdeki ba-
şarısıyla milletin gönlüne girmiş bir 
parti olduğunu söyledi.
Sürdürülebilir şehircilik ve iklim poli-
tikaları konusundaki müktesebatı ve 
vizyonuyla AK Partinin diğer siyasi 

partilerin oldukça önünde olduğu-
nu vurgulayan Cumhurbaşkanımız, 
“Bu kapsamda geçtiğimiz 19 yılda 
medeniyetimizin en önemli taşıyıcı-
sı olarak gördüğümüz şehirlerimizi 
çok büyük yatırımlarla dönüştürdük, 
destekledik, güçlendirdik. Yeni yöne-
tim sistemine geçtiğimiz 2018’den 
bu yana sadece çevre ve şehircilik 
alanında yatırım bedeli 300 milyar 
lirayı aşan 12 bin 700 projeyi haya-
ta geçirdik. İllerimizin ve ilçelerimi-
zin tamamını kuşatan bu yatırımlar, 
geleceğimize daha güvenle bakma-

mızı sağlıyor.” değerlendirmesinde 
bulundu.
Cumhurbaşkanımız, bakanlıklara 
yaptıkları çalışmaların yanında be-
lediyeleri de ilave kaynaklarla des-
teklediklerine işaret ederek, “Bele-
diyelerimize merkezi yönetimden 
aktarılan kaynak miktarını yılda 4,7 
milyar liradan, 86 kat artışla yılda 
106 milyar liraya çıkardık. Hatta 
2022 bütçesinde mahalli idarelere 
ayırdığımız pay 150 milyar lirayı bul-
muştur. Hiçbir ayrım yapmadan hiz-
met eden, eser üreten, yatırım yapan 
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“Gençlik Festivali, bu bakımdan ör-
nek bir faaliyet olmuştur”
Aynı şekilde AK Parti Yerel Yönetim-
ler Başkanlığının, sürekli belediyeler-
le temas halinde olduğuna dikkati 
çeken Cumhurbaşkanımız, şöyle 
konuştu:
“Biz de istişare toplantılarıyla, il ziya-
retleriyle ve çeşitli vesilelerle sizlerle 
zaman zaman bir araya geliyoruz. 

Son dönemde Yerel Yönetimler Baş-
kanlığımızca başlatılan gençlik faa-
liyetlerini de önemli bir adım olarak 
görüyorum. Ankara’da yeni açtığımız 
Başkent Millet Bahçesi’nde düzenle-
nen Gençlik Festivali, bu bakımdan 
örnek bir faaliyet olmuştur. Tüm bu 
trafikle amacımız, belediyelerimizin 
hizmetlerini daha etkin şekilde sür-
dürmelerini, teşkilatlarımızla daha 

yakın çalışmalarını sağlamaktır. Tes-
pit ettiğimiz yanlışları affetmediğimiz 
gibi, hayata geçirilen güzel faaliyetle-
ri de yakından takip ve takdir ediyo-
ruz. 2019 seçimlerinden bu yana AK 
Parti saflarına, diğer partilerden 40 
başkanın katılmış olması, aramızda 
oluşturduğumuz bu güzel iklimin di-
ğerlerini de etkilediğini işaret ediyor. 
Rabbim hepinizden razı olsun.”

lerimizi ne de partimizi böyle bir du-
rumla karşı karşıya bırakmaya hak-
kımız yoktur. Bunun için hep birlikte 
daha çok çalışacağız. Genel mer-
kezimizle, il ve ilçe teşkilatlarımızla, 
belediyelerimizle, mahalle temsilci-
liklerimizle, sandık müşahitlerimiz-
le adeta ‘bünyan-ı mersus’ yani bir 
duvarın tuğlaları gibi birbirimizi des-
tekleyerek birlik ve beraberlik içinde 
hedeflerimize doğru yürüyeceğiz.” 
diye konuştu.

“Biz tevazu ehli olmaya mecburuz”
Bu konuda en büyük görevin, şehir-
lerdeki uç beyleri olarak gördükleri 
belediye başkanlarına düştüğünü 
belirten Cumhurbaşkanımız, “Şa-
yet bir şehirde belediye başkanımız 
kucaklayıcı olursa teşkilatımızın di-
ğer birimleri de ona uyacaktır. Yani 
belediye başkanına gurur, kibir asla 
yakışmaz. Biz tevazu ehli olmaya 
mecburuz. Aksi takdirde sorun kat-
lanarak büyür. Neyiz ya? Kuluz, kul. 
Eninde, sonunda gideceğimiz yer 

neresi? Toprak. Topraktan geldik 
oraya gideceğiz. Ben 1,85 boyun-
dayım, dolayısıyla mezarım da ona 
göre büyük olacak, diğerleri düşün-
sün. Takdiriilahî ne ise o olacak, onu 
kimsenin değiştirmeye gücü yet-
mez.” değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanımız, her zaman, “Biz 
bu millete efendi olmaya değil, hiz-
metkâr olmaya geldik.” dediklerini 
aktararak “Onun için sizlerden ricam, 
teşkilatlarımızın ahenk içinde çalış-
ması konusunda vereceğiniz katkı-
lar için her birinize en kalbi şükran-
larımı sunuyorum. Hiçbirinizin size 
olan güvenimi, itimadımı, umudumu 
boşa çıkarmayacağınıza yürekten 
inanıyorum.” dedi.

“Yanınızda olduğumdan, olacağı-
mızdan şüpheniz olmasın”
Cumhurbaşkanımız, belediyeciliğin, 
genel başkanından belediye başka-
nına kadar her kademesiyle bir par-
tinin vizyonunu, yönetim becerisini, 
ahlakını, millete bakışını en iyi göste-

ren alan olduğunu vurgulayarak, “AK 
Parti yönetimi ve belediyeleriyle CHP 
yönetimi ve belediyelerini karşılaştı-
ran herkes bu farkı görecek, ülkenin 
geleceğini kime teslim edebileceğini, 
bunun muhakemesini, muhasebesi-
ni en iyi şekilde yapacaktır. Sizler, 
duruşunuzla, işinizle, ilişkilerinizle 
işte bu kritik sürecin en önemli be-
lirleyicisi konumundasınız. Ülkenin 
Cumhurbaşkanı ve partimizin genel 
başkanı olarak ihtiyaç duyduğunuz 
her an yanınızda olduğumdan, ola-
cağımızdan şüpheniz olmasın.” ifa-
delerini kullandı.
Yerel Yönetimler Başkanlığının 14 
kişilik ekibinin kendi sorumluluk 
alanındaki belediyeleri yılda birkaç 
kez yerinde ziyaret edip sorunları ve 
talepleri belirlediğini anlatan Cum-
hurbaşkanımız, şehir destek prog-
ramları ve anketlerle belediyelerinin 
çalışmaları ve belediye başkanları-
nın kamuoyu algısı konusunda kap-
samlı analizler yapıldığını, sonuçların 
kendileriyle de paylaşıldığını aktardı.
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“Gerektiğinde 7 düvele meydan 
okuma gücü veren de bu aşktır”
Cumhurbaşkanımız, gençlere sesle-
nerek, “Bizim gecemizi gündüzümü-
ze katarak çalışmamızın gerisinde 
işte bu aşk vardır. Bize gerektiğinde 
7 düvele meydan okuma gücü veren 
de işte bu aşktır. AK Parti saflarında 
samimiyetle gayretle fedakârlıkla 
mücadele eden her bir kardeşimizin 
de aynı hissiyatla davasına sarıldığı-
na, partisinin başarısı için çalıştığı-
na inanıyorum.” diye konuştu.

39 belediye başkanına çağrı: 
“Hayvan barınaklarını ihmal etme-
yiniz”
Kadınlara yönelik şiddet, çevre has-
sasiyeti, hayvanların korunması, her 
kademedeki öğrencilerin, gençlerin 
meseleleri gibi konularda da ayrıca 
özel çalışmalar yürüttüklerine işaret 
eden Cumhurbaşkanımız, “Buradan 
39 belediyemize sesleniyorum; hay-

van barınaklarını ihmal etmeyiniz. 
Ve bu hayvan barınaklarıyla birlikte 
Osmanlı’nın yaptıklarını da unut-
mayınız. Ne yapıyordu? Ağaçlarda 
meyveler ve o meyvelerden hayvan-
ların gelip nasiplenmesini temin edi-
yorlardı. Bunları yapmalıyız, bu bize 
yakışır.” ifadelerini kullandı.

