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MAHİR ÜNAL

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

Birleşmiş Milletler, 
Ne Yazık Ki Dünyada 

Gerçek Bir Barışın 
Tesis Edilmesi 

Konusunda Etkisiz 
Kalmış, Başarısız 

Olmuştur

“

“

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul görüşmelerinde hitap eden Cumhurbaş-
kanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi’nin, veto hak-
kına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden, zulümlere seyirci kalan bir yapıya 
büründüğünü vurguladı. Liderimiz, Güvenlik Konseyi’nin barışı ve güvenliği 
tesis edici amacından tamamen uzaklaştığını, tam aksi yönde, savaşın ve zul-
mün zemin hazırlayıcısı hâline geldiğini belirtti. Tüm dünyanın huzurlu ve 
emniyetli bir yer hâline gelmesinde çok ciddi roller oynayabilecek olan barış 
gücünün, beş devletin elinde, hem iç hem de dış siyasetin oyuncağı haline gel-
mesi karşısında Cumhurbaşkanımız, Dünya 5’ten Büyüktür çıkışını tekrarladı 
ve Birleşmiş Milletleri adil olmaya, organizasyon yapısını gözden geçirmeye 
çağırdı. 

Oldukça ağır neticeleri olan iki dünya savaşı sonrasında, büyük umutlarla ku-
rulan Birleşmiş Milletler, ne yazık ki dünyada gerçek bir barışın tesis edilmesi 
konusunda etkisiz kalmış, başarısız olmuştur. Uluslararası kamuoyunun barış 
gücünü gerekli yerlerde kullanmasının önüne geçilmiş, Ruanda’da, Sri Lan-
ka’da, Bosna’da, Kamboçya’da, Suriye’de ve özellikle Filistin’de gerçekleştirilen 
insanlık dışı katliamlara göz yumulmuştur. Birleşmiş Milletler’in bu sorunlar-
la dolu Güvenlik Konseyi yapısına ilişkin liderimizin tekrarladığı eleştiriler, 
tüm dünya mazlumlarının sesi, insanlığın ortak vicdanı olan Türkiye’nin nasıl 
büyük bir görev ifa ettiğinin göstergesidir. 

AK Parti iktidarları boyunca, etrafındaki şiddet ve zulüm eylemlerine her za-
man başkaldıran Türkiye, dünyanın her yerindeki mazlumlara yardım elini 
uzatmakta, savaşın gerçek mağdurlarına bütün kapılarını cömertçe açmak-
tadır. Cumhurbaşkanımızın, İdlib’de yüzbinlerce insanın dâhil olacağı büyük 
bir insanlık trajedisini dik duruşuyla, başarılı bir diplomasiyle engellemesi, 
ülkemizin dünya barışına sunduğu katkıyı özetleyen açık bir örnektir. Birleş-
miş Milletler’in bütün bu adaletsiz işleyişine rağmen, ülkemiz, barışın tesis 
edilmesi ve sürdürülmesi için yalnızca bölgemizde değil, dünya genelinde dip-
lomatik ve siyasi mücadelesini sürdürecek, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 
dünya barışının gerçek sözcüsü olmaya devam edecektir.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) 
Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediye-
si tarafından organize edilen TEKNO-
FEST'te düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcaha-
mam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Par-
ti 27. İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı'nın açılış konuşmasına tüm 
katılımcıları selamlayarak başladı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın 
açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kuru-
lunda milletvekillerine hitap etti.

Uluslararası hukukun yaşayabilmesi 
için en çok ihtiyacımız olan şey ahlak 
ve erdemdir.

Batılı ülkelerin etkisiyle insanların hak-
ları kitleler halinde ihlal edilmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğin-
de Türkiye mazlumların sesi olmaya 
devam edecektir.
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“DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR!” “ÜLKEMİZ ÜMMETİN YÜREĞİNİ DAĞLAYAN 
HER KONUDA SAMİMİ BİR GAYRET İÇİNDEDİR”“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA 

KOYUYORUZ”

#WORLDISBIGGERTHAN5 AK PARTİ GENEL MERKEZ GENÇLİK 
KOLLARI FAALİYET RAPORU

SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI’NDAN 
KIYMETLİ BÜYÜKLERİMİZE ZİYARETLER

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti Gençlik Kolları BaşkanlığıAK Parti AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, BM Genel Kurul Salonu'nda, 
BM 73. Genel Kurulu Genel Görüşme-
leri Açılışı'nda yer alarak, Genel Kurula 
hitap etti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlen-
dirme Komitesi (TASC) tarafından dü-
zenlenen etkinlikte, Türk ve Amerikalı 
Müslüman toplumuna hitap etti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani, "Suriye" meselesi için gerçek-
leştirdikleri Türkiye-Rusya-İran Üçlü 
Zirvesi'nin ardından ortak basın toplan-
tısı düzenledi.

Dünyaya sesimizi duyurmaya devam 
ediyoruz. #WorldIsBiggerThan5 baş-
lıklı gündem çalışmamız teşkilatlarımı-
zın destekleriyle dünyada ses getirdi.

Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat 
Başkanlığı’nın yıllık faaliyet planı içe-
risinde bulunan, teşkilat çalışmalarının 
değerlendirildiği bölge toplantıları ger-
çekleştirildi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde; 81 
ilimizdeki Sosyal Politikalar Başkan-
lıkları tarafından ziyaretler gerçekleşti-
rildi.
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AŞURE GÜNÜ İDRAK EDİLDİ

İslam inancına göre peygamberlerin hayatına 
dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşu-
re tatlısının yapıldığı Muharrem ayının onuncu 
gününe denk gelen "Aşure Günü" idrak edildi. 
Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesin-
den türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı Mu-
harremin onuncu gününe denk geliyor.

AYDA ORTALAMA 442 DAKİKA TELEFONLA KONUŞUYORUZ

TÜRKİYE 8 AYDA 27 MİLYON TURİSTİ AĞIRLADI

Ankara Analitik Araştırma Merkezi tarafından 
Türkiye ve Avrupa ülkeleri mukayese edilerek, 
mobil telefon kullanımıyla ilgili yapılan araştır-
ma ilginç sonuçlar ortaya koydu. 2017 yılı son 
çeyrek dönemi verilerine göre, mobil aboneler 
ayda ortalama 442 dakika telefonla konuştu.

Türkiye'ye, yılın 8. ayında bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 22,92 artışla 27 milyon 23 
bin 134 yabancı ziyaretçi geldi. Ağustos ayında 
ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,56 
artışla 5 milyon 383 bin 332 milyon yabancı 
ağırlandı.
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49 ÜLKEDE SOFRALARI TÜRK BİBERİ SÜSLÜYOR

AHİLİK YÜZYILLARDIR ANADOLU'YA IŞIK TUTUYOR

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) alınan 
bilgiye göre, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgeleri 
başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde 
üretilen farklı türdeki yeşilbiber, bu yıl 1 Ocak-
15 Eylül itibarıyla 49 ülkeye ihraç edildi. Yeşilbi-
ber dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre, 
miktar olarak yüzde 36 artarak, 55.4 bin tondan 
75.5 bin tona ulaştı. Söz konusu ihracattan elde 
edilen gelir yüzde 23 artarak 68.5 milyon dolara 
çıktı.

Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşması-
na manevi mimar olarak büyük katkı sağlayan, 
Osmanlı Beyliği'nin cihan devleti haline gelme-
sindeki önemli teşkilatlarından birisi olan Ahi-
lik, yüzyıllardır ilham kaynağı olmayı sürdürü-
yor.

TRAFİKTEKİ TAŞIT SAYISI 551 BİN 713 ARTTI

TÜRKİYE 8 AYDA 27 MİLYON TURİSTİ AĞIRLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına 
ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açık-
ladı. Türkiye'de Ocak - Ağustos döneminde 697 
bin 230 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 145 bin 517 
taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafik-
teki toplam taşıt sayısı 551 bin 713 arttı.



AK PARTİ EKİM 2018  |  16. YILDÜNYA AKTÜALİTE ATLASI

8

EMİNE ERDOĞAN’A “İNSANİ HİZMET TAKDİR ÖDÜLÜ”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan hanımefendiye, Londra’da dü-
zenlenen Küresel Donörler Forum kapsamında 
“İnsani Hizmet Takdir Ödülü verildi.

DÜNYADA HER 8 KİŞİDEN BİRİ 60 YAŞ VE ÜSTÜNDE

İNSANOĞLUNUN UZAY MACERASI 61 YIL ÖNCE BAŞLADI
SSCB'nin "Sputnik 1" yapay uydusunu 61 yıl 
önce dünya yörüngesine göndermesiyle insanlı-
ğın uzay macerası başladı. ABD, SSCB'nin ar-
dından 1958'de "Explorer I" adlı ilk uydusunu 
uzaya gönderdi. "Vostok 1" adlı uzay mekiğinin 
1962'de dünyanın yörüngesine gönderilmesiy-
le Rus kozmonot Yuri Gagarin, uzaya çıkan ilk 
insan oldu. Astronot John Glenn ise 20 Şubat 
1962'de dünyanın yörüngesine erişen ilk Ame-
rikalı oldu. ABD, Ay'a insan gönderme çalışması 
olarak adlandırdığı "Apollo Projesi"yle Ay'a çok 
sayıda iniş gerçekleştirdi.

Gelişmekte olan ülkelerde hızla artan, dünya nü-
fusunun yüzde 9'una denk gelen yaşlı nüfusun, 
2050 yılına kadar yüzde 22'ye yükseleceği tah-
min ediliyor. Halihazırda dünyada her 8 kişiden 
biri 60 yaş ve üstünde.
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MİLYONLARCA ÇOCUK ÜLKELERİNDEN GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALIYOR

ENDONEZYA'DAKİ DEPREMDE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Maruz kaldıkları mevcut çatışmalar, zulüm ve 
kötü yaşam koşullarından kaçan yaklaşık 28 mil-
yon mülteci çocuk farklı ülkelerde yeniden haya-
ta tutunmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler Ço-
cuklara Yardım Fonunun (UNICEF) verilerine 
göre, dünya genelinde yaklaşık 28 milyon çocuk 
savaş, istikrarsızlık, iç çatışma, gıda yetersizli-
ği ve daha iyi bir yaşam arayışı gibi nedenlerle 
yaşadıkları bölgelerden farklı yerlere göç etmek 
zorunda kaldı.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana 
gelen deprem ve ardından oluşan tsunami fela-
ketinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 347'ye 
çıktı. Merkez Sulawesi eyaletinin başkenti Pa-
lu'da bulunan Baiturrahman Camisi'nde de, dep-
rem ve tsunami nedeniyle ağır hasar meydana 
geldi.

ÇİN VATANDAŞLARINI "PUANLIYOR"

Çin yönetimi, 1,43 milyarlık dev nüfusunun 
davranışlarını izleyerek, "sosyal güven" başlığı 
altında sıralayacak büyük bir puanlama sistemi 
kuruyor. Sistem, vatandaşlarının "kaç puanlık bi-
rey olduğunu" belirleyip, ödül ve ceza mekaniz-
masıyla toplumda güven oluşturmayı hedefliyor.
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Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Eliz 
Hotel'de düzenlenen AK Parti 27. İstişare 
ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış ko-
nuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak 
başladı.

AK Parti'nin Türk siyasetine kazandırdığı 
önemli bir gelenek olan istişare ve değer-
lendirme toplantısının 27'ncisinde katı-
lımcılarla bir arada olmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olma-

sını temenni etti. 

"Görüldüğü gibi AK Parti artık çok bü-
yük bir ailedir." ifadesini kullanan Cum-
hurbaşkanı  Erdoğan, partinin kurulduğu 
2001 yılı Ağustos ayından beri her seviye-
de sorumluluk üstlenenlere şükranlarını 
sundu.  Ahirete irtihal edenlere Allah'tan 
rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
görevlerine devam edenlere de başarılar 
diledi.

Salonda büyük ailenin küçük bir kısmı ile 

bir arada olduklarını ancak isteklerinin 
AK Parti'ye emek ve gönül vermiş herkesle 
birlikte olabilmek olduğunu belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, çağrılarını  toplantı 
yapılan mekanların kapasitesiyle sınırlı 
tutmak mecburiyetinde kaldıklarını  hatır-
lattı.  

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şöyle devam 
etti:

"Esasen AK Parti ülkemiz içinde 81 
milyon, ülkemiz dışında da yüz milyon-

Tevazu, Samimiyet, Gayret ile
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larca kardeşimizin hepsini kucaklayan, 
herkesin kalbine girmeyi hedefleyen bir 
erdemler hareketinin adıdır. Biz, gönlü-
ne giremediğimiz ve oyunu alamadığı-
mız her vatandaşımızı bir kayıp olarak 
gören ve onu kazanmayı kendine şiar 
edinen bir partiyiz. Yıllardır girdiği tüm 
seçimlerde ortalama her iki seçmenden 
birinin oyunu alabilmeyi başaran bir 
partinin böyle bir hedefe sahip olmasın-
dan daha tabii bir şey olamaz. AK Par-
ti, hizmetkarlığına talip olduğumuz bu 
büyük milletin bizzat kendi partisidir ve 
öyle kalmaya da devam edecektir. Mille-
timizle birlikte kurduğumuz bu partiyi 
geleceğe de yine milletimizle birlikte 
taşıyacağız."

İlk günden itibaren bu davaya emek veren 
herkes için AK Parti'nin kendi öz evladı 
gibi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Artık 17 yaşını geride bırak-
mış bir delikanlı olan AK Parti'nin daha 
uzun yıllar milletimize hizmet etmesini 
sağlamak istiyoruz. Bunun için bayrağı 

hep gençlere, yeni nesillere devretme-
nin çabası içindeyiz." dedi. 

Özellikle gençlere seslenmek istediğini 
vurgulayan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Sizlerden kendinizi AK Parti'nin ve 
onunla birlikte ülkemizin geleceğine en 
iyi şekilde hazırlamanızı istiyorum. Ma-
ziden atiye kurduğumuz köprünün yeni 
emanetçileri sizler olacaksınız." diye ko-
nuştu.

"Emanet" kelimesinin "emin" kökünden 
geldiğini ve "emin" kelimesinin güvenilir, 
korku ve endişe duyulmayan demek oldu-
ğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, "Unutmayınız, Peygamber Efendi-
miz aleyhisselatu vesselamın 'El Emin' 
sıfatı risaletinden önce vardı. Bizim 
gençlerimizin her birinin emin sıfatıyla 
mücehhez bir şekilde kendilerini yetiş-

tirerek, emanete sahip çıkacaklarına 
inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Emanet duygusunun kaynağının doğru-
dan iman olduğunu vurgulayan  Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğer iman varsa eminlikten ve ema-
netten söz edebiliriz. Bunun için millet 
olarak özellikle de yeni nesiller olarak 
evvela inancımızı, medeniyetimizi, tari-
himizi, kültürümüzü, değerlerimizi çok 
iyi öğrenmemiz ve hazmetmemiz gere-
kiyor. Tabii bunlarla birlikte gençlerimi-
zin iktisattan hukuka, mühendislikten 
sağlığa kadar her alanda en iyileri ara-
sına girmesi de önemlidir. İşte o zaman 
yeni nesillere huzuru kalple bu ülkenin 
geleceğini emanet edebiliriz. Gençler, 
Asım'ın nesli olarak emanete sahip çık-
maya önce hazır mıyız? 'Zaman bende-

AK Parti, 

Hizmetkarlığına Talip 

Olduğumuz Bu Büyük 

Milletin Bizzat Kendi 

Partisidir ve Öyle 

Kalmaya Da Devam 

Edecektir “

“
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dir ve mekan bana emanettir' şuuruyla 
ülkemize, partimize, davamıza sahip 
çıkmaya hazır mıyız? Kükremiş sel gibi 
ülkemizin ve milletimizin önüne kuru-
lan bentleri çiğneyip aşmaya var mıyız? 
Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek 
devlet yolunda tüm gücümüzle mücade-
leye devam etmeye var mıyız?  Rabbim 
hepinizden razı olsun."

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 16 Nisan halk 

oylaması ve 24 Haziran seçimlerinin 
milletle aralarındaki güçlü ilişki ve hasbi 
irtibatı bir kez daha görmelerine vesile 
olduğuna işaret ederek, 16 Nisan halk oy-
lamasında yüzde 51,4 oranına denk gelen 
25 milyon 157 bin oy aldıklarını, 24 Ha-
ziran cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 
52,6 oranına karşılık gelen 26 milyon 330 

bin oya ulaştıklarını, buna karşılık 24 Ha-
ziran'da milletvekili seçiminde yüzde 42,6 
oranını ifade eden 21 milyon 338 bin oy 
elde ettiklerini söyledi. 

Bir önceki milletvekili seçimi olan Kasım 
2015'te bu sayının 23 milyon 681 bin, 15 
Haziran 2015 seçimlerinde ise 18 milyon 
867 bin, 2014 cumhurbaşkanlığı seçimin-
de de 21 milyon oy aldıklarını anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Görüldüğü gibi AK Parti, geçtiğimiz 4 
yılda yaklaşık  19 ile 26 milyon arasın-
da bir oy sayısıyla milletimizin teveccü-
hüne mazhar olmuştur. Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerin 4'te üçünün nüfusundan 
daha kalabalık bir büyüklüğü ifade eden 
bu sayılar gerçekten çok önemlidir, çok 
ciddidir. Bize güvenen, bize inanan, bu-
gününü ve geleceğini bize emanet eden 
milletimize layık olmak için daha çok 
çalışmalıyız. Hep söylediğim gibi bi-
zim milletimize sadece vefa değil aynı 
zamanda can borcumuz da var. Bunun 
için sadece partimize oy verenlere değil 
milletimizin tamamına en iyi hizmetleri 
sunmanın boynumuzun borcu olduğuna 
inanıyoruz." 

Yeni yönetim sistemini bu amaçla hayata 
geçirdiklerine dikkati çeken  Cumhurbaş-

kanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdür-
dü:

"Türkiye, tarihinin en büyük ekonomik 
saldırılarından birine maruz kalmasına 
rağmen iki ayı bulmadan durumu bü-
yük ölçüde kontrol altına aldık.  Döviz 
kurunun bir anda böylesine büyük bir 
artış göstermesini sadece ekonomik se-
beplerle izah etmek mümkün değildir. 
Bunu söylemekle asla sorumluluktan 
kaçmaya çalışmıyoruz. Yaptığımız sa-
dece bir durum tespitidir. Ekonomide 
eksiklerimiz, sıkıntılarımız, çözmemiz 
gereken sorunlarımız yok mu? Elbette 
var. Seçimlerin hemen ardından da za-
ten kolları sıvamış ve ekonomik reform-
lar için hazırlıklara başlamıştık ama 
bu gerçeklerle yaşadıklarımız arasında 
öylesine büyük bir orantısızlık var ki 
ister istemez işin altında başka şeyler 
aramak zorunda kalıyoruz ve bunların 
olduğunu da görüyoruz.

Nitekim krizin kaynağı mahiyetindeki 
odakların yaptıkları açıklamalar, soru-
nun farklı sebeplere ve saiklere dayalı 
olarak tırmandırıldığını açıkça gösteri-
yor. Şu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan 
çıkarmamalıyız, her kriz beraberinde 
birçok fırsatı da getirir. Devlet yönetimi 
olarak bu krizin üstesinden gelmek için 
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normal şartlarda yıllara sari olarak ya-
pabileceğimiz büyük reformları ve kök-
lü değişimleri kısa sürede hayata geçir-
dik geçiriyoruz."

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın konuşma-
sının ardından, Tanıtım ve Medya Başka-
nı Mahir Ünal, Yerel Yönetimler Başkanı 
Mehmet Özhaseki ve Grup Başkanı Naci 
Bostancı Genel Merkez ve TBMM çalış-
maları hakkında sunumlarını gerçekleş-
tirdiler. Toplantının devamında İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu tarafından Güvenlik ve 
Dış Politika sunumu yapıldı.

Programın ikinci günü Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik geliş-
meler hakkında sunumunu gerçekleştirdi.

27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 
için Kızılcahamam'da  bulunan Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Mustafa Varank ile milletve-
killeri, futbol maçıyla stres attı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, halı sahaya 
gelişinde basın mensuplarının sorusu üze-
rine, "Geçtiğimiz yıl attığım golleri ha-
tırladınız mı? Ben sahada konuşurum" 
dedi. 

Maçın yapılacağı halı sahaya kızıyla bera-

ber gelen Varank, maç öncesi AK Parti İz-
mir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay 
Özalan ile ısınma hareketleri yaptı. 

Mustafa Varank, Tamer Dağlı, Alpay Öza-
lan, Hacı Turan, Mehmet Akif Yılmaz ve 
Osman Önen aynı takımda mücadele eder-
ken, diğer takımda Mevlüt Çavuşoğlu, Fa-
tih Şahin, Osman Boyraz, Uğur Aydemir, 
Ahmet Salih Dal, Fehmi Küpçü, Mustafa 
Açıkgöz karşı takımda yer aldı.

Siyasete ara veren bakanlar ve milletvekil-
leri, sahada mücadele ederek takımlarının 
galibiyeti için ter döktü. Maç, 5-5 berabere 
bitti. 

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca 
toplantının yapıldığı Kızılcahamam Eliz 
Otel'de gerçekleştirilen "Sıfır Atık Sanat 
Atölyesi" etkinliğini, Emine Erdoğan ziya-
ret ederek, çocukların ürettiklerini incele-
di ve onlarla sohbet etti.  

Çocukların aileleri ile keyifli vakit geçire-
bilmeleri ve çevre duyarlılıklarının artırıl-
ması amaçlanan 3 saatlik  etkinliğe,  Emi-
ne Erdoğan'ın torunları da katıldı. 

Projenin çocukların sorumluluğunda da 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasının amaç-
landığı atölye çalışmasına katılanlara, "Sı-

fır Atık Gönüllüsü" kartları hediye edildi.

 "AK Parti, Çevre 
Duyarlılığının Küçük Yaşta 
Başlayacağına İnanan Bir 

Partidir" 
Ziyaretinin ardından Emine Erdoğan, 
Twitter hesabından atölye çalışmasına iliş-
kin fotoğraflar paylaştı.

Emine Erdoğan, "SıfırAtık" etiketini 
kullandığı paylaşımında, "Çocuklarımız 

atıklardan sanat eseri yaptılar. Hem çev-
re duyarlılığı kazandılar hem de ruhla-
rını beslediler. AK Parti, çevre duyarlılı-
ğının küçük yaşta başlayacağına inanan 
bir partidir." ifadelerine yer verdi. 
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
organize edilen TEKNOFEST'te düzenle-
nen törene katıldı.

Burada konuşan  Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, TEKNOFEST'in ülkeye ve gençlere 
hayırlı olmasını dileyerek Türkiye'nin 'Mil-
li Teknoloji Hamlesi'nin sembolü olarak 
gördükleri bu etkinliğin  düzenlenmesinde 
emeği geçenleri tebrik ederek, katıldıkları 
teknoloji yarışmalarında ödül alan gençle-
ri de kutladı.

Bu tür etkinliklerin gençlere her alanda 
teknolojiyi sevdireceğine ve teknoloji geliş-
tirme süreçlerine katkı sağlamaya yönelte-
ceğine inandığını vurgulayan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "Günümüz dünyasında 
gerçek anlamda  bağımsızlığın birinci 
şartı, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, 
üreten ve ihraç eden ülke konumuna 
ulaşmaktır. Teknoloji konusunda sade-
ce kullanıcı olarak kaldığımız sürece 
hiçbir alanda özgürlüğümüzü garanti al-
tına alamayız. Son yıllarda yaşadığımız 
her hadise, özellikle bizlere bazı uyarı-
lar yapıyor." diye konuştu.

"İlk Aşama Hayal 
Edebilmektir"

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, bu bakımdan 
atacakları adımların, bu alandaki yatırım-
ların, teknolojinin tüm alanlarında en ön-
lerde olmaları gerektiğini gösterdiğini dile 
getirerek, şunları kaydetti:

"Her yenilik gibi teknolojik gelişmelerin 
de ilk aşaması hayal edebilmektir. Bizim 
milletimiz bu bakımdan gerçekten çok 
ileri bir seviyededir. Ecdadımız asırlar 
boyunca hep daha ileriyi, daha fazlası-
nı hayal etmiş, bunun peşinden gitmiş, 
mücadelesini vermiş ve çoğunlukla da 
hedefine ulaşmıştır. 'Kızıl Elma' diye 
ifade ettiğimiz ufkun ötesindeki hedef-
lerimiz hep yenilenmiştir. Ne zaman 
hayal etmeyi bıraktıysak işte o zaman 
gerilemeye başladık. Biz de Türkiye'ye 
ne kazandırdıysak, hep hayallerimizin 
peşinden giderek başardık."

"Milli Teknoloji Hamlesi" ve TEKNO-
FEST'in bu noktada kendileri için  bir 
sıçrama vesilesi olmasını dileyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, gençleri yeniden büyük 
hayaller kurmaya teşvik etmesini umduğu-
nu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti:

"Ülkemizin 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin 
başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir 
toplum haline dönüşmemizle mümkün-
dür.  Festivalimize ülkemizin dört bir 
yanından gelen binlerce gencimizi ve 
diğer katılımcılarımızı işte bu  hedeflere 
ulaşmayı sağlayacak potansiyelimizin 
örnekleri olarak görüyorum. 'Milli Tek-
noloji Hamlesi' doğrultusundaki  tüm 
çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı ve ilgili 
tüm kurumlar olarak sivil toplum kuru-
luşlarıyla birlikte desteklemekte karar-
lıyız. Sadece bu etkinliğin düzenlendiği 
şu havalimanı bile ülkemizin  teknoloji 
konusundaki vizyonunun en somut ifa-
desidir. Hezarfen'in, Ali Kuşçu'nun, 
Uluğ Bey'in başlattıkları hamleyi işte bu 
gün burada yeni havalimanımızda çok 
farklı bir yere taşıyoruz. Yıllardır başka 
yerlerdeki gösterilerini hayranlıkla izle-
diğimiz pek çok etkinlik, artık ülkemiz-
de düzenleniyor. "

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 
yarışmalara 5 binden fazla takımın katıl-
masının iftihar vesilesi olduğunu, finale ka-
lan 750'sinin de önemli bir sayı olduğunu 
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, T3 
Vakfı öncülüğünde yürütülen DENEYAP 
Teknoloji Atölyelerinin yüzlerce yetenekli 
öğrencinin tespitine vesile olduğunu, pro-
jeyi 81 ile yaygınlaştırıp gençlerin ufkunu 
ve yollarını açmakta kararlı olduklarını 
vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik kavra-
mının anlamının büyük ölçüde değiştiğine 
işaret ederek, şöyle konuştu:

"Artık  fiziki güvenliğinizi siber güven-
likle, dijital sanayiyle, yerli yazılımla, 
yapay zekayla tahkim etmiyorsanız ken-
di kendinizi kandırıyorsunuz demektir. 

Günümüzde dijital güvenliğiniz yoksa 
istediğiniz kadar fiziki tedbir uygulayın, 
gerçek manada özgürlüğünüzü sağlaya-
mazsınız. Esasen bizim ecdadımız, yıl-
larca kendi döneminin teknolojilerine 
öncülük etmiş, daha sonra liderliği ne 
yazık ki elinden kaçırmıştır. Osmanlı 
Devleti 17. yüzyıldan itibaren teknoloji 
konusundaki geriliğinin farkına var-
mıştır. Dönemin padişahları ve dirayetli 
yöneticileri bu sorunun çözümünü ba-
tının teknolojisini ülkemize taşımakta 
görmüştür. Bu tercihin tabii bir sonucu 
olarak teknolojiyi kullanacak insan kay-
nağı da yine batıda eğitilme yoluna gidil-
miştir. Bugün geriye doğru baktığımızda 
bu tercihin çok da isabetli olmadığını 
anlıyoruz. Mühendislik öğrensin diye 
Batı'ya gönderdiğimiz öğrenciler ço-
ğunlukla zihinleri bize yabancı fikirlerle 
iğfal edilmiş olarak ülkelerine dönmüş-
lerdir. Halbuki asıl olan hazır teknoloji-
yi almak ve onun kullanımını öğrenmek 
değil, teknolojiyi tasarlamak, geliştir-
mek ve öğretmektir. Osmanlı özellikle 
Sultan Abdülhamid-i Sani döneminde 
bu istikamette birtakım adımlar atmış-
sa da maalesef devletin ömrü bunları 
tamamlamaya yetmemiştir."

