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19’u iktidarda geçirilen 20 sene… 

AK Parti, bundan tam 20 yıl önce, 14 Ağustos 2001 Salı günü resmen kuruldu. 

3 Kasım 2002’de girdiği ilk seçimde tek başına iktidara gelen partimiz, o günden bu yana hiçbir seçi-
mi kaybetmeden, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizin tevec-
cühüne mazhar olmayı başararak her seferinde birinci gelmesini bilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde seçim yapılarak bu kadar uzun süre iktidarda kalabilen başka bir si-
yasi parti bulunmamaktadır. Milletimiz buna yalnızca bizi layık görmüştür. Bizler de bunca senedir 
milletimizi layıkıyla temsil edebilmenin gayretiyle, bir an olsun mücadele azmimizi kaybetmeden ça-
balamaya devam ettik. Önümüze konmaya çalışılan engelleri bir bir bertaraf ettik. Milletimizin bize 
emanet verdiği oylarına sahip çıktık. Milli iradeye, demokrasiye her daim kol kanat gerdik, vatanımızı 
her türlü iç ve dış tehditten koruduk.

Belki bazıları için bunca sene iktidarda kalmak, dışarıdan bakıldığında yorucu ve yıpratıcı bir süreç-
miş gibi düşünülebilir. Ancak bu bizlerin azminden, duruşundan, millete olan sevdasından bir nebze 
bile bir şey götürmemiştir. AK Parti, bunca yıl istikrarla sürdürdüğü başarılı grafiği, gösterdiği yoğun 
azme borçlu olduğu kadar yüksek adaptasyon yeteneğine de borçludur. Partimiz, içinde bulunduğu 
dönemin koşullarına en hızlı şekilde adapte olabilen, yenilik ve devinimi en yüksek yüzdeyle sağla-
yabilen siyasi partidir. Bu özelliğimiz sayesinde dinamizmimizi kaybetmeden, şartlar ne olursa olsun 
mücadelemizden ve hizmet aşkımızdan bir adım geri atmadık. Her zaman milletimizin taleplerini ön-
celedik, yıkıcılıktan değil yapıcılıktan, engel değil hizmet üretmekten yana olduk. Milletimiz de kimle-
rin kendisine layık olma gayretinde olduğunu görmüş, bu nedenle her seferinde bizleri tercih etmiştir

Rabbimize bizlere bu günleri görme fırsatını yaşattığı için hamdediyor, başarılar içerisinde nice 20 yıl-
lara erişmeyi O’ndan niyaz ediyoruz. 20 yıllık bu serüven tazeliğini korumakta, 2023 ve 2071 hedefleri 
doğrultusunda adeta yeniden başlamaktadır. Bu noktada gençlerimize ayrı bir pencere açmak istiyo-
rum. Bütün hedeflerimizin en dinamik, en itici unsurunu elbette onlar oluşturmaktadır. Gençlerimizi 
belirlenmiş kalıplara sığdırmaya çalışanlara verilebilecek en büyük cevap ise dergimizin bu sayısının 
kapağına bakıldığında görülebilecektir. 

Gençlerimizle, kadınlarımızla, erkeklerimizle, çocuklarımızla, tüm Türkiye’mizle yekvücut olacak, he-
deflerimize ilerleme kararlılığını sürdüreceğiz. 

Daima yenisin, daima gençsin AK Parti. 

Nice mutlu 20 yıllara…

AK Parti bundan tam 20 yıl önce, 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu.



Tokyo Olimpiyatlarında Tarihi 
Başarı

“Türkiye savunma sanayi 
alanında dünyanın en üst ligine 
çıkmış olacak.”

“Türkiye Cumhuriyeti’ni 
işaret ettiğiniz şekilde muasır 
medeniyetler seviyesinin de üstüne 
çıkarmak için mücadelemizi 
sürdürüyoruz.”

“Genç dostu, çocuk dostu, yaşlı 
dostu, kadın dostu, engelli dostu 
velhasıl insan dostu şehirler 
kurmalıyız.”

Memur ve İşçinin Zam Oranı Belli 
Oldu

“Türkiye’nin son 19 yılda diğer 
pek çok alan gibi savunma 
sanayinde de adeta bir devrim 
gerçekleştirmiştir.”

“Türkiye büyük bir medeniyet 
mirasının bugünkü varisi olarak 
yeni bir şahlanış içindedir.” 

“Bu madalyamı size armağan 
ediyorum.”

“Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi” 
Tanıtıldı.

“İhracatta rekor üstüne rekor 
kırıyoruz.”

“Son yangınlardan sonra bu 
bölgelerde hızla ağaçlandırma 
faaliyetlerine başlayacağız.”

“Batı’ya değil Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a güveniyoruz.”

“Süratle en kısa zamanda 
bütün mağduriyetleri 
gidermenin gayreti içerisinde 
olacağız.”

“Ay Yıldız Projesi’yle dosta güven 
düşmana korku veren bir yapıyı 
meydana getirmiş olacağız.”

Yerli ve Milli Gururumuz Akıncı 
TİHA Göklerde

Cumhubaşkanımız Çengelköy’de 
vatandaşlarla bir araya geldi.
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Öne Çıkanlar
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

TOKYO OLİMPİYATLARINDA TARİHİ BAŞARI
Türkiye, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 13 madalya 
kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Tokyo Olimpiyatları, Türkiye’nin tarihte en çok madalya 
kazandığı olimpiyat organizasyonu oldu.

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından 15 yaşındayken şehit edilen Eren Bülbül, 
şehadetinin 4. yılında anıldı.

İYİ Kİ VARSIN EREN

Batı Karadeniz’de yoğun yağışlar sonucu son za-
manların en büyük doğal afetlerinden birisi yaşandı. 
Yağış miktarının yer yer metrekarede 302 kilograma 
ulaşması sonucu meydana gelen selde Bartın, Sinop 
ve Kastamonu illerinde can kayıpları yaşandı. Afetin 
yaralarını sarmak adına devletin tüm imkânları se-
ferber edildi.

SEL FELAKETİNİN 
YARALARI SARILIYOR

252 MİLYON 
FİDAN TOPRAKLA 
BULUŞACAK
Yangınlar sonucu doğada oluşan tahribatı 
gidermek ve yeşil vatanın korunmasını sağ-
lamak için 252 milyon fidan yıl sonuna kadar 
toprakla buluşturulacak.

Karadeniz’de yürütülen doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında bulunan 540 milyar metre-
küp doğal gazın yüzeye taşınması için kullanılacak 169 kilometrelik boru hattının üretimine 
başlandı.

KARADENİZ GAZI İÇİN HEYECANLI 
BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
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Hükümet ve sendika temsilcileri arasındaki uzlaşma sonucu, memur ve memur emeklisinin maaşına 
2022 yılında yüzde 12 artı enflasyon farkı, 2023 için de yüzde 14 zam ve enflasyon farkı oranında 
zam yapıldı. Kamu işçilerine de 2022’nin ilk 6 ayı için yüzde 12, 2021 ve 2022’nin ikinci 6 ayı için ise 
yüzde 5 ve enflasyon farkı oranında zam yapılmış, kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya 
yükseltilmişti.

MEMUR VE İŞÇİNİN ZAM ORANI BELLİ OLDU

DÜZENSİZ GÖÇE KARŞI ÖNLEMLER 
ARTTIRILDI 
Afganistan yaşanan olaylar sonrası Türkiye’ye yönelik düzensiz göçün önüne geçmek adına 
Türkiye İran sınırında önlemler artırıldı. Türkiye’de şimdiye kadar sınır güvenliği için tamam-
lanan toplam güvenlik duvarı 993,5 km, aydınlatma 913 km, kamera ve algılayıcı 293 km ve 
elektrooptik kule ise 330 adet oldu.

SAVUNMANIN DEVLERİ IDEF’TE BOY 
GÖSTERDİ
Savunma sanayinin önemli buluşma platformlarından birisi olan 15’inci Uluslararası Savunma Sa-
nayii Fuarı (IDEF), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, yerli ve yabancı yaklaşık 53 ülkeden 1.236 fir-
manın katılımıyla İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

“ULUSAL YAPAY 
ZEKÂ STRATEJİSİ” 
TANITILDI
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 
Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı tarafından hazırlanan, Türkiye’nin 5 yıllık 
dönemdeki yapay zekâ çalışmalarına yön 
verecek ilk “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi” 
Bilişim Vadisi’nde kamuoyuna tanıtıldı.
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“HELP TURKEY” DEZENFORMASYONU 
BELGELENDİ
Türkiye’yi orman yangınları ile mücadelede zayıf göstermek adına sosyal medyada yapılan 
“Help Turkey” etiketli çalışmaların, bot ve sahte hesaplar aracılığı ile yayıldığı uzmanlarca 
belgelendi. 

PAKİSTAN DONANMASI MİLGEM KORVETİ İLE 
GÜÇ KAZANACAK
Pakistan MİLGEM (Milli Gemi) Korvet Projesi 1’inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi 
Projesi 1’inci Gemi Sac Kesim Töreni, İstanbul Tersane Komutanlığı’nda düzenlendi. Pakistan’a ihraç 
edilecek 4 korvetin 2025’e kadar teslimatı planlanıyor.

AFGANİSTAN’DA 
TALİBAN 
HAKİMİYETİ

MALAZGİRT 
ZAFERİ’NİN 950. 
YIL DÖNÜMÜ

Taliban, 20 yılın ardından başkent Ka-
bil’de kontrolü sağlayarak Afganistan’da 
yönetimi ele geçirdi.

Selçuklu Hükümdarı Alparslan’ın, Bizans 
İmparatoru Romen Diyojen’i Malazgirt’te 
yenerek Anadolu’nun kapılarını Türklere 
açtığı Malazgirt Meydan Muharebesi’nin 
950. yılı, Bitlis’in Ahlat ilçesinde kutlandı.

