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Türkiye, her zaman iki türlü siyaset tarzının sergilendiği bir yakın siyasi tarihe sahne olmuştur:

Birincisi; yalnızca ideolojik aidiyetler ve kimlikler üzerinden siyaset yapan, sadece iktidarda bulunacak 
olmanın kendisini önceleyen, vatandaşlara hizmet götürmekten ve eserler üretmekten imtina eden 
siyaset tarzıdır.

İkincisi; ki bu ilk günden bu yana kurumsal olarak partimizin, fert olarak da bizlerin Türkiye’ye hâkim 
kılmaya çalıştığı anlayıştır; bir yandan yerli ve milli değerleri savunurken, diğer yandan ise ideolojik 
kalıplara teslim olmadan, 7’den 70’e bütün vatandaşlarının beklentilerine karşılık verecek, onların sı-
kıntılarını çözecek, hizmet ve eser üretecek, ülkeye değer katacak icraat siyasetini her ahvalde sergi-
lemektir.

Bu uğurda milletimizin bizlere olan güvenini boşa çıkarmayacak şekilde, bu ülkeye bir şeyler katmaya 
çalışan, “engel değil eser” üreten anlayışın mensupları olarak, yolumuza konulmaya çalışılan taşları 
her seferinde tuzla buz ettik. 

Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) bugünlere ulaşma hikâyesi, yukarıda anlatılan zihniyet 
farkının en yalın, en güzel örneklerinden biridir. “AVM yapılacak” dediler, türlü türlü dezenformasyon-
ları her seferinde olduğu gibi dolaşıma soktular. AKM’yi illegal örgüt flamalarının sergilendiği kaotik, 
memlekete hiçbir faydası olmayan, belirli ideolojilerin tekeline girmiş bir yapı hâline getirmeye çalış-
tılar.

Bugün ise yenilenen mimarisiyle AKM her kesimden bütün vatandaşlarımızın istifade edebileceği bir 
yapı hâline geldi ve Taksim Meydanı’nın, İstanbul’un ve bütün Türkiye’nin hizmetine sunuldu. 

AKM, bizim yaptıklarımızın sadece somut bir örneğidir. Binlerce sorunu ortadan kaldırdık, on binlerce 
ihtiyacı çözerek bu gibi birçok eseri bu vatana kazandırdık. Vatandaşlarımızın teveccühünü kaza-
narak bu yolda koşmaya devam edecek, eserlerimizi dört bir yanda ülkemizin hizmetine sunmayı 
sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanımız, Adana’da gençlerle buluştu.



Başkent Millet Bahçesi başkente 
çok yakıştı

“40 yıldır kesintisiz bir şekilde bu 
yolda gençlerle yürüdüm”

Özdemir Bayraktar’ı rahmetle 
anıyoruz

“Bu eser, eski Türkiye ve yeni 
Türkiye fotoğrafının en belirgin 
şekilde görüldüğü yerdir.”

Bursa’da üniversite öğrencilerine 
müjde

Cumhurbaşkanı Ampute Milli 
Futbol Takımı’nı kabul etti

“Hepimiz güvende olmadan 
hiçbirimiz kendini güvende 
hissedemez”

“Benim kitabımda geri adım 
atmak yok.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
adı değişti

“Biz bugünlere büyük ve güçlü 
Türkiye sevdasına gönül 
veren isimsiz kahramanların 
fedakârlıklarıyla geldik”

“Türkiye Büyük Millet Meclisinin ışık-
ları yanıyorsa, Allah’ın izniyle, bu ül-
kenin sırtı yere gelmez.”

“Türkiye’nin dijital altyapısını 
AK Parti oluşturdu, ‘Dijitalin 
Siyasetini’ de AK Parti yapar.”

“Üniversitelerimizde eğitim öğre-
timin kesintisiz sürmesi konusun-
da kararlıyız”

Almanya’ya Göçün 60. YılıDünya ihracatında Türkiye’nin 
payı büyüyor

“Tek millet, iki devlet olmanın 
verdiği ortak şuur ve ruhla 
hareket ediyoruz”
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni düzenlendi. Erdoğan, üniversitelerde yüz 
yüze eğitimin salgın tedbirlerine uygun biçimde kesintisiz şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

2021-2022 AKADEMİK YILI BAŞLADI

TOKİ tarafından inşa edilen ve bünye-
sinde yeşil alan, koşu, yürüyüş, bisiklet 
parkurları, buz pisti, millet kıraathane-
si, dinlenme ve piknik alanlarını barın-
dıran, 700 bin metrekarelik alan üzeri-
ne kurulu Türkiye’nin en büyük millet 
bahçesi Ankara’da açıldı. 

BAŞKENT 
MİLLET 
BAHÇESİ 
BAŞKENTE 
ÇOK YAKIŞTI

İstanbul’un tarihi ve sembol yapılarından olan AKM, cumhuriyetin 98. yıl dönümünde baştan sona 
yenilenerek hizmete açıldı.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) 
YENİLENEN YÜZÜ İLE HİZMETE AÇILDI

BURSA’DA ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, evde kalan üniversite öğrencilerinin öğrenci 
belgeleriyle başvurduğu takdirde su faturalarının yarısının belediye tarafından ödeneceğini 
duyurdu.
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 
ADI DEĞİŞTİ
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı” olarak değiştirildi.

ROMA G20 ZİRVESİ’NE EV SAHİPLİĞİ 
YAPTI
Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, G20 Liderler 
Zirvesi’nde İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya geldi.

Yağmurlu havada geçen bir yarışta Ha-
milton’ın takım arkadaşı Valtteri Bot-
tas, Formula 1 2021 İstanbul Park GP 
birincisi oldu.

FORMULA 1 
2021 İSTANBUL 
PARK GP 
ŞAMPİYONU 
BOTTAS OLDU

DÜNYA 
İHRACATINDA 
TÜRKİYE’NİN 
PAYI BÜYÜYOR
Türkiye, Cumhuriyet tarihinde ilk kez dünya 
ihracatındaki payını yüzde 1’in üzerine 
çıkardı. Daha önce 1980’de yüzde 0,14, 
2000’de yüzde 0,43 olan rakam 2021’de 
yüzde 1,01’e yükseldi.



Kasım 2021 ___ 1110 ___ Kasım 2021

Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

TOGG’DA ÜRETİM HIZ 
KESMEDEN SÜRÜYOR

TÜRKİYE PARİS 
İKLİM ANLAŞMASINI 
ONAYLADI

Türkiye’nin Otomobili TOGG, Twitter hesabından “Hedef-
lerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculu-
ğumuz hız kesmeden devam ediyor.  #YeniLigeYolculuk 
#TOGG” ifadeleriyle, üretim bandının görüntülerini içe-
ren yeni bir video paylaştı.

İklim krizini durdurma amacı taşıyan Paris İklim Anlaş-
ması, TBMM’de onaylandı. 

İŞİTME ENGELLİLER 
KADIN VOLEYBOL 
MİLLİ TAKIMI DÜNYA 
ŞAMPİYONNU OLDU

ÖZDEMİR 
BAYRAKTAR’I 
RAHMETLE 
ANIYORUZ

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya 
Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 yenerek altın ma-
dalya kazandı.

Milli Teknoloji Hamlesi’nin öncü 
isimlerinden, yerli insansız hava 
aracı teknolojilerinin mimarların-
dan Baykar Yönetim Kurulu Başka-
nı Özdemir Bayraktar’ı rahmet ve 
saygı ile anıyoruz.

Millet Kütüphanesi, salgın tedbirlerinin esnetilmesine bağlı olarak yeniden 7 gün 24 saat hizmet ver-
meye başladı. Ayrıca kütüphanede hafta içi ve hafta sonu 12.00-14.00 ve 18.00-20.00 saatleri arasın-
da çorba, 24.00-08.00 saatleri arasında ise kek ikramı yapılacağı duyuruldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET 
KÜTÜPHANESİ 7/24 HİZMET VERMEYE 
BAŞLADI

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE REKOR RÜZGÂR 
GİBİ GELDİ
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan rüzgâr elektrik santrallerinden (RES) 
üretilen elektrikte 74.723 MWh ile tüm zamanların günlük elektrik üretim rekoru kırıldı.
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“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİNİN IŞIKLARI YANIYORSA, 
ALLAH’IN İZNİYLE BU ÜLKENİN 
SIRTI YERE GELMEZ”

Cumhurbaşkanımız, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinin 27’nci Dö-
nem 5’inci Yasama Yılı’nın açılışı 
dolayısıyla TBMM Genel Kurulun-
da milletvekillerine hitap etti.
Meclisin yeni yasama yılının Tür-
kiye’ye ve millete hayırlı olmasını 
dileyerek sözlerine başlayan Cum-
hurbaşkanımız, Milli Mücadele’nin 
öncüsü ve bilfiil yürütücüsü mec-
lisin kuruluşundan itibaren millet-
vekili sıfatıyla ülkeye hizmet eden 
tüm mensuplarını tazimle yad etti.
Bir asrı geride bırakan mecliste gö-
rev yapan milletvekillerinden vefat 
edenlere Allah’tan rahmet, hayat-
ta olanlara sağlık ve afiyet dileyen 
Cumhurbaşkanımız, “Bu vesileyle 
bugün hayatını kaybeden, geçmiş-
te 5 dönem milletvekilliği yanında 
çeşitli bakanlık görevlerinde bulun-
muş, önemli siyasi sorumluluklar 
üstlenmiş ağabeyim, kıymetli dost 

Oğuzhan Asiltürk’e de Allah’tan 
rahmet, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı diliyorum.” diyerek ya-
kın zamanda vefat eden Asiltürk’ü 
de andı.
TBMM’nin ilk Başkanı ve Cumhu-
riyetin banisi Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk başta olmak üzere, Türki-
ye’nin istiklal ve istikbal davasını 
sahiplenmiş herkese şükranlarını 
sunan Cumhurbaşkanımız, “Ma-
lazgirt Zaferi’nden beri vatanımız 
olarak dört elle sarıldığımız bu 
topraklardaki varlığımızın ilele-
bet sürmesi için canları pahasına 
mücadele veren aziz şehitlerimizi 
ve gazilerimizi rahmetle, minnetle 
yâd ediyorum. Aynı anlayışla vazife 
başında olan askerlerimize ve gü-
venlik güçlerimize, ‘Rabb’im hepsi-
ni muhafaza ve muzaffer eylesin’ 
temennisiyle başarılar diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Meclisin, iki kez gazilik unvanıyla 
müşerref olan, şartlar ne olursa 
olsun ülkesine ve milletine hizmet 
yolundan ayrılmayan müstesna 
bir kurum olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, “Tıpkı milli 
mücadele döneminde olduğu gibi 
15 Temmuz’da da Meclisimiz, kirli 
ellerin bu mübarek ülkeye, bu kutlu 
çatıya değmesine izin vermemiştir. 
Her biri diğerinden yoğun geçen 
yasama yıllarında gece gündüz 
çalışarak ülkelerine hizmet eden 
siz kıymetli milletvekillerimizin fe-
dakârlıkları ve gayretleri, hiç şüp-
hesiz tarihe takdirle kaydedilmiştir. 
Artık milletimiz şunu biliyor: Türki-
ye Büyük Millet Meclisinin ışıkları 
yanıyorsa, Meclis çalışıyorsa, mil-
letvekillerimiz görevleri başınday-
sa, Allah’ın izniyle, bu ülkenin sırtı 
yere gelmez.” değerlendirmesini 
yaptı.
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“ÜNİVERSİTELERİMİZDE EĞİTİM 
ÖĞRETİMİN KESİNTİSİZ SÜRMESİ 
KONUSUNDA KARARLIYIZ”

Cumhurbaşkanımız, eylül ayının 
başından itibaren okul öncesi, ilko-
kul, ortaokul ve lise seviyesindeki 
okulları açtıklarını, Milli Eğitim Ba-
kanlığı ve Sağlık Bakanlığının okul-
larda alınması gereken önlemleri, 
yapılması gerekenleri belirledikleri-
ni anımsatarak, şunları belirtti:
“Hâlihazırda 71 bin okulumuzun 
tamamı açıktır. Şu ana kadar sa-
dece 2 okulumuzda karantina 
uygulamasına gidilmiştir. Vaka 
durumuna göre bazı sınıflar karan-
tinaya alınabilir ama okul, ilçe veya 
il çapındaki bir kapanma kesinlikle 
düşünmüyoruz. Yükseköğretimde 

de bugün hem yeni akademik yılın 
açılışını yapmanın hem de yeniden 
yüz yüze eğitim öğretimin başla-
masının sevincini yaşıyoruz. Salgın 
tehdidine karşı gereken tedbirleri 
almak suretiyle üniversitelerimizde 
de eğitim öğretimin kesintisiz sür-
mesi konusunda kararlıyız. Tüm 
planların ve hazırlıkların buna göre 
yapılmasında fayda görüyorum.”
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’de 
yükseköğretimin uzunca bir süre 
toplumun sadece küçük bir kesi-
minin erişebildiği, ayrıcalıklı bir 
hizmet olduğunu ifade etti. Cum-
hurbaşkanımız, bir zamanlar üni-

versite kapılarından içeri alınma-
yan genç kızların net okullaşma 
oranının, erkeklerin 5 puan üzerine 
çıkmasının eğitim ve öğretimde 
hak ve özgürlüklerin geldiği seviye-
nin işareti olduğunu aktardı. Netice 
itibarıyla üniversiteye girebilmenin 
istisnai bir ayrıcalık olduğu günler-
den, nüfusun her 10 kişisinden biri-
nin üniversite öğrencisi olduğu bir 
yere geldiklerini vurgulayan Cum-
hurbaşkanımız, bugün Türkiye’nin 
kendi evlatlarının yanında dünya-
nın dört bir yanından 230 bin ulus-
lararası öğrenciye de ev sahipliği 
yaptığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Beştepe Millet Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
2021-2022 Yükseköğretim Aka-
demik Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı 
konuşmada, yeni akademik yılın 
ülke ve millet için hayırlara vesile 
olmasını diledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 
2020 yılı Mart ayından beri pek çok 
alanda olduğu gibi eğitim-öğretim 
hizmetlerinde de büyük zorluklar 
yaşandığını anımsatan Cumhur-
başkanımız, uzaktan da olsa eği-
timin devam ettirilmesinin önemli 
olduğunu belirtti. Ancak uzaktan 