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşa-
nan işgallerin, ülkeyi maddi olarak yıprat-
sa da istiklal konusundaki kararlılığı yok 
edemediğini belirten  Cumhurbaşkanı  Er-
doğan, şunları anlattı:

"İşte bu bilinçle Cumhuriyet dönemin-
de Osmanlı'dan devralınan tecrübeler 
ve teknik birikimin üzerinde dönemin 
şartları itibarıyla asla küçümsenmeye-
cek birtakım teşebbüsler başlatılmıştır. 
Mesela 1925'te Haliç'te yerli sermaye 
ile gerçekten önemli bir savunma sanayi 
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fabrikası kurulmuştur. Devlet de askeri 
fabrikalar kurarak, aynı yönde birtakım 
adımlar atmıştır. 2. Dünya Savaşı yılla-
rında bu çabalar hız kazanmıştır. Nuri 
Demirağ,  kendi geliştirdiği uçakları, 
kendi kurduğu bir fabrikada üretmeye 
başlamıştır. İlk etapta çok sayıda eğitim 
uçağı ile küçük yolcu uçakları üreten bu 
fabrika, dönemin tek parti yöneticileri-
nin basiretsizliğinin kurbanı olmuştur. 
İngiltere ve Amerika'nın askeri yardım-
ları bahane edilerek, bu fabrika atıl hale 
getirilmiştir. Öyle ki Nuri Demirağ'ın 
uçaklarını almayan dönemin Türk Hava 
Kurumu Başkanı kendisini, 'Ameri-
ka'nın verdiği bedava uçak dururken, 
fabrikanıza parayla sipariş verirsem 
yarın bu millet beni asar.' diyerek savun-
muştur. Bununla da yetinilmemiş, Nuri 
Demirağ'ın uçak fabrikasının dışarıya 
ihracat yapmasına dahi izin verilme-
miştir. Tüm hayatını uçmaya ve uçakla-
ra adayan Vecihi Hürkuş'un gayretleri 
ve samimi çırpınışları görünmeyen en-
geller tarafından sürekli engellenmiş, 
sabote edilmiştir. Uçak bombaları ve 
motor üreten Şakir Zümre ise karşısına 
çıkartılan engeller sebebiyle işini önce 
tarım aletleri yapımına, orada da destek 
bulamayınca soba imalatına çevirmek 
zorunda kalmıştır."

Cumhurbaşkanı   Erdoğan, Kafkas İslam 
Ordusu'nun dağıtılmasının ardından uzun 
yıllar yurt dışında yaşamak zorunda ka-
lan Nuri Paşa'nın 2. Dünya Savaşı öncesi 
yeniden ülkesine dönüp savunma sanayi 
projelerine giriştiğini, Zeytinburnu'ndaki 
bir depoyu satın alarak, burayı görünüşte 
madeni eşya ama aslında silah üreten bir 
fabrikaya dönüştürdüğünü anlattı.

İşler büyüyünce fabrikanın Sütlüce'ye 
taşındığını aktaran  Cumhurbaşkanı   Er-
doğan, "1949'da bu fabrika, aralarında 
Nuri Paşa'nın olduğu pek çok kişiyle 
birlikte şüpheli bir şekilde havaya uç-
muştur. Öyle ki ölenlerin cesetlerine 
dahi ulaşılamamıştır. Böylece ülkemi-
zin önemli bir savunma sanayi hamlesi 

daha resmen yok edilmiş oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı   Erdoğan, kendi başına 
uçak imal edip uçuran bir gazi astsubay 
pilotun  hapis cezasına çarptırılmasının, 
yerli ve milli savunma sanayine karşı ser-
gilenen hoyratlığın bir başka ifadesi ol-
duğunu belirterek, "Bundan 59 yıl önce 
Bandırma Füze Kulübü'nü kurarak füze 
denemeleri yapan Kirkor Divarcı ve 
ekibinden oluşan gençlerimizin başla-
rına gelmeyen kalmamıştır. Kamuya ait 
savunma sanayi fabrikaları da Makine 
Kimya Endüstrisi Kurumu altında top-
lanmış ama hiçbir zaman arzu edilen 
atılımları ne yazık ki gerçekleştireme-
miştir." diye konuştu.

"Gereken Adımlar Uzun 
Yıllar Boyunca Yeterli 
Düzeyde Atılamadı"

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip  Erdoğan, 
Türkiye'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na 
kadar üzerine "ölü toprağı serpilmiş" şe-
kilde tamamen dış yardımlara bağımlı kal-
dığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nda ülkemizin 
mühimmattan yedek parçaya ve tüm 
bunlarla birlikte telsiz muhaberesin-
de bile haberleşme sistemlerine kadar 
her alanda yaşadığı ambargo, durumun 
vehametini anlamaya başlamamıza ve-
sile olmuştur. Buna rağmen gereken 
adımlar uzun yıllar boyunca yeterli dü-
zeyde atılamadı. Benzer sıkıntıları oto-
mobilden bilgisayara teknolojiyle ilgili 
her alanda görmek mümkündür. Yerli 
otomobilimiz Devrim'in hikayesi malu-
munuzdur. Hazırcılığın cazibesi bir kez 
daha üretim iştiyakına galip gelmiştir. 
Rahmetli Özal bu gerçeği fark ettiği 
için bu alandaki projeleri bütüncül de-
ğerlendirme yoluna gitmiştir. Dönemin 
şartları ve imkanları çerçevesinde birta-
kım önemli çalışmalar başlatılmışsa da 
2003'e geldiğimizde savunma sanayimi-
zin ihtiyaçlarının ancak yüzde 20'si yerli 

imkanlarla karşılanabilir durumdaydı. 
Üstelik bu yüzde 20 içinde de yüksek 
teknolojiye dayalı maalesef pek bir şey 
göremiyorduk. Başbakanlığım döne-
minde bu alanı kişisel himayem altına 
alarak büyük bir atılım başlattık. Proje-
lerin tasarımından finansmanına kadar 
her aşamasını bizzat takip ettim. Tank, 
helikopter, insansız hava aracı gibi pek 
çok ürünün hazır alım projelerini iptal 
ederek, tamamında milli ve özgün mo-
del geliştirme çalışmalarını başlattık. 
Bu sayede Türkiye, savunma sanayi ihti-
yaçlarının yüzde 65'ini kendisi üretebi-
len bir ülke durumuna gelmiştir."

Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşılama-
sının yanı sıra önemli ihracat düzeyine de 
ulaştığına dikkati çeken  Cumhurbaşka-
nı   Erdoğan, "Halen ülkemizde  600'ün 
üzerinde savunma sanayi projesi yü-
rütülüyor. Tanktan zırhlı araçlara, sa-
vaş gemisinden deniz altına, uçaktan 
helikoptere, silahlı ve silahsız insansız 
hava araçlarından milli piyade tüfeğine, 
uydulardan hava savunma sistemlerine, 
füzelerden lazer silahlarına kadar geniş 
bir ürün yelpazesine şu anda sahibiz. 
Açık konuşmak gerekirse şayet bu dü-
zeye gelmemiş olsaydık, şu anda yürüt-
tüğümüz sınır içi ve ötesi operasyonlar-
da çok büyük zorluklarla karşılaşırdık. 
Eğer Afrin'de başarı sağladıysak, Cerab-
lus'ta sağladıysak, Cudi'de, Gabar'da 
arka arkaya başarılar geliyorsa, Kan-
dil'de, Sincar'da başarılar geliyorsa, işte 
bütün bunların büyük bir kısmını artık 
ülkemizde üretir hale geldik." dedi.

Son yıllarda yaşanan her hadisenin bağım-
sızlıkla teknolojinin, özellikle de savunma 
sanayisi arasındaki ilişkiyi tekrar tekrar 
gösterdiğini dile getiren  Cumhurbaşkanı   
Erdoğan, "Savunma sanayimiz geliş-
tikçe orta ve yüksek teknolojiye dayalı 
araştırma, geliştirme ve ticari ürün fa-
aliyetleri de hızlanmaya başladı. Bunun 
yanında finans teknolojilerini sağlık, 
enerji ve diğer kritik teknolojileri yerli 
ve milli olarak geliştirerek bağımsızlı-
ğımızı perçinlemeye çalışıyoruz. 'Dün-
yanın en büyük ekonomisinden biri 
olacağız.' derken aynı zamanda işin bu 
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boyutunu da kastediyoruz. Bu çerçe-
vede bilim insanlarımızın yurda dönüş 
seferberliğini başlatıyor. Uluslararası 
lider araştırmacılar programı hazırlı-
yoruz. Buradan dünyanın her yerindeki 
bilim insanlarımızı, ülkemizde başlat-
tığımız bilim ve teknoloji atılımımıza 
katılmaya davet ediyorum. Öte yandan 
1930-1940'lardaki hamlelerimiz ne ise, 
şimdi yeniden bu hamleyi kazanmak 
ve bu adımı atmak durumundayız. O 
zaman engellendiler. Bu dönemde de 
elbette projelerimiz sabote edilmeye ça-
lışıldı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, artık bu proje-
leri sabote edecek bir iktidarın olmadığını 
belirterek, "Bu projelere ön açan bir ik-
tidar var. Ne diyorlardı bize? 'Boş verin. 
Ne yapacaksınız yeni teknolojiyi geliş-
tirmeyi? Size en gelişmiş teknolojiyi ve-
relim.' teklifleriyle karşılaştık. Sürekli 
daha iyisini, daha ucuza verme vaadiyle 
kandırılmak istendik. Şu insansız hava 
araçları... Vermediler. Bizzat oturduk, 
konuştuk. Vermediler. İki gün, üç gün, 
48 saat... Paramızla vermediler. Ama te-
rör örgütlerine görüyorsunuz 19 bin tır 
silah ve mühimmat gönderiyorlar, 3 bin 
kargo uçağıyla silah ve mühimmat gön-
deriyorlar. Bunlar, bize dost görünenler, 
stratejik ortak görünenler. Bize bunlar 
bunu yapıyor. Hatta ima yoluyla Nuri 
Demirağ'ların, Nuri Killigil'lerin akıbe-
tiyle tehdit edildiğimiz anlar dahi oldu." 
ifadelerini kullandı.

"Allah'ın Verdiği Ömrü 
Kimse Kısaltamaz"

Hiçbir tehdide boyun eğmediklerini vur-
gulayan Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şöyle 
devam etti:

"Hiçbirine eyvallah etmedik, itibar et-
medik.  Allah'ın verdiği ömrü kimse 
kısaltamaz. Rabbimiz ne buyuruyor? 
'Ne bir an ileri, ne bir an geri...' Allah'ın 
takdir ettiği bu ömrü kimse ne uzatabi-
lir ne kısaltabilir. Önceliklerimiz çerçe-
vesinde başlattığımız projeleri sabırla, 
dikkatle, dirayetle takip ettik, takip edi-
yoruz, takip edeceğiz. Sadece insansız 
hava araçlarımızın hikayesi bile filmle-
re konu olacak, gelecek nesillere ibret 
örneği olarak anlatılacak kadar ilginçtir, 
çarpıcıdır, düşündürücüdür. Hala attığı-
mız her adımda benzer sıkıntıları yaşa-
maya devam ediyoruz. Allah'ın izniyle 
daha önceki sorunlar gibi bunların da 
birer birer üstesinden geleceğiz."

Önlerine çıkarılan engellerin morallerini 
bozmadığını aktaran  Cumhurbaşkanı  Er-
doğan, tam tersine motivasyonlarını artır-
dığını, azimlerini kamçıladığını kaydetti.

"Ahlakının Sahibi Bir 
Gençlik Gördüğüm İçin 

Rabbime Hamd Ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin ener-
jisini, heyecanını, ufkunu, gayretini ve 
becerisini gördükçe geleceğe olan güven-
lerinin daha da arttığına dikkati çekerek, 
"TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 
teknoloji yarışmalarına katılan gençle-
rin çokluğu ve heyecanı geleceğimize 
daha bir umutla bakmamızı sağlıyor. 
Gençler, sizlere sesleniyorum. Sizden 
de cevap bekliyorum. Bugün  burada 
'Karşımda kim var?' diye seslenildiğin-
de sağına ve soluna bakmadan 'Ben va-
rım.' diyen, ahlakının sahibi bir gençlik 
gördüğüm için Rabbime hamd ediyo-
rum. Gençler, Anadolu kıtası büyük-
lüğünde dava taşını gediğine koyuyor 
muyuz? Surda mukaddes mi mukaddes 
bir gedik açıyor muyuz? Rüzgara 'Artık 
ne yandan esersen es.' diye meydan oku-
yor muyuz? İşte bizim gençliğimiz. İşte 
bizim geleceğimiz, işte bizim en büyük 
hazinemiz. Rabbim hepinizden razı ol-
sun." şeklinde konuştu.

Festival alanını dolduran gençlerin "Evet" 
diye karşılık verdiği Erdoğan, konuşması-
nı şöyle sürdürdü:

"Devletlerin ve milletlerin hayatında 
tesadüflere yer yoktur. Allah bize çalıştı-
ğımız kadarını vadediyor. Eğer teknolo-
jide ileri bir düzeye gelmek ve şöyle aşırı 
bir sıçrama hareketini gerçekleştirmek 
istiyorsak bunun tek yolu çalışmaktır, 
çalışmaktır, çalışmaktır. Bugün ülke-
mizde neredeyse her üniversitemizde 
mühendislik fakültemiz var ama hala 
mühendis sayımız yeterli değil. Daha bu 
okullardaki eğitimin kalitesini konuş-
muyorum bile. Yazılımdan donanıma 
kadar her alanda katetmemiz gereken 
çok mesafe bulunduğunun farkındayız. 
Geldiğimiz yeri küçümsemiyoruz ama 
önümüzdeki yolun uzunluğunu da inkar 

etmiyoruz. Buradan tüm gençlerimize 
sesleniyorum. Lütfen hayallerinizin pe-
şinden gidin. Siz bu yola girdiğinizde 
yanınızda üniversiteleriyle, araştırma 
geliştirme destekleriyle, teşvik prog-
ramlarıyla, hibe uygulamalarıyla, tüm 
imkanlarıyla devletinizi bulacaksınız. 
Şair ne diyor, 'Yenilgi yenilgi büyüyen 
bir zafer vardır.' Bugün dünyanın en zen-
gin insanları arasında yer alan Asya kö-
kenli bir girişimcinin kurduğu internet 
alışveriş sitesine gelinceye kadar yaşa-
dıklarının hikayesi de azimle hedefinize 
yürüdüğünüzde nereye ulaşabileceğini-
zin örneklerinden biridir. Ülkemizdeki 
pek çok iş adamından da kendi benzer 
hikayelerini dinledim. Hatta kendi ha-
yat hikayem de aynı şekilde gelişmiştir. 
Sizlerden isteğim, karşılaştığınız zor-
luklardan, hayal kırıklıklarından asla 
yılmadan yolunuza devam etmenizdir. 
Eğer Tayyip  Erdoğan  sizin yaşlarınız-
dayken ilk karşılaştığı zorluk karşısında 
pes edip evine dönseydi bugün burada 
olamazdı."

İnançlarında ümitsizliğe asla yer olmadı-
ğını hatırlatan  Erdoğan, "Yüreğinizdeki 
iman asla bitmeyecek olan en önemli 
sermayenizdir. Şu aşamada size lazım 
olan tek şey gücünüzü imanınızdan alan 
kendi enerjiniz, azminiz, gayretiniz ve 
hedeflerinizdir. Kendinize güvendiği-
nizde, hatalarınızdan ders aldığınızda, 
kendinizi geliştirmekten vazgeçmediği-
nizde ve mücadeleyi bırakmadığınızda 
önünüzde kapıların birer birer açıldı-
ğını göreceksiniz. Günümüz dünyasın-
daki zenginlerin artık hep bireysel ye-
teneklerle takım çalışmasının birlikte 
anlam kazandığı teknoloji dünyasından 
çıktığını da unutmayın." dedi.

Türkiye  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, TEK-
NOFEST'in herkese hayırlı olmasını dile-
yerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ı taşıyan uçağa, 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da 
(uçakta) F-16 ile eşlik etti.
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VATANDAŞLAR, TEKNOFEST İSTANBUL'A KOŞTU
T3 Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Anadolu Ajansı'nın 

global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali'ni 4 gün boyunca yarım milyondan fazla kişi ziyaret etti

TEKNOFEST’İ 4 GÜNDE

5 0 0  B İ N D E N
F A Z L A  K İ Ş İ
ZİYARET ETTİ

12 FARKLI KATEGORİDE 
YARIŞMALAR DÜZENLENDİ

Festivalin en önemli bölümünü gençlerin kendi teknoloji 
projelerinin desteklendiği teknoloji yarışmaları oluşturdu

FAZLA TAKIMLA
750'DEN

FAZLA YARIŞMACI
KATILDI

2000'DEN 

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

İnsansız Hava Aracı Yarışması

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

Model Uçak Yarışması

Robotaksi Yarışması

Robotik Fetih 1453 Yarışması

Roket Yarışması

Yapay Zeka Yarışması

İHA Destekli İnsansız Kara Aracı
Yarışması

Savaşan İHA Yarışması

Model Uydu Yarışması

Sürü İHA Yarışması

DÜNYANIN EN HIZLI 7 
ARACININ YARIŞTIĞI 

"YARIŞLARIN YARIŞI" 
YAPILDI
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YARIŞMALAR ARASINDA ROKET, SAVAŞAN 
İHA VE ROBOTAKSİ ÖNE ÇIKTI
Roket yarışması
Türkiye, ABD'den sonra başarılı bir şekilde 
öğrencilerin yarıştığı roket yarışması düzenleyen ikinci 
ülke oldu

Red Bull Racing Formula 1, SOLOTÜRK F16, özel jet 
Challenger 605, Aston Martin: The New Vantage, Lotus 

Evora 410, Kawasaki H2R ve Tesla PL 1000DL, çeyrek mil 
boyunca birbiriyle yarıştı. Yarışmayı Kawasaki H2R’yi 

kullanan Kenan Sofuoğlu kazandı

SAVAŞAN İHA 
Hala üzerinde çalışılan, geleceğin İHA teknolojisi 
olarak kabul ediliyor. Savaşan İHA teknolojisi oldukça 
zor olmasına rağmen, teknik olarak bu alanda ciddi 
aşama kaydeden takımlar oldu

ROBOTAKSİ
Robotaksi'nin konusu olan otonom araçlar da 
dünyada hala üzerinde çalışılan konulardan. Türk 
öğrenciler bu kritik konular üzerinde şimdiden 
çalışmaya başladı

HACKERLAR BECERİLERİNİ SERGİLEDİ
HackIstanbul 2018 CTF (Capture the Flag) 
yarışmasında birçok ülkeden hackerlar, özel olarak 
oluşturulmuş gerçek siber saldırı ortamlarının çeşitli 
etaplarında tüm becerilerini sergileyerek, kozlarını 
paylaştı

ÇOK SAYIDA PANEL, SEMİNER VE
KONFERANSLAR DÜZENLENDİ
BAZI KONULAR:

"Siber Güvenlik" 

"Teknolojide Devletin ve Kurumların Rolü"

"Göremediğimiz Gizemler: Kara Delikler"

"Teleskoplar ve Astronomi"

"Big-Bang Evreni"

"Uydular ve Uzaktan Algılama" 

Eğitim Teknolojileri

Gıda ve Tarım Teknolojileri

"Milli Savunma İçin Milli AR-GE"

GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANDI
Festival kapsamında gerçekleştirilen Türk Yıldızları, 
Solo Türk, paraşüt timi, 129 ATAK helikopteri, TB2 
silahlı İHA ve akrobasi gösterileri hayranlıkla izlendi
 
2 Atak helikopterinin alçak uçuş yaparak yöresel 
harmandalı oyunu figürleriyle yaptığı gösteri büyük 
alkış aldı
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"İKİ DEFA GAZİLİK UNVANIYLA 
ŞEREFLENEN YÜCE MECLİSİMİZ”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılışı dolayı-
sıyla TBMM Genel Kurulunda milletvekille-
rine hitap etti.

23 Nisan 1920'den bugüne Meclis çatısı al-
tında görev yapan milletvekillerini  saygıyla 
yad eden  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mec-
lisimizin ilk başkanı, Kurtuluş Savaşı'mı-
zın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk başta olmak üzere TBMM üyele-
rinden ahirete irtihal edenleri rahmetle 
anıyorum." diye konuştu.

Bin yıldır bu coğrafyada milletin bekası uğ-
runa gözlerini kırpmadan hayatlarını feda 
eden şehitlere, gazilerden dar-ı bekaya ir-
tihal edenlere rahmet dileyen  Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, son dönemde terörle müca-
delede ve 15 Temmuz'da verilen şehitlerin 
yakınları ile gazilere selamlarını iletti.

Türkiye sınırları içinde ve dışında "tek mil-
let, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ülküsü 
için kahramanca mücadele edenlere şük-
ranlarını sunan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"İki defa gazilik unvanıyla şereflenen 
yüce Meclisimize ve  milletvekillerimize 

yeni yasama yılında hayırlı ve başarılı 
çalışmalar temenni ediyorum." ifadesini 
kullandı.

"Değişimi Suhuletle 
Gerçekleştirmeyi Başardık"
Türkiye'nin, 16 Nisan'da tarihi bir halk oyla-
ması, 24 Haziran'da da tarihi bir Cumhur-
başkanlığı ve milletvekilliği seçimine şahit 
olduğunu hatırlatan  Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şöyle konuştu:
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"16 Nisan halk oylaması, yönetim sistemi-
mizi değiştirdiğimiz bir büyük reformun, 
bir büyük devrimin adıdır. Bu çapta bir 
dönüşümü, pek çok ülke ve halk ancak 
çok büyük çalkantılar yaşayarak ve çok 
büyük bedeller ödeyerek tamamlayabil-
miştir. Biz ise Türkiye olarak, Türk milleti 
olarak, demokrasinin kuralları içinde bu 
önemli değişimi  suhuletle gerçekleştir-
meyi başardık.  Siyaset mühendisliği he-
saplarının ürünü olarak değil, tamamen 
tarihimizin kendi tabii akışı içinde, halkı-
mızın talebi ve rızasıyla gelişen bir süre-
cin aşamalarını hep birlikte yaşadık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yöne-
tim reformu çabalarının 200 yıla yaklaşan 
geçmişi olduğunu belirterek, Osmanlı döne-
minde Tanzimat'tan Islahat'a pek çok dene-
me yapıldığını anımsattı.

İstiklal Harbi'nin ardından tercihin cumhu-
riyetten yana yapıldıktan sonra da bu arayı-
şın devam ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Önce tek partili, ardından çok 
partili rejimleri denedik. Maalesef ne ya-
parsak yapalım darbelere, vesayetlere, 
krizlere engel olamadık." dedi.

"Ülkemizi Raydan 
Çıkarmak İsteyenlere Fırsat 

Vermedik"
Bu arayışların son dönemde de sürdüğü-
ne  işaret eden  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle 2007 yılında yaşanan Cumhur-
başkanlığı seçimi krizi, artık yeni bir re-
formu, yeni bir değişimi kaçınılmaz hale 
getirmiştir. Bu krizi aşmak için başlatılan 
çalışmaların kapısı, yeni bir yönetim sis-
temine açılmıştır.  Milletimiz, 2007 yılın-
dan beri adım adım ilerleyen bu sürecin 
her aşamasında sağduyuyla ve ferasetle 
hareket etmiştir. Bu kritik dönemde ül-
kemizi raydan çıkarmak, kaosa sürük-
lemek, içeride ve dışarıda başarısızlığa 
uğratmak isteyenlere, hamdolsun, fırsat 
vermedik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişten beri 
sıkça kurulan ve her seferinde Türkiye'nin 
tökezlemesine sebep olan tuzakların, bu 
kez işe yaramadığını vurgulayarak, "Mil-
letimizin birlik ve beraberliğine sahip 
çıkmasıyla devletimizin tüm erklerinin 
sergilediği  dayanışmayla tüm engelleri 
aşarak bugünlere geldik." değerlendirme-
sinde bulundu.

"Gücümüzü Milletimizden 
Alarak Yolumuza Devam 

Ettik"
Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için yapılan 
her  hamlenin, ülke olarak yapılan daha 
büyük atılımlarla karşılık bulduğuna dik-
kati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 
hal ve şart altında çareyi milletimizde, 
demokrasimizde, milli iradenin üstünlü-
ğünde aradık. Ülkemizi vesayet bataklı-
ğına itmek istediler, çözümü milletimize 
gitmekte bulduk. Uluslararası alanda ül-
kemizi  kuşatmaya çalıştılar, gücümüzü 
milletimizden alarak yolumuza devam 
ettik." ifadelerini kullandı.

Sokakları karıştırarak halkı birbirine düşür-
meye çalışanlara da fitneye fırsat vermedik-

lerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terör örgütlerini kullanarak ülkemize 
diz çöktürmeye çalıştılar. Buna da ey-
vallah etmedik. PKK'sından DEAŞ'ına 
ve FETÖ'süne kadar hepsinin başını ez-
dik. Darbe yapmaya teşebbüs ettiler. Mil-
letimizle birlikte göğsümüzü namlulara 
siper edip istiklalimize ve istikbalimize 
sahip çıktık.  Sınırlarımız boyunca terör 
koridoru oluşturmaya kalktılar, ardı ar-
dına yaptığımız harekatlarla bu planı da 
paramparça ettik.  Gece yarısı operas-
yonlarıyla ekonomimizi çökertmeye ça-
lıştılar, Allah'ın izniyle bu saldırıyı da at-
latma yolunda ilerliyoruz. Bugüne kadar 
milletimizle birlikte hareket ettiğimizde 
üstesinden gelemediğimiz hiçbir  sorun 
olmadı. Bundan sonra da aynı başarılara 
imza atmayı sürdüreceğiz." 
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MECLİS YENİ DÖNEME HAZIR

TBMM Genel Kurul Salonu 1 Ekim’de Açıldı

MECLİSTEKİ 
SANDALYE SAYISI

6
0

0
 

M
İ

L
L

E
T

VEKİLİ

AK PARTİ - 290

CHP - 144

HDP 65

MHP - 50

İP - 40

SP - 2  TİP - 2

DP - 1BBP - 1

BAĞIMSIZ - 1
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GENEL KURULDA
TOPLAM 613 SANDALYE 

YER ALDI

TOPLAM 
MİLLETVEKİLİ

KOMİSYON 
SIRASI

BAŞKANLIK 
DİVANI ÜYESİ

TBMM Genel Kurul Salonu 
600 milletvekiline uygun 

hale getirildi

Genel Kurul salonundaki Bakanlar 
Kurulu sıraları kaldırıldı, o bölüm boş 

bırakıldı

Salonun ön kısmının halıları 
yenilenerek, 16 avizenin ve salonun 

genel temizliği tamamlandı

Milletvekillerinin hitap ettiği kürsü, 
engelli milletvekillerinin daha rahat 
kullanması için uygun hale getirildi

Salonun Divana yakın olan giriş 
kapılarının olduğu her iki tarafa, engelli 

milletvekilleri için rampa yapıldı

600 10 3

Yeri değiştirilen 
komisyon için 10 sıra 

konuldu

Milletvekili 
oda sayısı 

artırıldı
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“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA 
KOYUYORUZ”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve 
İran  Cumhurbaşkanı  Hasan Ruhani, "Su-
riye" meselesi için gerçekleştirdikleri Tür-
kiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından 
ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şah-
sına ve heyetine gösterilen misafirperverlik 
için Ruhani'ye teşekkür ederek başladı.

İranlı şair Sadi Şirazi'nin "Eğer sen baş-
ka insanların mihnetinden, ızdırabından 
gamlanıp kederlenmiyorsan sana Ade-
moğlu demek yakışmaz." sözlerine atıfta 
bulunan Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Bizim 
de bugün burada bulunma sebebimiz Su-
riyeli kardeşlerimizle hemdert olmak, 
yaşanan insani drama son vermenin yol-
larını aramaktır." diye konuştu.

Soçi formatında bugün üçüncüsünü ger-
çekleştirdikleri üçlü zirvelerin Suriye'de 
istikrar ortamının tesisi yönünde belli bir 
mesafe alınmasına katkı sağladığını belir-

ten  Cumhurbaşkanı   Erdoğan, "Bu zirve-
ler,  Suriye'de gelinen noktanın muhase-
besini yapmak ve ileriye dönük adımların 
tespiti bakımından da önemli fırsatlar 
sunmaktadır." ifadelerini kullandı. 