YERLİ VE MİLLİ GURURUMUZ AKINCI 
TİHA GÖKLERDE
Yerli ve milli imkânlar ile geliştirilen Akıncı Taarruzi insansız hava aracı (TİHA), 
Cumhurbaşkanımızın da katıldığı törende ilk uçuşunu yaparak TSK envanterine girdi. 
Böylece Türkiye, bu alanda dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri oldu.
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“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ İŞARET 
ETTİĞİNİZ ŞEKİLDE MUASIR 
MEDENİYETLER SEVİYESİNİN 
DE ÜSTÜNE ÇIKARMAK İÇİN 
MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 
toplantı öncesi Anıtkabir’i ziyaret 
etti.
Cumhurbaşkanımız başkanlığında-
ki heyet, mozoleye çıkan merdivenin 
önünde fotoğraf çektirdikten sonra 
Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada 

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan 
Cumhurbaşkanımız, deftere şunları 
yazdı:
“Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura 
üyeleri olarak 2021 yılı toplantısı vesi-
lesiyle bir kez daha huzurunuzdayız. 
Türkiye Cumhuriyeti’ni işaret ettiğiniz 
şekilde muasır medeniyetler seviye-
sinin de üstüne çıkarmak için müca-
delemizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı 

derinden sarsan koronavirüs salgını-
na rağmen Türkiye, ekonomiden sa-
vunmaya, üretimden sağlığa kadar 
pek çok alanda önemli başarılara 
imza atmaktadır. Bu süreçte Türk Si-
lahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dı-
şında icra ettiği başarılı operasyonla-
rıyla milletimize güven aşılamaktadır. 
Ruhun şad olsun.”
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“BU MADALYAMI SİZE ARMAĞAN 
EDİYORUM”

Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo 
Olimpiyat Oyunları’nda boks-
ta altın madalya kazanan milli 
sporcu Busenaz Sürmeneli’yi te-
lefonla arayarak tebrik etti.
Busenaz’ı tebrik eden Cumhur-
başkanımız, “Gözlerim yaşlı olarak 
son anları izledim. Gerçekten çok 

mutluyum. Milletçe duyguluyuz. 
Çakıroğlu gümüş aldı, Sürmeneli 
olarak sen de altını kaptın. Sizleri 
şahsım, ailem ve milletim adına 
tebrik ediyorum” dedi.
Cumhurbaşkanımıza sözleri için 
teşekkür eden Sürmeneli ise gö-
rüşmede, “Ben, 2013 yılında Sul-
tanbeyli’nde mitingde yanınıza 

gelmiştim ve size ‘Olimpiyata gi-
dip altın madalya alacağım ve söz 
veriyorum size hediye edeceğim.’ 
demiştim. Buradan da sözümü 
tutmuş olayım, karşınızda sözleri-
ni tutan bir Buse var. Bu madalya-
mı size armağan ediyorum.” ifade-
lerini kullandı.



Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımız
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“SON YANGINLARDAN SONRA 
BU BÖLGELERDE HIZLA 
AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİNE 
BAŞLAYACAĞIZ”
Son zamanlardaki sel ve yangın-
lardan dolayı yoğun bir gündem 
yaşandığını belirten Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan, “Bu ara yangınla uğraşırken 
bir diğer taraftan da sel felaketiyle 
karşı karşıya kaldık. Binalardaki ze-
min yüksekliği bakıyorsunuz 2 kat, 
bazı yerlerde 3 katı buluyor, böyle 
bir felaket. Ne Dereli’deki felaket, ne 
Rize-Artvin’deki felaket. Bugün Bar-
tın’da, Sinop’ta ve Kastamonu’da 
olan, onları da aşmış durumda. 
Bütün bakan arkadaşlarımız, AFAD 
hepsi şu anda oradalar ve kurumla-

rımız ile birlikte çalışmalarını devam 
ettiriyorlar” ifadelerini kullandı.
Programa gelmeden önce felaket 
bölgesindeki bakanlarla görüştü-
ğünü dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Oralardan ayrılmayacak-
sınız dedik. Çatı katından ve dam-
lardan helikopterlerimizin kurtardığı 
insanlar var.” dedi.
“Son yangınlardan sonra bu böl-
gelerde hızla ağaçlandırma faali-
yetlerine başlayacağız”
Yanan alanların imara açılması id-
dialarına ilişkin tartışmalara dair 
görüşleri sorulan Cumhurbaşka-

nı Erdoğan, Anayasa’nın 169’uncu 
maddesinde çok açık şekilde “Ya-
nan ormanların yerinde yeni orman 
yetiştirilir” ifadesi olduğunu hatırlata-
rak, “Orada bir yapılanmaya falan gi-
demezsiniz, bu yerlerde başka çeşit 
tarım ve hayvancılık da yapılamaz. 
Yanan orman alanlarının bugüne ka-
dar nasıl yeniden ağaçlandırdığımız 
ortada. Son yangınlardan sonra bu 
bölgelerde hızla ağaçlandırma faali-
yetlerine başlayacağız.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019’da 11 
Kasım’ı “Milli Ağaçlandırma Günü” 
ilan ettiklerini hatırlatarak, bu kap-

samda ülkenin dört bir yanında mil-
yonlarca fidanı öğrencilerle beraber 
toprakla buluşturduklarını söyledi.

“Meclis’in açılmasıyla birlikte de 
sosyal medyaya yönelik bir çalış-
manın yapılması gerektiğine ina-
nıyorum”
Cumhurbaşkanımız, yangınla mü-
cadele sürecinde sosyal medyada-
ki dezenformasyonla da mücadele 
edildiği belirtilerek, “Bu konudaki yo-
rumunuz nedir, bir düzenleme ihtiya-
cı var mı?” sorusu üzerine, “Meclis’in 
açılmasıyla birlikte sosyal medyaya 
yönelik bir çalışmanın yapılması ge-
rektiğine inanıyorum. Çünkü bunlar 

salim akılları veya aklıselimlerin he-
defini adeta saptırtıyor. Yani dürüst, 
doğru bir şeyi düşüneceğiniz yerde 
maalesef bu yalan yanlış haberlerle 
vatandaşımız çok farklı yöne doğru 
adeta evriliyor” dedi.

“Sınırlarımız tamamıyla duvarlarla 
örülüyor”
“Türkiye’nin Afgan göçmenlerle il-
gili politikası nedir?” sorusu üzerine 
Cumhurbaşkanımız, Suriye’den, 4 
milyona yakın göçmen geldiğini ve 
bunlardan meslek ve sanat sahi-
bi olan birçok Suriyeli’nin vatandaş 
olduğunu anımsattı. Ayrıca Cum-
hurbaşkanımız sınırlardan girişleri 

engellemek amacıyla İran ve Irak 
kapısından duvarların yükseltildiğini 
ifade etti.

“Müjdeyi yıl dolmadan alacağız”
“TURKOVAC aşısı ne zaman kul-
lanılmaya başlanacak?” sorusuna 
ise Cumhurbaşkanımız, “Şu anda 
ilgili hastanelerimiz yoğun bir şekil-
de çalışmaya devam ediyor. Şu 
anda bunun Faz 3 aşamasındayız. 
Neticeleri şu ana kadar gayet güzel 
geliyor. Herhalde müjdeyi yıl dol-
madan alacağız.” yanıtını verdi.
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“SÜRATLE EN KISA ZAMANDA 
BÜTÜN MAĞDURİYETLERİ 
GİDERMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDE 
OLACAĞIZ”

Cumhurbaşkanımız, cuma nama-
zını kıldığı Kastamonu’nun Boz-
kurt İlçesinde bulunan Bozkurt 
Yeni Camisi’nde halka hitap etti.
Başlayan yoğun yağışların Kasta-
monu, Bartın, Sinop illerinde büyük 
sel felaketlerine neden olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanımız, Kasta-
monu’da Bozkurt, Azdavay, İnebo-
lu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinin bu 
yağışlardan en çok etkilenen yerler 
olduğunu söyledi.
Bartın’ın Ulus, Sinop’un Ayancık il-
çelerinin kimi köylerinin de selden 
ciddi şekilde etkilendiğine işaret 
eden Cumhurbaşkanımız, “geçmiş 
olsun” dileklerini iletti.
Birkaç gündür de Batı Karadeniz’de 

yine sel felaketlerinin yaşandığı dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, devlet 
olarak tüm imkânlar ile felaketin ilk 
anından itibaren bölgede oldukla-
rını ve İçişleri Bakanı’nın, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı’nın, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı’nın, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı’nın hep birlikte 
bölgede çalışmaları sürdürdüklerini, 
AFAD başta olmak üzere Kızılay ile 
birlikte yine bütün araç gereçleri ile 
bölge halkının yanında olduklarını 
ifade etti.