eğitimin yüz yüze eğitim öğretim 
tecrübesinin yerini tutmayacağının 
açık olduğunu ifade eden Cumhur-
başkanımız, hükümet olarak her 
kademedeki eğitim kurumlarını 
belirlenen vakitte faaliyete geçir-
mek için her türlü tedbiri aldıklarını 
söyledi.
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“40 YILDIR KESİNTİSİZ BİR 
ŞEKİLDE BU YOLDA GENÇLERLE 
YÜRÜDÜM”

gençlerle netice aldım. Kültür sa-
nat faaliyetlerinden siyasetteki gö-
revlerime kadar her ne yaptıysam 
gençlerle yaptım. İstanbul’a büyük-
şehir belediye başkanı olurken de 
gençlerleydim, siyasi yasaklıyken 
partimi kurup iktidara gelirken de 
gençlerleydim. Başbakanlık göre-
vini üstlendiğimde de çalışma ve 
siyaset arkadaşlarımın çoğu genç-
lerden oluşuyordu. Cumhurbaşkanı 
oldum, işte burada gördüğünüz gibi 

yine gençlerle birlikteyim. Fakat içeri 
girerken dinlediğiniz müzik parçası 
damardan. Onun bir tekrarını yap-
mak lazım. Eğer bir gün Külliye’ye 
yolunuz düşerse oradaki çalışma 
ekibimizin çoğunun da gençlerden 
oluştuğunu göreceksiniz.”
Cumhurbaşkanımız, evde şimdilik 
sekiz torununun olduğunu, bunlarla 
hayatı sürdürdüğünü, aile dostları 
vesilesiyle çoğunlukla yine gençlerle 
beraber olduğunu aktardı.

Gençlerin enerjisi, hayat sevinci, 
umudu ve vizyonunun kendilerine 
daha çok çalışma, eser ve hizmet 
üretme aşkı, şevki verdiğine dikkati 
çeken Cumhurbaşkanımız, “Bunun 
için gençlerle aramıza girmeye kal-
kanlara diyoruz ki ‘Siz kendi işinize 
bakın’. Hangi kuşaktan olursa olsun 
gençlerimizle aramıza kimseyi sok-
mayız. Yeni bir terim ortaya koydum. 
Bizimki hangi kuşaktan? Bizimki 
Teknofest kuşağı.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Adana ziyareti sonrasın-
da Yeni Adana Müzesi’nde 81 ilden 
üniversite kazanan öğrencilerle, 
Gençlerle Buluşma Programı’nda 
bir araya geldi.
“Gençlerimizden, milli teknoloji ham-
lesi ve yeşil kalkınma devrimiyle ilk 

hedeflerini gösterdiğimiz 2053 viz-
yonu için şimdiden kafa yormalarını 
istiyorum. Unutmayın, her şey hayal 
etmekle başlar. Sonra bir bakarsınız 
ki adım adım o hayale yaklaşmaya 
başlamışsınız.” diyen Cumhurbaşka-
nımız, ziyaret ettiği her ilde programa 
gençlerle buluşmayı ilave ettiklerini, 

40 yıldır kesintisiz bir şekilde bu yol-
da gençlerle yürüdüğünü ifade etti:
“Bazılarının, bizim gençlerimizle sık 
ve samimi muhabbet içinde olma-
mızdan rahatsızlık duyduklarını anlı-
yorum. Hâlbuki ben lise yıllarımdan 
bu yana tam 40 yıldır kesintisiz bir 
şekilde bu yolda gençlerle yürüdüm, 
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“TARİH ÖZDEMİR BAYRAKTAR’I 
BAYRAKLAŞTIRARAK ANACAK”

Cumhurbaşkanımız, Baykar Yöne-
tim Kurulu Başkanı Özdemir Bay-
raktar’ın vefatı nedeniyle Bayraktar 
ailesine ve Baykar’a taziye ziyare-
tinde bulundu.
Ziyarette Cumhurbaşkanımız şu 
açıklamaları yaptı: “Attığınız adımlar-
la, ürettiğiniz şu İHA ve SİHA’larla adı-
nızdan sadece bu yıl değil, bundan 
sonraki yıllarda da hep bahsettirecek-
siniz. Bu işin, bu sürecin kahramanı 
Allah rahmet etsin Özdemir Bayrak-
tar ağabeyimizdi. Benim yaklaşık 
40 yıla yakın bir mazim var Özdemir 
Bey’le. Biz beraber siyaset yaptık. İl 
başkanıydım o da benim il yönetim 
kurulumdaydı. Özdemir Bey çok nük-
tedandı. Sizle de bu nüktelerini her-
halde fırsat buldukça paylaşmıştır. 
Bu ifadeleri de herkesle paylaşırdı. Az 

önce içerde kardeşlerine ve çocukla-
rına da onu söyledim. Bu ifadelerini 
muhakkak kitaba almalısınız dedik. 
Bir hatırası olarak inşallah bunu da 
yayınlamalısınız. Hayat geçirmelisi-
niz. Tabii eşek ölür kalır semeri, insan 
ölür kalır eseri. Bu eserle Özdemir 
Bey ülkemizin geleceğine evlatlarıyla 
ve kardeşleriyle beraber çok büyük 
bir eser elhamdülillah bıraktı.”
Tarihin Özdemir Bayraktar’ı bay-
raklaştırarak anacağını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“Sizler onun kahramanlarısınız. On-
larla beraber bu mücadeleyi, bu kah-
ramanlığı birlikte yürüttünüz. Sizlerle 
beraber AKINCI’yı uçurduk. Kim bilir 
daha nice AKINCI’lar inşallah uçu-
racağız. Temennim odur ki inşallah 
gökkuşağını da beraber uçururuz. 

Fazla zamanımız yok. Bunları da bir-
likte uçurmamız lazım. Çünkü şunu 
açık ve net söylüyorum. Afrika’da bile 
gittiğim her yer bizden İHA, SİHA ve 
AKINCI istedi. Şunu bilmeniz lazım 
ki dünya, hani bu güçler var ya... Bu 
güçler sizi takip ediyor. İHA’da ne yap-
tılar, SİHA’da ne yaptılar, AKINCI’da 
ne yaptılar? Çünkü siz şu anda ilk 5 
demiyorum ilk 3’ün içindesiniz. Bu 
her yiğidin karı değil, er kişinin karı. 
Bunu da gerçekleştirdiğiniz için bu 
ülkenin Cumhurbaşkanımız olarak 
sizlerle iftihar ediyorum. Sizlerle gu-
rur duyuyorum.”
Cumhurbaşkanımız, karşısında 
1500 genç mühendis olduğunu belir-
terek, Özdemir Bayraktar’ın kardeş-
leri, evlatları ve ekibiyle hoş bir sada 
bıraktığını söyledi.
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“BİZ BUGÜNLERE BÜYÜK VE GÜÇLÜ 
TÜRKİYE SEVDASINA GÖNÜL 
VEREN İSİMSİZ KAHRAMANLARIN 
FEDAKÂRLIKLARIYLA GELDİK”

Cumhurbaşkanımız, Eskişehir Ti-
caret Odası Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen AK Parti Eskişehir Ge-
nişletilmiş İl Danışma Toplantısı’n-
da konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulu-
şundan bugüne Eskişehir teşkilatın-
da görev alan tüm isimlere emekle-
ri, sadakatleri için teşekkür etti, bu 
isimlerden hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve se-
venlerine sabır diledi.
Cumhurbaşkanımız, konuşmasına 
şöyle devam etti:
“Her zaman altını çizerek söylüyo-
rum. Biz bugünlere büyük ve güçlü 
Türkiye sevdasına gönül veren isim-
siz kahramanların fedakârlıklarıyla 
geldik. Biz bugünlere milletimizin ta-

rih sahnesinde hak ettiği yeri alması 
için gece gündüz çalışan emektar-
larımızın gayretleriyle geldik. Bu-
günlere yılın her gününü, günün 24 
saatini kendini bu davaya hizmete 
adayan kardeşlerimizin mücadele-
siyle geldik. Bugünlere gece uyku-
sunu bölerek partimizin başarısı için 
Mevla’ya el açan, dua eden, gözyaşı 
döken büyüklerimizin samimiyetiyle 
geldik. Biz bugünlere Hakk’ın rızası-
nı gözeterek halkımıza aşkla hizmet 
ettiğimiz, hizmetkar olduğumuz için 
geldik. Hepsinden önemlisi biz bu-
günlere niyetimizi temiz tuttuğumuz, 
kibre, gurura, tekebbüre nefsimizi 
kaptırmadığımız için geldik.”
AK Parti’yi kuruluşundan 1,5 yıl son-
ra iktidara taşıyan, karşılaştığı onca 

badireye rağmen 19 yıldır iktidarda 
tutan ruhun bu olduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanımız, “Bizim yolumuz 
Eskişehir’i fetheden büyük kuman-
dan 2. Kılıçarslan’ın yoludur. Bizim 
yolumuz, Eskişehir’in manevi mu-
hafızı Aşık Yunus’un yoludur. Bizim 
yolumuz abideleşen mücadeleleriyle 
işgalci Yunan’a kök söktüren Eskişe-
hirli şehit ve gazilerin yoludur. Bizim 
yolumuz bugün de gerektiğinde va-
tanı, bayrağı, ezanı, istiklali ve istik-
bali uğruna can vermekten çekinme-
yen yiğitlerin yoludur.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, salondan gelen 
“Dik dur eğilme, ak gençlik seninle” 
tezahüratlarına “Gençler gördüğü-
nüz gibi dimdik ayaktayız.” karşılığını 
verdi.
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“TEK MİLLET, İKİ DEVLET OLMANIN 
VERDİĞİ ORTAK ŞUUR VE RUHLA 
HAREKET EDİYORUZ”

mesi için ortam bugün hiç olmadığı 
kadar elverişlidir. Bunun için bölge-
deki yeni duruma uygun hareket 
edilmesi gerekiyor.”
“Projeler dışlayıcı değil kapsayıcı”
Bölgede, kalıcı barış ve kapsamlı 
normalleşmeden yana olduklarını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları kaydetti:

“Bu coğrafyadan geçecek kara ve 
demir yolu hatları sadece Azerbay-
can ve Türkiye için değil tüm bölge 
ülkeleri için ekonomik ve ticari fır-
satlar doğuracaktır. Gün gelecek 
Zengezur’dan çıkıp İstanbul’a kadar 
gidebileceğiz, Iğdır, Kars gidebilece-
ğiz ve bölgenin transit lojistik mer-
kez olma konumu perçinlenecektir. 

Bu gelişmeden İran, Gürcistan, Er-
menistan dâhil Azerbaycan’ın tüm 
komşuları istifade edecektir. Hülasa 
bu projeler dışlayıcı değil kapsayıcı-
dır. Tabiatıyla bu süreçte sınırların 
belirlenmesi ve karşılıklı olarak ta-
nınması zaruridir. İyi komşuluk iliş-
kilerinin temelini de bu anlayış oluş-
turmaktadır.”

Cumhurbaşkanımız ve Azerbay-
can Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
işgalden kurtarılan Zengilan Ağalı 
köyünde yaptıkları baş başa gö-
rüşmenin ardından ortak basın 
toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanımız, “Yapmış ol-
duğumuz ziyaretlerle şu kısa süre 
içerisinde Azerbaycan’daki işgalden 
kurtarılan bu bölgelerin nasıl ayağa 
kalktığını, nasıl gerçekten süratle 
geliştiğini görmek her babayiğidin, 

her siyasetçinin karı değil.” dedi. 
Bölgede kısa sürede çok sayıda 
yatırımın hayata geçirildiğine işaret 
eden Cumhurbaşkanımız, bölgeden 
ayrılmak zorunda bırakılmış Azer-
baycanlıların en kısa zamanda bu 
topraklara dönme imkânını bula-
caklarına inandığını söyledi. 
Şuşa Beyannamesi ile stratejik 
müttefiklik seviyesine getirdikleri 
ilişkileri nasıl daha ileriye taşıyabi-
leceklerini konuştuklarını anlatan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifade-
leri kullandı: 
“Tek millet, iki devlet olmanın verdi-
ği ortak şuur ve ruhla hareket ediyo-
ruz. Azerbaycan, bölgenin gerçek 
kapasitesinin hayata geçirilmesi-
ni engelleyen işgali şanlı zaferiyle 
sona erdirdi. Yıllardır uygulanmayan 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse-
yinin kararını kendisi hayata geçirdi. 
Kalıcı barışın sağlanması ve özle-
nen normalleşme yönünde ilerlen-
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Önceki gün TBMM Genel Kurulunda, 
Türkiye’nin Irak ve Suriye toprakları-
na terörle mücadele amacıyla sınır 
ötesi operasyonlar yapabilmesi için 
Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 
2 yıl uzatılması ile ilgili bir tezkere 
oylandığını anımsatan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, esasen bu tezkerenin 
Türkiye’ye yönelik sınır ötesi terör 
tehditlerine karşı uzun yıllardır de-
vam eden rutin bir uygulama oldu-
ğunu; son 71 yılda 76 ayrı tezkerenin 
Mecliste görüşülüp ve kabul edildiği-
ni söyledi.
“Suriye ve Irak ile ilgili tezkerenin 
amacı da sınırlarımız boyunca ku-