Yaklaşık 8 yıldır devam eden ihtilafın bir 
günde çözülmesini beklemenin mümkün 
olmadığını dile getiren  Cumhurbaşkanı   
Erdoğan, "Ancak biz başkaları gibi geriye 
yaslanıp yangını seyretmek yerine onu 
söndürmenin yollarını arıyor, bunun için 
elimizi taşın altına koyuyoruz." dedi.

Aralarındaki farklara değil asgari müşterek-
lere odaklandıklarına dikkati çeken  Erdo-
ğan, bu sayede Soçi ve Astana'nın, Cenev-
re'de siyasi çözüm için yürütülen çabaların 
katalizörü olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, içinde bulunulan 
kritik günlerde büyük bir emeğin ve özveri-
nin sonucu olan bu kazanımların muhafa-
zasının büyük önem taşıdığını, nitekim bu 
amaçla iş birliğini sürdürme kararlılıklarını 

bugün teyit ettiklerini bildirdi.

Nisan ayında Ankara'da gerçekleştirilen 
ikinci zirveden bu yana sahada ve uluslara-
rası ortamda birçok gelişme cereyan ettiğini 
belirten Cumhurbaşkanı   Erdoğan, bunları 
etraflıca ele aldıklarını, Türkiye olarak Su-
riye'de rejimin dizginlenmemesinin yol aça-
cağı tehlikeleri de dile getirdiklerini aktardı.

"Önemli Bir Sorumluluk 
Üstlendik"

İdlib bölgesine yönelik saldırıların, sahada-
ki durumu daha da kötüleştireceğini ve siya-
si süreci çökme noktasına getireceğini ifade 
ettiklerini ifade eden  Cumhurbaşkanı   Er-
doğan, Türkiye'nin İdlib'de 12 gözlem nok-
tasının bulunduğunu, bu şekilde sahadaki 
sükunetin idamesi için önemli bir sorumlu-
luk üstlendiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Bu bölgedeki sivil halkın korunması, te-
rörist unsurların ayrıştırılması ve İdlib'in 
mevcut statüsünün muhafazası hayati 
önem taşıyor. İdlib tüm Suriye'nin küçük 
bir modeli konumundadır. Burada atıla-
cak yanlış adımların menfi yankıları her 
tarafta hissedilecektir. Suriyeli sivillerin 
can güvenliğini hiçe sayan yöntemler te-
röristlerin ekmeğine yağ sürmekten baş-
ka hiçbir fayda sağlamayacaktır. Türkiye 
olarak baştan beri Suriye'de akan kanın 
durması için mücadele ettik. Hiçbir ayrım 
gözetmeden Suriyeli kardeşlerimize sa-
hip çıktık. Dün olduğu gibi bugün de tek 
bir Suriyeli kardeşimizin dahi burnunun 
kanamasını istemiyoruz. Özellikle büyük 
çileler çekmiş İdlib halkının yeni felaket-
lere maruz kalmasını asla arzu etmiyo-
ruz. Zirveye atfettiğimiz önem de işte bu 
hassasiyetimizden kaynaklanıyor.  İdlib 
meselesi yeni acılara, yeni gerginliklere, 
yeni sıkıntılara mahal vermeden Astana 
ruhuna sadık kalınarak çözülmelidir. As-
tana'da mutabakata vardığımız ilkelerin 
muhafazası, Suriye krizine sürdürülebi-
lir siyasi çözüm bulunması bakımından 
da mühimdir."

 "Sürece Yeni Bir Dinamizm 
Kazandıracak"

Ruhani ve Putin ile yaptıkları fikir teatisin-
de bu görüşleri paylaştığını anlatan  Erdo-
ğan,  Ankara Zirvesi'nde mutabık kalınan 
terörle mücadele kisvesi altında sahada 
oldu bittilere gidilmemesi gerektiğini vurgu-
ladığını bildirdi.

Suriye'nin toprak bütünlüğüyle komşu ül-
kelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaç-
layan  ayrılıkçı gündemlere karşı durmanın 
gerekliliğini özellikle ifade ettiğini belir-
ten  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şunları söy-
ledi:

"Önümüzdeki günlerde 3 garantör ülke-
nin temsilcileri Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi ile 
Cenevre'de yeniden bir araya gelecekler. 
Anayasa komitesinin kuruluş süresine 
dair hazırlıklar ele alınacak ve son aşa-
maya gelindi diyebiliriz.  Astana süreci 
sayesinde gündeme gelen bu komitenin 
bir an evvel kurulması ve işlevsel hale 
gelmesi siyasi sürece yeni bir dinamizm 
kazandıracaktır." 

Zirvede Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri 
dönüşü konusunu da ele aldıklarını belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam 
etti:

"3,5 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipli-
ği yapan bir ülke olarak mültecilerin gö-
nüllü ve güvenli biçimde geri dönüşlerine 
ilke olarak olumlu yaklaşıyoruz. Elbette 
bunun için Birleşmiş Milletler ile eşgü-
düm sağlanması sahada ve siyasi süreçte 
elverişli şartların oluşturulması şarttır. 
Arzumuz Suriye ihtilafının Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sa-
yılı kararıyla ortaya konan parametreler 
temelinde kalıcı ve muteber bir çözüme 
kavuşturulmasıdır.  Şüphesiz bu sorum-
luluk sadece 3 garantör ülkenin değil 
tüm uluslararası toplumundur. Suriye 
ihtilafına çözüm bulunması için ilgili tüm 
paydaşların ortak bir zeminde buluşması 
gereklidir. Türkiye olarak bu hedef doğ-
rultusundaki çabalarımızı sürdürmekte 
kararlıyız."

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, ortak basın top-
lantısında bir basın mensubunun İdlib'de 
askeri bir operasyonun ardından ciddi bir 
göç dalgasının başlayabileceği ihtimalinin 
zirvede ele alınıp alınmadığına, garantör ül-
kelerin buna karşı tutumunun ne olacağına 
yönelik sorusunu yanıtladı. 

Astana sürecinin üç garantör ülkesi olarak 
bir gayret ve çalışmanın içerisinde oldukla-
rına işaret eden  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
bu kapsamda Soçi'de başlayan sürecin An-
kara ve bugün de Tahran ile devam ettiğini 
söyledi. 

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şu anda terör ne-
deniyle İdlib'den Türkiye'ye doğru bir yöne-
lişin söz konusu olduğunu vurgulayarak şu 
değerlendirmeyi yaptı: 

"Genel itibarıyla baktığımızda malum 
Suriye'de en uzun sınıra biz sahibiz. Bu 

sınırda İdlib halkının kaçacağı yer neresi, 
Türkiye. Biz şu anda zaten 3,5 milyona ev 
sahipliği yapıyoruz. İdlib'in şu anda nüfu-
su 3,5 milyon. Böyle bir 3,5 milyona daha 
ev sahipliği yapmaya gücümüz de imkan-
larımız da yetmez. Şu anda atacağımız 
adım, birlikte buradan olabilecek göçü 
engellemektir. Bunun için de terörle mü-
cadelede başarılı olmamız lazım. Onun 
için bu toplantının özellikle silahların bı-
rakılmasını sağlamaya yönelik buradan 
çıkan mesaj, artık terör gruplarına da 
çok kararlı bir duruşun ifadesidir. Bunu 
bizim başarmamız gerekiyor." 

"Zirvede de Konuşulan Bir 
Konu Oldu" 

Söz konusu göç dalgasının durdurulma-
sının, Türkiye açısından önemini vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rakka olayını 
anımsattı. Ardından yaşanan Dara olayında 
da binlerce insanın öldüğünü aktaran Erdo-
ğan, Türkiye'nin bu süreçte yüzlerce insanı 
alarak ihtiyaçlarını karşıladığını anımsattı. 

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, İdlib'de benzer 
bir durumla karşı karşıya kalınabileceğine 
dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bunu da aramızda ikili görüşmelerde 
ele aldığımız gibi zirvede de konuşulan 
bir konu oldu. Zaten açıklanacak olan 12 
maddelik sonuç bildirgesinde de bunlar 
etraflıca ele alınmış durumda. Temennim 
odur ki bu süreci artık sona erdirmenin 
yollarını bulalım. Çünkü Suriye halkı bir 
an önce kendi anayasasını ve adil bir se-
çimi bekliyor ve bunu hep birlikte başar-
mamız lazım." 
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“DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR!”
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 73. 
Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'n-
da yer alarak, Genel Kurula hitap etti.

Konuşmasına, "Birleşmiş Milletler 
72'inci 'Genel Kurul Başkanı' sıfatıyla 
geçtiğimiz yıl boyunca yürüttüğü başarı-
lı çalışmalar için Sayın Layçak'a teşek-
kür ediyorum. Genel Kurul Başkanlığı-
nı devralan Sayın Espinosa'yı da tebrik 
ediyorum. Bu yılki Genel Kurulumuzun 
tüm dünya halkları için hayırlara ve-
sile olmasını diliyorum." diyerek başla-
yan  Cumhurbaşkanı Erdoğan,  toplantı-
nın Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin 
100'üncü yıl dönümünde gerçekleştirdik-
lerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın ardın-
dan kurulan Milletler Cemiyetinin, İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında yerini Birleşmiş 
Milletlere bıraktığını ifade etti.

Birleşmiş Milletlerin 73 yıllık geçmişin-
de hiç de küçümsenemeyecek çalışmalar 
yürüttüğünü ve başarılar elde ettiğini be-
lirten  Cumhurbaşkanı Erdoğan, ancak 
zaman içinde Birleşmiş Milletlerin insan-
lığın barış ve refah beklentilerini karşıla-
maktan uzaklaştığının da bir gerçek oldu-

ğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Güvenlik 
Konseyi, veto hakkına sahip 5 üyenin çı-
karlarına hizmet eden, zulümlere seyir-
ci kalan bir yapıya bürünmüştür." dedi. 

Geçmişte Bosna'da, Ruanda'da, Soma-
li'de, yakın tarihte Myanmar'da halen Filis-
tin'de yapılan katliamların hep Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyinin gözü önün-
de gerçekleştiğine dikkati çeken Cumhur-
başkanı Erdoğan, "Filistinlilere uygula-
nan zulme ses çıkartmayanların, onlara 
yapılan yardımları kısma konusundaki 
gayretleri sadece zalimlerin cesareti-
ni artırmaktadır. Tüm dünya arkasını 
dönse bile Türkiye olarak biz, mazlum 
Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk 
kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki sta-
tüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz." 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek 
çok yerinde, etnik temizlikten toplu katli-
amlara kadar hiç kimsenin görmek iste-
mediği sahnelerin her gün yeniden ortaya 
çıktığını söyledi.

Aynı şekilde sağlıktan eğitime, gıdadan 
kültüre kadar bu büyük çatı altında yürü-

tülen çalışmaların hepsiyle ilgili bir tat-
minsizlik halinin mevcut olduğuna işaret 
eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Böyle önemli bir yapının adı sürekli 
başarısızlıklarla anılan bir kurum ha-
line gelmesine bizim gönlümüz rıza 
göstermiyor. İşte bu sebeple her fırsat-
ta Güvenlik Konseyi başta olmak üzere 
Birleşmiş Milletlerin yapısında ve işle-
yişinde kapsamlı bir reforma gidilmesi 
gerektiğini söylüyoruz. Onun içindir de 
'Dünya 5'ten büyüktür' derken de insan-
lığın ortak vicdanının sesi olduğumuza 
inanıyoruz. Zira artık dünya, İkinci Dün-
ya Savaşı sonrasının şartlarında değil. 
Burada 194 ülkeden temsilciler var.

Niçin bu 194 ülkenin tamamı da Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 
temsil eden durumuna gelmesin? Niçin 
hepsi de daimi üye olma dönerli olarak 
konumuna gelmesin? Sadece 5 üye, di-
ğerleri maalesef geçici, onların da orada 
hiçbir inisiyatifi yok.  Birleşmiş Millet-
ler reformunun sadece bütçeyle sınırlı 
tutulması, gerçek sorunların çözümü-
ne katkı sağlamayacağı gibi kimseyi de 
mutlu etmeyecektir. Dünyanın geleceği 
için çok önemli gördüğüm bu kurumun, 
asıl görev alanları olan güvenlik, kalkın-
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ma, sosyal eşitlik konularında etkinliği-
nin artırılmasına ihtiyaç vardır."

"Dünyanın Düzenini 
Sağlayacak Olan Adalettir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak 
yaşanılan coğrafyadan başlayarak dünya-
ya doğru bakıldığında Birleşmiş Milletler 
vasıtasıyla yapılabilecek çok önemli işler 
olduğunun görüldüğünü belirtti.

"Her şeyden önce bizim anlayışımıza 
göre dünyanın düzenini, kurtuluşunu ve 
mutluluğunu sağlayacak olan adalettir." 
diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Medeniyetimizde 'adalet dairesi' diye 
ifade ettiğimiz toplum, hukuk, devlet yö-
netimi, devlet gücü, ekonomi ve adalet 
arasındaki ilişkinin en doğru şekilde ku-
rulup işletilmesini esas alan bir çember 
vardır. Hepsi de birbiriyle ilişkili olan bu 
dairenin zincirleri, günümüz dünyasın-
da pek çok yerde paramparça olmuştur. 
Bugün dünyamızın siyasi, sosyal ve eko-
nomik istikrarsızlıkların pençesinde 
kıvranıyor olmasının sebebi işte budur.

Hepimizin huzurlu ve güvenli geleceği 

için insanlığın adalet arayışıyla baş-
layan mücadelesini, adaletin tesisiyle 
sonuçlandırmayı başarmak mecburiye-
tindeyiz. Bugün dünyanın en zengin 62 
kişisinin mal varlığı, toplam nüfusun 
yaklaşık yarısına yani 3,6 milyar insana 
denk ise burada bir sorun var demektir."

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, dünyada 821 
milyon insan çoğu gece aç bir şekilde uy-
kuya dalarken, 672 milyon kişiye obezite 
teşhisi konuyorsa burada bir sorun oldu-
ğunu belirtti.

Farklı coğrafyalarda 258 milyon kişinin 
daha insani şartlarda yaşamak için yollara 
döküldüğüne, 68 milyon kişinin zorla yer-
lerinden edildiğine işaret eden  Erdoğan, 
burada bir sorunun olduğunu söyledi.

"BM'yi Adalet Beklentisinin 
Sözcüsü ve Uygulayıcısı 

Haline Getirelim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'da doğan 
bir çocuğun ömrünün ilk aylarında ölme 
ihtimali, bu şehirde doğan bir çocuğa göre 
9 kat daha fazlaysa burada da bir sorunun 
olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullan-

dı:

"Anadolu'nun ortasındaki Konya'dan 
yaktığı ışıkla tüm dünyadaki gönülleri 
aydınlatan Hazreti Mevlana, adaleti, 
'Bir şeyi yerli yerine koymak' yani hakkı 
sahibine vermek olarak tanımlıyor. Ge-
lin, bu dünyada her şeyin yerli yerine ko-
nulmasını sağlamak için Birleşmiş Mil-
letleri insanlığın adalet beklentisinin 
sözcüsü ve uygulayıcısı haline getirelim. 
Gelin, ezilene kalkan olacak, aç ve açık-
ta kalana el uzatacak, gelecek nesillere 
umut aşılayacak bir küresel yönetim sis-
temi kuralım.

Bu kürsüde söylenen sözler, yapılan 
tespitler ve ortaya konan teklifler ancak 
böyle bir anlam ifade edecektir. Çünkü 
yine Hazreti Mevlana'ya göre zalim, üze-
rine düşen görevleri yerine getirmeyen 
kişidir. Birleşmiş Milletleri zulmün de-
ğil adaletin kaynağı haline getirmek isti-
yorsak, üzerimize düşen görevlere daha 
sıkı sarılmalıyız."

Türkiye'nin halen uyguladığı küresel insa-
ni diplomasi ile daha adil bir dünya için 
elinden gelen çabayı gösterdiğini vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırları-
mız içinde 3,5 milyonu Suriyeli olmak 
üzere 4 milyondan fazla sığınmacıyı, 
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dünyada başka örneği olmayan hizmet-
ler sunarak misafir ediyoruz. Sadece 
Suriyeli sığınmacılar için bugüne kadar 
harcadığımız tutar 32 milyar doları bul-
muştur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Suri-
ye'de daha önce emniyet altına aldıkları 
Cerablus, Rai, Afrin bölgeleriyle İdlib ça-
tışmasızlık bölgesindeki milyonlarca kişi-
ye de her türlü insani yardımı yaptıklarının 
altını çizdi.

Türkiye'de okula giden Suriyeli öğrenci sa-
yısının 600 binin üzerinde bulunduğu bil-
gisini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Vatandaşlarımıza verdiğimiz ilaç dahil 
tüm sağlık hizmetlerinden ülkemizdeki 
sığınmacılar, hiçbir ayrım yapılmaksızın 
ücretsiz olarak yararlanabiliyor." dedi.

"Türkiye'ye Daha 
Esnek Şartlarda Destek 
Verilmesini Bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamplarda ka-
lan sığınmacıların ihtiyaçlarının tamamını 
da karşıladıklarını söyledi.

Buna karşılık dışarıdan aldıkları desteğin 
uluslararası kuruluşlardan 600 milyon do-
lar olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği'nden de şu ana kadar fii-
len verilen tutar itibarıyla, bu bizim mil-
li bütçemize girmiyor,  sadece uluslara-
rası kuruluşlara giriyor, o da 1,7 milyar 
avro düzeyindedir.  Avrupa Birliği'nin 3 
milyar avro, artı 3 milyar avro tutarında-
ki destek vaadi proje şartına bağlandığı 
için yeteri kadar etkin şekilde kullanıl-
mamaktadır. Halbuki biz, sığınmacılara 
verdiğimiz hizmetleri her gün ve her-
hangi bir projeye bağlı olmaksızın ke-
sintisiz olarak devam ettiriyoruz. Sığın-
macılara sağladığı imkanlarla, Avrupa 
başta olmak üzere dünyanın büyük bir 
mülteci akınına uğramasının önüne ge-
çen Türkiye'ye daha fazla ve daha esnek 
şartlarda destek verilmesini bekliyoruz.

Üstelik Türkiye, sınırları içindeki ve 
ötesindeki sığınmacılar yanında dünya-
nın dört bir yanında çok önemli insani 
kalkınma yardımları gerçekleştiriyor. 
Bu yıl itibarıyla Türkiye, toplam kalkın-
ma yardımlarında dünyada 6'ncı, insani 
yardımlarda ise ilk sırada yer almakta-
dır. Ekonomik büyüklük olarak dünyada 

17'nci sırada yer alıyor olmamıza rağ-
men, kalkınma ve insani yardımlarda 
ilk sıralarda bulunmamız, ülke olarak 
bu konuya verdiğimiz önemin ifadesi-
dir."

Genel Kurul'un bu yıl ki temasında tescil 
edildiği gibi dünyanın barışçıl, eşitlikçi ve 
sürdürülebilir toplumlar için küresel li-
derliğe ve ortak sorumluluğa her zaman-
kinden daha çok ihtiyacının bulunduğunu 
belirten  Erdoğan, Türkiye olarak Birleş-
miş Milletler çatısı altında bu doğrultuda 
önemli gayretlerin ortaya koyulduğunu 
vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ile 
2010'da başlattıkları "Barış İçin Arabu-
luculuk Girişimi"nin 56 üyeli bir dostluk 
grubuyla desteklendiğini hatırlattı. Halen 
dönem başkanlığını yürüttükleri "İslam 
İşbirliği Teşkilatı" bünyesinde de bu 
yönde ciddi adımlar attıklarını anlatan Er-
doğan, İspanya ile başlattıkları "Medeni-
yetler İttifakı Girişimi"nin de 146 üye 
ülkenin katılımıyla bir Birleşmiş Milletler 
Girişimi haline dönüştüğünü ifade etti.

Açlıkla boğuşan Somali'nin ayağa kaldırıl-
ması konusunda tüm dünyaya örnek olaca-
ğına inandığı bir kalkınma programı uygu-
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ladıklarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye'den bir hayli uzakta olan 
Arakan'daki milyonlarca mazluma yardım 
için imkanları seferber ettiklerini dile ge-
tirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez krizinin 
çözümü konusunda samimi çaba sarf et-
tiklerine değinerek, Irak'ta tüm tarafları, 
ülkenin ortak geleceği doğrultusunda çaba 
göstermeleri için teşvik ettiklerini bildirdi.

Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlı-
ğı gibi konularda Avrupa başta olmak üze-
re dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan 
olumsuzlukların önüne geçmek için gayret 
gösterdiklerinin altını çizen Erdoğan, söz-
lerine şöyle devam etti:

"Dünyadaki ülkelerin pek çoğunun bün-
yesindeki radikal grupları ihraç ettik-
leri bir yer haline dönüşen Suriye'deki 
gelişmeler karşısında da aktif bir tutum 
içindeyiz. Gerek Cenevre ve Astana sü-
reçlerine verdiğimiz destekle gerekse 
sahada oluşturmayı sürdürdüğümüz gü-
venli bölgeler aracılığıyla, Suriye'nin ye-
niden huzurlu bir yer haline gelmesini 
sağlamaya çalışıyoruz. Cerablus ve Rai 
bölgelerini DEAŞ'tan, Afrin bölgesini 
PKK-PYD-YPG terör örgütünden temiz-
leyerek 4 bin kilometrekarelik bir alanı 
milyonlarca Suriyeli için güvenli ve hu-
zurlu bir yer haline getirdik.

Son olarak Rusya ile birlikte imzaladığı-
mız Soçi Mutabakatıyla rejimin 3,5 mil-
yon sivilin yaşadığı İdlib Çatışmasızlık 
Bölgesi'ne yönelik kanlı saldırılarının 
önüne geçtik. Daha önce Halep, Hama, 
Humus, Dera ve Doğu Guta'da yaşanan 
katliamların İdlib'de tekrarlanmasını 
engelleyerek Suriye'de barışa ve siyasi 

çözüme giden yolu açık tuttuğumuza 
inanıyoruz. Hedefimiz, Menbiç'ten baş-
layarak Irak sınırına kadar olan Suriye 
topraklarının tamamını teröristlerden 
temizlemektir."

 "Terör Örgütlerine 
Karşı İlkeli Bir Yaklaşım 

Sergilenmesini İstiyoruz"
"Buradan tüm tarafları, Suriye'de adil 
ve sürdürülebilir siyasi çözüm arayışla-
rına yapıcı bir anlayışla destek olmaya 
davet ediyorum." çağrısında bulunan Er-
doğan, şunları söyledi:

"Terör örgütlerine karşı ilkeli bir yak-
laşım sergilenmesini istiyoruz. Taktik 
çıkarları uğruna teröristleri on binlerce 
tır ve binlerce kargo uçağı silahla dona-
tanlar, gelecekte bunun acısını mutlaka 
çekeceklerdir. Bir yandan terör örgüt-
lerini desteklemek, bir yandan kapıları 
mültecilere kapatmak, bunun tüm yü-
künü de Türkiye gibi birkaç ülkeye yük-
lemek, kimsenin geleceğini daha güven-
li, daha müreffeh yapmaz. Tam tersine 
bu şekilde ötelenen sorunlar, bir süre 
sonra artık mevcut tedbirlerle üstesin-
den gelinemeyecek boyuta ulaşır.

Onun için gelin Suriye, Irak, Yemen, 
Libya, Afganistan, Ukrayna gibi fiili; 
Balkanlar, Kafkasya, Kuzey Afrika, Orta 
Afrika, Körfez ve Doğu Akdeniz gibi po-
tansiyel sorun alanlarının çözümü için 
daha samimi ve yapıcı gayretler ortaya 
koyalım. Unutmayınız, dünyanın her 
yerinde asgari bir huzur ve refah düze-
yi oluşturamazsak, hiç kimsenin kendi 
sınırları içinde güvenle yaşamayı sürdü-

remeyeceğini bilmeliyiz."

"Dünya Ülkelerini, FETÖ'ye 
Karşı Harekete Geçmeye 

Davet Ediyorum"

Terör örgütlerinin hepsinin tüm güçlerini 
silahlı eylemlerinden almadığına dikkati 
çeken  Erdoğan, "Bazıları daha karma-
şık, daha gizli, daha aldatıcı yöntem-
ler kullanıyor. Ülkemizde 15 Temmuz 
2016 gecesi darbe girişimine kalkışıp 
251 vatandaşımızı şehit eden, 2 bin 193 
vatandaşımızı yaralayan FETÖ, işte 
böyle bir terör örgütüdür. Peki bunun 
lideri şu anda nerededir? Bunun başı 
nerededir?  Bunun başı şu anda, evet, 
Amerika'da, Pensilvanya'dadır. 400 dö-
nümlük bir arazide şu anda yaşamakta 
ve buradan dünyanın 160 ülkesine terör 
ihraç etmektedir.  Bu örgüt, faaliyetleri-
ni 'eğitim', 'yardımlaşma', 'diyalog' gibi 
parıltılı kavramların ardına saklanarak, 
sivil toplum örgütü veya ticari kuruluş 
görünümünde sürdürmektedir." diye ko-
nuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de  40 
yıl boyunca işte bu aldatmacayla gelişen, 
büyüyen terör örgütünün, kendini yeteri 
kadar güçlü hissedince gerçek yüzünü 
gösterdiğini vurguladı.

Önce emniyet ve yargı kurumlarının için-
deki, ardından da silahlı kuvvetlere sız-
dırdığı elemanları aracılığıyla ardı ardına 
darbe teşebbüsleri başlattığına dikkati çe-
ken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu örgüt zaman içinde ülkemizde sahip 
olduğu ekonomik ve bürokratik gücü, 
devletle birlikte siyaseti ve toplumu 
kontrol altına almak için kullanmaya 
kalkmıştır. Milletimizin desteğiyle son 
5 yılda yürüttüğümüz kararlı mücadele 
sayesinde FETÖ'yü ülkemizde büyük öl-
çüde tasfiye ettik. Şimdi bu terör örgü-
tünün dünyanın dört bir yanında benzer 
faaliyetler yürüttüğünü görüyoruz. 

Türkiye'nin ikazlarına kulak veren, 
tecrübelerinden ders alan ülkeler bi-
rer birer bu örgütü deşifre ediyor ve 
topraklarından kovuyor. Buna karşılık 
ne yazık ki dost bildiğimiz birçok ülke 
hala bunları bize vermemekte ısrar edi-
yorlar. Tabii ki hala tehlikenin farkına 
varmamış olanlar bunun bedelini de 
ağır ödeyecekler.  Mesela, FETÖ terör 
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örgütünün Amerika'nın 27 eyaletinde, 
sadece charter okullar aracılığıyla dev-
let bütçesinden yılda aldığı para 763 
milyon dolardır."

Bu rakama örgütün her türlü kara para ak-
lama işine karışan ticari kuruluşlarının ve 
gizli gündemleri olan sivil toplum örgütü 
görünümlü diğer yapıların gelirlerinin da-
hil olmadığına işaret eden Erdoğan, "Bu-
radan tüm dünya ülkelerini, canım yan-
dığı için açık söylüyorum, FETÖ terör 
örgütüne karşı dikkatli olmaya ve ha-
rekete geçmeye davet ediyorum. Silahlı 
terör örgütleri ve eli kanlı rejimler ko-
nusunda sergilediğimiz dayanışmayı bu 
sinsi örgüt için de göstermeliyiz. İsteyen 
her ülkeyle bu konudaki tecrübelerimizi 
ve elimizdeki bilgileri paylaşmaya hazı-
rız." çağrısında bulundu.

"Türkiye Ticaretin de İnsan 
Dolaşımının da Serbest 
Olmasından Yanadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  ticaret savaşla-
rının her dönemde insanlığa zarar verdi-
ğini, bugün de böyle bir sürecin eşiğinde, 
hatta içinde olunduğunu söyledi.

Ticari anlaşmaların keyfi bir şekilde iptal 
edilmesinin, korumacı politikaların yay-
gınlaştırılması ve ekonomik yaptırımların 
silah gibi kullanılması karşısında hiç kim-
senin sessiz kalamayacağını belirten  Er-
doğan, "Bu çarpık gelişmelerin zararı, 
eninde sonunda her ülkeye dokunacak-
tır. Dünya ticaret düzeninin tek taraflı 
kararlarla bozulmasına engel olmak 
için hep birlikte çalışmalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Mil-
letler'in 2030 Küresel Kalkınma Hedef-
leri'nin başarısı için çalışılması gereken 
bir dönemde, dünyanın yeni bir ekonomik 
kırılma yaşamasını hiç kimsenin istemeye-
ceğine işaret etti.