“Bu millet için ne yapsak, bu ülke-
ye hangi hizmeti versek azdır”
Siyasetin, hayatın her alanını, top-
lumun her kesimini kucaklamayı 
gerektiren bir uğraş olduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanımız, sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“İhmal ettiğimiz, görmezden gel-
diğimiz, kulak vermediğimiz, gö-
zümüzü kaçırdığımız her kesimin, 
her insanın vebalinin boynumuzda 
olduğunu unutmamalıyız. Başkaları 
şöyle davranıyor, böyle yapıyor ola-
bilir, bizi ilgilendirmez. Biz İstanbul’a 
ve tüm Türkiye’de her bir insanımıza 

ulaşmakla, her bir insanımızın der-
dini dinlemekle, her bir insanımızın 
gönlünü kazanmakla mükellefiz. 
Zira AK Parti gönüllüler kadrosudur. 
Ana kademesiyle, kadın kollarıyla, 
gençlik kollarıyla, şu anda karşımda 
gönüllüler hareketinin mensupları-
nı görüyorum. Tüm kademelerdeki 
teşkilat mensuplarımızın birinci ve 
asli görevleri budur. İlk günden beri 
ne diyoruz? “AK Partiyi kuran millet-
tir” diyoruz. “AK Partiye yön gösteren 
millettir” diyoruz. “AK Partiyi iktidara 
getiren” millettir diyoruz. “AK Partiyi 
iktidarda tutacak olan da millettir” 
diyoruz. Bizim bu millete sadece 
teşekkür, sadece şükran değil, 15 
Temmuz’da olduğu gibi can borcu-
muz da var. Dolayısıyla bu millet için 
ne yapsak, bu ülkeye hangi hizmeti 
versek, hangi eseri kazandırsak in-
sanlarımızın önüne hangi başarıyı 
sersek azdır. Bizler, çok gayret ettik, 
ediyoruz ve edeceğiz.”
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rencileri için inşa edilen yurtlar hak-
kında da bilgi veren Cumhurbaşka-
nımız, şunları kaydetti:
“Bir bloğu 980 yataklı, diğer blokları 
1420 yataklı Şehitkâmil Kız Öğrenci 
Yurdu’nun 348 yataklı Gazikent Kız 
Öğrenci Yurdunun yeni bloğunun 
resmi açılışlarını yapıyoruz. Gazi-
kent Spor Salonunu, Oğuzeli Spor 
Salonunu, Araban Gençlik Merke-
zi’ni, Gaziantep Üniversite kampüsü 
genç ofisini, mahallelere yapılan çe-
şitli spor salonlarını da bugün hiz-
mete açıyoruz.
Sağlıkta, Gaziantep Üniversitesinin 
250 Yataklı Çocuk Hastanesi ile 50 
Yataklı Böbrek Nakli Merkezinin, 
Yavuzeli ve Karkamış’taki 20’şer 
yataklı devlet hastanelerinin çeşitli 
ilçelerimize kazandırılan aile sağlık 
merkezi, 112 merkezi gibi yatırım-

ların resmi açılışlarını da buradan 
gerçekleştiriyoruz. TOKİ tarafından 
Kuzey Şehir Projesinde tamamla-
nan 1134 konutu ve ticaret merke-
zini, İlbank tarafından inşa edilen 
İslahiye, Beykent, İbrahimli, Kuzey 
Şehir içme suyu ve kanalizasyon 
projelerinin çeşitli asfaltlama ve as-
falt tamiri işlerinin resmi açılışını da 
yapıyoruz.”
Hizmete açacakları en önemli eser-
lerden birinin de Gaziantep Havali-
manı Yeni Terminal Binası olduğunu 
hatırlatan Cumhurbaşkanımız, bina-
nın, büyüyen ve gelişen Gaziantep’in 
hava ulaşımı ihtiyacını en modern 
şartlarla karşı karşılayacağına inan-
dığını söyledi.
Gaziantep-Kilis yolu üzerindeki 
köprülü kavşak ve bağlantı yolla-
rın ile Nurdağı-Gaziantep yolunun, 

Dülükbaba-mezarlık arasındaki 
kısmını da açtıklarını anımsatan 
Cumhurbaşkanımız, “Hazreti Ökke-
şiye Türbesi’nin, Tabak Hamamının, 
Kanalıcı Caminin restorasyonlarını, 
Şehitkâmil Bilgi Yılı Halk Kütüpha-
nesi’nin, Rum Kale Cam Terası’nın, 
AFAD hizmet binasının açılışlarını 
da buradan yapıyoruz. Bakanlıkları-
mız tarafından şehrimize kazandırı-
lan tüm bu eser ve hizmetlerin hayır-
lı olmasını diliyorum.” dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 
çeşitli ilçelere 9 yüzme havuzu inşa 
ettiğini belirten Cumhurbaşkanımız, 
Güneykent Yunus Emre Cemevi, 
Profesör Doktor Alaattin Yavaşca 
Eğitim ve Sanat Merkezi, Panora-
ma 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, 
Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras 
Enstitüsü Sezai Karakoç Edebiyat 

“GAZİANTEP’TE 5 MİLYAR 
92 MİLYON TL’LİK YATIRIMIN 
AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİK”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan, Şahinbey Kültür Merkezi 
yanında düzenlenen, “Panorama 25 
Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkâ-
mil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Ar-
keoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ve 
Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal 
Binası ile Yapımı Tamamlanan Proje-
lerin Açılış Töreni”ne katıldı.
Buradaki konuşmasına tüm katılımcı-
ları selamlayarak başlayan Cumhur-
başkanımız, Gazianteplilerle bir arada 
olmanın, hasret gidermenin memnu-
niyeti içinde olduğunu söyledi.
“Gaziantep bu ne muhteşem bir 

duruş.” ifadesini kullanan Cumhur-
başkanımız, Gaziantep’in kendilerini 
yola çıktıklarından bugüne yalnız 
bırakmadığını ve her zaman yanla-
rında olduğunu belirterek, “Antep’i 
Gaziantep yapan ruh maşallah tüm 
canlılığıyla, tüm cesametiyle, tüm 
haşmetiyle karşımda duruyor.” diye 
konuştu.

Açılışı yapılan eserler
Yatırım bedeli 5 milyar 92 milyon lira 
olan yüzlerce eser ve hizmetin res-
mi açılışını yaptıklarını anımsatan 
Cumhurbaşkanımız, eğitimde yatı-

rım bedeli 1 milyar 86 milyon lirayı 
bulan anaokulu, ilköğretim okulu, 
ortaokul, lise ile öğrenci pansiyon-
ları ve atölyelerini resmen hizmete 
açtıklarını söyledi. Bu yatırımlarla 
Gaziantep’teki kamu özel derslik 
sayısının 24 bini geçtiğini vurgula-
yan Cumhurbaşkanımız, “Sıradaki 
yatırımlarla birlikte bu sayı 32 bine 
ulaşacaktır. Hâlbuki 2002’de bu 
şehirdeki derslik sayısı 6 bini bile 
bulmuyordu. Türkiye’nin de Gazian-
tep’in de nereden nereye geldiğini 
tek başına bu örnek bile anlatmaya 
yeterlidir.” dedi. Yükseköğrenim öğ-
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su indirimi, üniversite öğrencilerine 
toplu ulaşım desteği, anne adayları-
na süt yardımı çalışmaları yaptığını 
söyleyen Cumhurbaşkanımız, be-
lediyenin toplam yatırım tutarı 478 
milyon lira olan eser ve hizmetlerin 
hayırlı olması dileğinde bulundu.
Şahinbey Belediyesinin Gaziantep’e 
yakışır bir eser olan kongre ve sanat 
merkezini kentin hizmetine sundu-
ğunu belirten Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:
“Yine kendisinin yaptığı Yeşilvadi 

Millet Bahçesi’nin önündeki 12 ki-
lometrelik 50 metre genişliğindeki 
Yeşilvadi Bulvarı’nı tamamladık. Ma-
vikent Projesi’nin 1245 konuttan olu-
şan yeni etabının, Serinevler’de 210 
konutun, Yamaçtepe’de 150 konu-
tun inşasını bitirdik. Ayrıca Bulvarı, 
Akkent Spor Köyü, Galericiler Sitesi, 
Tekstilkent Katlı Otoparkı, Yeşilvadi 
Polis Amirliği, Mavikent Pazar Yeri 
ile çok sayıda sosyal tesis, park, 
cami, restorasyon projesi yine Şa-
hinbey Belediyemizce tamamlandı. 

Türkiye’nin kaynak üretme ve bütçe-
sini iyi kullanma konusundaki örnek 
kurumu Şahinbey’in toplam yatırım 
tutarı 1 milyar 193 milyon lira olan 
bu eserinin de şehrimize hayırlı ol-
masını diliyorum. Böylece Gazian-
tep’e bakanlıklarımız, kurumlarımız, 
belediyelerimiz vasıtasıyla kazan-
dırdığımız 5 milyar 92 milyon liralık 
yatırımların resmi açılışlarını ger-
çekleştirmiş olduk. Bu yatırımların 
şehrimize kazandırılmasında emeği 
herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum.”

