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EditördenTürkiyeBülteni

İçinde bulunduğumuz dönem, gerek pandeminin gerekse de yönetimsel ve askeri çatışmaların yaşandığı, 
bu nedenle de dünyada istikrarsızlıkların olağan karşılanmaya başlandığı bir dönem olmaktadır. Salgın 
döneminde meydana gelen güvenlik zafiyetleri ve çeşitli çatışmaların yaşanması mevcut kargaşa orta-
mını beslemiştir. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlaması, huzur ve barış ortamına ket vuran güncel gelişme 
olmuştur.

Salgının başlangıcından itibaren ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yaşanan sorunlar, bu 
ülkelerde devletin ve yönetenlerin böylesi büyük krizlere karşı ne denli hazırlıksız ve sağlık sisteminin ne 
kadar zayıf olduğunu göstermiştir. Türkiye bu süreci sağlık altyapısına yaptığı güçlü yatırımların karşılığı 
olarak tarama, tetkik, tanı ve tedavi aşamalarında gösterdiği başarılı performans ile atlatmıştır. Bununla 
birlikte ülkemizde gıda krizleri yaşanmamış, üstelik tüm dünyadan 170’i aşkın ülkeye gıda ve tıbbi malzeme 
desteği verilmiştir. 

Salgın, çatışma ve savaşın devletleri ve toplumları kaosa sürüklediği son 2 senelik süre içerisinde Türkiye, 
sağlık ve güvenlik başta olmak üzere vatandaşlarını herhangi bir kalıcı sorunla karşı karşıya bırakmamıştır. 
İçeride ortaya konan bu güçlü duruş ve performans, ülkemizin tüm bu yaşanan süreçlerde diplomatik an-
lamda da ayağı yere sağlam basan bir imaj sergilemesine vesile olmuştur. Geçtiğimiz 2 yıllık süre içerisin-
de Türkiye’nin desteğiyle Azerbaycan’ın Karabağ hasreti son bulmuş ve Afganistan’da Taliban yönetiminin 
ardından yaşanma ihtimali görülen insani dramın önüne geçmek adına önemli adımlar atılmıştır. Son ola-
rak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanmakta olan savaşın bitmesi noktasında Türkiye tüm dünyanın umut 
bağladığı tek ülke, Recep Tayyip Erdoğan ise tek lider olmuştur. 

Savaşın başından itibaren hem Ukrayna’da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi hem de barışın sağlan-
ması için yaptığı girişimlerle Türkiye, güçlü bir lidere sahip olmanın avantajını yaşamış, pasif ve çaresiz batı 
devletlerinden ayrışmayı başarmıştır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, 
iki tarafın heyetlerini İstanbul’da bir müzakere masasına oturtmayı başarmış ve üstelik iki ülke temsilci-
lerinin de ayakta alkışladığı lider olarak tüm dünyaya “Barışın Garantisi Güçlü Türkiye” mesajını vermiştir. 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, zorlu ve kritik süreçlerde kendi toplumunun huzur ve güvenliği-
ni sağlarken bölgesel krizlerde ise sorunların çözümü için inisiyatif alan ve barışın sağlanması adına katkı 
sunan ülke olmayı sürdürecektir. 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Fili-
pinler’e ihraç ettiği T129 Atak Taarruz ve Tak-
tik Keşif Helikopteri’nin teslimatına başladı. 6 
adet ATAK için sözleşme imzalanan Filipinler, 
helikopter sayısını ilerleyen zamanda artıracak.

MİLLİ TAARRUZ 
HELİKOPTERİ 
ATAK’A 
BÜYÜK İLGİ: 
İLK İHRACAT 
FİLİPİNLER’E 
YAPILDI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medya hesabından, Kanuni sondaj gemisinin alt seviye kuyu 
tamamlama çalışmaları için Türkali-4 kuyusuna ulaştığını açıkladı.

KANUNİ SONDAJ GEMİSİ
TÜRKALİ-4 KUYUSUNA ULAŞTI

Fatih, Yavuz ve Kanuni’nin ardından Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi de filoya katılıyor. Yeni nesil özel-
likleriyle dikkati çeken gemi Türkiye’ye doğru yola çıktı.

DÖRDÜNCÜ SONDAJ 
GEMİSİ YOLA ÇIKTI

‘KADINA ŞİDDET RAPORU’ KABUL EDİLDİ
Meclis Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu raporu Genel Kurul’da görüşülerek 
kabul edildi. Kadına yönelik şiddetin araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesine 
yönelik kurulan komisyon çalışmasını tamamladı.
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı.

Dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan Antalya, 4 gün boyunca Diplomasi Forumu için kente gelen farklı ülkelerin 
siyasetçilerini konuk etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
ev sahipliğinde ikinci kez diplomasi forumu yapıldı.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI ISAAC 
HERZOG ANKARA’DA

TURİZM KENTİ ANTALYA DİPLOMASİNİN 
NABZINI TUTTU

EMİNE ERDOĞAN İLE MICHAL HERZOG,  
ANKARA’DA SERGİ AÇILIŞI YAPTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un eşi Michal 
Herzog, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde sergi açılışı yaptı.

DİPLOMASİ 
FORUMUNDA 
CUMHURBAŞKANI 11, 
ÇAVUŞOĞLU İSE 67 
İKİLİ GÖRÜŞME YAPTI
Dünyanın dört bir yanından katılımcılar bir araya geldi. 75 ülke-
den 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan ile 39 uluslararası 
kurum temsilcisi foruma iştirak etti. Forumun ikili görüşmeler 
açısından zengin geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Forum vesi-
lesiyle Cumhurbaşkanımız 11, ben ise 67 ikili görüşme ger-
çekleştirdik. Konuklarımız da birbirleriyle çok sayıda temasta 
bulundu” dedi.
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

TÜRKİYE VE 
AZERBAYCAN 
ARASINDA 
“YEŞİL KART” 
ANLAŞMASI

KİM BOO-KYUM: 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 
ULUSLARARASI LOJİSTİK AÇIDAN ÖNEMLİ

Türkiye ve Azerbaycan arasında Yeşil Kart sistem-
lerinin entegrasyonuna ilişkin iş birliği protokolü 
imzalandı. Azerbaycan’ın Yeşil Kart Sistemi’ne 
dahil olmasıyla iki ülke sınırındaki dijital kontroller 
sağlanacak, kartta sahteciliğin önüne geçilecek.

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum Kim, Çanakkale Boğazı’nın derin ve hızlı akıntıları, değişen hava ko-
şulları ve Kovid-19 salgınının zorlu şartlarına rağmen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün planlanan tarihten önce 
başarıyla tamamlanmasından dolayı her iki ülke şirketlerini ve köprünün inşasında emeği geçen herkesi takdir 
ve tebrik etti. Kim Boo-Kyum’nun “1915 Çanakkale Köprüsü uluslararası lojistik açısından da önemlidir” dedi.

TOGG EN İYİ MARKALAR 
ARASINDA YERİNİ ALDI
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 
2022’nin en iyi 6’ncı markası olarak seçildi.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 
107. YIL DÖNÜMÜ
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EMİNE ERDOĞAN’DAN KIZILAY’A 
DESTEK ÇAĞRISI

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NDE 
GEÇİŞLER BAŞLADI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖZEL 

SPORCULARI KABUL ETTİ

AKDENİZ PARLAMENTER 
ASAMBLESİ’NDEN TÜRKİYE’NİN İKİ 
PROJESİNE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde açılan 1915 Çanakkale Köp-
rüsü’nde araç geçişleri başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık 

Günü dolayısıyla Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini ağırladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sıfır Atık Projesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel 
Müdürlüğü’nün ağaçlandırma çalışmaları Akdeniz Parlamenter Asamblesi tarafından birincilik ödülüne layık 
görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ramazan organizasyonu 
hazırlığı yapan Türk Kızılay için bağış yapılması çağrısında bulundu.
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MİLLİ DENİZALTILARIN ‘SÜRPRİZ’ 
UNSURU EZBER BOZACAK
Yerli savaş yönetim sistemi MÜREN’den milli eğitim torpidosu AKYA ilk kez ateşlendi. Her iki sistemin de diğer 
ülkeler için ‘sürpriz’ unsurlar taşıdığına değinen uzmanlar, Türkiye’nin bu alanda ‘Şampiyonlar Ligi’ne çıktığı 
görüşünde.

TÜRKİYE’DEN TANZANYA’YA 1 MİLYON 
DOZ AŞI DESTEĞİ
Türkiye, koronavirüs ile mücadelede Tanzanya’ya 1 milyon doz Sinovac aşısı desteğinde bulundu. Ülkeye top-
lamda 4 milyon doz aşı gönderileceği aktarıldı.

TOGG YIL 
SONUNDA 
ÜRETİME 
BAŞLAYACAK
Türkiye’nin Ufuk Avrupa Programı’na res-
men katılımı nedeniyle TÜBİTAK ev sahip-
liğinde Ufuk Avrupa Programı Açılış Etkin-
liği düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Yıl sonu 
itibariyle artık Türkiye’nin otomobili Togg 
üretime başlamış olacak. Testlerin hepsin-
de de Togg çok başarılı” dedi.

EMİNE ERDOĞAN’DAN BELÇİKA KRALİYET 
KÜTÜPHANESİ ZİYARETİ PAYLAŞIMI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan, sosyal medya he-
sabından yaptığı paylaşımda,  Türk 
ve Osmanlı eserlerinin de yer aldı-
ğı Belçika Kraliyet Kütüphanesi’nin 
“Nadir Eserler” bölümünü ziyaret 
ettiği bilgisini verdi. Belçika Kraliyet 
Kütüphanesi’ni ziyaret eden Emine 
Erdoğan, kütüphanede Türk vatan-
daşları için Türkçe sesli rehberin, en 
yakın zamanda uygulamaya geçe-
ceğini ümit ettiğini söyledi.
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“HEP BİRLİKTE BARIŞIN DÜNYASINI 
KURMAYA MECBURUZ, SAVAŞIN DEĞİL”

ya’dan verdiğimiz barış, diyalog ve 
dayanışma mesajlarının foruma çok 
ayrı bir anlam kattığına inanıyorum. 
İkinci Antalya Diplomasi Forumu’na 
gösterilen teveccüh, forumun za-
man içinde ‘küresel diplomasinin 
kalbinin attığı bir zemine dönüşmesi’ 
temennimizin kısa sürede gerçeğe 
dönüşeceğine işaret ediyor. Rusya 
ve Ukrayna krizinin ardından iki ülke 
arasındaki ilk üst düzey temasın, dı-
şişleri bakanları seviyesinde dün bu-
rada gerçekleşmiş olması forumun 
amacına ulaşmaya başladığını gös-
teriyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Antalya Diploma-
si Forumu’nda konuştu. ADF’nin bu 
buluşmasında devlet ve hükûmet 
başkanlarıyla bir araya gelmekten 
büyük bir memnuniyet duyduğunu 
belirten Cumhurbaşkanımız , “Sizleri 
medeniyetler beşiği Akdeniz’in incisi, 
güzel Antalya’mızda özellikle misafir 
etmekten büyük bir bahtiyarlık du-
yuyorum. Asya, Avrupa ve Afrika’nın 
buluşma noktası, tarih, turizm ve 
kültür şehri Antalya’mıza hepiniz hoş 
geldiniz. Davetimize icabet ettiğiniz 
için her birinize ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız, Rusya ve Uk-
rayna arasında ilk üst düzey temasın 
Antalya’da gerçekleşmiş olmasının 
Antalya Diplomasi Forumu’nun ama-
cına ulaşmaya başladığını gösterdi-
ğini söyledi.
 
Forumun katılımcı ülkeler ve insanlık 
için hayırlara vesile olmasını dileyen 
Cumhurbaşkanımız, şöyle devam etti: 

“Geçen sene, salgın şartlarına rağ-
men Antalya Diplomasi Forumu’nun 
ilk toplantısını başarıyla icra ettik. 
Tüm insanlığın sağlık kriziyle bo-
ğuştuğu sancılı bir dönemde Antal-

desteklenirken bu mücadeleye zarar 
verecek, leke sürecek adımlardan 
mutlaka imtina edilesi gerektiğine 
dikkati çeken Cumhurbaşkanımız, 
Batı ülkelerinde yaşayan Rus köken-
li insanlara ve Rus kültürüne yönelik 
faşizan uygulamaların asla kabul edi-
lemeyeceğini söyledi.

Almanya’da bir orkestra şefinin Pu-
tin’in arkadaşı olduğu için görevden 
alındığını, bir başka Avrupa ülkesinde 
Dostoyevski’nin yayınlarının, eserleri-
nin yasaklandığını söyleyen Cumhur-
başkanımız, “Biz bunu neye benzeti-
yoruz biliyor musunuz? Bir zamanlar 
Irak’ta Hülagü’nün o yakıp yıktığı kü-
tüphaneler vardı ya aynı o döneme 
dönüş olarak görüyoruz. 

Biz yeni Hülagüler istemiyoruz. Ne 
demokrasi ne diplomasi ne de in-
sanlık bunlara layık değil.” ifadelerini 
kullandı.