Kaos çıkarmanın kolay, düzeni sağlamanın 
zor olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Bugün bazı ülkeler ısrarla 
kaos çıkarmaya çalışıyor. Merhametin, 
vicdanın, hukukun, hakkaniyetin, umu-
dun kaybolduğu bir dünya düzeni kadar 
büyük tehlike yoktur. Şu anda hep bir-
likte böyle bir tehlike ile karşı karşıya-
yız. Türkiye, ticaretin de insan dolaşımı-
nın da serbest olmasından yanadır. Bu 
konularda yaşanan her geriye gidiş, bizi 

olumsuz etkiliyor. Üstelik, bu tutumun 
tehdit diliyle, dayatmayla, ikili ilişkile-
rin geçmişinin tümden yok sayılmasıyla 
ortaya konması üzüntümüzü daha da 
artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomi Konusunda 
Sorumlu Hareket Edilmesini 

Bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, sorunları eşit 
şartlarda yürütülecek yapıcı diyalogla çöz-
mekten yana olduklarını vurguladı.

Her alanda olduğu gibi ekonomi konusun-
da da sorumlu hareket edilmesini bekle-
diklerine dikkati çeken  Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünya Ticaret Örgütü, G20, İslam İş-
birliği Teşkilatı, Avrupa Birliği ile tesis 
ettiğimiz Gümrük Birliği gibi uluslara-
rası platformlarda muhataplarımızla et-
kin, uyumlu ve yapıcı iş birliği içindeyiz. 
Türkiye olarak her zaman iş yaptığımız, 
iş birliği yaptığımız muhataplarımızla 
birlikte kazanmaktan yana olduğumuzu 
ifade ediyoruz. Hedef, kazan-kazan.

Bu samimi yaklaşımımız ortadayken, 
ülkemize yönelik ithamları ve baskıları 
haksızlık olarak değerlendiriyoruz.  Bi-
zimle aynı perspektifi paylaşan ülke-
lerle ve kurumlarla beraber dünyanın 
içine çekilmeye çalışıldığı bu siyasi ve 
ekonomik kaosun üstesinden gelebile-
ceğimize inanıyoruz. Bu konuda sizlerin 

desteğini bekliyoruz."

"Merkezinin İstanbul 
Olmasını Teklif Ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine son 
vermeden iki hususu daha paylaşmak is-
tediğini belirterek, "İlk olarak Birleşmiş 
Milletler bünyesinde geleceğimiz olan 
gençlerimizle ilgili bir kuruluşa ihtiyaç 
bulunduğunu düşünüyoruz. Türkiye 
olarak, Birleşmiş Milletler Gençlik Ku-
ruluşunun bir an önce tesis edilmesini 
ve merkezinin de dünya tarihinin sem-
bol şehirlerinden İstanbul olmasını tek-
lif ediyoruz. İstanbul'da halen inşa edil-
mekte olan bir gençlik merkezini, bu 
kuruluşumuza tahsis edebiliriz." dedi.

İkinci olarak 2005'te Türkiye'de düzenle-
nen "Dünya Yaşlanma Zirvesi"nde, 2019 
yılının "Uluslararası Yaşlılık Yılı" olarak 
belirlendiğini anımsatan  Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Bu kapsamda Birleşmiş Mil-
letler Uluslararası Yaşlılık Ajansı ülke-
mizde kuruluyor ve 3'üncü Dünya Yaşlı-
lık Kurultayı da İstanbul'da yapılıyor. 10 
Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek 
bu kurultaya sizleri davet ediyoruz." ifa-
desini kullandı.

Bir kez daha 73'üncü Genel Kurul çalış-
malarının başarılı geçmesini dileyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlığın ortak 
parlamentosu olan bu çatı altında tem-
sil edilen tüm ülkeleri ve halkları, şah-
sım ve devletim adına sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum." diyerek konuşmasını ta-
mamladı.
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“ÜLKEMİZ ÜMMETİN 
YÜREĞİNİ DAĞLAYAN HER KONUDA 
SAMİMİ BİR GAYRET İÇİNDEDİR”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan,  Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme 
Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen 
etkinlikte, Türk ve Amerikalı Müslüman 
toplumuna hitap etti.

Konuşmasına, "Türk-Amerikan toplu-
munun kıymetli mensupları, değerli 
Amerikalı Müslüman kardeşlerim, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, has-
retle selamlıyorum. Esselamu aleyküm 
ve rahmetullahi veberekatüh." diyerek 
başlayan  Cumhurbaşkanı Erdoğan,  top-
lantıyı düzenleyen Türk-Amerikan Ulusal 
Yönlendirme Komitesi'ne teşekkür etti.

ABD'de yıllardır yaşayan vatandaşların 
kurdukları sivil toplum örgütleri ve birey-
sel gayretleriyle Türk-Amerikan ilişkileri-
nin gelişmesine büyük katkı sunduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

"İmkanlarımızın kısıtlı olduğu dönem-
de buradaki insanlarımız her türlü çaba-
yı göstererek Türkiye'nin ve Türkiye'nin 
savunduğu ilkelerin Amerikan kamu-
oyu tarafından duyulmasını sağladılar. 

Özellikle 1915 olaylarına dair Ermeni 
yalanlarının yayılmasını engellemek 
için gerçekten takdire şayan çabalar 
harcadılar. Ben, sizlerin aracılığıyla 
Türkiye'nin gönüllü elçileri olan tüm va-
tandaşlarıma buradan teşekkürlerimi 
iletiyorum. Aynı şekilde Türk vatandaşı 
olmasa da ülkemize ve milletimize mu-
habbet duyduğu için Türkiye'nin hak-
kını, hukukunu savunan dostlarımıza, 
kardeşlerimize en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. İnşallah önümüzdeki dö-
nemde de omuz omuza vererek birlikte 
benzer çalışmalara imza atacağımıza 
inanıyorum."

Türkiye'nin çoğu Avrupa ülkelerinde ol-
mak üzere dünyanın dört bir yanına dağıl-
mış 6 milyonu aşkın vatandaşı bulunduğu-
nu belirten  Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
vatandaşların siyasetten sanata, bilimden 
ticarete, spordan kültüre kadar hayatın 
her alanında ciddi varlık gösterdiklerini 
söyledi.

Türk vatandaşlarının açtıkları iş yerleriyle 
artık ikinci yurtları olarak benimsedikleri 
ülkelerin ekonomilerine katkı sağladığını 
dile getiren Erdoğan, bunların siyasetteki 

başarılarıyla hem bulundukları topluma 
hizmet ettiğini hem de Türkiye'nin layıkıy-
la tanıtılmasına katkı verdiğini ifade etti.

"Gönül Sınırlarımız, Fiziki 
Sınırların Çok Ötesinde"

"Profesör Doktor Aziz Sancar hocamız 
gibi bilim dünyasında açtıkları çığırla in-
sanlığın tekamülüne vesile olan vatan-
daşlarımız var. Yaptıkları araştırmalarla 
geniş bir çevrede kabul gören, takdir 
toplayan hocalarımız, akademisyenle-
rimiz var. Adı adeta Türkiye ile özdeş-
lemiş müteşebbislerimiz, firmalarımız, 
birbirinden başarılı gençlerimiz var." 
diyen  Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Biz, hangi görüşe sahip olursa olsun, 
ihanet çukuruna düşmediği sürece, tüm 
vatandaşlarımızın başarılarından gu-
rur duyuyoruz. Onları Türk milletinin 
medarıiftiharları olarak görüyoruz. İşte 
bu anlayışla dünyanın neresinde olursa 
olsun, diasporamıza sahip çıkıyor, tüm 
imkanlarımızla destekliyoruz. Burada 
önemine binaen sizlerin dikkatini şu 
noktaya çekmek istiyorum. Siz yaşadı-
ğınız ülkelerde ne kadar güçlü konum-
da olursanız Türkiye de o derece güçlü 
olur. Türkiye ne kadar güçlü olursa kar-
deşlerine, dostlarına, mazlumlara ve 
mağdurlara o derece iyi sahip çıkar. Si-
zin zayıflığınız da aynı şekilde ülkemizin 
hanesine yazılacaktır. Benzer durumlar, 
dünyanın farklı köşelerinden gelip de 
Amerika'yı yurt edinen diğer Müslüman 
kardeşlerimiz için de geçerlidir. Esasen 
biz onları kendi vatandaşlarımızdan 
ayrı görmüyoruz. Türkiye'yi anlatırken 
81 milyon vatandaşı ve 6,5 milyon di-
asporası yanında, Afrika'dan Asya'ya ve 
Amerika'ya kadar dünyanın dört bir ya-
nında yüz milyonlarca kardeşe sahip bir 
ülke olduğumuzu söylüyoruz."

Türkiye'nin bir fiziki coğrafyası, bir de 
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gönül coğrafyasının olduğuna işaret 
eden  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke-
mizin gönül sınırları, fiziki sınırlarının 
çok ötesindedir. İşte bunun için coğrafi 
bağımız bulunmasa da Arakanlı kar-
deşlerimizin yaralarına merhem olmak 
için yollara düşüyoruz. İşte Dışişleri 
Bakanımız, eşim hep birlikte Arakan'a 
gidebiliyorlar.  İşte bunun için coğrafi 
mesafeye aldırmadan, kimse gitmezken 
biz, Somalili kardeşlerimizin dertleriyle 
yakından ilgileniyoruz." dedi.

Şu anda Somali'de Türk Büyükelçiliği 
gibi bir büyükelçiliği olmadığını belir-
ten  Erdoğan, "Hatta 'Benim' diyen ül-
kelerin Somali'de büyükelçilikleri yok. 
Konteynırlarda büyükelçilik açmışlar, 
onunla Somali'yi idare ediyorlar. Bizim 
dünyada en büyük büyükelçiliğimiz 
Somali'de. Hastanelerimizi kurduk, 
okullarımızı açtık Somali'de. Şu anda 
Türkiye'de eğitim-öğretim noktasında 
hamdolsun Somali'den yüzlerce, binler-
ce öğrencimiz var. İşte bunun için Türk 
Cumhuriyetlerindeki akrabalarımızla 
bağlarımızı güçlendirmenin mücadele-
sini veriyoruz. Dünyanın neresinde bir 
mazlum ve mağdur varsa sıkıntısını sa-
hipleniyor, sessiz yığınların sesi olmaya 
çalışıyoruz." diye konuştu.

"Hiçbir Kardeşimizi 
Katillere Teslim Etmedik"

Amerikalı Müslümanların da sınırları 
aşan, mesafe ve engel tanımayan gönül 
coğrafyasının içinde olduğunu vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söy-
ledi:

"Bu anlayışla gerek Türk-Amerikan 
Ulusal Yönlendirme Komitesi gibi sivil 
toplum örgütleri vasıtasıyla gerekse bi-
reysel olarak sizlerle temaslarımızı gün 
geçtikçe daha da yoğunlaştırıyoruz. Bi-
zim Rabia'mızı biliyorsunuz, tek millet, 
tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Ge-
çen yıl Türk-Amerikan Ulusal Yönlen-
dirme Komitesi'nin ev sahipliğinde çok 
verimli bir toplantı gerçekleştirmiştik. 
New York'ta Amerika'nın farklı eyaletle-
rinden, birbirinden farklı kökenlerden 
kardeşlerimizle ruberu muhabbet et-
miştik. Bu yıl da yine aynı vesileyle siz-
lerle beraber olmaktan büyük bahtiyar-
lık duyuyorum. Şu anda genel başkan 
yardımcılarım benimle beraber, Dışişle-
ri Bakanım, Maliye ve Hazine Bakanım, 
Savunma Bakanım, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanım, Sağlık Bakanım, Ticaret Ba-
kanım, milletvekili arkadaşlarım bu-
rada. Bütün bunlarla beraber  cumhur-
başkanı  başdanışmanlarım benimle 
beraber, onlar da burada. Bu ziyaretle 
birlikte bu toplantılar... Çünkü şurada 
3 gün içerisinde birçok ülkenin lider-
leriyle görüşmelerimiz olacak. Bu ikili 
görüşmelerimizin yanında bazı toplantı-
lar olacak. Eşimin katılacağı toplantılar 
olacak ve bu toplantılarla beraber bu sü-
reci en güzel şekilde değerlendirmenin 
gayreti içerisinde olacağız. Buradan da 
Almanya'ya geçip, Almanya'da da 3 gün-
lük çok çok önemli resmi davetle prog-
ramlarımız olacak."

Amerikan Müslümanlarının Türkiye'ye 
yönelik muhabbet ve merakının giderek 
arttığına şahit olduklarını, Türkiye'nin bil-
hassa İslam dünyasıyla ilgili hususlarda 
gösterdiği kararlı duruşunun, bu ilginin en 
önemli sebebi olduğunu belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, "Hamdolsun ülkemiz 
Suriye krizi ve Filistin meselesi başta ol-
mak üzere, ümmetin yüreğini dağlayan 
her konuda gerçekten samimi bir gayret 
içindedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik duru-
mu çok daha ileri olan ülkelerin sığınmacı-
ları kabul etmemek için birbirini yediği bir 
dönemde, Türkiye'nin 3,5 milyonu aşkın 
Suriyeli mazluma sahip çıktığını hatırla-
tarak, "Kapımıza sığınan hiçbir karde-
şimizi eli kanlı katillere teslim etmedik, 
bırakmadık. 194 ülkenin içinde olduğu 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 
5 ülkenin dudakları arasına bir dünya 
mahkum edilemez. Daimi üye, geçici 
üye bu ayrımın olmaması lazım. Eğer 
olacaksa 20 üyenin 20'si de daimi üye 
ve dönüşümlü olacak. Dünyadaki her 
kıtadan, her inanç grubundan ülkeler 
bu daimi üyelerin içinde yerini alacak. 
Bu olduğu zaman adalet olur." ifadelerini 
kullandı.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 
sarılarak kendisiyle bir süre görüşen Fi-
listinli Ebubekir Serag, "Çok mutluyum, 
bu benim için bir rüyadan daha fazla bir 
şey. Bunun gerçek olduğuna bile ina-
namıyorum. 78 yaşındayım ve hayatım 
boyunca hiçbir lideri sevmediğim kadar 
Erdoğan'ı sevdim. İmkanım olsa bütün 
isteğimle hayatımdan alıp onun güvenli-
ği ve selameti için verirdim" dedi.
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RÖPORTAJ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 

LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE MAZLUMLARIN 
SESİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR

LEYLA 
   ŞAHİN USTA  

► Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
oldu.

► Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği Kurucu 
Üyesi olarak Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

► Türk Tabipler Birliği İstanbul Üyesi, Hekim Hakları 
Derneği Onur Üyesi, UID-Avusturya Kurucu Üyesi 
görevlerinde bulundu.

► 25, 26 ve 27. Dönem Konya Milletvekili seçildi.

► Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Asil 
Üyeliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Sözcülüğü, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Üyeliği görevlerini yürüttü.

► AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

İnsan Haklarından Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı 
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LEYLA 
   ŞAHİN USTA  

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın her uluslararası platformda 
dile getirdiği ‘‘Dünya 5’ten Büyüktür’’ 
söyleminin küresel ölçekte hızla ya-
yıldığını ve büyük bir takdir ve destek 
görmeye başladığını görüyoruz. Bu hu-
susta neler söylemek istersiniz?
Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta 
dile getirdiği ‘‘Dünya 5’ten Büyüktür’’ sö-
züyle bugün tüm dünyada yankı uyandıran 
bir Dünya Lideridir. Beş ülkenin yönettiği 
bir Birleşmiş Milletler’e söz söyleyecek, 
eleştirecek, “Reform yapılmalı, bu yapı 
kendini yenilemeli” diyecek bir güç ola-
bileceğini kimse düşünmezken bu gücü 
gösteren hem de tek başına gösteren Sa-
yın Cumhurbaşkanımızdır. Bugün O’nun 
arkasından yeni yeni farklı ülkelerin cum-
hurbaşkanları, liderleri BM’nin yapılan-
masında reformun şart olduğunu söyleme-
ye başladı ama ilk adımı atan lider Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan olmuştur. Sadece sözde değil dünya-
daki tüm mazlumların sorunlarına yönelik 
kalıcı çözümlerin önünü açarak insanlığın 
menfaatine hizmet eden bir Dünya Lideri-
miz var. 

"Birleşmiş Milletler’in 
Bugün İnsanlığın 

İhtiyaçlarına Karşılık 
Veremediği Açık Bir 

Gerçektir"

Dünyadaki adaletsizliğin, fakirliğin ve ça-
tışmaların son bulması için ortaya ‘diğer-
kam’ bir vizyon koyan Sayın Cumhurbaş-
kanımız, mazlumların unutulan lisanını 
dünyaya hatırlatmıştır. Dünyanın gelece-
ğini bu vizyon belirleyecektir. Önemli bir 
uluslararası organizasyon olan Birleşmiş 
Milletler’in bugün insanlığın ihtiyaçları-
na karşılık veremediği açık bir gerçektir. 
Arakan’da, Suriye’de, Filistin’de, Irak’ta, 
Afrika’da kısacası dünyanın dört bir ya-
nında yaşanan insanlık dramlarına sessiz 
kalınması sorunların daha da büyümesine 
neden olmaktadır. Meseleleri çözmek yeri-
ne büyütmek için gayret eden bir düzenin 
kalıcılığı sorgulanmak durumundadır. Bu 
duruma dikkati çeken Sayın Cumhurbaş-
kanımız, etnik kökeni ve dini inancı ne 
olursa olsun tüm insanların bir arada ya-

şaması amacıyla sistemli ve düzenli olarak 
sorunların üzerine gidilmesi gerektiğini 
vurgulamıştır. Irkçı ve ayrımcı yaklaşımla-
rın yükseldiği Avrupa’nın da insanlığın bir 
bütün olarak yaşaması ve aşırılıkçı şidde-
tin önlenmesi adına maalesef uygulanabi-
lir hiçbir planı yoktur.

5 kişinin ağzından çıkacak sözler ile tüm 
dünyaya hak ve adaletli davranılacağına 
kimse inanmaz. Kendi çıkarlarını önde tu-
tan ve bu çıkarları için dünyanın geri kala-
nını istedikleri gibi dizayn etmeyi hedefle-
miş bir yapı ile mücadeledir “Dünya 5’ten 
Büyüktür” demek. Demokrasi, insan 
hakları denilince kendilerini otorite olarak 
gören bu ülkelerin aslında ‘hak ve adalet’ 
kavramlarından ne kadar uzak oldukla-
rını yüzlerine çarpmaktır “Dünya 5’ten 
Büyüktür” demek. En temel insan hakkı 
olan ‘yaşama hakkı’nı herkes için hemen 
şimdi istemektir “Dünya 5’ten Büyüktür” 
demek. Ben değil biz olabilmektir. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye 
mazlumların sesi olmaya devam edecektir.

Son yaşanan ve Türkiye’nin büyük 
gayretleriyle olumlu sonuç alınan İdlib 
meselesinde Türkiye’nin çabasını de-
ğerlendirir misiniz?
Bugün Suriye’de tüm dünyanın gözlerini 
kapadığı bir dönemde bölgede son derece 
kapsamlı bir terörden arındırma müca-
delesi veriyoruz. Öncelikle Fırat Kalkanı 
Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı ile bölge 
insanlarının nefes almasını sağladık. Şu 
an okullar, hastaneler inşa edilen bölgede 
pek çok kamu hizmeti sağlanıyor. Bölge 
neredeyse yeniden ıslah edildi. Böylece 
ülkemizde misafir ettiğimiz binlerce Suri-

yeli için de geri göçler söz konusu oldu. Bu 
gelişmeleri çöpe atacak bir hamleye asla 
müsaade edemezdik. İdlib için atılan adım 
aslında dünya barışı için önemli bir adım-
dır. Farkındaysanız Sayın Cumhurbaşka-
nımız dışında bu meselenin insani boyu-
tunu ele alan olmamıştır. Türkiye burada 
insan ve yaşam hakkını her şeyin üstünde 
gören bir yaklaşım sergilemiştir. Ülkemiz 
açısından baktığımızda İdlib’te olası bir ça-
tışma ortamına izin veremezdik. Ülkemiz 
açısında önemli olan ise İdlib’te yaşanacak 
olan çatışmalar sonucunda büyük bir göç 
dalgasıyla karşı karşıya kalacak ve ülke-
mize yönelik planlanan hain terör operas-
yonlarına zemin oluşturulacaktı. Bölgede 
oluşabilecek otorite boşluğunu ülkemizi 
hedef alacak terör örgütlerinin doldur-
ması riskini görmezden gelmemiz müm-
kün değildi. İdlib’in bulunduğu statüsünü 
koruması hem sınır güvenliğimiz hem de 
insani güvenlik anlayışımız çerçevesinde 
milyonlarca insan için oldukça önemliydi. 
Buranın yeni dramlara, çözümsüzlükle-
re, acılara sebebiyet vermesine müsaade 
etmedik. Başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başarılı siyasi girişimleri so-
nucunda Soçi’de yapılan anlaşmayla on 
binlerce insanın hayatı kurtarıldı. Kendi 
güvenlik tedbirlerimizin yanında Suriye’de 
yeni bir insanlık krizinin yaşanmasına, 
kimyasal silahlarla, ağır bombalarla on 
binlerce insanın öldürülmesine, en iyi ih-
timalle vatansızlaştırılmalarına Recep Tay-
yip Erdoğan gibi bir dünya liderinin diplo-
matik hamleleriyle engel olundu. Kimse 
Türkiye’siz bir Orta Doğu tasavvuru etme-
ye kalkışmasın. Ülkemiz Sayın Cumhur-
başkanımızın liderliğinde ne kadar güçlü 
ve bölgede söz sahibi bir ülke konumunda 
olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gös-
termiş oldu. Tarih elbette ki bunları unut-
mayacaktır.
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"İdlib İçin Atılan Adım 
Aslında Dünya Barışı İçin 

Önemli Bir Adımdır"

Suriye’de yaşanan iç savaş sonucunda 
ülkemize sığınan mültecilerin ülke-
mizdeki koşulları ve dünyanın çeşitli 
bölgelerindeki mültecilerin koşullarını 
insan hakları bağlamında değerlendirir 
misiniz?
Öncelikle bizler Suriye’de yaşanan iç sa-
vaş sonucu ülkemize sığınan Suriyeli kar-
deşlerimize mülteci gözüyle değil misafir 
gözüyle baktık. Bu bizim belki de asırlar-
dır süregelen insani anlayışımızın, mede-
niyetimizin kodları gereği aslında. 

Suriye’de yaşanan iç savaş 8. yılını doldur-
mak üzere. Bu iç savaş sonucu binlerce 
insan hayatını kaybederken milyonlarca 
insan da yerinden edildi. Tarih en büyük 
insani krizlerinden birine şahitlik ediyor. 
Haliyle mülteci meselesi de aslında tüm 
dünyanın gündemi. Kimi bu meseleyi gör-

mezden geliyor kimi ise mültecilere karşı 
izledikleri politikayla yeni insani ayıplara 
kapı açıyor.

"Tarih En Büyük İnsani 
Krizlerinden Birine Şahitlik 

Ediyor"

Türkiye olarak misafir ettiğimiz Suriyeli 
kardeşlerimize gerek barınma merkezle-
rin de gerekse de toplumsal hayatın içinde 
önemli imkânlar tanıdık. Açık kapı politi-
kamız ile yuvalarından ayrılmak zorunda 
kalan sığınmacı mazlumlar için üzerimize 
düşen tarihi, vicdani, insani ve hukuki gö-
revi yerine getirmenin haklı memnuniyeti-
ni de yaşıyoruz. 

Ülkemizin kabul ettiği toplam Suriyeli sı-
ğınmacı sayısı 4 milyona yaklaşmış iken 
diğer ülkelerin kabul ettiği Suriyeli sığın-
macı sayısı 2,1 milyon, Avrupa Birliği’nin 
ise yaklaşık 920 bin civarında. Biz sadece 
sınır kapılarımızı değil gönül kapılarımızı 
da açtığımızı tüm dünyaya gösterdik. Geçi-
ci korumamız altındaki Suriyeli kardeşle-
rimiz için sivil toplum kuruluşları ve vatan-
daşlarımızdan gelen yardımlarla birlikte 
toplam 31 milyar dolar yardım yaptık. Bu 

çok ciddi bir rakam. Barınma, gıda, sağlık, 
güvenlik, eğitim, ibadet, tercümanlık, ha-
berleşme ve bankacılık gibi birçok alanda 
hizmet sunuyoruz.

Özellikle çocukları ve onların eğitimini 
önceliyoruz. Oluşacak kayıp bir nesil tüm 
dünyanın sorumluluğunda. Bu kapsam-
da geçtiğimiz yılın net rakamlarıyla Milli 
Eğitim Bakanlığımız bünyesindeki okul-
larımızda 333 bin, geçici eğitim merkezle-
rimizde 305 bin olmak üzere toplam 638 
bin Suriyeli sığınmacı öğrencimize eğitim 
hizmeti verdik. Bu bizim için sadece bir 
örnek aslında.

Suriyeli mültecilere yönelik yaklaşım ko-
nusunda, Avrupa’nın hamisi olduğunu id-
dia ettiği; insan hakları, eşitlik ve demok-
rasi gibi kavramları kendi menfaati için 
bir kez daha hiçe saydığını görmekteyiz. 
Örneğin, Fransa’da mülteci kamplarında 
kalan çocukların Fransız polisi ve yardım 
kuruluşu gönüllüleri tarafından da cinsel 
istismara uğradığı yapılan araştırmalarla 
kanıtlanmıştır. Geçtiğimiz günlerde med-
yaya da yansıdı; Grande-Synthe’de çadır ve 
barakalarda yaşayan yaklaşık 800 mülteci 
polis tarafından tahliye edildi. Yine Alman-
ya’da mülteciler güvenli olmayan ve aşırı 
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kalabalık barınaklarda tutulmaktadır. Bu-
ralarda çoğu fiziksel, psikolojik ve cinsel 
şiddete maruz kalmaktadır. İnsan hakları 
adına herhangi bir tutumu bugüne kadar 
biz diğer ülkelerden görmedik. Batı’nın 
sözde kalan idealleri aslında yerle bir ol-
muş durumda.

Konya milletvekili olarak AK Parti dö-
neminde şehrinizde yaşanan dönüşümü 
nasıl değerlendirirsiniz?
2002 yılında başladığımız ve milletimizle 
el ele yürüyerek ülkemizi daha iyi bir ge-
leceğe taşıma yolunda, 17 yılımızı geride 
bırakıyoruz. Tabi kurulduğumuz günden 
bugüne Konya’mızın partimize olan deste-
ğini her zaman gönülden hissettik.

AK Parti Türkiye’de siyasi, ekonomik ve 
sosyal gelişmenin öncüsüdür. Bu kapsam-
da Konya’mız da bu dönüşümden son de-
rece önemli ölçüde etkilenmiştir. 

Konya denince bugün akla tarım, sanayi, 
kültür, tarih, turizm, bilim, eğitim, spor 
pek çok alan gelmektedir. Ama her şeyden 
önemlisi Konya kadim bir medeniyetin 
başkentliğini yapmış bir şehirdir. AK Parti 
döneminde özellikle şehrimizin tarihi kül-
türüne ve mirasına sahip çıkarak bu değer-
lerin görünür hale gelmesi sağlanmıştır.

Hamdolsun 17 yıldır AK Parti davasına 
gönül veren, Güçlü Türkiye idealine des-
tek veren, her seçimde yüzümüzü ağartan, 
her tercihinde sözünü tutan Konya’mızın 
kalbine eğilerek hemşehrilerimizin ru-
huna dokunduk. Şehrimiz bir taraftan 

modern bir görünüm kazanırken diğer 
taraftan tarihi bedesten çarşısı restore 
edilerek Konya’nın merkezinde eskiden 
gelen çarşı kültürü devam ettirilmektedir. 
Sanayideki gelişiminde hızlı ve güzel dö-
nüşüm geçirdik. 5. Organize Sanayisi ku-
rulması bunun bir örneği. Konya’mız tarım 
ve hayvancılıkta Türkiye’nin lideri olmaya 
devam etmektedir. AK Parti döneminde 
tüm Türkiye’de yaşanan eğitim, sağlık, ula-
şım, altyapı, kentsel dönüşüm ve sosyal 
devlet anlayışındaki değişim Konya’mızda 
da kendini göstermiştir. Parklar, bahçeler, 
spor alanları, ev sahipliği yaptığı uluslara-
rası pek çok organizasyon ve yatırımları ile 
Konya hak ettiği Dünya Şehri unvanını AK 
Parti döneminde kazanmıştır.