rulmak istenen terör koridoruna izin 
vermemek ve ülkemize yönelik terör 
saldırılarını kaynağında kurutmak.” 
diyen Cumhurbaşkanımız, bu tehdi-
din PKK, YPG’nin yanında DEAŞ gibi 
terör örgütlerinden de kaynaklandı-
ğını ifade etti.
Son tezkere oylaması öncesinde 
HDP yöneticilerinin CHP’ye yaptıkla-
rı çağrıları hatırlatan Cumhurbaşka-
nımız şunları kaydetti:
“Bu çağrıda, HDP’nin içinde fiilen 
yer aldığı ama resmen varlığının 
inkâr edildiği siyasi ittifakın devamı, 
CHP’nin tezkereye destek olmaması 
şartına bağlanıyordu. Hatta bununla 

da kalınmayarak CHP açıkça tehdit 
ediliyordu. Tabii böyle bir durumda 
onurlu bir partinin ve liderin çıkıp 
‘Siz kim oluyorsunuz da bizi tehdit 
ediyorsunuz, biz kendi politikamızı 
kendimiz belirleriz.’ diyerek HDP’li-
lere ağızlarının payını vermesi bek-
lenirdi. Ama karşımızda maalesef 
artık böyle bir CHP mevcut değildir. 
CHP yönetimi oylamaya saatler kala 
tezkereye ‘hayır’ diyeceklerini ilan 
etti. Biz bugüne kadar nasıl CHP ve 
iplerini ellerine verdiği efendilerine 
rağmen ülkemizin güvenliğini sağ-
layacak adımları atmışsak bundan 
sonra da atmayı sürdüreceğiz.”
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yapısını yeni baştan inşa etmek için 
uzun yıllar önce harekete geçtik. An-
cak attığımız her adımda engellerle 
karşılaştık. Eski Türkiye’nin köhne-
miş yüzünün sembolü olan, her ta-
rafı dökülen, kendisinden beklenen 
işlevleri yerine getiremeyen Atatürk 
Kültür Merkezi binasını yıktırma-
mak için yapılan kampanyaları he-
piniz hatırlıyorsunuz. Hâlbuki biz en 
başından beri burada, orasını yıktık-
tan sonra yerine çok daha güzelini, 
çok daha estetiğini, çok daha kulla-
nışlısını yapacağımızı söylüyorduk. 
Buna rağmen mesele kimi çevreler-
ce ideolojik saplantı, kimi çevrelerce 
siyasi hesaplaşma, kimi çevrelerce 
kaos çıkarma vesilesi hâline dönüş-
türülerek bize ve ülkeye vakit kay-
bettirildi. Gezi olayları sırasında o 
binanın nasıl terör örgütlerinin göv-
de gösterisi yerine dönüştürüldü-
ğünü unutmadık. Nihayet tüm bu 
sorunları birer birer aşarak gereken 
hazırlıkları yaptık ve 2019’da yeni 
binanın temelini attık.”

“Unutulmaz kültür sanat hizmet-
leri sunacak abidevi bir eser orta-
ya çıkardık”
Cumhurbaşkanımız, toplam alanı 
95 bin metrekareyi bulan bu eserin 
inşasının iki buçuk yıl gibi rekor bir 
sürede tamamlandığını dile getire-
rek, açılış töreninin yapıldığı salo-
nun da Atatürk Kültür Merkezi’nin 
en büyüğü ve ana yapısı olduğunu 
anlattı.
Seyirci kapasitesi iki binin üzerinde 
olan salonun her türlü kültür sanat 
faaliyetini icra etmeye uygun altya-
pıyla donatıldığını vurgulayan Cum-
hurbaşkanımız, ikinci salonun da 
sekiz yüzü aşan seyirci kapasitesi 
ve modern donanımıyla pek çok fa-
aliyet için uygun bir altyapıya sahip 
olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanımız, Kültür Soka-
ğı’nın ise kütüphanesi, çocuk sanat 
merkezi, sineması, sergi salonu, mü-
zik platformları, kafeleri, restoranları 
ve tasarım dükkânlarıyla her kesime 
hitap ettiğini belirterek, “Görüldüğü 

gibi yeni Atatürk Kültür Merkezi ile 
burada İstanbul’a ve dünyaya unu-
tulmaz kültür sanat hizmetleri suna-
cak abidevi bir eser ortaya çıkardık, 
hamdolsun.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, uzun yıllar bo-
yunca AKM’nin yenilenmesi pro-
jesine karşı çıkan, bunun için akla 
hayale gelmeyen yalanlara, iftiralara 
başvuran kesimlerin, ortaya çıkan 
eser karşısında bir parça da olsa 
mahcubiyet duyacaklarını ümit etti-
ğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanımız, “Bu eser, eski 
Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının 
en belirgin şekilde görüldüğü yerdir.” 
dedi.
“Biz bunun benzerini biliyorsunuz 
Harbiye’de de yaşadık. Harbiye’de 
de aynı durumla karşı karşıya kal-
dık. ‘Yapmayacaklar, burada sadece 
oyalıyorlar.’ Bunları söylediler” diyen 
Cumhurbaşkanımız, fakat Harbi-
ye’deki kongre merkezini de yaptık-
larını ve İstanbul’a kazandırdıklarını 
söyledi. 

“BU ESER, ESKİ TÜRKİYE VE YENİ 
TÜRKİYE FOTOĞRAFININ EN 
BELİRGİN ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ 
YERDİR”

Cumhurbaşkanımız, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nda düzenle-
nen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 
Açılış Töreni’ndeki konuşmasında 
katılımcıları selamlarken, Cumhu-
riyet’in kuruluşunun 98. yıl dönü-
münü tebrik etti.
Binlerce yıllık devletler silsilesinin 
coğrafyadaki en son halkası olan 
Cumhuriyet’i armağan eden Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta ol-
mak üzere, millî mücadele kahra-
manlarını rahmet ve şükranla yâd 
eden Cumhurbaşkanımız, milletin, 

bir asrını tamamlamanın eşiğine 
gelinen cumhuriyeti nice asırlar bo-
yunca yaşatacak azim ve kararlılığa 
sahip olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanımız, “Biz de Cumhuri-
yet’imizi kuranlara borcumuzu, 2023 
hedeflerimizi ortaya koyarak ve bun-
ları gerçekleştirmek için gece gündüz 
çalışarak ödemenin gayreti içindeyiz. 
Hiçbir engelin, hiçbir tuzağın, hiçbir 
saldırının bizi Cumhuriyet’imizin 100. 
yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaş-
maktan alıkoymasına izin vermeye-
ceğiz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız, katılımcıların ve 
milletin Cumhuriyet Bayramı’nı kut-
layarak, Cumhuriyet’in 98. yıl dönü-
müne erişmenin sevincinin yaşandı-
ğı bugün, ülkeye ve İstanbul’a yeni bir 
kültür sanat eseri kazandırmanın da 
mutluluğu ve gururu içinde oldukla-
rını söyledi.
Taksim’de 75 yıl önce temeli atılan 
Atatürk Kültür Merkezi’nin uzunca 
bir süre önce artık kullanılamaz hâle 
geldiğini belirten Cumhurbaşkanı-
mız sözlerine şöyle devam etti:
“Aslında biz İstanbul’un bu sembol 
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“HEPİMİZ GÜVENDE OLMADAN 
HİÇBİRİMİZ KENDİNİ GÜVENDE 
HİSSEDEMEZ”
Cumhurbaşkanımız, G20 Lider-
ler Zirvesi’nin yapıldığı İtalya’nın 
Başkenti Roma’da düzenlenen 
basın toplantısında ekonomi, gü-
venlik, refah ve sağlık konularının 
küresel düzeyde ele alınması ge-
rektiğine vurgu yaptı ve “Hepimiz 

güvende olmadan hiçbirimiz ken-
dini güvende hissedemez. Tür-
kiye olarak bu anlayışla salgının 
başından beri ülkemizden talepte 
bulunan 160 ülkeye ve 12 ulusla-
rarası kuruluşa tıbbi ekipman ve 
kritik malzeme desteği sağladık” 

dedi. Cumhurbaşkanımız, G20 
Liderler Zirvesi’nin yapıldığı Nu-
vola Kongre Merkezi’nde basın 
toplantısı düzenledi. G20 Liderler 
Zirvesi’nin 16’ncısını, İtalya’nın 
ev sahipliğinde tamamladıklarını 
belirten Cumhurbaşkanımız, İtal-

yan makamlarına ev sahiplikleri 
ve misafirperverlikleri için teşek-
kür etti. Üye ülkeler olarak yıl bo-
yunca, “insanlar, gezegen ve re-
fah” ana teması çerçevesinde çok 
sayıda toplantı gerçekleştirdikle-
rini belirten Cumhurbaşkanımız, 
şöyle konuştu:
“Bakanlar düzeyinde ve teknik sevi-
yede yapılan toplantılara aktif ola-
rak katıldık ve uluslararası günde-
me katkıda bulunduk. Son 2 gündür 
gerçekleştirdiğimiz Zirve toplantı-
mızda da bu çalışmalarımızı niha-
yete erdirdik. Bu vesileyle korona-
virüs salgınının etkilerine rağmen 

dönem başkanlığı görevini başa-
rıyla icra eden İtalya’yı tebrik ediyo-
rum. Şahsıma, eşime ve heyetime 
gösterdikleri nazik ev sahipliği için 
kendilerine ayrıca teşekkürlerimi 
sunuyorum.” G20 Roma Zirvesi’nin 
tüm insanlık için hayırlara vesile ol-
masını dileyen Cumhurbaşkanımız, 
Zirve oturumlarında öncelikli olarak 
küresel ekonomik görünüme ilişkin 
son gelişmeleri ve temel riskleri de-
ğerlendirdiklerini anlattı.
Salgının olumsuzluklarının hisse-
dilmeye devam ettiği bir dönemde 
sıkıntıları bertaraf edecek, ekono-
milerin dayanıklılığını artıracak poli-

tikaları ele aldıklarını aktaran Cum-
hurbaşkanımız, şöyle devam etti:
“Küresel ekonomi, 2021 yılında 
toparlanmaya başlasa da eko-
nomilerimiz halen ciddi meydan 
okumalarla karşı karşıya bulunu-
yor. Özellikle emtia fiyatlarında ve 
borçluluk oranlarında tarihi seviye-
lere varan artışlar yaşanıyor. Küre-
sel enflasyon baskısı, gelişmişlik 
düzeyi ne olursa olsun tüm eko-
nomileri derinden sarsıyor. Ulus-
lararası kuruluşların raporları, bu 
enflasyon baskısının bir süre daha 
devam edeceğine işaret ediyor. 
Tedarik zincirinde meydana gelen 
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kırılmaların olumsuz yansımaları-
nı ise boş kalan market rafları ve 
uzayan benzin kuyruklarında zaten 
görüyoruz.
Geçtiğimiz yılı yüzde 1,8 büyümey-
le tamamlayan bu yılı da yüzde 9 
civarında büyümeyle kapatma yo-
lunda ilerleyen bir ülke olarak, tüm 
bu gelişmeleri biz de yakından 
takip ediyoruz. Türkiye, küresel 
dalgalanmaların, kendi vatandaş-
larına olan etkilerini en az düzey-
de yansıtan bir ülkedir. Salgının ilk 
günlerinden itibaren hayata geçir-
diğimiz destek ve teşvik paketle-
riyle halkımızın tüm kesimlerinin 
yanında olduk.”

“Hepimiz güvende olmadan hiç-
birimiz kendini güvende hissede-
mez”
Koronavirüs salgını sürecinde ya-
şananların bu doğrultuda daha dik-
katli, daha adil ve ilkeli davranılma-
sı hususunda herkese ibret olması 
gerektiğini kaydeden Cumhurbaş-
kanımız, şunları söyledi:
“Son 1,5-2 yıldır şahit olduklarımız, 
tüm insanlığın temel sağlık hizmet-
lerine ulaşmasının önemini ortaya 
koymuştur. Salgınların önlenmesi-
ne yönelik araç, gereç, aşı ve teda-
viye erişim, ayrıcalık değil temel bir 
haktır. Hepimiz güvende olmadan 
hiçbirimiz kendini güvende hisse-
demez. Türkiye olarak bu anlayışla 
salgının başından beri ülkemizden 
talepte bulunan 160 ülkeye ve 12 
uluslararası kuruluşa tıbbi ekip-
man ve kritik malzeme desteği 
sağladık. Cumhurbaşkanımız, G20 
Liderler Zirvesi’nin yapıldığı Nuvo-
la Kongre Merkezi’nde düzenlediği 
basın toplantısının ardından gaze-
tecilerin sorularını yanıtladı.
“ABD’nin terör örgütlerine silah des-
teğine ve ABD Başkanı Joe Biden ile 
görüşmesine” ilişkin soru üzerine 
Cumhurbaşkanımız, şunları söyledi:

“Sayın Biden ile son 5 ayda ikinci 
görüşmeyi gerçekleştirdiniz. Tali-
ban yönetimi altındaki Afganistan 
konusu gündeme geldi mi?” soru-
suna karşılık Cumhurbaşkanımız, 
Afganistan konusunun gündeme 
geldiğini, Brüksel görüşmesinde 
de Afganistan Karzai Havalima-
nı’nın gündemlerinde olduğunu 
belirtti.

