
“ARNAVUTLUK BİZİM GÖNÜL 
KOMŞUMUZDUR” 

“BÜTÇELERDE EN YÜKSEK PAYI      
DAİMA EĞİTİME AYIRDIK”

“BİZİM KİTABIMIZDA HALKINLA 
BERABER OLACAKSIN”

Y
IL

•2
0

•S
A

Y
I•1

6
1

•Ş
U

B
A

T
•2

0
2

2

TürkiyeBülteni

“İHA, SİHA VE TİHA 
ÜRETİMİNDE ARTIK DÜNYANIN 
İLK 3 ÜLKESİ İÇİNDEYİZ”



AK PARTİ ADINA SAHİBİ: 
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı
Hamza Dağ

Genel Yayın Yönetmeni
Emre Cemil Ayvalı

Yayın Kurulu
Yasin Bölükbaşı
Ömer Arvas
Selman Özboyacı
Hulusi Şentürk
Ayhan Gider

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Hasan Yusuf Yürük

Basın ve Halkla İlişkiler
Kadir Altunkaynak 

Editörler
Gökhan Vural
Murat Demirli
Zeynep Yeşildal
Büşra Fırat
Kamil Akdoğan

Fotoğraf Editörü 
Engin Enes Aydın

Grafik Tasarım
Hazal Çerikan

Yayın Türü
Aylık Yayın

Yayın Yeri
Söğütözü, Adalet ve Kalkınma Partisi
Genel Merkezi, Söğütözü Caddesi,
Numara: 6
06510 Çankaya/ANKARA

Basım
Başak Matbaacılık Tanıtım
Hizmetleri İTH.İHR.A.Ş. 
Anadolu Bulvarı Meka İş Merkezi 
No:5/7 KAT 7 
Gimat – Yenimahalle / ANKARA

Tel:  (0312) 397 16 17
Fax: (0312) 397 03 07

Matbaa Sertifika No: 51529

HAMZA DAĞ
TANITIM VE MEDYADAN SORUMLU 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

ŞUBAT  2022 YIL: 20 SAYI: 161

EditördenTürkiyeBülteni

Her alanda gelişmeyi, geliştirmeyi, üretmeyi, çalışmayı ve güçlenmeyi hedefleyen icraatçı anlayışımızı 
politikalarımıza ve çalışmalarımıza yansıtıyoruz. 

Eğitim, 2002 yılından itibaren AK Parti hükümetlerinin en fazla önem verdiği alan olmuştur. 19 yıllık 
süre boyunca bütçeden eğitime ayrılan pay ve yapılan yatırım AK Parti öncesinde olmadığı kadar faz-
la olmuştur. Yaptığımız yatırımlar ve ortaya koyduğumuz istikrarlı hizmet performansı ile hem nicel 
hem de nitel anlamda eğitim-öğretimi güçlendirdik, güçlendirmeye devam ediyoruz. 

“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” düsturunu şiar edinmenin getirdiği bir kültürle öğret-
menlerimizin değerini, kıymetini biliyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren 2002 yılında 552 bin 719 
olan öğretmen sayımızı bugün itibariyle 2 katından fazlasına, 1 milyon 244 bine çıkarmış bulunmak-
tayız. Öğretmen sayısının yanı sıra derslik sayısı, okullaşma oranı ve öğretmen başına düşen öğrenci 
sayısı gibi verilerde de 2002 öncesindeki 79 seneden çok daha iyi bir performans ortaya konmuş ve 
ciddi bir gelişme kaydedilmiştir. Yalnızca nicelik olarak gelişmek ve geliştirmekle kalmıyoruz. Okul 
ortamının çocuğun gelişimi ve dolayısıyla toplumun geleceği açısından öneminin farkında olarak; 
okullarımızı konforlu, güvenli ve modern teknolojilere uygun şekilde donatıyoruz. 

AK Parti döneminde Türkiye, eğitimde asla geri giden değil, tam aksine mütemadiyen gelişme kay-
deden bir ülke olmuştur. Eğitim sistemini ve okullar ile öğrencilerin başarı durumlarını ölçen birçok 
uluslararası kuruluş da analiz ve değerlendirmelerinde bu gerçeğe değinmektedirler. 

Ocak ayında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 15 bin 
öğretmenimizin atamasını gerçekleştirmenin gururunu yaşadık. Atanan öğretmenlerimizin ve ailele-
rinin mutluluğunu paylaştık. Üzerinde çalışmakta olduğumuz ve öğretmenlerimizin kendilerini inşa 
etmeyi öncelemelerini teşvik etme özelliği de bulunan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte eğitim-
de niteliği artıracağız. Yaptığımız birçok yatırım ve düzenleme ile eğitimi, geleceğe güçlü bir Türkiye 
taşıma gayemize uygun olarak şekillendiriyoruz. Bu amaç uğrunda çalışmaya, üretmeye, gelişmeye 
ve geliştirmeye devam edeceğiz. 

Ocak ayında gerçekleşen atama ile göreve başlayan öğretmenlerimizin ve geleceğimizi
emanet ettiğimiz eğitimcilerimizin tüm beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak için üzerimize düşeni
yapmayı sürdüreceğiz.  

15.000 öğretmen ataması gerçekleştirildi.



Maden ihracatında Cumhuriyet tari-
hinin rekoru kırıldı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes 
Müzesi’ni açtı

“Mücadelemizin gayesi kadim me-
deniyet mirasımızın ihyasıdır”

Cumhurbaşkanımızın Arnavutluk 
Ziyareti

“2030 için hedefimiz engelsiz bir 
Türkiye”

“Yükselen bir Türkiye inşa ettik.” “Sevgi ve merhamet ile dünyanın 
yaralarını iyileştireceğiz”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediye-
si Hayvan Rehabilitasyon Merke-
zini ziyaret etti

AK Parti tarafından düzenlenen ilk 
“Metaverse” toplantısı 

“Türkiye’yi tarihinin en büyük 
yatırım hamleleriyle tanıştırmayı 
sürdürüyoruz.”

“İHA, SİHA ve TİHA üretiminde ise 
artık dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz.” 

AK Parti’den can dostlar için 
büyük seferberlik

“Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, 
ihracat, cari fazla yoluyla büyütme 
stratejimizden asla dönmeyeceğiz”

“Sürekli Sefer Sürekli Zafer”“Ülkemizi dünyanın en büyük 10 eko-
nomisi arasına mutlaka dâhil edece-
ğiz”

Cumhurbaşkanımızın AB 
Büyükelçilerini Kabulü

6 30

8 36

10 38

18 44

20 46

22 52

24 54

28 64

Öne Çıkanlar



Şubat 2022 ___ 76 ___ Şubat 2022
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Mehmetçik, Bahar Kalkanı bölgesinde, ço-
cuk yatağı ve yorgan dağıttı. Milli Savunma 
Bakanlığının sosyal medya hesabından, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyanın hiçbir 
ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, 
daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir” 
sözlerinin yer aldığı paylaşım yapıldı.

MEHMETÇİK’TEN 
BAHAR KALKANI 
BÖLGESİNDEKİ 
ÇOCUKLARA 
YARDIM ELİ

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022 (Con-
sumer Electronic Show)’de Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un ilk uluslararası tanıtımı yapıldı.

TOGG DÜNYA SAHNESİNDE

KAHRAMAN 
POLİS FETHİ 
SEKİN, 
ŞEHADETİNİN 
5. YILINDA 
ANILDI
İzmir Adliyesi’ne yapılan saldırıda 
şehit olan Fethi Sekin, 15 Temmuz 
şehidi Ömer Halisdemir gibi Türk 
milleti için canını feda eden bir kah-
ramandı. Sekin, hain saldırının 5’nci 
yılında yakınları ve adliye çalışanları 
tarafından unutulmadı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “2021’de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 
milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık” açıklamasını yaptı.

MADEN İHRACATINDA CUMHURİYET 
TARİHİNİN REKORU KIRILDI
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Sağlık Bakanlığı öncülüğünde sal-
gın döneminde küresel dayanışma 
örneği gösterilerek, 160 ülkeye 
tıbbi ekipman desteğinde bulunul-
du. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 
öncülüğünde 160 ülke ve 14 ulus-
lararası kuruluşun salgınla müca-
delesine tıbbi ekipman ve ayni yar-
dımlarla destek verildi.

Arnavutluk’ta 2019 yılında yaşanan depremin 
ardından Türkiye’nin yardımı ile yapılan 500 
deprem konutu açılış Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti.

TÜRKİYE, 
SALGINLA 
MÜCADELEDE 
160 ÜLKEYE 
YARDIM ELİ 
UZATTI

TÜRKİYE’NİN 
ARNAVUTLUK’TA 
YAPTIRDIĞI 
DEPREM 
KONUTLARI 
TESLİM EDİLDİ

TÜRKİYE’NİN İLK 
MİLLİ İSTİHBARAT 

GEMİSİ ENVANTERE 
GİRİYOR

Türkiye’nin yerli üretim ilk istihbarat gemisi olma 
özelliğini taşıyan Test ve Eğitim Gemisi Ufuk, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıl-
dığı törenle envantere girecek.

“2030 İÇİN 
HEDEFİMİZ 
ENGELSİZ 
BİR TÜRKİYE”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 
düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir ve 
Proje Yarışması’nın ödül töreni, Pen-
dik Belediyesi Yunus Emre Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın eşi Emine Erdoğan, “İnsanın 
sonsuz potansiyeli engellenemez. 
Yeter ki gerekli desteği sağlayalım” 
dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 
450 MİLYON LİRA EK 
KAYNAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış mevsi-
minde ihtiyaç sahiplerine yönelik toplam 450 milyon lira 
ek kaynak ayrıldığını açıkladı. İlk etapta 220 milyon lira-
nın hesaplara yatırıldığını söyleyen Yanık, şubat sonun-
da ikinci ödemeyi de hesaplara yatıracaklarını ifade etti. 
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GÜLHANE CAMİİ CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA AÇILDI 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde Gülhane Camii açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
“Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin işçerisindeki bu güzel eserin Ankaralılara hayırlı olmasını diliyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ 
TARAFINDAN 
DÜZENLENEN
İLK “METAVERSE” 
TOPLANTISI 

15 BİN ÖĞRETMENİN ATAMASI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRKALİ-1 
KUYUSUNDA AKIŞ 
TESTİ BAŞARIYLA 
TAMAMLANDI

AK Parti’deki ilk metaverse toplantısı, Mahir 
Ünal ve Mustafa Elitaş ile AK Parti Bilgi ve 
İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Ömer İleri’nin katılımıyla 
gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “15.000 Öğretmen 
Atama Programı”na katıldı. Devlet okullarında görev yapmayı bekleyen 15 bin öğretmenin ataması Erdo-
ğan’ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Sakarya 
Gaz Sahası’ndaki Türkali-1 tespit kuyusun-
da, ilk rezervuar seviyesinde gerçekleştir-
diği kuyu akış testini başarıyla tamamladı. 
Test edilen seviyede günlük 1,15 milyon 
metreküp doğal gaz akışı sağlandı.
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sımızı değil asırlara sarı bayrak yarı-
şında nöbetçisi olduğumuz davamızı 
da etkiler.”
Her alanda milletin yanında oldukla-
rını gösterdiklerini ve göstermeyi sür-
düreceklerini belirten Cumhurbaşka-
nımız, “Bununla birlikte sıkıntılar da 
yaşamıyor değiliz. Döviz kurundaki 

aşırı dalgalanma ve fiyatlardaki aşırı 
yükseliş gibi tatsız hadiseleri bu yol-
da önümüze çıkan dikenler, çakıllar 
olarak görüyoruz. Milletçe canımızı 
acıtsa da bunları kısa sürede geride 
bırakacak ve ülkemizi dünyanın en 
büyük 10 ekonomisi arasına mutlaka 
dâhil edeceğiz. Açıkladığımız tedbir 

paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü 
hızla almıştık. İnşallah enflasyon üzerin-
deki köpüğü de süratle alarak ülkemizi 
hak etmediği bu görüntüden kurtaraca-
ğız. Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki 
dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışlarının 
yükü altında bırakmamakta kararlıyız.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, 151. AK Parti Ge-
nişletilmiş İl Başkanları Toplantı-
sı’nda konuştu.
Konuşmasına 2022’deki bu ilk top-
lantının hayırlara vesile olması te-
mennisiyle başlayan Cumhurbaşka-
nımız, siyaseti millet için yaptıklarını 
ve milletle birlikte yürüdüklerini ifade 
ederek şöyle konuştu:
“Siyaset kapısı, hacet kapısıdır. El-

bette her talebi karşılamak mümkün 
değildir, derdine çözüm bulunabile-
cek vatandaşın sıkıntısını gidermek 
zaten boynumuzun borcudur. Bu-
nun mümkün olmadığı durumda ise 
talep sahibi vatandaşımıza durumu 
izah ederek onun gönlünü almak, 
irtibatını sürdürmesini sağlamak da 
en başta gelen görevimizdir. İşimiz 
çok olabilir, mesuliyetimiz ağır ola-
bilir, vaktimiz sınırlı olabilir ve kişisel 

sıkıntılarımız olabilir her ne olursa 
olsun önceliğimizi vatandaşlarımı-
zın gönlünü kazanmaya vereceğiz. 
Bunu başaramıyorsak o görev yer-
lerini boşuna işgal etmeyeceğiz. 
Çünkü bu kapı sadece siyaset kapısı 
değildir, bu kapı çok daha büyük bir 
medeniyet, kültür, tarih ve inanç da-
vasının günümüzdeki temsilcisidir. 
Yaptığımız hata, bıraktığımız eksik 
ve yol açtığımız kayıp sadece şah-

“ÜLKEMİZİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 
10 EKONOMİSİ ARASINA DÂHİL 
EDECEĞİZ”
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içine özenle yerleştirilen ve insanın 
esfeli safilin tarafını öne çıkaran me-
sajların elbette bir amacı olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanımız, şöyle 
devam etti:
“Bu amacın masum ve hayırlı olmadı-
ğı da açıktır. Her türlü sapkınlığı, her 
türlü ahlaksızlığı, her türlü marjinalliği 
sanat adı altında normalleştirme, ha-
yatımızın tabi bir parçası haline getir-
me gayesi taşıyan bu sinsi saldırıya 
karşı kendi imkânlarımızı daha güçlü 
şekilde devreye almamız şarttır. Yedi-
tepe Bienali başta olmak üzere Türk 
ve İslam sanatlarının güzelliklerini 
milletimizin önüne getiren etkinlikleri 
bu bakımdan takdire şayan girişimler 
olarak değerlendiriyorum. Ülkemizde 

kültür sanat adına icra edilen faaliyet-
lerin pek çoğunun böyle bir niyet ve 
içerik taşımaması bizi asri sorumlu-
luklarımızdan alıkoyamaz. Tam ter-
sine daha çok çalışarak, daha çok 
üreterek, daha çok insanın kalbine ve 
zihnine ulaşarak aradaki farkı kapat-
makla mükellefiz. İşte bunun için biz, 
verdiğimiz mücadelenin gayesini hep, 
kadim medeniyet mirasımızın ihyası 
ve günümüz imkânlarıyla daha güç-
lü şekilde yeniden inşası olarak ifade 
ediyoruz. İyi olan, güzel olan, fayda-
lı olan, değerli olan her şeyi nerede 
bulursak bulalım, almak, kullanmak, 
geliştirmek daha iyisini yapmak, ec-
dadımızdan bize kalan en önemli mi-
raslardan biridir.”

Cumhurbaşkanımız, bianelde 36 farklı 
ülkeden katılımcıların da yer almasını 
bu çabanın gerçek bir medeniyet ham-
lesine dönüştüğünün işareti olarak de-
ğerlendirdiğini belirterek, bu bilinçle ve 
bu gayretle çalışan, eser ortaya koyan 
kültür ve sanatın gelişmesine destek 
veren herkese şükranlarını sundu.
Kültür sanat birikiminin yeni nesiller 
başta olmak üzere milletin tüm fertle-
rine ulaştırana kadar bu tür faaliyetle-
rin artırılarak sürdürülmesi gerektiğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız, batı 
dillerinde “art” kelimesiyle karşılanan 
sanat kavramının Latince “düzenle-
mek” kökünden gelirken Arapçada 
ise sanat kelimesinin “yapmak, et-
mek” kökünden türediğini anlattı.

“MÜCADELEMİZİN GAYESİ 
KADİM MEDENİYET MİRASIMIZIN 
İHYASIDIR”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Ca-
misi avlusunda düzenlenen “Çer-
çeve İçi-Çerçeve Dışı” temalı 2. 
Yeditepe Bienali’nin açılışında bir 
konuşma yaptı.
Süleymaniye Darüzziyafe’de dü-
zenlenen 2. Yeditepe Bienali’ndeki 
konuşmasında, her alanda olduğu 
gibi sanat konusunda da kompleks-

leriyle değil yaşatıcı, kuşatıcı ve ge-
liştirici vasıflarıyla tarihe damgasını 
vuran bir millet olduğumuzu söyle-
yen Cumhurbaşkanımız bunun en 
güzel örneklerinin Yeditepe Bienali 
bünyesinde sergilenen eserlerde 
görülebileceğini, bakıldığında ora-
daki güzelliğin, estetiğin ve inceliğin 
başka hiçbir yerde bulunamadığının 
fark edileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanımız, “Hâlbuki günü-
müzde sıkça karşılaştığımız üzere 
insan fıtratının tıpkı eşrefi mahlûkat 
sıfatı gibi bir parçası olan esfeli sa-
filin tarafına hitap eden sanat ürün-
lerinden aynı latif duyguları hissede-
mezsiniz.” ifadelerini kullandı.
Özellikle medya mecraları üzerin-
den tüm dünyaya adeta boca edilen 
batı menşeili kültür sanat eserlerinin 
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CUMHURBAŞKANIMIZ, 
BEYKOZ BELEDİYESİ HAYVAN 
REHABİLİTASYON MERKEZİNİ 
ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan, sokak hayvanlarının teda-
vi, aşı ve bakım hizmetlerinin modern, 
hızlı ve güvenli koşullarda sağlanması 

amacıyla kurulan Beykoz Belediyesi 
Hayvan Rehabilitasyon Merkezini zi-
yaret etti.
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın 

ve yetkililerden merkezdeki çalışmalar 
hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı-
mız, buradaki Jack Russell Terrier cin-
si köpek Maylo ile yakından ilgilendi.
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mesai arkadaşlarına sabırlar diledi.
Türk milleti için yeni bir kavram ol-
mayan harp endüstrisinin kökünün 
tarih öncesine kadar dayandığına 
işaret eden Cumhurbaşkanımız, 
Milattan Önce 3. yüzyılda Hunların 
menzil ve darbe gücü yüksek çift ka-
visli yayları imal ettiğini, Gaznelilerin 
savaş fillerine zırh giydirilmesinden 
Selçukluların donanma inşasına ka-
dar birçok alanda tarihte kendi dö-
neminin ilki mahiyetinde çalışmalar 
gerçekleştirildiğini anlattı.
Cumhurbaşkanımız, Osmanlı’nın da 
ilk yıllarından itibaren tersaneciliği-
ni geliştirdiğini, Avrupa ordularında 
henüz yokken Topçu Ocağı kurdu-

ğunu, Baruthane, Tophane-i Amire, 
Tersane-i Amire gibi kurumları faali-
yete geçirdiğini anımsattı.
Asırlar boyunca dünyaya top, tüfek, 
gemi başta olmak üzere pek çok 
ürün ihracatı yapan Osmanlı’nın 18. 
yüzyıldan sonra bu alandaki öncü-
lüğünü yitirmeye başladığına dikkati 
çeken Cumhurbaşkanımız, “Cumhu-
riyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa Ke-
mal’in liderliğinde başlatılan kalkınma 
hamlesinde savunma sanayimiz özel 
bir yere sahiptir. Bu dönemde Vecihi 
Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre, 
Nuri Killigil gibi müteşebbislerin ça-
balarının maalesef iç ve dış engelle-
meler sebebiyle akamete uğradığını 

görüyoruz.” dedi.
Makine ve Kimya Endüstrisi Kuru-
mu bünyesinde kurulan fabrikaların 
ise arzu edilen etkinlikte çalıştırıl-
madığını ifade eden Cumhurbaşka-
nımız, sonuçta savunma sanayinin 
neredeyse tamamen dışa bağımlı 
hâle getirildiğini söyledi.
Kıbrıs Barış Harekâtı döneminde 
önce tehditle başlayan, ardından 
ambargo ile devam eden gelişme-
lerin, kendi kendine yeten bir savun-
ma sanayine olan ihtiyacı bir kez 
daha ortaya koyduğunu kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halkı-
mızın destek ve teveccühleriyle ku-
rulmuş olan Silahlı Kuvvetlerimizi 

“İHA, SİHA VE TİHA ÜRETİMİNDE 
ARTIK DÜNYANIN İLK 3 ÜLKESİ 
İÇİNDEYİZ”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Kahramanka-
zan’daki Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde 
gerçekleştirilen “Millî Teknoloji-
ler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış 
ve Tanıtım Töreni”nde yaptığı ko-
nuşmada, “Kendi savaş gemisini 
tasarlayan, inşa eden ve idamesi-
ni gerçekleştirebilen 10 ülke ara-
sında yer alıyoruz. İHA, SİHA ve 
TİHA üretiminde ise artık dünya-

nın ilk 3 ülkesi içindeyiz.” ifadele-
rini kullandı.
Konuşmasına, kendisini dinleyenleri 
selamlayarak başlayan Cumhurbaş-
kanımız, savunma sanayi için çok 
önemli tesislerin açılış töreni vesi-
lesiyle TUSAŞ’ta olmaktan büyük 
memnuniyet duyduğunu söyledi.
Yaklaşık 2 ay önce elim bir trafik 
kazasında hayatını kaybeden TU-
SAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim 
Müdürü Serdar Demir’i rahmetle yâd 

eden Cumhurbaşkanımız, merhum 
Serdar Demir’in çalışkanlığıyla dü-
rüstlüğüyle ülkesine ve milletine olan 
sevdasıyla temayüz etmiş genç bir 
kişi olduğunu kaydetti.
Demir’in görevleri sırasında TU-
SAŞ’ın hem kurumsal vizyonunun 
gelişimine hem de yurt dışında ger-
çekleştirdiği atılımlara önemli katkı-
lar sağladığını belirten Cumhurbaş-
kanımız, Demir’e Allah’tan rahmet, 
ailesine, sevdiklerine ve TUSAŞ’taki 
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Güçlendirme Vakıfları eliyle hayata 
geçen ASELSAN, TUSAŞ, HAVEL-
SAN, ROKETSAN gibi kurumlar bu 
sürecin ürünleridir.” diye konuştu.

“Tam bağımsız bir savunma sa-
nayi kurmak için tüm imkânları 
seferber ettik”
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal dö-

neminde de yerli ve modern savun-
ma sanayinin gelişmesine katkı 
sağlamak amacıyla Savunma Sa-
nayi Müsteşarlığının kurulduğunu 

hatırlatan Cumhurbaşkanımız, bu 
çerçevede 2000’li yıllara kadar yerli 
üretim yanında, ofset projeleri vası-
tasıyla ülkeler arası ortak program-
lara ağırlık verildiğini belirtti.
Hükûmete geldiklerinde, her alanda 
olduğu gibi savunma sanayinde de 
“artık hiçbir şey eskisi gibi olmaya-
cak” diyerek, gerekli adımları atma-
ya başladıklarını dile getiren Cum-
hurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“Kendi kendine yeten, ülkemizi kim-
seye muhtaç etmeyecek, yerli ve 
millî sistemleri ile dostlarına da elini 
uzatan tam bağımsız bir savunma 
sanayi kurmak için tüm imkânları 
seferber ettik. Savunma Sanayii 
İcra Komitemizin 2004 yılı mayıs 

toplantısı dışarıdan hazır alımların 
terk edilmesi ve millî savunma sa-
nayimizin öncelikli kaynak olarak 
yapılandırılması konusunda âdeta 
bir dönüm noktası olmuştur. Bugün, 
Türk savunma sanayi Cumhurbaş-
kanlığına bağlı Savunma Sanayii 
Başkanlığımızın koordinasyonunda, 
yüklenicileri, araştırma kuruluşla-
rı, üniversiteleri, geliştirdiği özgün 
ürünleri ve ihracatıyla ülkemizin en 
önemli sektörlerinden biri hâline 
gelmiştir. Nitekim ülkemizde 20 yıl 
önce sadece 62 olan savunma pro-
jesi sayısı bugün 750’yi geçerken, 
bu alanda faaliyet gösteren firmala-
rımızın sayısı da 56’dan 1500’e çık-
mıştır. Aynı şekilde savunma sanayi 

projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolar-
dan 75 milyar dolara, sektörün yıllık 
cirosu 1 milyar dolardan 10 milyar 
dolara, ihracatımız 248 milyon do-
lardan 3 milyar 224 milyon dolara 
yükselmiştir.”