Parkı’nın da yine Büyükşehir Beledi-
yesince şehre kazandırıldığını söy-
ledi.
Cumhurbaşkanımız, bu vesileyle ve-
fat eden Türk sanat müziğine büyük 
hizmetleri olan Profesör Doktor Ala-
eddin Yavaşca ile Türk sanat müzi-
ği sanatçısı Faruk Tınaz’a Allah’tan 
rahmet diledi.
Merhum Yavaşca için Atatürk Kültür 
Merkezi’nde özel bir müze bölümü 
açıldığını hatırlatan Cumhurbaşka-
nımız, açılışı yapılan Profesör Dok-
tor Alaeddin Yavaşca Eğitim ve Sa-
nat Merkezinin, Gaziantep’le tüm bu 

bölgenin ve Türkiye’nin geçmişine 
ışık tutacağına inandığını söyledi.
Açılışı yapılan Yazıbağı Hayvan Ba-
rınağının, sahipsiz hayvanların so-
kaklardan alınarak temiz ve güvenli 
ortamlara taşınması bakımından 
önemli bir hizmet olarak gördüğü-
nü vurgulayan Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:
“Tüm belediyelerimize de sahipsiz 
hayvanları sokaktan alarak hem 
vatandaşlarımızın güvenliğini sağ-
layacak hem bu canları koruyacak 
adımları süratle atmaları çağrısın-
da bulunuyorum. İşte Asiye yavru-

muzun başına gelen hadise. Beyaz 
Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın. 
Bu yavrumuz şu anda hamdolsun 
emin ellerde. Biliyorsunuz dün gece 
ambulans uçakla aldırdık ve Antalya 
Üniversitesine götürdük. Şu anda 
Antalya Üniversitesinde bu operas-
yonlarda Türkiye’nin bir numarası, 
dünyanın saygın hocası Profesör 
Doktor Ömer Özkan Bey’e teslim et-
tik, kendisiyle de görüştük. İnşallah 
yapılacak operasyonlarla yavrumu-
zu, sağlığına kavuştururuz.”
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 
maddi imkânı sınırlı vatandaşlara 



m r a an m m r a an m

a  2022___ 6766 ___Ocak 2022



m r a an m m r a an m

a  2022___ 6968 ___Ocak 2022

TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülle-
ri’ni alan bilim insanlarının her bi-
rinin kendi disiplinlerinde seçkin 
çalışmalar gerçekleştiren, bilime 
uluslararası düzeyde katkıda bu-
lunmuş isimler olduğuna dikkati 
çeken Cumhurbaşkanımız, “Ödül 

alan bilim insanlarımızın yaklaşık 
3’te 1’ine tekabül eden 21’inin ka-
dın olması bizim için ayrı bir gu-
rur vesilesidir. İnşallah bu ödüller 
Türkiye’de bilimsel faaliyet yürüten 
herkes için birer teşvik unsuru ola-
cak, bilimin yaygınlaşması ve be-

nimsenmesinde önemli bir görev 
icra edecektir.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, 2021 TÜBİ-
TAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Tö-
reni’nin bilim camiasına hayırlı 
olmasını dileyerek ödül alan bilim 
insanlarını tebrik etti.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Trabzon Maçka’da 
11 Ağustos 2017’de, teröristler-
le kahraman Mehmetçik’in girdiği 
çatışmada şehit olan 15 yaşındaki 
Eren Bülbül ve şehit Astsubay Kı-
demli Başçavuş Ferhat Gedik’in öy-

küsünü anlatan “Kesişme; İyi ki Var-
sın Eren” filminin galasına katıldı.
Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 
Ocak 2022’de vizyona giren “Kesiş-
me; İyi ki Varsın Eren” filminin gala-
sı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde yapıldı.

Cumhurbaşkanımız, filmi izleme-
den önce şehit Eren Bülbül’ün anne-
si Ayşe Bülbül ve şehit Astsubay Kı-
demli Başçavuş Ferhat Gedik’in eşi 
Cemile Gedik ile bir süre sohbet etti.

CUMHURBAŞKANIMIZ “KESİŞME; 
İYİ Kİ VARSIN EREN” FİLMİNİN 
GALASINA KATILDI
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hurbaşkanımız, “Bunların yanında 
Ankara ve İstanbul’daki program-
larımızla milletimize kesintisiz hiz-
met sunacak çalışmalar yürüttük. 
Rabb’im nefes ve milletimiz destek 
verdikçe ülkemize hizmet etmeyi 
sürdüreceğiz.” dedi. 
Cumhurbaşkanımız, mesajını, “Söz-

lerime son vermeden önce 2021 yılı 
içinde salgın ve tabii afetler başta 
olmak üzere çeşitli sebeplerle vefat 
eden tüm vatandaşlarımıza, vatan 
topraklarını müdafaa ederken şe-
hadete yürüyen kahramanlarımıza 
Allah’tan rahmet diliyorum. Bu yıl 
içinde doğan evlatlarımıza, annele-

riyle babalarıyla sevdikleriyle sağ-
lıklı, mutlu, hayırlı bir ömür temenni 
ediyorum. Yeni yılın milletimize ve 
tüm insanlığa huzur ve refah getir-
mesi duasıyla hepinize sevgilerimi 
saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlı-
cakla.” diyerek tamamladı.

“Bu tür beklenmedik sarsıntılarla 
karşı karşıya şüphesiz ki olacağız 
ama biz hazırlıklıyız”
Türkiye’nin, bu küresel fotoğraf 
içinde hem güvenlik krizlerini hem 
sağlık krizini hem siyasi ve sosyal 
sınamaları başarıyla atlatan bir 
ülke olarak kendini olumlu yönde 
ayrıştırmayı başardığını vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, “Hatırlarsanız 
salgın krizinin ilk döneminde mas-
ke ve tıbbi malzeme, daha sonra 
hastane yatağı ve sağlık hizmeti, 
ardından da aşı kargaşası ortaya 
çıktığında biz vakitlice aldığımız 
tedbirler ve attığımız adımlar saye-
sinde hepsinin de üstesinden gel-
miştik. Şehir hastanelerimiz, salgın 
döneminde sağlık hizmetlerinin, bir 
hakkın yerine getirilmesinde önem-
li roller üstlendi. Hamdolsun kendi 
aşımız TURKOVAC’ı da üreterek aşı-
nın sürekliliği konusunda tüm soru 
işaretlerini ortadan kaldırdık.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanımız, bununla yetin-
meyerek ülkeyi yatırım, istihdam, 
üretim, ihracat, cari fazla temelli bir 
büyüme sürecine sokarak ekonomi-
de de tarihî bir dönüşüm başlattık-
larını dile getirdi. Altyapısını geçen 
19 yılda ülkeye kazandırdıkları eser 
ve hizmetlerin oluşturduğu bu eko-
nomik dönüşümü kararlılıkla sür-
dürdüklerine dikkati çeken Cumhur-
başkanımız, şunları aktardı:
“Elbette her tarihî değişim gibi bu 
süreçte de sancılar, sıkıntılar, bedel-
ler ortaya çıkmıştır. Türk ekonomisi-
nin uzun süredir maruz kaldığı sal-
dırılar sebebiyle bu tür beklenmedik 
sarsıntılarla karşı karşıya şüphesiz 
ki olacağız ama biz hazırlıklıyız. 
Nitekim döviz kurunda yaşanan ül-
kemiz ekonomisinin gerçekleriyle 
ve ilerleyişiyle uyumlu olmayan dal-
galanmayı serbest piyasa kuralları 
çerçevesinde aldığımız tedbirler pa-
ketiyle ortadan kaldırdık. Hedefimiz 

yatırımcılarımızın, üreticilerimizin, 
işletmelerimizin, vatandaşlarımızın 
önlerini görerek, ekonomideki atılı-
mımıza en yüksek katkıyı sağlaya-
bilecekleri istikrar ve güven iklimini 
kalıcı kılmaktır. Her ne kadar döviz-
deki yükselişin durmayacağı propa-
gandasıyla vatandaşlarımıza ciddi 
zararlar ettiren bir kesim kendi ak-
lınca yeni sinsilikler, yeni oyunlar pe-
şinde koşsa da bu güven ve istikrar 
iklimini kökleştirmekte kararlıyız.”