“Daha çok F-16’lar gündeme geldi”
“ABD Başkanı Biden ile görüşme-
nizden sonra yapılan açıklamada, 
iki ülke ilişkilerini daha da güçlen-
dirip geliştirmek için bir müşterek 
irade beyanında bulunduğunuz 
vurgulandı ve bu çerçevede bir or-
tak mekanizma kurulmasında mu-
tabık kalındığına dikkat çekildi. Bu 
ortak mekanizma nasıl çalışacak?” 
sorusuna Cumhurbaşkanımız, “Bu 
ortak mekanizmadan ifade edilen, 
özellikle şu anda ekonomik, tica-
ri ilişkilerde gerek bizim Hazine 
ve Maliye Bakanlığımız gerekse 
Amerika’nın Hazine Maliye Bakan-
lığı çok daha sıkı bir araya gelmek, 
bunu kendilerine biz teklif olarak da 
yaptık. Bunun dışında da aynı şekil-
de dışişleri bakanlarımızın da daha 
sıkı birbirleriyle görüşmelerinin ge-
reğini vurguladık.” cevabını verdi.
“ABD Başkanı Biden ile ikili görüş-
meniz öncesinde ABD’li gazeteci-
lerin Sayın Biden’a F-16 konusunda 
bir sorusu olmuştu. Biden’ın da 
‘Umuyorum iyi bir görüşme ger-
çekleştiririz.’ açıklaması oldu. Bu 
konuda bir gelişme kaydedildi mi?” 
sorusu üzerine Cumhurbaşkanı-
mız, şunları kaydetti:
“Sayın Biden ile bugün ikili görüş-
me olmadı. Biliyorsunuz dar kap-
samlı bir görüşme yaptık. Bu dar 
kapsamlı görüşmede de F-35’ten 
kaynaklanan bildiğiniz gibi bizim 1 
milyar 400 milyon dolar bir ödeme-
miz vardı. Bu ödemeden hareketle 

biz bu süreci nasıl iyi bir konuma 
taşırız, bunun üzerinde durduk. Bu-
nun üzerinde de daha çok F-16’lar 
gündeme geldi. F-16’ların elimizde-
kilerin modernizasyonu veyahut da 
yeni F-16’lar verilmesi konusu gün-
demimize geldi. Bununla ilgili de şu 
anda zaten savunma bakanlarımız 
süreci takip ediyorlar. Bu konuyla 
ilgili de Sayın Biden’ın olumlu yak-
laşımını gördüğüm gibi, olayın bir 
diğer boyutu da malum, Temsilci-
ler Meclisi olsun, senato olsun de-
dik ki artık her iki tarafta da sizin 
ağırlığınız var, biz sizden gerekli bu 
noktada ihtimamı bekliyoruz.”

“Her şeyi açık konuşmanın fay-
dalı olduğuna inanıyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fransa 
Cumhurbaşkanı Macron ile görüş-
menizde hangi konular gündeme 
geldi?” sorusu üzerine, şöyle ko-
nuştu:
“Sayın Macron ile olan görüşme-
miz ağırlıklı olarak Afganistan’dan 
başlayalım Libya, Suriye. Bunun 
yanında özellikle üzerinde durdu-
ğumuz konu, şu anda Libya’ya 
yönelik Sayın Macron’un bir zirve 
gayreti var. Bu zirveye ilgili olarak 
da daveti var. Bu davetle ilgili biz 
düşüncelerimizi kendisine ifade 
ettik, anlattık. Bu konuda da yine 
dışişleri bakanlarımız veya özel 
temsilciler vasıtasıyla bir adımın 
atılması gündeme geldi. Yani ade-
ta Berlin Konferansı’nın muadili bir 
konferansı yapmak gibi bir gay-
ret söz konusu. Berlin Konferansı 
yapıldı. Dolayısıyla şimdi burada 
yeniden benzer bir buluşmanın ya-
pılması çok da isabetli olmayabilir 
ama dışişleri bakanlarımız, özel 
temsilciler bir çalışma yapsınlar, 
bunu kısa zamanda yapıp önümü-
ze getirsinler. Gerekli olan adımı 
ondan sonra da atarız.
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Kısaca özetlemek gerekirse tekno-
loji yönetimi noktasında yurt içinde, 
yurt dışında, kamu ve özel sektörde 
yıllarca görev aldım ve kapsamlı 
bir deneyimim olduğunu düşünü-
yorum. Kendimi sosyal bilimlerde 
de geliştirmeye gayret ettim. Bu 
amaçla Bilgi Üniversitesinde işlet-
me yüksek lisansı yaptım. Ayrıca 
açık öğretim sosyoloji bölümü öğ-
renciliğim sürüyor.

Özel sektör ve eğitim alanında 
tecrübeleriniz bulunuyor. Şimdi 
farklı bir alanda, bir siyasi par-
tidesiniz. Bu konudaki hisleriniz 
nedir? Tecrübelerinizi buraya ak-
tarmada nasıl bir yol izleyeceksi-
niz?
Siyasetçi bir aileden geldiğim için si-
yasete hiçbir zaman uzak olmadım. 
Tabii siyasetin içinde olmak farklı 
bir konu. AK Partide siyaset yap-
mak ise özel sektörden gelen biri 
için çok ciddi bir değişim olmuyor. 
AK Partide siyaset yapmak; “hizmet 
siyaseti” de dediğimiz, bir noktada 
proje fikirleri geliştirme, hayata ge-
çirme ve sonuçlandırma sürecidir. 
Bu bakımdan zaten öteden beri 
yaptığım bir şeyi AK Parti bünyesin-
de yapıyor olacağım. Tabii ki büyük 
bir heyecan da duyuyorum. AK Par-
ti, milletimizin teveccühü ile uzun-
ca yıllardır iktidar olan, Türkiye’nin 
gidişatını değiştirmiş, Türkiye’nin 
kaderine çok ciddi etkide bulunmuş 
bir harekettir. Her şeyden önce bir 
davadır. Burada rol almak pek tabii 
küçüklü büyüklü şirketlerde rol al-
maktan çok daha gurur verici, ma-
nevi açıdan da tatmin edicidir.
AK Parti teşkilatı; tecrübeli, başarı-
lı, hızlı organize olan, sonuç odaklı 
ve refleksleri gelişmiş bir teşkilattır. 
Burada zaten çok iyi yürüyen bir sis-
tem var. Ben buna bazı noktalarda 
farklı bakış açıları getirerek katkıda 
bulunacağım. En temel katkımın; 

teknoloji yönetimi, teknolojinin ileti-
şimi alanlarında olacağını; teknoloji 
alanında siyaset yapmak, teknoloji-
nin yani dijitalin siyasetini yapmak 
noktasında olacağını düşünüyo-
rum. Bu kapsamda çalışmalara da 
başladık. Geçtiğimiz 6-7 ay oldukça 
yoğun geçti. Görev ve kapsam ta-
nımlarımızı yaptık ve MYK’da Cum-
hurbaşkanımıza sunduk. 
Üç temel faaliyet alanımız olacak: 
Bunlardan ilki teknik meseleler; yani 
partimizin bilişim sistemlerinin çı-
tasını yükseltmek. İkincisi, AK Par-
ti iktidarının hayata geçirdiği dijital 
dönüşümü gençlerimize anlatmak. 
Üçüncü alanımız ise dijitalin siya-
setini yapmak. Yani dijital sektörün, 
bilişim sektörünün nabzını tutmak. 
Onlardan geri bildirimler almak, 
onlara AK Parti’nin vizyonunu ak-
tarmak ve bu bağlamda Türkiye’nin 
hızla içinden geçtiği dijital dönü-
şüm sürecinin idaresine sektörle 
birlikte katkıda bulunmak.

Türkiye’nin start-up ekosistemi 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Özellikle son dönemde ülkemiz-
den bazı teknoloji girişimlerinin 
dünya çapında değer gördüğünü 
ve yüksek yatırımlar aldığını gö-
rüyoruz. Bu ivme sizce artarak 
devam edecek mi?
Girişimcilik ortamını yakından bi-
lirim. Her şeyden önce girişimcilik 
bir ekosistem işidir. Bu sistemde ol-
mazsa olmaz paydaşlar bulunuyor. 
Yatırımcılara, iş gücüne, girişimcilik 
kültürünün toplum nezdinde kabul 
görmesine, girişimcilerin projeleri-
ni hayata geçirebilecekleri kuluçka 
merkezlerine ihtiyaç var. ABD’ye, 
Silikon Vadisi’ne gittiğinizde farklı, 
Çin’e gittiğinizde ise daha farklı bir 
girişimcilik kültürü ile karşılaşıyor-
sunuz. Şimdi Türkiye de bu alanda 
kendi girişimcilik kültürünü oluş-
turuyor. Bu konuda iyi bir mesafe 

aldık. Türkiye’de girişimcilik kül-
türünün oluşturulmasına ön ayak 
olan AK Parti iktidarıdır. Şu anda 
Türkiye’de “girişimci devlet” modeli 
var. Bunun özellikle altını çiziyorum. 
Çünkü daha önce girişimcilik eko-
sistemindeki üst düzey yöneticiler-
den “Bu iş devlet eliyle olmaz” gibi 
sözleri çok duyuyorduk. Her coğraf-
yanın, her milletin kendi dinamikleri 
var. Bizde de devletimiz; TÜBİTAK, 
Sanayi Bakanlığı ve KOSGEB gibi 
kuruluşlar aracılığıyla verdiği teş-
vikler ile öncü rol oynadı. Geldiğimiz 
noktada başarı hikâyelerimiz çoğa-
lıyor. 2021 yılının bir ve ikinci çeyre-
ğinde rekor düzeyde yatırım oldu. 
Şu anda 5 tane “unicorn” bulunuyor. 
Bu büyük bir başarıdır. 2023 yılında 
bu ölçekteki girişim sayısının 10’a 
ulaşma hedefi var. Bu alanda çok 
iyi bir yolda ilerleniyor. 
Türk toplumunun yapısı girişimci-
liğe uygundur. Dünyanın neresine 
giderseniz gidin, bir Türk girişimci 
mutlaka sizi bulur. Bunu ABD’de 
de çok sık gördüm. Gelir grubu ne 
olursa olsun arkadaşlarımız üniver-
sitelerde okumaya çalıştılar. Diğer 
ülkelerden geçim sağlamak için ge-
lenler kıyıda köşede kalırken bizim 
gençlerimiz hem iş yaptılar hem de 
okudular. Bu kültür bizde var. Ay-
rıca jeopolitik konumumuz itibari 
ile de büyük pazarlara çok yakınız; 
iş yürütme süreçleri açısından ise 
hem ABD ile hem Uzakdoğu ile ile-
tişim halinde olabilecek bir zaman 
dilimindeyiz. Bu gibi avantajlar bu 
alanın gelişmesine mutlaka katkı 
sağlayacaktır. İyi durumdayız an-
cak daha da iyi yapacağımız şeyler 
de elbette var. Örneğin gençlerin 
teşvikler konusunda bilgilendirilme-
si hususunda eksikler yaşanabiliyor. 
Bu sıkça aldığım bir geri bildirimdir. 
Ayrıca yazılım alanında kaliteli iş 
gücü oluşturmamız gerekiyor. Bu 
konuda adımlar da atılmaya başladı.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı

“TÜRKİYE’NİN DİJİTAL ALTYAPISINI 
AK PARTİ OLUŞTURDU, ‘DİJİTALİN 
SİYASETİNİ’ DE AK PARTİ YAPAR.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı 
Sn. Dr. Ömer İleri ile gerçekleştirdiği-
miz verimli ve keyifli röportajımızı siz 
değerli okurlarımızla paylaşıyoruz.

7. Olağan Kongre sürecinin ar-
dından partimizde Genel Başkan 
Yardımcılığı görevini üstlendiniz. 
Okurlarımızın sizi daha yakından 
tanıması adına kendinizden bah-
sedebilir misiniz? 
Aslen Mühendisim. Boğaziçi Üni-
versitesi Elektrik-Elektronik Mühen-
disliği Bölümü 2001 yılı mezunu-
yum. Mezun olduktan sonra ABD’ye 

gittim. Yüksek lisans ve doktoramı 
telekomünikasyon alanında yaptım. 
Takiben İsveç’te post-doktora sü-
recim oldu. Hayata akademisyenlik 
yolunda başladım ancak bir süre 
sonra iş hayatına girmek istedim; 
post-doktora sürecinden sonra ise 
Türkiye’ye döndüm. 
Türkiye’de öncelikle TÜBİTAK Baş-
kanlıkta, takiben bir süre de TÜBİ-
TAK-UEKAE’de çalıştım. Sonra özel 
sektöre geçtim. Avea’da AR-GE 
Operasyon Müdürü olarak çalıştım. 
Ondan sonra da yine yurt dışı firma-
larda çalışmaya başladım. Cypress 
Semiconductor adındaki çip üreti-

cisi bir firmada 1 yıl kadar yazılım 
mühendisi müdürü olarak çalıştım. 
Daha sonra ABD’de, Silikon Vadisi’n-
de telekomünikasyon alanında bili-
nen bir girişimcinin firmasında çalış-
tım. Son olarak ise 3 yıl kadar süreyle 
Lüksemburg’da, Amazon’da çalıştım. 
Bundan yaklaşık 1 buçuk yıl kadar 
önce de Türkiye’ye ikinci dönüşümü 
yaptım. Sabancı Üniversitesi’nde Öğ-
retim Üyesi ve Proje Ofisi Direktörü 
olarak göreve başladım. 8 ay kadar 
orada çalıştıktan sonra ise Cumhur-
başkanımızın talimatı ve teveccühü 
ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Baş-
kanlığının başına geçtim. 
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Teşkilatlarımızın kullandığı yazılım-
lar, AKİM’in kullandığı talep-yöne-
tim sistemleri, EBYS gibi sistemler 
bunlardan bazılarıdır. Şu anda sa-
dece genel merkezde kullandığı-
mız 30’dan fazla yazılım bulunuyor. 
Partimiz bununla da kalmayarak bu 
yazılımları yerlileştirmiştir. Örneğin 
Partide kullanılan telefon terminal 
yazılımları yerlidir. “AK Konferans” 
yazılımımız ile çevrim içi toplantı-
lara yerli bir alternatif sunuyoruz. 
Başkanlığımızın kısa süre önce ha-
yata geçirdiği “AK Form” ile ise daha 
önce Google üzerinden yapılan an-
ketler burada yapılarak veriler Türki-
ye’de kalmış oluyor. 
Biz burada bayrağı devraldık, çıtayı 
biraz daha yükselteceğiz. İdari ve 
teknolojik anlamda bazı dönüşüm-
leri hayata geçireceğiz. İdari anlam-
da yazılım yönetim sürecini tek elde 
toplayacağız. Artık eskisi gibi baş-
kanlıklar ve teşkilatlar farklı farklı 
süreçler takip etmeyecekler. Bunlar 
tek elden, buradan yönetilecek. Ma-
liyeti daha uygun ve güvenliği daha 
yüksek olacak. Ayrıca bütün yazı-
lımları bir mikro servis mimarisi ile 
bütünleştireceğiz. Verilerimizi kon-
solide edip tek bir yerde toplayaca-
ğız. Bu bir süreç ama benim beklen-
tim ve isteğim, bütün teşkilatların bu 
kurulan sisteme entegre bir şekilde 
dahil olması. Bu yaklaşım teşkilatla-
rın benzer yazılımlar için birbirinden 
bağımsız olarak mükerrer yatırımlar 
yapmasının da önüne geçmek anla-
mına geliyor. Vizyonumuz budur.  