“Şunu çok açık, net söylüyorum, 
Allah’ın izniyle bu afetleri de aşa-
cağız”
Cumhurbaşkanımız cuma namazı 

öncesinde kendisini bekleyen va-
tandaşları selamladı. Cumhurbaş-
kanımız, Allah’ın izniyle bu afetlerin 
de aşılacağını, devletin ne gere-
kiyorsa süratle yapacağını ifade 
etti. Cumhurbaşkanımız “Bu devlet 
hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı 
yine yıkılmayacağız ve süratle en 
kısa zamanda bütün mağduriyet-
leri gidermenin gayreti içerisinde 
olacağız.” ifadelerini kullandı. Cum-
hurbaşkanımız, diğer bölgelerde de 
bakanların ve milletvekillerinin bu-
lunduğunu dile getirerek, tespitlerin 
ardından gerekli adımların atılaca-
ğını bildirdi.
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“YALAN TERÖRÜNÜ BİZ SİZİNLE 
BERABER AŞACAĞIZ”
Cumhurbaşkanımız, İran sınır 
hattında inceleme ve denetle-
melerde bulunan Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar ile telefonda 
görüşerek önlemlere ilişkin bilgi 
aldı ve sıfır noktasındaki birliklere 
seslendi.
Sonrasında hudut birliklerinin ko-
mutanlarına hitap eden Cumhur-
başkanımız, şunları söyledi:

“Çok farklı bir dönemden geçiyo-
ruz, bir taraftan sel afetleri bir taraf-
tan yangınlar. Bütün bunlar devam 
ederken bir de dedikoduya dayalı bir 
sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntı-
ları da inanıyorum ki sizler bertaraf 
edeceksiniz. Bunları da aşmamız 
gerekiyor çünkü bir yalan terörü 
Türkiye’de estiriliyor.
Bu yalan terörünü biz sizinle beraber 

aşacağız. Özellikle de bu sınırlarda 
ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları 
da tamamen engellemiş olacağız. 
Çünkü bu hudutlardaki duvarları-
mız bizim emniyet, güvenlik duvar-
larımızdır. Bunu sizler başardığınız 
takdirde TSK’nin, güvenlik güçleri-
mizin yükü daha da hafifleyecektir. 
Bu duygularla sizleri tebrik ediyor, 
başarılarınızın devamını diliyorum.”
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“TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİ 
ALANINDA DÜNYANIN EN ÜST 
LİGİNE ÇIKMIŞ OLACAK”

Cumhurbaşkanımız, İstanbul 
Tersane Komutanlığı’nda düzen-
lenen Pakistan MİLGEM Korvet 
Projesi 1’inci Gemi Denize İniş ve 
Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 
1’inci Gemi Sac Kesim Töreni’nde 
konuştu. 
Cumhurbaşkanımız, savunma sa-
nayi alanında son dönemde ger-
çekleştirilen somut iş birliği pro-
jelerinden bahtiyarlık duyduklarını 
dile getirdi:
“Savunma sanayi alanında bugün 
ilk gemisinin açılışını yapmakta 
olduğumuz MİLGEM korvetleri ya-
nında ATAK helikopterleri ve eğitim 
uçakları gibi çok başarılı ortak iş 
birliği projeleri bulunuyor. Savun-
ma sanayi alanındaki ortaklığımı-
zı daha da ilerletmek konusunda 
mutabıkız. Pakistan ile aramızdaki 
güçlü siyasi ilişkilerimizin ve sa-
vunma sanayimizdeki iş birliğimi-
zin ticari ilişkilerimize yansıması-

nı istiyoruz. Bu konuda hepimize 
yardımcı olacak bir yol haritasını 
Pakistan ile Şubat 2020’de İslama-
bad’da imzaladık. Kurumlarımız, bu 
eylem planının hayata geçirilmesi 
için çalışmalarına devam ediyor.
Cumhurbaşkanımız, MİLGEM Pro-
jesi kapsamında Pakistan dona-
ması için MİLGEM sınıfı 4 korvet 
gemi inşa edileceğini hatırlatarak, 
bunların 2’sinin Türkiye’de, 2’si-
nin ise Pakistan’da üretileceğini, 
korvetlerde kullanılacak ilave tek-
noloji ve teçhizatlar da yine Tür-
kiye’nin savunma sanayi ürünleri 
arasından seçileceğini ifade etti. 
Cumhurbaşkanımız Milli Savun-
ma Bakanlığı’nın savunma sanayi 
alanında iş birliği yaptığı 80’e yakın 
ülke arasında, Pakistan’ın ayrı bir 
yeri olduğunu ifade ederken diğer 
alanlardaki ilişkilerin de arzu edi-
len seviyeye çıkarılarak bölgede 
ve dünyada örnek bir dayanışma 

ortaya koymayı sürdüreceklerini 
ifade etti.

“Türkiye, savunma sanayi alanın-
da dünyanın en üst ligine çıkmış 
olacak”
Cumhurbaşkanımız, “Kötü komşu, 
insanı hacet sahibi eder.” sözünü 
anımsatarak, halen yürütmekte ol-
dukları ve önümüzdeki 4-5 yıl için-
de hepsi de neticelenecek projeler 
devreye girdiğinde Türkiye’nin sa-
vunma sanayi alanında dünyanın 
en üst ligine çıkacağını ifade etti. 
“Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100. yılı olan 2023’te milletimize 
vereceğimiz en büyük armağanın 
işte bu olduğuna inanıyoruz” ifade-
lerini kullanan Cumhurbaşkanımız, 
Türkiye’nin büyüdükçe, güçlendikçe 
elde edeceği imkânların her birini 
dostlarıyla kardeşleriyle bölüşmek-
ten memnuniyet duyan bir ülke ol-
duğu açıklamasında bulundu. 



Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımız

Eylül 2021___ 3938 ___ Eylül 2021

“TÜRKİYE SON 19 YILDA DİĞER 
PEK ÇOK ALAN GİBİ SAVUNMA 
SANAYİİNDE DE ADETA BİR DEVRİM 
GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR”
Cumhurbaşkanımız, TÜYAP Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
İDEF’21 15. Uluslararası Savunma 
Sanayii Fuarı Açılış Töreni’nde ko-
nuştu.
Cumhurbaşkanımız, geçmişi 1993 yı-
lına kadar giden ve iki yılda bir yapılan 
fuara katılımın sayı ve nitelik olarak sü-
rekli artmasının ülkenin savunma sa-
nayisinin başarısının ifadesi olduğunu 

dile getirdi. 
Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin sa-
vunma sanayinde geliştirdiği her türlü 
imkânı ve kabiliyeti dostlarıyla paylaş-
maktan memnuniyet duyan bir ülke 
olduğunu ifade ederken, dünyanın en 
büyük savunma paktı NATO’nun önde 
gelen üyesi olarak Türkiye’nin milli sa-
vunma sanayisinin geliştikçe bölge ve 
dünya barışına vereceği katkının da ar-

tacağına inandığını dile getirdi. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan, Türkiye’nin son 19 yılda 
diğer pek çok alan gibi savunma sa-
nayinde de adeta bir devrim gerçek-
leştirdiğini ifade ederek 2002 yılında 
ülkemizde sadece 62 savunma sanayi 
projesi yürütülüyorken günümüzde bu 
sayının 750’yi geride bıraktığını ifade 
etti.
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“İHRACATTA REKOR ÜSTÜNE 
REKOR KIRIYORUZ”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan Kanal 7, Ülke TV, 
24 TV, Tv360, TVNET ortak yayı-
nında açıklamalarda bulundu.
Muharrem ayının ve Aşure Gü-
nü’nün Türk milleti ve tüm İslam âle-
mi için hayırlara vesile olmasını dile-
yen Cumhurbaşkanımız, “Şehitlerin 
efendisi, Peygamberimizin torunu 
Hazreti Hüseyin efendimiz ve tüm 
Kerbela şehitlerini rahmetle yâd edi-
yorum. Aramızdaki kardeşliği pekiş-
tirmesini, fitne ve şer odaklarına fır-
sat vermemesini Cenab-ı Allah’tan 
niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Afganistan’ı, Türkiye için güçlü tari-
hi beşeri kültürel bağların olduğu bir 
ülke olarak niteleyen Cumhurbaş-
kanımız, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Afgan halkının İstiklâl Savaşımız-
da verdiği maddi manevi desteği 
unutmamız mümkün değildir. Ül-
kelerimiz arasında 1 Mart 1921’de 
imzalanan İttifak Anlaşması’nda ‘iki 
ülkenin kaderi ve saadeti birbirinin-
dir’ ifadesi var. Aramızda böyle bir 
yakınlaşma, böyle bir bağ var. Yö-
netimde kim olursa olsun iyi ve kötü 
gününde Afganistan’ın yanında yer 
almak hem ahde vefanın hem de 

kardeşliğimizin gereğidir. İlgili ku-
rumlarımız bir süredir zaten Taliban 
ile irtibat halindeydiler. Biz de ülke-
nin geleceğini konuşmak üzere Ta-
liban yöneticilerini kabul edebilece-
ğimizi daha önce de ifade etmiştik. 
Bu tavrımızı bugün de muhafaza 
ediyoruz. Afgan halkının huzuru, bu 
ülkede yaşayan Türk soydaşlarımı-
zın selameti ve ülkemizin çıkarları-
nın korunması noktasında her türlü 
iş birliğine hazırız. Taliban yönetici-
lerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıkla-
maları memnuniyetle karşılıyoruz. 
Şunu çok açık net ifade etmemiz 

gerekir. Özellikle Taliban’ın Türki-
ye’ye yaklaşımı köşeli değildir. Daha 
dikkatlidir ve bizimle olan ilişkilere 
yaklaşımı dış politika açısından çok 
daha hassastır. Temenni ediyorum 
ki bundan sonra da yine aynı has-
sasiyet devam edecektir. Zira birçok 
yerde yapılan toplantılarda bu has-
sasiyeti görüyoruz.”

“Yüz yüze eğitimi başlatacağız”
Cumhurbaşkanımız, “Yüz yüze eği-
tim olabilecek mi yeni eğitim-öğ-
retim döneminde?” sorusunu ise 
“İnşallah olacak. Dün akşam da Ba-
kanımla bu konuyu görüştük. İnşal-
lah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve 
yavrularımız da öğretmenleriyle yüz 
yüze inşallah çalışmaya başlaya-
caklar.” şeklinde yanıtladı.

“Toplu iğne üretemezken bugünkü 
hale geldik”
Türkiye’nin eskiden toplu iğne dahi 
üretemeyen bir ülke olduğunu anım-

satan Cumhurbaşkanımız, “Biz, 
toplu iğne üretemezken bugünkü 
hale geldik. Mesela şu an IDEF Fu-
arı çok başarılı bir fuar oldu ve ciddi 
manada siparişler var.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’deki 
işsizlik rakamları ve istihdama iliş-
kin soruya, “Her zaman tabi söy-
lediğim bir şey var. Bir konuya çok 
büyük ehemmiyet verdiğimi söyle-
dim. Yatırım, istihdam, üretim, ih-
racat. Bu dört başlık bizim için çok 
önemli. Tabi yatırım olursa arkasın-
da istihdam gelirse onun arkasında 
ne gelecek? Üretim gelecek. Üretim 
geldikten sonra da ihracatta ulusla-
rarası camiada siz de yerinizi alırsı-
nız.” ifadelerini kullandı.