“Fahiş fiyat oyunlarıyla mücade-
lemizi de kesintisiz sürdüreceğiz”
Asgari ücrette ve maaşlarda yap-
tıkları tarihî artışlarla çalışanların, 
ihracata verdikleri destekle üreticile-
rin, yatırımları ve istihdamı teşvikle 
işveren ve işçi kesiminin yanında 
olduklarını gösterdiklerini belirten 
Cumhurbaşkanımız, şunları kaydet-
ti: “Küresel emtia fiyatlarındaki artış 
yanında kurdaki dengesiz yükselişin 
tetiklenmesiyle ortaya çıkan fahiş 
fiyat oyunlarıyla mücadelemizi de 
kesintisiz sürdüreceğiz. Türkiye’yi 
dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasına sokarak hedeflerine ulaştır-
makta kararlıyız. Ülkemizin bir süre-
dir yaşadığı ve hayatın olağan akı-
şına uygun olmayan siyasi, sosyal, 
diplomatik, askerî, ekonomik nice 
hadisenin gerisinde ülkemizi bu he-
definden uzaklaştırma gayesi oldu-
ğunu çok iyi biliyoruz. Allah’ın yardı-
mı ve milletimizin desteğiyle geride 
bıraktığımız her engel, bozduğumuz 
her tuzak, yırtıp attığımız her ka-
ranlık senaryo bizi büyük ve güçlü 
Türkiye’ye biraz daha yaklaştırmak-
tadır. Geçmişte bu ülkenin önünü 
siyasi istikrarsızlıkların sembolü 
hâline gelen koalisyonlarla, darbe-
lerle, vesayet düzeniyle, sosyal fay 
hatlarını derinleştirmekle kesenlerin 
çabaları artık işe yaramıyor.
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Siste-
mi’nin sembolü hâline geldiği yeni 

Türkiye, sahip olduğu güçlü demok-
rasi ve kalkınma zemini üzerinde 
kendi geleceğini kendi iradesiyle 
belirleme azminden taviz vermeden 
yoluna devam ediyor. Halkımıza tek 
vaatleri eski Türkiye’yi geri getirme 
olanların önündeki en büyük engel, 
milletimizin işte bu iradeye sıkı sıkı-
ya sahip çıkmasıdır. Biz milletimize, 
2023 hedeflerini, ülkemizi dünya-
nın en büyük 10 ekonomisi arasına 
sokmayı, büyük ve güçlü Türkiye’yi, 
yeni nesillere 2053 vizyonunu miras 
bırakmayı taahhüt ediyoruz. Bizimle 
bu vizyonu paylaşacak herkesle bir-
likte yol yürümeye, rekabet edecek 
herkesle de yarışmaya hazırız.”

“Rabb’im nefes ve milletimiz des-
tek verdikçe ülkemize hizmet et-
meyi sürdüreceğiz”
Cumhurbaşkanımız, 2022’nin, 84 
milyon insanın tamamı için hayal 
ettikleri güvenli, huzurlu, mutlu, 
müreffeh günlere erişecekleri bir 
yıl olacağını dile getirerek, “Milletçe 
verdiğimiz emeklerin sahip olduğu-
muz eser ve hizmetlerin, yaptığımız 
fedakârlıkların, çektiğimiz çilelerin 
karşılığını ziyadesiyle alacağımız bir 
döneme giriyoruz. Cumhuriyetimi-
zin kuruluşunun 100. yılına kavuş-
tuğumuzda bu gerçeği çok daha 
net göreceğiz.” ifadelerini kullandı. 
Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak 
için her yıl olduğu gibi 2021 yılında 
da yurt içinde ve yurt dışında pek 
çok programa katıldıklarını ve ça-
lışma yürüttüklerini aktaran Cum-
hurbaşkanımız, yurt içinde 26 şehre 
34 seyahat gerçekleştirerek, hem 
milletle kucaklaşıp hasret giderdik-
lerini hem de yapımı tamamlanan 
eser ve hizmetlerin açılış törenlerine 
katıldıklarını kaydetti. Yurt dışında 
13 farklı ülkeye 14 seyahat yapa-
rak Türkiye’nin hak ve menfaatlerini 
daha ileriye taşıyacak temaslar ger-
çekleştirdiklerine işaret eden Cum-
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Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşle-
ri Emine Erdoğan Hanımefendi, AK 
Parti Kadın Kolları tarafından 5 Ara-
lık Türk kadınına seçme ve seçilme 
hakkı tanınmasının 87. yıl dönümü 
için düzenlenen etkinlik kapsamın-
da, AK Parti Genel Merkezi’nde ka-
dın milletvekilleriyle bir araya geldi.

“Türk Kadınının Güçlü Bir Aklı, 
Güçlü Bir Yüreği ve Güçlü Bir Ma-
neviyatı Vardır”
Türk kadınına seçme ve seçilme 
hakkının 87 yıl önce, birçok Avru-
pa ülkesinden çok önce tanındığını 
anımsatan Emine Erdoğan, “Bu hak, 
çok güçlü bir zemine oturmuştur. 
Batı dünyasında, kadınların zifiri bir 
karanlık içinde yaşadığı dönemler-
de, Anadolu kadını, sosyal ve eko-
nomik hayatın ana damarlarında 
yer alıyordu. 14. yüzyılda Anadolu’yu 

gezen İbn-i Batuta, Anadolu kadını-
nın akıncılar gibi at sürdüğünü, pa-
zar ticaretinde ön sıraları tuttuğunu 
yazar. Yine biliyoruz ki Ahilik Teşki-
latı’nın bir kolu olan Bacıyan-ı Rum, 
bugünün dünyasını bile şaşkınlığa 
sürükleyen, son derece güçlü bir ka-
dın dayanışması örneğidir” ifadeleri-
ni kullandı.
Anadolu kadınının, ticaret hayatında 
önemli aktörlerden olduğu gibi, sos-
yal konulara eğilmesiyle de öncü iş-
ler ortaya koyduğunu anlatan Emine 
Erdoğan, şöyle devam etti: “Öyle ki 
yetim çocuklardan, yaşlıların hima-
yesine kadar, toplumsal sorunlara 
eğilmişler. Bunlar, kurgu bir kitaptan 
alıntı değil, medeniyetimizin bizatihi 
kendisidir. Dolayısıyla, Türk kadını-
nın güçlenmesi, hak ettiği sosyal 
statüye kavuşması aslında uzun bir 
geleneğin sonucudur. Türk kadınının 

güçlü karakteri, Millî Mücadele’nin 
de lokomotifi olmuştur. İstiklal Har-
bi’mizin kadın kahramanlarının her 
biri başlı başına bir destandır. Türk 
kadınına has bu millî karakter on 
yılların, yüzyılların birbirine eklenme-
siyle oluşan büyük bir manevi miras-
tır. Görüyoruz ki bu miras nesilden 
nesle aktarılıyor. 15 Temmuz darbe 
girişiminin yaşandığı gece kadınla-
rın akın akın sokaklara çıkması ve 
insanüstü mücadelesi bu aktarımın 
bir sonucudur. Kısacası, Türk kadını-
nın güçlü bir aklı, güçlü bir yüreği ve 
güçlü bir maneviyatı vardır.”
Emine Erdoğan, son dönemde öne 
çıkan başlıklardan iklim değişikliği 
ile mücadele, çevre, eğitim, engel-
liler, gençlerin beklentileri, hayvan 
hakları gibi konulara da değinerek, 
milletin vekillerinin bu alanlarda ça-
lışmasının önemini dile getirdi

EMİNE ERDOĞAN, TÜRK KADININA 
SEÇME VE SEÇİLME HAKKI 
VERİLMESİNİN YIL DÖNÜMÜNDE 
KADIN MİLLETVEKİLLERİYLE BİR 
ARAYA GELDİ
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Cumhurbaşkanımızın kıymetli eş-
leri Emine Erdoğan Hanımefendi, 
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi 
kapsamında İstanbul’da bulunan 
Afrikalı devlet başkanlarının eşleriy-
le Tophane-i Amire’de düzenlenen 
programda bir araya geldi.
Emine Erdoğan, programda yaptığı 
konuşmad Türkiye’nin 2005’teki Af-

rika açılımından sonra kıtaya sık sık 
ziyaretler yaptıklarını, kuzeyden gü-
neye, doğudan batıya pusulanın her 
yönüne seyahat ettiklerini belirterek 
Cumhurbaşkanımıza birçok resmî 
ziyaretinde eşlik ettiğini hatırlattı.
Bir Afrika ülkesine yapılacak ziya-
ret söz konusu olduğunda büyük 
bir heyecan duyduğunu dile getiren 

Emine Erdoğan, Afrika’ya ilk gittiğin-
de yaşadığı hisleri anlattı.
Yıllarca süren bu yolculuklar esna-
sında, her duraktan sayısız anı topla-
dığını ve bunları mütevazı bir hatırata 
dönüştürmek istediğini ifade eden 
Emine Erdoğan, “Ortaya çıkan bu 
kitap, sizin bana sunduklarınızın ru-
humdaki yankılarından oluştu.” dedi.