“Geleceğin harp ortamına da ülke-
mizi hazırlıyoruz”
Türkiye’nin sadece kendisi için değil, 
dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaç-
larını karşılayan bir ülke hâline geldi-
ğini vurgulayan Cumhurbaşkanımız, 
“Kendi savaş gemisini tasarlayan, 
inşa eden ve idamesini gerçekleşti-
rebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. 
İHA, SİHA ve TİHA üretiminde ise artık 
dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz.” dedi.
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ÜLKEMİZİ YATIRIM, İSTİHDAM, 
ÜRETİM, İHRACAT, CARİ 
FAZLA YOLUYLA BÜYÜTME 
STRATEJİMİZDEN ASLA GERİ 
DÖNMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan TBMM Grup Top-
lantısı’nda yaptığı konuşmada, 
Türkiye’ye kazandırdıkları eser ve 
hizmetlere dikkati çekerek, “Her 
yerde ve her fırsatta ‘Türkiye’nin 
geçmişten bu yana birikmiş her 
meselesini biz çözdük. Bugünkü 
meselelerini de biz çözeriz, yarı-
na dair umutlarını da biz hayata 
geçiririz.’ diyeceğiz.” ifadelerini 
kullandı.
Akçakale sınırında bölücü terör ör-
gütünün döşediği patlayıcı nede-
niyle şehit olan askerlere Allah’tan 
rahmet, yakınlarına ve millete baş-
sağlığı dileyen Cumhurbaşkanı-
mız, “Şehitlerimizin kanları yerde 
kalmadı, Allah’ın izniyle de kal-
mayacak. Ülkemize yönelik terör 
tehditlerini kaynağında kurutma-
ya devam edeceğiz. Ne Cudi’de 
ne Gabar’da ne Tendürek’te ne 
Bestler’de nerede aklınıza bir te-
rör bölgesi geliyorsa bizler orada 
Mehmetçiğimizle, jandarmamız-
la, polisimizle, güvenlik korucula-
rımızla varız, var olmaya devam 
edeceğiz.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, elim bir trafik 
kazasında hayatını kaybeden Millî 
Futbolcu Ahmet Çalık’a da Al-
lah’tan rahmet, yakınlarına ve fut-
bol camiasına başsağlığı diledi.
Yeni yılla birlikte Türkiye’ye ve mil-
lete hizmeti her zeminde olduğu 
gibi Meclis çatısı altında da yoğun 
şekilde sürdürecekleri bir döneme 
girdiklerini söyleyen Cumhurbaş-
kanımız, “Geçtiğimiz hafta stok-
çuluğa ceza artırımını da içeren 
bir kanun değişikliği paketi Genel 
Kurulda malum kabul edilmişti. Bu 
haftada da vadeli hesaplara döviz 
kuru desteği verilebilmesini, birey-
sel emeklilikte devlet katkısının 
yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarıl-
masını, BOTAŞ’ın kademeli doğal 
gaz satış fiyatı uygulayabilmesini, 

Türk lirası üzerinden yapılan söz-
leşmelere ek fiyat farkı ödenebil-
mesini, emekli aylıklarının sınırı-
nın en az 2 bin 500 lira olmasını, 
ihracatçı firmalar için Kurumlar 
Vergisi’nin yüzde 19’a düşürülme-
sini, kamu görevlilerinin toplu söz-
leşmelerindeki yılın ilk ayına ilişkin 
artış oranının yüzde 5 yerine yüz-
de 7,5 olarak uygulanmasını, vel-
hasıl milletimize verdiğimiz sözle-
ri birer birer yerine getirebilmemizi 
sağlayacak çok sayıda değişiklik 
teklifi görüşülerek inşallah kanun-
laşacak. Aynı şekilde komisyonla-
rımızdaki çalışmalar da sürecek.” 
bilgisini paylaştı.
AK Parti’nin 20 yıllık geçmişinin, 
kesintisiz şekilde bu habis zihniyet 
ve onun gerisindeki güçlerle müca-
dele ile geçtiğini vurgulayan Cum-
hurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“’Hafıza-i beşer nisyan ile malul-
dür’ derler. Kendi yaşadıklarımızı 
eğer biz unutursak diğer insanlar 
haydi haydi unutur. İktidarımızın 
ilk yıllarında vesayetin; yargısından 
güvenliğine, tüm bürokrasiyle, iş 
dünyasıyla, siyasetiyle, medyasıyla 
önümüze hangi engeller çıkardığı 
daha dün gibi gözlerimizin önün-
dedir. Bugünkü gençlere anlatsak 
Milat’tan önceki tarihte olmuş 
hadiseler gibi dinleyecekleri nice 
olayları bizzat yaşadık. Ülkemizin 
uluslararası alanda nasıl kuralsız, 
ahlaksız, sinsi tuzaklara tecrit edil-
meye, köşeye sıkıştırılmaya çalışıl-
dığını unutmadık. Gezi olayları ve 
FETÖ’nün kumpaslarıyla başlayan 
sürecin düğmesine, pek çok yerde 
uygulanan kirli bir senaryonun ül-
kemize de teşmil edilmesi gayesiy-
le basılmıştı. Kimi ülkede başarıya 
ulaşarak maalesef devletlerin par-
çalanmasına, toplumların perişan 
olmasına yol açan bu alçak senar-
yoyu biz milletimizle birlikte yırtıp 
çöpe attık.”

Türkiye’nin ihracatını 500 milyar 
dolara çıkarma hedefini ilk açık-
ladıklarında, birilerinin bunu nasıl 
istihza ile karşıladığını, kendi akıl-
larınca dalga geçtiğini bildiklerini 
ifade eden Cumhurbaşkanımız, 
şunları kaydetti:
“İşte görüldüğü gibi bu hedefin 
neredeyse yarısına ulaştık. Buna 
rağmen hâlâ Türk ekonomisinin 
odağını yatırım, istihdam, üretim-
den faiz, kur enflasyon sarmalına 
döndürmeye çalışanlara diyoruz 
ki; kafanızı kaldırın ve dünyaya bir 
bakın. Politika faizleriyle enflasyon 
arasındaki farkın 10 katını geçtiği 
ülkelerin hiçbirinde kimse bu duru-
mu sorgulamıyor. Muhalefet parti-
leri felaket tellallığı yapmıyor.
Türkiye’nin de ilk sıralarında bu-
lunduğu gelişmekte olan ülkelerin 
çoğu ise tablonun pozitif tarafın-
da yer alıyor. İstihdam sayısını 30 
milyon sınırına getirmiş olmamız, 
ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, 
ihracat, cari fazla yoluyla büyüt-
me stratejimizin harfiyen işlediği-
ni gösteriyor. Bu yoldan asla geri 
dönmeyecek, hedeflerimize doğru 
kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz. 
Biz bugüne kadar lafla değil, hep 
icraatımızla milletimizin huzuruna 
çıktık. Allah’ın izniyle önümüzdeki 
yaz aylarında bu çabalarımızın bu 
fedakârlıklarımızın meyvelerini hep 
beraber almaya başlayacağız. İşte 
o zaman Cumhuriyetimizin kuru-
luşunun 100. yılı olan 2023, Türki-
ye için gerçekten tarihî bir dönüm 
noktası, unutulmaz bir bayram yılı 
haline dönüşecektir.”
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CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ADNAN 
MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ’Nİ 
AÇTI
Cumhurbaşkanımız, Aydın’ın Koçarlı 
ilçesinde Valilik tarafından Türkiye’de 
demokrasi mücadelesinin sembolü 
merhum Başbakan Adnan Mende-
res’in hatırasının yaşatılması ama-
cıyla yapılan Adnan Menderes De-
mokrasi Müzesi’nin açılışını yaptı. 
Cumhurbaşkanımızın himayelerin-
de, İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu’nun talimatları ile yapılan müze, 
Menderes’in hasretini belirttiği Çine 
Çayı’nın kenarına inşa edildi.
Menderes’in eseri olan köprü, doğup 

büyüdüğü köy ve bağ evi ile bağlan-
tılı bir konumda yer alan müze, 90 
dönüm arazi üzerinde, 840 metreka-
relik üç kattan oluşan, ailevi Hacıa-
lipaşa Konağı’nın bir replikasyonu 
olarak yapıldı. Müzenin giriş kapı-
sının önünde, Menderes’in 1954’te 
çiftliğinde kullandığı traktör ile 1950-
1960 yıllarında kullandığı makam 
aracı bulunuyor. Müze, çağın tek-
noloji ve dijital dünyasına uyumlu, 
yeni neslin ilgisini çekecek şekilde 
yenilikçi bir müze anlayışıyla kurgu-

landı. Modern, dijital öğeleri içeren, 
interaktif ve ziyaretçiyi dönemin at-
mosferi içine çekebilecek unsurlarla 
desteklenen müzede, Menderes’e 
ait özel eşyalara, fotoğraflara ve bel-
gelere de yer verildi.

Menderes’in özel eşyaları bulunuyor
Giriş katında Adnan Menderes’in 
hayatının kronolojik bir akışla anla-
tıldığı müzede, Menderes’in İstiklal 
Madalyası’nın sergilendiği bölüm, 
çalışma masası, özel eşyaları, köy-

lülere bağışladığı arazilere ait tapu 
belgeleri de bulunuyor. Demok-
rat Parti dönemine ilişkin belge 
ve nesneler ile Menderes’in görev 
yaptığı dönemde imza attığı icraat-
lara ilişkin görsellerin de yer aldığı 

müzenin bodrum katı, kütüphane 
ve sinevizyon odası olarak inşa 
edilirken, müzenin yanına da cami 
yapıldı. Müzenin çevresinde ise zi-
yaretçilerin doğayla baş başa kala-
bilecekleri, içinde yel değirmenleri, 

yeşil alanlar, restore edilen Antik 
Roma Dönemi Köprüsü’nün yer al-
dığı yaklaşık 100 dönümlük bir rek-
reasyon alanı, Çine Çayı’nın kena-
rında ise yöresel ürünlerin satıldığı 
ahşap 2 katlı restoran bulunuyor.



um urbaşkanımız um urbaşkanımız

Şubat 2022___ 3332 ___Şubat 2022



um urbaşkanımız um urbaşkanımız

Şubat 2022___ 3534 ___Şubat 2022

Verdiğimiz sözü tarihi gelmeden 
bitirip, teslim ettik
Cumhurbaşkanımız, “Şu anda da 
bildiğiniz gibi TURKOVAC aşısını çı-
kardık ve TURKOVAC aşısıyla birlik-
te de yine her zaman imkânlarımız-
la Arnavutluk’un yanında olacağız. 
Geçtiğimiz nisan ayında, Arnavut 
kardeşlerimiz için 68 gün gibi rekor 
bir sürede inşaatını tamamladığı-
mız Fier’deki Türkiye-Arnavutluk 
Dostluk Hastanesini hizmete aldık. 
Bugün de Laç’ta yaptırdığımız dep-
rem konutlarının teslimini gerçek-
leştirdik. Mutluyum çünkü verdi-
ğimiz sözü tarihi gelmeden bitirip, 
teslim ettik. Bu katkılarımız Arnavut 
kardeşlerimizin yaralarına bir nebze 
merhem olmuşsa ne mutlu bize.” 
diye konuştu.
Türkiye’nin devleti, sivil toplum ku-

ruluşları ve iş dünyasıyla ihtiyaç 
duyduğu her alanda ve her zaman 
Arnavutluk’un yanında yer almayı 
sürdüreceğini vurgulayan Cumhur-
başkanımız, “Aynı şekilde Arnavut 
dostlarımızın da Türkiye’nin hassa-
siyetlerini gözeteceğine yürekten 
inanıyorum. Ülkemizde darbe giri-
şiminde bulunarak demokrasimize 
kasteden, Meclisimizi bombalayan, 
insanlarımızı katleden FETÖ terör 
örgütüyle mücadele bu hassasiyet-
lerimizin başında yer alıyor. Maa-
lesef bu örgütün mensupları ülke-
mizde darbeye teşebbüs ettikten 5 
yıl sonra bile Arnavutluk’ta eğitim, 
sağlık, dini kurumlar ve özel sektö-
rün kayda değer bir kısmında hâlâ 
mevcudiyetlerini devam ettiriyor.” 
ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, “gerçek dos-