“İhracatta rekor üstüne rekor kı-
rıyoruz, 210 milyar dolar duvarına 
yaklaştık”
Cumhurbaşkanımız, konuşmasında 
ihracatta sergilenen başarılı grafi-
ğe de değindi: “Tüm dünyayı sar-

san salgın döneminde ekonomimiz 
önemli bir sınav vermiştir. Yerinde 
ve zamanında aldığımız tedbirler 
sayesinde salgından en az etkilenen 
ekonomilerden biri olduk. 2020 yılı-
nı yüzde 1,8 büyümeyle kapattık. Bu 
yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi güç-
lü bir büyüme kaydettik. Öncü gös-
tergeler, ikinci çeyrekte yüzde 20’nin 
üzerinde güçlü büyümeye şimdiden 
işaret ediyor. Yıl sonu büyüme bek-
lentimiz ise orta vadeli programa 
göre yüzde 5,8’in dahi oldukça üze-
rinde. İhracatta rekor üstüne rekor 
kırıyoruz, işte 210 milyar dolar du-
varına yaklaştık. 2021 yılı genelinde 
ihracatın inşallah 210 milyar doları 
da açmasını bekliyoruz. İşte dün Ti-
caret Bakanımla da görüştüm, bak-
tım ki neşesi yerinde bayağı da çok 
çok ciddi ihracatta rakamlar veriyor. 
Nisan 2012’den bu yana reel kesim 
güven endeksi en yüksek seviye-
sine çıkmış vaziyette, bu da tabi ki 
olumlu sinyalleri veriyor.”
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CUMHURBAŞKANIMIZ, 
ÇENGELKÖY’DE VATANDAŞLARLA 
BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanımız, Vahdettin Köş-
kü’nden çıkarak Kısıklı’daki konutu-
na geçerken güzergâhında bulunan 
Çengelköy’deki bir restoranda va-

tandaşlarla bir araya geldi.
Restoran sahibi ve çalışanların yanı 
sıra vatandaşlarla bir süre sohbet eden 
Cumhurbaşkanımız, burada çay içti.

Cumhurbaşkanımız, restoran çıkışında 
kendisini bekleyen ve sevgi gösterisin-
de bulunan vatandaşlara el salladı.
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 “SİZLER SADECE MADALYA 
KAZANMADINIZ, AYNI ZAMANDA 
YEDİDEN YETMİŞE MİLLETİN 
TAMAMININ GÖNLÜNÜ DE 
KAZANDINIZ”
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, 
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’n-
da madalya alan milli sporcular ile 
akşam yemeğinde bir araya gelen 
Cumhurbaşkanımız, ülkeyi gurur-
la temsil eden sporcular ve onları 
yetiştiren değerli aileleri ve ant-

renörleriyle bir araya gelmekten 
şahsı ve eşi Emine Erdoğan’ın bü-
yük bir gurur duyduğunu belirtti.
Olimpiyat tarihinde, Türkiye’nin 
jimnastik, okçuluk ve karate bran-
şlarında ilk kez madalya kazanma 
sevincini yaşadıklarını vurgulayan  

Cumhurbaşkanımız; altın, gümüş 
ve bronz madalya alan sporcuları 
isim isim sayarak tebrik etti.

“108 sporcumuzun her biri takdiri 
hak etmektedir”
Sporculara, Tokyo’da ülke adına 

mücadele ederlerken dualarla des-
tek verdiklerini anlatan  Cumhurbaş-
kanımız, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sizler sadece madalya kazanma-
dınız, aynı zamanda yediden yet-
mişe milletin tamamının gönlünü 
de kazandınız. Elde ettiğiniz başarı-
larla gençlerimiz için adeta bir ümit 
kaynağı oldunuz. Yangın ve sel fe-
laketleriyle mücadele ettiğimiz zor 
bir dönemde, Tokyo’dan gelen gü-
zel haberlerle milletimize büyük bir 
heyecan yaşattınız. Başarılarınızla 
84 milyonu birleştirdiğiniz, bizlere 
unutulmaz bir gurur yaşattığınız 
için her birinize şahsım ve milletim 
adına teşekkür ediyorum. Olimpi-
yatlarda ülkemizi temsilen katılan 
108 sporcumuzun her biri takdiri 
hak etmektedir. Her şeyden önce 
pek çok aşamadan geçerek, milli 
takıma seçilmek hemen her spor-
cunun hayalini kurduğu büyük bir 
onurdur. Tokyo 2020’de Türkiye’yi 
temsil eden sporcularımızın her biri, 
bizim nazarımızda işte bu şerefe 

kavuşmuş kahramanlardır. Ayrı-
ca madalya kazansın, kazanmasın 
sporcularımızın hepsi göğüslerinde 
taşıdıkları ay yıldıza layık olabilmek 
adına son saniyeye kadar mücade-
leden vazgeçmemiş, ellerinden ge-
lenin en iyisini yapmanın çabasında 
olmuşlardır.”
Gençliğinde futbola gönül vermiş, 
daha sonra sporla bağını hiç kopar-
mamış bir büyükleri olarak bir ger-
çeği ifade etmek istediğini söyleyen  
Cumhurbaşkanımız, hayatta hiçbir 
başarının tesadüf eseri ortaya çık-
madığını, elde edilen her başarının 
arkasında gayret ve fedakârlığın ol-
duğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanımız, attıkları adım-
larla spora ve sporcuya yönelik 
bakış açısını değiştirdiklerini, 81 
ilin tamamında kurdukları tesislerle 
spor altyapısına çok ciddi yatırımlar 
yaptıklarını belirtti.
Türkiye’deki toplam spor tesisi 
sayısını 1575’ten 3915’e yükselt-
tiklerini, sentetik futbol, basketbol 

ve voleybol sahalarını mahallelere 
kadar yaydıklarını anlatan Cumhur-
başkanımız, “Atletizm pistlerimizin 
sayısını 12’den 56’ya, yarım ve tam 
olimpik yüzme havuzlarının sayısını 
46’dan 104’ü portatif olmak üzere 
279’a, spor salonlarımızın sayısını 
372’den 904’e getirdik. Altyapımı-
za verdiğimiz önemin neticesinde, 
lisanslı sporcumuz 278 binden 10 
milyon 376 bine, faal sporcu sayı-
mız ise 206 binden 1 milyon 653 
bine çıktı. Spor kulüplerimizin sayısı 
3 kattan fazla artarak 19 yıl önce 6 
bin 35 iken bugün 19 bine yükseldi.” 
dedi.
Cumhurbaşkanımız, yetenekli 
sporcuları uluslararası müsaba-
kalara hazırlamak üzere Türkiye 
olimpiyatlara hazırlık merkezlerini 
hizmete açtıklarını, okullarda yü-
rüttükleri yetenek taramasıyla çok 
erken yaşlarda kabiliyetli çocukların 
tespit edilerek, Türk sporuna yeni 
yıldızlar kazandırdıklarını anlattı. 
Cumhurbaşkanımız, “Sporcu eğitim 
merkezlerimiz, spordaki başarıla-
rımızı kalıcı kılmak için hayata ge-
çirdiğimiz en önemli yatırımlardan 
birisidir. 46 ilimizdeki sporcu eğitim 
merkezlerimizde bugün 1061 gün-
düzlü, 610 yatılı olmak üzere toplam 
1671 sporcumuz bulunmaktadır. 
Milli sporcu bursu programımız sa-
yesinde sporcularımızın eğitimleri 
ile spor hayatları arasında tercih 
yapmaya zorlayan şartları ortadan 
kaldırıyoruz.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, 1936’dan beri 
Türkiye’nin katıldığı tüm olimpiyat-
larda milletin gönlünde silinmeye-
cek izler bırakan efsanevi sporcula-
rın her birini de şükranla yâd ettiğini, 
vefat eden sporculara rahmet dile-
diğini belirterek “Ülkemize yaşat-
tığınız gurur için sizlere tekrar te-
şekkür ediyor, başarılarınızın daim 
olmasını diliyorum.” dedi.
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 “BUGÜN TÜRKİYE, BÖLGESİNDE VE 
DÜNYADA EGEMENLİK HAKLARINI 
GERÇEK ANLAMDA KULLANABİLEN 
AZ SAYIDAKİ ÜLKELERDEN BİRİDİR”

Cumhurbaşkanımız, parti genel 
merkezinde düzenlenen “AK Parti 
Genişletilmiş İl Başkanları Top-
lantısı”na katıldı.
Geçen hafta AK Parti’nin kuruluşu-
nun 20. yıl dönümüne ulaştıkları-
nı anımsatan Cumhurbaşkanımız, 
yaşanan yangın ve sel felaketleri 
sebebiyle arzu ettikleri gibi bir yıl 
dönümü programı gerçekleştire-
mediklerini söyledi. Cumhurbaş-
kanımız, kuruluşundan bugüne AK 
Parti’ye emeği geçen herkese şük-
ranlarını sunarak “Genel merkezi-
mizden sandık müşahidine kadar 
partimizin tüm kademelerinde so-
rumluluk üstlenen kardeşlerimize 
gayretleri için teşekkür ediyorum.” 
dedi.
AK Parti’nin geçen 20 yılda siyasete 
getirdiği yeni anlayışlar, yaptığı hiz-
metler, kazandırdığı eserler ve ha-

yata geçirdiği projelerle vatanın her 
karışına damgasını vuran bir parti 
olduğunu vurgulayan Cumhurbaş-
kanımız, “Cumhuriyet tarihinde ya-
pılanların tamamının 3 katı, 5 katı ve 
10 katı hizmetlerle Türkiye’ye çağ 
atlattık. Vesayet güçlerinden terör 
örgütlerine, darbecilerden ekono-
mik tetikçilere kadar istiklalimizin 
ve istikbalimizin düşmanı herkesle 
savaşa savaşa milli iradenin üstün-
lüğünü kabul ettirdik.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin 
bölgesinde ve dünyada egemenlik 
haklarını gerçek anlamda kullanabi-
len az sayıdaki ülkelerden biri oldu-
ğunu hatırlatarak şöyle devam etti:
“Küresel siyasi ve ekonomik düzen 
köklerinden çatırdarken biz ülke 
olarak önümüze çıkan fırsatları en 
iyi şekilde değerlendirmenin çaba-
sı içindeyiz. Hiç şüphesiz bu gücü-