"Konya’mız Tarım Ve 
Hayvancılıkta Türkiye’nin 

Lideri Olmaya Devam 
Etmektedir"

Ne diyor Hz. Mevlana Mektubat’ında; “İn-
sanların hayırlısı, insanlara faydalı olan-
dır. Toplumun hayırlısı topluma hizmet 
edendir.” Biz de büyüğümüzün sözünü 
tuttuk ve Konya’mıza, Konya’mızın ruhuna 
yakışır bir şekilde hizmet ettik.

AK Parti’nin girdiği her seçimden zafer-
le çıkmasını sağlayan etkenler nelerdir? 

AK Parti’miz, kurulduğu günden itibaren 
Türkiye siyasetine yön vermiştir. Kurucu 
Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde millete hizmetkar ol-
mak için yola çıkan AK Parti’miz, 17 yıllık 
iktidarında gücünü yalnız milletimizden 

almıştır. Tevazu ile bu ülkenin birliği, be-
raberliği ve faydası için gecesini gündü-
züne katarak çalışan Sayın Cumhurbaş-
kanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderimiz olması her seçimden 
zaferle çıkmamızı sağlayan en önemli et-
kendir.

Bizlere teveccüh gösteren milletimizin 
emanetinin sorumluğuyla hareket ettik. 
İlk aldığımız oy oranını katlayarak her 
seçimde çıtayı daha da yukarıya taşıdık. 
Milletimizle harmanlanan ‘AK Davamız’ 
Türkiye’de dönüşümlerin simgesi haline 
geldi. Bu bilinçle davamızdan ödün verme-
den güçlü Türkiye yolunda ilerledik. Eski 
Türkiye’de hayal dahi edilemeyen reform 
atılımlarını hayata geçirerek büyük başa-
rıların altına imza attık. Milletimize hiz-
met odaklı vizyonumuzla eski Türkiye’nin 
sorunlarını çözüme kavuşturduk. Koalis-
yon hükümetlerinden kaynaklanan atalet 
monotonluğuna son verdik. Toplumsal 
ilkeleri değiştirerek; siyasi, sosyal, ekono-
mik, hukuk, eğitim, bilim, enerji, teknoloji, 
kültür, spor, sağlık, medya ve dış politika 
alanlarında gerçekleştirdiğimiz büyük dö-
nüşümlerle milletimizin umudu olduk. Bu 
umuda sarılarak gece gündüz dinlenme-
den milletimiz için çok çalıştık. İstikrarlı 
başarımızın ardında büyük bir emeğin alın 
teri var. Dünyada nadir olan bir teşkilat 
yapılanmamız var. Kadınlara ve gençlere 
önem veren siyasette aktif rol almalarını 
sağlayan karizmatik bir Dünya Liderimiz 
var. Başarımızın temelinde ilk günden iti-
baren her türlü vesayet odağı ile mücadele 
eden ve milletin gücünün üstünde başka 
hiçbir güç tanımayan, darbelere geçit ver-
meyen bir iktidar anlayışı bulunmaktadır. 
Türkiye’nin uluslararası alandaki itibarını 
kat kat artıran ve lider ülke haline gelmesi-
ni sağlayan politikalarımız ise başarımızın 
bir başka sırrıdır. Hiçbir zaman durmadık 
daha iyi olması için daha çok çalıştık ve ilk 
günkü coşkumuzla bugün çok daha güçlü-
yüz. Güçlü Türkiye için yarınlara umutla 
bakıyoruz.

Okunmasını tavsiye ettiğiniz kitaplar 
nelerdir? 
Yönetici Peygamber Hz. Muhammed - 
Ahmet Özel

Reis Bey - Necip Fazıl Kısakürek

Biyografi kitapları
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE AVRUPA’DAKİ 
MÜSLÜMANLARIN MESELELERİ 

İnsanlık tarihinin o güne dek gördüğü en 
yıkıcı savaş olan II. Dünya Savaşı 70 mil-
yondan fazla insanın ölümüne, milyonlar-
casının yaralanmasına ve yüzlerce şehrin 
yıkılmasına sebep olmuştu. Bu vahim 
tablonun akabinde uluslararası barış ve 
güven ortamını tesis etmek amacıyla 1945 
yılında Birleşmiş Milletler (BM) kuruldu. 
Bugün 195 ülkeden 193’ünü bünyesinde 
barındıran BM, en büyük ve etkili uluslara-
rası kuruluş konumunda. ‘Devletlerarası 
dostça ilişkiler geliştirmek’, ‘iş birliğini 
teşvik etmek’, ‘ekonomik ve sosyal so-
runları ortak paydalar doğrultusunda 
birlikte çözmek’ gibi barış eksenli hedef-
lerle yola çıkan BM, kısaca dünya devletle-
rini ortak bir platformda buluşturup temsil 
imkânı sağlıyor.

Barış, adalet, eşitlik ve insan hakları gibi 
evrensel değerlerden hareket eden kurulu-
şun en önemli organı olan Güvenlik Konse-
yi’nin yapısal işleyişine ve yaşanan birçok 
örneğe yakından baktığımızda, kuruluş 
ilke ve değerlerinin Birleşmiş Milletler’in 
kendi bünyesinde dahi temsil edilmediğini 

görüyoruz. Beşi daimi, onu geçici olmak 
üzere 15 üye devletten oluşan Güvenlik 
Konseyi özetle şu şekilde işliyor: Daimi 
üyeler ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rus-
ya’dan oluşuyor. Geçici üyelik kapsamında 
her kıta için belli sayıda geçici temsilci ko-
tası uygulanıyor ve geçici üyeler iki yıllık 
süre ile temsil ediliyor. İşleyişteki temel 
prensibi devletlerin eşitliği ilkesi oluştu-
ruyor, yani her devlet organ içinde bir oy 
hakkına sahip. Ne var ki; bu oy hakkı her 
devlet için eşit ağırlığa sahip değil. Güven-
lik Konseyi içinde alınacak kararlar için en 
az dokuz evet oyu gerekiyor fakat aynı za-
manda beş daimi üyenin hiç birinin hayır 
oyu kullanmamış olması şartı da aranıyor. 

‘Dünya 5'ten Büyüktür!’ ya da BM’de sis-
tem değişikliği zaruretine

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın ısrarla üzerinde 
durduğu “Dünya 5'ten Büyüktür” ha-
tırlatması tam da bu temel soruna işaret 
ediyor. Yapısal düzeyde bir sistem deği-
şikliğinin ve yeni karar mekanizmalarının 
gerekliliğini defaatle vurgulayan Cumhur-
başkanımız, artık küresel vicdanın sloga-
nı haline gelen ‘Dünya 5'ten Büyüktür’ 
savını geçtiğimiz Eylül ayında New York’ta 
gerçekleştirilen 73. Birleşmiş Milletler Ge-
nel Kurulundaki konuşmasında yineledi ve 
küresel barışın şu anki şartlar altında tesis 
edilemeyeceğine dikkat çekti. 

II. Dünya Savaşından zaferle çıkan ve Bir-
leşmiş Milletler’in kurulmasına öncülük 
eden beş devlet, eşitliği ve adaleti tesis 
etmek iddiasıyla kendilerine veto yetkisi 
tanıyarak ayrıcalıklı bir konum yaratmış 
oluyor. Yani herkesin eşit ama kendilerinin 
daha eşit olduğu bir dünya tasavvuruyla, 
evrensel barış ve huzuru tesis edebilecek-
lerine bizleri ikna etmeye çalışıyorlar. Bu 
devletlerin dünyanın bütün uluslarını ve 
bunların çıkarlarını gözeterek hareket etti-
ği düşüncesi ise bütün iyi niyetlerin ötesin-
de gerçekten çok uzak. Yalnızca on yıllar-
dır işgal edilmiş olan Filistin topraklarını 

ve İsrail devleti tarafından zulme uğrayan 
Filistin halkını göz önünde bulundurduğu-
muzda bile, Birleşmiş Milletler’in küresel 
barışı ve adaleti tesis etme iddiasının bir 
illüzyondan öteye gitmediğini görüyoruz. 
İsrail’in Doğu Kudüs’ü ilhak ederek baş-
kent ilan etmesi Güvenlik Konseyi’nin 
1980 yılında verdiği kararla geçersiz sayıl-
mıştı. 2017 yılında ABD’nin 478 sayılı ka-
rarı hiçe sayarak Kudüs’ü İsrail’in başken-
ti olarak tanıması ve akabinde Güvenlik 
Konseyinde bu girişimin iptaline yönelik 
yapılan oylamayı veto etmesi, Birleşmiş 
Milletler’in daimi üye olan devletlerin elin-
de nasıl bir manipülasyon aracına dönüş-
tüğünün yalnızca bir örneği.

Birleşmiş Milletler, kuruluşundan bugüne 
geçen uzun zamana rağmen, değişen şart-
lara ve dönüşümlere kayıtsız kalarak aynı 
yapısal işleyişini korumaya devam ediyor. 
Herkesin eşit ama bazılarının daha eşit 
olduğu bir sistemin, gerçek anlamda bir 
barış ortamı sağlamayı mı yoksa yalnızca 
1945 sonrası kurulan dünya düzeninde 
statükoyu korumayı mı hedeflediği üze-
rinde ciddiyetle durulması gerekir. Bugün 
içinde yaşadığımız şartları göz önünde bu-
lundurduğumuzda, Birleşmiş Milletler’in, 
daha doğrusu BM bünyesinde güçlü olan 
ülkelerin “dünya barışını” güç tekelini ko-
rumak adına bir zemin olarak kullandığını 
ve adaletsizliği kendi bünyesinde meşru-
laştırarak derinleştirdiğini görüyoruz.

Birleşmiş Milletler, sahip olduğu yumu-
şak ve sert güç kullanma mekanizmaları 
itibarıyla bölgesel savaş, iç savaş ve çatış-
malara müdahil olma, demokratik hukuk 
devleti içerisindeki mücadeleleri etkileme 
imkânına sahip. Bu açıdan baktığımızda 
BM’nin gündeminin ön sıralarında yer al-
ması gereken konular arasında Avrupa’da 
azınlık olarak yaşayan Müslümanların du-
rumu da geliyor. Zira müslümanlar, Batı 
Avrupa ülkelerinde normatif iddialara 
rağmen ısrarla muhafaza edilmeye çalışı-
lan yapısal eşitsizliklere karşı toplumsal 
katılım ve eşitlik mücadelesi veriyor. Ge-

Mustafa Yeneroğlu
AK Parti İstanbul Milletvekili, MKYK Üyesi
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ride bıraktığımız son yıllara baktığımızda 
bu noktada iç açıcı olmayan gelişmelerin 
yaşandığını görüyoruz.

Nazi döneminin Almanya’sında azınlık 
olan Yahudilerin soykırıma maruz kaldığı 
ve toplamda 70 milyondan fazla insanın 
öldüğü II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avru-
pa ülkeleri yeniden kuruldu. Bu süreçte 
‘insan hakkı‘ ilkesi, ulusal ve uluslarara-
sı düzeyde ön sıralarda yer aldı. Bu bağ-
lamda liberal, demokratik hukuk devleti 
içerisinde azınlıkların korunması mesele-
si de daha önemli bir noktaya geldi. Yeni 
oluşan bu düzen içerisinde tarihsel olarak 
Avrupa topluluklarının ‘ötekisi’ olan bir 
kesim adeta yaşam alanı buldu. Nitekim 
ülkelerin ekonomik kalkınmasıyla birlikte 
ihtiyaç duyulan işgücünün Müslüman ço-
ğunluğa sahip ülkelerden karşılanmasıyla, 
Müslümanlar geçmişte görülmemiş bir 
yoğunlukta yerleşik hâle gelmeye başladı. 

11 Eylül saldırısı Avrupa’daki Müslümanla-
ra bakışta derin bir kırılmaya neden oldu. 
Ötekileştirme ve dışlamanın sağladığı teş-
vik edici zeminde saldırıların misliyle art-
tığı, yaygın kurgusal vehimlerin yasama, 
yürütme ve yargı nezdinde de perçinleştiği 
farklı bir dönem başladı. Bu durum Theo 
van Gogh, Londra ve Paris saldırısı gibi va-
kıalarla tetiklendi. Öte yandan küreselleş-
me, ekonomik krizler ve Avrupa Birliği’nin 
genişlemesi yanında toplumsal farklılığın 
artması, yerel kimliklerin kurgusal vur-
gularla göçmenleri dışlayıcı bir biçimde 
öne çıkmasını ve aşırı sağcı söylemlerin 
basit sloganlarla güç kazanmasını sağladı. 
Böyle bir ortamda sözde halkın çıkarlarını 
bayraklaştıran aşırı sağcı popülizm mülte-
ci kriziyle birlikte artan nispette siyasi kül-
türü belirlemeyi başardı. 

Örneğin Avusturya, bugün aşırı sağcı Avus-
turya Özgürlük Partisi’nin üyesi olduğu bir 
koalisyonla yönetiliyor. Almanya’da yine 
Federal Meclis’te yer alan aşırı sağcı Al-
manya için Alternatif Partisi’nin on yıl için-
de en azından eyaletlerde Hristiyan De-
mokrat Partiyle beraber koalisyon kurup 
kuramayacağı tartışılıyor. Fransa’da bir da-
haki Cumhurbaşkanı seçiminde Le Pen’in 
kazanması ciddi bir ihtimal. Böyle bir or-
tamda siyasetin merkezi sağcı popülizme 
kayıyor ve bu değişimin kamuya, hukuka, 
medyaya ve sivil topluma somut yansıma-
sı oluyor. Zira liberal özgürlükçü siyasal 
kültür, dışlayıcı bir ulusçu kültüre doğru 
evriliyor. Bu evrilme doğrultusunda okul-
daki öğretmenin, mahkemedeki yargıcın, 
sokaktaki trafik polisinin, parlamentodaki 
siyasetçinin veya bir gazetedeki başyaza-

rın bakış açısı değişiyor. Mahkemelerde 
Müslüman azınlıkları ilgilendiren mesele-
lerde alınan kararları, özgürlük ilkesi değil 
kültüralist kimlikçi yorum belirliyor. Artan 
kurumsal ırkçılık sadece yapısal eşitsizlik-
leri muhafaza etmiyor, aynı zamanda NSU 
cinayetlerinde olduğu gibi Müslümanlara 
yönelik saldırıların da üstünün örtülmesi-
ni sağlıyor. Aşırı sağcı bir partinin genel 
başkanı merkez medyada yorum yazarak 
bundan yaklaşık on yıl önce gündeme bile 
getirilemeyecek fikirleri savunabiliyor. 

Medya, hukuk ve kamu araçlarıyla baskı-
nın 90’lı yıllar ve öncesine kıyasla arttığı 
bir dönemde, Avrupa’daki Müslümanları 
daha güçlü bir sivil toplum ve hukuk mü-
cadelesi bekliyor. Avrupa’da hâkim disku-
run göz ardı ettiği temel husus, bu sürecin 
sadece Müslümanları ve diğer azınlıkların 
temel haklarını kısıtlamasının çok ötesin-
de liberal toplum düzeninin temel dina-
miklerini tehdit etmesidir. Son yıllarda 
hızlanan bu gidişat sosyal barış ve orta 
vadede Avrupa’nın geleceği için de tehlike 
oluşturduğu aşikârdır. 

Avusturya İslam Yasası’nın getirdiği kısıt-
lamalar, dini cemaatlerin ilgili mevzuatla 
mukayesede açık ayrımcılık örnekleri ya-
samadan rahatça geçtiği gibi yargıda da 
çoğunlukçu bir yaklaşım ile temel haklar 
baskılanabiliyor. İsviçre’de minare yasağı, 
Fransa’da başörtüsü yasağı, helal kesimle 
ilgili yasaklar, kamusal alanda fiili ezan ya-
sakları, İslami cemaatlerin ülkelerde var 
olan diğer dini cemaatlerle eşit haklara 
sahip olamaması ve dolayısıyla onlar gibi 
kendi vergilerinden büyük ödenekler ala-
mamaları, ilahiyat fakülteleri, özel okullar, 
yurtlar, hastane, yaşlılar evleri ve benzeri 
sosyal refah kurumlarının kurulamama-
sı, eşit kurumsal haklara sahip olunması 
noktasında mücadele edilmesi gereken 
alanlara örneklik teşkil ediyor. Tüm bu so-
runların eşitsizlik ve dışlamadan kaynak-
landığını tespit ederek normatif iddiaların 
gereğini yerine getirmeye odaklanmak ye-
rine çoğunlukçu baskılar sebebiyle ulusal 
meclislerin dışında, Avrupa Parlamentosu 
ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 
gibi mekanizmalarda da hazırlanan rapor-
lar sorunları Müslümanların eksikliğinde 
konumlandırmaktadır. 

Bu durumda mevcut mekanizmaların ya-
nında Avrupa’daki gelişmelere daha fazla 
eğilen reforme edilmiş bir BM’ye ihtiyaç 
var. Yapı içerisinde uyarıcı ve etkileyici 
mekanizmalarının daha fazla harekete 
geçirilmesi, birinci ve ikinci dünya savaşla-
rının temel dinamiklerini hatıra getirerek, 

gelecekte olası gerilim ve çatışmaların art-
maması için önleyici rol oynayacaktır. Bu 
rolü tam oynayabilmesi için de Birleşmiş 
Milletler yapısının azınlıklar bağlamında 
bölgesel sorunlarla ilgili daha etkin çözüm 
üretebilecek mekanizmaları geliştirme-
si ve özellikle temsilde adaleti sağlaması 
lazım. Aksi takdirde artan krizlerin ve 
çoğalan çatışmaların gölgesinde küresel 
adaleti sağlama iddiasını daha fazla yiti-
ren bir BM Avrupa kıtasında gelişen po-
tansiyel sorunları daha fazla tetikleyecek-
tir.  Bunun için ‘Dünya 5'ten Büyüktür’ 
metaforu Avrupa’da yaşayan Müslüman 
azınlıkların geleceği için de büyük anlam 
ifade ediyor. 

"Avrupa’daki 

Müslüman Azınlık 

Olgusu BM’nin De Bir 

Meselesi"

“

“
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RÖPORTAJ
ULUSLARARASI HUKUKUN YAŞAYABİLMESİ 

İÇİN EN ÇOK İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY 
AHLAK VE ERDEMDİR

ÖZLEM 
       ZENGİN
AK Parti Grup Başkan Vekili

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dile 
getirdiği ‘‘Dünya 5’ten Büyüktür’’ söy-
leminin küresel ölçekte hızla yayıldığını 
ve büyük bir takdir ve destek görmeye 
başladığını görüyoruz. Bu hususta neler 
söylemek istersiniz?
Evet dünya 5’ten büyüktür. Dünya 5’ten bü-
yüktür söylemi son dönemde söylenmiş, 
en kısa ama en anlamlı çıkışlardan biri-
dir. Uluslararası hukuk ve siyaset aslında 
bizim klasik manada anladığımız hukuk 

inşasından daha farklı bir süreç içeriyor. 
Yani devletler bir araya geldiğinde anlaş-
malarla bir irade beyanı ortaya koyuyorlar 
ve bu ortaya koydukları irade beyanı hem 
uluslararası kurumları inşa ediyor hem 
siyaseti hem de bir manada hukuku inşa 
etmiş oluyor. Elbette bu kurumları inşa 
eden, ortaya koyan irade çok doğal olarak 
çerçevesini belirliyor, ama maalesef diye-
ceğim kurulduğundan beri güç yani statü-
ko çerçevenin belirlenmesinde hakim ira-
de olarak mührünü vuruyor. Yani kim daha 
güçlüyse bu çerçevenin şekillenmesinde, 
uluslararası siyasette onun sözü galip hale 
geliyor. Biliyorsunuz Birinci Dünya Sava-
şı’ndan sonra ülkeler bir araya geliyor, ken-

di güçlü olacakları şartlar altında milletler 
cemiyeti hayat buluyor. En önemli amacı 
nedir? Bir savaştan çıkılmış, savaş bitmiş 
bir dünya barışını tesis etmek ve devam et-
tirmek. Ama bunda başarılı olamıyorlar ve 
İkinci Dünya Savaşı oluyor. Yine aynı şe-
kilde bir tekerrür. İkinci Dünya Savaşı’nın 
galipleri de kendilerini güçlü tutacak, ken-
di sözlerini galip hale getirecek yeni bir 
sistem oluşturuyorlar. Birleşmiş Milletler 
bu şekilde şekilleniyor. Dünya beşten bü-
yüktür derken Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın zikrettiği ülkelere baktığımız zaman, 
kimdir bunlar? Bunlar aslında İkinci Dün-
ya Savaşı’nın galibi olan ülkelerdir. Ameri-
ka’dır, İngiltere’dir, Fransa’dır, Çin’dir, Rus-
ya’dır. Bakıldığı zaman adaletsizlik aslında 
bu ülkeleri sayarken bile ortaya çıkıyor. 

“Daha Yolun Başında, 
Kuruluşunda Adaletsizlik 

Olan Bir Sistem”

Coğrafi olarak baktığımızda Cumhurbaş-
kanımızın hep söylediği bir şey var. En bü-
yük ana kıtalardan bir tanesi olan Afrika 
yok. Amerika temsil ediliyor, tek bir ülke 
ile Avrupa temsil ediliyor, Asya ise Çin ve 
Rusya ile temsil ediliyor ama dünya me-
deniyetinin en önemli alanlarından biri ve 
en eski kıtası Afrika yok. Coğrafi olarak 
bir sorun var, kültürel olarak da bir sorun 
var hatta en önemlisi belki daha az zikre-
diyoruz ama din açısından baktığımızda 
da temsilde bir azlık var. Hiç Müslüman 

► İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 

► Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı.

► Serbest avukat olarak çalıştı. 

► Medya alanında çalışmalar ve televizyon 
programları yaptı. 

► 25. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi

► Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
Başdanışmanı olarak görev aldı.  

► 27. Dönem Tokat Milletvekili seçildi
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ülke yok. Evet bu ülkelerin içerisinde Müs-
lüman yaşıyorlar ama kimlik olarak yani 
Müslüman ülke dediğimiz manada bir ülke 
yok. Biz daha yolun başında, kuruluşunda 
adaletsizlik olan bir sistem görüyoruz. Yo-
lun başında bir adaletsizlik var ve bu ülke-
ler hep kendi çıkarlarını ön planda tutuyor. 
Biliyorsunuz bir tanesinin veto etmesi ha-
linde hangi konu olursa olsun bir kararın 
geçmesini engellemeye kafidir. 1945’ten 
sonra dünya çok değişti. O günün şartlarıy-
la, kurulan çerçeve bir elli sene devam etti 
ama sonrasında Rusya o günkü Rusya ol-
madı. Doğu Avrupa bambaşka bir yere gel-
di. Onların frenlemek istedikleri Almanya 
ve Japonya ekonomik bir güç haline geldi. 
Dünyada yeni ve başka güçler ortaya çıktı. 
Güney Kore gibi… Hindistan gibi… Asya ül-
kelerinin cazibesi arttı, bu anlamda artık 
Türkiye’nin tesiri artan ve yadsınamaz bir 
ağırlığı var. Kurulan, hesaplanan çerçeve, 
kurgu artık 1945’in kurgusu değil. Dünya 
coğrafi olarak belki fiziki şartlarını muha-
faza ediyor ama sosyolojik olarak baktığı-
mızda, ekonomik olarak baktığımızda ve 
dinin hayata tesirleri açısından baktığı-
mızda bambaşka bir yere geldi. Aktörleri 
farklılaştı, güç dengeleri değişti ve artık bu 
çerçeve insanlara yetmez hale geldi. Bu 
talep aslında sadece ülkelerin bir talebi 
değil, milletlerin de talebi. O yüzden Sayın 
Cumhurbaşkanımız bu çıkışıyla “Dün-
ya 5’ten Büyüktür” dediğinde bir vakayı 
dillendirmiş oldu. Dünyada bir talep var. 
İnsanların son noktada bir “yeter artık” 
deme hali vardır ya, işte bu yeter artık de-
diği noktanın bir üst cümlesi, çatı cümlesi 
haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Türkiye siyasetinde sosyolojik keşifler 
yaptığına her zaman inandım. En önemli 
örneği, biz kadınlar özellikle de başörtülü 
kadınlar Türkiye’de yok farz edilen insan-
lardık. Sayın Cumhurbaşkanımız sosyolo-
jik anlamda bir potansiyel görüp kadınları 
da siyasete dahil etti. Türkiye sosyolojisi-
ni doğru okuyarak, muazzam bir siyasal 
hareket yarattı. Şimdi de dünya siyaset 
sosyolojisi açısından yeni bir okuma yap-
mış oldu. Özet bir cümleyle  “Dünya 5’ten 
Büyüktür” dedi ve bu cümle karşılık buldu. 
Böyle bakıldığı zaman dünya için çok an-
lamlı, çok orijinal bir keşif niteliğinde bir 
çıkış olarak telakki ediyorum. 

Uluslararası hukukun kimi ülkelerce 
yok sayılıp, çiğnendiğine şahit oluyo-
ruz. Bu durum, dünyada güvenlik ve 
adalet başta olmak üzere birçok mef-
humun sorgulanmasına yol açarken; 

uluslararası arenayı da gittikçe güven-
siz bir ortama sürüklüyor ve gerilimle-
rin doğmasına yol açıyor. Günümüzdeki 
bu mevcut durumdan hareketle ulus-
lararası hukukun geleceği ve küresel 
adaletin tesisi için neler paylaşmak 
istersiniz?
Uluslararası hukuk aslında hukukçu olma-
yanlar için hukuk kelimesi kullanıldığında, 
ülkemizin sınırları içerisinde kullandığı-
mız terminolojiyle birebir örtüşen bir te-
rim olarak algılanıyor. Oysa uluslararası 
hukuk dediğimiz şey biraz daha farklı. 
Çünkü iç hukukta bir hukuk kaidesinin 
var olabilmesi için birkaç temel öğeye ih-
tiyaç var. Bunlardan birincisi hukuk koyan 
bir iradeye ihtiyaç var. Şu an Meclisteyiz, 
Meclisin en temel fonksiyonu biliyorsunuz 
kanun yapmak, hukuk iradesini ortaya 
koymak. Bir taraftan hukuk ortaya koyan 
irade olacak bir taraftan da bu iradenin ha-
yata geçmesini takip eden bir mekanizma 
olacak. Yani ikincisi de bu kurallar hem 
uygulanacak hem de uygulanmadığı za-
man bir takip mekanizması olacak. Şimdi 
uluslararası hukuka baktığınızda gerçek 
manada bir hukuk algısı olduğunu söyle-
yemeyiz. Bir önceki soruda bahsettiğimiz 
gibi uluslararası anlaşmalarla şekillenen 
bir yapı var. Tuhaf bir şekilde yazılı olan-
dan ziyade sözün esas olduğu bir sistem 
görüyoruz. Hayata geçmesi için tarafla-
rın irade beyanları, tarafların sözleri çok 
önem arz ediyor. Örneğini Suriye mesele-
sinde gördük. Belki dünyanın en çetrefilli 
meselelerinden bir tanesi, en eski hukuk 
sorunlarından bir tanesini de Filistin me-
selesinde görüyoruz. Birleşmiş Milletlerde 

alınmış pek çok karara İsrail’in uymadı-
ğını görebilirsiniz. Alınmış pek çok BM 
kararı var. Baktığınız zaman teknik olarak 
bütün kurallara uyulmuş ama hayata geç-
mesiyle alakalı verilen sözler tutulmamış. 
“Ben güçlüyüm ve ben bunu yapmazsam 
bana kim yaptırım uygulayacak?” tavrı 
Trump’ın son zamanlardaki çıkışlarına ba-
kılırsa görülebilir. İran’la ilgili anlaşmaları 
tanımamak, Filistin’le alakalı meselelerde 
BM kararına uymamak... Yani kendi ortaya 
koyduğu o şedit, ben yaptım üslubunun en 
önemli sebebi; gücün ve güçlünün hukuk 
alanını işgal etmesinden kaynaklanıyor.