Foruma iştirak eden devlet ve hükû-
met başkanları, ülke temsilcileri ve 
diğer misafirlerimizin oturumlara ya-
pacakları katkılar yanında aralarında 
tesis edecekleri güçlü diyaloğu da 
önemli görüyorum. Aynı şekilde istik-
balimizin teminatı olan gençlerimizin 
foruma yönelik yoğun ilgisini mem-
nuniyetle karşılıyorum. Daha geniş 
katılımla tercih ettiğimiz İkinci Antal-
ya Diplomasi Forumu’nun rüştünü is-
pat etmiş bir uluslararası etkinlik ola-
rak inşallah yoluna kararlılıkla devam 
edeceğine inanıyorum.”
Ukraynalı mülteciler hakkında Cum-
hurbaşkanımız, evlerini terk eden si-
villeri, korku ve endişe dolu çocukları, 
harap olan şehirleri, ölen masumları 
gördükçe üzüntülerinin katlanarak 
arttığını aktardı. Mülteciler içerisin-
den iki tabloyu katılımcılarla paylaş-
mak istediğini belirten Cumhurbaş-
kanımız, şunları söyledi:
“Bir yavru annesinin kucağında, an-
nesinin gözleri yaşlı. Baktım ki o yav-
ru annesinin gözyaşlarını yalamaya 
başladı. Bir taraftan siliyor bir taraf-

tan da annesinin gözyaşlarını yalı-
yor. Dünya bu tabloya mahkûm mu, 
bu olacak şey mi? Biz bunun için mi 
varız? Aynı şekilde babası polis me-
muru olan yine ufak bir yavru. O da 
bir eliyle kâh babasının yanaklarını 
tokatlıyor bir diğer eliyle de babasının 
kaskına vuruyor. Baba polis, çocuk 
babasının kucağında bunu yapıyor. 
Bu dediğin öyle 10-15 yaşında değil; 
iki buçuk, üç yaşında bir çocuk.  Dün-
ya buna mı mahkûm? O polisin göre-
vi yavrusunun o ağlayışını dindirmek 
mi yoksa terörü, anarşiyi engellemek 
mi? İşte ben şu andaki bu topluma, 
ekranları başında bizi izleyen tüm 
dostlarımıza diyorum. Hep birlikte 
biz barışın dünyasını kurmaya mec-
buruz, savaşın değil.”

Rus vatandaşlarına yönelik muame-
leler konusunda Cumhurbaşkanımız, 
gelinen aşamada yangına körükle 
gitmenin, ateşe benzin dökmenin 
kimseye faydasının olmayacağı ka-
naatinde olduklarını vurguladı. Uk-
rayna halkının meşru mücadelesi 
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde 
düzenlenen Devlet Övünç Madalyası 
ve Beratı Tevcih Töreni’nde konuştu.
Cumhurbaşkanımız, yaptığı konuş-
mada, vatan, bayrak, bağımsızlık, 
ezan uğrunda can veren kahraman-
ların hatıralarını yâd etmek, şehit 
yakınları ve gazilere olan şükran 
borçlarını ifa etmek üzere bir araya 
geldiklerini belirtti. Aziz şehitlere Al-
lah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk 

milletine başsağlığı dileyen Cum-
hurbaşkanımız, “Rabb’im şehitleri-
mizin ruhlarını şad, makamlarını ali, 
mekânlarını Cennet eylesin. Kahra-
man gazilerimize mücadeleleri ve 
cesaretleri sebebiyle en kalbi teşek-
kürlerimi iletiyorum.” diye konuştu.

“Şehitlik ve gazilik herkese nasip ol-
mayan büyük bir şeref payesidir”
Cumhurbaşkanımız, istiklal ve istik-
bal uğrunda ölüme yürüyen şehitle-

rin, aynı ulvi dava yolunda yaralanan 
gazilerin fedakârlıklarının maddi kar-
şılığının olmadığını vurguladı.
Madalyalarla sadece onların aziz ha-
tıralarına olan hürmetlerini, şehit ya-
kınları ve gazilere olan minnet duy-
gularımızı ifade ettiklerini belirten 
Cumhurbaşkanımız, şunları söyledi:

“TERÖRÜN KARANLIK GÖLGESİ 
ÜZERİMİZDEN KALKTIKÇA 
VATANDAŞLARIMIZ YARINA DAHA BİR 
UMUTLA BAKIYOR”

“Şehitlerimizin ve gazilerimizin asıl 
mükâfatlarının ebedi âlemde Allah 
katında verileceğini de biliyoruz. Zira 
Rabb’imiz şehitlerimizle ilgili ‘Şüphe-
siz onların kötülüklerini örteceğim 
ve onları altlarından ırmaklar akan 
Cennetlere koyacağım’ buyuruyor. 
Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de 
şehitlerimizle ilgili, ‘Allah yolunda öl-
dürülenleri sakın ölüler sanma, bila-
kis onlar diridirler. Rabb’leri katında 
Allah’ın lütfundan kendilerine verdiği 
nimetlerin sevincini yaşayarak rızık-
landıralım. O kattadırlar’ buyuruyor. 
Peygamber efendimiz de pek çok 
hadis-i şerifinde şehitliğin faziletleri-
ne, şehitlere verilecek ilahi mükâfat-
ları işaret etmektedir. Aynı şeklinde 
gazilerimiz için de çok büyük müj-
deler var. İnancımıza göre şehitlik ve 
gazilik herkese nasip olmayan büyük 
bir şeref payesidir. Kuşkusuz şaha-
det mertebesine ulaşmak ne kadar 
yüce bir mertebe ise arkada kalanlar 
için de sabretmek, metanet içinde 
olmak, rızayı ilahiye ittiba etmek de 

o kadar büyük, o kadar ulvi bir dere-
cedir. Şehit yakını olmanın vakarını, 
gazilikle müşerref olmanın onurunu 
layıkıyla taşıyan her bir kardeşimi 
tebrik ediyorum.”

Türkiye’nin terörün her türlüsüyle 
yaptığı mücadelede sınır içinde ve 
dışında önemli başarılara imza at-
tığına işaret eden Cumhurbaşkanı-
mız, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bir dönem çakalların gezdiği dağlar-
da bugün artık kınalı kuzular geziyor. 
Teröristlerin tasallutundan dolayı 
ekilemeyen arazilerimiz, yaylalarımız 
artık bölgedeki kardeşlerimize ek-
mek kapısı oluyor. Türkiye bölücü 
terör örgütünün baskı, şiddet ve zul-
münden kurtuldukça her tarafta 
yatırımlar hız kazanıyor. Terörün ka-
ranlık gölgesi üzerimizden kalktıkça 
gençlerimiz, sokaktaki vatandaşları-
mız yarına çok daha güvenle, daha 
bir umutla bakıyor.”
“Irak’taki, Suriye’deki terör baronları-
na nefes aldırmıyoruz”

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin ge-
leceğinde teröre ve terör destekli si-
yasete yer olmadığının gün geçtikçe 
daha iyi anlaşıldığına dikkati çeke-
rek, şöyle devam etti:

“Gerek yaz kış demeden yılın 365 
günü sürdürdüğümüz operasyon-
larımızla gerek kapasitesini ve im-
kânlarını artırdığımız istihbarat teş-
kilatımızla gerekse en nitelikli, en 
donanımlı şekilde yetiştirdiğimiz 
askerlerimiz, polisimizle terör örgü-
tünün üzerine üzerine gidiyor, terö-
ristlerin tepelerine tepelerine biniyor, 
nerede olursa olsun inlerini tek tek 
başlarına geçiriyoruz. Dünya harp 
tarihini yeniden yazan yerli ve millî 
insansız hava araçlarımızla Irak’taki, 
Suriye’deki terör baronlarına nefes 
aldırmıyoruz. Milletimize yaşattıkla-
rı acıların bedelini, kanını döktükleri 
her masumun hesabını bu katil sürü-
lerine misliyle ödetiyoruz.”
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Şehitlerin kanını yerde bırakmadıkla-
rını ve bundan sonra da bırakmaya-
caklarını vurgulayan Cumhurbaşka-
nımız, şunları kaydetti:
“Şehitlerimizin ruhunu muazzep 
etmedik, bundan sonra da etmeye-
ceğiz. Terör örgütlerine yoldaşlık ya-
panlara, oy uğruna bölücü örgütün 
uzantılarıyla ittifak kuranlara, Kan-
dil’in siyasetteki piyonlarının kuyru-
ğuna takılanlara, Yozgat’ta farklı, Di-
yarbakır’a gidince çok farklı konuşan 

mürailere, şehit yakınlarına hakaret 
eden edepsizlere inat biz milletimiz-
le birlikte, sizlerle birlikte yürümeye 
devam edeceğiz.”

İstiklal Marşı’nın “Doğacaktır sana 
vadettiği günler Hakk’ın / Kim bilir 
belki yarın, belki yarından da yakın” 
dizelerini aktaran Cumhurbaşkanı-
mız, “Bugünümüz nasıl dünümüz-
den daha aydınlık ise yarınlarımız da 
bugünlerimizden çok daha parlak, 

huzurlu ve güvenli olacaktır. 21’inci 
yüzyıla, altını çizerek söylüyorum, 
inşallah Türkiye ve Türk milleti dam-
gasını vuracaktır. Bu kutlu yürüyüşü 
engellemek için milletimizin birliğine, 
beraberliğine, kardeşliğine kaste-
denler hezimete uğramaya devam 
edecektir. Rabb’im yar ve yardımcı-
mız olsun diyorum.” ifadelerini kul-
landı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, Çanakkale Şehitler Abidesi’nde 
gerçekleştirilen 18 Mart Şehitleri Anma 
Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. Yılı 
Anma Töreni’nde konuştu.
Cumhurbaşkanımız, tarihin en görkemli 
sayfalarından Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
107’nci yıl dönümünün kutlu ve mübarek 
olmasını diledi.
“Çanakkale geçilmez.” sözünü tarihe nak-
şeden şehitleri rahmet, minnet, tazimle 
yâd ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı-
mız, “İstiklal Harbi’mizde, Kıbrıs Barış Ha-

rekâtı’nda, terörle mücadelede, 15 Tem-
muz’da vatanı için, bayrağı için canını feda 
eden güvenlik güçlerimize ve vatandaş-
larımıza da bu vesileyle Allah’tan rahmet 
diliyorum. Allah onlardan razı olsun, ruh-
larını şad, mekânlarını cennet eylesin. Her 
ne kadar işgal niyetiyle gelmiş olsalar da 
burada toprağa düştükleri andan itibaren 
artık misafirlerimiz olarak gördüğümüz 
diğer milletlerin askerlerini de saygıyla anı-
yorum.” dedi.

“Çanakkale Savaşları milletimizin kahra-

manlık destanıdır”

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un 
Çanakkale’de yaşananları, “Asım’ın nesli 
diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğ-
netmedi namusunu, çiğnetmeyecek. 
Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, 
taşlar... O, rükû olmasa, dünyada eğil-
mez başlar. Vurulup tertemiz alnından, 
uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab, 
ne güneşler batıyor. Ey, bu topraklar için 
toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad 
inerek öpse o pak alnı değer.” ifadeleriyle 
dizelere döktüğünü hatırlatan Cumhur-

başkanımız, şöyle konuştu:

“ÇANAKKALE, İSLAM DÜNYASININ 
KARDEŞLİĞİNİ VE KADER ORTAKLIĞINI DA 
YANSITIR”



Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımız

Nisan 2022___ 3332 ___Nisan 2022

“Çanakkale Savaşları milletimizin va-
tanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yük-
sek faziletlerinin sergilendiği büyük bir 
kahramanlık destanıdır. İnanmış, inancı 
uğrunda ölümü göze almış istiklale âşık 
bir millet 107 sene önce burada tarihin 
akışını değiştirmiştir. Çanakkale’de iman-
lı yürekler karşısında dünyanın en güçlü 
orduları hüsrana uğramış, işgal ruhu 
karşısında inanç galip gelmiştir. Vatanını 
ve hürriyetini canı pahasına korumaya 
kararlı bir millet karşısında durabilecek 
hiçbir kuvvetin, hiçbir silahın olmadığı 
görülmüştür. Türk milleti, Çanakkale’de 
verdiği eşsiz mücadeleyle tüm mazlum-
lara umut olmuş, sömürge altındaki bir-
çok ülke, Çanakkale’den ve daha sonra İs-
tiklal Harbi’mizden aldıkları ilhamla kendi 
mücadelelerini başlatmışlardır. Çanak-
kale Zaferi bu bakımdan sadece bizim 
değil, Balkanlar’dan Afrika’ya, Avrupa’dan 
Asya’ya 100 milyonlarca kardeşimizin de 
ortak zaferidir. Bu şanlı zafer Türkiye’nin 
ve Türk milletinin olduğu kadar, gözünü 
ve gönlünü ülkemize çevirmiş mazlum 
halkların da zaferidir. Hemen yanı başı-
mızdaki mezar taşlarına baktığımızda bu 

hakikati çok net görüyoruz. Burada sade-
ce Türkiye’nin her ilinden, her ilçesinden, 
hemen her köyünden kahramanların ka-
birleri yok, aynı zamanda gönül coğraf-
yamızın dört bir köşesinden gelip burada 
toprağa düşen şehitlerin mezarları da 
var. Saraybosna’nın, Üsküp’ün, Gümül-
cine’nin, Bakü’nün, Batum’un, Halep’in, 
Gazze’nin, Kudüs’ün çocuklarıyla İstan-
bul’un, Ankara’nın, Çorum’un, Yozgat’ın, 
Antep’in, Mardin’in, Edirne’nin evlatları 
tam 107 senedir bu mukaddes toprak-
larda beraberce, koyun koyuna yatıyor. 
Bunun için Çanakkale millet olarak bizim 
ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği 
kadar bütün bu bölgenin, hatta İslam 
dünyasının kardeşliğini, kader ortaklığını 
da yansıtır, sembolleştirir.”
Gençlere “Çanakkale’yi görmeleri” tavsi-
yesi
Gittiği her yerde, gençlerle her buluşma-
sında onlara Çanakkale destanını anlata-
rak orayı mutlaka görmeleri gerektiğini 
söylediğini anlatan Cumhurbaşkanımız, 
her vatan evladının buradaki şehitlikler-
den, ecdadın ortaya koyduğu fedakâr-
lıklardan çıkaracağı büyük dersler oldu-

ğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanımız, 
şunları kaydetti:
“Sadece kendi çocuklarımızın değil, Bal-
kanların, Afrika’nın, Orta Doğu’nun, Orta 
Asya’nın gençlerinin de buraya gelme-
lerini, atalarını tanımalarını, aramızdaki 
kardeşliğin köklerine şahit olmalarını 
arzu ediyorum. Bunu başardığımızda 
Çanakkale’yi evlatlarımıza hakkıyla layı-
kıyla anlattığımızda hem içimizde hem 
de kardeşlerimizle milletimiz arasında 
çok farklı bir muhabbet iklimini tesis 
edeceğimize inanıyorum. Her şeyden 
önce, şu içinde bulunduğumuz mekân-
da Gazi Mustafa Kemal’in komutasında, 
o kınalı kuzuların çıktığı yolda, tüm haçlı 
zihniyetine karşı hilalin zaferini tüm dün-
yaya gösterdiğimiz şu mekânda bizler 
de yavrularımızı buna göre yetiştirme-
miz gerektiğine inanıyorum. Rabb’im 
bizi şehitlerimizin yolundan ayırmasın. 
Çanakkale Deniz Zaferi’mizin 107. yıl dö-
nümünü tekrar tebrik ediyorum. 18 Mart 
Şehitler Günü’nde Anafartalar Komutanı 
ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Musta-
fa Kemal başta olmak üzere bütün kah-
ramanları rahmetle anıyorum.”
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan, AK Parti Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Başkanlığı tarafından ATO 
Congresium’da düzenlenen “Forum 
Metaverse” etkinliğinde katılımcılara 
hitap etti. Bugünün 21 Mart olduğunu 
anımsatan Cumhurbaşkanımız, “21 
Mart, Nevruz günüdür. Milletimizle bir-
likte coğrafyamızdaki pek çok halk, ta-
biatın uyanışının ve baharın gelmesinin 
müjdecisi kabul ettiği 21 Mart’ı bayram 
sevinciyle kutlamaktadır. Binlerce yıldır 
süren Nevruz geleneği, her toplumda 
olduğu gibi milletimiz arasında da mev-
sim değişiminin ötesine geçen sem-
bolleri de bünyesinde barındırmaktadır. 
Buradan, milletimizin ve gönül coğraf-
yamızdaki tüm kardeşlerimizin nevru-
zunu tebrik ediyorum.” diye konuştu. 
Nevruz kelimesinin “yeni gün” anlamına 
geldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı-

mız, bugün dijital teknolojilerin nevruzu, 
dijital teknolojilerin yeni bir safhası de-
nilebilecek Web 3.0 ve onunla bağlan-
tılı en popüler mecra olan Metaverse 
hakkında konuşmak, tartışmak, tespit 
ve teklifleri paylaşmak üzere bir arada 
olunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı-
mız, bu önemli programdan dolayı AK 
Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Baş-
kanlığına teşekkür etti. ”Bu, siyasette 
bir ilk ve bu ilki başaran Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Başkanlığımıza özellikle 
partimin tüm yetkilileri olarak teşekkür 
ediyoruz.” diyen Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti: 
“İnsanlık tarihinde dünyanın tamamın-
da bu kadar çok bireyi içine alan deği-
şimlerin bu denli kısa sürede gerçekleş-
tiği bir başka dönem herhalde yoktur. 
Kendi kuşağıma mensup insanlar için 
söylüyorum, dedelerimizden babaları-

mıza, babalarımızdan bize, bizden evlat-
larımıza, evlatlarımızdan torunlarımıza 
kadar geçen beş nesilde dünyanın ya-
şadığı değişim gerçekten çok büyüktür. 
Dedelerimizin hayat biçimleri çok küçük 
farklarla; üç asır, beş asır, hatta on asır 
önceki atalarıyla neredeyse aynıydı. 
Babalarımız, giyim kuşamdan sanayi 
devrimiyle ortaya çıkan kimi araçları 
kullanmaya elektrik, televizyon, telefon 
gibi kimi imkânlarla tanışmaya varan 
gelişmelerle modern dünyaya adım at-
mışlardı. Biz ise tarlada sabandan elekt-
ronik donanımlı traktörlere, evde siyah 
beyaz tüplü televizyondan internetin 
sunduğu sınırsız medya alternatifleri-
ne, iş hayatında mal takasından dijital 
pazarlamaya, günlük hayatta ıslıkla 
seslenmeden sosyal medya emojileri-
ne uzanan baş döndürücü bir devrime 
bizzat şahitlik ettik.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİ BİR DİJİTAL 
SEFERBERLİK DÖNEMİ OLARAK İLAN 
EDİYORUM”

Çocukluğumuzda ve gençliğimizde, film-
lerde, hikâyelerde, çizgi romanlarda gele-
ceğin dünyasına dair tasavvurların aynıyla 
değilse bile benzer şekillerde birer birer 
hayata geçirildiğini gördük. Evlatlarımız 
bu büyük dijital devrimin aktif kullanımın-
dan içerik üretimine, teknik donanımından 
yazılımına kadar tüm süreçlerinin bizzat 
içindeydi. Torunlarımız ise konuya hakimi-
yetleri ve kullandıkları teknolojik araçların 
zenginliğiyle bizim kavrayabileceğimizin 
çok ötesinde bir dünyada yaşıyorlar ve çok 
da sevimliler. Toplantının konusu olan me-
taverse ve benzeri mecralar belki torunla-
rımızı da aşıp onların çocuklarının hayat 

biçimlerinin ayrılmaz birer parçası olacak.”
“Dünya, dijital teknolojiler üzerinde inşa 
edilen yeni bir döneme doğru doludizgin 
gidiyor”
Meta projelerin, web 3.0 denen çok daha 
kapsamlı, çok daha kuşatıcı, çok daha kar-
maşık bir teknolojik dönüşümün üzerinde 
inşa edilen mecralardan yalnızca biri oldu-
ğunu söyleyen Cumhurbaşkanımız, bu sü-
recin öncelikle 5G gibi, 6G gibi yeni altyapı 
teknolojilerinin ve elbette yatırımlarının 
hızla inşa edilmesini, yaygınlaştırılmasını 
gerektirdiğini vurguladı.
Her ne kadar koronavirüs salgını dönemi-
nin dijital tüketimi artırarak bu teknoloji-

lerin cazibesini parlatmışsa da böylesine 
büyük yatırımların öyle kısa sürede ger-
çekleştirilebilmesinin mümkün olmaya-
cağına işaret eden Cumhurbaşkanımız, 
konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
“Bu teknolojileri geliştiren şirketler, vadet-
tikleri yeni dijital dünyayı, önce kendi ülke-
lerinin vatandaşları, hatta onların da belirli 
bir kesimi için erişilebilir kılacak, zamanla 
da yaygınlaştıracaklardır. Fakat gerçek şu 
ki dünya, dijital teknolojiler üzerinde inşa 
edilen yeni bir döneme doğru doludizgin 
gidiyor.  Ülkelerin yöneticileri olarak bizlere 
düşen görev, kendi insanlarımızı,

kendi gençlerimizi özellikle de bu kaçınıl-
maz geleceğe en doğru, en güvenli, en 
güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamaktır. 
Henüz başlangıç aşamasında bir teknoloji 
olan metaverse konulu böyle bir toplantı 
yapıyor olmamızın sebebi de işte budur. 
Bundan dolayı Ömer kardeşimi tebrik edi-
yorum, ekibini tebrik ediyorum.” “Önümüz-
deki dönemi bir dijital seferberlik dönemi 
olarak ilan ediyorum” Daha önceki sayısız 
örneğin üzerine son Ukrayna-Rusya krizi-
nin bir gerçeği gösterdiğine dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız, şunları kaydetti: “Her 

alan gibi dijital dünyada da kendi altyapı-
nıza, kendi mecralarınıza, kendi insan gü-
cünüze sahip değilseniz, yani yerli ve millî 
ayaklar üzerinde durmuyorsanız felaketin 
içindesiniz demektir. İHA’larınızı, SİHA’la-
rınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız 
her an köle olmayla karşı karşıyasınız. Tıp-
kı diplomaside, ekonomide, askerî alan-
da olduğu gibi dijital dünyada da aslolan 
kendi gücümüzdür. Özgün teknolojileri-
mizi, yazılımlarımızı geliştirmeden, özgün 
içeriklerimizi üretmeden kafamızı yastığa, 
huzurlu kalple koyamayız. Geleceğimize 

güvenle bakamayız. Gençlerinin zihinleri 
ve gönülleri başka mecralara bağlı bir top-
lumun akıbetinin hayır olması mümkün 
değildir. Elinde silahla dolaşan bir gençlik 
AK Parti gençliği olamaz. İşte biz ‘Tekno-
fest gençliği’ dedik, şimdi ise Metaverse ile 
birkaç adım öne çıkan bir gençlik diyoruz. 
Bunun için burada sizlerin huzurunda önü-
müzdeki dönemi bir dijital seferberlik dö-
nemi olarak ilan ediyorum. Toplantımızın 
sloganı olan, gerçekten beni çok çok mut-
lu etti, ‘Gelecek Onu Tasarlayana Aittir’, bu 
ifadeyi çok isabetli buluyorum.”
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet 
ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’nin
ardından NATO Karargâhında düzenle-
diği basın toplantısında hitaplarını
gerçekleştirdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stolten-
berg’e kritik bir dönemde zirveye öncü-
lük ettiği için teşekkür eden Cumhur-
başkanımız, Stoltenberg’i, gerek
bu zorlu dönemde sergilediği dirayetli
liderlik, gerekse Türkiye’nin de kuvvetle
desteklediği görev süresinin uzatılma-

sı dolayısıyla canı gönülden tebrik etti.
Cumhurbaşkanımız, “Belçika makam-
larına da zirveye başarılı ev sahiplikle-
rinden ötürü tebrik ve takdirlerimi
iletiyorum. Sadece Avrupa güvenlik
mimarisinin değil, küresel güvenlik al-
gısının da kökten değiştiği bir süreçten
geçiyoruz.” diye konuştu.
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın
bugün itibarıyla birinci ayını geride bı-
raktığını anımsatan Cumhurbaşkanı-
mız, şöyle devam etti:
“NATO müttefikleri olarak hem güncel 

gelişmeleri hem de ittifakın cari
güvenlik ortamında aldığı tedbirleri
değerlendirmek üzere bir araya geldik.
25 Şubat’ta video konferans yöntemiy-
le düzenlenen Zirve’nin ardından
NATO’nun bir kez daha birlik ve daya-
nışma mesajı vermesi anlamlıdır. Tür-
kiye’nin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü-
ne ve egemenliğine 2014’ten bu yana
sergilediği kuvvetli destek, herkesin
malumudur. Kırım’ın ilhakını tanımadı-
ğımızı ve tanımayacağımızı her fırsat-
ta ifade ettik, etmeyi sürdürüyoruz.