müzün ve öz güvenimizin gerisinde 
19 yıllık iktidarımızda, ülkemize ka-
zandırdığımız eser ve hizmetlerle 
kurduğumuz sağlam altyapı vardır. 
Salgın döneminde bu altyapının 
önemini ve faydalarını hep birlikte 
tecrübe ettik.”
“’Hafıza-i Beşer nisyan ile maluldür.’ 
derler” ifadesini kullanan Cumhur-
başkanımız, “Bazen kendi başarıla-
rımızı kendimiz dahi unutabiliyoruz, 
hatırlamakta zorluk çekebiliyoruz. 
Böyle olunca da bazen birileri kar-
şımıza çıkıp ‘19 yılda ne yaptınız’ di-
yecek cüreti gösterebiliyorlar. Kimi 
zaman da birileri çıkıp ‘Türkiye’yi 
batırdınız, bitirdiniz’ diyecek kadar 
gerçeği çarpıtabiliyor. Yalan ve if-
tiranın ötesinde hakikatin ters yüz 
edilmesi olan bu tür ithamlara karşı 
vereceğimiz en güzel cevap, 19 yıl-
da yaptıklarımızı anlatmaktır.” dedi.
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“GENÇ DOSTU, ÇOCUK DOSTU, 
YAŞLI DOSTU, KADIN DOSTU, 
ENGELLİ DOSTU, VELHASIL İNSAN 
DOSTU ŞEHİRLER KURMALIYIZ”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, ATO Congresi-
um’da düzenlenen “Genç Dostu 
Şehirler Kongre ve Sergisi”nde ka-
tılımcılara hitap etti.
Cumhurbaşkanımız, “Bizim artık 
bedeller ödemeye değil, planlı, prog-
ramlı geçmişe sahip çıkan, geleceği 
kucaklayan şehircilik modellerine 
ve uygulamalarına ihtiyacımız var. 

Genç dostu şehirler yaklaşımını bu 
bakımdan çok önemli görüyorum. 
Genç dostu, çocuk dostu, yaşlı dos-
tu, kadın dostu, engelli dostu velha-
sıl insan dostu şehirler kurmalıyız.” 
dedi.
Salonda, 21. yüzyılda bilimde, spor-
da, sanatta, siyasette, ticarette, ino-
vasyonda, hayatın her alanında ba-
şarılarıyla kendinden söz ettirecek, 

geleceği parlak bir gençlik gördü-
ğünü söyleyen Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:
“Bu salonda milletimizi 2053 viz-
yonu ile buluşturacak, 2071’in alt-
yapısını kuracak, büyük ve güçlü 
Türkiye’nin genç neferlerini görüyo-
rum. Bu salonda, üstadın ifadesiyle 
‘Kim var diye seslenilince sağına ve 
soluna bakmadan fert fert ben va-

rım’ diye haykıran, özgüven abidesi 
genç bir nesil görüyorum. Bu salon-
da 15 Temmuz gecesi elinde bayra-
ğı, göğsünde imanıyla darbecilere 
meydan okuyan, milletimizin yüz 
akı cesur bir gençlik görüyorum. Bu 
salonda ülkesi için hayal kuran, ufku 
açık, vizyonu geniş ideal ve iddia 
sahibi gençlik görüyorum.”

“Daha huzurlu şehirler inşa etme 
konusunda gençlerimizin sesine 
kulak vereceğiz”
Türk milletinin çalışan, üreten, hak 
bildiği yolda yürümekten çekinme-

yen gençlere sahip olduğu sürece 
geleceğine her zaman umutla ba-
kacağını belirten Cumhurbaşkanı-
mız, “Rabbim yol arkadaşlığımızı 
daim eylesin diyorum. Bizleri bu 
muhteşem atmosferde buluşturan 
Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Tür-
kiye Belediyeler Birliği’ne şükranla-
rımı sunuyorum. Genç Dostu Şe-
hirler Kongre ve Sergisi’nin ülkemiz, 
milletimiz, şehirlerimiz ve elbette siz 
gençlerimiz için hayırlara vesile ol-
masını diliyorum.” dedi.
Genç Dostu Şehirler Kongre ve Ser-
gisi kapsamında mimariden spora, 

kültürden diplomasiye, bilim ve tek-
nolojiye uzanan geniş bir yelpaze-
de gençlerin fikirlerini alacaklarını 
belirten Cumhurbaşkanımız, “Hem 
şehircilikte geldiğimiz noktayı fark-
lı boyutlarıyla tartışacak hem de 
daha müreffeh, daha yaşanabilir, 
daha huzurlu şehirler inşa etme ko-
nusunda gençlerimizin sesine kulak 
vereceğiz. Yine kongre çerçeve-
sinde Genç Dostu Şehirler Fikir ve 
Proje uygulama yarışmasında de-
receye giren belediyelerimize ödül-
lerini takdim edeceğiz.” ifadelerini 
kullandı.
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 “TÜRKİYE, BÜYÜK BİR MEDENİYET 
MİRASININ BUGÜNKÜ VARİSİ 
OLARAK YENİ BİR ŞAHLANIŞ 
İÇİNDEDİR”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli 
Park Alanı’nda düzenlenen Malaz-
girt Zaferi’nin 950. yıl dönümü kut-
lama programında konuştu.
Cumhurbaşkanmız, Anadolu’yu ebe-
di yurt haline getiren Malazgirt Za-
feri’nin 950. yıl dönümünde Sultan 
Alparslan’dan başlayarak tüm kah-
ramanları, şehitleri, gazileri rahmetle 
yâd etti.
Bugün de Malazgirt Zaferi’nin yıl dö-
nümü vesilesiyle fetih programında 
olduklarını ifade eden Cumhurbaş-
kanımız, “Malazgirt için Anadolu’da-
ki tarihimizin sıfır noktası tanımı 
yapılır. Evet, Türk tarihinin Malaz-
girt’ten önce ve Malazgirt’ten sonra 
olarak tasnif edildiği yer işte tam da 
burasıdır. Bizim tarihimizde kolay 
kazanılmış zafer yoktur. Malazgirt 
Zaferi’nin de gerisinde çok büyük 
emek, gayret, fedakârlık vardır.” ifa-
delerini kullandı.
Malazgirt’in tarihin tozlu raflarında-
ki sıradan bir zafer olmadığını vur-
gulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Malazgirt, maziden atiye kurduğu-

muz köprünün başlangıcındaki en 
önemli taşıyıcı sütundur. Bugün 950. 
yıl dönümüne ulaştığımız Malazgirt 
Zaferi’nin bininci yılı olan 2071’i de 
bu köprünün diğer tarafındaki ikin-
ci büyük ayağı haline dönüştürmek 
istiyoruz. Bu iki taşıyıcı sütun ara-
sındaki kemerin her bir tuğlası alın 
teriyle, kanla, canla, azimle verilen 
mücadeleyle döşenmiştir.” dedi.
Anadolu’daki 1000 yıllık Türk varlığı-
nın her dönemi gibi, bu günlerin de 
kolay geçmediğini vurgulayan Cum-
hurbaşkanımız, şöyle devam etti:
Buradan bir kez daha tekrarlamak is-
tiyorum, Cumhuriyetimizin 100’üncü 
yılı da bizimdir, İstanbul’un Fethinin 
600’üncü yılı da bizimdir, Malazgirt 
Zaferi’nin 1000’inci yılı da bizimdir, 
Hicret’in 1500’üncü yılı da bizimdir. 
Nasıl fetihlerimizden, ilim insanla-
rımızla, gönül insanlarımızla, sahip 
çıktığımız ihya ettiğimiz, inşa etti-
ğimiz eserlerimizle geçmiş bizimse, 
teknolojisiyle, yenilikçiliğiyle, yapay 
zekâsıyla hiç unutmayın, gelecek de 
bizimdir. Çünkü tarihin bize yükledi-
ği hiç bir sorumluluktan kaçmamış, 

hiçbir mücadeleden geri durmamış, 
hiçbir fedakârlıktan sakınmamış, 
emeğini ve gerektiğinde canını orta-
ya koymaktan çekinmemiş bir mil-
letiz. Çünkü biz Türkiye’yiz. Çünkü 
biz dünyanın en kadim topraklarına, 
her karışına ve tüm mirasıyla sahip 
çıkan Türk milletiyiz.”

“Büyük ve güçlü Türkiye yolunun 
kesilmesine rıza göstermeyeceğiz”
Cumhurbaşkanımız, Türk milletinin, 
insanlığın vicdanı, mazlumların ve 
mağdurların umut kapısı olduğunu 
belirterek, “Ne zaman ki bu vasıf-
larımızı kaybedersek işte o zaman 
ahirimizi tehlikeye atmış oluruz, ne 
zaman ki medeniyetimizin ve tari-
himizin emanetini yere düşürürsek 
işte o zaman akıbetimizi belirsizliğe 
sokmuş oluruz. Hiç kimsenin ülke-
mize ve milletimize böyle bir kötülü-
ğü yapmasına göz yummayacağız. 
Anadolu’daki tarihimizin sıfır nok-
tası Malazgirt’ten bir kez daha söz 
veriyoruz, büyük ve güçlü Türkiye 
yolunun kesilmesine rıza gösterme-
yeceğiz.” dedi.
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“BATI’YA DEĞİL CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’A GÜVENİYORUZ”

de, iş birliğimizi daha da geliştirmek, 
bu vesileyle geleceğe yönelik neler 
yapabileceğimizi konuşma fırsatını 
bulduk. Tabii gerek ikili gerek bölgesel 
gerekse küresel olarak ne gibi adım-
lar atabiliriz, bunları görüşme imkâ-
nını yakaladık. Bölgede hem siyasi 
hem ekonomik hem de beşeri bağları 
kuvvetlendirecek bu barış projesinin 
icrasında daha da süratlenmemiz 
gerektiği hususunda mutabık kaldık. 
Devlet Başkanlığı Konseyinin Mayıs 
2019’da Ankara’yı resmi ziyareti sı-
rasında imzaladığımız güncellenmiş 
Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ağus-
tos 2021 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 
Bu gelişme, gerek ticaretimizin gerek 
Bosna Hersek’teki yatırımlarımızın 
artmasına katkı sağlayacaktır. Sana-
yi, turizm, eğitim, tarım ve hayvancılık 
sektörlerindeki iş birliğimizi daha da 
geliştirmek istiyoruz. Kültürel ve be-
şeri alanlardaki sağlam bağlarımızı 

da güçlendirmeye önem veriyoruz.”