EMİNE ERDOĞAN AFRİKALI DEVLET 
BAŞKANLARININ EŞLERİYLE BİR 
ARAYA GELDİ
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“Özel Çocuklara Özel Materyaller” 
projesi kapsamında, 2021 yılına ka-
dar 8 bin 100 sınıfa 8 bin 100 set, 
400 binden fazla özel eğitim mater-

yali gönderildi. Gönderilen tırlarda 
bulunan 3 bin setteki yaklaşık 117 
bin materyalin, 3 bin özel eğitim sını-
fı ve okuluna dağıtımı ile son üç yıllık 

süreçte 11 bin 100 sınıftaki özel öğ-
renci, özel materyallerle buluşmuş 
olacak.

Özel çocukların hak ettikleri yaşam 
düzeyine ulaşabilmeleri, eşit eğitim 
imkânlarından yararlanabilmeleri 
amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca 
2018’de başlatılan “Özel Çocuklara 
Özel Materyaller” projesi kapsamın-
da, yedi bölgeye yedi tırın uğurlan-
ması için Cumhurbaşkanlığı Külliye-
sinde tören düzenlendi. 
Cumhurbaşkanımızın kıymetli eş-
leri Emine Erdoğan ile Millî Eğitim 
Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Tür-
kiye’nin yedi bölgesindeki özel ço-

cuklara eğitim materyalleri taşıyan 
tırları, çocuklarla birlikte uğurladı.

Materyallerin Öğrencilerin Sağlığı 
İçin Risk Oluşturmayacak Şekilde 
Üretimine Azami Önem Verildi
Projeyle, AR-GE çalışmaları Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğünce yapılan 146 çeşit 
materyalin üretimi, Ders Aletleri Ya-
pım Merkezi, meslek liseleri ve özel 
eğitim meslek okullarında gerçek-
leştirildi. Materyallerin fiziksel, me-

kanik ve kimyasal açıdan öğrencile-
rin sağlığı için risk oluşturmayacak 
şekilde üretimine azami önem ve-
rildi. Materyaller, öğrencilerin ilgiy-
le kullanabileceği şekilde, sağlam, 
ergonomik ve sınıf içi kullanıma 
uygun ebatlarda hazırlandı. Yapılan 
çalışma sonucu, türlerine göre belir-
lenen 39 materyalin tasarım tescili, 
iki materyalin ise faydalı model tes-
cili, bu yıl Türk Patent ve Marka Ku-
rumu tarafından yapıldı. Diğer tescil 
çalışmalarına ise devam ediliyor.

EMİNE ERDOĞAN, ÖZEL 
ÖĞRENCİLERE EĞİTİM MATERYALİ 
TAŞIYAN TIRLARI UĞURLADI



Emine Erdoğan Emine Erdoğan
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Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşle-
ri Emine Erdoğan Hanımefendi’nin 
himayelerinde başlatılan, Milli Eği-
tim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın desteği ile hayata ge-
çirilen “Kütüphanesiz Okul Kalma-
yacak” projesi başarı ile tamamlan-
dı. 26 Ekim 2021 tarihinde başlayan 
ve kütüphanesi olmayan okullara 
yeni kütüphanelerin yapılmasını, 
okullardaki mevcut kütüphanelerin 
yenilenmesini ve zenginleştirilme-
sini ön gören proje 2021 yılı bitme-
den tamamlandı. 16 bin 361 okulda 
kütüphane kurulumunun yapılması 
neticesinde “Kütüphanesiz Okul 
Kalmayacak” hedefi gerçekleştirildi. 

Kütüphanelere yerleştirilen kitaplık-
lar ise meslek liselerinde üretildi.
“Kütüphanesiz Okul Kalmayacak 
Projesi”nin Hikmet Barutçugil Gü-
zel Sanatlar Lisesi’nde düzenlenen 
kapanış töreninde konuşma yapan 
Emine Erdoğan, insanın iç dünyası 
için en önemli gıdanın okumak, öğ-
renmek ve keşfetmek olduğunu, bu 
ihtiyaç giderilmediğinde insan olma 
yolculuğunun ağır aksak gideceğini, 
bunun bir insan için felaket olduğu-
nu ifade etti. “Tabii, iş kitapları raflara 
koymakla bitmiyor.” diyen Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Mühim 
olan, kitapla okur arasındaki kucak-
laşmayı sağlamak, sadık ve güvenli 

bir ilişki tesis etmektir. Okuma kültü-
rüne zemin olacak etkinlikler bu işin 
formülüdür. Bu noktada da çok gü-
zel faaliyetler yürütüldüğünü belirt-
mek isterim. Eser ve yazar tanıtımı, 
imza günleri, karakter günleri, roman 
karakterleri canlandırma festivali ve 
okul kütüphanesi radyosu, bu faali-
yetlerden bazıları. Tüm bunlar kitap 
okumayı içselleştiren ve ömür boyu 
devamlılığını sağlayan çalışmalar. 
İnşallah evlatlarımız, kitapla iç içe bir 
hayat sürecekler.” 
Projenin zamanında tamamlanma-
sından duyduğu memnuniyetleri dile 
getiren Erdoğan, Milli Eğitim Bakan-
lığını ve emeği geçenleri tebrik etti.

KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI
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deminin darmadağın olduğu, karma-
şık, kaotik bir ortamda Türk Siyasi 
hayatında yerini aldı. Partimizin özel-
liklerini dikkate aldığımızda, konu-
munu dikkate aldığımızda, varoluş 
süreçlerinde mücadele tarzını göz 
önüne getirdiğimizde siyasi arenada 
çok özgün bir yere sahip olduğunu 
görürüz. AK Partiye millet sahip çık-
tı, millet var etti. Genel Başkanımızın 
o süreçteki konuşmalarını mutlaka 
okuyun. Belleğiniz hep zinde olsun, 
zenginleşsin.”
AK Partinin duruşu olan bir parti 
olduğunu belirten Yazıcı, “Liderimi-
zin durduğu gibi duruyoruz. Lider 
önemlidir. Lider, çekip çevreleyen en 
önemli unsurdur. Partimizin duruşu-
nun, icraatının merkezinde “İnsan” 
vardır. “İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşa-
sın” özdeyişini hep referans olarak 
ifade ederiz. Genel Başkanımız hep 
bu özdeyişe vurgu yapar” diye ko-
nuştu. 

“HEM MUHAFAZAKÂR HEM DE-
MOKRAT HEM YENİLİKLERE AÇI-
ĞIZ”
Yazıcı, AK Partinin aynı zamanda 
kimliği olan bir parti olduğunu belir-
terek, AK Partinin kimliğinin muha-
fazakâr ve demokrat bir parti oldu-
ğunu söyledi. Yazıcı şöyle konuştu: 
“Muhafazakâr değerlerimiz, tarihi-
miz, kültürel mirasımız, ortak yaşam 
alanlarımız, inanç değerlerimiz, gele-
neklerimiz bizim için önemlidir. Hiç-
bir zaman statükocu olmadık, sta-
tükoya karşıyız. Hem muhafazakâr, 
hem demokrat olduğumuz gibi, 
yeniliklere de açığız. İlimin insanlığa 
sunduğu hizmetlerin Ülkemiz insanı 
tarafından kullanılması ve hatta bun-
larla hayatının kolaylaştırılmasının 
da takipçisiyiz. Biz demokratik katı-
lımcılığı, çoğulculuğu önemser, hak 
ve özgürlükleri esas alırız.”
AK Partinin en önemli unsurunun 
teşkilatlar olduğunu anlatan Yazıcı, 

tabandan tavana bütün katmanların; 
Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik 
Kolları, mahalle-köy teşkilatları ve 
sandık kurullarının bir bütün oldu-
ğunu söyledi. “AK Parti olarak aynı 
zamanda büyük bir aileyiz” diyen 
Hayati Yazıcı, AK Parti ailesinin bir-
birini koruyarak, gözeterek, doğru 
hedeften sapmayarak, kenetlenerek 
belirlenen hedef doğrultusunda ka-
rarlı bir biçimde yürüyüşünü takviye 
etmesi gerektiğini vurguladı. 

