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Ülkemiz, dünyada yoğun genç nüfusa sahip ülkelerden biri ve bu veri bir şans olarak karşımıza çıkıyor. 

Gençliğin sahip olduğu dinamizm, çalışkanlık ve üretme azmine karşılık biz de AK Parti olarak, liderimiz 

Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde her alanda yürüttüğümüz gelişmeci ve ilerlemeci politikaları, gençlik 

çalışmalarımızda da aynı düzeyde başarıyla gerçekleştiriyoruz.

Milletimizin sorunlarının çözümü ve taleplerinin karşılanması noktasında 20 yılda ortaya koyduğumuz ka-

liteli hizmet ağı, gençlerimizin nitelikli eğitim-öğretim görmesi ve hayata atılmaları gibi süreçlere sunduğu 

katkıyla; eğitim, sağlık, savunma sanayii, teknoloji, tarım ve ticaret gibi birçok mecrada genç nüfusun gide-

rek artan bir ivmeyle yoğunlaşmasına vesile oluyor. 

Ülkemizi her alanda dünya standartlarına yükselten bir siyaset anlayışının temsilcisi olarak; gençlerimizin 

umut, şevk ve heyecanla geleceğe bakmalarının önündeki tüm kirli siyasi emelleri bertaraf etmenin, belir-

ledikleri gayeye ulaşmaları için ihtiyaçları olan tüm imkânları sunmanın ve karşılaştıkları her zorlukta genç-

lere omuz vermenin önemli sorumluluklarımız olduğunu biliyoruz. Dünyayı okuyan, hayatını planlamak ve 

kendini inşa etmek isteyen gençlerimize üniversiteler, kütüphaneler, teknoloji merkezleri, ar-ge atölyeleri, 

spor tesisleri ve sosyal donatı alanlarıyla destek vererek üzerimize düşen vazifeyi ifa etmeye gayret gös-

teriyoruz. Bu gayretimizin, sporda, bilimde, teknolojide, sanayide ve bulundukları her alanda başarı elde 

ederek göğsümüzü kabartan, al bayrağımızı göndere çektiren ve dalgalandıran gençlerimiz vasıtasıyla 

meyvesini verdiğini net biçimde görüyoruz. Geleceğin Türkiye’sini inşa edecek olan gençlerimize güveniyor 

ve onlara inanıyoruz. Çünkü gayretlerinin, Fatih olarak Peygamber Efendimiz’in müjdesine nail olan Sultan 

Mehmet’in kararlılığından feyz aldığına şahitlik ediyoruz. 

Maziden aldığımız mirası ve sorumluluğu, gönüllerine ve zihinlerine nakış gibi işleyen gençlikle güçlü bir 

şekilde atiye ulaştıracak ve yeni varislerine emanet edeceğiz. Gençlerimiz için gençlerimiz ile çalışmayı ve 

her mecrada onlara açtığımız alanı genişletmeyi sürdüreceğiz. 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA 
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'MIZ 
KUTLU OLSUN
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

Ankara, Adana, Konya, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş gibi Türkiye’nin dört bir yanında Türk Polis Teşkilatının kuru-
luşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, törenlerle kutlandı.

Türkiye'nin göklerdeki gururu ATAK 
taarruz helikopterinin ilk kez ihra-
catı yapıldı. Atak helikopteri, Filipin-
ler'e teslim edildi. ATAK ihracatında 
sıradaki ülke ise Pakistan olacak.

EMNİYET TEŞKİLATINDA 177. KURULUŞ 
YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

ATAK’TA İLK 
İHRACAT 
FİLİPİNLER’E

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bu yıl Ramazan'ın ilk iftarını şehit yakınlarıyla 
yaptı. Vatanı için şehit düşenleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

EMİNE ERDOĞAN, 
ŞEHİT VE GAZİLERİ ANDI
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz görevine başlıyor. Gemi, kritik görev için bugün demir alacak. Türkiye'nin Ka-
radeniz'de keşfettiği doğal gazın karaya taşınma sürecinde kullanılacak Kuyubaşı vanasını denize indirecek. 
Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri Karadeniz'de ilk kez eş zamanlı görev yapacak. Hedef, 540 milyar met-
reküplük Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması. Bu amaç için Yavuz bugün demir alacak.

Amerikan haber kanalı CNN, Bayraktar TB2 silahlı in-
sansız hava araçlarını mercek altına aldı. Türk SİHAla-
rın ın başarılarına dikkat çekildi, Baykar Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Bayraktar ile röportaj yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin bir dünya markası haline geldiğini söyledi. Projenin 
7'den 70'e hemen herkes tarafından bilinmesinin önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. "Bununla ülkem adına gurur 
duyuyorum" dedi.