Gençlerin teknolojiyi iyi kullandığı 
düşünüldüğünde, AK Partinin ve 
özellikle Bilgi ve İletişim Tekno-
lojileri Başkanlığının gençler için 
bu konuda ne gibi projeleri bulun-
maktadır? 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri gençle-
ri doğrudan ilgilendiren bir alan. Bir 
gence gidip yapay zekâ, blokzincir 

gibi kavramlardan bahsettiğinizde 
ilgi duyuyor, anlamak istiyor. Biz AK 
Partinin dijital yüzü olarak gençlerle 
çok yoğun bir iletişim içine girdik. 
Bakanlıklarımızın hayata geçirdiği 
dijital projeleri anlatıyoruz. AK Parti 
deyince genelde akıllara ciddi alt-
yapı yatırımları geliyor: Yollar, köp-
rüler, Avrasya Tüneli, havalimanı 
vb... Bunlar çok önemli ve kritik ya-
tırımlar. Bununa birlikte arka plan-
da çok ciddi bir dijital dönüşüm de 
oldu. Sadece “e-Devlet” uygulaması 
bazında değil, örneğin bakanlıkla-
rımızda da çok ciddi sistemler var. 
İçişleri Bakanlığında GAMER, Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığının ATLAS 
projesi, Milli Savunma Bakanlığının 
KÜRE projesi, Sağlık Bakanlığının 
çeşitli yazılımları… Bunların hepsi 
iddialı projeler ve açıkçası dünyada 
çok da benzerleri olmayan proje-
ler. İkinci olarak; koordinasyonunu 
Gençlik Kolları Başkanlığımız ile bir-
likte yürüttüğümüz Net Konuşalım 
adlı bir etkinlik serisi organize ediyo-
ruz. Bu kapsamda 11 ile gittik. Her 
ile gitmeyi amaçlıyoruz. Gittiğimiz 
her ilde gençlerle bir araya geliyoruz 
ve teknoloji alanında konuşmacılar 
davet ediyoruz. Bu konuşmacı ken-
di alanı ile ilgili bir sunum yapıyor. 
Ardından gençler ile soru-cevap et-
kinliği yapıyoruz. Kesinlikle standart 
bir parti programı şeklinde olmuyor, 
protokol konuşmalarımız olmuyor. 
Doğrudan gençler ile iç içe oturuyo-
ruz ve sohbet ediyoruz. 
Ankara dışında ilk olarak El-Ce-
zeri’nin memleketi Şırnak’a gittik, 
orada robotik üzerine konuştuk. 
Sonra Kırklareli’ne gittik, Fatih’in dö-
kümhanesinde inovasyon üzerine 
konuştuk. Edirne’ye gittik, Selimi-
ye’nin tam önünde geometri üzeri-
ne konuştuk. Geçtiğimiz haftalarda 
Batman’daydık, “girişimci devlet” 
üzerine konuştuk. Bu etkinliklerle 
Türkiye’nin dijital geleceğinden bah-

sediyor ve şu mesajı veriyoruz: Tür-
kiye’nin dijital geleceği emin ellerde. 
Çünkü öyle bir devlet aklı var ki diji-
tal geleceği ayrıntıları ile planlıyor… 
Gittiğimiz illerde bilim merkezlerimi-
zi, gençlik merkezlerini, BİLSEM’le-
ri ziyaret ediyoruz. Memnuniyetle 
görüyoruz ki gençler TEKNOFEST 
havasını yakalamış durumda. Ana-
dolu’nun her yerinde büyük bir he-
yecan var. Her yerden bir proje, bir 
başarı hikâyesi…
Gençlerimizin geleceğe yönelik tek 
hassasiyeti “para” veya “kariyer” 
değil. Gittiğimiz her yerde söylüyo-
rum: Sizi kimsenin tanımlamasına 
izin vermeyin. Siz, sizsiniz. Siz bi-
zim gençlerimizsiniz; nokta!  Belirli 
bir coğrafyanın zihin dünyasında “Z 
kuşağı” diye bir kavram ortaya atıl-
mış. Bu onları ilgilendiriyor, ancak 
bizim için doğrudan geçerli olmak 
zorunda değil. Gençlerin elbette 
bazı endişeleri, sorunları var ancak 
portresi çizildiği gibi sadece kendini 
düşünen, sadece para düşünen bir 
gençlik asla yok.

Yapay zekânın önemi hakkında 
neler düşünüyorsunuz?
Bazı akademisyenler içinde bulun-
duğumuz dönemi “dijital” devirden 
ziyade “yapay zekâ devri” olarak 
isimlendiriyorlar. Yapay zekâ, çok 
sayıda cihazın etkileşim içerişinde 
olacağı sistemlerde ölçeklenmeyi 
sağlayacak, büyük hacimli üretim-
lerde çok ön plana çıkacak bir alan. 
Ama aynı zamanda insan zihninin 
tam çözemediği bazı yoğun işlem-
leri de çözebilecek bir teknoloji. Bu 
alan uluslararası düzeyde de yeni re-
kabet düzlemi haline geliyor. Ameri-
ka biraz önde gidiyordu, Çin onu 
yakalamaya başladı. Bizim burada 
Türkiye’yi iyi konumlandırmamız 
lazım. Az önce bahsettiğim devlet 
aklı bu konuda da boş durmuyor. 
Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalar-

Devlet teşvikleri konusunda bazı 
eleştiriler olabiliyor. “Bu devletin 
öncülüğünde değil sadece liberal 
ekonomiyi benimsemiş ülkelerde 
olabilir” gibi kalıplaşmış düşünce-
ler var.
Devletimiz teknoloji geliştirme, tek-
nolojiyi ticarileştirme ve dış pazar-
lara açılma noktasında dünyada 

pek görülmeyen türde birçok teşvik 
veriyor. Devletin zorlaması ile değil, 
devletin öncülüğünde kolaylaştırıcı 
ve cesaretlendirici adımlar atılıyor. 
Bunun olumlu sonuçlarını da gör-
meye başladık. Türkiye’de çok fazla 
başarı hikâyesi var.

“Kurulduğundan bugüne teknolo-

jiyi en iyi kullanan parti AK Parti-
dir.” beyanında bulunmuştunuz. 
19 yıllık süreçte AK Parti ne gibi 
teknolojileri hayata geçirmiştir? 
Gelecekte neler yapılması gerek-
mektedir?
AK Parti süreçleri büyük bir ölçüde 
dijital olarak yürütmüş bir partidir. 
Bunun birçok örneğine rastlıyoruz. 
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da Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile ortaklaşa bir 
Yapay Zekâ Strateji Belgesi ortaya 
koydu. Orada yurt içi gayrisafi milli 
hasılanın %5’ini yapay zekâ ile ilgili 
alanlarda oluşturmak gibi bir hedef 
var ki bu çok önemli bir hedef. Giri-
şimcilik alanında olduğu gibi yapay 
zekâ alanında da Türkiye’nin ciddi bir 
potansiyeli var.

Türkiye’nin Sanayi Devrimi’ni veya 
yakın zamandaki bazı yenilikleri 
kaçırdığına yönelik tespitler yapıl-
maktaydı. AK Parti ile teknolojik 
gelişmeleri kaçırmama yönünde 
bir refleks oluştuğunu görüyoruz.
Evet, kesinlikle. Türkiye’nin iş kültürü 
dijital çağa çok uygun. Çünkü dijital 
çağda çok hızlı organize olabilen, 
hızlı karar alabilen ekipler başarılı 
oluyor. Türkiye’de iş kültürü bu yön-
dedir. Çok hızlı organize oluruz. Av-
rupalılardan çok daha hızlı karar alı-
rız, ilerletiriz. “Kervan yolda düzülür” 
mantığı hep olumsuz olarak lanse 
edilir ama bunun bir olumlu tarafı 
da var. Ayrıca dijital dönüşümü sa-
dece bir üretim dönüşümü olarak 
görmemek gerekiyor. Bunun çok 
mühim toplumsal etkileri olacak. 
Mesela yapay zekânın çocukların 
gelişimini etkileyeceğini öngörüyo-
ruz. Biz başkanlık olarak bu alanda 
akademisyenlerle çalışıyor olacağız. 
Bu konuda çalıştaylar yapacağız ve 
toplumda farkındalık oluşturacağız. 

Üzerinde çalışılan sosyal medyaya 
ilişkin düzenlemelere muhalefetin 
karşı çıktığını görüyoruz. Bu konu-
da ne düşünüyorsunuz?
Bu mecralar iki yönden Türkiye ola-
rak dikkatli olmamız gereken mecra-
lardır: Birincisi, tasarım yönü. Sosyal 
medyanın tasarımı farklı coğrafya-
larda hayat buldu. Bu tasarımlar bizi 
ve iletişim modellerimizi etkiliyor. 
Örneğin Twitter’ın 140 karakter limi-

ti beni çok düşündüren bir konudur. 
140 karakter limiti -sonradan 280’e 
çıksa da- insanları çok kısa ve yüzey-
sel şekilde konuşmaya itti. Bu da bir 
slogan kültürü oluşturdu. Öte taraf-
tan bu okuyucuyu da tembelleştirdi. 
Bu konuda yerelleşmeye ve kendimi-
ze daha uygun yapıları oluşturmaya 
ihtiyaç var. Bu işin tasarım boyutu.
İkinci boyut ise kullanım tarzı. Re-
gülasyon burada işin içine giriyor. 
İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde, 
kişilerin hiçbir kontrol olmadan bir 
anda milyonlarca kişiye ulaşabildi-
ği ve doğru-yanlış istediği her şeyi 
söyleyebildiği mecralar görülmedi. 
Fiziksel dünyada zaten imkânsız bir 
durum bu… Bir meydana çıksanız 
miting yapsanız kaç kişiye ulaşabilir-
siniz? Ayrıca bu mecralar diğerlerin-
den farklı olarak sizin hakkınızda veri 
de topluyor. Dolayısıyla bu mecralar 
insanlık için taze, yeni yeni tecrübe 
ettiğimiz platformlardır. 
Gerçek hayatımızda doğal olarak var 
olan bazı kısıtlamalar bu ortamlar-
da yok. Bu kısıtlamaların henüz var 
olmaması, bunların konulmayacağı 
anlamına gelmiyor. Toplumların bu 
mecraları hukukun geçerli olduğu 
alanlar hâline getirmesi gerekiyor. 
Bu konuda yapılacak çalışmalar 
kesinlikle özgürlükleri kısıtlayıcı bir 
noktada olmayacak. Tam tersi, as-
lında kişinin doğru bilgilere ulaşma 
ve hakaretlere uğramadan fikrini 
açıklayabilme özgürlüğünü teminat 
altına alacak. Yapılan çalışma farklı 
ülkelerdeki örnekler göz önüne alına-
rak yapılan bir çalışmadır. Ben bunu 
yalanı, dezenformasyonu engelleyici 
bir tedbirler serisi olarak görüyorum 
ve son derece de isabetli buluyorum. 

Sektör buluşmaları kapsamında 
bazı platformlarla bir araya geli-
yorsunuz. Bu buluşmaların kap-
samı ve amacı nedir? 
Birebir sektör görüşmelerine baş-

ladık. Bu bağlamda mobil operatör 
sektöründen büyük oyuncularla 
görüştük. Google, TikTok ve Ama-
zon ile -eski bir Amazon çalışanı 
olarak görüştüm. Vodafone’dan, 
Turkcell’den, Türk Telekom’dan da 
bize ziyaretler oldu. Sektör görüş-
melerine devam edeceğiz. Daha da 
önemlisi, dijital oyun sektörü gibi 
bazı odak alanlarında geniş katı-
lımlı toplantılar düzenlemeye başla-
yacağız. Mottomuz şu: Türkiye’nin 
dijital altyapısını AK Parti oluşturdu, 
dolayısıyla dijitalin siyasetini de AK 
Parti yapar. Dijital siyaset değil, di-
jitalin siyaseti. Bu, AK Parti olarak 
bizim ortaya koyduğumuz bir kav-
ram. Yürütme organlarımız, Dijital 
Dönüşüm Ofisi, BTK veya Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, çok ciddi ve 
takdir edilmesi gereken stratejik yol 
haritalarını ortaya koyuyorlar. Biz 
ise “siyaseten” sektörü dinliyor ve 
konuşuyor olacağız. Sektörden geri 
bildirimler alacak ve kendilerine bu 
iktidarın hayata geçirdiği ve geçi-
receği dijital projeleri anlatıyor ola-
cağız. Böylelikle dijitalin siyasetini 
yapıyor olacağız.