1 milyar avroluk ticaret hedefi
Cumhurbaşkanımız, görüşmede 
Balkanlardaki güncel gelişmeler 
hakkında da görüş alışverişinde bu-
lunduklarını dile getirdi.
“Bölgede halkların yararına olacak 
şekilde ekonomik kalkınmanın ve re-
fahın artırılmasına yönelik adımların 
atılmaya devam edilmesi, hele hele 
1 milyar avroluk hedefi yakalama-
mız gerçekten çok büyük bir önemi 
haizdir.” diyen Cumhurbaşkanımız, 
Bosna Hersek’in Avrupa-Atlantik ku-
rumlarıyla entegrasyonuna destek-
lerini teyit ettiklerini aktardı.
Bosna Hersek’in toprak bütünlüğü, 
siyasi birliği ve egemenliğinin bölge 
barışının anahtarı olduğunu vurgula-
yan Cumhurbaşkanımız, bölgesel is-
tikrarın muhafazası yönünde birlikte 
çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

“Batı’ya değil Cumhurbaşkanı Er-
doğan’a güveniyoruz”

Toplantıda Bosna Hersek Devlet 
Başkanlığı Konseyinin Sırp Üyesi 
Milorad Dodik de söz alarak Cum-
hurbaşkanımıza olan güvenlerini 
dile getiren ifadelerde bulundu.

Dodik, Batılı ülkelerin yalnızca ko-
nuştuğunu ama Bosna Hersek için 
hiçbir şey yapmadığını belirterek 
“Biz Batı’ya değil Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a güveniyoruz.” dedi.

Dodik, konuşmasında Cumhurbaş-
kanımıza hitaben; “Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ben gerçekten size çok 
güveniyorum. Batı’dan gelip laf ya-
pan kişilere güvenmiyorum” diye-
rek Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye 
Cumhuriyeti’ne duyulan büyük gü-
veni ifade etmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Başkanlık Sara-
yı’nda, Bosna Hersek Devlet Baş-
kanlığı Konseyi Başkanı Zeljko 
Komşiç ve Konsey Üyeleri Şefik 
Caferoviç ve Milorad Dodik ile dü-
zenlediği ortak basın toplantısın-
da, Konsey’i bu yıl önce 16 Mart’ta 
Ankara’da resmi ziyaret vesilesiy-
le, daha sonra 17-20 Haziran’da 

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci 
Zirvesi ile Antalya Diplomasi Foru-
mu münasebetiyle misafir ettikle-
rini anımsattı.
Bosna Hersek’in Türk milletinin 
gönlünde apayrı bir yerinin oldu-
ğuna dikkati çeken Cumhurbaşka-
nımız, geçtiğimiz haftalarda karşı 
karşıya kalınan yangın ve sel fela-
ketlerinde Bosna Hersek’ten gelen 

dayanışma mesajlarının Türk mille-
tinin bu sevgisinin karşılıksız olma-
dığının göstergesi olduğunu söyledi.
Dayanışma mesajları için Konsey 
Başkanı ve üyelerin şahsında tüm 
Bosnalılara teşekkür eden Cumhur-
başkanımız, sözlerini şöyle sürdür-
dü:
“Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle 
az önce tamamladığımız görüşme-
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“Z KUŞAĞI İŞTE BURADA” Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Çorlu’da Baykar 
Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Ara-
cı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme 
Töreni’nde yaptığı konuşmada, Tür-
kiye’nin mühendislik kabiliyetlerinin 
yeni sembolü, bağımsızlığın gök-
yüzündeki yeni temsilcisi Taarruzi 
İnsansız Hava aracı Akıncı’nın tesli-
matı vesilesiyle bir arada bulunduk-
larını söyledi.
Bu adanmışlığın meyvesini, bu-
gün sınıfında dünyanın en gelişmiş 
İHA’larından biri olan Akıncı’yı, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine 
katarak aldıklarını ifade eden Cum-
hurbaşkanımız, “Taarruzi İnsansız 
Hava Aracımız Akıncı ile birlikte 
Türkiye, bu teknolojide dünyanın en 
ileri üç ülkesinden biri olmuştur. Bu 
başarının mimarları olan Bayrak-

tar ailesini, başta baba Bayraktar 
Özdemir Bey’i, eşini ve evlatlarını, 
Baykar’ın fedakar mühendislerini, 
teknikerlerini, çalışanlarını, Akın-
cı’nın tasarım, geliştirme ve üretim 
safhalarında emeği geçen herkesi, 
şahsım, ailem ve milletim adına yü-
rekten tebrik ediyorum. Rabbimden 
Akıncı’nın bölgesinde ve dünyada 
huzurun, güvenin, barışın ve adale-
tin tesisi için samimi gayret göste-
ren Türkiye’nin gücüne güç katma-
sını niyaz ediyorum.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, karada mu-
harebe tankı Altay, taktik araçları 
Kirpi, Kobra ve Ejder Yalçın, seyyar 
yüzücü hücum köprüsü Samur ile 
var olduklarını, denizde milli gemi 
MİLGEM, amfibi hücum gemileri ve 
denizaltılar ile bayrak gösterdiklerini 
dile getirdi.

“Bölgemizde herhangi bir tasar-
rufta bulunmak isteyen önce Tür-
kiye’ye bakacak”
Türkiye’nin insansız hava aracı tek-
nolojisindeki başarılarında Türki-
ye’nin ilk SİHA’sı olan Bayraktar TB2 
öncü ve sürükleyici rolünün büyük 
olduğunu vurgulayan Cumhurbaş-
kanımız, “Türk Silahlı Kuvvetleri, 
Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet, 
Jandarma ve Orman Genel Müdür-
lüğü’nün de aktif olarak kullandığı 
TB2’lerin toplam uçuş süresi 350 
bin saati aşarak rekorlar kırmış du-
rumdadır. Milli bir hava aracıyla elde 
edilen bu rekor, Türk havacılığının 
ve savunma sanayimizin gelecekte 
elde edeceği başarıların da haberci-
sidir.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, savunma sa-
nayi şirketlerinin ürettiği tüm Sİ-
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HA’ların dünyada yoğun rağbet 
gördüğünü belirterek, TUSAŞ ta-
rafından geliştirilen ANKA’ için Tu-
nus’la ihracat anlaşması imzalan-
dığını, Bayraktar TB2’leri, Ukrayna, 
Katar ve Azerbaycan’a ihraç ettik-
lerini hatırlattı. Yeni anlaşmaların da 
yapıldığını aktaran Cumhurbaşka-
nımız, Polonya’nın da içinde bulun-
duğu 10’dan fazla ülkeyle de ihracat 
anlaşması imzalandığını kaydetti.

“Z kuşağı işte burada”
Tüm bunların yanında, Milli Muharip 
Uçak ve insansız savaş uçağı proje-
lerini de titizlikle sürdürmeye devam 
ettiklerini aktaran Cumhurbaşkanı-
mız, Türkiye’yi insansız savaş uçağı 
teknolojisinde öncü ülke yapmakta 
kararlı olduklarını dile getirerek, şu 
değerlendirmede bulundu:
“Bunu başardığımızda bize veril-
meyen 5. nesil savaş uçaklarının da 
bir adım ötesine geçmiş olacağız. 
Şu anda karşımda duran ekip gibi 
onbinlerce, yüzbinlerce, milyonlar-
ca kendisine ve ülkesine inanan, 
araştıran, geliştiren, üreten gençlere 
sahip oldukça, bu hedefler yalnız-
ca bir adım ötemizdedir. Büyük ve 

güçlü Türkiye’yi sizler gibi büyük 
hayaller kuran, hayallerini hedefe 
dönüştüren azimle, cesaretle, gay-
retle çalışarak başaran gençlerle 
birlikte bunu inşa edeceğiz. Diyorlar 
ya Z kuşağı. İşte burada Z kuşağı. 
Sağda solda aramaya gerek yok. 
Bizim de görevimiz bu ülke için kur-
duğumuz her hayalde geliştirdiğiniz 
her projede, yanınızda olmaktır, biz 
yanınızdayız. Biz sizinle beraberiz, 
hiç merak etmeyin, sizi asla yal-
nız bırakmadık, bırakmayacağız. 
Unutmayın ki, en büyük işler henüz 
gerçekleşmemiş olanlardır. Ne di-
yoruz? Oku, düşün, uygula netice-
lendir. Sizlere güveniyorum. Tayyip 
Erdoğan olarak bu can bu bedende 
olduğu müddetçe daima yanınız-
da olacağımı, yoldaşınız olacağımı, 
kardeşiniz, arkadaşınız olacağımı 
bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