“VESAYETÇİ YAPILARLA, SİYASET 
MÜHENDİSLERİYLE MÜCADELE 
EDEREK BUGÜNLERE GELDİK”
AK Partinin hikâyesinin çok zengin 
ve ders verici nitelikte olduğunu be-
lirten Yazıcı, şunları kaydetti: “Biz 
kuruluşundan bir hafta on gün son-
ra hakkında Anayasa Mahkemesine 
başvurulmuş bir partiyiz. Partimizin 
72 tane kurucusu var. Kuruluş Bil-
dirgemizi İçişleri Bakanlığına vere-
ceğimiz gün Liderimizin hüküm giy-
miş olması gerekçesiyle kurucular 
arasında yer alamayacağına dair 
bir söylemle karşılaştık. O günkü 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sa-
bih Kanadoğlu şunu iddia ediyordu: 
“Bu Partinin kurucuları arasında 13 
bayandan 6’sının başı kapalı, bunlar 
Parti kuramaz. Bu kişiler kurucular 
arasından çıkartılsın. Partinin Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hü-
kümlü. O da kurucu olamaz, kurucu-
luktan çıkartılsın. İhtar kararı verilsin, 
gönderilsin.” Bize altı ay süre verildi. 
Biz bu sürenin sonunda bir manevra 
yaptık ve cevaben dedik ki: “AK Par-
ti kurucuları Recep Tayyip Erdoğan’ı 
kurucular arasında olduğu için Genel 
Başkan olarak seçmemiştir. Recep 
Tayyip Erdoğan kurucular arasında 
yer almamış olsaydı bile kurucular 
kendisini Genel Başkan seçebilir-
di. Genel Başkanımız kuruculuktan 
ayrılmıştır, ancak Genel Başkanlığı 
devam etmektedir.” Nereden nereye 

geldik. Yine 2008 yılında Partimiz bir 
kapatma davası ile karşı karşıya kal-
dı. Hatırlarsanız Genel Başkanımızın 
90’lı yıllarda Rize’de yaptığı bir konuş-
ma dolayısıyla Rize Adliyesi harekete 
geçmişti. Oranın bağlı olduğu Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Erzurum’da idi; 
onlar da teyakkuza geçtiler. Anka-
ra’da da Nuh Mete Yüksel isimli sav-
cı bir dosya oluşturdu. Rize ve Erzu-
rum kovuşturmaya yer olmadığına 
karar verdiği halde Ankara’da süreç 
devam etti. Genel Başkanımız beni 
arayarak Ankara’ya çağırdı. Süreci 
oradan takip ettik. O süreçte Genel 
Başkanımızın yakalanması için em-
niyete yazılı emir verildi. İlgili savcıyla 
görüştük, gerekçelerimizi anlattık. 
AK Parti olarak nelerle karşılaştık. 
Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 
gibi dikleşmeden dik durduk ve bağ-
rımıza taş bastık ama unutmadık, 
yılmadık, çünkü gücümüzü milletten 
alıyoruz. Vesayetçi yapılarla, siyaset 
mühendisleriyle mücadele ederek 
bugünlere geldik.”

Yazıcı, kuruluş sürecinden bu güne 
kadar hiç vazgeçmedikleri, sürekli 
kullandıkları iki önemli slogan ol-
duğunu, bunların “Her şey Türkiye 
İçin” ve “Aydınlığa Açık, Karanlığa 
Kapalı” sloganları olduğunu söyledi. 
Yazıcı, bu iki sloganın Türkiye’ye na-
sıl baktıklarının özeti olduğunu söy-
ledi. Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Türkiye’de AK Partinin kapsayıcı 
siyaseti karşısında proje üreten, 
vizyoner bir tavırla geleceğe yönelik 
perspektif ortaya koyan hiçbir parti 
yoktur. Anayasamızın 2. Maddesi; 
“Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, 
laik, sosyal bir hukuk devletidir.” der. 
Kuruluşumuz ile birlikte üç kavra-
ma vurgu yaptık. Adalet, Kalkınma 
ve Demokratikleşme. Milletimiz 
bize yetkiyi verdiği günden itibaren 
bu alanda devrim niteliğinde uygu-
lamaları hayata geçirdik.” 
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81 İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER 
BAŞKANLARI ANKARA’DA TOPLANDI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı: “Türkiye’de AK Par-
tinin kapsayıcı siyaseti karşısında 
proje üreten, vizyoner bir tavırla 
geleceğe yönelik perspektif ortaya 
koyan hiçbir parti yoktur”
“Milletimiz bize yetkiyi verdiği gün-
den itibaren adalet, kalkınma ve 
demokratikleşme alanlarında dev-
rim niteliğinde uygulamaları hayata 
geçirdik”
AK Parti 81 İl Siyasi ve Hukuki İşler 
Başkanları, Siyasi ve Hukuki İşlerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı başkanlığında Anka-
ra’da bir araya geldi.
AK Parti Genel Merkezi’nde ger-
çekleştirilen toplantıda Türkiye’de-

ki son siyasi ve hukuki gelişmeler 
değerlendirildi. Toplantının açılış 
konuşmasını yapan AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 
demokrasilerde meşruiyetin birinci 
kaynağının hür ve adil seçimler oldu-
ğuna dikkati çekerek, ikinci önemli 
dayanağın ve kaynağın da hukuksal 
kurallar olduğunu vurguladı. AK Parti 
olarak kurulduğundan bugüne dek 
Türkiye siyasetinin zenginleşmesine 
çok önemli katkılar sağladıklarının 
altını çizen Yazıcı, 14 Ağustos 2001 
tarihinde kurulan AK Partinin kuru-
luşunun üzerinden 20 yıl, yönetim 
sorumluluğunu üstlendiği 3 Kasım 
2002 tarihinin üzerinden 19 yıl geç-
tiğini hatırlattı. Yazıcı, “Bu Türkiye 

siyasetinde, belki de dünya siyase-
tinde bir ilktir” dedi. 

“AK PARTİ’Yİ MİLLET VAR ETTİ”
AK Partinin kuruluş sürecinin hiçbir 
zaman hafızalardan çıkartılmaması 
gerektiğini kaydeden Yazıcı, şunları 
söyledi: “Bu süreçleri hafızalarımız-
dan silersek aidiyet duygumuz azalır, 
mensubiyetimiz zedelenir, konula-
ra hâkimiyetimiz eksilir. Biz çok zor 
şartlar içerisinde liderimiz Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde bir 
araya gelmiş ve Türk Siyasetinde 14 
Ağustos 2001’de hukuksal olarak AK 
Partiyi var etmiş erdemliler toplulu-
ğuyuz. Kendimizi böyle tanımladık, 
öyle çıktık yola. AK Parti, ülke gün-
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den sonra belediyelerin yaptıkları 
hizmetleri genel anlamda değerlen-
dirdiklerini söyledi. İstişare kampının 
belediye başkanları için son derece 
verimli geçtiğini belirten Özhaseki, 
“Belediyelerimizin 2023’e doğru gi-
derken dikkat etmeleri gereken hu-
susları, belediyecilik vizyonumuzu 
ve manifestodaki ilkelerimizi konuş-
tuk. Biliyoruz ki, şehirlerin geleceği; 
o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin 
ufuklarıyla doğru orantılıdır. Bunun 
için, bilgiye ve tecrübeye ihtiyaç var. 
Akil isimlerin tespitleri ve tavsiyele-
rine ihtiyaç var. Bunları elde etmek 
için istişare meclislerinden yeterin-
ce yararlanmak gerekiyor. Bizler isti-
şarenin hikmetine inanıyoruz. Ortak 
aklın vizyonumuzu genişleteceğini 
ve hizmetlerimize yeni boyutlar ka-
tacağını biliyoruz” dedi.
AK Belediyeler olarak istişare ka-
nallarını sürekli açık tutan bir parti 
olduklarını vurgulayan Özhaseki, 
“Belediyecilikte sloganımız; insana 
hizmet, mahlûkata şefkat ve tevazu. 
Bu anlayışımızdan asla ödün vermi-
yoruz. AK Belediyeler olarak; bizler 
çalışıyoruz, gayret ediyoruz, eser 
ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Mille-
timizin duasını almak için de gece 
gündüz demeden çalışıyoruz” ifade-
lerini kullandı.

“AK Belediyelerimiz 2023 seçim-
lerine hazır”
Fedakârca çalışmalarından dola-
yı belediye başkanlarına teşekkür 
eden Genel Başkan Yardımcısı Öz-
haseki, “Kampımızda bir kez daha 
gördük ki, belediyelerimiz 2023 se-
çimlerine hazır. Çünkü biz sadece 
seçim döneminde çalışan ve se-
çimlere doğru yaklaşırken vatanda-
şın gözünü boyayacak işler yapan 
bir hareket içinde hiç olmadık. Biz, 
seçim olsun olmasın her dönem 
vatandaşımız için çalışan, vatanda-
şımıza hizmet eden, milletle iç içe 

ve milletle birlikte yöneten bir bele-
diyecilik anlayışına sahibiz. AK Bele-
diyelerimiz; ilk günkü aşk, heyecan 
ve coşkuyla milletimiz ve memleke-
timiz için çalışmaya devam ediyor. 
Bununla gurur duyuyoruz” dedi. 