Demokrat Parti döneminde Milli 
Eğitim Bakanlığı yapmış, Merhum 
Tevfik İleri’nin torunusunuz. Bazı 
kesimlerden Tevfik Bey hakkında 
sadece olumsuz eleştiri gelir. Siz 
Tevfik Bey ile ilgili neler söylemek 
istersiniz? Sizlere nakledilen kıy-
metli bir anısı bulunuyor mu? 
Söyledikleriniz bana rahmetli baba-
annemin aktarmış olduğu şu anek-
todu hatırlattı: Rahmetli dedem bir 
gün eve gelmiş ve eşine, babaanne-
me, “Vasfiye Hanım, bugün bizimle 
ilgili basında kötü bir şey yazılma-
mış, demek ki bugün memleket için 
hayırlı bir iş yapmamışız.” demiş. 
Eleştirilere bu şekilde bakmak la-
zım. Dedem olduğu için gururlanı-
yoruz, mutluyuz. O kabine, o insan-

lar Türkiye’ye çok ciddi hizmetlerde 
bulunmuşlar. Türkiye’yi tek parti 
döneminden çıkarıp hakikaten mil-
letin söz sahibi olduğu bir dönemi 
başlatmışlar. Buna ek olarak çok 
ciddi bir kalkınma hamlesi de baş-
latmışlar. Bu kalkınma süreci maa-
lesef çirkin bir darbe ile son buldu. 
“Ama Demokrat Parti böyle yap-
mıştı, şöyle yapmıştı…” diyerek lafı 
çevirmeye çalışanlar oluyor. Bunun 
“ama”sı yok. Ortada millet iradesine 
çok ciddi bir darbe var.
Dedem farklı görevlerde bulunmuş. 
Milli Eğitim Bakanlığı rolü daha çok 
dillendirilen rolüdür. Orada bu ülke-
ye ciddi hizmetlerde bulunmuş. O 
zor dönemde, yapılması zor icraat-
ları hayata geçirmişler. Bunun be-
deli de maalesef darbe ve Yassıada 

yargılamalarıyla ödetilmiş. Onlar bu 
bedelleri ödemeye zaten hazırdı. 
Hiçbir şekilde de bu konuda yük-
sünmeleri olmadı. 
Dedem ailemizde çok farklı bir yere 
sahiptir. Dedeme yaklaşık 50 yıl 
kadar mevlit okuttuk. O ailemizde 
sadece siyasetçi ve devlet adamı 
kimliği ile değil, daha da ötesinde 
bir aile insanı kimliği ile anılırdı. Be-
nim maalesef kendisiyle tanışma 
fırsatım olmadı ancak ona duyulan 
sevgiye şahit oldum. Babaannem, 
hayatının son gününe kadar dede-
me olan sevgisini yaşadı. İyi bir si-
yasetçi ve devlet adamı olmak için 
öncelikle “insanı” sevmek lazım. 
Dedem bunu hep yaşamış. Ailesi-
ne duyduğu sevgi çok üst düzeyde 
olmuş. Babaannemle olan mektup-

laşmalarında kendisine çok derin 
bir sevgi beslediğini ve bunu da her 
zaman ifade ettiğini görebiliyoruz. 
Bu yönü beni çok etkiliyor. Sevgisini 
söylemekten çekinmeyen bir profile 
sahip. 
Vatan sevgisi de hep üst düzeyde 
olmuş. Babaannemle olan nişan-
lılık sürecinde beni çok etkileyen 
bir sözü vardır. Babaanneme: “Biz 
birbirimizi çok seveceğiz ama her 
şeyden önce vatanımızı seveceğiz.” 
demiş. Babaannem de çok şükür ki 
tam dedeme uygun bir eş olmuş. 
Hayatlarının son anına kadar her 
ikisi de birbirini çok desteklemiş. 
Beni etkileyen bir diğer anekdot ise 
Yassıada sürecinin sonlarına doğ-
ru gelinirken söyledikleri: “Ben size 
mal, mülk, servet bırakmadım. Ben 
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size namuslu bir isim bıraktım. Bu-
nunla iftihar edeceksiniz.” Bu çok 
kuvvetli bir söz benim için. Ben hep 
bu sözden feyz alıyorum. Ailesinin 
de kendisi ile aynı çizgide olduğun-
dan son derece emin; “Bununla if-
tihar edeceksiniz.” derken burada 
ailesine olan bir güven de var. Bu, 
ailenin ne kadar önemli bir kavram 
olduğunu, onu içselleştirdiğini gös-
teriyor. Allah bana onun yolundan 
devam etmeyi nasip etsin. 

Hangi tür kitaplar okursunuz? 
Okurlarımıza tavsiye edebileceği-
niz kitaplar nelerdir?
Ben bir mühendis olarak yetiştim 
ama çok farklı konularda okumayı 
seviyorum. Son olarak Cumhur-
başkanımızın “Daha Adil Bir Dünya 

Mümkün” kitabını okudum. Cum-
hurbaşkanımız burada çok önemli 
bir problem tespiti yapmış ve bu 
probleme yönelik de somut bir çö-
züm önerisi var. Cumhurbaşkanı-
mız her zaman olduğu gibi konuya 
“Bu iş nasıl hallolur?” diyerek eği-
liyor ve bu yönde de bir istikamet 
gösteriyor. Bu eseri gençlerimizin 
de okumasını tavsiye ediyorum. 
Bunun dışında çeşitli konularda 
okumaya devam ediyorum. “Psi-
kopolitika” adlı kitabı okudum. Sos-
yal medyanın aslında özgürlükleri 
nasıl baskı altına aldığını anlatan 
bir kitap. Ayrıca Nassim Nicholas 
Taleb’in “Siyah Kuğu” kitabı ve Ali 
Fuat Başgil’in “Gençlerle Başbaşa” 
kitabını özellikle gençlere tavsiye 
edebilirim. Samuel Huntington’ın 

“Medeniyetler Çatışması” kitabı da 
beni etkilemiştir. Şu aralar Sefer 
Turan’ın yazdığı çok güzel bir kitap 
olan “Fuat Sezgin ile Bilim Tarihi 
Üzerine Söyleşi” kitabını okuyorum. 
Ayrıca Elias Canetti’nin Kitle ve İk-
tidar kitabını da okuyorum. Yani bir 
kitap değil, birkaç kitabı okumaya 
çalışıyorum. Yolculuklarda da fırsat 
bulursam okumaya çalışıyorum. 
Siyasette kendimizi sürekli taze tut-
mamız gerektiğini düşünüyorum.

Futbol ile ilgileniyor musunuz? 
Varsa tuttuğunuz takımı paylaşa-
bilir misiniz?
Futbolla ilgileniyorum. Karade-
nizli olduğum için Trabzonspor 
hep gönlümdedir. Eskiden bir de 
İstanbul takımı tutulurdu. Genç-

liğimde sıkça maçlara giderdim. 
Galatasaray’ın maçlarına gittim; 
milli maçların ise hepsine giderdim. 
Geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş 
- Galatasaray maçına da gittim. Şu 
anda takım tutma konusunda nötr 
durumdayım. 

Son olarak neler eklemek istersi-
niz?
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Baş-
kanlığı yeni kuruldu ancak hızlıca 
teşkilatlandık. Görev tanımımızı 
hızla çıkardık; tempolu çalışıyoruz. 
2023 yolunda partimize çok ciddi 

katkılarımızın olacağına gönülden 
inanıyorum. Motive olmuş ve çalış-
kan bir ekibimiz var. İnşallah hem 
Cumhurbaşkanımıza destek verme 
hem de AK Partimizi dijital anlamda 
temsil etme noktasında başarılı ça-
lışmaları hayata geçiriyor olacağız. 
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AK PARTİ GENEL BAŞKAN 
YARDIMCISI HAYATİ YAZICI:
“3 KASIM 2002, TÜRKİYE SİYASİ 
TARİHİNİN EN ÖNEMLİ DÖNÜM 
NOKTALARINDAN BİRİDİR”
“Milletimiz kendi bağrından çıktı-
ğına inandığı, desenini kendisinin 
oluşturduğu, hamurunu kendisi-
nin yoğurduğu, rengini aziz mille-
timizin bezediği AK Partiyi 3 Ka-
sım 2002’de iktidara taşıdı”

“Hedef kitlemiz 84 milyondur”
AK Parti Genel Başkan Yardımcı-
sı Hayati Yazıcı, 3 Kasım 2002’nin 
Türkiye siyasi tarihinin en önemli 
dönüm noktalarından biri olduğu-
nu söyledi.
O günlerin Türkiye’sinde siyasete 
ve siyaset kurumuna olan güvenin 
dibe vurduğu, partilerin ve milletin 
gündeminin ayrı olduğu kaotik bir 
sürecin yaşandığını belirten Yazı-
cı, AK Partinin milletin bağrından 
çıkarak oluşturduğu kadrosuyla 
hukuku korumak, hayat standardını 
yükseltmek, vatandaşların önünde-
ki engelleri kaldırmak için yola çıktı-
ğını ifade etti.
Türkiye’yi her alanda değiştirip dö-
nüştürdüklerini dile getiren Yazıcı, 
AK Parti hükümetlerinin ilk icraa-
tının 30 Kasım 2002’de Türkiye’de 
1987 yılından bu yana süregelen 
olağanüstü hâl dönemine son ver-
mek olduğunu anımsattı.

“Muazzam bir değişim gerçek-
leştirdik”
AK Parti’nin bir taraftan bütçeyi 
güçlendirirken, diğer taraftan hak 
ve özgürlükleri güvenli bir ortama 

taşıdığını vurgulayan Yazıcı, üç 
alanda faaliyetleri yoğunlaştırdıkla-
rını, bunlardan birinin sosyal güven-
lik olduğunu, dezavantajlı gruplara 
öncelik verdiklerini kaydetti.
Yazıcı, ikinci alanın ise ekonomi ol-
duğunu belirterek, ekonomiyi rayı-
na oturtmak, imkânları çoğaltmak, 
yatırımları finanse edecek kaynak-
ları bulmak ve bunlar için güvenli 
ortam oluşturmak için çalıştıklarını 
anlattı.
Hukuksal güvenliğin ise önem ver-
dikleri alanların üçüncüsü olduğu-
na işaret eden Yazıcı, şunları kay-
detti:
“Hukuksal alanda muazzam bir de-
ğişim ve dönüşümü gerçekleştir-
dik. Tepeden tırnağa yeni bir ceza 
kanunu devreye koyduk. OHAL 
mahkemelerinin faaliyetini 2004 
yılında sonlandırdık. Özel yetkili 
mahkemeleri 2012 yılında ortadan 
kaldırdık. Avrupa Birliği ile müzake-
re sürecini başlattık. Bu müzakere 
süreci çerçevesinde bir taraftan Av-
rupa Birliği Müktesebatı Kopenhag 
Kriterleri, bir taraftan da Maastricht 
Kriterleri ile Türkiye’yi tanıştırma-
ya, bezemeye başladık. Burada da 
önemli gelişmeleri Türkiye sağladı. 
Kimi zaman “AB sizi üyeliğe kabul 
etmez” şeklinde eleştiriler oldu-
ğunda Genel Başkanımız hep şunu 
söylemiştir: “Varsın olsun, olmazsa 
Kopenhag Kriterlerine Ankara Kri-
terleri der, yolumuza devam ederiz. 

Maastricht Kriterleri’ne de İstanbul 
Kriteri der yolumuza devam ede-
riz.” Bu bakışta, aziz milletimizin 
kazanımı, hayat standardının yük-
selmesi, Türkiye’nin bağımsızlığı-
nın güçlü bir konuma gelmesi her 
şeyin önündedir.

“Bugün 84 milyon bizim hedef 
kitlemizdir”
AK Partinin buralara kolay gelme-
diğinin altını çizen Yazıcı, 3 Kasım 
2002 seçiminden 2 gün önce AK 
Parti hakkında açılmış olan kapat-
ma davasının Anayasa Mahkemesi 
tarafından ilk müzakeresinin yapıl-
dığını, bunun amacının halkı etkile-
mek olduğunu söyledi.
Yazıcı, “Milletin sezgileri güçlüdür, 
millet bunların hiçbirini dikkate 
almadı. Kendi bağrından çıktığı-
na inandığı, desenini kendisinin 
oluşturduğu, hamurunu kendisinin 
yoğurduğu, rengini aziz milletimi-
zin bezediği AK Partiyi 3 Kasım 
2002’de iktidara taşıdı.” ifadelerini 
kullandı.
Cumhuriyetin 100. yılının 2023’te 
kutlanacağını anımsatan Yazıcı, 
Cumhuriyet’in milletin en kıymetli 
kazanımlardan olduğunu, bunu laf 
olsun diye söylemediklerini, parti 
tüzüğünde de yer aldığını kaydetti.
Cumhuriyet’in 100 yılının 5’te 1’inin 
sorumluluğunun AK Parti kadrola-
rında olduğuna işaret eden Yazıcı, 
şöyle konuştu:

“Geriye dönüp baktığımızda, AK 
Partinin Türkiye’ye sağladığı mu-
azzam kazanımlar var. Çünkü biz 

hep Türkiye partisi olarak işlevi-
mizi önemsedik. Siyasi yelpazede, 
milletin durduğu yerde durduk. 

Hiçbir partinin devamı şeklinde bir 
tarzımız asla olmadı. Hep Türkiye 
partisi... Bütün partilerin, milletin 
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süzgecinden geçmiş iyi tarafla-
rını derledik, toparladık ve siyasi 
yelpazede milletin durduğu yerde 
durduk. Siyaset tarzımız itibarıyla 
hedef kitlemiz Türkiye’nin bütünü. 
Bugün 84 milyon bizim hedef kit-
lemizdir.”