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ 
KARADENİZ'DEKİ İLK KRİTİK GÖREV 
İÇİN HAZIR

TÜRK SİHALARI 
AMERİKAN 
MEDYASINDA

EMİNE ERDOĞAN: SIFIR ATIK PROJESİ 
HAYALLERİMİN ÇOK DAHA ÖTESİNE GEÇTİ

Büyük Çamlıca Cami Külliyesi içerisinde yer alan ve 10 bin metrekarelik kapalı alanda kurgulanan İslam 
Medeniyetleri Müzesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ziyarete açıldı.

İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ 
ZİYARETE AÇILDI 
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

TOGG'DAN YENİ PAYLAŞIM: TESİSLERİN 
BÜYÜK BÖLÜMÜ TAMAMLANDI

2022 YILI 
HACCINA 
TÜRKİYE'DEN 
37 BİN 770 
KİŞİ GİDECEK

EMİNE ERDOĞAN SAVAŞ MAĞDURU 
ÇOCUKLARLA İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Türkiye'nin otomobili ile ilgili yeni bir paylaşım yapıldı. Ana üretim tesislerinin büyük bölümünün tamamlandığı 
duyuruldu.

Koronavirüs sebebiyle 2 yıldır hac 
ibadeti için kutsal topraklara gidile-
miyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Erbaş, 37 bin 770 Türk vatandaşının 
hacca gideceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, savaş mağduru Ukraynalı çocuklarla iftarda bir 
araya geldi. Erdoğan, "Türkiye olarak, ilk andan beri kalbimiz Ukrayna'nın güzel insanlarıyla birlikte atıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrası 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen etkinliklere iştirak eden küçük sporcularla 
sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TBMM'DE 
ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SPORDAKİ 
BAŞARILARIMIZ TESADÜF DEĞİLDİR
Milli sporcularla iftar programında buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, spordaki hiçbir başarının tesadüf olmadı-
ğını ifade ederek, "Tüm imkanlarımızla sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, yakın zamanda astronot adayı seçim sürecinin baş-
layacağını ve uzaya çıkacak ilk Türk astronotun yıl sonunda hazır olacağını söyledi.

TÜRK ASTRONOTUN UZAY YOLCULUĞU 
2023'TE YAPILACAK
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dürdü:
"Elbette zorluklarımız vardır ama unutma-
yın imkânlarımız da vardır. Elbette soru-
larımız vardır ama bizi bekleyen gelecek 
cevaplarla doludur. Elbette sıkıntılarımız 
vardır ama unutmayın umudumuz daha 
büyüktür. Öncelikle sahip olduklarımızın 
değerini bilmeliyiz. Hamdolsun vatan 
toprakları üzerindeki tüm vatandaşlarımız 
can ve mal güvenliklerinden emin şekilde 
huzur içinde hayatlarını sürdürmektedir. 
Dünya ekonomik sarsıntıların beraberin-
de gelen işsizlik tehdidinin sancısıyla kıv-
ranırken, hamdolsun biz istihdamımızla, 
üretimimizle, ihracatımızla hedeflerimize 
doğru adım adım ilerliyoruz. Hayat pahalı-
lığıyla mücadele ederken asıl önceliği her 
insanımızın çalışacak işe sahip olmasına 
veriyoruz. İnşallah 2023'ten sonra Türkiye 
bambaşka bir döneme girmiş olacaktır. 
Şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran 
borcumuzu ödemenin en güzel yolunun, 
özellikle de ülkemizi 2023 hedeflerine 
ulaştırmak, gençlerimize 2053 vizyonunu 
miras bırakmak olduğuna inanıyoruz. Siz-
ler şehit aileleri, şehit yakınları olarak bir 
şeye çok inanmalısınız. O da 'Allah yolun-
da öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar 
diridirler ancak siz bilemezsiniz.' Rabbim 
yar ve yardımcımız olsun. Rabbim tüm 
şehit yakınlarımızı inşallah cennetiyle 
cemaliyle Sevgili Habibi'ne komşu olan 
şehitlerimizle beraber haşru cem eylesin."

Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı 
Dolmabahçe Ofisi'nde şehit aileleriyle if-
tar yemeğinde bir araya geldi. 
Her Ramazan'da olduğu gibi bu yıl da ilk 
iftarlarını şehit yakınlarıyla yapmak iste-
diklerini aktaran Cumhurbaşkanımız, ken-
dilerine sofralarını şereflendirdikleri için 
şükranlarını sundu.
"Güzel bir kelam-ı kibardır.; Muhabbetten 
Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz 
muhabbetten ne hasıl? Şimdi, burası 
bir muhabbet sofrası ve bu muhabbet 
sofrasının da baş tacı sevgililer sevgili-
si Peygamberimiz Hazreti Muhammed 
Mustafa." diyen Cumhurbaşkanımız, tüm 
şehit yakınlarına ve gazilere, ülkesi ve 
milleti için canını vermeye hazır şekilde 
görev yapan kahraman askerlere, polis-
lere, jandarmalara, güvenlik korucularına, 
gerektiğinde düşmanın ve hainlerin silah-
larına göğsünü siper etmeye hazır her bir 
vatandaşa, şahsı ve milleti adına şükran-
larını iletti.
Bu mübarek ayın ülke, millet, bölge ve 
tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını 
Allah'tan niyaz eden Cumhurbaşkanımız, 
"Sizlerin de yakından bildiği gibi 2020 yı-
lından beri Ramazan aylarını koronavirüs 
salgınının gölgesinde biraz da buruk bir 
şekilde geçirdik. Hamdolsun, artık salgın 
belasını büyük ölçüde başımızdan defet-
tik. İnşallah birkaç aya kadar bu konuya 
özellikle uzak durur, bunu gündemimiz-