Zirve vesilesiyle Ukrayna’nın toprak
bütünlüğüne yönelik desteğimizi bir
kez daha güçlü biçimde vurguladım.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla ilgili
tutumumuz da bu ilkeli politikamızla
uyumludur ve nettir. Savaşın neden
olduğu yıkım ve insani trajedi ortada-
dır. Tahrip olan şehirler, adeta enkaza
dönen hastaneler, okullar, evler, bütün
varlığını bir bavula sığdırmış gözü yaşlı
mülteciler, korku ve endişenin pençe-
sinde kıvranan masum çocuklar,
savaşın kanlı yüzünü bizlere tekrar ha-

tırlatmıştır.” “Yapıcı ve karşılıklı güvene
dayalı diyalog içinde olmaya özen gös-
teriyoruz”
Ukrayna-Rusya savaşının özellikle
çocuklar ve kadınlar üzerinde izleri
senelerce silinmeyecek, çok ağır trav-
malara yol açtığını vurgulayan Cum-
hurbaşkanımız, “Çatışmalar uzadıkça
maalesef her iki tarafta da savaşın
yıkıcılığı artıyor. Bu süreçte Türkiye, ge-
rek coğrafi konumu, gerekse
NATO müttefiki olarak özel ve istisnai
bir yerde duruyor. Öncelikle Ukrayna

ve Rusya, Karadeniz’den komşumuz
olan iki ülkedir. Ukrayna ile köklü, çok
boyutlu ve yakın ilişkilerimizin yanı
sıra stratejik ortaklığımız vardır. Bir
diğer komşumuz Rusya ile yapıcı ve
karşılıklı güvene dayalı diyalog içinde
olmaya özen gösteriyoruz.” dedi.
Türkiye’nin son 11 yıldır Suriye’deki
savaşın yükünü adeta tek başına
taşıyan bir ülke olarak, bölgedeki
sulhu sükûnun hâkim kılınması
için çalıştığını belirten Cumhurbaşka-
nımız, şöyle devam etti:

“Savaşın bir an önce sona erdirilmesi-
ne yönelik olarak iki ülkeyle de yoğun
temas halindeyiz. Taraflar arasındaki
müzakereleri yakından takip ediyor ve
destekliyoruz. Müzakere sürecini ko-
laylaştırmak için şimdiye kadar birçok
adım attık. Antalya’da dışişleri bakan-
larını bir araya getirmemiz ve bilahare
dış işleri bakanımın Moskova ve Lviv
temasları, birer dönüm noktası oldu.
Nihai çözümün, her iki ülkenin ve ulus-
lararası kamuoyunun kabul edeceği
muteber bir formüle dayanması gerek-
tiğini düşünüyoruz.”
Ukrayna’nın egemenliği ve bağımsızlı-

ğının temel öncelik olması gerektiğini
vurgulayan Cumhurbaşkanımız, “Mü-
zakerelerde bazı noktalarda ilerleme
kaydedilmesini ihtiyatlı bir iyimserlikle
karşılıyoruz. Savaşın başından itibaren
Montrö sözleşmesinin ülkemize sağla-
dığı yetkileri Karadeniz’de gerilimi
düşürmek amacıyla kullanıyoruz.” dedi
”Dostlarımızın içinde bulunduğu zorlu-
ğu gayet iyi anlıyoruz”
Cumhurbaşkanımız, insani yardımlar 
noktasında da Türkiye’nin, üzerine
düşeni fazlasıyla yaptığını söyleyerek,
şunları kaydetti:
“Şu ana kadar 56 tır bölgeye insani yar-

dım göndermiş durumdayız ve gön-
dermeye de devam ediyoruz. Ukray-
nalılar da dâhil 63 binden fazla kişinin,
çatışma bölgelerinden ayrılmasına
yardımcı olduk. Türkiye’ye giriş yapan
Ukraynalıların sayısı ise 60 bine yaklaş-
tı. Ukrayna ve komşularına bu insani
yardımları bundan sonra da gönder-
meye devam edeceğiz. Gerek AFAD,
Türk Kızılay gibi resmi kurumlarımız,
gerekse sivil toplum kuruluşlarımız sa-
hada çok büyük bir özveriyle çalışıyor.

“SAVAŞIN NEDEN OLDUĞU YIKIM VE 
İNSANİ TRAJEDİ ORTADADIR”
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Her türlü riske ve tehdide rağmen mil-
letimizin alicenaplığını ve dayanışma 
ruhunu temsil eden tüm kuruluşları-
mızı buradan tebrik ediyorum. Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna 
Gözlem Misyonu’nun 142 görevlisini 
de İstanbul üzerinden tahliye ettik. Son 
8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev 
sahipliği yapan ki yaklaşık 5 milyon 
mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz, 
dostlarımızın içinde bulunduğu zor-
luğu gayet iyi anlıyoruz. Mültecilere 
sahip çıkma konusunda uluslararası 
toplumun iyi bir imtihan veremediğini 
de geçmişteki acı tecrübelerimizden 
çok iyi biliyoruz. Evini ve yurdunu terk 
etmek zorunda kalan çaresiz insan-
ların göz rengine, diline, inancına, kül-

türüne göre ayrımcılığa uğramasını 
esefle karşılıyoruz. Başta Avrupa ülke-
leri olmak üzere herkes kapısına gelen 
mültecileri desteklemeli, sıkıntıları-
nın hafifletilmesi için elini taşın altına 
koymalıdır. Bizi insan kılan, bizi diğer 
canlılardan ayıran sadece kendi acımı-
za değil, başkalarının acısına yönelik 
hassasiyetimizdir, empati duygumuz-
dur. 11 yıldır Suriyeli kardeşlerimizin, 
son 1 aydır Ukrayna halkının yaşadığı 
zorlukların, gelecekte bir başka ülkenin 
başına gelmeyeceğinin hiçbir garantisi 
yoktur. Türkiye olarak, ‘insanı yaratıl-
mışların en şereflisi gören’ medeniyet 
anlayışımız çerçevesinde, hiçbir ayrım 
yapmadan, ihtiyaç sahiplerinin yanın-
da olmayı sürdüreceğiz.”

“Türkiye’ye şükran beyanlarında bulu-
nan ülkeler oldu”
Cumhurbaşkanımız, zirveye ev sahipli-
ği yapan Belçika Hükümetine ve NATO 
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e zir-
venin başarılı bir şekilde icra edilmesi 
noktasındaki katkıları dolayısıyla te-
şekkür etti.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan 
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin hem 
Ukrayna hem de Rusya ile temasları-
nın bulunduğunun hatırlatılması ve “İki 
lideri bir araya getirmek için yoğun bir 
diplomasi trafiği de yürütüyorsunuz, 
bu çerçevede bugün zirvede NATO’nun 
Türkiye’den beklentileri var mıydı? Var-
sa hangi konular üzerineydi?” şeklinde-
ki soru üzerine şunları söyledi:

“Salt Türkiye üzerinde yoğunlaşan de-
ğil, şu ana kadar yaptığımız çalışma-
larla ilgili olarak Türkiye’ye şükran be-
yanlarında bulunan ülkeler oldu. Gerek 
Sayın Putin’le gerek Sayın Zelenskiy 
ile görüşmelerimizi bundan sonra da 
devam ettireceğiz ve bütün gayretimiz 
bu iki lideri bir araya getirmek sure-
tiyle özellikle de bir barış atmosferini 
oluşturmak. Zaten malum, Beyaz 
Rusya’da devam eden süreçle ilgili bir 
teknik altyapının devam ettiği bu çalış-
malarda gerek NATO gerek silahsız-
lanma gerek kolektif güvenlik gerekse 
Rusçanın resmi dil olarak kullanılması 
gibi konularda adeta bir ittifak söz ko-
nusu. Ama bunun dışında bir Kırım, 
bir Donbas meselesi var ki burada 
tabii buna Ukrayna’nın sıcak bakması 
adeta mümkün değil. Burada da haklı 

olarak, Zelenskiy’nin ifade ettiği bunu 
referanduma getirme anlayışı da ‘Tüm 
Ukrayna halkının vereceği karardır’ de-
mek suretiyle bence akıllı bir liderlik 
uygulamasını ortaya koymuştur.”
Cumhurbaşkanımız, bir basın mensu-
bunun, “Ukrayna’nın ‘Türkiye’nin ga-
rantör ülke olmasını istiyoruz’ şeklinde 
bir talebi olmuştu. Bu talep bugünkü 
toplantıda gündeme geldi mi? Rusya 
ateşkes şartlarını açıkladı. Bu talepler 
nezdinde kalıcı bir ateşkesten söz et-
mek mümkün mü?” şeklindeki soru-
suna ise şu yanıtı verdi:
“Malum, bu görüşmeler devam ediyor. 
Bir işin teknik altyapı olarak devam et-
tiği görüşmeler boyutu var ki bu daha 
çok Beyaz Rusya’da devam eden bir 
süreçti ama bunun yanında özellikle 
Zelenskiy’nin bizimle yaptığı görüş-

melerdeki talebidir ve bu talebinde 
de zaten Türkiye’nin bu işin içerisinde 
arabulucu rolünü üstlenmesini bizzat 
istiyor. Rusya’nın da buna olumsuz 
yaklaşma gibi bir durumu söz konusu 
değil. Dışişleri Bakanı’nın Dışişleri Ba-
kanı’mla yaptığı görüşmelerde onların 
da buna olumlu bir yaklaşım sergiledi-
ği söz konusu. Temennimiz odur ki bu 
sürecin içerisinde yine liderlerle yapa-
cağımız görüşmelerde inşallah bura-
dan eğer Türkiye’nin arabuluculuğuna 
yönelik olumlu bir talep, teklif gelirse 
biz zaten buna hazırız. Bu ister Ankara 
olur, İstanbul olur, farklı bir vilayetimiz 
olur, buralarda bu görüşmeyi yapmak 
suretiyle bu adımı atmaya hazır oldu-
ğumuzu söyledik.”
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Gençlik Kolları

ÜNİVERSİTELİ AK GENÇLİK ÜNİAK 
GENÇLİK ZİRVESİ’NDE BULUŞTU
AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler 
Birimi’nin düzenlediği ve birçok semi-
ner, söyleşi ve eğitim programına ev 
sahipliği yapmış olan ÜNİAK Gençlik 
Zirvesi 20-23 Mart tarihleri arasında 
AK Parti Genel Merkez’de gerçekleş-
tirildi. Zirveye 81 ilden 207 farklı üni-
versiteden 425 üniversite öğrencisi 
katıldı. 

İlk defa düzenlenen ÜNİAK Gençlik 
Zirvesi’nin açılış programında üniver-
siteli gençlere hitap eden Gençlik Kol-
ları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, zirveyi 
düzenlemeleri amaçlarını; “Gençlerin 
fikirlerini, projelerini keşfetmek ve ha-
yata geçirmek, temel ve kültürel değer-

lerine saygılı ve yenilikçi bakış açısına 
sahip olan vizyoner gençlerin gelişimi-
ne destek olmak ve Türkiye’nin 2023, 
2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda 
sosyal, ekonomik ve demokratik bakış 
açısına sahip gençlerin entelektüel 
gelişimine katkı olmak amacıyla bu 
zirveyi düzenledik” sözleriyle ifade etti. 

4 gün boyunca Zirvede, AK Parti Baş-
kanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Baş-
kanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti 
Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK 
Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti 
Genel Sekreteri Fatih Şahin, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 

ÜNİAK üyesi üniversite öğrencilerine 
siyaset, ekonomi, uluslararası ilişkiler 
ve kültür-sanat alanlarında konuşma-
lar yaptı. 

Seminerlere ek olarak Zirve kapsamın-
da üniversite öğrencileri Millet Kütüp-
hanesi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ni 
ziyaret ederek aynı zamanda kültürel 
aktivite de gerçekleştirdiler. 

4 gün boyunca yoğun devam eden 
ÜNİAK Gençlik Zirvesi’nin kapanış 
programında Eyyüp Kadir İnan, bu zir-
veyi her altı ayda bir düzenli yaparak 
gelenek haline getirmeyi planladıkları-
nı dile getirdi. 

Gençlik Kolları
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Çevrei Şehir ve Kültür

AK PARTİ KÜLTÜR SANAT KONGRESİ 
TAMAMLANDI
“Sahip Olduğumuz Kültür Birikimini 
Geleceğe Taşıma Sorumluluğunu 
Omuzlarımızda Taşıyoruz”
Çevre, Şehir ve Kültür, Yerel Yöne-
timler, AR-GE ve Eğitim Başkanlıkları 
tarafından düzenlenen AK Parti Yerel 
Yönetimler Kültür Sanat Kongresi 18-
20 Mart tarihlerinde Ankara Kızılcaha-
mam’da gerçekleştirildi.
3 gün süren Kongre, AK Parti Çevre, 
Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı ve Samsun Mil-
letvekili Çiğdem Karaaslan’ın Açılış 
Konuşması ile başladı, ikinci ve üçün-
cü gün gerçekleşen oturumlarda kül-
tür-sanat çeşitli yönleriyle ele alındı. 
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı 

Mehmet Özhaseki’nin Kapanış Konuş-
ması ve Belediye Başkanlarına farklı 
kategorilerde ödüllerin takdim edildiği 
ödül töreni ile kongre sona erdi.
Karaaslan, kongrenin açılışında yap-
tığı konuşmada kültür ve medeniyet 
vurgusu yaptı. Kongre oturumlarında 
AK Parti’nin son 20 yılda kültür-sanat 
alanında ortaya koyduğu projelerin, 
eserlerin, bugünün ve yarına dair plan-
lamaların müzakere edildiğini akta-
ran Karaaslan, Kongre süresince çok 
değerli isimlerle AK Parti döneminde 
kültür ve sanatın tüm yönleriyle konu-
şulduğunu ifade etti. 
“Kültür Sanat Kongresi ile Yeni Bir Yol 
Hikâyesi Yazıyoruz”

Karaaslan, Kongre açılışında yaptığı 
konuşmada, “Cumhurbaşkanımız ve 
Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın her zaman söylediği gibi 
her şey bir hayalle başlar, sonra güçlü 
bir fikre dönüşür ve ancak inanç, azim 
ve kararlılıkla gerçek olur. Her başarılı 
işin arka planında böyle güçlü bir te-
mel vardır. İşte biz de bu bilinçle çalışı-
yor, AK Parti olarak Türkiye’yi pek çok 
alanda daha ileri standartlara kavuştu-
racak hizmetlerin altına imza atarken 
aslında milletimiz ile birlikte kurduğu-
muz hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir 
yol hikâyesi yazıyoruz. Bizler, büyük bir 
medeniyeti temsil ediyoruz, bir gelene-
ği sürdürüyoruz. 