“Gücümüzü milletten aldık”
Yazıcı, 2007’de cumhurbaşkanlığı 
seçiminin sorun haline getirildiği-
ni, 2008’de Anayasa değişikliği ça-
lışmaları bahane edilerek AK Parti 
hakkında yeniden kapatma davası 
açıldığını hatırlatarak, bu süreçte 
71 kişinin siyaseten yasaklanma-
sının talep edildiğini söyledi.
Bunların kendilerini yıldırmadığı-
nı, güçlerini milletten aldıklarını 
belirten Yazıcı, “Siyasetimizin te-
melinde millet var. İcraatımızın 
merkezinde hep insan yer aldı. 
Şeyh Edebali’nin Osmanlı Devle-
ti’ni kuran Osman Paşa’ya vasi-
yetinde yer alan ‘İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın’ özdeyişini referans 
olarak günlük politikamızın mer-
kezine yerleştirmiş bulunuyoruz. 
Yürüyüşümüzü bu hedefle sürdü-
rüyoruz.” dedi.
Türkiye’nin üç kıtanın kesiştiği 
önemli bir coğrafyada yer aldığı-
na, bunun bir avantaj olduğuna 
dikkati çeken Yazıcı, şunları kay-
detti:
“Devletlerin gücünü artırması için 
coğrafi stratejik üstünlük yeterli 
değil. Onu tamamlayan önemli bir 
unsura ihtiyaç var, o da liderdir. 
Türkiye o lideri bulmuş, o liderin 
ismi de Recep Tayyip Erdoğan. 
Cumhurbaşkanımızın hem içte 
hem dışta hedef alınmış olması-
nın en önemli sebebi coğrafi stra-
tejik üstünlükle liderliğin birleşme-
si, Türkiye’nin edilgen olmaktan 
çıkıp, hemen her konuda etken 
pozisyon almasından kaynaklanı-
yor. Bunu görmemiz lazım. Bunu 

görenler var, görmeyenler var ama 
bu Türkiye için önemli.”

“Tarihimiz altın harflerle yazacak”
İktidarlarını “milletten aldıkları güç, 
bu topraklara olan aşk, siyasetin 
millete hizmet etme, sorunları çöz-
me, hayat standardını yükseltmek 
için yapılması gereğine olan inanç” 
ile sürdürdüklerinin altını çizen Ya-
zıcı, Türkiye tarihini “darbeler tari-
hi” olarak nitelendirdi.
Yazıcı, 1960 darbesinde bir baş-
bakan, iki bakanın idamının ger-
çekleştiğini, 1971 muhtırasında 
siyasetin tarumar edildiğini, 1980 
darbesinde bütün siyasi partilerin 
kapatılıp siyasi yasaklar getirildi-
ğini, 1996-1997’de de postmodern 
darbe sürecinin yaşandığını anım-
satarak, AK Parti iktidarlarında ise 
2007’de “e-muhtıra” ve 15 Tem-
muz alçak darbe teşebbüsünün 
yaşandığını söyledi.
AK Parti dönemindekiler hariç bü-
tün darbelerin amacına ulaştığına 
dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:
“2007 ‘e-muhtıralı darbe’ sürecin-
de bu iktidar, liderinin öncülüğün-
de, liderinin o dik duruşuyla darbe-
ye geçit vermedi. Hemen Resmi 
Konut’ta Başbakanımızın çağrısı 
üzerine toplandık. Muhtırayı ana-
liz ettik, cevap hazırladık. Sağa 
sola kaçmadan, kapı arkasına 
gizlenmeden, milletin hukukunu 
korumak üzere yola çıkan bu kad-
ro, orada milletin iradesini teslim 
etmemiştir. Hemen hak ettiği ce-
vabı vermiş, darbeyi önlemiştir. Bu 
siyasi tarihimizde ilk darbe önle-
medir. Dolayısıyla tarihimiz darbe-
ler tarihidir ama ilk darbe önleyen 
parti AK Parti’dir. 15 Temmuz’da, 
milletin hükümetini devre dışı bı-
rakmak, parlamentoyu etkisiz hale 
getirmek, bir Suriye daha oluştur-
mak için milletin topunu, tüfeğini, 
tankını, uçağını millete yöneltmiş 

o gaddar, alçak FETÖ’cülere karşı 
Cumhurbaşkanı’mızın çağrısıyla 
milletimiz coşmuş, gece başlayan 
darbe sabah olmadan milletimiz 
tarafından önlenmiştir. Bu da tari-
himizde ikinci darbe önleme olayı-
dır. Tarihimiz bunları altın harflerle 
yazacak.”

“Siyaset projeler üzerinde yapılır”
Milletin, egemenlik hakkını devre 
dışı bırakacak bu tür soysuz giri-
şimlere bir daha muhatap olma-
ması temennisinde bulunan Yazı-
cı, bunun için muhalefet partileri 
dâhil herkesin dikkatli olması ge-
rektiğine vurgu yaptı.
“Hiç kimse kendisine yaradığı dü-
şüncesiyle istekli bir mülahaza içi-
ne giremez, girmemelidir. Giriyor-
sa, giren de haindir.” diyen Yazıcı, 
şöyle konuştu:
“Türkiye hepimizindir. Değerler 
üzerinde siyaset yapılmaz, siyaset 
projeler üzerinde yapılır. Siyasi par-
tilerin yarışında proje ile rekabet 
yapılır. “Hangi sorunu, nasıl çöze-
ceksin?” Bayrak, vatan, devlet he-
pimizin, hepimiz Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşıyız. Millet, kavram 
olarak 84 milyonun tamamını kap-
sayan bir kavramdır. Onun için “tek 
millet” diyoruz. Burada etnik bir 
vurgu yok, mezhebi bir ayrıştırma 
yok. Bu değerleri hepimiz önem-
semeliyiz. Hedeflere odaklanma-
lıyız. Onu da proje rekabeti şeklin-
de gerçekleştirmeliyiz. Türkiye iç 
siyaseti bu bakımdan çok büyük 
eksiklik içerisinde. Özellikle muha-
lefet partileri bu konuda üretken 
değil. Daha üretken olması lazım 
bütün siyasi kadroların ki rekabet 
daha tatlı olsun. Muhalefet üretken 
olmayınca, kısır döngü içerisinde 
kalıyor. Bunun da Türkiye’ye hiçbir 
katkısı yok.”

Gençlik Kolları Başkanlığı

“ TEKNOFEST KUŞAĞI ”

Cumhuriyet tarihimizin geneline ve 
gençlere yönelik yapılan icraatlara 
bakıldığında; AK Partinin gençlerin 
hayatına en çok dokunan, gençlere 
en doğrudan yaklaşan ve onlara en 
fazla değer veren siyasi parti oldu-
ğu görülecektir. Seçilme yaşının 
30’dan 25’e ve ardından da 18’e dü-
şürülmesiyle gençlerin yönetimsel 
temsilinin sağlanması; meslek liseli 
ve imam hatipli gençlerin okuma-
larının önündeki engellerin kaldırıl-
masıyla eğitimde fırsat eşitliğinin 
sağlanması; ülkenin üniversiteler, 
yurtlar, spor salonları ile donatılma-
sı ve üniversite harçlarının kaldırıl-
ması gibi önemli dönüm noktaları, 
bunun en belirgin göstergelerinden-

dir. Genç bir nüfusa sahip olan Tür-
kiye’de gençler bugün görmezden 
gelinen bir kesimi değil, tüm ciddi-
yetiyle dikkate alınan bir kesimi tem-
sil ediyorlar; aynı zamanda hayat 
görüşleri veya kıyafetleri nedeniyle 
yargılanmadan özgürce hareket 
edebiliyorlar.
AK Parti döneminde gençlerle 
devlet ve millet arasındaki ilişkinin 
tanımı yeniden yapılmış, gençler 
yaşça kendilerinden büyük olan ku-
şakların arkasından giden pasif bir 
kitle olmaktan sıyrılarak ön plana 
çıkmıştır. Gençlerle ilgili yaşanan 
sorunların müsebbibi olan siyasi 
partilerin ve siyasetçilerin halefleri/
günümüzdeki temsilcileri ise genç-

leri “Z Kuşağı” gibi indirgemeci kav-
ramlar ile genellemeye çalışarak 
aslında toplumumuzun değerleriyle 
olan husumetlerini bir kez daha yan-
sıtmış oluyorlar. Türkiye’de özellikle 
gençlerimizi kendi siyasi istikamet-
leri doğrultusunda istismar etmeye 
çalışan muhalif siyasilerin yaptığı “Z 
Kuşağı” tanımlamasını AK Gençlik 
olarak doğru bulmuyor, kesinlikle 
onaylamıyoruz. 
Öncelikle dünyadaki hiçbir toplum-
sal kesim, tamamen aynı veya ben-
zer özelliklere sahipmişçesine tek 
tipleştirilemez. Her birey, kendi bi-
ricikliğine sahip birer faildir. Elbette 
belirli yaş gruplarında benzer dav-
ranış kalıpları, aynı dönemde yaşa-
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yan topluluklarda birtakım aynılaş-
mış davranış örüntüleri bulunabilir. 
Gençlik de bundan münezzeh de-
ğildir. Gençlik bir yaş grubu olarak 
kategorize edilebilir fakat tümüyle 
homojenmiş gibi, tek bir kalıp hâlin-
de nitelenemez. Gençler içerisinde 
her türlü ideolojiye, yaşam tarzına, 
inanca mensup insanlar bulunmak-
tadır. Buna rağmen bugünlerde, 
gençlerimizin aile yapısına ve top-
lumsal değerlere uzaklaştığı varsa-
yımı üzerinden bir algı yanılsaması 
yaratılmaya çalışılmaktadır.  
Gençlik Kolları Başkanlığı görevine 
geldiğimiz süre zarfından itibaren 
son dönemde tartışmalı olan bir 
mesele hâlini alan Z Kuşağı kav-
ramına ilişkin bazı gözlem ve tes-
pitlerde bulunduk. Tespitlerimiz 

doğrultusunda, muhalefetin ve bazı 
çevrelerin “Z Kuşağı” kavramını ta-
nımlama biçimlerini bir analize tabi 
tuttuk. Buna göre:

“Z Kuşağı” tanımlamasını esas 
itibariyle Batı ile gereğinden fazla 
bir kültürel bağ geliştirmiş çev-
reler yapıyor. Bunun siyasi ayağını 
da CHP ve HDP oluşturuyor. Genç-
liği toplumun genelinden bağımsız 
farklı bir sosyolojik unsur gibi ele 
alıyor, onların gelenek ve kültürel 
değerlerle hiçbir bağı kalmayarak 
tamamen hazcı ve bireysel dav-
randıklarına, teknoloji çağı nede-
niyle bambaşka bir yapıya sahip 
olduğuna dair önyargılarla hareket 
ediyorlar. Oysa Z Kuşağı diyerek 
genelledikleri yaş grubundaki genç-

lerimiz, teknolojinin tesiri altında 
oldukları kadar, içerişinde bulundu-
ğumuz toplumun değer yargılarıyla 
da yetişen, onlara bağlı bir kuşaktır. 
Muhalefetin objektif olmayan de-
ğerlendirme kriterlerine bağlı olarak 
dayattığı profiller hiçbir bilimsel veri-
ye dayanmamakta, dahası sübjektif 
tanımlamaları bilime aykırı bir nitelik 
arz etmektedir. 

Sosyal medyada kullanıcıların 
ilişki biçimine, algoritmanın neyi 
öne çıkaracağına karar veren tek-
nik yapılar bulunması nedeniyle 
görünürlüğü fazla olan yoğun et-
kileşimli içerikler, gençlerin ek-
seriyetini yansıtan gerçeklikler 
değildir. Bu sebeple Z Kuşağı baş-
lığı altında sosyal medyada gerçek-

leştirilen gençlik profili dayatmasını 
AK Gençlik olarak kabul etmiyoruz. 
Çünkü biliyoruz ki ülkemizde sana-
yide çalışan, berberde çıraklık ya-
pan ya da devlet desteğiyle okurken 
aynı zamanda da çalışan, bu neden-
le tek yaptığı Twitter üzerinde vakit 
öldürmek olmayan gençlik profilleri 
de fazlasıyla bulunmaktadır. Ay-
rıca sosyal medyada oluşturulan 
yoğun mahalle baskısının etkisiyle 
kültür ve değerlerine bağlı genç-
lerimizin bu değerleri savunması 
da engellenmeye çalışılmakta, bir 
otosansür mekanizması işletilme-
ye çalışılmaktadır. Bununla birlikte 
bizler, muhalefetin düştüğü hataya 
düşmeyeceğiz. Sosyal medya üze-
rindeki siyasi görüşü, hayata dair 
perspektifi ne olursa olsun her genç 
bizim gencimizdir. Farklı düşünen 
gençlerimizi de dinleyecek, onlara 
elimizden geldiğince gerçekleri izah 
etmeye gayret edeceğiz.
AK Parti döneminde milli gelirimi-
zin artması, dünya ile entegras-
yonumuzun daha güçlü olması, 
kadınların iş gücüne katılımının 
artması, teknolojinin yaygınlaş-
ması gibi nedenler, yaşam tar-
zımızda bazı değişikliklere se-
bebiyet vermiştir. Şüphesiz bu 
değişimlerin en çok yansıdığı kesim, 
teknolojinin ve küreselleşmenin de 
etkisiyle gençlerdir. Ancak bu deği-
şimlerin neticesinde gençlerin milli 

ve manevi değerlerden uzaklaştığı 
görüşü tamamen yanlış bir yorum-
lamanın, yersiz bir genellemenin so-
nucudur. 

Mevcut Z Kuşağı tanımlamaları 
hakikati yansıtmış olsaydı muha-
lif olarak öne çıkarılan isimlere 
gençlerimiz tarafından yoğun bir 
teveccüh gösterilirdi. Bunun böyle 
olmadığını, gençlerimize “ulaşmak” 
için sergilenen gülünç siyasi hamle-
lerden, sosyal medyada başkaları-
nın yerine utanmamıza neden olan 
bazı paylaşımlardan görebiliyoruz. 
Ülkemizde gençlerin arkasında 
olan, onları tam anlamıyla destekle-
yen muhalif bir siyasetçi veya parti 
kesinlikle mevcut değildir. Gençle-
rimizin diğer kuşaklardan ayrıldığı 
noktalar, tarihsel süreçlerin doğası 
gereği muhakkak ki mevcuttur. An-
cak bu ayrışmalar birilerinin iddia 
ettiğinin aksine partimiz ile gençleri 
birbirinden uzaklaştırmıyor, aksine 
gençlerimizin kendilerini destekle-
yen bir lider olan Cumhurbaşkanı-
mıza sevgi ve teveccühlerini arttırı-
yor.