Suriye ve Filistin konuları başta olmak 
üzere bölgesel ve küresel çapta yaşa-
nan gelişmeler karşısında, ülkemizin 
almış olduğu tutum ve geliştirmiş oldu-
ğu politikaların insani boyutu hakkında 
nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
Dünyada uluslararası hukuka baktığımız 
zaman özellikle uygulama safhasında, ku-
ralların inşasında anlaşmalar imzalandı. 
Doğruların beyanında belki sorun yok ama 
bunların uygulanmasıyla ilgili adaletin te-
sisi konusunda muazzam bir haksızlık var. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar 
ki bütün yaklaşımlarına baktığımız zaman 
çıkar merkezli bir yaklaşım olması söz ko-
nusu değildir. Daima hak merkezli, hukuk 
merkezli, adalet merkezli yaklaşımlar içe-
risinde olmuştur. 

“Bize Düşen Şey 
Dünyada İyiliği ve Ahlakı 

Çoğaltmaktır”
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Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü 
tavrı ve kararlılığı da aslında dünyada 
var olan bu haksızlıklarla alakalı olarak 
bir sestir. İnsanların sesini çıkaramadığı 
bir yerde haksızlığı dillendirmek, bunu 
seslendirmek, bu manada çok önemlidir. 
Bazıları şunu söyleyebilir; “Türkiye böy-
le yapmakla kendi çıkarlarını tehlikeye 
sokuyor.” Suriye meselesinde ve Filistin 
ile ilgili bunu söyleyenler çok oldu. “Bunu 
yaptığınız zaman Türkiye bundan zarar 
görüyor, siz bu çıkışı yaptığınız zaman 
sizi kim dinleyecek?” Belki kısa vadede 
böyle algılanabilir ama geldiğimiz zaman 
dilimine baktığımızda Türkiye haklı çıktı. 
Türkiye’nin tezleri o ülkelerin belki kurum-
sal yapılarında hak ettiği kadar kabul gör-
mese bile milletlerin kalplerinde bir yer 
buldu. Şu anda bu tezlerin kabul görme-
sinin en önemli sebebi insanların vicdanı-
na seslenmiş olunmasıdır. Bize düşen şey 
dünyada iyiliği çoğaltmak, dünyada güzel 
ahlakı çoğaltmaktır. Uluslararası huku-
kun yaşayabilmesi için en çok ihtiyacımız 
olan şey ahlak ve erdemdir. Bu değerlerin 
hatırlanmasıyla beraber uluslararası hu-
kuk güçlenecek ve işlerlik kazanılacaktır. 
Maddi ve manevi bedeller ödenmesine 
rağmen, Türkiye bu konuda çok tutarlı bir 
duruş sergiledi. Bu yüzden orta ve uzun 
vadede dünyanın ve Türkiye’nin karlı çıktı-
ğını görmekteyiz.

Bir “Avrupalı” tanımı var biliyorsunuz. 
Daha medeni, daha insani, daha hak bilen, 
daha hukuk bilen bir tanım. Ancak bizler 
Avrupalılarda Suriye’den gelen mülteciler, 
Afrika’dan gelen mülteciler gibi ayrım ya-
panları gördük. Onlara duvarlar ördüler, 
yiyecek vermediler, çocukları, bebekleri 

aç bıraktılar, onların ölümünü seyrettiler. 
İtalya’ya yaklaşan o göçmenleri botlardan 
ittiler, botları deldiler ki insanlar sulara 
gömülsünler… Köpeklerle kovalattılar. 
Bunlara baktığımız zaman Türkiye’nin 
yaptıklarının ne kadar muazzam olduğu-
nu ve aslında sadece kavramsal olarak var 
olan değerlere yaşayarak ruh kattığını gör-
memiz lazım. Kim bilir belki de dünyaya 
insanlık adına “Avrupalı” yerine yeni bir 
terim kazandırmak zamanıdır.

Annemin ninesi “Dünya geriden geliyor” 
dermiş. Bugün olanları aslında yeteri ka-
dar idrak edemiyoruz. Bundan elli ya da 
yüz sene sonra bu dönemin tarihi yazılır-
ken bu insanlığa yapılmış iyilikler, büyük 
hizmetler olarak hatırlanacak. Onlara 
bugün zarar verenler ise unutulacaktır. 
Tarih bunlarla doludur. Türkiye, Suriye 
meselesinde de Filistin meselesinde de, 
Myanmar’ da uluslararası hukukta da aynı 
noktada durarak bu değerleri dillendiriyor. 
Türkiye sadece söylemiyor, fiilen de hayata 
geçirmek için madden manen büyük bir 
gayret sarf ediyor. Uzun vadede müthiş bir 
kazanım içerisinde olacağımıza inanıyo-
rum.

AK Parti teşkilatında da görev yapmış 
bir kadın siyasetçi olarak teşkilatla-
rımızın farkını anlatabilir misiniz? AK 
Parti teşkilatındaki kadınların farkı 
nedir?
Bugüne kadar sadece AK Parti’de siya-
set yaptım. 2003 yılında AK Parti Genel 
Merkez Kadın Kollarına kuruluşunda da-
vet edildim. Daha sonra çocuklarım çok 
küçük olduğu için, İstanbul teşkilatında il 
yönetim kurulu üyesi olarak göreve devam 
ettim. Hiç ara vermeden üç dönem bu gö-
revi ifa ettim. Bu sürecin yaklaşık 10 yılını 
Tanıtım Medya Başkanı olarak geçirdim. 
Devamında İstanbul İl Kadın Kolları Baş-
kanı oldum. AK Parti’de siyaset yapan bir 
kadın olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza 
çok şey borçlu olduğumuzu düşünerek bu 
işleri yaptım. İlk günden itibaren Cumhur-
başkanımızın yolumuzun önünü nasıl açtı-
ğını hayatımla şahitlik ederek gördüm. 

Türkiye’de başörtülü kadınlar üniversiteye 
devam edemedikleri gibi çalışma hayatın-
da da yer alamadılar. Üniversiteyi bitirse-
niz bile çalışamıyordunuz. Hatta öyle bir 
şeydi ki sadece kamuda değil özel sektör-
de de yer bulamıyordunuz. Siyasette zaten 
hiç yoktunuz. Aslında hukuken hiçbir engel 
yok ama ona rağmen başörtülü kadınlar 
hiçbir yere aday olamıyordu. Muhtar adayı 

olamıyor, meclis üyesi adayı olamıyor, be-
lediye başkan adayı olamıyor, milletvekili 
adayı olamıyor, aday adayı bile olamıyor. 
Seçilse yemin etmesiyle alakalı hukuken 
bir engel olmadığı halde önümüzde Sayın 
Merve Kavakçı örneği var. Türkiye’deki ka-
dınların %60'a yakını başını örtüyor. Buna 
rağmen siz bu kadar büyük bir kitleyi ha-
yatın dışında bırakıyorsunuz. Ne yaptı Sa-
yın Cumhurbaşkanımız; sadece başörtülü 
kadınları değil ama çoğunluğu onlardan 
oluşan kadınlarla beraber müthiş bir si-
yasal hareketi inşa etti. Bu devamlılıkla 
kadınların hayatı siyasetle değişti. Hayatı 
değişen kadınlar da siyaseti değiştirip dö-
nüştürdü. Türkiye’nin en önemli toplumsal 
yarası başörtüsü meselesi çözülmüş oldu.  
Benim kişisel hayatımda bu çözümlere şa-
hitlik ederek geçti. Hem şahit oldum hem 
de çözümün bir parçası oldum. 

25. Dönem Türkiye’de başörtülü kadınla-
rın başörtüleriyle aday olduğu ve ilk defa 
başörtülü olarak seçildikleri ve ilk defa 
mecliste yemin ettikleri bir dönem oldu. 
Ben de o dönem yemin eden milletvekille-
rinden bir tanesiyim.

“Türkiye’de Siyasetin 
Gücünü Görmek İstiyorsak 

Başörtüsü Probleminin 
Çözümüne Bakmak Kafidir”

O gün Allah’a hamd ettim. Elhamdülillah 
eğer bir şeye inanırsanız ve ardını bırak-
mazsanız bugün değilse yarın, yarın değil-
se 20 - 25 sene sonra hedefiniz, hayaliniz 
hayat bulabiliyor. Yeter ki inanın. Dava 
budur, inanç budur. Türkiye’de siyasetin 
gücünü görmek istiyorsak başörtüsü prob-
leminin çözümüne bakmak kafidir. Terö-
rize bir şey olmadan tamamen sükunetle, 
hukuk içerisinde ve siyasetin gücüyle çö-
zülmüş bir meseledir.

O gün babam yeminden sonra yanıma 
geldi ve bana dedi ki; “Evladım seni teb-
rik ediyorum, inandın ve başardın.” Bu 
önemli bir cümle. Mesele milletvekili olma 
meselesi değil. Bu hukuk mücadelesinde 
ve bu davada başarılı olmak çok önemliydi. 
Devamında ise Cumhurbaşkanı baş danış-
manı oldum. Bugün ise bulunduğumuz bu 
noktada Türkiye’de ilk defa başörtülü bir 
kadın grup başkanvekili oldu. Bunu da çok 
önemli bir durum olarak addediyorum.

Bu başarı tamamen Sayın Cumhurbaşka-
nımızın kadınlara olan inancı ve hukuk 
mücadelesinin siyaset diline dönüşmesiy-
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le olmuştur. Belki son olarak şunu söyleye-
bilirim; AK Parti’de fikren, bedenen gönül-
lü olarak çalışan kadınlar, kapıları çalan 
kadınlar, sahici hikayeleri olan kadınlardır. 
Kendi hayatlarına ama ondan da öte mem-
lekete dair yaraları olan kadınlardır. Ve AK 
Parti’yi Türkiye’nin yaralarını iyi edecek sa-
hici bir mecra olarak görmüşlerdir. 

AK Parti’nin girdiği her seçimden za-
ferle çıkmasını sağlayan etkenler ne-
lerdir? 
Cumhurbaşkanımız fevkalade güzel ko-
nuşmalar yapıyor, konuşmalarında bazı 
cümlelerini sıkça tekrar ediyor. Mesela 
“Bu partiyi milletimiz kurdu” der. Evet 
bu partiyi milletimiz kurdu. Bu da şu an-
lama geliyor; AK Parti başına bir isim bu-
lup da altına milletvekili transfer edilen 
öylesine bir parti değildir. Türkiye’de siya-
si partilerin en başarılı olanları milletin 
içinde olduğu partilerdir. AK Parti bunlar 
içerisinde her şeyini milletin kurduğu, 
sahiplendiği bir partidir. Diğer partilerde 
devlet eliyle millet yönetmek hedeflenmiş-
tir. Çoğunlukla gelenler böyle bürokratik 
akılla gelmiştir. Oysaki AK Parti’nin hedefi 
başından itibaren milletin iradesiyle devle-
ti yönetmektir. 

“AK Parti Milletin İnşa 
Ettiği Bir Partidir, Gücünü 

Milletten Alıyor”

Köln’de Mülk suresini okuyan Sayın Cum-
hurbaşkanımızı dinlediğimizde gözlerimiz 
doluyor. Bunun nedeni milletin içinden 
gelen bir insan olmasıdır. AK Parti’nin en 
önemli gücü budur. Milletin inşa ettiği bir 
partidir, gücünü milletten alır. Değişimini 
de millet eli ile sağlar. Kendi içinde muha-
sebesini yapabilen, kendi içinde gençle-
şen, dönüşen, kadın hareketinde çözümler 
üreten, gençlerle ilgili fikir geliştiren, proje 
üreten, yerel yönetimlerle ilgili her daim 
kendine dönüp her seçimden sonra “neyi 
daha iyi yapabilirim, nerede eksiğim 
var” diyebilen bir parti olduk. Bunu yapar-
ken de en önemli gücümüz teşkilatlarımız 
oldu. Siyasi partiler kanunuyla da teşki-
latlanmanın zorunlulukları vardır. İllerde 
teşkilatınız olacak, kadın kollarınız olacak, 
gençlik kollarınız olacak, bunların başkan-
ları örgüt yapıları olacak. Pek çok siyasi 
partide bunlar şeklen vardır. AK Parti’nin 
teşkilatlarında ise yaşayan mekanizmalar-
la üretilen bir siyaseti vardır. Bu üretilen 

siyaset hem kurumsal olarak Cumhurbaş-
kanımızdan başlayarak yukarıdan aşağıya 
hem de tabandan yukarıya iki taraflı bir 
akış halindedir. Teşkilatın ürettiği siyaset 
ve genel merkezin, liderimizin ürettiği 
siyaset teşkilatın içindeki insanların ha-
yatını dönüştürür. Böylece o insanlar da 
zamanla toplumu dönüştürür. Yani bu çok 
canlı mekanizma aynen insan hayatı gibi 
çok diri, çok dinamiktir ve her seferinde de 
AK Parti’yi başarıya taşıyan unsur budur. 
İnşallah önümüzdeki seçimlerde de bunu 
bir kez daha göreceğiz. Muhalefetin anla-
makta en çok zorlandığı şeyin bu olduğu-
nu düşünüyorum. 

Okunmasını tavsiye ettiğiniz kitaplar 
nelerdir? (Neden bu kitaplar?)
Bir çok kitap önerebilirim. Bazen insanın 
kendini biraz şarja koyması gerek. Kitap-
lar da bu işe yarıyor. Size hatırlatmalar 
yapıyor. Hiç aklınıza gelmeyen şeyleri gös-
teriyor. Ben portreleri çok önemsiyorum. 
Mesela Ali Fuat Başgil’in hayatı çok önem-
li. Benim çok hayran olduğum bir hukuk-
çu Ali Fuat Başgil. Milletvekilliği yapmış-
tır, Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyip 
başvurmuştur ama ölümle tehdit edilmiş-
tir. Cumhurbaşkanlığı adaylığından istifa 
etmeyi onuruna yediremeyip milletvekil-
liğinden istifa etmiştir. Onun Milliyetler 
Cemiyeti’nin kurulumuyla alakalı anlattığı 
şeyler vardır. Orada geldiği noktada der ki; 
“asıl kıymetli olan şey Milletler Cemi-
yeti’nin gücü değil, kıymetli olan millet 
olarak, devlet olarak sizin kendi gücü-
nüzdür.” Aslında o günden bugünü teyit 
ediyor söyledikleri. Bugün de Türkiye’ye 
baktığınızda yıllardır dünyada içinde bu-
lunduğu konum aynıdır. Fakat bir Liderle 
beraber yaklaşımları farklılaşan, duruşu 
farklılaşan ve ağırlığı, gücü artan bir Tür-
kiye vardır. 

Türkiye’de Ali Fuat Başgil gibi İngiltere’den 
bir başka hukukçu ve siyasetçi Francis 
Bacon'ın biyografisi ve eserlerini önere-
bilirim. Hayatına baktığımızda benzeyen 
şeyler var. Kafa yapısı, ahlak yapısı, duruş 
yapısı, insanların çileleri de benziyor. Zor 
bir hayat, zor bir başarma süreci ama so-
nuçta muazzam bir iz kalıyor. 

Bunların yanına ilave bir isim olarak şu 
kitabı önereceğim. Nejat Muallimoğlu’nun 
Politikada Nükte kitabı. Siyaset çok zor, 
çok katı bir mecra. Bu katı mecrada der-
dini iyi anlatabilmek çok önemli ve biraz 
tebessüm ettirebilmek de. Eskilerin ifa-
desiyle “nükte”. Nükte’nin içerisinde bir 
meseleyi anlatırken bilgiyi böyle bir hap 
haline getirmek, zor bir meseleyi çevirerek 
muhatabına zekice ve tebessüm ettirerek 
göstermek vardır. Bu anlamda arkadaşla-
rımızın bu kitabı çok seveceğini düşünü-
yorum. 

“Siyaset Tıpkı 
Matematikteki Gibi 

Problem Çözme 
Yöntemidir”

Siyaset yaparken pek çok insanın siyaseti 
küçümsediğini görmüşümdür. Siyasetin 
en zor yerleri mahalleler, mahalle baş-
kanları, mahalle teşkilatında çalışanlar, 
ilçelerdir. Bana en zoru nedir diye sorsan, 
ilçe başkanlığı derim. Bunlar siyasetin bir 
şey beklemeden çok ağır yük ile yapıldığı 
yerlerdir. Siyaseti küçümseyenlere benim 
söylediğim şey şu; siyaset tıpkı matema-
tikteki gibi problem çözme yöntemidir. AK 
Parti Sayın Cumhurbaşkanımızın önderli-
ğinde, siyaset matematiği barındıran mu-
azzam bir akılla Türkiye’nin ve artık dünya-
nın da sorunlarının çözümü için çalışmaya 
devam ediyor. 
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DAİRE-İ ADALETTEN KÜRESEL DÜZENE

Bugün uluslararası sistemin ve ak-
törlerinin birçok sorunla, belirsizlikle 
ve meydan okuma ile karşı karşıya 
olduğunu biliyoruz. Söz konusu mey-
dan okumalar, zamanla derinleşerek 
karmaşık bir hal almakta, potansiyel 
bir kriz yumağına dönüşebilmekte ve 
mevcut küresel arenada farklı kaos 
eğilimlerinin doğmasına yol açarak, 
çeşitli güvelik sorunlarının yanında 
bir takım insani dramların yaşanma-
sına da neden olabilmektedir. Küresel 
arenanın karşı karşıya kaldığı buhran-
larda etkili olan faktörlerin başında, 
mezkûr krizleri doğru okuyamayan, 
yönlendiremeyen ve yine bu krizlere 
karşı ortak, objektif ve adil bir yakla-
şım ile sağlıklı bir çözüm iradesi ge-
liştiremeyen başta Birleşmiş Milletler 
(BM) olmak üzere uluslararası camia-
nın kendisi gelmektedir. Uluslararası 
toplumun gözleri önünde dün Bos-
na’da, Ruanda’da, Somali’de bugün 
de Myanmar’da, Filistin’de, Suriye’de 

yaşanan gelişmeler karşı karşıya kal-
dığımız çarpıcı örneklerden sadece 
birkaçını oluşturmaktadır.

Mevcut konjonktürde Türkiye’nin 
bölgesel ve küresel krizler karşısın-
da sessiz kalmak yerine, insiyatif al-
ması ve bu doğrultuda özellikle son 
16 yılda dış politikada ortaya koydu-
ğu pro-aktif ve insan temelli vizyon 
örneği uluslararası ilişkilerde son 
derece önemli ve kıymetli bir örnek 
teşkil etmiştir. Nitekim milli menfa-
atlerle insani değerleri örtüştüren bir 
anlayışın ürünü olan mevcut dış poli-
tikanın, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
şahsında bölge halklarının da sesi ol-
duğu söylenebilir. Türkiye bu süreçte; 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde tüm mazlum 
ve mağdur coğrafyaların sesi ve umu-
du olarak dile getirdiği ‘‘DÜNYA BEŞ-
TEN BÜYÜKTÜR’’ söylemi ile BM 
Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) yapı-
sında reform çağrılarını, bu doğrultu-
da izlemiş olduğu etkin, çok yönlü, çok 
boyutlu ve derinlikli bir dış politika viz-
yonuyla da domine ederek küresel bir 
gündem haline getirmeyi başarmıştır. 
Nitekim Cumhurbaşkanımız Sn. Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın bu başarıyı ve 
motivasyonu yakalamış olan bir ülke-
nin lideri olarak BM 73. Genel Kurul 
Görüşmelerinde aynı söylem ve çağrı-
yı son derece güçlü ve etkili bir şekilde 
yine, yeni ve yeniden yapan konuşma-
sından sonra uluslararası camianın 
farklı aktör ve temsilcilerinden gelen 
olumlu ve destekleyici mesaj ve açıkla-
malar da bunun göstergesi olmuştur.

Cumhurbaşkanımızın konuşmasın-
da sağlıktan eğitime, gıdadan kültü-
re kadar BM çatısı altında yürütülen 
çalışmaların neredeyse hepsiyle ilgili 
olarak dünya kamuoyunda bir tatmin-
sizlik halinin mevcut olduğuna vurgu 

Deniz Demir
Araştırmacı

BM’nin Gelişen Şartlar 

ve Yaşanan Değişim 

ve Dönüşümlere Göre 

Kendisini Yeniden 

Dizayn Etmesi 

Kaçınılmaz Bir Durum, 

Zorunlu Bir İhtiyaç 

Olmuştur

“

“
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yapması da konunun sadece BM-
GK’nın yapısında bir reform ile değil 
BM’nin idari de dâhil olmak üzere ge-
nel yapısının yeniden bir düzenlemeye 
tabi tutulmasıyla ele alınması zorunlu-
luğunu hatırlatması açısından önemli 
olmuştur. Zira İkinci Dünya Savaşı 
sonrasının parametreleri içerisinde 
bir güç dengesi mantığıyla kurulan 
ve bugün adeta güç savaşlarının 
içerisinde, kamplaşmalar arasın-
da ezilen bir araca dönüşüp, adalet 
dağıtan bir merkez olmaktan uzak-
laşan BM’nin, gelişen şartlar ile ya-
şanan değişim ve dönüşümlere göre 
kendisini yeniden dizayn etmesi ka-
çınılmaz zorunlu bir ihtiyaç halini 
almıştır.

Cumhurbaşkanımızın BM Genel 
Kurulundaki mezkûr konuşmasında 
‘‘…Her şeyden önce bizim anlayışı-
mıza göre dünyanın düzenini, kurtu-
luşunu ve mutluluğunu sağlayacak 
olan adalettir…" Hepimizin huzurlu 
ve güvenli geleceği için insanlığın ada-
let arayışıyla başlayan mücadelesini, 
adaletin tesisiyle sonuçlandırmayı ba-
şarmak mecburiyetindeyiz... Gelin, bu 
dünyada her şeyin yerli yerine konul-
masını sağlamak için Birleşmiş Mil-
letleri insanlığın adalet beklentisinin 
sözcüsü ve uygulayıcısı haline getire-
lim. Gelin, ezilene kalkan olacak, aç 
ve açıkta kalana el uzatacak, gelecek 
nesillere umut aşılayacak bir küresel 
yönetim sistemi kuralım.’’ diyerek de-
vamında kadim medeniyetimizin Da-
ire-i Adalet anlayışı ile Anadolu’dan, 
Konya’dan yaktığı ışıkla tüm dünyada-
ki gönülleri aydınlatan Mevlana Cela-
leddin Rumi’ye atıflar yapması da son 
derece dikkat çekici olmuştur. Çünkü 
bugün adalet, barış, hoşgörü gibi kimi 
evrensel değerlerin küresel düzeyde 
temsilcisi ve koruyucusu olduğunu id-
dia edip, tam tersi istikametler çizen, 
tam tersi profillere bürünen başta Ba-
tılı bir takım aktör ve yapılara rağmen 
Türkiye, kendi köklü medeniyet havza-
sından beslenen bir perspektif ile hem 
Doğuyu hem Batıyı kucaklayacak bir 
anlayış doğrultusunda küresel ölçekte 
güçlü bir çağrı yaparken, önemli bir 
etki de oluşturmaktadır. 

Daire-i Adl ya da Adalet Çemberi de 
denilen Daire-i Adalet veyahut Ada-
let Dairesi medeniyet havzamızda 

kaleme alınan siyasetname ve nasi-
hatnamelerin neredeyse tamamın-
da kendisine yer bulmuş; İbn-i Hal-
dun’dan Kınalızade’ye ilgili eserleri 
kaleme alan birçok müellif, devletin 
ve cihanın düzenini, sükûnetini ve gü-
venliğini bu daire üzerine bina etmiş-
tir. Daire-i Adalet; toplum, hukuk, 
devlet yönetimi, devlet gücü, ekono-
mi ve adalet arasındaki ilişkinin en 
doğru şekilde kurulup işletilmesini 
esas alan bir çember olarak tasar-
lanmış ve bu çemberin her halkası 
da birbiriyle ilişkilendirilmiştir. Ge-
linen nokta itibariyle küresel arena-
da görülen siyasi, sosyal, ekonomik 
ve güvenlik temelli istikrarsızlıkların 
şiddetini her geçen zaman diliminde 
daha da arttırarak; dünyayı pençele-
rinin arasına almasının ana nedenle-
rinden biri de bu çemberin halkaları-
nın parçalanmış olması, Daire-i Adl 
denen sistemin merkezinin yani ada-
letin tahrip edilmesi, sağlanamama-
sı, örselenmesi oluşturmaktadır. Bu 
noktada; küresel adaletin inşası ve kü-
resel düzenin sağlanması açısından, 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Adalet Dairesi’ne dikkat 
çekmesi küresel krizin en temel me-
selesini öne çıkarırken; Türkiye’nin 
haklı nedenlere dayanarak her fırsat-
ta dile getirdiği BM yapısının reforme 
edilmesi talebi de önemli bir meydan 
okuma, mühim bir adalet arayışıdır. 
Söz konusu çağrı bugün somut bir de-
ğişiklik oluşturmasa dahi, zihinlerde 
önemli bir kapı açmış, birçok insan 
için adeta pandoranın kutusu açıl-
mıştır.

Bu çağrıya kulak verilir, bu fırsat de-
ğerlendirilir, BM kapsamlı bir reforma 
tabi tutularak nihayetinde adaletin 
merkezi olan bir konuma eriştirilirse 
dünya; zenginliklerin 62 kişinin elinde 
toplandığı, 821 milyon insanın açlıkla 
boğuştuğu, 258 milyon kişinin daha 
insani şartlarda yaşamak için yola çık-
tığı ve 68 milyon kişinin zorla yerlerin-
den edildiği bir sistem yerine herkesin 
adalet, huzur ve güven bulduğu bir sis-
teme kavuşma şansı yakalayabilecek-
tir. Büyük Selçuklu veziri Nizamül 
Mülk'ün de bin yıl önce işaret ettiği 
gibi ‘‘Küfr ile belki ama zulm ile abad 
olunmaz.’’

Küresel Adaletin İnşası 

ve Küresel Düzenin 

Sağlanması Açısından, 

Cumhurbaşkanımız 

Sn. Recep Tayyip 

Erdoğan’ın Adalet 

Dairesi’ne Dikkat 

Çekmesi Önemli Bir 

Gelişmedir

“
“
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RÖPORTAJ
BATILI ÜLKELERİN ETKİSİYLE İNSANLARIN 

HAKLARI KİTLELER HALİNDE İHLAL 
EDİLMEKTEDİR

SÜLEYMAN
       ARSLAN  
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 
Kurumu Başkanı

Dünyada insan haklarının mevcut du-
rumu hakkında nasıl bir değerlendirme 
yapmak mümkündür?
Bugün dünyada ne yazık ki insan hakları 
alanında idealler ve gerçekler birbirinden 
çok farklı. Maalesef dünyada insan hakla-
rının korunup geliştirilmesinde çifte stan-
dart uygulanıyor. İnsan haklarına ve temel 
özgürlüklere saygının geliştirilip güçlendi-
rilmesini, dünya barışını sağlamayı amaç-
larından biri olarak kabul eden BM bu ko-

nuda başarısız olmuştur. 

Esasen insanlık tarihi kadar eski olan ve 
kadim medeniyetimizde zirve yapan insan 
haklarının çağımızdaki kurumsallaşması 
BM’nin kurulması ve 1948 tarihli İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilanıyla 
hız kazanmıştır. Bu beyanname Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Komisyonu tara-
fından sunulmuş ve BM Genel Kurulu ta-
rafından kabul edilmiştir. Ama ne yazık ki, 
hedeflenen sonuçlara ulaşılamamıştır. En 
başta BM’nin veto yetkisine sahip ülkeleri 

insan hakları ve demokrasiyi tesis etmek 
için müdahil oldukları bölgelerde insan 
haklarını ihlal etmiş, insan haklarının ihla-
line ve ayrımcı uygulamaların gelişmesine 
göz yummuştur. Bu durum halen de devam 
etmektedir. İnsan hakları alanında öne çı-
kan Avrupa Konseyi bölgesinde de güzel 
uygulamaların yerini her geçen gün ihlal-
ler ve ayrımcı uygulamalar almakta ve bu 
durum endişe uyandırmaktadır. Özellikle 
son yıllarda batı ülkelerinde insan hakları 
ihlallerindeki artış dikkat çekici boyutlara 
ulaşmıştır. İslamofobi, Müslüman ve mül-
teci karşıtı gösterilerin yıldan yıla artıyor 



AK PARTİ EKİM 2018  |  16. YIL

47

oluşu, Suriyeli mültecilere karşı tutumlar, 
ırkçı ve yabancı düşmanı saldırılara karşı 
etkin çözüm yolları aranmaması, bazı Av-
rupa ülkelerinin sığınma taleplerine yö-
nelik ret yanıtları Avrupa’daki insan hakkı 
ihlallerinin artışını açıkça göstermektedir.