tun, acı da olsa hakikatleri dile ge-
tirmekten çekinmeyen olduğunun” 
asla unutulmamasını istediklerini 
belirterek, şunları kaydetti:
“FETÖ meselesinde doğru bildikleri-
mizi açık yüreklilikle ifade etmeyi kar-
deşliğimizin, dostluğumuzun ve stra-
tejik ortaklığımızın bir icabı olarak 
görüyoruz. Hangi kılıfla karşınıza 
çıkarsa çıksın bu yapı tıpkı zehirli bir 
yılan gibi eninde, sonunda kendisine 
kol, kanat gerenleri de sokan, soka-
cak olan bir ihanet çetesidir. Türki-
ye’de olduğu gibi buradaki FETÖ 
iltisaklı kurum ve çevrelerin de gizli 
gündemleri olduğundan, vakti saati 
geldiğinde gerçek yüzlerini ortaya 
sereceklerinden zerre kadar şüphe-
niz bulunmasın. Tıpkı Türkiye gibi, 
tıpkı pek çok ülke gibi Arnavutluk’un 
millî güvenliği için de bir tehdit oluş-

turan bu yapıdan ne kadar çabuk 
kurtulursanız geleceğinize o derece 
güvenle bakabilirsiniz.
Derhal harekete geçmezseniz bu 
yapının ülkemizde teşebbüs ettiği 
alçak girişimlerin benzerlerinin bu-
rada da tekrarlanması kaçınılmaz-
dır. Biz bu hakikati ağır bedeller 
ödeyerek yaşadık, sizlerin de aynı 
akıbete uğramamanız için bunları 
dile getirmeyi bir kardeşlik görevi 

telakki ediyorum. Arnavutluk’tan, 
ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı 
hemen ve topyekûn harekete geçe-
rek ilişkilerimizin bu sebeple gölge-
lenmesine meydan verilmemesini 
bekliyoruz. Aramızda konuşacak, 
görüşecek, birlikte geleceğe adım-
lar atacak onca husus varken böyle 
bir meseleyle vakit kaybetmekten 
dolayı üzüntülüyüz. İnşallah bir da-
haki temasımızı bu konuyu artık 

gündemimizden çıkarmış olarak 
yapmayı ümit ediyoruz.”
Cumhurbaşkanımız, Arnavutluk Mec-
lisi üyelerini ve tüm Arnavutluk 
halkını selamlayarak, “Türkiye ve 
Arnavutluk arasındaki dostluk ve 
kardeşliğin ebediyen sürmesini te-
menni ediyorum. Rabbim muhab-
betimizi ve dayanışmamızı daim ey-
lesin diyorum.” ifadelerini kullandı.
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“YÜKSELEN BİR TÜRKİYE İNŞA 
ETTİK”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Giresun Belediyesi 
önünde düzenlenen Çotanak Spor 
Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım 
Hattı Altyapı Projesi ve Yapımı Ta-
mamlanan Diğer Projelerin Toplu Açı-
lış Töreni’nde vatandaşlara hitap etti. 
Konuşmasına, Giresunlulara AK Par-
ti’yi yüzde 49 oyla birinci çıkararak, 
belediyedeki hizmet bayrağını tekrar 
kendilerine verdikleri için şükranlarını 
sunan Cumhurbaşkanımız, bu güve-
ne layık olabilmek için merkezi, ilçe-
leri, köyleriyle Giresun’un tamamında 
tüm imkânlarıyla çalıştıklarını ve çalı-
şacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı-
mız, 2020 Ağustos ayında meydana 
gelen sel felaketinde Dereli ilçesinin 

de aralarında bulunduğu 7 ilçede can 
ve mal kayıpları yaşandığını, en çok 
hasarın da Dereli’de olduğunu anım-
sattı.
Arama ve kurtarma çalışmalarının 
ardından hemen kolları sıvayarak De-
reli’yi konutları, iş yerleri ve altyapısıyla 
adeta yeni baştan inşa ettiklerine işa-
ret eden Cumhurbaşkanımız, “Bir daha 
belini doğrultamaz denilen bu ilçemizi 
bir yıl gibi kısa bir sürede tekrar ayağa 
kaldırdık. Zira biz söz verirsek yaparız, 
laf değil, iş üretiriz. İşte ‘laf ola beri gele’ 
değil, Dereli orada Giresun merkez bu-
rada. Bugün de hem yapımı tamamla-
nan konut, iş yeri ve altyapı projelerinin 
resmi açılışını yapmak hem de hasret 
gidermek için programımıza Dere-
li’den başladık.” diye konuştu.

“Bizim kitabımızda halkınla bera-
ber olacaksın”
Cumhurbaşkanımız, sel felaketi ya-
şandığında bakanlarla birlikte Do-
ğankent ve Dereli’de olduklarını belir-
terek şöyle devam etti:
“Balıkçıya gitmedik. Nereye gittik? 
Biz vatandaşlarımızın yanına gittik. 
Onlarla beraber olduk. Onların derdi 
ile dertlendik ama birileri de bakıyor-
sunuz bir yerlerde kafayı bulmaya 
gidiyor. Öbür tarafta kar, bora, fırtına 
esiyor hiç umurlarında değil. Bu be-
lediye başkanlığını ben de yaptım. 
Hem de İstanbul’da ve böyle kar, 
bora, fırtına olacak, deprem olacak, 
sel olacak, yok Bodrum’a git, yok 
bilmem şuraya git, buraya git, bizim 
kitabımızda o yok, bizim kitabımızda 

halkınla beraber olacaksın halkınla.”
Cumhurbaşkanımız, deprem ve yan-
gın afetlerinde bakanların Antalya’da, 
Muğla’da, Kastamonu’da, Bozkurt’ta 
olduğuna dikkati çekerek “Peki Cum-
hurbaşkanı neredeydi? O da onların 
yanındaydı, tek tek dolaştık, ne eksi-
ği var? Traktör, traktörünü gönderdik. 
Ne eksiği var? Binalar yanmış yıkılmış, 
hemen o binalar da yapılıyor, aynen 
Dereli’de olduğu gibi niye? Sen dev-
letsin, devlet. Sen onları kendi başına 
bırakamazsın. Hemen onların yanında 
yerini alacaksın. Eksikleri bir an önce 
gidereceksin, sel afeti mi oldu? Bunu 
gidereceksin. Çünkü görevim bunu ge-
rektiriyor.” ifadelerini kullandı.
2002 yılında ülkeyi yönetme sorum-
luluğunu üstlendiklerinde millete, “Tür-
kiye’yi 4 temel taş üzerinde, eğitim, 
sağlık, adalet, emniyet bunların üze-
rinde yükselteceğiz.” dediklerini anım-

satan Cumhurbaşkanımız, “Bunlar 
yetmez başka, ‘ulaşım’ dedik, ‘enerji’ 
dedik, ‘tarım’ dedik, ‘dış politika’ de-
dik. Bütün bunlar üzerinde yükselen 
bir Türkiye’yi inşa ettik. İşte ben şim-
di görüyorum ki Giresun bizden aldığı 
bu enerji ile şu anda karşımdaki top-
luluğa bakıyorum aynı sinerji bura-
da da var. Zira demek ki birbirimize 
aşığız. Aşk, öyle bir şeydir ki kişinin 
sevdiğinde yok olmasıdır. Biz sizi se-
viyoruz ve sizde yok oluyoruz.” diye 
konuştu.
Giresun Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesinin halk sağlığı laboratuvarı ek 
binasının, Eynesil Devlet Hastanesi-
nin, Çavuşlu Aile Sağlığı Merkezinin 
resmi açılışlarını da yaptıklarını belir-
ten Cumhurbaşkanımız, ayrıca çeşitli 
köylerdeki 125 ahırlı köy evi ile bun-
ların altyapı ve çevre düzenlemelerini 
yaptıklarını, il özel idarelerinin ilçeler-

de afet gidermeye yönelik altyapı ve 
içme suyu yatırımlarını da hizmete 
aldıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanımız, enerji alanında 
merkez, Bulancak, Keşap, Espiye, 
Piraziz, Dereli, Doğankent ilçelerinin 
doğal gaz dağıtım projelerinin resmi 
açılışlarını yaptıklarını, Bulancak ve 
Espiye adliye binalarını, güçlendiri-
lip tadil edilen İşkur hizmet binasını, 
sosyal hizmet merkezini, Fındık Araş-
tırma Enstitüsü altyapı ve laboratu-
var projelerini, gümrük müdürlüğü 
ek binalarını, emniyet müdürlüğünün 
çeşitli binalarını, düzenlemesi ta-
mamlanan Aymaç Tabiat Parkı’nı da 
resmen hizmete açtıklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, “Bugün burada 
yatırım tutarı 1 milyar 398 milyon li-
rayı bulan 78 kalem eser ve hizmetin 
açılışını yapmış oluyoruz.” İfadelerini 
kullanarak, emeği geçenleri tebrik etti.



um urbaşkanımız um urbaşkanımız

Şubat 2022___ 3938 ___Şubat 2022



um urbaşkanımız um urbaşkanımız

Şubat 2022___ 4140 ___Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 19 
yılda Trabzon’a toplam 45 milyar 
lira tutarında yatırım yaptıklarını 
söyledi. Trabzon’da 3 bin yeni ders-
lik ve 9 bin 212 kişilik yüksek öğre-
nim yurt binaları hizmete açtıklarını, 
ikinci devlet üniversitesini faaliyete 
geçirdiklerini bildiren Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şehirdeki hizmetlere 
dair şu bilgileri verdi:
“41 bin seyirci kapasiteli stadyumu, 
gençlik merkezlerini, spor salonla-
rının yüzme havuzu, tenis kortları 
gibi birçok farklı branşta toplam 
90 spor tesisini hizmete sunduk. 
Sosyal yardımlarda son 19 yılda 
Trabzon’a toplam 2,6 milyar lira 
tutarında ödenek aktardık. Toplam 
1168 yataklı 15 hastanenin olduğu 
54 sağlık tesisi yaptık. Of ve Tonya 
devlet hastaneleri ile 900 yataklı 

Trabzon Şehir Hastanemizin ya-
pımları sürüyor. Bu üç hastanemi-
zin tamamlanmasıyla Trabzon’un 
hastane yatak sayısı 1050 ilaveyle 
toplam 2 bin 218 yatak kapasitesine 
ulaşacak. Bunların yanı sıra Trab-
zon için 10 sağlık tesisi projemiz 
daha bulunuyor. Trabzon’da TOKİ 
eliyle 7 bin 991 konut ile 90 sosyal 
donatı alanını tamamlayıp hizmete 
açtık. Toplam 863 konut, 115 dük-
kân ve iş yerinin yapımına devam 
ediyoruz. Şehrimizde dört millet 
bahçesi projemiz var. Akçaabat ve 
Vakfıkebir millet bahçemiz ile Avni 
Aker eski stat yerinde yaptığımız 
millet bahçemizin birinci etabını siz-
lerin hizmetine sunduk. Avni Aker 
Millet Bahçemizin ikinci etabının ve 
Çarşıbaşı Millet Bahçemizin proje 
çalışmalarına devam ediyoruz.” 