Muhalif siyasetçiler Z Kuşağı ta-
nımlaması ile kalıplaştırdıkları 
gençlik profili ile Sayın Cumhur-
başkanımızı karşı karşıya getirme 
stratejisini izliyorlar. Yapılan an-
ketler gösteriyor ki ilk defa oy kul-

lanacak seçmenin tercihi yine AK 
Parti’dir. Türkiye’nin dört bir yanında 
gerçekleştirdiğimiz Gençlik Buluş-
maları’nda görüyoruz ki gençlerin 
partimize ve Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza teveccühleri her geçen gün art-
maktadır. AK Parti 19 yıl boyunca ik-
tidar olduysa bunu sadece belirli bir 
yaş sınırının üstündeki vatandaşların 
oylarıyla değil, her kesimde birinci 
olarak gerçekleştirmiştir. Sadece bu 
bile, muhalefetin oluşturmaya çalış-
tığı sahte gerçekliğin ipliğini pazara 
çıkarmaya yetmektedir.
Gençleri kalıplara sokmaya çalışarak 
siyasetlerine alet eden muhalefetin Z 
Kuşağı tanımlamasını ayrı maddeler 
hâlinde değerlendirdik. Muhalefetin 
“ailesinden kopuk, milli ve manevi de-
ğerlerinden uzaklaşmış” gibi yansıt-
maya çalıştığı ve bu yolla üzerinden 
yapay bir AK Parti karşıtlığı algısını 
zihinlerde oluşturmaya tanımladığı 
gençler, 15 Temmuz’da milli menfa-
atleri koruma noktasındaki duruşunu 
çok net sergilemişti. Sosyal medya-
da “Türkiye bir mühendis kaybetti, 
Amerika bir pizzacı kazandı” gibi söy-
lemler ve türevleri üzerinden ortaya 
konulan algı ise Akıncı TİHA’nın TSK 
envanterine girmesi üzerine yapılan 
programda Cumhurbaşkanımızın 
üreten gençlerle verdiği görüntüyle, 
TEKNOFEST’e yoğun bir katılım gös-
teren gençlerimizin çizdiği portreyle 
çürütülmüştür. 

Türkiye’nin gençleri milli ve manevi duygulara sahip, duruşu net, kendisine değer verilen ve sahip çıkılan bir gençlik-
tir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gençlerin yanında olduğunu, desteklediğini ve takdir ettiğini her 

fırsatta göstermekte, gittiği her ilde gençlerimize yönelik de ayrı birer program gerçekleştirme gayretindedir. 

AK Gençlik olarak bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde gençlerimizi desteklemeyi ve muhalefetin gerçek veri-
ler yerine bilindik yalan ve PR kampanyaları üzerinden yaymaya çalıştığı tezviratı çürütmeyi sürdüreceğiz.

EYYÜP KADİR İNAN
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı

Gençlik Kolları BaşkanlığıGençlik Kolları Başkanlığı
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Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

KARAASLAN’DAN TEŞKİLAT 
AKADEMİSİ’NDE “ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİKTE YENİ HEDEFLER” 
SUNUMU

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür-
den Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Samsun Milletvekili 
Çiğdem Karaaslan, Genel Mer-
kez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı 
tarafından düzenlenen “Teşkilat 
Akademisi Liderlik Okulu Eğitim 
Programı”nda 81 İl 3 Kademe 
Başkanlarına hitap etti.
Program kapsamında “Çevre ve 
Şehircilikte Yeni Hedefler” konu-
lu bir sunum gerçekleştiren Ka-
raaslan; değişen talep, ihtiyaç ve 
beklentiler doğrultusunda şehir-
lerin de bir dönüşüm yaşadığı-
nın altını çizdi, “sürdürülebilirlik” 
kavramının çevre ve şehircilik 
anlayışının temelini oluşturdu-
ğunu vurguladı.
Şehir nüfusunun dünya genelin-
de artmaya devam ettiğini ifade 
eden Karaaslan, “8 milyara yak-
laşan dünya nüfusunun yaklaşık 
yarısı şehirlerde yaşıyor. Bu yüz-
yılın ortalarında nüfusun 10 mil-
yara ulaşması ve 7 milyara yakın 
insanın da şehirlerde yaşaması 
beklenmektedir. Nüfus artmaya 
ve şehirlere doğru yönelmeye 
devam ettikçe; kentleşme, ko-
nut, enerji, üretim ve ticaret, ula-
şım ve lojistik, kamusal alanlar, 
sosyal donatı alanları, kentsel 
yeşil alan talebi de artacaktır. 
Bu bakımdan yeni çevre ve şe-
hir anlayışının özünde, değişen 
beklentileri giderirken çevreyi ve 
gelecek nesillerin hakkını gözet-
me hassasiyeti bulunmaktadır.” 
açıklamasında bulundu.
Üretim ve tüketimden kay-
naklı sera gazı emisyonlarının 
%80’inin şehirlerde oluştuğunun 
altını çizen Karaaslan, dünyanın 
son 250 yılda 1,1 derece ısındı-
ğını, küresel ısınmaya bağlı iklim 
değişikliği nedeniyle milyonlar-
ca insanın hayatını kaybettiğini, 
milyonlarca insanın yaşanan 

afetlerden etkilendiğini, dünya-
da “iklim mülteciliği” kavramı-
nın kullanılmaya başlandığını 
ve küresel ekonominin büyük 
zarara uğradığını açıkladı. Do-
ğal değişim sürecinin önünde 
durulamayacağını ancak insan 
faaliyetlerinin dünyaya verdiği 
zararı azaltmanın mümkün ol-
duğunu belirten Karaaslan, Tür-
kiye olarak bu alanda 19 yıllık 
AK Parti iktidarları döneminde 
ağaçlandırmadan yenilenebilir 
enerjiye, Sıfır Atık Projesi’nden 
orman varlığının artırılmasına 
kadar çok önemli adımlar attık-
larını söyledi.
“Ülkemizde ‘Yeşil Kalkınma’ 
devrimini başlatan, son 19 yılda 
nice sessiz devrimi hayata ge-
çiren bir liderin yol arkadaşları 
olarak sorumluluğumuz çok bü-
yüktür.” diyen Karaaslan, “Ulusal 
hedeflerimizin yerel yansıma-
larını yönetmek, şehirlerimizin 
bu sürece adapte olmasını sağ-
lamak bizim görevimizdir. Her 
kademesiyle il teşkilatlarımızın 
tüm atılımlarda başı çekmesi, 
şehirlerimizde öncü olması ge-
rekmektedir. Önümüzde 2023 
gibi çok önemli bir eşik, tarihi 
bir dönüm noktası var. Cumhu-
riyetimizin 100. Yılı’nı kutlaya-
cağımız 2023’te 81 ilimizin yeni 
hedefleri önüne koyması, çevre 
ve şehircilikteki ilkelerimiz doğ-
rultusunda planlarını yapması 
büyük önem taşımaktadır. Son 
Mahalli İdareler Seçimleri önce-
si, Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan, şehirlerimizi gelece-
ğe hazırlamak için bir dizi ilkeyi, 
şehirlerimizin yeni yol haritası 
niteliğindeki manifestomuzu 
paylaşmıştı. Altyapı ve ulaşım-
dan kentsel dönüşüme, benzer-
siz ve akıllı şehirlerden değer 

üreten şehirlere, çevreye saygılı 
şehirlerden yatay şehirleşmeye 
kadar çok geniş bir yelpazede 
şehirlerimiz için koyduğumuz 
hedefleri AK Parti’li Belediyele-
rimiz bugün hayata geçirmeye 
devam etmektedir. AK Parti ik-
tidarları olarak ortaya koyduğu-
muz vizyon ve çizdiğimiz çer-
çeve doğrultusunda ülkemizde 
yeni bir dönemi başlattık. Çevre 
ve şehircilikte de kadimden bes-
lenerek yeni fikirler üreten bir 
yaklaşım sergilemeye devam 
ediyoruz.” görüşünü paylaştı.
“Bugün dünyanın karşı karşıya 
olduğu her sorun gibi iklim deği-
şikliği de ülkemizi, Akdeniz Hav-
zası’nda bulunmamız nedeniyle 
yakından etkilemektedir.” diyen 
Karaaslan, “Tarihi sorumluluğu-
muz yok denecek kadar az olma-
sına rağmen iklim değişikliğiyle 
mücadele ve uyum çabalarında 
diğer ülkelere örnek olacak bir 
duruş sergiliyoruz. Ekim ayında 
Paris İklim Anlaşması’nı Mec-
lis’imizde onaylamamız ile baş-
layan süreç yatırımdan üretime, 
ihracattan istihdama kadar ülke 
olarak kapsamlı değişikliklere 
gideceğimizin bir işaretidir. Ye-
şil Kalkınma Devrimi ve 2053 
için konulan Net Sıfır Emisyon 
hedefi doğrultusunda çalışma-
larımızı gayretle sürdürüyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı
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Millet Kütüphanesi

Cihannümâ Salonu
Millet Kütüphanesi’nin en çok dikkat çeken yerlerinden birisi olan Cihannümâ Salonu, yaklaşık 3 bin 500 m2 
alanda 216 kişilik oturma kapasitesi ile 200 bin kitabı bünyesinde barındırır. Tarihteki 16 Türk devletini temsilen 
16 kubbe üzerine inşa edilen salonun kubbesinde Alak Suresi’nin 4 ve 5. Ayetleri, “O, kalemle yazmayı öğreten-
dir, insana bilmediğini öğretendir.” yazılıdır.

Millet Kütüphanesi

Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi
5-10 yaş grubunda olan çocuklara hizmet veren Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi, 1061 m²lik alanda 197 
kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Çocukların sosyal etkinlikler ile keyifli zaman geçirdikleri kütüphanede ma-
sal dinleme ve geleneksel Türk sanatlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Kütüphanede görsel ve işitsel 
materyalleri grup ya da bireysel olarak dinlemek/izlemek için özel olarak tasarlanmış bir Ses ve Görüntü Odası 
da bulunmaktadır.
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Millet Kütüphanesi

Gençlik Kütüphanesi
Gençlik kütüphanesi, 10-15 yaş grubundaki gençlerin kullanımına yönelik 705 m²lik alanda 74 kişilik oturma 
kapasitesine sahiptir. 12 bin kitabın olduğu kütüphane bireysel ve grup çalışmalarına elverişlidir. Kütüphanede; 
Türk el sanatlarına yönelik çalışmaların yanı sıra münazara, kitap analiz etme, tartışma, yazarlık çalışmaları, 
yaşlılarla buluşma, sıfır atık, özel gereksinimli bireylerle kaynaşma gibi birçok sosyal sorumluluk projeleri ve 
etkinlikler yapılmaktadır.

Nadir Eserler Kütüphanesi 
Yükseköğretim öğrenci ve öğretmenleri ile akademisyenlere hizmet veren kıymetli eserlerin bulunduğu kütüp-
hane yaklaşık 1700 m²lik alanda 226 kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Kütüphanede yaklaşık 50 bin nadir 
eser ve bu eserlerin sayısallaştırılmış formlarından oluşan koleksiyon bulunmaktadır. Kütüphanede; yazmalar, 
Osmanlı Türkçesi matbu eserler, resim ve gravür içeren eserler, baskısı tükenmiş ve sınırlı sayıda basılmış 
eserler, 1900 yılı öncesi batı dillerinde basılmış eserler bulunmaktadır.

Millet Kütüphanesi

Araştırma Kütüphanesi
Akademik çalışmaların yapılabileceği ve belge içerikli bilimsel yayınların bulunabileceği kütüphane, 3862 m² 
alanda 630 kişilik oturma kapasitesine sahiptir. 2 katlı kütüphanede 20 bin kitap bulunmaktadır. Kütüphanede 
grup çalışmalarına uygun 20 adet oda bulunmaktadır.

Eğitim Merkezi
Millet Kütüphanesinde çeşitli alanlarda eğitim verilmesi ve çalışmalar yapılması adına 328 kapasiteli 24 adet 
atölye ve sınıf mevcuttur. Eğitim Merkezi bünyesinde çeşitli yaş gruplarına yönelik Bilim-Teknoloji Atölyesi, Keşif 
Atölyesi ve Tasarım-Üretim Atölyesi bulunmaktadır

Divan Salonu
Ziyaretçilerin dinlenme ve bekleme alanı olarak kullanabildiği 400 kişilik Divan Salonu, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın gençler ile bir araya geldiği programlara ev sahipliği yapmaktadır. 
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Millet Kütüphanesi

Okuma Salonları
Kütüphanenin 2 ve 4. katlarında olan okuma salonları 9610 m²lik alanda 1328 kişilik oturma kapasitesine sa-
hiptir. Nezih ve ferah bir ortamı olan okuma salonlarında 300 bin adet kitap mevcuttur. Toplu çalışmaların 
rahatlıkla yapılabileceği 32 adet grup çalışma odasının yanı sıra 8 adet dinlenme bölümü de vardır.
Dinlenme Alanları
Kütüphanede okuyucuların çalışmalarına ara verip dinlenebileceği sesten izole edilmiş 8 adet salon bulunmak-
tadır. Bu salonlarda ücretsiz ikramlardan yararlanılabilmektedir.

Süreli Yayınlar Kütüphanesi
Süreli Yayınlar Salonu’nda farklı dillerde; edebiyattan sanata, hukuktan tarihe birçok alanda dergiler ve gaze-
teler bulunmaktadır. 1123 m²lik alanda 193 kişilik oturma kapasitesine sahip salonda 1550 adet güncel dergi 
ve gazeteden oluşan koleksiyon bulunmaktadır. Salonda bulunan bilgisayarlardan katalog taraması yapılabil-
mektedir. 

Millet Kütüphanesi
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