“Cumhurbaşkanımız, yerel yöne-
timler vizyonumuzun ve 2023 he-
deflerimizin altını çizdi”
İstişare kapında dolu dolu bir üç 
gün geçirdiklerinin altını çizen Öz-
haseki, “Kampımızda; Genel Baş-
kanvekillerimiz Binali Yıldırım ve 
Numan Kurtulmuş, samimi bir soh-
bet ortamında tecrübe paylaşımın-
da bulundular. Yine Genel Başkan 
Yardımcılarımız Ömer Çelik, Erkan 
Kandemir, Hamza Dağ ve Çiğdem 
Karaaslan hem gündemi değerlen-
dirdiler hem de alanlarıyla ilgili bele-
diye başkanlarımıza sunum yaptılar. 
AK Parti felsefemizi ve manifesto 
ilkelerimizi bir kez daha paylaştık. 
Ayrıca belediye başkanlarımızla bi-
rebir görüşerek siyasi tecrübelerini 
özelden de paylaşmış oldular. Yine 
İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanımız Murat Kurum, Hazine 
ve Maliye Bakanımız Nureddin Ne-
bati ve Gençlik ve Spor Bakanımız 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu da 
bakanlıkların faaliyetleri hakkında 
sunum gerçekleştirdiler. Aynı za-
manda belediye başkanlarımız da 
şehirlerinin konularını bakanlarımı-
za aktarma fırsatı buldular. Genel 
Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, be-
lediye başkanlarımıza ufuk açıcısı 
bir konuşma gerçekleştirdi. Konuş-
masında, belediye başkanlarımızın 
dikkate etmesi gereken hususları 
ve sorumluluklarını tek tek anlat-
tı. Yerel Yönetimler vizyonumuzun 
ve 2023 hedeflerimizin altını çizdi.” 
diye konuştu.
Cumhur İttifakı olarak ilçe bazında 

nüfusun yüzde 64’üne hizmet gö-
türdüklerinin altını çizen Özhaseki, 
“Bugün ülkemizde, 1.390 belediye 
bulunuyor. Bunların içerisinde 805’i 
AK Partili, 231’i MHP’li yine aynı itti-
fak içerisinde 5 tane de BBP’li bele-
diyemiz var. Yani 1.390 belediyeden 
Cumhur İttifakı olarak bizler son 
seçimlerde tam 1.041 belediyeyi 
kazandık ve ilçeler bazında nüfusun 
%64’üne Cumhur İttifakı olarak yine 
bizler hizmet ediyoruz. Bu sonuçlar; 
milletimizin ülkeyi yöneten Cumhur-
başkanına ve onun ittifakına olan 
güvenini de açıkça gösteriyor.” ifa-
delerini kullandı.

“Eser ve hizmet siyaseti yapıyo-
ruz”
“Siyasi hedefimiz ise; 2023 seçim-
lerinden muzaffer olarak çıkmaktır” 
diyen Genel Başkan Yardımcısı Öz-
haseki, şunları söyledi:
“AK Parti olarak; belediye hizmetle-
rini insanların müşterek ihtiyaçları-
nı gideren mekanik bir organ olarak 
değil, bir medeniyet yürüyüşü ola-
rak değerlendirmekteyiz. Şehircilik 
hizmetleri olarak öncelikli hedefi-
miz; hizmet ve eser bırakma esaslı 
anlayışımızın tüm il ve ilçelerimizde 
hâkim olmasıdır. Zira şehirlerin ya-
rıştığı bir dünyada muhalefetin yap-
tığı gibi algı belediyeciliği ile şehir-
lerimizin alabileceği hiçbir mesafe 
yoktur. AK Belediyeler olarak; pole-
mik değil eser siyaseti, yalan değil 
hizmet siyaseti, iftira değil hak ve 
hakikat siyaseti yaparak yolumuza 
devam ediyoruz, hamdolsun. Bu 
kutlu yürüyüşün önünü kesmek 
isteyenlere milletimizin fırsat ver-
meyeceğini bir kez daha cümle âle-
me göstermektir. Önümüzde yerel 
seçimlerde Cumhur İttifakı olarak 
hedefimiz; “Yaratılanı severiz Yara-
tan’dan ötürü” diyen insan odaklı 
hizmet anlayışımızla, tüm il ve ilçe-
lerimizi buluşturmaktır.”
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AK BELEDİYELER, 2023 SEÇİMLERİNE 
HAZIR

Özhaseki: “AK Belediyeler olarak; 
polemik değil eser siyaseti yapa-
rak yolumuza devam ediyoruz”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Özhaseki, AK Parti ola-
rak; belediye hizmetlerini insanla-
rın müşterek ihtiyaçlarını gideren 
mekanik bir organ olarak değil, bir 
medeniyet yürüyüşü olarak değer-
lendirdiklerini ifade ederek, “AK Be-

lediyeler olarak; polemik değil eser 
siyaseti, yalan değil hizmet siyaseti, 
iftira değil hak ve hakikat siyaseti 
yaparak yolumuza devam ediyoruz” 
dedi.
AK Parti Yerel Yönetimlerden So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel 
Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 22-

23-24 Aralık tarihlerinde Kızılcaha-
mam’da gerçekleştirdikleri “Bele-
diye Başkanları İstişare Kampı”nı 
değerlendirdi.

“Belediyecilikte sloganımız; insa-
na hizmet, mahlûkata şefkat ve 
tevazu”
Özhaseki, üç gün süren istişare 
kampında; 2019 Yerel Seçimlerin-
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kan Yardımcısı Hacı Ahmet Özdemir, 
AK Parti Sosyal Politikalar Başkan 
Yardımcısı Cemal Bekle, AK Parti 
Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı 
Halil İbrahim Fırat, AK Parti Sosyal 
Politikalar Başkan Yardımcısı Hacı 
Bayram Türkoğlu, Genel Merkez 
Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Baş-
kanı Enes Kaşkaş, Genel Merkez Ka-
dın Kolları Sosyal Politikalar Başkanı 
Betül Gürlük, Tanıtım ve Medya Baş-
kan Yardımcısı Ömer Arvas, İletişim 
Uzmanı Can Çağatay Yetik ve Hacı 

Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Zakir 
Avşar sunumlarını gerçekleştirdi.

GENEL BAŞKANIMIZ VE CUMHUR-
BAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYY-
İP ERDOĞAN GENİŞLETİLMİŞ 3 
KADEME SOSYAL POLİTİKALAR 
BAŞKANLARI EĞİTİM VE İSTİŞARE 
TOPLANTISI’NA TELEFON İLE 
KATILDI
İYİ Parti’den malum bir kişinin, bir 
şehit ailesine küfretmesinin yenilir, 

yutulur bir şey olmadığını ifade eden 
Cumhurbaşkanımız, “Kalkıp da bir şe-
hidimizin yakınına, bacısına bu şekil-
de küfretmeyi değerlerimiz itibarıyla 
asla kabul edemeyiz. Bunlara gerek-
en dersi, gereken cevabı millet olarak 
hep beraber vermemiz lazım. Peki, 
nasıl vereceğiz? İşte burada 2023, 
bizim için çok çok önemli. 2023 
seçimlerinde sandıkta gereken dersi, 
bunları sandığa gömerek vermemiz 
lazım. Çok çalışacağız, çok gayret 
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Merkez Sosyal Poli-
tikalar Başkanlığı tarafından, “Geniş-
letilmiş Sosyal Politikalar 3 Kademe 
Eğitim ve İstişare Toplantısı” gerçek-
leştirildi. AK Parti Sosyal Politikalar 

Başkanı Jülide Sarıeroğlu başkanlı-
ğında gerçekleşen toplantıda, Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Dr. Kürşat Tutar, AK Parti Sos-
yal Politikalar Başkan Yardımcısı 

Tuba Köksal, AK Parti Sosyal Po-
litikalar Başkan Yardımcısı Emine 
Zeybek, AK Parti Sosyal Politikalar 
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Resul 
Kurt, AK Parti Sosyal Politikalar Baş-
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AK PARTİ SOSYAL POLİTİKALAR 
BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 
“GENİŞLETİLMİŞ 3 KADEME SOSYAL 
POLİTİKALAR BAŞKANLARI 
EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI” 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’NDE 
81 İL, 976 İLÇEMİZDE ENGELLİ 
KARDEŞLERİMİZİ ZİYARET EDEREK, 
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
MEKTUBUNU İLETTİK
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’n-
de 81 İl 976 İlçemide eş zamanlı 
olarak “Her Mahallede 1 Engelli 
Vatandaşımızı Ziyaret” programı-
nı gerçekleştirdik. 
Sosyal Politikalar İl Başkanlarımız 
ve Engelli Koordinasyon Merkezi 
Başkanlarımızın koordinasyonunda 