Çevrei Şehir ve Kültür

Ama hepsinden de önemlisi bu büyük 
kültür birikiminin varisleri olarak onu 
geleceğe taşımanın sorumluluğunu 
omuzlarımızda taşıyoruz.” dedi.

“Geçmişten Referansla Bugüne Ula-
şanı Geleceğe Taşıyacak Yeni Fikirler 
Geliştirmek İçin Çalışmalıyız”
“Bugün kültürün ve sanatın giderek 
önem kazandığı, etki gücü bakımından 
hiç olmadığı kadar belirleyici bir unsur 
haline geldiği bir dönemin içindeyiz.” 
ifadelerini kullanan Karaaslan, “Çağın 
şartlarına uyum sağlama çabasını ka-

dim kültürümüzün unsurlarıyla birleş-
tirebilme başarısı gösterebildiğimizde 
geçmişten geleceğe sağlam köprüler 
inşa edebiliriz. Taklitten uzak olanı, öz-
günlüğü ile değer katanı, geçmişten 
referansla bugüne ulaşanı geleceğe 
taşıyacak yeni fikirler geliştirmek için 
çalışmalıyız. Ülkemizin sahip olduğu 
medeniyet ve kültür birikiminin üzeri-
ne yenilerini eklemek üzere AK Parti 
olarak yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 
Milli benliğimizin taşıyıcısı olarak kül-
türümüzün korunması ve geleceğe 
ulaştırılması konusunda misyon üst-

leniyoruz, politikalarımızı da bu doğ-
rultuda oluşturuyoruz. 2023’e doğru 
giderken her bakımdan hazırlıklarımızı 
yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.
Kongrenin genel olarak son derece 
verimli geçtiğini, çıktılarının da önü-
müzdeki dönemde oluşturulacak po-
litikalarda belirleyici olacağını aktaran 
Karaaslan, Yerel Yönetimler Kültür 
Sanat Kongresi’ne fikirleriyle katkı su-
nanlara ve organizasyonda emeği ge-
çenlere teşekkür etti.
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Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 
ÜNİAK Gençlik Zirvesi’ne katıldı. Şahin, 
yaptığı konuşmada çok seçkin bir kit-
leyle beraber olduğunu, çok anlamlı, çok 
güzel bir tablo ile karşı karşıya olduğunu 
söyledi.
Genel Sekreter Şahin, AK Parti’nin kurul-
masıyla birlikte gençlik alanında bir zih-
niyet devriminin yaşandığını belirterek, “ 
Her alanda olduğu gibi gençlik alanında 
da bir paradigma değişikliğine gidildiğini 
görüyoruz. Özgüveni yerine gelmiş, ener-
jisini ülkesinin büyümesi, kalkınması ve 
gelişmesi için kullanan bir gençliğin oldu-
ğunu görüyoruz.” dedi.
“AK Parti gençlerin en çok güvendiği, de-
ğer ve destek verdiği partidir”
AK Parti’nin bir gençlik hareketi olduğunu 
ifade eden Şahin, “AK Parti gençlerin he-
yecanıyla, dinamizmiyle bugünlere gel-
miş, başarılar elde etmiş bir partidir. AK 
Parti gençlere değer veren, önem veren, 
güvenen bir partidir. Gençlerin de en çok 
güvendiği, değer verdiği, destek verdiği 
parti AK Parti’dir.” diye konuştu. 
“AK Parti’de gençler siyasetin öznesi ha-
line geldi”
AK Parti’de gençlerin siyasetin öznesi 
haline geldiği belirten Şahin, “Gençle-
rin enerjisi, fikriyatı, görüşleri, önerileri, 
düşünceleri, eleştirileri doğrultusunda 
siyasetimize yön veriyoruz. Yalnızca bi-
zim siyasetimizden etkilenen değilsiniz. 
Bizim siyasetimizi oluşturansınız aynı za-
manda. Sizin zihninizden, yüreğinizden 
geçenler politikaya dönüşmekte, hizme-
te, esere dönüşmekte.” şeklinde konuştu.
Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:
“Bugün AK Parti bir dünya markası ise 
bugün Cumhurbaşkanımız bir dünya li-
deriyse bu sizlerin enerjisi, desteği saye-
sindedir. Gençlerimizin liderimiz Recep 

Tayyip Erdoğan’ın arkasında dimdik dur-
ması sayesindedir. Cumhurbaşkanımız 
BM Genel Kurulu’nda Dünya 5’ten büyük-
tür diye haykırıyorsa, daha yaşanabilir, 
daha adil bir dünya mümkün diyorsa bu 
sizlerden aldığı destek sayesindedir.” 
 “Gençleri tek bir harfin parantezine al-
mak ne kadar doğru olabilir”
Şahin, gençler üzerinde son dönemlerde 
Z, Y, X gibi kategorizasyonlar yapılması-
nın suni, yapay ve zorlama bir yöntem ol-
duğunu söyledi. Bu çalışmaların gençleri 
bir kalıba sokarak bütün farklılıklarını yok 
edip, onları şekillendirmek amacıyla ya-
pıldığını belirten Şahin, “Sen şu kuşaksın, 
beğenilerin zevklerin budur, şunun arka-
sından koşarsın gibi bir dayatma ama-
cıyla yapıldığını düşünüyorum. Binler, 
onbinler, yüzbinler, milyonlarca gençten 
insandan yürekten, bireyden bahsediyo-
ruz. Bütün bunları tek bir harfin parante-
zine almak ne kadar doğru olabilir.” diye 
konuştu.
"Sessiz devrimler gerçekleştirdik"
Türkiye’nin büyüyen, kalkınan gelişen bir 
ülke olduğunu anlatan Şahin, son 20 yıl-
da her alanda çok önemli mesafeler kat 
ettiklerini ve sessiz devrimler gerçekleş-
tirdiklerini ifade etti.
Genel Sekreter Şahin, şöyle konuştu:
“Demokraside, insan haklarında, özgür-
lükte, hukukta, adalette, tarımda, bili-
şimde, teknolojide diplomaside... Hangi 
alana bakarsak bakalım, 20 yıl öncesi 
Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında çok 
büyük farklar var. Gençler sayesinde çok 
önemli işler gerçekleştirdiğimizi görüyo-
ruz. Her alanda, daha büyük hizmetlere 
imza atacağımıza da canı gönülden ina-
nıyorum. Türkiye’nin savunma sanayiine 
baktığımızda yüzde 20 olan yerlilik oranı-
nı son 20 yıl içinde yüzde 80’e çıkardık. 

Bugün artık kendi savaş gemisini tasar-
layan ve uygulayan bir Türkiye var. Silahlı, 
silahsız insansız hava araçlarını yapabi-
len, bunu ihraç edebilen bir Türkiye var. 
Kendi piyade tüfeğini, yerli otomobilini 
yapabilen bir Türkiye var.” 
“Türkiye bölgesel ve küresel denklemler-
de önemli, kilit bir rol üstleniyor”
“Dış politikaya baktığımızda artık Türki-
ye’nin içinde yer almadığı bir denklemin 
kurulması mümkün değil. Türkiye, fikri 
merak edilen, görüşü önemsenen, politi-
kaları dikkate alınan bir ülke durumunda. 
Son haftalara baktığımızda Türkiye’yi 
ziyaret eden devlet başkanları trafiğini 
takip etmekte zorlanıyoruz. Almanya, 
Hollanda, Ukrayna ve Rusya temasları ve 
bütün dünyanın gözünde Antalya Diplo-
masi Formu'nun yapıldığı bir Türkiye var. 
Türkiye bu dönemde bölgesel ve küresel 
denklemlerde önemli, kilit bir rol üstleni-
yor.” 
“Cesur olun, risk almaktan, hata yapmak-
tan korkmayın”
Genel Sekreter Şahin, gençlerin azmini, 
inancını ve çalışmalarını çok kıymetli ve 
değerli bulduklarını da ifade ederek ko-
nuşmasını şöyle tamamladı:
“Bizim geleceğimize yön verecek, politi-
kalarımızı oluşturacak sizlersiniz. Cesur 
olun. Risk almaktan, hata yapmaktan 
korkmayın. Karar almaktan, olayların 
üstüne gitmekten, eleştirmekten, irdele-
mekten, sesinizi yükseltmekten çekin-
meyin.  Hiçbir şeyi görmezden gelmeyin. 
Karar verin, üstüne gidin, sonuçlandırın, 
neticelendirin. Partimizin de, ülkemizin 
de ihtiyacı olan bu. Sizden de beklentimiz 
bu. Her platformda, her zeminde özellikle 
partimizin çatısı altında fikirlerinizi beyan 
etmekten, arkasında durmaktan vazgeç-
meyin.”                            

ŞAHİN: AK PARTİ GENÇLERİN EN 
ÇOK GÜVENDİĞİ, DESTEK VERDİĞİ 
PARTİDİR
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Siyasi partiler ve seçimler demokratik 
siyasal hayatın vazgeçilmez unsurla-
rıdır. Gerçekten siyasi partiler demok-
rasinin örgütlü yanını, seçimler ise 
demokrasinin görünür yanını ortaya 
koyan araçlardır. Bu nedenledir ki si-
yasi partilere ilişkin kanunlar, seçim-
lere ilişkin kanunlar hem içerik hem 
de uygulamayla ülkenin demokrasi 
standardını gösteren önemli belgeler 
olarak kabul edilir. Ülkemizde seçim-
ler uzun yıllardır yerleşmiş uygulama-

lar ve kanunlar çerçevesinde serbest, 
eşit, gizli oy açık tasnif esasına göre, 
yargı yönetim ve denetimi altında ya-
pılagelmektedir.  

TEMSİLDE ADALET, YÖNETİMDE İS-
TİKRAR
Seçimlere ilişkin önemli ölçüt kurallar-
dan biri de temsilde adalet, yönetimde 
istikrardır. Dolayısıyla temsilde adalet, 
yönetimde istikrar ilkelerinin aynı anda 
gerçekleştirilmesi gerçekten fevka-

lade zordur, amaç farklılığı gösteren 
kavramlar çünkü bu iki kavram. Gerek 
bu kanun değişikliğiyle gerekse önce-
ki genel seçim ve milletvekili seçimi 
kanunlarında bu kavramların denge-
lenmesi ve hayat bulması hususunda 
büyük çabalar olduğunu hepimiz, her-
kes bilmektedir. Demokratik ülkelerde 
bu iki kavramın uyumlaştırılmasında 
yaşanacak zorluklar karşısında bu il-
kelerin hangisine ağırlık verileceği, o 
ülkenin siyasal birikim ve toplumsal 

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 
HAYATİ YAZICI, YENİ SEÇİM YASASINI 
ANLATTI: "CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET 
SİSTEMİYLE ULAŞILAN YÖNETİMDE 
İSTİKRAR, TEMSİLDE ADALETLE 
GÜÇLENDİRİLDİ"

tecrübelerine göre değişiklik gösteri-
yor. Bu konuda da en başat konular-
dan bir tanesi de ülke seçim barajıydı.

SEÇİM BARAJI YÜZDE 7’YE İNDİRİL-
Dİ
Milliyetçi Hareket Partisiyle birlikte 
hazırladığımız ve TBMM Genel Ku-
rulu’nda kabul edilen 15 maddeden 
oluşan bu kanunla, 2839 sayılı Millet-
vekili Seçimi Kanunu’nda hâlen yüzde 
10 düzeyinde uygulanmakta olan ülke 
seçim barajı yüzde 7’ye indirildi. Cum-
hurbaşkanlığı hükûmet sisteminin yö-
netimde istikrar ilkesini güçlendirdiği 
göz önüne alındığında, değişiklikle 
ülke seçim barajında bir miktar indi-
rim yapılarak daha fazla partinin, fikrin 
Mecliste temsili, dolayısıyla temsilde 
adalet perspektifinin güçlendirilmesi 
hedeflenmiştir.  