”Trabzonspor Zaman Tünelini ku-
ruyoruz”
Trabzonlular ve Trabzonspor ara-
sındaki bağın ne kadar güçlü oldu-
ğunu çok iyi bildiklerini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu: “Şimdi buradan bir müjde-
mizi sizinle paylaşmak istiyorum; 
Trabzon’umuzun, Trabzonsporlu 
taraftarların tek yürek olduğu, za-
ferlerle dolu şanlı tarihinin yazıldığı 
Avni Aker Stadı yerinde yaptığımız 
millet bahçesinin ikinci etabında 
tarihî bir projeyi hayata geçiriyoruz. 
Trabzonspor’umuzun başarılarının, 
zaferlerinin tüm ziyaretçilere gös-
terileceği Trabzonspor Zaman Tü-
nelini kuruyoruz. 410 metrekarelik 
müze ve sergi alanları, fuaye alanı, 
dört boyutlu salonu ve hatıra, hedi-
yelik eşya mağazaları olacak. Yine 

Trabzonspor’un tarihî başarıları dört 
boyutlu olarak şehrimize gelen mi-
safirlere gösterilecek. Şehrimiz ve 
Trabzonspor’umuz açısından bir 
vizyon projesi olacak bu yatırımın 
şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

“Zigana Tüneli’ni bu yıl sonuna ka-
dar bitiriyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’a 
2002 yılına kadar 73 kilometre bö-
lünmüş yol yapılmışken, bunu top-
lamda 267 kilometreye çıkarttık-
larını belirterek, Trabzon’da yapımı 
devam eden ve yıl sonuna kadar 
tamamlanacak yol çalışmalarını an-
lattı. Doğu Karadeniz’in Anadolu’ya 
açılan kapısı olan Zigana Tüneli ve 
bağlantı yollarında 24 saat vardiya 
esasıyla çalışmaların sürdüğünü 
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
çalışmaların bu yıl sonuna kadar 

bitirileceğini bildirdi. Sürmene, Of, 
Vakfıkebir ve Arsin ilçelerine yeni ba-
lıkçı barınakları yaptıklarını, Trabzon 
Yat Limanı’nı inşa ettiklerini, Trabzon 
Limanı’nı onardıklarını, Beşikdüzü’n-
deki sahil taksimatında sona geldik-
lerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, konuşmasına şöyle devam etti:
“Son 19 yılda tamamladığımız te-
sisler ve Atasu Barajı ile Trabzon’a 
yıllık 60 milyon metreküp içme suyu 
temin ediyoruz. İnşaat çalışmalarına 
devam ettiğimiz içme suyu arıtma 
tesisi ve 91 kilometre uzunluğundaki 
isale hattı vasıtasıyla Trabzon şehir 
merkezine yıllık 73 milyon metreküp 
içme suyu sağlamış olacağız. Trab-
zon’da toplam 109 adet taşkın koru-
ma tesisi yaptık, 14 adedinin yapımı 
devam ediyor. Trabzonlu çiftçilerimi-
ze toplam 2,5 milyar lira tutarında 
tarımsal destek verdik. Sanayide 

şehrimize bir yeni organize sanayi 
bölgesi, bir endüstri bölgesi, bir tek-
nopark ve iki AR-GE merkezi kurduk. 
Trabzonlu işverenlere 2,2 milyar lira 
tutarında prim teşviki verdik. Trab-
zon ve 11 ilçemize doğal gaz arzı 
sağladık. Seneye Tonya ve Çarşı-
başı’na, Düzköy ve Şalpazarı’na ise 
birkaç yıla kadar doğa gaz arzı sağlı-
yoruz. Şimdi önümüzde son 20 yılın 
en kritik kavşağı var. 2023 seçimleri 
Türkiye’nin kader seçimi olacaktır. 
Ülkemizin kazanımlarını koruması, 
milletimizin geleceğine güvenle is-
tikbale huzur içerisinde yürümesi 
sizlerin vereceği mücadeleye bağlı-
dır. Biz buralara başkalarıyla rekabet 
ederek değil, hep kendimizle yarışa-
rak, kendi rekorlarımızı kırarak gel-
dik. Bundan sonra da aynen bu re-
korları yenileyeceğinize inanıyorum.”
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CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 15 BİN 
ÖĞRETMENİN ATAMA TÖRENİNE 
KATILDI

kurallara uyması sayesinde okulla-
rımızı açık tuttuk. Son 100 yılın en 
ciddi krizi olarak nitelenen bu salgın 
sürecinde elbette bazı sıkıntılarla, 
zorluklarla, hatta engellemelerle kar-
şılaştık. Özellikle milletle ve milletin 
gündemiyle hiçbir bağı olmayan kimi 
çevrelerin haksız, mesnetsiz, tama-
men abartılı eleştirilerine maruz kal-
dık. Sürekli karamsarlık aşılayarak, 
öğretmen ve öğrencilerimizin yürek-
lerine korku salarak bu süreci sabote 
etmeye çalıştılar. Hayal mahsulü bil-
gilerle sosyal medya mecralarını da 
kullanarak insanımızı yanlış yönlen-
dirmenin çabası içerisinde oldular.”

“Hazırladığımız bütçelerde en yük-
sek payı daima eğitime ayırdık”
Cumhurbaşkanımız, son 2 yıldır öz-
veriyle çalışan öğretmenleri, dersle-
rine dört elle sarılan öğrencileri, Millî 
Eğitim Bakanlığının tüm mensupları-
nı tebrik ederek, şöyle konuştu:
“Yüz yüze eğitim konusundaki net 

duruşumuzun milletimiz tarafından 
da büyük bir takdirle karşılandığını 
görüyoruz. İnşallah sizlerin çabala-
rıyla eğitim öğretim senemizin ikinci 
dönemini de kesintisiz bir şekilde ta-
mamlayacağımıza inancım sonsuz. 
Tüm velilerimizin ve çocuklarımızın 
müsterih olmasını istiyorum. Eğitim 
için harcadığımız her bir kuruşu, ülke-
mizin geleceğine yapılmış en büyük 
yatırım olarak değerlendiriyoruz. Bu 
amaçla 2002’de göreve geldiğimiz-
de, Türkiye’yi üzerinde yükseltmeye 
söz verdiğimiz 4 sütundan ilkinin 
eğitim olduğunu açıkladık. Hazırladı-
ğımız bütçelerde en yüksek payı dai-
ma eğitime ayırdık. 2002 yılında Millî 
Eğitim bütçesi sadece 7,5 milyar lira 
iken 2022 yılında bu rakam yüksek 
öğretim dâhil 274 milyar lirayı aştı.”
Cumhurbaşkanımız, derslik sayısını 
ise 343 binden 607 bin seviyesine 
taşıyarak Türkiye’nin dört bir yanını 
modern eğitim kurumlarıyla donat-
tıklarını kaydederek, yine bu dönem-

de öğretmenlere mesleklerini huzur-
la yapabilecekleri en geniş imkânları 
sağlamak için özel çaba harcadıkla-
rını belirtti.
“4 milyar adede yakın ders kitabını 
öğrencilere ücretsiz dağıtmanın 
haklı gururunu yaşıyoruz”
Cumhurbaşkanımız, çocukların 
eğitime erişimlerini kolaylaştırmak 
amacıyla attıkları en önemli adımlar-
dan birinin, ders kitaplarının ücretsiz 
dağıtımı olduğunu söyledi.
Artık anne babaların evlatlarına ders 
kitabı bulmak için kırtasiye kırtasiye 
gezmek mecburiyetinde kalmadı-
ğını belirten Cumhurbaşkanımız, 
şimdiye kadar 4 milyar adede yakın 
ders kitabını öğrencilere ücretsiz 
dağıtmanın haklı gururunu yaşadık-
larını aktardı. Cumhurbaşkanımız, 
kısa süre önce kritik bir adım daha 
atarak, yardımcı kaynak kitaplarını 
da Millî Eğitim Bakanlığının hazırla-
yıp, basarak öğrencilere ulaştırmaya 
başladığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen atama töreninde 
konuştu.
Konuşmasına öğretmen adaylarının 
atama heyecanını paylaştıkları bu 
anlamlı günde bulunmaktan büyük 
memnuniyet duyduğunu söyleyerek 
başlayan Cumhurbaşkanımız “İnşal-
lah her biriniz, Anadolu’nun dört bir 
köşesinde birer eğitim neferi olarak 
yerinizi alacak, aziz milletimize hiz-

metlerin en ulvisini sunacaksınız.” 
ifadesini kullandı.
Ataması yapılacak 15 bin yeni öğret-
menin de katılımıyla, eğitim öğretim 
ordusunun daha da güçleneceğine 
işaret eden Cumhurbaşkanımız, böy-
lece, salgın sürecinde eğitim hizmet-
lerinin kesintisiz bir şekilde devam 
ettirilmesi noktasında çok ciddi bir 
avantaj daha elde edileceğinin altını 
çizdi.
Cumhurbaşkanımız, gençlerin eği-
timlerinin kesintiye uğramaması ko-

nusundaki kararlılıklarını her fırsatta 
ve zeminde açıkça ifade ettiklerini 
hatırlatarak, şunları kaydetti:
“Öğretmenlerimizle öğrencilerinin 
bir daha ayrı kalmaması, çocukları-
mızın okul ortamından uzaklaşma-
ması için her türlü çabayı gösteriyo-
ruz. Hamdolsun 2021-2022 eğitim 
öğretim yılının ilk dönemini salgına 
rağmen son derece başarılı bir şe-
kilde tamamladık. Değerli öğret-
menlerimizin gayretleri, velilerimizin 
aldığı tedbirler ve öğrencilerimizin 
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İnsan Hakları Başkanlığı

AK PARTİ İNSAN HAKLARI BAŞKANI 
USTA: SEVGİ VE MERHAMET 
İLE DÜNYANIN YARALARINI 
İYİLEŞTİRECEĞİZ

AK Parti İnsan Hakları Başkanlı-
ğınca, 10 Aralık Dünya İnsan Hak-
ları Günü sebebi ile AK Parti Genel 
Merkezi’nde “Daha Adil Bir Dünya” 
temalı program düzenlendi.
AK Parti İnsan Haklarından sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin 
Usta, AK Parti Genel Merkezi’ndeki 
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü 
programında yaptığı konuşmada, in-
san haklarının ana unsuru olan insanı 
yeniden düşünmek ve konuşmak du-
rumunda olduklarını, 21. Yüzyılda bu 
konunun konuşulmasının, her alanda 
ilerleyen ve gelişen bir dünya için bü-
yük bir ayıp olduğunu söyledi. 
“Kaç devletin kaç zirvesi hangi eko-
nomik konular dalgalarda gitmiş bir 
çocuk canının borcunu öder?” şeklin-
deki soruyu vicdanlara yönelten Usta, 
güçlülerin toplantılarda aldıkları onca 
karara rağmen Akdeniz’in göç yolun-
da dünyaya gözlerini açan bir bebeğe 
vatan sunamadığını belirtti. 
Usta yaptığı konuşmada, “Bugün biz 
yine soruyoruz, ‘bir bebeğin anavatanı 
dalgalar, yurdu bir deniz botu mudur?’ 
Kısacası insanı şu koca âleme sığdı-
ramayan bu çağ, masum bir nefeste 
hepimize varlık sınavı sunuyor. İnsa-
nın onurunu insanı beslemekle tartan-
lardan, bedeni candan işkenceyle bı-
raktıranlardan insan olmayı beklemek 
mümkün müdür? Bizim çökmeyen 
dizlerimiz ve göğe kalkan başlarımız 
onurumuza teminattır. Sayısız cana 
dil olmak, dilsizin halinden anlamak-
tır.” ifadelerine yer verdi.
Acının mesafesi olmadığını bildiklerini 
ve çağıranı duymanın en büyük borç 
olarak gördüklerini ifade eden Usta, 
her bir çağrıya yetişmek istediklerini, 
bu nedenle her bir kadına, gence, ço-
cuğa, engelliye kısacası her bir bireye 
gönül kapılarını açtıklarını söyledi. 
Usta, AK Parti’nin en güçlü yanının 
hak ve özgürlükler alanındaki refor-
mist yaklaşımı olduğunu vurgulaya-
rak şunları kaydetti.

“Mücadeleye, daha çok çalışmaya, 
üretmeye, Genel Başkanımız, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ile birlikte ülkemize, milletimi-
ze, insana hizmet etmeye devam ede-
ceğiz. Sevgiyle merhametle, dünyanın 
yaralarını sarıp sarmalayıp, iyileştire-
ceğiz. İyileşenlerin duaları kalkanımız, 
zırhımız olur, yolumuza devam ederiz. 
Medeniyetimiz ve inancımız ile dünya-
ya rehber oluruz. ‘Asıl serhat insandır’ 
diyerek sınırlarımızı aşar, karanlıkları 
aydınlatır, müjde oluruz.” dedi.