den tamamen çıkarmış olmayı hedefliyo-
ruz." ifadelerini kullandı.
Ancak bu yılki Ramazan ayını da Karade-
niz'in kuzeyinde cereyan eden, siyasi ve 
sosyal etkileri Türkiye'ye kadar ulaşan bir 
savaş ortamında karşıladıklarını belirten 
Cumhurbaşkanımız, şöyle devam etti:
"Her ikisiyle de yakın insani, siyasi, eko-
nomik ve tarihi ilişkilere sahip olduğumuz 
Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşı 
bitirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. 
Enerjiden gıdaya kadar pek çok alanda 
küresel ticaretin dengelerini bozduğu için 
olumsuz yansımalarını bizim de hisset-
tiğimiz bu savaşın bir an önce sona er-
mesini özellikle diliyoruz. Daha önce Su-
riye'de gördüğümüz insani trajedilerin bir 
benzeri şimdi Ukrayna'da yaşanıyor. Bu 
tablo bize vatan topraklarını korumanın, 
özgürlüğümüze sahip çıkmanın, onuru-
muzu muhafaza etmenin ne denli önemli 
olduğunu bir kez daha göstermiştir. Unu-
tulmamalıdır ki vatanı olmayanın özgür-
lüğü olmaz. Özgürlüğü olmayanın onuru 
kalmaz. Onuru kalmayanın da başına her 
türlü musibet gelir."

"Elbette zorluklarımız vardır ama unutma-
yın imkânlarımız da vardır"
Bu öz güvene, milletten aldıkları güç ve 
destekle, şehit ve gazilerin fedakârlığı 
sayesinde sahip olduklarına işaret eden 
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle sür-

“İSTİHDAMIMIZLA, ÜRETİMİMİZLE, 
İHRACATIMIZLA HEDEFLERİMİZE 
DOĞRU ADIM ADIM İLERLİYORUZ”



Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımız
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Cumhurbaşkanımız, Büyük Çamlı-
ca Camii Külliyesi'nde yer alan Millî 
Saraylar İslâm Medeniyetleri Müze-
si'nin açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanımız, tarih boyunca 
mekânla insanın buluştuğu yerler-
de öncelikle şehirlerin kurulduğunu, 
ardından da medeniyetlerin inşa 
edildiğini söyledi. Medeniyetlerin, 
kültür, sanat ve bilime değer katan 
şehirlerin ortak eseri olarak gelişti-
ğini dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
"Her medeniyet kendi ahlak, sanat, 
felsefe ve din anlayışı çerçevesinde 
şehre bir anlam, bir kimlik kazan-

dırmıştır. Şehirlerin kimlikleri tarihi, 
edebi ve kültür sanat birikimleri ile 
şekillenmiştir. Türkiye birçok mede-
niyete beşiklik etmiş, farklı inanç ve 
kültürleri potasında eritmiş, tarihin 
akışında başrol oynamış çok özel 
bir coğrafyadır. Kadim şehirlerimizin 
her biri birer açık hava müzesidir. Bu 
coğrafyanın göz bebeği olan İstan-
bul ise bizim en büyük müzemizdir." 
ifadelerini kullandı.

"İstanbul'umuz bu eseri de gururla 
taşıyacaktır"

İslâm Medeniyetleri Müzesi'nin kül-
liyenin en önemli bölümlerinden biri 
olduğunu açıklayan Cumhurbaş-
kanımız, "Müzemizde sergilenecek 
eserler bu topraklara yepyeni çehre 
kazandıran İslam medeniyetinin bin 
yıllık birikimini temsil ediyor. Millî 
Saraylar idaremiz tarafından hazırla-
nan bu müzenin tematik bölümlerin-
de İstanbul'daki seçkin müzelerden 
getirilen 650 eser sergileniyor. Bun-
lar arasında Peygamber Efendimizin 
eşyalarından Kur'an-ı Kerim'in ilk 
nüshalarına, 