İslam ülkelerinin başındaki idareciler bu 
konuda büyük sorumluluk taşımaktadır. 
Çoğu zaman batılı ülkelerin etkisiyle veya 
onların oyunlarına gelerek halklarını pe-
rişan etmektedir. Batılı ülkelerin etkisiyle 
İslam dünyası içeriden karıştırılmakta, 
gerekirse darbeler planlanmakta, devlet-
ler birbiriyle savaştırılmakta ve insanların 
hakları kitleler halinde ihlal edilmektedir.

Türkiye ise insan hakları alanında olumlu 
yönde büyük aşamalar kaydetmiştir. An-
cak daha kat etmemiz gereken mesafe-
lerin olduğu da bir gerçektir. Bunun yanı 
sıra özellikle 15 Temmuz hain darbe girişi-
mi sürecinde halkımızın duruşu insanımı-
zın insan haklarına sahip çıkması yönünde 
dünyaya eşsiz bir örnek olmuştur. 

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın BM kürsüsünden verdiği 
“Dünya Beşten Büyüktür” mesajının 
insan hakları bağlamından değerlendir-
mesini yapar mısınız?
'Dünya 5'ten Büyüktür' sözü bilindiği 
üzere BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi 

üyesi olan Amerika, İngiltere, Fransa, 
Rusya ve Çin’e gönderme yapmakta ve 
onların kurduğu BM Güvenlik Konseyi 
yapılanmasına itirazı dile getirmektedir. 
BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üye-
si veto yetkisine sahip. Bilindiği üzere bir 
karar tasarının Konsey'den geçmesi için 
Güvenlik Konseyindeki 15 üye ülkeden en 
az 9'unun "Evet" oyu kullanması ve hiçbir 
daimi üyenin veto yetkisini kullanmaması 
gerekiyor. Bu ülkelerden biri bile veto etse 
193 üyeli BM'den bir karar çıkmamakta-
dır. Bu daimi üyeler siyasal olarak destek-
ledikleri ülkelerin aleyhine yaptırım uygu-
lanmasına izin vermemektedir. Haliyle bu 
ülkelerin kendi içlerinde veya destekledik-
leri İsrail gibi ülkelerde gerçekleşen ihlal-
lere müdahil olunamamaktadır. Veya Irak 
ve Afganistan örneğinde olduğu gibi insan 
hakları ve demokrasi getirmek bahanesiy-
le insan haklarının katledilmesine zemin 
oluşturulmasına müdahil olunamamakta-
dır. Zira BM’nin veto yetkili ülkeleri arasın-
da İslam ülke ve halklarının korunmasına 
destek olacak bir ülke bulunmamaktadır. 
İnsan haklarını savunduğu iddiasıyla boy 
gösteren ülkelerin bu konuyu ne kadar cid-
diye aldıkları Filistin’den Suriye’ye, Doğu 
Türkistan’dan Myanmar’a kadar dünyanın 
birçok noktasında ortaya çıkmaktadır.  

"BM Sistemi Demokratik 
Değildir. Çoğulcu Da 
Değildir. Ayrımcı Bir 

Yapıdır"

"Özellikle Son Yıllarda 

Batı Ülkelerinde İnsan 

Hakları İhlallerindeki 

Artış Dikkat Çekici 

Boyutlara Ulaşmıştır"

“

“
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Halbuki BM’nin yapısı BM’nin kendi pren-
siplerine de aykırıdır. BM sistemi demok-
ratik değildir. Çoğulcu da değildir. Ayrımcı 
bir yapıdır. Haklıların haklarını korumak-
tan ziyade güçlülerin haklarını ve menfaat-
lerini korumak esas amaç olmuştur. Dün-
ya nüfusunun ve devletlerinin çoğunluğu 
bu yapının oluşumunda etkili olamamıştır. 
Savaş sonrası savaşın galipleri tarafından 
kurulmuş bir yapıdır ve reforma kapalıdır. 
İslam dünyasının aynı yetkilere sahip ol-
madığı bir BM sistemi ayrımcı bir sistem-
dir. Artık dünya 5 devletin insafına bıra-
kılamayacak kadar büyümüş, gelişmiştir. 
İslam dünyası gelişmiştir. Asya gelişmiştir. 
Afrika gelişmiştir, gelişmektedir. 5 numara 
bir BM dünyayı sıkmaktadır. Bir normal-
leşme gerekmektedir. 5 numara bir BM 
yerine 10 numara bir BM kurulmalıdır. Bu 
nedenle de BM reforme edilmeli ve İslam 
dünyasının da veto yetkisine sahip oldu-
ğu yeni bir forma kavuşturulmalıdır. Aksi 
takdirde İslam dünyasındaki insan hakları 
ihlallerini ortadan kaldırmak ve dünya ba-
rışını sağlamak zordur. 

Suriye ve Filistin konuları başta olmak 
üzere bölgesel ve küresel çapta yaşa-

nan gelişmeler karşısında ülkemizin 
almış olduğu tutum ve geliştirmiş oldu-
ğu politikaların insani boyutu hakkında 
nasıl bir değerlendirme yapmanız müm-
kün?
Ülkemiz dış politikada belirlenen gündemi 
takip eden ülke konumundan gündem be-
lirleyen, sorunlara kalıcı çözümler üreten, 
yanı başında bulunan ülkelerde yaşanan 
acılara sessiz kalmayan ve onlara kucak 
açan bir ülke konumuna ulaştı. Suriye 
gerçekten çok güzel bir örnek. Bizim ka-
dim medeniyetimiz ekmeğini darda olanla 
paylaşmak üzerine, yardımlaşma dayanış-
ma ve mazlumun yanında olmak üzerine 
kurulmuştur. Suriye’de bölgeden kaçan 
çoğunluğu çocuk ve kadın milyonlarca 
Suriyelinin oluşturduğu göç dalgası de-
vam ediyor ve bizler kardeşlerimize kucak 
açıyoruz. Elbette gönlümüz orada yaşanan 
acıların son bulması ve Suriyeli kardeşle-
rimizin kendi vatanlarında huzur içinde 
yaşamasından yana. Ancak tepesine bom-
ba düşerek hayatını kaybetme korkusuyla 
yaşamak zorunda kalmak çok zor. Bu coğ-
rafyanın kaderi bu olmamalı. 

"Filistin'in Haklı Davasına 
ve Filistinli Kardeşlerimize 
Olan Desteğimizi Güçlü Bir 
Şekilde Bir Kez Daha İfade 
Etmeye Devam Ediyoruz"

Aynı şekilde Filistin'e, Filistin'in haklı da-
vasına ve Filistinli kardeşlerimize olan 
desteğimizi güçlü bir şekilde bir kez daha 
ifade etmeye devam ediyoruz. Bağımsız 
Filistin devleti. 1967 öncesi sınırlara dö-
nülmesi ve Doğu Kudüs'ün Filistin'in baş-
kenti olması konusunda ülkemizin çabala-
rı gerçekten takdire şayan. Devletimiz ve 
milletimiz, İsrail’in Filistinliler üzerinde 
uyguladığı sistematik şiddet ve ağır insan 
hakları ihlalerine karşı tek yürek olmuştur. 
Dünya devletlerinin de burada yaşanan 
büyük acılara karşı artık ortak bir ses yük-
seltmesi zorunludur. 

Kurumunuzun çalışmaları hakkında bil-
gi verir misiniz? Çalışmalarınızın kap-
samını anlatır mısınız?



AK PARTİ EKİM 2018  |  16. YIL

49

Kurumumuz nispeten yeni bir kurum. Bir 
yandan kurumsallaşma çalışmalarımızı 
tamamlamaya çalışırken diğer yandan 
kanuni görevlerimiz olan ayrımcılıkla mü-
cadele, insan hakları, işkence ve kötü mu-
amelenin önüne geçmek için çalışmalar 
yürütüyoruz. Bu alanlarda resen inceleme 
yapıyoruz. Ayrımcılık yasağına aykırılık 
hallerinde şikâyet üzerine de inceleme 
yapıyoruz. Öncelikli hedefimiz tarafları 
uzlaştırmak. Şikâyetçi bir toplum oluştur-
mak istemiyoruz. Uzlaştırma sağlayamaz-
sak, ayrımcılık yapan taraf hakkında 2 bin 
ila 15 bin TL arasında idari para cezası uy-
guluyoruz. Örneğin, incelediğimiz bir dos-
yada bir kadın emlakçıya gidiyor. Emlakçı 
bekâra, dula ev verilmediğini söylüyor. Bu 
hanımefendi de savcılığa müracaat ediyor. 
Savcılık da konuyu bizim görev alanımız-
da gördüğü için bize yönlendiriyor. Biz bu 
dosyayı inceledik ve hem ev sahibi hem 
de ev sahibinin talimatını yerine getiren 
emlakçının medeni hal temelli ayrımcılık 
yaptığı sonucuna vardık. Emlakçıya 1000 
TL, ev sahibine ise 2000 TL idari para ce-
zası uyguladık. Devletin vatandaşları ara-
sında ayrımcılık yapmaması, keza özel ve 
tüzel kişilerin kendi aralarında ayrımcılık 
yapmaması için çalışmalarımız kurumsal 
kapasitemiz geliştikçe yaygınlaşacaktır. 
Ayrıca insan hakları alanında eğitim prog-
ramları, bilinçlendirme kampanyaları gibi 
faaliyetlerimiz zaman içinde kamuoyunda 
yaygınlaştırılacaktır. 

Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm alıko-
nulma merkezlerine haberli ve habersiz 
inceleme ziyaretleri yapıyoruz. Bu nezaret-
hane olur, cezaevi olur ya da çocuk bakım 

evi olur fark etmez. Devletin koruması, gö-
zetim ve denetimi altında olanların bulun-
duğu her yer olabilir. Bu kapsamda Suri-
yeli kardeşlerimizin kaldığı kamplarda da 
incelemelerde bulunuyoruz. Ziyaret ettiği-
miz yerlerde eksikleri, ihtiyaçları, özellikle 
insan hakları bağlamında muamele koşul-
larını inceleyerek bunlarla ilgili ayrıntılı 
değerlendirmeler yapıyoruz. İlgili kurum 
ve kuruluşlara tavsiyelerde bulunuyoruz. 

Sivil toplumun fikirlerini almak üzere iller-
de istişare toplantıları gerçekleştiriyoruz. 

İnsan haklarına dair bir farkındalık da 
oluşturması amacıyla bu konuda önere-
bileceğiniz bir kitap var mıdır?
Ben insan hakları alanında bir kitap öner-
mek istemiyorum. Analitik ve kritik dü-
şünme filtrelerinden geçirerek dünyadaki 
insan hakları sistemini ve insan hakları 
alanındaki teorik çalışmaları anlatan her 
kitaptan istifade edilebileceğini düşünü-
yorum. Ancak, şunu öncelikle dikkatlere 
sunmak istiyorum. Bizim kadim medeni-
yetimiz bir insan hakları medeniyetidir. 
Medeniyetimizdeki insan haklarını oku-
mak, araştırmak, bu bağlamda kişilerin 
ve devletlerin yükümlülüklerini öğrenmek,  
mevcut insan hakları anlayışıyla karşı-
laştırmak, mevcut literatürle yetinmeyip 
dünyaya insan hakları bağlamında yeni 
değerler kazandırmak için zihin yormak 
gittikçe önem kazanmaktadır. Dünya 5’ten 
büyüktür diyen bir ülkenin vatandaşlarına 
bu yakışır diye düşünüyorum.  

Bir yandan Henry David Thoreau’nun Si-
vil İtaatsizlik makalesi ile diğer yandan 
İmam Gazali’nin İhya-i Ulumiddin eserin-
deki Emr-İ Bi'l-Ma'ruf Nehy-İ Ani'l-Münker 
bölümü okunabilir. 

"Bizim Kadim 

Medeniyetimiz Bir İnsan 

Hakları Medeniyetidir"

“

“
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Her birimizin sürekli üzerinde durduğu, 
alanda uzman olmasak dahi çözüm öneri-
leri sunmaya çalıştığımız eğitim konusun-
da, aktif bir üniversitesi öğrencisi gözüyle 
birtakım değerlendirmeleri paylaşıp, “Ne-
ler yapabiliriz ?” sorusuna cevap arayaca-
ğız. Eğitim ve öğretimin tanımını yapmak-
tan kaçınarak şunu belirtmeliyim ki, bizim 
gelişmemizdeki temel kaide bunlardır. Bu 
yüzden bu alanda çok daha fazla çalışarak 
gelişimimizi hızlandırmalıyız. Şanslıyız, 
bu alanda “ kıyameti koparmak” isteyen 
bir yürütme ekibine sahibiz. Geçtiğimiz ay 
Sayın Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya 
Selçuk öncülüğünde gerçekleştirilen ve 
katılan herkesin isim isim bizi heyecan-
landırdığı “2023’e Doğru Türk Eğitim 
Sistemi-Bulma Konferansı’nda”  gördük 
ki biz artık bu olayı çözeceğiz! Öncelik-
le eğitim alanında bugüne kadar hangi 
adımlar atıldığını ardından biz öğrenciler 
olarak “Neler yapmalıyız?” sorusunu tar-
tışacağız.

2002’den 2018’e geçen 16 yılda eğiti-
min birçok alanında yapılan hizmetlerle 
önemli bir gelişim gösterdiğimiz açıktır. 
Temelde iki başlıkta inceleyebileceğimiz 
bu alandaki hizmetler bizi hem fert fert 
geliştirecek hem de toplumsal olarak ile-
ri taşıyacaktır. Eğitimde fiziki koşulların 
iyileştirilmesi konusunda ne kadar önemli 

yol katettiğimizi en iyi anlayanlardan biri-
si benim. Anaokuluyla birlikte eğitimdeki 
ilk dokuz yılımı tek katlı, sınıfları sobalı 
olan okulda tamamladım. Bunun gibi 
daha nice vahim örnekleri annemden, ba-
bamdan dinledim. Yeni yapılan okulların, 
dersliklerin, sosyal tesislerin sayısı bir 
yana bunlara ulaşmaktaki rahatlık bizim 
için en önemli avantajlarımız haline geldi.  
Eskiye nazaran kullanımında önemli ar-
tışlar sağlanan laboratuvarlar, bilişsel te-
malı sınıflarla derslerin evrensel nitelikte 
olması sağlandı. Daha sayamayacağımız 
birçok gelişimle eğitimde fiziki birçok ek-
siklik giderildi ve giderilmeye devam edi-
liyor. Bu süreç içerisinde eğitimin niteliği 
üzerinde de oldukça duruldu. Müfredatlar 
evrensel değerlere uygun hale getirilerek 
içerisindeki gereksiz ve yanlış bilgilerden 
temizlendi. Sistem içerisindeki meslek li-
selerinin önündeki kat sayı engeli gibi bir-
çok sorun çözüme kavuşturuldu. Bunun 
yanında sahip olduğumuz sosyal devlet 
anlayışı ile dezavantajlı arkadaşlarımıza 
birçok kolaylıklar sağlandı. Engelliler Ya-
sa’sı çıkarılarak 100 bini aşkın engelli öğ-
rencilerimizin okullara ulaşması sağlandı. 
“Haydi Kızlar Okula” gibi projelerle 350 
binin üzerinde kızımız okullarla buluştu. 
Peki, bunlar yeter mi? Her şeyi hallettik 
mi? Elbette hayır, elbette her şeyi hallet-
medik. Sadece önemli bir yol kat ettik. 

Abdul Samed Öksüz

Ege Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

FERT FERT, 
HEP BİRLİKTE



AK PARTİ EKİM 2018  |  16. YIL

51

Buradan sonra artık bakanımızdan bakan-
lık çalışanlarımıza, bilim insanlarımızdan 
öğretmenlerimize, velilerimizden öğren-
cilerimize kadar bu işin içinde olan her-
kesin aktif çabasıyla “kıyameti koparma” 
zamanı! 

Bu bölümde bizim neleri yapabileceğimize 
ilişkin birtakım değerlendirmelerde bulu-
nacağız. Öncelikle Cumhurbaşkanımızın 
öncülüğünde yürüdüğümüz 2023 vizyo-
numuzu gerçekleştirmemize az kaldı. Bir 
yandan bunun heyecanını yaşarken bir 
yandan da akılcı ve gerçekçi yaklaşımlarla 
geleceğimizi şekillendirmemiz gerekiyor. 
Artık 2053 ve 2071 yılları bizim için üto-
pik birer hayal değil, gerçekleşmeyi bek-
leyen hedeflerdir. Bu hedefleri belirlerken 
evrensel bakış açısına sahip olmamız hepi-
miz için önemlidir. Çünkü Türkiye sadece 
bu topraklarla sınırlı değildir, bizden ümit 
bekleyen sadece Anadolu değildir. Sadece 
siyaset ya da ekonomi alanlarında değil, 
tıptan fiziğe, felsefeden astronomiye daha 
birçok alanda okuyan/çalışan arkadaşları-
mızın çalışmalarını bu bilinçle yürütmesi 
gerektiğine inanıyorum. Bilimin bu kadar 
merhametsizce gelişmesinin sebebi, bi-
zim yeterince gelişememiş olmamızdan 
kaynaklandığını düşünüyorum. Maddeye 
dayalı gelişimi öngören bir bilimin hiç kim-
seye merhamet getirmeyeceği açıktır. Bu 
yüzden bilimin ve insanlığın merhametle 
buluşması için bizim çok daha fazla çalış-
maya ihtiyacımız var. Bilimsel alanlardaki 
gelişimimiz sadece bizim için değil tüm 
insanlık için çok önemli olacaktır. Bizim 
bu sahalardaki çalışmalarımız Dünya’da 
adaleti ve sevgiyi yeniden yeşertecektir. 
Bu anlamda Nobel Ödüllü Bilim İnsanı-
mız Prof. Dr. Aziz Sancar’ın şu sözü bizim 
için dikkate değer bir öneridir : “Bilimin 
destekleyicisi değil, öncüsü olun.” Evet, 
şanssızız, çünkü bize öncülük edecek bi-
lim insanlarımızın sayısı çok az. Maalesef 
uzunca yıllardır savaşlarla, mücadelelerle 
anılmış bu topraklar. Ya biri saldırmış ya 
birbirimize girmişiz. Zaman bulamamışız 
eğitime ve bilime. Ancak başarmak için 
birçok nedenimiz var, başarmamızı umut 
eden milyonlar var. Artık bu coğrafyada 
bilimin de öncüsü biz olmalıyız. Hüküme-
timizin sağladığı imkânları en iyi şekilde 
değerlendirmeliyiz. 2053 yılında bizim 
yaşlarımızdaki gençlere bilim üssü bir 

ülke oluşturmalıyız.

Eğer birileri elini taşın altına koymazsa 
tüm ülke o taşın altında kalacak. Bu yüz-
den “Fertle toplum arası kalkacak artık 
güreş/ Herkes tek tek sırtına toplumu 
bindirecek.” dizeleriyle bize yolu gösteren 
Üstadın izinden giderek muhasır medeni-
yetlerin çok çok üzerine çıkacağız. Her bir 
üniversiteli kardeşimiz, bulunduğu şehir-
de en azından okuduğu bölümle ilgili olan 
sorunları dile getirmeden, çözüm önerileri 
sunmadan mezun olmamalı, bunu kabul 
etmemeli. Hakkâri’ye üniversite mi yapılır 
diye eleştirenleri, oradaki sorunları çözen 
bu üniversiteli kardeşlerimiz utandırmalı. 
Ya da her yere sosyoloji bölümü mü açılır 
diyenlere Bingöl Üniversitesi’nde bu bö-
lümde okuyan arkadaşlarımız, ilin hatta 
bölgenin toplumsal sorunlarına getirece-
ği farklı bakış açılarıyla ne kadar doğru 
bir karar olduğunu göstermeli. Biz bu 
toplumun her şeyiyiz. Kardeşlerimize yol 
açacak olan biziz, büyüklere umut olacak 
kişiler de yine biziz. Hep birlikte, sımsıkı 
bir şekilde davaya sarılıp, bu ülkeye sahip 
çıkacağız. Evet, oldukça zor bir coğrafyada 
yaşıyoruz. Evet, her tarafımız neredeyse 
ateş çemberi. Evet, bir savaşın içerisinde-
yiz. Ama biz birileri bizim karşımıza büyük 
sorunlar sunmadan sorunların en büyüğü 
ile dertlenmeliyiz ki, bütün bu sorunlar 
bize devasa görünüp, ömrümüzü yeme-
sin. Bugün hep birlikte araçların çok çok 
üstünde bir amaca ihtiyacımız var. Vekil 
olmak, bakan olmak değil, “Yeni Türkiye, 
Büyük Türkiye” yolunda var gücümüzle 
çalışmak. 

Tarihimizden aldığımız birikimle bizim bu 
yolda başarılı olacağımıza olan inancım 
tamdır. Bugüne kadar yapılan tüm yatırım-
ları, hizmetleri en iyi şekilde kullanıp, çok 
daha iyileştirilmiş şekilde sonraki nesil-
lere aktaracağız. Nasıl ki her güzellik bir 
aşık ister, bu millete, bu ülkeye aşık olan 
gençler olarak Cumhurbaşkanımızın lider-
liğinde hep birlikte, dünyadaki merhamete 
ve adalete ihtiyacı olan herkese ulaşana 
kadar yürüyeceğiz. Nurullah Genç’in hepi-
mizin aklımızın bir köşesinde kalan şu iki 
dizesiyle bitirmek istiyorum :

Âlemde, duyulacak kutlu bir âvaz kaldı

Ufka bir bak yiğidim; inkılâba az kaldı.

Artık 2053 ve 2071 

Yılları Bizim İçin 

Ütopik Birer Hayal 

Değil, Gerçekleşmeyi 

Bekleyen Hedeflerdir.

“
“



AK PARTİ EKİM 2018  |  16. YILTÜRKİYE BÜLTENİ 

52

#WorldIsBiggerThan5
Dünyaya sesimizi duyurmaya devam ediyoruz. #WorldIsBig-
gerThan5 başlıklı gündem çalışmamız teşkilatlarımızın des-
tekleriyle dünyada ses getirdi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul 
Salonu'nda, BM 73. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri açılı-
şında yer alarak, Genel Kurula hitap etti. Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’ın 25 Eylül’deki hitabında, "BM Güvenlik Konseyi, 
veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden, zu-
lümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür. Güvenlik 
Konseyi başta olmak üzere Birleşmiş Milletlerin yapısında 
ve işleyişinde kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini 
söylüyoruz. Onun içindir de 'Dünya 5'ten Büyüktür' der-
ken de insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanı-
yoruz” ifadelerini kullanması sosyal medyada da büyük yankı 
uyandırdı. Cumhurbaşkanımızın söylemini sosyal medyada 
daha geniş kitlelere duyurabilmek adına Tanıtım ve Medya 
Başkanlığı tarafından başlatılan gündem çalışması güne dam-
gasını vurdu. Yapılan çalışma ile dünyanın kaderinin sayılı ül-
kelerin tekelinde olmadığı ifade edildi.

#WorldIsBiggerThan5 başlığı ile sosyal medyada ses geti-
ren gündem çalışması Türkiye gündeminde 16 saat zirvede 
kalırken, dünya gündeminde de 6 saat süreyle yer aldı. Sa-
dece Twitter’da toplam 179 bin 200 tweet atılan çalışma bu 
mecrada 144 milyon görüntülenmeye ulaştı. Facebook ve Ins-
tagram’da yapılan paylaşımlar ile bu mecralarında gündemi 
belirlendi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın da şahsi hesabından pay-
laşım yaparak katılımda bulunduğu çalışma medyanın ilgi 
odağı oldu. #WorldIsBiggerThan5 gündem çalışması TV ka-
nallarında haber konusu olarak gösterildi. Siyaset, sanat ve iş 
dünyasından birçok isim paylaşımlarıyla gündem çalışmasına 
destek verdi.

İşte o örneklerden bazıları:
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Kadın Kolları İlk MKYK Toplantısını Genel 
Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Teşrifleriyle Gerçekleştirdi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Mer-
kez Karar ve Yönetim Kurulu ilk toplantısı 
Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız 
sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin 
teşrifleriyle gerçekleşmiştir. 

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları baş-
kanlığına 4 Ağustos 2018 tarihinde ikin-
ci kez seçilen Lütfiye Selva Çam, MKYK 
toplantısı açılış konuşmalarında 5. Olağan 
kongrenin, yüksek oranda kadın katılımıy-
la ve büyük coşkuyla gerçekleştiğini ifade 
ederek, Genel Merkez Kadın Kolları çalış-
malarını, dünyada tek ve örnek kadın teş-
kilatı sıfatıyla yürüttüklerini, Kadın Kolları 
olarak 3 başlık altında hedef belirledikle-
rini; bunların kadın seçmenlere ulaşıp oy 
sayısını artırmak, siyasette kadın katılımcı 
sayısını artırmak ve özgün kadın politika-
ları üretmek olduğunu dile getirdi. 

Birim başkanlıklarının stratejik plan doğ-
rultusunda hedef faaliyetleri belirleyerek 
eylem planına dönüştürdüklerini ve tüm 
MKYK üyelerinin bu doğrultuda birimler-
de görevlendirildiğini aktardı.

Kadın Kolları AK Parti’nin 
Önemli Bir Gücü

 Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, “Kale içeri-
den feth edilir” sözleri ile yerel seçimler-
de Kadın Kolları teşkilatımızın yine aktif 
çalışmalarıyla çalınmadık kapı bırakma-
maları gerektiğini, her platformda övgü 
ile bahsettiği kadın üye sayısının 4 milyon 
700 bin olduğunu, 1398 belediyede 8 ka-
dın belediye başkanının görev yaptığını, 
dolayısıyla bu sayının yetersiz olduğunu 
ifade etmiş, yerel seçimler öncesi atılacak 

adımlar ve izlenecek strateji ile ilgili bilgi-
ler aktarmıştır.

Sayın Erdoğan’ın sözleri ardından açıkla-
malarda bulunan Çam; “Gerçekleşen 24 
Haziran genel seçimlerde sandık mü-
şahidi görevli 155 bin kadın üyemizin 
% 85’i sandık başında görev aldı. 21 mil-
yon bin 634 seçmene ulaştık. Artık Ge-
nel Merkez Kadın Kolları olarak yaptığı-
mız çalışmalar ile ülke genelinde kendi 
yazılımımızla yerel seçimlere yönelik 
anket çalışmamızı gerçekleştirdik. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerini 
kapsayan “Anne Akademisi” ni 2 ilimiz-
de tamamladık ve nitelikli projeleri des-
tekleyerek hayata geçiriyoruz. 

Yerel de teşkilatçı, ehliyet ve riyakat sa-
hibi, Kadın BMÜ ve Kadın muhtar sayı-
sını artırmak için çalışmalarımız devam 
etmektedir” dedi.

MKYK üyeleri ile tanışan sayın Erdoğan, 
toplantıda “İnanıyorsanız Üstünsünüz-
dür” sözleri ile Tevazu, Samimiyet ve Gay-
ret ile çalışma yapmalarını istedi. 

Kadın Kollarının, AK Parti’nin önemli bir 
gücü olduğunu ve kadınlar olmadan siya-
setin yürütülemeyeceğini her fırsatta de-
ğinen Genel Başkanımız ve Cumhurbaş-
kanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan yerel 
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yönetimlerde daha fazla kadın siyasetçimi-
zin görev almasının öneminin altını çizdi.

27. Milletvekilleri Eşleri Toplantısı 
Programı

AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı kapsamında 27. Milletvekili 
eşleri toplantısı Kadın Bakanlar, Kadın 
Genel Başkan Yardımcıları, Kadın Millet-
vekilleri, Genel Merkezde teşkilatın farklı 
kademelerinde görev alan kadınlarımız, 
erkek milletvekillerimizin eşleri ve prog-
rama teşrifleriyle onurlandıran Sn. Emine 
Erdoğan Hanımefendinin katılımıyla ger-
çekleşti. Programa 500 katılımcı iştirak 
etti.