“Bugün dünyada yaşanan zulümler-
de mazlumların elinden tutan, ne-
rede bir mazlum varsa o mazlumun 
elini tutan Türkiye’dir.”
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 10 
Aralık Dünya İnsan Hakları Günü 
programı vesilesi ile yaptığı konuş-
mada, Genel Başkanımız ve Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 
“Dünya beşten büyüktür” ve “Daha 
adil bir dünya mümkün” vurgusu 
yaptığını hatırlatarak Türkiye’de ve 
dünyada insan haklarının ve daha 
adil bir dünyanın teminatının AK Parti 
teşkilatları ve Recep Tayyip Erdoğan 
olduğunu vurguladı.
Gül, yaptığı konuşmada şu ifadeleri 
kullandı:
“Güçlüysen haklı değilsin, haklıysan 
güçlüsün ve dünya buna layıktır. Bunu 
da biz gerçekleştireceğiz. Bugün dün-
yada, Suriye’de yaşanan zulümlerde 
mazlumların elinden tutan, Irak’ta, İs-
lam coğrafyasında, Batı coğrafyasın-
da, Afrika’da nerede bir mazlum varsa 
o mazlumun elini tutan Türkiye’dir. O 
mazlumun uğramış olduğu zulmü bü-
tün dünyaya haykıran tek lider Recep 
Tayyip Erdoğan’dır ve AK Parti’dir. Bu 
gücü sağlayan teşkilatlarımızdır, mil-
letimizin aziz ve o mukaddes gücü ve 
desteğidir. Biz milletimize sırtımızı da-
yayarak 2023 ve sonraki yıllarda ülke-
mize hizmet etmeye devam edeceğiz. 

Sadece Türkiye’deki 84 milyon değil, 
bütün dünyadaki mazlumların yanın-
da olmaya devam edeceğiz. Daha adil 
bir dünya sizlerin gece gündüz yaptığı 
çalışmayla mümkün. 2023’te Sayın 
Cumhurbaşkanı’mızı tekrar Cumhur-
başkanı seçtirerek adil bir dünyayı hep 
beraber kuracağız.”

“Artık milletimizin haklar setini zen-
ginleştiren bir Türkiye var”
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti Bursa Milletve-
kili Hakan Çavuşoğlu da dünyadaki 
savaşların sivil kayıplara sebep oldu-
ğunu söyleyerek, bu konudaki ulusla-
rarası çabalarının yetersiz olduğunu, 
birçok yerde çocuklar ve kadınların 
hayat hakkının korunması ve eğitim 
ile sağlık imkânlarına erişiminin kolay 
olmadığını ifade etti.
Çavuşoğlu, tüm dünyada İslam karşıt-
lığının yayıldığına da dikkati çekerek 
“Bu, artık küresel ölçekte bir mücade-
lenin zorunlu olduğu günümüzdeki en 
önemli insan hakları ihlali alanlarından 
biri. İslam karşıtlığı olaylarının kayda 
geçirilmesi, raporlanması, izlenmesi 
ve mağdurlara psikolojik ve hukuki 
destek verilmesi için mücadele strate-
jilerine ihtiyacımız var.” diye konuştu.
Türkiye’nin son 19 yılda insan hakla-
rıyla ilgili yasal alt yapısını güçlendirdi-
ğine vurgu yapan Çavuşoğlu, şunları 
kaydetti:
“Bugün Türkiye’de sistematik hak 
ihlallerinden, işkenceden, kötü mu-
ameleden bahsetmek olası değildir. 
Görevini kötüye kullanan varsa da 
hakkında derhal işlem tesis edilmek-
tedir. Türkiye’nin yakın geçmişinde 
cezaevlerinde yaşanan olaylar hafıza-
lardaki canlılığını koruyor. Bugün artık 
cezaevleri üzüntü verici olaylarla gün-
deme gelmiyor. Yargı Reformu Strate-
ji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı 
ile artık milletimizin haklar setini zen-
ginleştiren bir Türkiye var.”

İnsan Hakları Başkanlığı
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GENEL BAŞKANIMIZ VE 
CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP 
TAYYİP ERDOĞAN’IN TEŞKİLAT 
AKADEMİSİ KATILIMCILARINA 
HİTABI

Kıymetli dava arkadaşlarım, aziz 
kardeşlerim; sizleri en kalbi duy-
gularımla, hürmetle, muhabbetle 
selamlıyorum. 

BU HİKÂYENİN KAHRAMANI SEN-
SİN! Bu sloganla yürütülen “Teşkilat 
Akademisi Liderlik Okulu”nun hayır-
lara vesile olmasını diliyorum. Genel 
Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı-
mıza teşekkür ediyor, Liderlik Okulu-
na iştirak eden siz kardeşlerimi canı 
gönülden tebrik ediyorum. 

AK Parti, halka hizmet Hakka hiz-
mettir düsturuyla çalışan, millete 
hizmetkâr olmayı, her türlü payenin 
üzerinde gören bir siyasi harekettir. 
Milletimize olan sevdamızı, Türki-
ye’yi eğitim, sağlık, adalet ve emni-
yet başta olmak üzere her alanda ile-
riye taşıyarak gösterdik. Cumhuriyet 
tarihinde yapılan hizmetlerin katbe-
kat fazlasını 2002’den bu yana mille-
timizin istifadesine sunmayı başar-
dık. Ekonomimizi büyütürken 7’den 
70’e vatandaşlarımızın tamamının 
hak ve özgürlüklerini genişlettik. 

Seçkinlerin, vesayetçilerin, çalışma-
dan, üretmeden, hiçbir riske girme-
den kazanmaya alışmış tufeylilerin 
ülkesinden; milletin ve milli iradenin 
egemen olduğu bir Türkiye’ye ka-
vuştuk. AK Parti, millete ve milletin 
değerlerine sahip çıkmış, elitlere 
değil sadece millete hizmet etmiş, 
millet de bunun karşılığında girdi-

ği seçimlerin tamamında emaneti 
AK Partili kadrolara vermiştir. AK 
Parti’nin mayasını millet atmış, ha-
murunu millet yoğurmuş, kumaşını 
millet dokumuştur. Sırtını millet dı-
şındaki güç odaklarına dayayanlar 
siyaset sahnesinden silinip gider-
ken AK Parti’nin yıllardır maruz kal-
dığı onca saldırıya, oyuna, ihanete 
rağmen dimdik ayakta kalmasının 
sırrı da işte budur. 

Milletle bağımızı ne kadar güçlü ne 
kadar sağlam tutarsak Allah’ın izniy-
le başarılarımız katlanarak artmaya 
devam edecektir. Milletle irtibatını 
kopartan, milletin gönül defterinden 
silinen bir siyasi hareketi ise ayakta 
tutabilecek hiçbir güç yoktur. 2023 
seçimlerine giden süreçte, AK Par-
ti olarak yüzümüzü yine milletimize 
dönecek, milletimizin çizdiği istika-
mette yürümeye devam edeceğiz. 

Hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi 
dışlamadan, kırmadan, dökmeden 
mesajlarımızı 84 milyonun tamamı-
na ulaştırmaya çalışacağız. Sabırla, 
dirençle, sağduyuyla, tahriklere ka-
pılmadan kavgaya, gürültüye prim 
vermeden mücadelemizi kararlılıkla 
sürdüreceğiz. 

2001’den beri hep olduğu gibi bugün 
de yarın da itidalle hareket edecek, 
siyasi rekabetin toplumsal husumete 
dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. 
Özellikle siyasi tükenmişlik yaşayan, 

yalan terörü ve iftira haricinde millete 
söyleyecek hiçbir sözü olmayan mu-
halefetin, toplumumuzu kutuplaştır-
masına müsaade etmeyeceğiz.
Liderlik Okulumuzun ilk dersinde 
ifade ettiğim bazı hususları öne-
mine binaen burada tekrarlamakta 
fayda görüyorum. Türkiye’nin gele-
ceği bizim çalışmamıza, sizlerin de-
ğer üretmesine, hizmet üretmesine, 
gayret etmesine bağlıdır. Bizlere dü-
şen, iaşte bu büyük sorumluluğun 
gereklerini bir hakkın yerine getir-
mektir. Bizlere düşen, omuzlarımız-
daki yükün ağırlığının bilinciyle da-
vamıza dört elle sarılmaktır. Bizlere 
düşen, bir taraftan aramızdaki da-
yanışmayı güçlendirirken; diğer ta-
raftan da siyaset kulvarında ihtiyaç 
duyduğumuz konularda kendimizi 
en donanımlı şekilde yetiştirmektir. 

Türkiye’nin istiklal ve istikbal mü-
cadelesinde bu kadroya, yani siz-
lere çok önemli görevler düşüyor. 
UNUTMAYIN! BU HİKÂYENİN KAH-
RAMANI SİZLERSİNİZ. Önce 2023 
hedeflerine ardından da 2053 ve 
2071 vizyonuna yürüyen, yeniden 
büyük Türkiye’nin hikâyesinin baş-
kahramanı da sizlersiniz. Sizlere 
güveniyor, her birinizin davamızı ve 
partimizi en güzel şekilde temsil et-
meyi sürdüreceğinize inanıyorum. 

Rabbim, yolumuzu bahtımızı açık et-
sin diyor sizleri bir kez daha saygıyla 
selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

Cumhurbaşkanımızın videosuna ulaşmak için telefonunuzun 
kamerasından karekodu okutabilirsiniz. 

AR-GE ve Eğitim Başkanlığı
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AK PARTİ TEŞKİLAT AKADEMİSİ 
HEDEFİNE ULAŞTI
Dünyanın en büyük siyasi parti eği-
tim programı 3 ayda tamamlandı

Türkiye’nin 81 ilinden 93 bin teş-
kilat yöneticisine eğitim verildi
AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkan-
lığı koordinasyonunda “Bu Hikâye-
nin Kahramanı Sensin” mottosuyla 
yola çıkan Teşkilat Akademisi I. Dö-
nemi, eğitimleri 3 aylık bir progra-
mın ardından sona erdi.
Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştiri-
len ve ana kademe, kadın kolları, 

gençlik kollarının il ve ilçe yönetim-
lerini kapsayan akademi program-
ları AK Partili yöneticiler, mevcut ve 
eski bakanlar, milletvekilleri, uzman 
eğitimciler, akademisyenler ve ga-
zetecilerin eğitimleriyle gerçekleşti. 

Eğitimler 81 ilde gerçekleşti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açılış konuşmasıyla başlayan Teş-
kilat AkademisI 81 ilde 92.667 kişi-
ye ulaştı.

Dünyanın en yaygın siyasi parti eğ-
timleri 
Dünya ölçeğinde bu denli yaygın ve 
sistematik bir siyasi parti eğitim prog-
ramı gerçekleşmediğinin altını çizen 
AK Parti AR-GE ve Eğitim’den sorum-
lu genel başkan yardımcısı Mustafa 
Şen; “Türkiye’nin 81 ilinde yaklaşık 93 
bin teşkilat mensubuna 3 ay süren 
eğitimler verdik. Eğitimler, alanında 
uzman ve kamuoyunun da çok iyi 
tanıdığı isimler tarafından verildi. AK 
Parti ailesi olarak geçtiğimiz 3 ay içe-

risinde Türkiye’nin her köşesinde adı 
eğitim de olsa bir araya gelmenin ve 
Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli ifa-
de ettiği üzere “bir olmanın, iri olmanın, 
diri olmanın” sevincini yaşadık.  
Eğitimlerin amacını; motivasyonu, 
inancı, özgüveni, aidiyeti yüksek teş-
kilat mensupları yetiştirmek ve teşki-
lat mensuplarının yeteneklerini daha 
da arttırmak olarak belirlemiştik. Bu-
gün itibariyle görüyoruz ki bu konuda 
önemli ilerlemeler kat ettik. İnşallah 
bu eğitimler ve çalışmalar burada 
bitmeyecek ve her yıl bu içerikleri 
değiştirerek yeni programlarla 2023 
seçimlerine altyapısıyla, birikimiyle, 
enerjisiyle ve özgüveniyle her zaman-
ki gibi çok güçlü bir AK Parti olarak 
gireceğiz.” dedi.