OY VE İRADE SAPMASININ ÖNÜNE 
GEÇİYORUZ
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanu-
nu’nun 34’üncü maddesine göre ittifa-
kı oluşturan siyasi partilerin milletvekili 
sayıları, ittifakın aldığı toplam milletve-
kili sayısının, ittifak içinde yer alan bir 
partinin aldığı oy oranına göre ittifak 
içinde dağılımıyla hesaplandığını bil-
mekteyiz. Yeni düzenleme ile ittifakı 
oluşturan siyasi partilerin her birinin 
çıkaracağı milletvekili sayısı, her se-
çim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği 
oy sayısı esas alınarak genel D’Hondt 
uygulamasıyla belirlenecektir. 
Bu düzenleme ile siyasi partilerin tüzel 
kişiliklerine destek verilmiştir. Çünkü 
ittifaklar partilerin programlarından, 
tüzüklerinden feragat edip belli bir 
küme altında tekleşmesi demek değil-
dir. Belirlenmiş hedefler, amaçlar doğ-
rultusunda o hedeflere odaklanmış 

ama bunun yanında tüzel kişiliklerinin, 
bağımsızlıklarının, ayrı parti oluşla-
rının da sürdürülmesinin gerekliliği 
ortadadır. İşte, bu gerekliliğe anlamlı 
katkı sağlamak ve hem vatandaşa ait 
olan oy hakkının, vatandaşın kullandı-
ğı hedef doğrultusunda, sapmaya yol 
açmadan, hangi partiye verilmişse o 
partinin hanesine yazılmak suretiyle 
sandıktan çıkmasını sağlamaktır. Bu-
radaki düzenlemenin ana çerçevesi 
bu ve ayrıca, siyasi parti tercihlerinde 
belirli ortak hedef ve hedefler ötesinde 
seçmen iradesinin kendi partisi dışın-
da başka partililere yansımaması gö-
zetilmiştir. Bu da demokrasinin önemli 
değer hükümlerinden biridir diye dü-
şünüyoruz. Dolayısıyla oy ve irade 
sapmasının önüne geçiyoruz.

SİYASET MÜHENDİSLİĞİNİ ÖNLE-
DİK
Meclis’te kabul edilen düzenleme ile 
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nda 
siyasi partilerin seçimlere katılabilme-
lerine ilişkin kuralda da değişiklik yap-
tık. Örgütlenmesi olmayan bir partinin 
salt grup kurarak seçime girmesini 
demokratik bulmadık. Grup kurmayı 
seçimlere katılmanın şartı olmaktan 
çıkardık.  Bir siyaset mühendisliği he-
sabıyla yapılacak hareketler önlene-
cek. Parti grupları Meclis çalışmaları-
na ilişkin yapılardır ve bu sebepledir ki 
grupların faaliyetleri görev ve yetkileri 
Meclis İçtüzüğü’nde düzenlenmiştir. 
Oysa demokrasi örgütlü toplumu 
öngörür ve örgütlenmenin en yaygın 
biçimini siyasi partiler oluşturur. Bu 
sebeple yasamızda yer alan seçime 
katılabilmenin asgari örgütlenme ve 
seçimden altı ay önce kongresini yap-
mış olma şartı yeterli ve demokratik 
değerler açısından uygundur.

GÖRME ENGELLİ SEÇMENLERE UY-
GUN PUSULA
Yeni düzenleme ile il seçim kurulu 
başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu 
başkanları, en az birinci sınıfa ayrılmış 
hâkimler arasından adli yargı adalet 
komisyonunca kura ile belirlenecek. 
Hukuken çok doğru, demokratik ölçüt-
ler itibariyle de hiçbir arızası olmayan 
bir düzenleme.
Başka bir düzenlemeye göre sandık 
kurullarına üye bildirme hakkı elde et-
miş bir parti, başka parti üyesini onun 
olurunu almadan sandık kurulu üyesi 
olarak gösteremeyecek.
Ayrıca mahalli idareler seçiminde 
güncellemeye esas seçmen kütüğü, 
seçim başlangıcından en az üç ay 
önce var olan seçmen kütüğü esas 
alınacak.
Hayata geçirdiğimiz bir başka önemli 
düzenleme de görme engelli seçmen-
lerimizle ilgili. Görme engelli kardeşle-
rimizin tek başına oy kullanabilmeleri 
için oy pusulalarına uygun şablon uy-
gulaması getirilecek. Böylece, görme 
engelli seçmenlerimizin ‘oyun gizliliği’ 
esasına uygun bir şekilde oy kullan-
malarına imkân sağlanacaktır.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI 
SONA ERDİ

Özetlersek yeni düzenleme ile ülkemi-
zin yükselmiş olan demokrasi çıtası-
nın standardının daha da yükselmesi-
ni, demokratik ülkeler arasında yerinin 
daha da sağlamlaşmasını amaçladık. 
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiy-
le ulaşılan yönetimde istikrar, temsilde 
adaletle güçlendirildi. Düzenlememiz, 
erken seçim tartışmalarını da sona 
erdirmiş oldu. 

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı
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Yerel Yönetimler Başkanlığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Özhaseki: “Bir milletin bağımsızlığının bir 
yolu da kültürden geçer. Kültür, bağımsızlığın 
hem anahtarı hem de teminatıdır”

AK Parti Yerel Yönetimlerinin kültürel 
çıktılarının değerlendirildiği ve sonraki 
yılların kültür-sanat faaliyetlerinin yol 
haritasının çıkarıldığı “AK Parti Yerel 
Yönetimler Kültür Sanat Kongresi” 
18-19-20 Mart tarihlerinde Kızılcaha-
mam’da gerçekleştirildi. 

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, 
Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı ve 
AR-GE ve Eğitim Başkanlığının birlikte 
düzenlediği kongrede; AK Parti Yerel 

Yönetimlerden Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK 
Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorum-
lu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem 
Karaaslan, AK Parti Grup Başkanve-
kili ve 64. Hükümet Kültür ve Turizm 
Bakanı Mahir Ünal, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcıları Mustafa Şen ve 
Hamza Dağ’ın yanı sıra Türk siyasi ha-
yatının birçok değerli ismi ve tecrübeli 
belediye başkanları ile çeşitli yazar-
lar, tarihçiler, kültür ve sanat insanları 

oturumlarda konuşma yaparak bilgi 
ve tecrübe paylaşımında bulundular. 
Kongreye yaklaşık 200 belediye baş-
kanı, bu belediyelerin kültür, sosyal 
işlerden sorumlu daire başkanları ve 
müdürleri de katıldı. AK Parti’nin kültür 
ve sanata bakışı, AK Parti belediyecili-
ğinde kültür sanatın yeri, kültür - sanat 
- mekân yönetimi ile dijital dünyada 
kültür - sanat gibi birçok konular kong-
rede tartışıldı.

Üç gün süren yerel yönetimler kültür - 
sanat kongresinde AK Parti Yerel Yö-
netimlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “AK 
Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat 
Kongresi” Kapanış 

Bildirgesi’nde katılımcılara hitap etti.
Doğru bir işi yapmak kadar o doğru işi 
doğru zamanda yapmanın da önemli 
olduğunu belirten Özhaseki, kültürün; 
milletlerin müstakilen millet olarak 
varlıklarını sürdürebilmesinin hem 
teminatı hem de anahtarı olduğunu 
söyledi. 

Özhaseki “Kültür, milleti millet yapan, 
bireye o millet içinde aidiyet biçen 
kimlik unsurudur ve bu olmadan insan 
kendisi de olamaz. Kültür kolay elde 
edilen bir şey değildir. İçinde yaşadı-
ğınız mekânlar ve toplum size onu 
zaman içinde öğretir. Tıpkı vicdan gibi. 
Doğuşta bir kültürümüz yoktur ama 
gitgide ait olduğumuz topluma ait de-
ğer yargılarını içselleştirerek kültür sa-
hibi oluruz. Bir milletin bağımsızlığının 
bir yolu da yolu kültürden geçer. Kül-
tür; bağımsızlığın hem anahtarı hem 
teminatıdır. Anahtarıdır çünkü millet 
olmanın gerekliliği içerisinde, aynı duy-
guları paylaşmanın gerekli olduğudur. 
Bu işin teminatı ve insanlık âleminin 
kurtuluşu kültürdür. Hür bir şekilde ya-
şamanın da temel unsurunun bu oldu-
ğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“Evrensel olmanın yolu yerli ve milli 
kültürden geçer”

Kültürün bir var olma, yok olma mese-
lesi olduğunun altını çizen Özhaseki, 
“12 bin yıllık bir Anadolu coğrafyasın-
da yaşıyoruz. Kadim bir kültüre sahi-
biz. Hepimiz bununla övünüyoruz. Kül-
türümüz iyi insan olmayı, vicdanlı ve 
merhametli olmayı öğretiyor ve bunun 
da uygulanmasını istiyoruz. Çocukla-
rımıza kültürümüzü öğretiyoruz. Ama 

dışarıdan bir kültür geliyor. Rüzgâr sizi 
nasıl etkiliyorsa o kültür de sizi ister 
istemez öyle etkiliyor. Çocuklarımız 
sosyal medyada. Sosyal medyada 
her şey var; iyilik de var kötülük de var. 
Çocuklarımızın bu konuda mağlup ol-
maması lazım. Kültür; var olma, yok 
olma meselesidir. Bizi bu topraklarda 
baki kılacak olan kadim kültürümüzün 
özümsenmesi, yaşanması ve yaşa-
tılmasıdır. Bu imkân bizde var. Bunu 
ısrarla takip etmemiz lazım. Evrensel 
olmanın yolu yerli ve milli kültürden 
geçer. Çok güzel ve kadim şehirlere 
sahibiz. Kendine has kadim kültürle-
ri olan, tarihi eserlerin çok olduğu ve 
yaşarken çok keyif alınan şehirlerimiz 
var.” değerlendirmesinde bulundu.

“Yeni dönemin Cumhuriyet eserlerini 
biz oluşturacağız”

Üç gün süren kültür sanat kongresinin 
çok verimli geçtiğini belirten Özhase-
ki, “Kongre sürecinde belediyelerimiz 
açısından son bir yılın kültürel fotoğra-
fını görme imkânını da bulduk. Tarihi 
ve doğal kültürel mirasımız bizim baş 
tacımız. Belediye başkanlarımız han-
ları, hamamları, kiliseleri ve camileri ve 
sayısız tarihi eserleri restore ediyorlar. 
Kültürümüze sahip çıkıyorlar. Ayrıca 
somut olmayan miraslarımızı gelecek 
nesillere aktarmak, belediye başkanla-
rımızın da işi. Bu toplantılarda hoşuma 
giden bir konu da; bilgi, kültür ve mede-
niyet çizgisi. Bu topraklarda Selçuklu 
bir medeniyet inşa etmiş. Osmanlı bir 
medeniyet inşa etmiş. Şimdi de yeni 
dönemin Cumhuriyet eserlerini biz 
oluşturacağız. 

Elbette AK Parti Belediyeciliği her 
alanda olduğu gibi kültür alanında da 
dolu dolu işler üreterek, nitelikli olanı 
ön plana çıkartarak faaliyetlerini yap-
tılar. Ama daha da geliştirmek ve çe-
şitlendirmek adına bu kongremizde; 
“kültür sanat alanında ne yapmalıyız, 

daha neler yapabiliriz?” konularını tar-
tıştık. Zaten bu kongremiz bir nevi ek-
siklerin bir özeleştirisini yapma görevi 
de üstlendi. Bu kapsamda da neler ya-
pacağımıza karar verdik.” dedi.

Belediyelerin Kültür Sanat Kurulları 
oluşturması gerektiğini vurgulayan 
Özhaseki, “Kültür Sanat Kurulu kurul-
ması şehirlerimiz için çok önemli. Kül-
tür müdürlerinin haricinde oluşacak 
bu kurul, şehrin kültür vizyonunu be-
lirleyecektir, yön verecektir. Belediye-
lerimiz, kültürümüzün tanıtılması için 
ekstra bütçe ayırması gerekiyor. Kül-
tür sanat konusuna daha fazla ağırlık 
verilmesi gerekiyor. Kültür merkezleri-
mizin içine daha fazla fonksiyon yük-
lemek gerekiyor. Ayrıca gençlerimizi, 
kültür merkezlerimize çekecek daha 
fazla ve çeşitli etkinlikler yapmamız 
gerekiyor. Bu bilinç ve duyarlılıkla üç 
gün boyunca emek verdiğimiz kong-
remizin Türkiye’nin kültür çalışmala-
rındaki yeni ufuklar arayışımızı daha 
güçlü kılacağına inanıyorum.” diye 
konuştu. 

Özhaseki, 5 maddelik Yerel Yönetimler 
Kültür Sanat Kongresi Kapanış Bildir-
gesi’ni katılımcılarla paylaştı. Ardından 
kültür sanat alanında yaptıkları özgün 
projelerle ödüle değer görülen beledi-
ye başkanlarına AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcıları Mehmet Özhaseki, 
Çiğdem Karaaslan, Mustafa Şen ve 
Hamza Dağ tarafından ödülleri takdim 
edildi.