AK Parti çatısı altında büyük ve güç-
lü Türkiye sevdasına gönül vermiş 
teşkilat mensuplarımızın katılım-
larıyla il, ilçe, belde ve mahalleleri-
mizde engelli kardeşlerimizi tek tek 
ziyaret ederek, Genel Başkanımız 
ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın mektubunu en-

gelli kardeşlerimize ilettik. Bu kap-
samda 3 Aralık 2021 Cuma günü 9 
bin 355 engelli kardeşlerimizi ziya-
ret ettik. 
Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
engelli kardeşlerimize  yönelik mek-
tubu büyük mutluluk ile karşılandı. 
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AK PARTİ SOSYAL POLİTİKALAR 
BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 
“ENGELSİZ YENİLİKÇİ POLİTİKALAR 
ÇALIŞTAYI” DÜZENLENDİ 
AK Parti Genel Merkez Sosyal Politi-
kalar Başkanlığı tarafından, engelli va-
tandaşlarımız için gelecekte atılması 
planlanan adımların değerlendirildiği, 
“Engelsiz Yenilikçi Politikalar Çalışta-
yı” gerçekleştirildi. AK Parti Sosyal 
Politikalar Başkanı Sayın Jülide Sarıe-
roğlu başkanlığında,  Engellilerimiz ve 
Ailelerine Yönelik Politikaların Mevcut 
Durumu, İhtiyaç ve Beklentiler olmak 
üzere iki oturum şeklinde gerçekle-
şen Engelsiz Yenilikçi Politikalar Ça-
lıştayı’nda eğitim ve sağlık, bakım ve 
sosyal hizmetler, erişilebilirlik, istih-
dam ve sosyal güvenlik, teknoloji ve 

dijitalleşme konuları üzerinde istişa-
relerde bulunuldu. Çalıştaya, Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı 
Sayın Fatma Öncü, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın 
Ertuğrul Soysal, Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı 
Sayın Mücahit Demirtaş, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın 
Selim Dursun, Gençlik ve Spor Bakan 
Yardımcısı Sayın Hamza Yerlikaya, 
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü 
Sayın Mehmet Nezir Gül, Milletvekil-
leri, Genel Merkez Sosyal Politikalar 

Başkan Yardımcıları, Genel Merkez 
Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Sosyal 
Politikalar Başkanları, 30 Sivil Toplum 
Kuruluşu temsilcisi, 10 akademisyen, 
il ve ilçe belediye temsilcilerimiz, en-
gelli vatandaşlarımız ve parti men-
suplarımız olmak üzere 100’ü aşkın 
kişi katıldı.
Engelli vatandaşlarımızın sosyal ha-
yata daha fazla entegrasyonu için 
yeni politikaların ele alındığı prog-
ramda, açılış konuşmasını AK Parti 
Sosyal Politikalardan sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı ve Adana Milletve-
kili Sayın Jülide Sarıeroğlu yaptı. 
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“AK PARTİ VARSA, BİZ VARSAK 
ENGEL YOK” 
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde,  “AK Parti Varsa, Biz Varsak 
Engel Yok” şiarıyla çıktığımız bu yolda engelli vatandaşlarımız ve kıymetli aileleri için bu güne kadar hassasiyetle 
yürüttüğümüz çalışmalarımızı ileriye taşıyarak sürdürmeye devam edeceğiz.
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belirten Sarıeroğlu, “Bütün çalışma-
larımızı hak temelli bir anlayışla 
hayata geçirdik. Çok dağınık bir 
mevzuatımız varken 2005 yılında 
Engelliler Yasası’nı hayata geçird-
ik, 2010 yılında engellilerimizle 
ilgili olarak pozitif ayrımcılık ilke-
sini anayasal güvence altına aldık. 
Engellilerimizin toplumsal hayatın 
her alanında olmalarını sağlamak 
amacıyla ‘önce erişilebilirlik’ dedik 
ve engelli kardeşlerimizin eğitim, 
sağlık başta olmak üzere her türlü 
kamu hizmetine erişimini kolay-
lıkla sağlayabilecekleri imkânlar 
geliştirmeye çalıştık.” ifadelerini 
kullandı. Engelli bireylerin eğitim-
de ve sosyal hayatta olduğu gibi 
iş hayatına katılımlarının da kolay-
laştırıldığını ifade eden Sarıeroğlu, 
“Engellilerimize yönelik destekleyici 
istihdam politikalarımız neticesinde 
bugün, kamu kurumlarında ve özel 
sektörde engelli çalıştırma zorun-
luluğundan işe yerleştirilen engelli 
çalışan sayımızı 2021 yılı itibarıyla 
414 bine ulaştırmış durumdayız. 
Yine 2012 yılında dünyada bir ilke 
imza atarak uygulamaya koyduğu-
muz E-KPSS uygulamasıyla engel-

lilerimizin kamuda istihdamını 
kolaylaştırdık. En son 3 Aralık 
Engelliler Günü vesilesiyle Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından 750 
öğretmen atmamızı gerçekleştirdik. 
Şuana kadar da toplamda 63 bin 87 
engeli vatandaşımızın kamuya ata-
masını gerçekleştirmiş durumdayız. 
Bu çalışmalar neticesinde gerek 
özel sektörde gerek kamu kurum-
larında engelli istihdamını artırmış 
durumdayız.” dedi. 

“Katılımcı demokrasinin bir gereği 
olarak, 2018 yılında “seyyar sandık” 
uygulamasını başlattık. Böylece 
ağır engelli vatandaşlarımızın oy 
kullanırken yaşadıkları sorunları 
gidererek, seçme ve seçilme hak-
larını kolaylıkla kullanabilmelerine 
imkân sağladık. Ayrıca engelli in-
sanlarımızın sorunlarının çözümüne 
odaklanan bir anlayışla, 3 Aralık 
2001 tarihinde; Genel Başkanımız 
ve Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip ERDOĞAN’ın talimatıy-
la Genel Merkezimiz bünyesinde 
kurduğumuz Engelliler Koordi-
nasyon Merkezimizle (EKM), engel-
li vatandaşlarımızın karşılaştıkları 

sorunların çözüme kavuşturulması 
için çalışmalarımızı sürdürüyor ve 
engelli vatandaşlarımız için erişile-
bilir olmayı en önemli ayrıcalıklardan 
biri olarak görüyoruz.”
Kovid-19 salgın sürecinden, 
ağır şekilde etkilenen engelli 
vatandaşlarımız olduğunu dile ge-
tiren Sarıeroğlu, “Bu konuda tüm 
bakanlıklarımızın koordinasyonun-
da önemli çalışmalar hayata geçiril-
di. Bu bağlamda yapılan çalışmalar 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından da 
takdirle karşılandı, iyi uygulama 
örnekleri arasında gösterildi.” dedi 
ve konuşmasını şu şekilde son-
landırdı: 
“Engelsiz Türkiye hedefiyle çık-
tığımız bu yolda en önemli ka-
zancımız ülkemizde engel-
li vatandaşlarımıza yönelik bakış 
açısının kökten değişmiş olmasıdır. 
İnşallah Engelsiz Yenilikçi Politikalar 
Çalıştayı’mızdan çıkacak sonuçların 
önümüzdeki dönemde hayata 
geçireceğimiz yeni, güçlü çalışma-
lara, engelli kardeşlerimiz ve aile-
lerinin hayatlarını güzelleştirecek 
adımlara vesile olmasını temenni 
ediyorum.” 
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“BÜTÜN ÇALIŞMALARIMIZI HAK 
TEMELLİ BİR ANLAYIŞLA HAYATA 
GEÇİRDİK”
AK Parti hükümetleri döneminde 
hayata geçirilen bütün uygulama-
larla engelli vatandaşlarımız konu-
sunda artan toplumsal farkındalığı 
vurgulayan Sarıeroğlu, “Bu farkın-
dalık artışının oluşturduğu sinerjiyi 

önümüzdeki dönemlerde çok daha 
büyük katkılara çevireceğimize 
yürekten inanıyoruz. 19 yıldır devrim 
niteliğinde düzenlemeler yaptık. AK 
Parti ailesi olarak 19 yıldır yaptığımız 
bu önemli düzenlemeleri yeni ihti-
yaçlar, talepler, beklentiler ve yeni 
süreç çerçevesinde daha da ileri-
ye götürmenin gayreti içerisind-

eyiz, Çalıştayımızı da bu amaçla 
gerçekleştiriyoruz.”
Bugün iş hayatında, sporda, okulda, 
siyasette, sosyal hayatta başarılı, 
kendinden emin, özgüvenli engelli 
bireyler görebiliyorsak, bunda Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayy-
ip Erdoğan’ın liderliğinde yapılan 
çalışmaların büyük katkısı olduğunu 
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