Eğitimlerde hangi konular vardı?
Teşkilat Akademisi; AK Parti ile De-

mokrasi Yolculuğu, Savunma Sana-
yi, Teknoloji, Ulaştırma, Teşkilatın El 
Kitabı, Reformcu AK Belediyecilik, 
Dünyanın Yeni Yıldızı Türkiye, Eği-
tim-Sağlık-Sosyal Politikalar, AK 
Değerler, Siyasal İletişim ve Yeni 
Medya, Etkili İletişim ve Motivasyon 
başlıklarından oluşuyor. Konuyla il-
gili değerlendirmede bulunan Mus-
tafa Şen şunları kaydetti:
Ağustos ayı içerisinde ise Türkiye 
genelindeki tüm teşkilatlarımızla 
32.574 kadar katılımcıyla kapsamlı 
bir  ‘Eğitim ve İhtiyaç Analizi’ yapı-
larak mahalle başkanlarımızdan yu-
karıya tüm kademelerimizin fikirleri 
alındı. Akademik ve entelektüel çev-
relerle fikir alışverişinde bulunuldu. 
İlgili Başkanlıklarımızla; “Siyasi ve 
Hukuki İşler, Teşkilat, Tanıtım ve 
Medya, Yerel Yönetimler, Gençlik 
Kolları, Kadın Kolları” görüşmeler 

yapıldı. 13 hafta boyunca Cumarte-
si ve Pazar günleri gerçekleştirilen 
eğitimlerimizin program açılışları 
Cumhurbaşkanımızın video konfe-
ransı mesajıyla başlatıldı. Eğitim-
lerin gerçekleştirildiği hafta yerel 
ve ulusal basına haber metinleri 
geçilerek il başkanlığı basına açık-
lamalarda bulundu. Ayrıca siyasi 
eğitimcilerimiz ise röportajlar verdi. 
Sosyal Medya çalışmaları kapsa-
mında “Teşkilat Akademisi” etike-
tiyle gündem çalışmaları da yapıldı. 
Eğitimlerin gerçekleştirildiği 13 haf-
ta boyunca eğitim içeriğine bağlı 
olarak, MYK/MKYK, parti yönetici-
leri, Bakanlar, Milletvekilleri, uzman 
eğitimciler, akademisyenler, gaze-
teciler, sivil toplum, kültür ve sanat 
alanlarında 168 farklı eğitimci top-
lam 896 saat eğitim vermiştir.

AR-GE ve Eğitim Başkanlığı
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“SÜREKLİ SEFER SÜREKLİ ZAFER” 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, 
AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa 
Şen ile gerçekleştirdiğimiz röpor-
tajı siz değerli okurlarımıza sunu-
yoruz:
Geçtiğimiz yıl gerçekleşen 7. Olağan 
Büyük Kongre sonrasında MKYK 
VE MYK üyesi oldunuz. Göreve baş-
ladığınız tarihten itibaren AR-GE ve 
Eğitim Başkanlığı olarak hangi faali-
yetleri gerçekleştirdiniz ve önümüz-
deki süreçte hangi faaliyetleri ger-
çekleştirmeyi planlıyorsunuz?
Bu konuya ilişkin uzun bir açıklama 
yapmalıyım ki sorunuzu tam olarak 
cevaplayabileyim fakat biraz daralt-
mam gerektiğinin de farkındayım!
AK Parti, girdiği her seçimi kazan-
mış bir teşkilattır. Dolayısıyla, biz 
göreve gelmeden önce çok başarılı 

bir süreç yaşanmış. Ekip olarak, bi-
rim başkan yardımcılarımız ve çalış-
ma arkadaşlarımızla birlikte bizden 
önceki bu süreci derinlemesine in-
celemeye, bizden önce ortaya kon-
muş metinleri okumaya çalıştık. De-
vam etmesi gereken ve yenilerinin 
geliştirilmesi gereken çalışmaları 
tartıştık ve değerlendirdik. 2023 Ha-
ziran’da yapılacak seçimlere kadar 
olan sürede bütün ayları planladık. 
Burası AR-GE ve Eğitim Başkanlığı. 
Dünyada araştırmanın, geliştirme-
nin ve eğitimin konusu olmayacak 
hiçbir şey yoktur. Her şeyi araştı-
rabilir, her fikri geliştirebilir ve her 
konuda eğitim faaliyeti düzenleyebi-
lirsiniz. Ancak bizim, bir siyasi parti 
genel merkezinin AR-GE ve Eğitim 
Başkanlığı olarak önceliklerimizin 

olması gerekiyor. Araştırma, geliş-
tirme ve eğitimde biz önceliğimiz 
olacak meseleleri tasnif ettik. 
Biz göreve gelmeden önce de tabii 
ki burada araştırma ve geliştirme fa-
aliyetleri, eğitim faaliyetleri düzenle-
niyordu. Göreve geldiğimizde işimiz 
çok zordu. Çünkü burası daha önce 
de belirttiğim gibi; her seçimi kazan-
mış, milletin teveccühünü kazanmış 
ve birçok önemli başarıya imza at-
mış bir partidir. Biz yapmamız gere-
kenleri belirledik ve yapmaya karar 
verdik. Tabii, yapmanın yanı sıra bir 
de “Biz yapıyoruz ama acaba muha-
tapları beğenecek mi?” düşüncesi 
de oluyor. Yani böylesine başarılı bir 
kurumda yapılmışın üzerine yenisini 
yapmak ve beğeni kazanarak yap-
mak da kolay bir iş değildir. 

Covid-19 tedbirleri ve il-ilçe kong-
releri nedeniyle biraz yavaşlamış 
araştırma ve eğitim faaliyetleri söz 
konusuydu. Acil ihtiyaçlara cevap 
vermek üzere hemen işe koyulduk. 
İlk 4 ayda 300’den fazla araştırma 
yaptık. Burada bizim araştırma po-
tansiyelimiz çok yüksek. Türkiye’nin 
güvenilir ve rüştünü ispatlamış bir-
çok araştırma firmasıyla çalışıyo-
ruz. O ilk 4 aylık süreçte yaptığımız 
araştırmaların çoğu siyasi araş-
tırma olmak kaydıyla; ekonomik, 
sosyal ve kültürel araştırmalar da 
yaptık ve yapmaya devam ediyo-
ruz. Yaptığımız araştırmalar üzerine 
meta analizler yaparak çıkardığımız 
sonuçları ülkemiz ve partimiz men-
faatine nasıl kullanabileceğimizi 
belirledik. Biz bu çalışmaları mu-
hataplarıyla birlikte sürdürüyoruz, 
bilimsel geçerliliği ve güvenirliliği 
ispatlanmış yeni veri ihtiyacı oldu-
ğunda hemen gerekeni yapıyoruz. 
Bakanlıklarımızın ihtiyaç duydukları 
verilere ilişkin tavsiyelerde bulunu-
yoruz, AK Parti olarak dokunmamız, 
destek vermemiz gereken işler var-
sa, bilimsel verilerle muhataplarına 
yardımcı oluyoruz. 
Araştırmaların yanı sıra geliştirilme-
si gereken projeler olduğunda onlar 
üzerine çalışıyoruz. Genel Başkan 
Yardımcılıklarımızla birlikte çalış-
mamız ya da bizim desteklerimiz-
le gelişen ancak tamamen onların 
kontrolünde olması gereken araştır-
malarımız ve projelerimiz olabiliyor. 
Bazen fikir geliştirip sunarak, bazen 
birlikte hareket ederek bazen de on-
ların gerçekleştirmesine zemin ha-
zırlayıp süreçleri yürütüyor ve takip 
ediyoruz. 
Tabii araştırma ve geliştirmenin dı-
şında bir de eğitim alanımız var ki 
eğitim, başlı başına ele alınması ge-
reken bir alan. Bu göreve gelmeden 
önce masanın diğer tarafında birçok 
faaliyette yer aldık. Ancak masanın 

bu tarafına geçtiğimde bardağı bo-
şalttım, yeniden doldurmak istedim. 
Araştırma ve geliştirmede olduğu 
gibi eğitimde de bizden önce yapı-
lanların analizi ve tasnifini yaparak 
bilgi sahibi olduk. Neler yapılabilir, 
nasıl daha iyi olabilir diye düşündük. 
Örneğin burada Siyaset Akademisi 
gibi muhteşem ve Türkiye’de marka 
haline gelmiş bir eğitim faaliyeti dü-
zenlenmişti. AK Parti Genel Merkezi 
tarafından icat edilmiş, organizas-
yonu yapılmış ve gerçekleştirilerek 
başarıyla tamamlanmış, ülkeye mal 
edilmiş harika bir çalışmadır Siyaset 
Akademisi. Bu çalışmanın mutla-
ka devam etmesi gerekiyordu ama 
yeni bir açılım sağlanmasına dair 
çalışma arkadaşlarımızla mutaba-
kata vardık. Biz bu çalışmayı aldık, 
bizden önce Siyaset Akademisi’ni ilk 
kez yapanlara ve devam ettirenlere 
şükranla yeniden modelledik. Yaza 
kadar birinci dönem Genç Siyaset 
Akademisi ikinci dönem Kadın Si-
yaset Akademisi olmak üzere iki dö-
nem Siyaset Akademisi programı 
gerçekleştirmeyi planladık. Üçüncü 
olarak ise bu senenin güz aylarında, 
daha önceki formatta olduğu gibi 
dileyen herkesin katılabileceği bir Si-
yaset Akademisi eğitimi düzenleye-
ceğiz ve bu eğitim tamamen 2023 
seçimine yönelik olacak. 
Siyaset Akademisi’nin mahiyetini 
biliyoruz ve kıymetini önemsiyoruz. 
Ancak biz öncesinde daha önce ya-
pılmamış bir şey yaptık. “Bu hikâye-
nin kahramanı sensin” dedik ve Teş-
kilat Akademisi eğitimi düzenledik. 

Başkanım bu noktada herkesin 
olduğu gibi bizim de dikkatimizi 
çeken bir cümle var: “Bu hikâye-
nin kahramanı sensin” Neden bu 
motto? 
“Bu hikâyenin kahramanı sensin” 
teşkilat akademimizin mottosu 
oldu ve aslına bakarsanız çok fazla 

teşkilat mensubumuzdan ve dava 
arkadaşımızdan “Bu slogan şim-
diye kadar kullanılanların en iyisi” 
yorumunu aldık. Muhakkak bundan 
önce de birçok başarılı motto kulla-
nıldı. Ancak, tabii ki bu da çok güzel 
oldu, çok yakıştı. (Gülerek) 
Aslında hepimiz, bu hikâyenin kah-
ramanının Recep Tayyip Erdoğan 
olduğunu biliyoruz. Bu gerçeği tüm 
teşkilatımız biliyor ve gönülden yaşı-
yor. Peki, neden bunu bildiğimiz hal-
de “Bu hikâyenin kahramanı sensin” 
dedik? Çünkü her bir teşkilat men-
subumuza şu mesajı verdik! Sen de 
bir Recep Tayyip Erdoğan’sın.
Tayyip Erdoğan, 
Nasıl çalışıyorsa öyle çalış
Nasıl dertleniyorsa öyle dertlen 
Nasıl bir gayret ortaya koyuyorsa 
sen de öyle bir gayret ortaya koy
Nasıl inanıyorsa sen de öyle inan
Nasıl bir özgüveni varsa senin özgü-
venin de öyle olsun 
Nasıl bir heyecan taşıyorsa sen de 
öyle bir heyecan taşı
Nasıl bir disiplin içerisinde çalışıyor-
sa sen de aynı disiplinle çalış 
Nasıl kardeşleriyle tam bir kardeşlik 
içindeyse sen de kardeşlerine tam 
bir kardeş ol 
Nasıl bir motivasyon seviyesindey-
se sen de aynı yüksek motivasyon 
seviyesinde ol 
Tayyip Erdoğan nasıl nasıl nasılsa, 
sen de öyle öyle öyle ol. 
O yüzden bu hikâyenin kahramanı 
sensin. Bu birincisi. 
İkincisi, bu hikâyenin kahramanı 
sensin demek bu işin öznesi sensin 
demek. 
Bunun da iki anlamı var;
Bir, sen öznesin özne gibi davran ve 
kendini nesneleştirme.
İki; sen öznesin, özne gibi davran ve 
başkasının seni nesneleştirmesine 
izin verme demek. 
Bunlar derin felsefi varoluşsal tar-
tışmalar ama AK Parti’nin bir siya-
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sal varlık olarak ülke insanına ha-
tırlatmaya çalıştığı şey; bizatihi o 
insanın, o teşkilatçını, o siyasetçinin 
özne olduğu hakikatidir. Bunu biraz 
unuttuk. Bu millet, kendi özne ol-
maklığının farkında bir millet olarak 
yüzyıllarca dünyaya hükmetti. İşte 
sen osun, o ruhu taşıyorsun. O varo-
luşsal hakikatin tecellisisin, öyleyse 
ayağa kalk. 