Yerel Yönetimler Başkanlığı
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AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar 
Başkanlığımız tarafından, 31 Mart 2022 
tarihinde Roman vatandaşlarımıza yö-
nelik politika, strateji ve uygulamalara 
ilişkin deneyim, bilgi, birikim, görüş ve 
önerilerin paylaşıldığı, gelecekte atılma-
sı planlanan adımların değerlendirildiği 
“Roman Vatandaşlarımıza Yönelik Yeni-
likçi Politikalar Çalıştayı” gerçekleştirildi. 
Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan Roman 
Vatandaşlarımıza Yönelik Yenilikçi Po-
litikalar Çalıştayı’na telefon ile katıldı. 
“İnanıyorum ki Türkiye’de, AK Parti ile 
birlikte Roman kardeşlerimizin bir araya 

gelişi, Roman kardeşlerimizin, özellikle 
kardeşlik noktasında, bütünleşme nok-
tasında AK Parti çatısının nelere muk-
tedir olduğunu görmesi açısından çok 
çok önemli bir adım.” ifadelerini kullanan 
Cumhurbaşkanımız, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“BİZ BİRİZ, BERABERİZ, KARDEŞİZ, 
HEP BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ”
“Roman kardeşlerim bütün; ayrılıkçı, 
özellikle kardeşi kardeşe vurduran yan-
lışlara karşı sizler bir bütünlüğü, bu ça-
tının altında ifade ediyorsunuz. Bundan 
böyle özellikle Roman kardeşlerimin AK 

Parti çatısı altında bu bütünleşmeyi, bu 
birliği, beraberliği ortaya koyması başta 
şahsım olmak üzere, partimizin bütün 
üst kademe yöneticilerini de çok çok 
mutlu etmiştir. 

Sizlerle birlikte bundan sonraki süreçte 
şunu başarmamız gerekiyor. Biz biriz, 
beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türki-
ye’yiz. Bizi kimse bölemeyecek, bizi kim-
se birbirimizden ayıramayacak. Çünkü 
biz öyle köklü bir medeniyetin varisleri-
yiz ki bizim içimizde renk, ırk, kabile bu 
tür ayrımlar asla olamaz. Hele hele AK 
Parti çatısı 

AK PARTİ SOSYAL POLİTİKALAR 
BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN “ROMAN 
VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK YENİLİKÇİ 
POLİTİKALAR ÇALIŞTAYI” DÜZENLENDİ

Sosyal Politikalar Başkanlığı

altında böyle bir ayrımcılığı yapmak, 
böyle bir ayrımcılığa fırsat vermek hiç 
mi hiç mümkün değil.

Biz, birbirimizi renginden, parasından, 
pulundan dolayı sevmiyoruz. Biz birbiri-
mizi hangi kavimden, hangi kabiledendir 
diye sevmiyoruz. Biz birbirimizi yaratıla-
nı severiz Yaradan’dan ötürü anlayışıyla 

seviyoruz. Bu anlayışla da yolumuza de-
vam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte 
de bunu aynı şekilde devam ettireceğiz. 
Arap’ı ile Türk’ü ile Kürt’ü ile Laz’ı ile Çer-
kez’i ile Gürcü’sü ile asla AK Parti çatısı 
altında bir ayrımcılık olamaz, olmaya-
cak. Sizler, bugün bana göre gayet güzel 
bir uygulamasını yapıyorsunuz. Bundan 
sonraki süreçte de bu çalışmalarımızı 

Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleş-
tirerek inşallah sadece Türkiye’ye değil 
tüm dünyaya bunun en güzel örneklerini 
vereceksiniz. 

Sizleri bu duygular içerisinde selamlıyo-
rum. Sizleri Allah için seviyorum. İnşal-
lah bu çalışmalarımızı yaygınlaştırarak 
devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Sa-
yın Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, “Ro-
man Vatandaşlarımıza Yönelik Politika-
ların Mevcut Durumuna İlişkin Görüş 
ve Öneriler” ve “İhtiyaç ve Beklentiler” 
olmak üzere iki oturum şeklinde devam 
eden çalıştayda eğitim, istihdam, sağlık, 
sosyal hizmet ve yardımlar, yerel yöne-
timler, aile, kadın ve gençlik konuları üze-
rinde istişarelerde bulunuldu.
Çalıştaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-
kan Yardımcımız Sayın Kübra Güran 
Yiğitbaşı, Tekirdağ Milletvekilimiz ve 
MKYK Üyemiz Mustafa Yel, Aydın Mil-
letvekilimiz Metin Yavuz, Bursa Milletve-
kilimiz Refik Özen, Edirne Milletvekilimiz, 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
Başkanı ve MKYK Üyemiz Fatma Ak-
sal, Çanakkale Milletvekilimiz Jülide 

İskenderoğlu, Aydın Milletvekilimiz Rıza 
Posacı, Kırklareli Milletvekilimiz Sela-
hattin Minsolmaz, Genel Merkez Sosyal 
Politikalar Başkan Yardımcıları, Genel 
Merkez Kadın Kolları ve Gençlik Kolları 
Sosyal Politikalar Başkanları, Kamu Ku-
ruluşu Temsilcileri, Akademisyenler ve 
Uzmanların yanı sıra Roman vatandaş-
larımızın yoğun olarak yaşadığı iller olan 
Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Bolu, 
Çanakkale, Düzce, Edirne, Gaziantep, 
Hatay, İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Kırıkka-
le, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Sa-
karya’dan Sivil Toplum Kuruluşu Tem-
silcileri, Sanatçılar, Belediye Temsilcileri 
ve İl Belediye Meclis Üyeleri olmak üzere 
100’ü aşkın davetli katıldı.

Sosyal Politikalar Başkanlığı
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Roman vatandaşlarımız için mevcut du-
rumun ve yeni uygulama ve politikaların 
ele alındığı programda, açılış konuş-
masını AK Parti Sosyal Politikalardan 
sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve 
Adana Milletvekili Sayın Jülide Sarıeroğ-
lu yaptı.
“ROMAN KARDEŞLERİMİZE OLAN 
SEVGİMİZİ, MUHABBETİMİZİ SADECE 
SÖZDE BIRAKMADIK.”
Roman vatandaşlarımızın hayatına 
dokunan önemli çalışmaları hayata ge-
çirdiklerini belirten Sarıeroğlu, “Roman 
kardeşlerimize olan sevgimizi, muhab-
betimizi sadece sözde bırakmadık. 
Yasal düzenlemeler, projeler, stratejiler, 
eylem planlarıyla bu alanda tüm Roman 
vatandaşlarımıza dokunan düzenleme-
ler ve çalışmaları artan bir ivmeyle yap-
ma konusunda gayret içerisinde olduk.” 
ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’ın imzasıyla yayımlanan genel-
geyle 8 Nisan’ın Romanlar Günü olarak 
ilan edildiğini dile getiren Sarıeroğlu, “8 
Nisan Romanlar Günü dolayısıyla Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İçişle-

ri Bakanlığımız tarafından illerimize bir 
yazı gönderildi. 8 Nisan'da ilk defa dev-
letimiz 
tarafından il ve ilçelerimizde, valilerimiz 
ve kaymakamlarımız koordinasyonun-
da Roman vatandaşlarımıza yönelik 
iftar programları düzenlenecek. Biz 
de Sosyal Politikalar Başkanlığı ve AK 
Parti teşkilatları olarak 8 Nisan’da Ro-
man Kardeşlerimizle bir arada olacağız. 
Ramazan ayının manevi ruhuna uygun 
çalışmalarla ihtiyaç sahibi Roman kar-
deşlerimizin de yanlarında olmak için 
hazırlıklarımızı tamamladık.” ifadelerini 
kullandı.
“İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren; 
ülkemizin rengi, neşesi olan Roman kar-
deşlerimize yönelik ayrımcı yaklaşımla-
rın tamamını ortadan kaldırmak, haya-
tın her alanında Roman kardeşlerimizle 
beraber olmak için gereken gayreti gös-
terdik” ifadelerini kullanan Sarıeroğlu ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü:
“Öncelikle Roman kardeşlerimize yö-
nelik olarak mevzuata yansımış olan 
olumsuz uygulamaları ortadan kaldır-
dık. 2006 yılında İskân Kanunu’nda yapı-

lan değişiklikle ayrımcı ifadeleri ortadan 
kaldırdık. Yine 2006 yılında Polis Tali-
matnamesi’nde yer alan ayrımcı ifadele-
rin kaldırılması amacıyla düzenlemeler 
gerçekleştirdik. Türk Ceza Kanunu’nda 
2014 yılında  yapılan değişiklikle nefret 
ve ayrımcılık suçları yeniden tanımlan-
mıştır. Buna göre bir kişinin dilinden, 
ırkından, milliyetinden, renginden, cin-
siyetinden, engelinden, siyasi düşünce-
sinden, felsefi inancından, dininden ve 
mezhebinden kaynaklanan nefret nede-
niyle fiil işleyenlerin cezası artırılmıştır.”
SİROMA adıyla 2015-2017 yılları ara-
sında yürütülen projeyle 12 ildeki Ro-
man vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, 
iş gücü, sosyal dayanışmaya yönelik 
önemli çalışmaların gerçekleştirildiğini 
ifade eden Sarıeroğlu,   “Buna ek olarak 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın 
koordinatörlüğünde 2016 yılında hazır-
lanan  ‘Roman Vatandaşlara Yönelik 
Sosyal İçerme Ulusal Strateji Belgesi 
(2016-2021)’ ve ‘II. Aşama Eylem Planı 
(2019- 2021)’nda yer alan hususlar adım 
adım hayata geçirilmektedir.

Sosyal Politikalar Başkanlığı

Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğımız tarafından kurulan ve şuan Ro-
man vatandaşların yoğun olarak ya-
şadığı bölgelerde faaliyet gösteren 35 
SODAM’ımızda çeşitli kurs ve eğitim 
programları düzenlenmektedir. 2021 yılı 
Aralık ayı itibariyle bu merkezlerimizden 
327 bin Roman vatandaş yararlanmış-
tır.” dedi. 

Roman vatandaşlarımızın konut sorun-
larını vurgulayan ve bu çözmek amacıy-
la Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız 
ile TOKİ’nin iş birliğinde gerçekleştirilen 
projeye de değinen Sarıeroğlu,   “Ülkemi-
zin farklı yerlerindeki 31 merkezde top-

lam 4 bin 608 sosyal konut inşa edildi. 
Önümüzdeki dönemde bu alana yönelik 
yeni bir perspektifle çalışmalar ortaya 
koyma arzusundayız.” dedi ve konuş-
masını şu şekilde sonlandırdı: 
“AK Parti olarak 20 yıllık iktidarımız süre-
since Sayın Cumhurbaşkanımızın lider-
liğinde 

yapmış olduğumuz devrim niteliğindeki 
düzenlemelerde temel perspektifimiz 
istişare kültürüne verdiğimiz önemdir. 
Bu nedenle amacımız bu güne kadar 
yaptığımız çalışmaları istişare ve ortak 
akılla önümüzdeki dönemde daha da 
ileriye taşımaktır. 

Konuşmamı sonlandırırken, çalıştayı-
mızın değerli düşünce ve tavsiyelerinizi 
paylaştığınız, tüm roman vatandaşları-
mız için önemli neticeler elde ettiğimiz 
bir çalıştay olması temenni ediyorum.”  
ifadelerini kullandı.
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tele-
fon ile katıldığı toplantı, gündem çerçe-
vesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan 
Yardımcısı Sayın Kübra Güran Yiğitbaşı 
ve Genel Merkez Sosyal Politikalar Baş-
kan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Sayın 
Cemal Bekle’nin konuşmalarının ardın-
dan ihtiyaç, talep, beklenti ve önerilerin 
dile getirildiği oturumlar ile devam etti.
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Sosyal Politikalar İl Başkanlarımız ve 
Yaşlı Koordinasyon Merkezi Başkan-
larımızın koordinasyonunda AK Parti 
çatısı altında Büyük ve Güçlü Türkiye 
sevdasına gönül vermiş teşkilat men-
suplarımızın katılımlarıyla il, ilçe, belde 
ve mahallelerimizde kıymetli büyükleri-
miz yaşlılarımızı tek tek ziyaret ederek, 
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
mektubunu ilettik. 
Genel Başkanımız, Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın yaşlılarımıza yönelik mek-
tubu büyük mutluluk ile karşılandı. 

YAŞLILARA SAYGI HAFTASI VESİLEYLE 81 
İL, 976 İLÇEMİZDE KIYMETLİ BÜYÜKLERİMİZ 
YAŞLILARIMIZI ZİYARET EDEREK, SAYIN 
CUMHURBAŞKANIMIZIN MEKTUBUNU İLETTİK

Sosyal Politikalar Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanlığı
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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE 
ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ’NDE 81 İL, 976 
İLÇEMİZDE AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN KIYMETLİ 
AİLELERİNİ, KAHRAMAN GAZİLERİMİZİ VE 
ŞEHİTLİKLERİMİZİ ZİYARET ETTİK

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şe-
hitleri Anma Günü vesilesiyle 81 İl 
Sosyal Politikalar Başkanlarımız 
ve Şehit Yakınları ve Gaziler Koor-
dinasyon Merkezi Başkanlarımızın 
koordinasyonunda vatanı, milleti, 
bayrağı ve tüm kutsal değerlerini 
canları pahasına koruyarak şehitlik 
makamına ulaşan aziz şehitlerimi-
zin kıymetli ailelerine, kahraman 
gazilerimize ve şehitliklerimize zi-
yaretler gerçekleştirdik.