Kızılcahamam’da gerçekleştirilen prog-
ramda AK Parti Genel Merkez Kadın 
Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam açılış 
konuşmalarında, çok kıymetli Emine Er-
doğan Hanımefendinin anne, eş ve First 
Lady olarak kadınlarımıza pek çok alanda 
yaptığı çalışmalar ile öncülük ettiğini söy-
ledi. 

Yaptığı ulusal ve uluslararası projelerle 
her bağlamda sadece ülkemizde değil 
dünyadaki diğer first lady’lere örnek teş-
kil eden Emine Erdoğan Hanımefendinin 
Türk Kadınının gurur vesilesi olduğunun 
altını çizen ÇAM, aldığı birçok ödülün yanı 
sıra Londra’da Hanımefendiye İnsani Hiz-
met Takdir Ödülünün tevdi edilmesiyle ül-
kece gururlandıklarını ifade etti.

Her zaman kadınlarımızın önünü açan Ge-
nel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Yerel 
seçimler öncesinde de kadınlara desteği 
ile il genel meclisi, belediye meclisleri ve 
yerel yönetimde karar alma mekanizmala-
rında daha çok kadın siyasetçinin yer ala-
bileceğini söyledi. 

Emine Erdoğan hanımefendi yaptığı ko-
nuşmasında “Kadınlar başarının ortağı-
dır” diyerek AK Parti'nin başarı hikâyesin-
de kadın emeğinin özel bir yeri olduğunu 
vurguladı.

“Kadınlar Siyasetin Sert 
Köşelerini Yumuşatabilir”

Aldığımız terbiye, bu makamlarla övün-
meyi, gururlanmayı değil, 'ben daha ne 
yapabilirim' sorumluluğunu gerektirir. 
“Makamlar emanettir” diyen Emine 
Erdoğan, milletin teveccühüne mazhar 
olmuş vekil ve ailelerin sorumluluklarına 
değindi. Artık toplumun yeni beklentileri 
olduğunun altını çizerek, kadınların siya-
setin sert köşelerini yumuşatacak alanlara 
özel önem vermesini tavsiye etti.

Konuşmasında ‘Sıfır Atık’ projesine de 
değinen Emine Erdoğan, projenin tüm 
illerde yerleşmesinin belediyelerin bu sis-
teme uygun atık yönetimine geçmesinin 
üzerinde durulmasını, Hayvanları Koruma 
Kanununun mecliste bir an önce ele alın-
ması gerektiğini aktardı. Şehit ve gazilerin 
aileleri, başımızın tacı şehitlerimizin ema-
netidir diyen Emine Erdoğan, “İhtiyaçla-
rını gözetelim, yüreklerini hoş tutalım” 
dedi.
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AK PARTİ GENEL MERKEZ GENÇLİK 
KOLLARI TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI 
BÖLGE TOPLANTILARI

Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat 
Başkanlığı’nın yıllık faaliyet planı içerisin-
de bulunan, teşkilat çalışmalarının değer-
lendirildiği bölge toplantıları gerçekleşti-
rildi.

Ege Bölge Toplantısı 10-11 Temmuz tarih-
lerinde İzmir’de, Marmara Bölge Toplantı-
sı 12-13 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da, 
Karadeniz Bölge Toplantısı 16-17 Tem-
muz tarihlerinde Samsun’da, Doğu Anado-
lu Bölge Toplantısı 23-24 Temmuz tarihle-
rinde Bitlis’te, Güneydoğu Anadolu Bölge 
Toplantısı 9 Ağustos tarihinde İstanbul’da, 
İç Anadolu Bölge Toplantısı 18-19 Eylül ta-
rihlerinde Kayseri’de gerçekleştirildi.

Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat 
Başkanı Furkan Leventoğlu’nun başkanlı-
ğında gerçekleştirilen toplantılara, Teşki-
lat Başkan Yardımcıları ve Bölge Koordi-
natörleri ile İl Gençlik Kolları Başkanları 
katılım sağladı.

‘İl, ilçe, belde ve mahalle teşkilatlanma 
çalışmaları’, ‘yeni üye çalışmaları’, ‘genç 
üye ziyaretleri’ ve ‘sandık yönetim ku-
rulu üyelerinin atamaları’ başlıklarıyla 
yapılan toplantılarda illerin gerçekleştirdi-
ği çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca önü-
müzdeki süreçte yapılması planlanan ça-
lışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

BİR ÜNİVERSİTELİLER HAREKETİ: 
KAMPÜSE HOŞ GELDİN

Zorlu bir maratonun ardından üniversite-
yi kazanan gençlerimiz farklı bir hayatın 
kapılarını aralıyor. Gittikleri şehirlerde 
yeni çevre ve arkadaşlar edinen öğrenci-
lerden birçoğu mezuniyet sonrası öğrenim 
gördükleri şehirlerde kalarak iş hayatına 
atılıyor. Gençlerimizin geleceğini şekillen-
dirmeye başladığı bu süreçte üniversiteli-
ler hareketi olan “Kampüse Hoş Geldin” 
platformu büyük sorumluluk üstleniyor ve 
öğrencilerin uyum süreçlerine katkı sağlı-
yor. 

Kampüse Hoş Geldin nedir?

Kampüse Hoş Geldin ekibi “biz çektik 
başkaları çekmesin” düşüncesiyle hareket 
ediyor. Platformu bir de gönüllü ekibin ağ-
zından dinleyelim:

“Kampüse Hoş Geldin Türkiye’nin 81 
ilinde ve Kıbrıs’ta kendi inisiyatifi ile 
öğrenci arkadaşlarına yardımcı olma-
ya çalışan gönüllülerin oluşturduğu bir 
platform.” Gönüllülük esasıyla çalışan 
ekibimiz “biz çektik başkaları çekme-

sin” diyerek harekete geçti ve 3 yıldır kap-
samlı bir şekilde çalışmalarına devam edi-
yor. Hazırladığımız çalışmaların tamamını 
üniversite öğrencileri yürütüyor. Şehre tek 
başına ya da ailesi ile gelen yeni üniversite-
li gençleri otogar, havalimanı, tren garları, 
kampüsler ve şehir merkezlerinde karşı-
layarak “Rehber” edası ile şehirle, sosyal, 
kültürel ve akademik çalışmalarla ilgili bil-
giler veriyor ve yönlendirmeler yapıyoruz. 

Kampüse Hoş Geldin yalnızca karşıla-
madan mı ibaret?

Karışılama programları ilk merhaba de-
yişimiz, sadece bununla sınırlı değil. Aile-
lerinden uzakta okuyarak öncelikle kendi 
geleceğini ardından ülkenin geleceğini 
şekillendirecek olan Üniversiteli arkadaş-
larına her konuda yardımcı olmayı amaç 
edindik. Bunun neticesi olarak da sosyal 
ve kültürel faaliyetler gerçekleştiriyoruz. 
Kampüse Hoş Geldin Şehir Gezileri, Kül-
tür Gezileri, Teknik Geziler, Kariyer Buluş-
maları, Konferanslar ve Eğitim Program-
ları başta olmak üzere birçok alanda kendi 
çabalarımız ile etkinlikler düzenliyor, üni-
versiteli olmanın ayrıcalığını yaşamak is-
teyen tüm üniversitelilere bilgi, birikim ve 
anılarımızı aktarıyoruz. 

AK PARTİ GENEL MERKEZ 
GENÇLİK KOLLARI FAALİYET RAPORU
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Bu çalışmaları üniversitelerde iletişimde 
olduğumuz topluluk ve kulüpler vasıtası 
ile düzenliyoruz ve aramıza katılan herke-
se üniversiteli olmanın ayrıcalığını yaşat-
maya çalışıyoruz.

12 EYLÜL DARBESİNİN YIL DÖNÜ-
MÜNDE 81 İLDE EŞ ZAMANLI BASIN 
AÇIKLAMASI

Genel Merkez Gençlik Kolları İnsan Hak-
ları Başkanlığı 12 Eylül 1980 Darbesinin 
38. yıl dönümünde 81 ilde eş zamanlı ba-
sın açıklaması düzenledi.

Ankara İl Gençlik Kolları teşkilatının basın 
açıklamasına katılan Genel Merkez Genç-
lik Kolları İnsan Hakları Başkanı Tarık 
Hatipler burada yaptığı konuşmada “Türk 
demokrasi tarihinde "kara bir leke" ola-
rak yerini alan 12 Eylül Darbesinin üze-
rinden 38 yıl geçti. Demokrasiye kast 
eden her türlü güce karşı AK Gençlik 
mücadelesini devam ettirecektir. Bugün 
Ankara teşkilatımız ile 1980 darbesin-
de hayatını kaybeden 234 vatandaşımızı 
234 eski ayakkabı ile andık ve 81 ilimiz-
de darbeyi kınadık. Rabbim milletimize 
bu acıları tekrar yaşatmasın.” dedi.

“AK ÇEVRE İÇİN HAREKETE GEÇ”

Genel Merkez Gençlik Kolları Çevre, Şe-
hir ve Kültür Başkanlığı öncülüğünde ger-
çekleştirilen ‘AK Gençlik Çevre Hareketi’ 
projesiyle, 81 il çöplerden arındırıldı.

Toplumun özellikle hafta sonları yoğun 
olarak kullandığı park, sahil ve piknik gibi 
belirli alanlara çöp poşetleri ve eldivenle-
riyle gelen doğa sevdalısı gençler; sorum-
suzca atılan, hava ve görüntü kirliliği başta 
olmak üzere birçok sağlık problemine da-
vetiye çıkaran çöpleri toplayarak farkında-
lık oluşturdu.

AK Parti Afyon milletvekili Veysel Eroğlu 
ile Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem 
Karaaslan başta olmak üzere, belediye 
başkanlarımız ve tüm kademe teşkilat 
mensuplarımız aynı bilinç ile etkinlikteki 
yerlerini aldı.

Etkinliğe öncülük eden isimlerden Genel 
Merkez Gençlik Kolları Çevre Şehir ve 
Kültür Başkanı Kübra Dörtkardeş ‘sağ-
lıklı yaşayabilmenin, bununla birlikte 
gelecekte çocuklarımıza da sağlıklı bir 
yaşam alanı bırakabilmenin, çevremi-
zi temiz tutmamızdan geçtiğinin’ altını 
çizdi. Bu konuyu insanlara söylem ile an-
latmak yerine dikkat çeken ve gençlerin 
enerjisini yansıtan bir eylem ile yapmayı 
tercih ettiklerini söyleyen Dörtkardeş, bu 
etkinlik sırasında çevredeki vatandaşlar-
dan övgü dolu sözler aldıklarını belirtti.

GAZİLER GÜNÜ ZİYARETLERİ

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Genel 
Merkez Gençlik Kolları Sosyal Politika-
lar Başkanlığımız başta olmak üzere tüm 

Sosyal Politikalar Başkanlıklarımız ta-
rafından yurdun dört bir yanında Gaziler 
Günü etkinlikleri düzenlendi.

Genel Merkez Gençlik Kolları Sosyal Po-
litikalar Başkanımız Dilara Sina Tabak ve 
beraberindeki Genel Merkez heyeti, Türki-
ye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na ziya-
rette bulundu.

Vakfın Başkanı ve terörle mücadele gazi-
si Lokman Aylar’ın da katıldığı ziyarette 
Sosyal Politikalar Başkanımız Dilara Sina 
Tabak, vatanın ve milletin bekası için te-
reddüt etmeden canını ortaya koyan Ga-
zilerimize minnet ve şükranlarımızı iletti.

Görüşmede ilerleyen süreçte müştereken 
yapılabilecek programlara ilişkin istişare-
lerde bulunuldu.

Öte yandan Genel Merkez Sosyal Politika-
lar İl Başkanlıklarımız 81 ilde çeşitli prog-
ramlar düzenledi.

Ev, hastane, Gazi Dernekleri ve Vakıfları 
ziyaretlerinde; AK Parti Gençliğinin vatan 
ve millet uğruna büyük fedakârlıklar gös-
teren Gazilerimizi hiçbir zaman unutma-
yacağı vurgulandı.
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“GENÇLER SİYASET YAPMALI, SİYASETTEN 
KORKMAMALI, KORKUTULMAMALI”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İz-
mir Milletvekili Hamza Dağ, Balıkesir 
programı kapsamında Hasan Basri Çan-
tay Gençlik Merkezi’nde AK Parti gençlik 
kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Yaptığı konuşmada gençlerin hangi  parti-
den olursa olsun siyasete girmesi gerekti-
ğinin ve siyasete girmenin bir zararı olma-
yacağının altını çizen Dağ, şunları söyledi:

"Büyüklerimiz bizlere hep 'aman oğlum 
siyasetten uzak  dur' demişlerdir. Fakat 
biz genç yaştan itibaren siyasetin içinde 
olduk. Hangi parti olursa olsun siyaset-
te bulunmanın, siyasi partilerin çeşitli 
kademelerinde görev almanın gençlere 
bir zararı olmaz. Siyaset, toplum için 
faydalı bir iştir. Çünkü toplumda yaşa-
nan hadiselere henüz bu yaşlarda kafa 
yormaya başlamak, emin olun ki size 

yıllar sonra birçok tecrübeyi kazandır-
mış olacaktır.  Politika sahasında yer 
alıp çeşitli görevler ifa ettikçe, akran-
larınızdan, kendi döneminizdeki in-
sanlardan bir adım, üç adım, beş adım 
daha önde olduğunuzu göreceksiniz. 
Çünkü siyaset sizlere sosyal ilişkileri-
nizi düzenlemeyi, kendinizi geliştirmeyi 
ve bilgi birikiminizi nasıl doğru şekilde 
kullanabileceğinizi öğretir. Ben gençlik 
kolları başkanlığı dönemimde, İzmir’de 
katıldığım toplantı ve aktivitelerde, çık-
tığım televizyon programlarında hep 
bunu söyledim." 

Gençlere, özellikle insana ve topluma fay-
dası olan işler yapmaları konusunda tav-
siyede bulunan Dağ "Hangi işi yapıyor 
olursanız olun, politika sahnesinde yer 
aldığınız sürece, siyaseti bir sosyal giri-

şimcilik faaliyeti olarak değerlendirdiği-
mizde, bu durumun faydasını zamanla 
göreceksiniz. İster esnaf olun ister işçi 
veya memur, siyasetin size kattığı so-
rumluluk bilinci, yaptığınız işi disiplin-
li, ciddiye alarak ve özverili bir şekilde 
yapmanıza vesile olacaktır. Bu sahada 
öğreneceğiniz en önemli işlerden biri de 
kesinlikle insana ve topluma faydalı ol-
maktır. Bu noktada dikkat edilmesi ge-
reken mühim konulardan biri gerçekten 
de budur. Nerede ne şekilde bir unvana 
yahut statüye sahip olursanız olun, eğer 
insanlara ve topluma, ülkenize ve devle-
tinize faydalı çalışmalar yürütemiyor ve 
faaliyetlerde bulunamıyorsanız, sahip 
olduğunuz statünün de unvanın da hiç-
bir anlamı olmaz.” diyerek konuşmasına 
son verdi. 
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GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KANDEMİR’DEN 
BÜYÜKŞEHİR İL BAŞKANLIKLARINA ZİYARET

Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kande-
mir, toplamda 30 Büyükşehir’den 21 Bü-
yükşehir’in il başkanlıklarını ziyaret etti.

6. Olağan Büyük Kongre ile Teşkilatlan-
madan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
olan İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, 
21 Büyükşehir’in il başkanlıklarını ziyaret 
ederek tanışma ve istişare toplantıları ger-
çekleştirdi. 

İl Başkanlıkları ziyaretlerinde İl Yöne-
tim Kurulu Üyeleri ve İlçe Başkanları ile 
toplantılarda bir araya gelen Kandemir, 
seçim merkezli çalışan bir teşkilat olma-
dıklarını ve her an sahada olduklarını be-
lirterek şunları kaydetti: “Teşkilatlarımız 
her zaman ki gibi sandık merkezli bir 
çalışmayı esas alarak, seçmenlerimize 
partimizin vizyonunu, milletçe 17 yılda 
gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümü 
anlatacaklar. Derdiyle dertlendiğimiz, 
hüznüyle kederlendiğimiz, sevinciyle 
coştuğumuz milletimiz bizi her kapısı-

nı çaldığımızda coşku ile karşıladı. Bu 
coşku inşallah bu seçimlerde de artarak 
devam edecek.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya düze-
nine dönük adalet merkezli itirazlarının, 
bu medeniyetin siyaset dili ile inşa ettiği 
çözüm önerilerinin ve milleti esas alan 
mücadele heyecanının AK Parti teşkilatla-
rının temel motivasyonu olduğuna dikkat 
çeken Kandemir, “Bu seçimlerde de di-
ğer seçimlerde olduğu gibi ev ev, sokak 
sokak, cadde cadde dolaşan, yorulma-
yan, inançlı, fedakâr bir teşkilatla gide-
ceğiz milletimizin kapısına. Yorulmak 
da yok, dinlenmek de. Bu büyük bir mü-
cadele. Derdimiz de aşkımız da büyük.  
Biz bu ülkeye ve millete kendini ada-
mış bir liderin arkasında saf tutmuş bir 
teşkilatız. En az onun kadar çalışmak, 
gayret etmek, yükünü almak durumun-
dayız” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Kandemir gittiği 

illerde ayrıca, İl Kadın Kolları ve İl Gençlik 
Kolları Başkanlıklarını ziyaret ederek ça-
lışmaları hakkında bilgiler de aldı. Kadın 
ve Gençlik Kolları’nın teşkilatın omurgası 
olduğuna vurgu yapan Kandemir, “Teşki-
latımızın gece gündüz, yağmur çamur 
demeksizin tüm zorlu şartlarına aldır-
madan çalışan siz değerli teşkilat men-
suplarımızın fedakârlıklarına karşın ne 
kadar teşekkür etsek az, kadınlarımız 
partimize hoşgörü, muhabbet getirir-
ken; gençlerimizde heyecanı ve yenilik-
çi düşünceleri ile dinamizmi devamlı 
ayakta tutmaktadır.” dedi

Şu ana kadar sırasıyla; Muğla, Antalya, Ay-
dın, İzmir, Ordu, Samsun, Eskişehir, Kon-
ya, Erzurum, Ankara, Kocaeli, Sakarya, 
Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, 
Kayseri, Malatya, Balıkesir, Bursa ve Te-
kirdağ İl Başkanlıklarını ziyaret eden Kan-
demir, arda kalan diğer dokuz Büyükşe-
hir’in il başkanlıklarını da ziyaret edecek.
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ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ’NDE
GELECEĞİN MİMARLARIYLA TARİHE YOLCULUK

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve 
Kültür Başkanlığı tarafından “Dünya Mi-
marlık Günü” dolayısıyla Anadolu Mede-
niyetleri Müzesi’nde “İnsan ve Mekân” 
Atölye Çalışması gerçekleştirildi.

Üniversitelerin Mimarlık, Güzel Sanat-
lar, Tasarım bölümlerinde öğrenim gören 
gençleri, alanında uzman mimar ve aka-
demisyenlerle buluşturan etkinlik müze 
ziyareti ile başladı, “Geleneksel Mimari-
ye Yenilikçi Yaklaşımlar” başlıklı söyleşi 
ile devam etti. Programa AK Parti Çevre, 
Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kültür 
ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. 
Haluk Dursun, Bilge Mimar Turgut Canse-
ver’in kızı Mimar Emine Öğün ile Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık Bö-
lümü Öğretim Üyesi Nurçin Çelik katıldı.

Alanında uzman kıymetli konukların ka-
tılımıyla geleceğin mimarlarının fikir yö-
nünün gelişmesine katkı sağlayacak bir 
etkinliği hayata geçirdiklerini söyleyen 
Karaaslan konuşmasında insan ve mekân 
arasındaki güçlü ilişkiye değinerek, mi-
marlığın ruha dokunan, insanı merkeze 
alan bir anlayışa sahip olduğunu aktardı.

"Dört duvardan, yapılar bütününden 
ibaret görmediğimiz şehirler ruh yönüy-
le ve derinliğiyle ele alınmalı, diğer tüm 
anlamlandırmaları bunun üzerinden ya-
pılmalıdır.” diyen Karaaslan, “Mekânın, 
insanın ruhuna hitap eden, gönlüne do-
kunan bir yanı vardır. Bu bağlamda in-
san ve mekânı konuşmak için en uygun 
yerin; medeniyetler otağı Anadolu’nun 
zenginliğini ve sırrını fısıldayan, insa-
nı adeta tarihin katmanları arasında 
bir gezintiye çıkaran, koleksiyonlarıyla 

geçmişi bugüne taşıyan, yaşayan mekân 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi olduğu-
nu düşünüyoruz. Geçmişten feyz alarak 
geleceğe eser bırakma gayesini içinde 
taşıyanlar olarak bizler, mekân ve za-
man olgularını birlikte ele alarak geçmi-
şi çok iyi bilmeli, bugünün ihtiyaçlarını 
da çok iyi anlayabilmeliyiz." görüşünü 
paylaştı.

Katılımcıların tuval üzerinde içinde bulun-
dukları mekânı resmettikleri ve Karaaslan 
ile birlikte müzeyi gezdikleri Atölye Çalış-
masına AK Parti Genel Merkez Çevre, Şe-
hir ve Kültür Başkan Yardımcıları, Mardin 
Milletvekili Şeyhmus Dinçel, Genel Mer-
kez Kadın Kolları Çevre, Şehir ve Kültür 
Başkanı, Ankara İl Başkanı ile Ankara İl 
Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı ile Genel 
Merkez ve Ankara İl Gençlik Kolları üye-
leri katıldı.
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GENEL SEKRETER ŞAHİN, GAZİLER VE ŞEHİT 
AİLELERİYLE BULUŞTU

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca, 
Keçiören 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nda, 
"Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Aşure İkram 
Programı" düzenlendi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 
programda yaptığı konuşmada, Muhar-
rem ayının çok kıymetli bir zaman dilimi, 
huzurun ve esenliğin başlangıcı olduğunu 
söyledi.

Kerbela olayının Muharrem ayı içerisinde 
gerçekleştiğini belirten Şahin, şöyle ko-
nuştu:

"Allah, İslam ümmetine nifak sokmak 
isteyenlere fırsat vermesin. Hepimizin 
Kerbela hadisesinden çıkarması gere-
ken çok önemli hadiseler vardır. Kerbe-
la fitnesiyle 1400 yıldır nasıl mücadele 
ediyorsak, bugün de birliğimizi, dirliği-
mizi, düzenimizi, huzurumuzu bozmak 
isteyenlere karşı yine aynı mücadeleyi 
sürdürmeli, Şehit Hz. Hüseyin’in yolun-
dan yürümeli. Onunla birlikte şehit edi-
len arkadaşlarının davasının sancaktar-
lığını yapmaya devam etmeliyiz."

Aşurenin insanlığa Hazreti Nuh Peygam-
ber’den kalan bir miras ve içindeki farklı-
lıkların bir araya gelerek eşsiz bir lezzet 

oluşturduğu güzel bir nimet olduğunu 
anlatan Şahin, Türk milletinin de farklılık-
larıyla, zenginlikleriyle Anadolu ve Trakya 
topraklarında bin yıldır olduğu gibi barış 
içinde yaşamaya devam edeceğini kaydet-
ti.

Gazilerin ve şehitlerin seçilmiş insanlar 
olduğunun altını çizen Şahin, "Vatan sa-
vunması söz konusu olduğunda hepi-
miz göğsümüzü siper etmeye hazırız. 
Ülkemiz ne zaman bir saldırıyla karşı 
karşıya kalsa hepimiz düşmana karşı 
mücadele etmek için cepheye koşuyo-
ruz. Ama çok azımıza şehadet merte-
besi nasip oluyor. Çok azımıza gazilik 
unvanını alnında, boynunda bir şeref 
olarak taşımak nasip oluyor. İşte bun-
dan dolayı gaziler, sizler ve şehitlerimiz 
Yüce Allah tarafından seçilmiş şahsiyet-
lersiniz. Rabbim bütün şehitlerimizi Hz. 
Peygamber Efendimize komşu eylesin, 
Seyyid-ül Şüheda Hz. Hamza Efendimi-
ze arkadaş eylesin. Rabbim bizleri de 
şehitlerimizin şefaatine nail eylesin."  

Gaziler ve şehit aileleri ile birlikte aşure 
paylaşmanın çok anlamlı olduğunu dile 
getiren Şahin, “Bizim bu birlikteliğimiz, 
dayanışmamız, kardeşliğimiz Türkiye 

üzerinde emelleri olan bütün şer güçle-
re en güçlü cevaptır.” diye konuştu. 

Genel Sekreter Şahin, sözlerini şöyle ta-
mamladı:

"Bizi bölmek isteyenlerin, bizi parça-
lamak isteyenlerin, bizi yolumuzdan 
döndürmek isteyenlerin, bizi idealle-
rimizden uzaklaştırmak isteyenlerin 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Zor bir 
coğrafyada yaşıyoruz. Dünyada hiçbir 
ülke yok ki, bizim kadar çok sayıda te-
rör örgütüyle mücadele etmiyor olsun. 
Bir taraftan PKK, DHKP-C, diğer taraf-
tan FETÖ, DEAŞ adeta bir ahtapotun 
kolları gibi ülkemizi sarmaya çalışıyor-
lar ancak muvaffak olamayacaklar. Her 
teşebbüslerinde çok daha güçlü bir şe-
kilde onlara gereken cevabı veriyoruz. 
Bugünlerde bu kanlı saldırılarıyla sonuç 
alamayan şer odaklarının ekonomik sal-
dırılarla Türkiye'yi boyunduruk altına 
almaya çalıştıklarını görüyoruz. Ancak 
sizlerin inancı, güveni, birlikte yaşama 
iradesi bu saldırıları da bertaraf etmeye 
yetecektir. Sizlerin bu topraklara olan 
aşkı, sevdası sayesinde Türkiye Cumhu-
riyeti 21. yüzyılın parlayan devleti ola-
caktır."
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SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI’NDAN 
KIYMETLİ BÜYÜKLERİMİZE ZİYARETLER

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde; 81 ili-
mizdeki Sosyal Politikalar Başkanlıkları 
tarafından ziyaretler gerçekleştirildi.

Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan-
lığı tarafından organize edilen program-
larda, toplumumuzun ulu çınarları olan 
değerli büyüklerimizin özel ve müstesna 
günü kutlandı. Şehrin en yaşlılarının yanı 
sıra huzurevinde kalan vatandaşlara da 
gerçekleştirilen ziyaretlerde, AK Parti Ge-
nel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da kendilerine 
selamları iletildi. 

Yaşlıların bir gün değil her gün hatırlanma-
sı gerektiğinin altını çizen Sosyal Politika-
lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 

Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, ’’Yaşlıları-
mıza karşı bizim vicdani bir sorumlu-
luğumuz var. Onlar sayesinde bugün 
geleceğimize yön veriyoruz. Milletimiz 
erdem sahibi bir millettir. Büyüklerine 
karşı saygıyı, hürmeti esirgemeyen, on-
ları daima baş tacı eden bir toplumuz 
biz.’’ ifadelerini kullandı. 

Yaşlıların daima birer güç ve bereket kay-
nağı olduğunu aktaran Kaya, sözlerini şöy-
le sürdürdü: 

‘’AK Parti olarak iktidara geldiğimiz 
günden bu yana her alanda milletimize 
hizmet etmenin yoğun gayreti içinde 
olduk. Yaşlılarımıza yönelik olarak da 
birçok çalışmayı hayata geçirdik. Onla-

rın rahatını, huzurunu ve imkanlarını 
her geçen yıl daha iyi hale getirdik, ge-
tirmeye de devam ediyoruz. Biliyoruz ki 
bizler onlar sayesinde bugün buradayız. 
Onlara vefa borcumuzu ödemek, AK 
Parti olarak önceliklerimiz arasındadır. 
Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle; Sosyal 
Politikalar Başkanlarımız ile irtibata ge-
çerek yaşlılarımızın ziyaret edilmesini 
istedik. Kendilerinin bizden bir taleple-
ri olup olmadıklarını öğrenmek ve hayır 
dualarını almak için 81 ilimizde yaşlıla-
rımızı ziyaret ediyoruz, Sayın Cumhur-
başkanımızın selamlarını iletiyoruz. 
Dünya Yaşlılar Gününü kutluyor, bütün 
yaşlılarımıza sevgi, saygı ve selamlarımı 
iletiyorum.’’