“Bir adım ötesine geçmiş olaca-
ğız”
Bugün İHA liginde Türkiye’ye ba-
samak yükselten Akıncı TİHA’yı 
güvenlik güçlerinin envanterine 
kazandırmanın yanında Akıncı’yı 
kullanacak personeli de aldıkları 

kurslardan mezun ettiklerini anım-
satan Cumhurbaşkanımız, şunları 
kaydetti:
“İHA pilotu, faydalı yük operatörü, 
mekanik motor teknisyeni, elekt-
ronik ve silah teknisyenlerinden 
oluşan 125 mezunumuz, Akıncı’nın 
kritik görevlerinde yer alacaklar. Bu 
önemli yükü omuzlayacak her bir 
kardeşime şimdiden başarılı görev-
ler diliyorum. Sınırlarımız içinde ve 
sınır ötesinde görev yapan güven-
lik güçlerimiz ile ülke güvenliğimiz 
için savunma sanayi projelerinde 
çalışan tüm fedakar kardeşlerime 
de buradan seslenmek istiyorum. 
Unutmayın, sizin geçirdiğiniz her 
uykusuz gece milletimizin huzur 
içinde geçirdiği gece demektir. 
Önünüzdeki genç arkadaş Selçuk, 
hafta sonları İstanbul’a geldiğimde 
kendisini arardım ve aldığım cevap, 
‘Akıncı için fabrikada çalışıyorum.’ 
Gece saat 24.00-01.00 fabrikada 
çalışıyor. Durmak yok, yola devam 
diyor. Abi kardeş, ailece fabrikada 
bu çalışmalarını sürdürdüler. So-
nunda şu eserlere hamdolsun ka-
vuştuk. Rabb’im sizlere güç versin, 
kuvvet versin, hep muvaffak etsin.”
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 “AY YILDIZ PROJESİYLE, 
DÜŞMANA KORKU, DOSTA GÜVEN 
VEREN BİR YAPIYI MEYDANA 
GETİRMİŞ OLACAĞIZ”

ni anlatan Cumhurbaşkanımız, “Artık 
Kızılay’ın içinde dağınık, sağda solda 
böyle bir Milli Savunma Bakanlığı, 
Türk Silahlı Kuvvetleri olmayacak. 
Az önce ekranda da izlediniz her 
şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, 
dosta güven veren bir yapıyı burada 
meydana getirmiş olacağız.” ifadesi-
ni kullandı.
Projeye adını veren hilal şeklindeki 
yapıda farklı kapasitelerde konferans 
salonları bulunacağına, ortasında da 
23 bin metrekarelik bir tören alanı 
yer alacağına değinen Cumhurbaş-
kanımız, “Bölgesinin ve dünyanın 
yükselen yıldızı Türkiye’nin savunma 
ihtiyaçlarına cevap verecek bu güzel, 
muhteşem projenin milletimize, ül-
kemize ve ordumuza hayırlı olması-
nı diliyorum. Kahraman ordumuzun 

gücüne güç ekleyeceğinden şüphe 
etmediğim bu projenin aynı zaman-
da başkentimize ve bu bölgeye ayrı 
bir değer katacağına inanıyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu.
“15 Temmuz Demokrasi ve Mil-
li Birlik Günümüz, bin yıllık vatanı-
mız Anadolu’ya mührümüzü bir kez 
daha vurduğumuz tarihin adıdır”
“Şimdi ben FETÖ’ye de sesleniyo-
rum” diyen Cumhurbaşkanımız, 
“Çarşamba günü inşallah muhte-
şem bir yargı binasını da hemen 
buraya yakın bir merkezde açıyo-
ruz. Artık merdiven altı çalışan yargı 
mensupları olmayacak. Her şeyiyle 
muhteşem Yargıtay binasında, Yar-
gıtay mensuplarımız bu çalışmala-
rını çok daha huzurlu bir ortamda 
yapacaklar.” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz Demokrasi ve Mil-
li Birlik Günümüz, bin yıllık vatanı-
mız Anadolu’ya mührümüzü bir kez 
daha vurduğumuz tarihin adıdır. 15 
Temmuz şanlı direnişiyle, bin yıldır 
her karışını kanla yoğurarak vatan 
yaptığımız bu toprakların ancak aynı 
şekilde elde edilebileceğini cümle 
aleme tekrar ilan ettik.” diyen Cum-
hurbaşkanımız, bunun, 15 Temmuz 
öncesi ve sonrasındaki tüm terör 
saldırılarıyla, sınır ötesi harekatlarıy-
la, siyasi ve ekonomik mücadelele-
riyle son İstiklal Harbi’nin sembolü 
olduğuna işaret etti.
Cumhurbaşkanımız, Malazgirt’ten 
15 Temmuz’a uzanan tüm bu zafer-
ler silsilesinin kahramanlarını şük-
ranla, hürmetle, tazimle selamladığı-
nı dile getirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Milli Savunma 
Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Te-
mel Atma Töreni’nde konuştu.
“Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma 
Bakanlığımızı, Genelkurmay Baş-

kanlığımızı, tüm kuvvet komutan-
lıklarımızı bir araya toplamış olu-
yoruz” diyen Cumhurbaşkanımız, 
burada inşa edilecek binaların en 
son teknolojiyle donatılmanın ya-
nında çevreye duyarlılığıyla da öne 

çıkacağını söyledi.
Yaklaşık 12,6 milyon metrekarelik 
arazi üzerinde konumlandırılan proje 
kapsamında 890 bin metrekare ka-
palı alan inşa edileceğini ve bu saye-
de 15 bin kişiye hizmet verebileceği-
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“ARTIK ÇOK DAHA GÜÇLÜ, ÇOK 
DAHA KABİLİYETLİ, ÇOK DAHA 
DONANIMLI BİR ASKERİ EĞİTİM-
ÖĞRETİM SİSTEMİNE SAHİBİZ”

“Milli Savunma Üniversitemizin 
(MSÜ) tüm mensuplarına böyle pırıl 
pırıl subaylar yetiştirerek ordumu-
zun gücüne güç kattıkları için teşek-
kürlerimi sunuyorum. Ülkemiz bun-
dan 5 yıl önce tarihimizin en alçak, 
en hain darbe girişimine şahit ol-
muştu. Ordumuzun içindeki bir grup 
FETÖ ihanet çetesi mensubunun 
başlattığı 15 Temmuz darbe girişi-
mini milletimizle beraber günün ilk 
ışıklarıyla birlikte kati şekilde başarı-
sızlığa uğrattık. Bu şanlı mücadele-
de 183 vatandaşımız ve 63 polisimiz 
ile birlikte 5 askerimizi de şehit ver-
dik. Aynı şekilde FETÖ’cülere karşı 
çarpışan 43 askerimiz de gazilikle 
şereflendi. Darbe girişiminin ardın-
dan FETÖ ihanet çetesi ile irtibatı 
olan yaklaşık 21 bin TSK mensubu-
nun ordumuzla ilişiğini kestik. Darbe 
girişimine bilfiil katılan veya örgütle 
iltisaklı 4 bin 723 ordu mensubu ha-
len cezaevinde bulunmaktadır.”

“Artık çok daha donanımlı askeri 
eğitim öğretim sistemine sahibiz”
Cumhurbaşkanımız, darbe girişimi-
nin ardından TSK’de eğitim kurum-
larını da içeren kapsamlı bir reform 
gerçekleştirdiklerini söyledi.
Darbe zihniyetinin kirlettiği aske-
ri okulların tamamını kapattıkları-
nı anımsatan Cumhurbaşkanımız, 
TSK’nin ihtiyaç duyduğu personeli 
yetiştiren harp okullarını, yüksek 
okulları, enstitüleri MSÜ’nün bünye-
sinde tekrar kurduklarını dile getirdi.
Az önce Milli Savunma Bakanlığı, 
Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet 
komutanlıkları merkezi yerleşke-
sinin temelini attıklarını, 19 Mayıs 
2023’te de açılışını yapacaklarını 
anımsattı.
Cumhurbaşkanımız, sadece orduda 
değil, yargıdan diplomasiye kadar 
pek çok kritik kurumda benzer sü-
reçleri işleterek, yerli ve milli dona-
nımlarla egemenliği tahkim ettikle-

rini vurgulayarak, şöyle devam etti:
“İşte görüyorsunuz, artık İHA’ları-
mız, SİHA’larımız, TİHA’larımız se-
malarımızda uçuyor. Artık bunları 
biz yapıyoruz, birilerinden dilenmi-
yoruz. Ülkemizi daha güçlü, daha 
kararlı, daha öz güvenli hale ge-
tirerek, hamdolsun şehitlerimizin 
kanlarının, gazilerimizin fedakarlık-
larının boşa gitmemesini sağladık. 
Terörle mücadelemizden sınır ötesi 

harekatlarımıza, siyasi ve ekonomik 
işleyişin daha sağlıklı bir yapıya ka-
vuşmasına kadar her alanda bunun 
etkilerini görüyoruz.”
Kara Harp Okulundan mezun olan 
öğrencileri tebrik eden Cumhurbaş-
kanımız, Milli Savunma Üniversitesi 
yönetimine de gerek yeni yapının 
kurulmasındaki gayretleri gerekse 
öğrencilere verilen eğitimin kalitesi 
sebebiyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Kara Harp Oku-
lu’nda düzenlenen Milli Savun-
ma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp 
Okulu Diploma Alma ve Sancak 
Devir Teslim Töreni’nde yaptığı 
konuşmada, mezun teğmenlerin 
ve törene katılanların 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nı tebrik etti.
Türk milletinin en zor şartlarda dahi 
istiklaline ve istikbaline sahip çı-
kışının sembolü olan 30 Ağustos 
Zaferi’nin Milli Mücadele’nin dö-

nüm noktası olduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bin yıllık 
vatanımız Anadolu’ya mührümüzü 
tekrar vurduğumuz bu zaferi Cum-
huriyetimizin kuruluşuyla taçlandı-
rarak coğrafyamızdaki üçüncü dev-
letimize sahip çıktık. Ordularımızın 
başkomutanı, Milli Mücadelemizin 
lideri Gazi Mustafa Kemal başta ol-
mak üzere bu zaferde emeği, katkısı 
olan herkesi rahmetle, şükranla yad 
ediyorum.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, bugün Kara 

Harp Okulu’ndaki eğitimlerini ta-
mamlayarak mezun olan Türk ve 
misafir öğrencilerin her birini tebrik 
etti.

15 Temmuz darbe girişimi
Teğmen rütbesiyle sınıf okullarında 
eğitimlerine devam edecek subay-
larla ülkelerine dönerek kendi or-
dularında görev alacak öğrencilere 
bundan sonraki hayatlarında başa-
rılar dileyen Cumhurbaşkanımız, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
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Gençlik Kolları Başkanlığı Gençlik Kolları Başkanlığı

AK Parti’nin aile olma sürecinin temelleri 20 yıl önce atılmış, Sayın Cumhurbaşkanımızın ön-
derliğinde oluşturulan misyon ve vizyonla beraber kutlu yolculuğumuz başlamıştır. 