Sosyal Politikalar Başkanlığı
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SOKAKTAYIZ

ANKARA MİLLETVEKİLİ ZEYNEP YILDIZ 
TÜRKİYE BÜLTENİ’NE KONUŞTU:
“AK PARTİ SOKAĞIN TA KENDİSİDİR” 

AK Parti, kurulduğu günden itibaren si-
yasi arenada sokağın sesi olabilmeyi 
kendisine gaye edinmiş ve bu yolda yap-
tığı çalışmaların neticesi olarak 20 yılı 
aşan bir tek başına iktidar olma başarı-
sını göstermiş bir siyasi partidir. Şüphe-
siz ki bu başarıya giden yol, temelde hep 
sokaktan geçmiştir. Nitekim Cumhur-
başkanımız ve Genel Başkanımız Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan da her fırsatta 
AK Parti kadrolarına sahada olmanın 
önemini ve gerekliliğini anlatmakta ve 
hatırlatmaktadır. 
Biz de Türkiye Bülteni Dergisi olarak 
milletvekillerimizin saha programlarını 
mercek altına almaya ve “Sokaktayız” 

demeye karar verdik. 
Sabah saat 11.00’de başlayan, esnaf, 
vatandaş, üniversite, taziye ve köy zi-
yaretleriyle 19.00’a dek süren yoğun bir 
günde Ankara Milletvekilimiz Sn. Zey-
nep Yıldız’ın Ankara’nın Kahramankazan 
ilçesinde gerçekleştirdiği programa eş-
lik ettik. 
Zeynep hanımın programına AK Parti 
ilçe teşkilatının yanı sıra Kahraman-
kazan Belediye Başkanı da iştirak etti. 
Gün boyunca yapılan ziyaretler ve çalış-
malarda vatandaşın, esnafın, çiftçinin, 
muhtarların ve öğrencilerin talepleri not 
edildi. Hızlı çözüm alınabilecek sorunlar 
için hemen harekete geçilerek gereğinin 

yapılması noktasında girişimde bulunul-
du ve neticelendirildi. 
Örneğin Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kah-
ramankazan Meslek Yüksekokulu’na 
gerçekleştirilen ziyarette öğrencilerin 
Zeynep Yıldız’a ulaşıma ilişkin destek 
taleplerini iletmeleri üzerine, Kahraman-
kazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz 
tarafından çözüm sözü verildi. 
Güçlü bir samimiyet ile gün boyunca 
tüm sorunları dinleyen ve vatandaşların 
muhabbetini paylaşan Sn. Yıldız, gün 
sonunda sorularımızı yanıtladı. 
Ankara Milletvekilimiz Sn. Zeynep Yıldız 
ile gerçekleştirdiğimiz mini söyleşimizi 
sunuyoruz. 

Sokaktayız

Haftanın kaç gününü sahada geçiri-
yorsunuz ve saha programlarını neye 
göre planlıyorsunuz?  
Tüm milletvekillerimizi değerlendirdi-
ğimizde 3 gün TBMM çalışmaları için 
Ankara’da, diğer günler seçim bölgesin-
de olmak üzere bir sistemin söz konusu 
olduğunu söyleyebilirim. Ancak ben ve 
benim gibi Ankara milletvekillerimiz için 
bu hal geçerli olmayabiliyor. Bu anlam-
da, TBMM’de olmadığımızda ve vakit 
bulduğumuz her durumda, her zeminde 
sahada bulunmaya gayret ediyoruz. An-
kara milletvekili olmayan milletvekilleri-
miz de Ankara’da bulundukları sürelerde 
vakit buldukça seçim bölgelerinden ge-
len vatandaşlarımızı misafir ediyor ve bir 
nevi sahayı TBMM’ye taşımış oluyorlar. 
Programlarımızı belirlerken daha çok il 
başkanlığımızın bizler için uygun gör-
dükleri programı uygulamaya gayret edi-
yoruz. Bu doğrultuda ilçelerimizi ziyaret 
ediyor ve vatandaşlarımızı en iyi şekilde 

dinlemeye, onların sorunlarını en doğru 
şekilde tespit etmeye ve en hızlı şekil-
de çözüme kavuşturmaya çabalıyoruz. 
Milletvekili olduğumda bir hesap yap-
mıştım. Ankara’da 1421 mahallemiz var. 
Her gün 1 mahalleye gitsem yaklaşık 4 
sene sürüyor. Bir mahalleye gittiğinizde 
o mahallede yaşayan tüm insanlarla 
görüşmek de mümkün olmayabiliyor. O 
nedenle en faydalı olanı aslında örnekle-
mi iyi belirlemek oluyor. Temelde “Nere-
ye gidersem toplumun hangi kesiminin 
ne gibi bir problemini çözebilirim, hangi 
derdine derman olabilirim?” sorusunun 
cevabına göre hareket ediyoruz. 
Örneğin bugün kırsal mahalleleri olan, 
endüstriyel ve tarımsal üretimin, geliş-
menin yaşandığı Kahramankazan ilçe-
mize bir ziyaret gerçekleştirdik. Çiftçile-
rimizin, muhtarlarımızın ve esnafımızın 
yoğunlaşmış taleplerini dinleme, not 
etme ve ilgili yerlere iletme imkânı bul-
muş olduk.

AK Parti – Sokak ilişkisini nasıl değer-
lendiriyorsunuz? 
AK Parti’nin her bir milletvekilinin saha-
da olmak ve milletin derdiyle hemhal ol-
mak üzere vermiş olduğu bir söz vardır. 
Biz verdiğimiz söze sadık olabilmek, sö-
zümüzü tutabilmek adına ve Sn. Cum-
hurbaşkanımızın bize çizdiği öğretinin 
gereği olarak sokakta olmayı önemsi-
yoruz. Baktığımızda, başka siyasi par-
tilerin sokağa inmek, vatandaşlarımızla 
bir araya gelmek için ekstra çaba sarf 
ettiklerini görebiliyoruz. Bizim sokakta 
olabilmek için böyle bir mücadele ver-
memize gerek yoktur. Teşkilatlarımızın 
her aşamasında toplumun tüm katman-
larından insanlar vardır ve istişare aşa-
malarımızda da toplumun tamamının 
meselelerini kendimize dert edinmek 
suretiyle çalışmalarımıza yön veriyoruz. 
Gerek sokakta olmak, gerek vatandaş-
larımızın problemlerine eğilebilmek hu-
susları ve diğer birçok mesele değerlen-
dirildiğinde; kısaca AK Parti sokağın da 
milletin de ta kendisidir.

Sokaktayız
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Sahada nasıl bir sistem işliyor? 
Saha programlarımızda hem il hem ilçe 
teşkilatımızdan hem de danışmanları-
mızdan arkadaşlarımız yanımızda olu-
yor. Yer yer belediye başkanlarımız veya 
belediye meclis üyelerimiz bizlere refa-
kat ediyorlar. Vatandaşlarımızın talep 
ve sorunlarını en az 3 kişi not alıyor ve 
anında çözülebilecek işler için kurumla-
rımızın yetkililerine ulaşıyoruz. 
İlçe belediyesinin sorumluluğunda bir 
husus varsa yanımızda bize refakat 
eden belediye başkanımız ya da meclis 

üyemiz marifetiyle ilgilenmeye çalışıyo-
ruz. Büyükşehir Belediyesi sorumlulu-
ğunda ise mecliste önerge veriyoruz, 
meclisten geçiriyoruz ve icra noktasın-
da da takip ediyoruz. 
Bakanlıklar nezdinde ise hızlı çözümle-
nebilecek meseleler için bakanlarımız ile 
telefonda konuşma imkânımız oluyor.  
Akut çözümler yerine kalıcı çözümleri 
aramamız gereken durumlarda bakan-
larımızın koordinasyonunda gerekli ça-
lışmaları yürütüyoruz. Daha da ötesinde 
Cumhurbaşkanımıza iletebildiğimiz me-

seleler oluyor. İstişare ağını ve mekaniz-
masını işletiyoruz. Vatandaşlarımızın 
tüm taleplerini not ediyoruz. Mahalle 
başkanımızdan Cumhurbaşkanımıza 
kadar taleplerin değerlendirilmesi söz 
konusu oluyor. Örneğin kuraklık ödeme-
lerinin Mart ayında yapılması planlanı-
yordu, çiftçimizden gelen talep doğrul-
tusunda cumhurbaşkanımıza ilettik ve 
talimatlarıyla ödemeler Aralık ayında 
yapıldı. 

Sokaktayız

Sahada gençlerle de bir araya 
geliyorsunuz. AK Parti’nin gençlerle 
nasıl bir iletişimi var? 
Türkiye’de muhalefetin gençlerle ilgili kendi 
siyasetini dayandırdığı strateji, ümitsizlik 
ve karamsarlıktan üzerine kurulu bir 
anlayıştır. Sahada karşılaştığımız gençler 
bize, bu stratejinin bir karşılığı olmadığını 
net şekilde gösteriyorlar. Gençlerimizin 
üretmekten, gelişmekten ve büyümekten 
yana olduklarını biz net bir şekilde 
görebiliyoruz. Türkiye’de gençliğin feraseti 
ve bakışı da çok önemli bir etken olarak 
karşımıza çıkıyor. Hak edene hakkını 
veren, adil bir yaklaşım sergiliyorlar. Aynı 
zamanda üretmek isteyen gençlerin 
kendilerini ne denli etkin bir şekilde üretim 
mekanizmasının içerisinde bulduğunu 
TEKNOFEST’te gördük, görüyoruz. 
Gençlerimizin gözünde kocaman bir ümit 
var ve muhalefet, yaklaşımlarıyla bu ümidi 
söndürmek istiyor. Biz ise bu ümidi her 
daim beslemeye gayret gösteriyoruz. 
Örneğin, Malatya’da katıldığım bir 
gençlik buluşmasında oradaki pek çok 
genç arkadaşımız akıllarına takılan 
soruları bizimle paylaştılar. Program 
sonrası bir arkadaş yanıma geldi ve 
“Ben AK Parti’yi desteklemiyordum ama 

sabırla dinlediniz, yapılan çalışmaları 
da anlattınız, biz de yapılanları belirli 
bir noktada görmekteyiz; saygı 
duydum.” dedi. Bu gibi örneklerle sıkça 
karşılaşıyoruz ve ben bu örneklerdeki 
gençlerimize de sahip çıkmamız 
gerektiğini düşünüyorum. 
Neyi, neden ve nasıl savunması 
gerektiğine tartarak karar verebilen, 
Türkiye’nin geleceğinde önemli rol 
oynayacak bir nesilin yetiştiğini 
görüyoruz. Onların heyecanını ve 
arzusunu besleyecek işler yapmamız 
gerektiğinin farkındayız ve bu doğrultuda 
çalışıyoruz. Diğer taraftan da onları bu 
çizgiden ayırmak isteyenlerin karşısında 
net şekilde duruyoruz. Gençlerin 
heyecanını kıranların kalbini kırarız. 
“MÜCADELE KÜLTÜRÜ BENİ MOTİVE 
ETTİ”
Bir genç  milletvekili olarak  
Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaset 
yolculuğunuzdaki yerini nasıl 
tanımlarsınız? 
Ben 15-16 yaşında parti kapatma davası 
varken mücadele kültürünü kendime 
yakın bulmuştum. Adil olmayan bir 
durum vardı ve bu durumla mücadele 
etme dürtüsü beni motive etmişti. 

Gençler nezdinde Cumhurbaşkanımızın 
etkileyici yönü, makul politikalar 
belirleyerek bütün dünyaya karşı saygın 
Türkiye perspektifi oluşturması oldu. 
Bölgesel istikrara ve barışa en fazla 
katkı sunan ve hizmet eden bir Türkiye 
söz konusu. Cumhurbaşkanımız mevcut 
koşullarda güçlü liderlikle Türkiye’nin 
gücünü perçinliyor.
Bununla birlikte gençlerin dilinden en iyi 
anlayan lider Sn. Cumhurbaşkanımızdır. 
Gençlere güvenmenin en temel unsuru 
onlara alan ve yer açmaktır. Mecliste 
muhalefet milletvekillerinin bizim 
gibi genç vekillere bakışı tamamen 
kendilerinin gençlerin nasıl olması 
gerektiğine ilişkin düşünceleriyle 
şekilleniyor. Gençlerin dilinden 
anladıklarını iddia ediyorlar ama 
gençlere nasıl düşüneceklerini dikte 
ediyorlar. Gençlere konuşacakları bir 
platform oluşturmak yerine gençler 
adına konuşmayı tercih ediyorlar. Şu an 
baktığımızda Ankara’nın en genç vekili 
ve belediye başkanı, meclis üyeleri AK 
Parti’den. Gençlerin dilinden anlamanın 
gençlere alan açmaktan geçtiğini 
görüyoruz. Bunu başaran da Recep 
Tayyip Erdoğan’dır. 

“GENÇLERİN HEYECANINI KIRANIN KALBİNİ 
KIRARIZ” 

Sokaktayız
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