“Bu Hikâyenin Kahramanlarından” 
Banu Tafralı / Kastamonu
Bu iş öyle oturmakla olmaz! Siz 
Recep Tayyip Erdoğan’ı hiç savun-
ma hattında gördünüz mü? 1985 
yılından beri kendisini biliyor ve ta-

nıyorum, bir an bile olsun savunma 
hattında görmedim. Öyleyse, senin 
savunma hattında ne işin var? Sen 
bu hikâyenin kahramanısın, sen bir 
Recep Tayyip Erdoğan’sın! Öyleyse, 
Recep Tayyip Erdoğan nasıl hiçbir 
an savunma hattına çekilmediyse, 
sen de savunma hattında olamaz-
sın. Bu hikâyenin kahramanı sensin 
demek, bu demek. Teşkilat Akade-
misi’nde anlatmaya çalıştığımız te-
mel mesele buydu. Akademinin de 
üç dönemi var: Birinci dönemini il 
ve ilçe teşkilatlarımızla gerçekleş-
tirdik. Sanatçı, akademisyen, gaze-
teci, yazar, şair ve siyasetçilerden 
oluşan hocalarımızla il ve ilçe teşki-

latlarımıza bu hikâyenin kahramanı 
olduklarını anlattık. Allah razı olsun 
hepsinden. İl ve ilçe teşkilatlarımı-
za Bu hikâyenin kahramanı sensin, 
sen oturamazsın, uyuyamazsın, 
duramazsın, yorulmaya hakkın yok 
dedik.
İkinci olarak, bahar döneminde 81 
ilde mahalle teşkilatlarımıza aynı 
eğitimi yapacağız. 
Üçüncü olarak da 2022 güz ayla-
rında 81 ilin sandık teşkilatlarını bu 
eğitim faaliyetlerine dâhil edeceğiz. 
Diyoruz ki; 
Buraya kadar geldin, 20 yılda 15 
tane seçim kazandın. Ülkeyi üç kat 
büyütüp zenginleştirdin, kendi ka-
buğuna çekilmiş bir ülke olmaktan 
çıkardın ve bir bölgesel güç haline 
getirdin, bölgesel güç olma süreçle-
rini tamamladın. Ülkeyi küresel güç 
olma rayına soktun. Daha ileriye git-
meyeceksen buraya kadar niye gel-
din? Öyleyse; durmak yok, uçmaya 
devam. Yol yetmiyor artık, yolu yü-
rürsün, koşarsın. Bizim içinde bu-
lunduğumuz şartlar yürümeyi koş-
mayı değil artık uçmayı gerektiriyor. 
Bir başka şey, önce inanman lazım, 
davana ve başaracağına inanman 
lazım. İnanırsan güzel olur. İnandı-
ğın yolda canla başla gayret eder-
ken bir sürü sıkıntıyla karşılaşırsın, 
işte onlara sabredip üzerine üzerine 
gidersen bu sefer daha güzeli olur. 
O sıkıntılar devam edip çoğalır çığ 
gibi üzerine yuvarlanırken vazgeç-
mez devam edersen en güzeli olur. 
Diyoruz ki inan sabret ve vazgeç-
me. İnanırsan güzel olacağını bi-
liyoruz çünkü inandın yaptın, çok 
güzel şeyler oldu. İnandın, seneye 
aya uzay aracı indireceksin. 5 yıldız-
lı otel konforunda hastaneler yaptın, 
bütün dünya salgından kırılırken bir 
tane hastan hastanesizlik, doktor-
suzluk, ilaçsızlık nedeniyle ölmedi. 
Bir tek kişi devletin elinin uzanma-
mışlığı sebebiyle ölmedi. İnandın, 

Akdeniz’de bir hat çektin, Mavi Va-
tan dedin. İnandın güzel oldu, sab-
ret daha güzeli olsun, vazgeçme en 
güzeli olsun. 
AK Parti olarak birinci yirmi yılda 
güzeli yaptık. İkinci yirmi yılda daha 
güzeli olacak ve sonraki yıllarda en 
güzelini yapmaya devam edeceğiz. 
Bu noktada güzel bir tevafuk var: 
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı ile 
AK Parti’mizin ikinci yirmi yılı ça-
kıştı. Biz AK Parti olarak bundan 
sonraki güzellikleri cumhuriyetimi-
zin ikinci yüzyılına armağan etmek 
istiyoruz. Bunu bütün gönül coğ-
rafyamızla birlikte yapacağız. Türk 
Devletleri Teşkilatı ile yapacağız. 
Afrika’da, Akdeniz’de, Balkanlar’da, 
Kuzey Karadeniz’de, Kafkasya’da, 

Merkezi Asya’da yapacağız. Düzen-
lediğimiz eğitimlerin ucu hayale, 
hayalin ucu buraya dayanıyor. Yok-
sa, tabii ki Siyaset Akademisi’nde 
bir şeyler öğrenirsin, motivasyon 
kazanırsın. Bizim derdimiz sadece 
bu değildir. Bizim derdimiz, Recep 
Tayyip Erdoğan’ın “Daha adil bir 
dünya mümkün” hayalini, “Dünya 
5’ten büyüktür” yaklaşımını, “One 
Minute” iradesini tüm teşkilatlarımı-
za yansıtabilmektedir. Bizim derdi-
miz, teşkilatlarımızın hayalinin ucu-
nu Cumhurbaşkanımızın hayalinin 
ucuyla birbirine bağlamaktır. 
Önümüzdeki dönemde yapacağı-
mız faaliyetleri sormuştunuz. 
Tüm bu araştırma geliştirme ve eği-
tim faaliyetlerimizin yanı sıra baş-

kaca işlerimiz de söz konusudur. 
Ankara’nın ve ülkemizin entelek-
tüelleriyle teşkilat mensuplarımızı 
bir araya getirdiğimiz Kütüphane 
Sohbetleri programımızı salgın 
sürecinin yavaşlamasıyla ve biraz 
gerilemesiyle tekrar başlatacağız. 
Daha dar kapsamlı fakat daha ge-
niş ufuklu, yüksek seviyeli sohbet-
ler halinde Kütüphane Sohbetlerine 
devam edeceğiz. 
Yine salgından ötürü ara verilen bir 
başka faaliyet olan, illerde oranın 
entelektüelleriyle, sanatçılarıyla, şa-
irleriyle, gazeteci ve siyasetçileriyle 
bir araya gelinen çalışmaları yeni-
den başlattık, devam ettireceğiz. 
Geleceğe dönük, önümüzdeki 50 
yıllık sürece bakmamızı sağlayacak 
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ulusal ve uluslararası katılımcıların 
da yer alacağı konferanslar düzen-
leyeceğiz. Bunu yapacağız, çünkü 
sadece siyaset içinde kaldığınızda 
bir uzman körlüğü oluşuyor. Birileri-
nin ufkunuzu açmaya destek olma-
sı gerekebiliyor. Saymış olduğum 
Kütüphane Sohbetleri, konferanslar 
ve Türkiye’nin Fikri buluşmalarıyla 
kendi içimize kapanmayı engelle-
yeceğiz. Buradan öğrendiklerimizi 
ülkemize en faydalı olacak şekilde 
projelendireceğiz. 
Ayrıca AR-GE ve Eğitim Başkanlığı 
olarak yayınlarımız var. İcraat kitap-
larımız ve 20 yıla özel çıkardığımız 
dergi var. Buraya baktığınızda, AK 
Parti hükümetlerinin ne kadar fazla 
icraatlar ortaya koyduklarını, tabiri 
caizse dünyanın işini yaptıklarını 
net bir şekilde görebiliyorsunuz. 

Siyasetin yanında farklı alanla-
ra da ilgi duyduğunuzu biliyoruz, 
bize bu alanlardan bahsedebilir 
misiniz? 
Hayvanları çok seviyorum, hayvan-
lar da Allah’ın kuludur. Sadece in-
sanları bu gezegenin esas varlıkları 
olarak gören bir yaklaşım var ama 
hakikat böyle değildir. İster inançlı 
ister inançsız biri olarak konuşul-
sun, iki durumda da insanlar hay-
vanlardan sonra dünyaya gelmiştir. 
Hayvanlara kötü davranmak saçma 
bir yaklaşımdır. Bu, dağdan gelip 
bağdakini kovmaktır. İnsan olduk 
da ne oldu yani? Tüm hayvanlar bu 
gezegenin varlıklarıdır. Biz bu hay-
vanların tümüyle gezegendaşız. 
Ben kedilerimi severken kendi evla-
dımı sever gibi seviyorum. Sokakta 
bir köpek gördüğümde onunla ko-
nuşurken bir insanla konuşur gibi 
konuşuyorum ve biliyorum ki ko-
nuştuğumu anlıyor. Belki dil bilgisel 
olarak anlamıyor ama kalbî olarak 
onu anlıyor. Seviyorsanız sevginizi 
anlıyor. Hayvanların dili sevgi dilidir. 

Hayvanlar sevgi diliyle konuşuyor-
lar. İnsanların da sevgi dili var ama 
onun dışında başka dilleri de var ve 
bu diller maalesef kötü diller. Hay-
vanları seviyorum ve onlara ömrüm 
olduğunca hizmet etmeye çalışa-
cağım. 
Bir başka şey müzik. Sevgi dili gibi, 
bir başka evrensel dil daha baktığı-
mızda, kâinatın ritmi olarak alabile-
ceğimiz, kâinatın sesi olarak tanım-
layabileceğimiz şey müziktir. 
Benim için önemli bir başka alan ise 
yazarlık. Kitaplar var ve dergilerde 
yazılarım var. Siyasete girince ya-
rım bırakmak durumunda kaldığım 
Türkülerle Türkiye Tarihi isimli bir 
kitap çalışmam var. 
En son Muhit Dergisi’nin Sezai Ka-
rakoç özel sayısında Sezai Karakoç 
üstadımızın siyasi tarafını kaleme 
almam teklif edildi. Aslında onun si-
yasi partisinde görev almış arkadaş-
larımızın yazmasını rica ettim ama 
ısrarla talep ettikleri için elimden 
geldiğince yazmaya gayret ettim. 
Gerçekten Sezai Karakoç’u yazmak 
benim fevkimde bir iş. Merhum Ka-
rakoç’un unutulan bir tarafı var. Bir 
partinin genel başkanı olduğu. Her-
kes şairliğini, mütefekkirliğini yazı-
yor ama Sezai Karakoç bir partinin 
genel başkanı. Bunu yazmak gere-
kiyordu, derginin başındaki İbrahim 
Tenekeci, çok doğru düşünmüş. 
Yazmak da bize nasip oldu. Orada 
temel noktayı şöyle koydum: Sezai 
Karakoç doğrudan seçmene hitap 
eden bir parti lideri değildi aslında. 
Diğer parti liderlerine ve yöneticile-
rine seslenen bir siyaset yapıyordu. 
Seçmene de sesleniyor ama on-
dan çok parti yöneticilerine bir şey 
söylemeye çalışıyor. Çünkü diyor ki 
siyasetin gayesi hakikate hizmettir, 
partinin tüzüğünde amacı, gayeyi 
hakikat olarak belirtiyor. Bu müthiş 
bir şey. 
Bu tip yazı çalışmalarımızın yanı 

sıra okumaya da gayret ediyorum. 
Bu arada Cihannüma Dergisi’ni çı-
karan ekibin içindeyiz. Fikirnâme 
gibi bazı dergilerin yayın kurulunda-
yız. Yazarlarındandım aslında ama 
siyasette aktif görev alınca yazar-
lık meselesi sekteye uğradı. Biraz 
daha işleri rayına koyunca daha 
çok yazmaya devam edeceğim. 
Siyasetin tek kapılı bir alan olduğu-
nu düşünüyor musunuz? 
Aslında çok kapılı, çok pencereli bir 
alan. Sadece baştaki yığınak süre-
cini, planlama ve hazırlık sürecini 
iyi yönetmek gerekiyor. Sonrasında 
çıkış da harika olur. Verilen katkı, 
yapılan hizmet harika olur. Başta, 
aylarca sürecek yığınak ve planla-
ma sürecini mükemmel yürütmek 
gerekiyor. Sonra her şey kapı, her 
yer çıkış!

HAZIRCEVAP

Yemek denince aklınıza gelen ilk 
yemek
Hamsi Pilavı 

Tatil 
Cennet 

Kitap denince yazar ve kitap 
Yazar demeyeyim ama Allah-ü Teâlâ 
ve Kur’an-ı Kerim. Ama onun dışında 
binlerce eser ve binlerce yazar 

Müziğe bağlayan üç isim ve eser 
Âşık Veysel, Cem Karaca ve Barış 
Manço 
Uzun İnce Bir Yoldayım, Düştüm 
Mahpus Damlarına, Dağlar Dağlar 
İlkokula gidiyordum, bu üç eseri din-
ledim radyodan, o gün bu gün müzik. 

Rol Model Kabul Ettiğiniz Politikacı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Erbakan 
hoca
Tarihte de birçok isim var ama Sultan 
Baybars diyeyim
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