14 Ağustos 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın “Bugün tarihe AK Parti’nin doğum 
günü olarak geçecek. Bugünden sonra Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” 
sözleri partimizin kuruluş kaidesini göstermiştir. Sözünü verdiği her şeyi yapan liderimiz Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, bu sözünü de tutmuştur; Türkiye, artık eski Türkiye değildir. 

Ülkemize çağ atlatan AK Partimiz, omuzlarındaki sorumluluğun bilincinde olarak hareket et-
mektedir. Girdiği ilk seçimden bu yana her seçimi kazanan ve 20 yılın 19’unu iktidarda geçiren 
bir parti olarak yaşadığımız nice zorluklar, liderimizle ve liderimize sıkı sıkıya bağlı teşkilatı-
mızla birlikte aşılmıştır. Yine sayısız güzellikler bu lider ve kadroların mücadelesiyle hayata 
geçmiştir. 

Partimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; azmimizle ve çabamızla, inandığımız yolda 
20 yılda büyük işler başardı. Bu süre zarfında vesayetle mücadele sürdürülürken, bir yandan 
da Türkiye’nin yeniden inşası için gerekli adımlar atıldı.

20 yıl boyunca bu davayı omuzlarında taşıyarak bugünlere getiren partimizin tüm kademele-
rinde görev almış teşkilat büyüklerimize teşekkürlerimi sunuyorum. AK Partimiz Türkiye’nin 
son 20 yılının mimarı olmuştur. Millete sevdalı bir lider ve kadroları 20 yıldır verdiği her sözü 
yerine getirmiş ve Türkiye’ye her alanda çağ atlatmıştır. AK Parti, ülkemizin son 20 yılının nasıl 
mimarı olduysa, geleceğinin de mimarı olacaktır. 

2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin gençleri olarak durmadan çalışa-
cağız. Hiç şüphesiz Türkiye’nin geleceği, Türkiye’nin gençlerinin elinde yükselmeye devam 
edecektir. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi “Bu partinin kurucusu mil-
letin ta kendisidir.” Biz gençler, sorumluluğumuzun farkındayız ve bu bilinçle çalışmalarımıza 
yorulmadan devam ediyoruz. 

AK Parti kurulduğu günden itibaren gençliğe büyük bir önem vererek gençleri siyasetin öznesi 
hâline getirmiştir. Dün gençlik kollarında görev alan dava arkadaşlarımız, bugün Türkiye’nin 
birçok yerinde milletine hizmet etmeye devam etmektedir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu davada bir nefer olmaktan gençler olarak 
gurur duyuyoruz.  

AK Partimizin doğum günü kutlu olsun. İnandığımız yolda nice yıl dönümlerinde buluşmak 
dileğiyle…

EYYÜP KADİR İNAN
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı
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Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve 
Samsun Milletvekili Çiğdem Karaas-
lan, AK Parti’nin 20. Kuruluş Yıl Dö-
nümü dolayısıyla yaptığı açıklamada 
şu ifadelere yer verdi;
“14 Ağustos 2001’de Cumhurbaş-
kanımız ve Genel Başkanımız Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 
kurulan, milletimizin güveni ve güçlü 
desteğiyle bugünlere gelen AK Par-
ti’mizin 20. kuruluş yıl dönümünü, 
‘Millete Hizmet Yolunda Daima Yeni, 
Daima Genç’ sloganı ile kutluyoruz.
Ülkemizde adalet ve kalkınmaya du-
yulan ihtiyacın gereği olarak siyaset 
sahnesine çıkan; hak ve özgürlükle-
rin genişletilmesinden demokratik 
standartların yükseltilmesine, adale-
tin hızlı bir şekilde tesisinden Türki-
ye’nin kalkınmasına kadar her alanda 
çok büyük hamleleri gerçekleştiren 
AK Parti’miz ülkemizin yarınlarına 
vizyon çizmiş, siyasi ve ekonomik is-
tikrarı sağlamış, köklü değişikliklerin 
altına imza atmıştır.
Milletimizin bağrından çıkan AK 
Parti’miz, Sn. Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde kısa sürede toplumun 

geniş kesimlerinin desteğine mazhar 
olmuş ve girdiği ilk seçimlerde büyük 
bir başarı elde ederek umudun ve gü-
venin adresi olduğunu göstermiştir.
Ülkemizde 2001’den bu yana kesin-
tisiz hizmet döneminde, geçmişle 
kıyaslanamayacak icraatlar ve re-
formlar hayata geçirilmiş, çok geniş 
bir alanda ilerleme sağlanmıştır. Eği-
timden sağlığa, ulaştırmadan savun-
maya, sosyal politikalardan çevreye 
kadar her alanda şehirlerimiz daha 
da ileri noktaya taşınmıştır.
Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
hizmet çıtasını sürekli yükseltmeye 
ve Cumhuriyet tarihimizde eşi görül-
memiş bir başarı hikâyesi yazmaya 
devam ediyoruz. Milletimizin en güç-
lü şekilde yanımızda durmasıyla Tür-
kiye’yi hayalleriyle buluşturuyor, tüm 
badireleri de birlikte göğüslüyoruz. 
AK Parti olarak bir yandan ülkemizi 
kalkındırmak için çalışırken bir yan-
dan da yurt içinde ve sınırlarımızın 
ötesinde terör örgütleriyle mücade-
lemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 
Sosyal, ekonomik ve siyasi saldırılar 
karşısındaki direncimiz ve Cumhur-
başkanımız ve Genel Başkanımız 

Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderli-
ği ile hem bölgede hem de dünyada 
ülkemizin gücünü ortaya koyduk. 
Türkiye’nin içinde olmadığı bir planın 
uygulanabilir ve sürdürülebilir olma-
dığını tüm dünyaya farklı vesilelerle 
gösterdik.
AK Parti davasını bugünlere azimle 
ve kararlılıkla yol yürüyenler getir-
miştir. Sabırla, dirayetle, inançla çalı-
şanların, zorluklar karşısında dimdik 
duranların, memlekete hizmet yolun-
da emin adımlarla yürüyenlerin kar-
şısına hangi odaklar çıkarsa çıksın 
onlar kaybetmeye mahkûmdur. Dün 
olduğu gibi bugün de Cumhurbaşka-
nımız ve Genel Başkanımız Sn. Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yol 
yürümeye devam edecek, ülkemizi 
2023, 2053 ve 2071 hedefleriyle bu-
luşturacağız.
AK Parti’mizin 20. kuruluş yıl dönü-
mü vesilesiyle, kuruluşundan bugüne 
kadar partimizin tüm kademelerinde 
görev almış teşkilat mensuplarımıza 
ve partimize desteğini artırarak sür-
düren aziz milletimize teşekkürlerimi 
iletiyorum.”

AK Parti AR-GE ve Eğitim Baş-
kanlığı, AK Parti’nin 20’inci ku-
ruluş yıl dönümüne özel bir icraat 
bülteni çalışması gerçekleştirdi. 
Yapılan çalışmayla ortaya pratik 
bir bilgi kaynağı koymayı hedef-
lediklerini belirten AR-GE ve Eği-
tim Başkanı Mustafa Şen, “Hem 
teşkilat mensuplarımızın hem de 
milletimizin bilgilerini tazelemek 
adına bu çalışmayı hayata geçir-
dik.” dedi. 
Hem dijital hem de basılı şekilde 
yayınlanan çalışma, AK Parti’nin 
19 yıllık iktidarı süresince ortaya 
koyduğu önemli projeleri infogra-
fik yöntemiyle anlatıyor. Çalışma-
ya dair değerlendirmede bulunan 
Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE 
ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, 

açıklamasında “AK Parti, Cum-
hurbaşkanımız ve Genel Başkanı-
mız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde, kurulduğu ilk günden 
itibaren ülkemizin kaderini değiş-
tiren ve çağ atlatan uygulama ve 
projelere imza atmıştır. Bizlerin 
önemli görevlerinden biri de bu 
projeleri hayata geçirmek kadar, 
ürettiğimiz icraatları teşkilatımı-
za ve milletimize anlatabilmektir. 
Bu bağlamda, AR-GE ve Eğitim 
Başkanlığı olarak; tüm bakanlık-
larımız, Yükseköğretim Kurulu ve 
Savunma Sanayii Başkanlığı ta-
rafından yapılan yatırımlar, istih-
dam oranları ve teşvik destekleri 
gibi birçok husustaki verileri özet 
haline getirdiğimiz bir icraat bül-
teni hazırladık. İcraatlarımızı in-

fografikler ile kısa ve öz bir şekilde 
anlatan bu çalışmamızla pratik bir 
bilgi kaynağını da arşivimize ka-
zandırmış oluyoruz. Hem teşkilat 
mensuplarımızın hem de tüm mil-
letimizin bugüne kadar hizmete 
sunduğumuz önemli çalışmalarla 
ilgili bilgilerini tazelemeyi hedefle-
dik. AK Parti AR-GE ve Eğitim Baş-
kanlığı olarak ‘Güçlü Türkiye, Güç-
lü AR-GE, Güçlü Eğitim’ şiarıyla 
2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz 
doğrultusunda çalışmalarımızı 
sürdürecek, ülkemizin ve partimi-
zin ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu 
ihtiyaçların giderilmesi, milletimi-
zin huzur ve refahının artırılması 
noktasında üzerimize düşeni yap-
maya devam edeceğiz.” ifadelerini 
kullandı. 

AR-GE ve Eğitim Başkanlığı

AR-GE VE EĞİTİM BAŞKANLIĞININ 
DÜZENLEDİĞİ “MİLLETE HİZMET 
YOLUNDA 20. YIL DERGİSİ” 
YAYINLANDI

MİLLETE HİZMET 
YOLUNDA

DAİMA YENİ, 
DAİMA GENÇ
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