“TÜRKİYE TARİHİN AKIŞINDA BAŞROL 
OYNAMIŞ ÇOK ÖZEL BİR COĞRAFYADIR” Türk dokuma sanatının örneklerin-

den, mimari ve dekoratif eşyalara, 
Hüsnü Hat sanatından, çini örnekleri 
ne kadar her biri diğerinden kıymetli 
eserler de bulunuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız, İslâm Medeni-
yetleri Müzesi'nin şehre, ülkeye ve 
kültür sanat dünyasına hayırlı olma-
sını dileyerek şunları kaydetti:
"Muhteşem tarihimizin, kadim me-
deniyetimizin en kıymetli izlerini 
gelecek nesillere taşıyacak olan bu 
müzenin şehrimize ve ülkemize ka-
zandırılmasında emeği geçenleri 
özellikle tebrik ediyorum. İstanbul'un 
tarihî, coğrafi ve kültürel yapısını yan-
sıtan, şehrimize çok yakışan bu mü-
zenin ziyaretçileri, medeniyetleri inşa 

eden asli gücün ilim ve hikmet oldu-
ğunu fark edeceklerdir. Diğer bütün 
kültür sanat eserleri, işte bu ilim ve 
hikmet çatısının altında kendini üret-
mekte, inşa etmekte, yükseltmekte, 
geliştirmektedir. Asırlar boyunca 
tıptan edebiyata, mimariden giyime, 
astronomiden şehirciliğe her an-
lamda dünyanın öncülüğünü yapan 
bir medeniyetin mensupları olarak 
önce kendimizi tanımaya ihtiyacımız 
var. İslam medeniyetini yok sayarak 
dünya tarihi yazmanın ve bilimde bu-
günkü seviyeye nasıl gelindiğini kav-
ramanın imkânsızlığı müzemizde 
sergilenen eserler sayesinde bir kez 
daha anlaşılacaktır. Asırlar boyunca 
farklı inanışların, farklı kültürlerin, 
farklı yaşama biçimlerinin beşiği ol-

muş İstanbul'umuz bu eseri de gu-
rurla taşıyacaktır."
Bugünü anlamanın ancak dünü iyi 
bilmekle, geçmiş zamanda neler ya-
şandığını doğru kavramakla müm-
kün olduğunu dile getiren Cumhur-
başkanımız, "Nasıl büyük bir insanlık 
birikiminin varisi, dünya barışı için 
ne kadar anlamlı bir kültürel mirasa 
sahip olduğumuzu ancak bu şekilde 
anlayabiliriz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, yakın geçmişte 
bu konuda pek de iyi duygularla ha-
tırlamadıkları tecrübeleri olduğuna 
işaret ederek, ülkenin bir dönem ta-
rihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle ba-
ğını koparmak için özel gayret sarf 
eden bir zihniyetin tasallutu altında 
kaldığını kaydetti.
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CUMHURBAŞKANIMIZ, İFTARDA İSTANBUL 
BEŞİKTAŞ’TAKİ BİR ÖĞRENCİ EVİNE 
MİSAFİR OLDU
Cumhurbaşkanımız, konuk olduğu öğrenci evindeki 7 üniversite öğrencisiyle iftar yaptı.
Birlikte oruç açtığı öğrencilerle sohbet eden Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Ka-
lın ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan da eşlik etti.
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CUMHURBAŞKANIMIZDAN 
YÜKSEKOVA’DAKİ MEHMETÇİĞE İFTAR 
SÜRPRİZİ

Cumhurbaşkanımız, beraberindeki Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK ko-
muta kademesi ile Mehmetçiğe sürpriz 
bir ziyaret gerçekleştirerek, iftarı terörle 
mücadele operasyonlarında önemli ba-
şarılar sağlayan Hakkâri Yüksekova'daki 
3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yaptı.
Terörle mücadele operasyonlarında bü-
yük başarılar elde eden birliğe gelişinde 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar 
Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgene-
ral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan 
Küçükakyüz tarafından karşılanan Cum-
hurbaşkanımız, iftar için erbaş-er yemek-
hanesine geçti.
Yemekhaneye girişinde Mehmetçiği se-
lamlayan Cumhurbaşkanımız, beraberin-
deki Millî Savunma Bakanı Akar ve TSK 
komuta kademesi ile okunan duanın 
ardından askerlerle birlikte karavanadan 
yemek yiyerek iftarını yaptı.

Cumhurbaşkanımız iftarın ardından 
Mehmetçiğe seslendi
İftar sonrası yaptığı konuşmasına Meh-
metçikleri selamlayarak başlayan Cum-
hurbaşkanımız, "Sizler nezdinde vatanın 
korunması görevini emanet ettiğimiz 

kahraman Mehmetçiklerimizin her biri-
nin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Öyle 
bir Ramazan ayı ki başı rahmet, ortası 
mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş 
olan ve içinde de Kur'an-ı Kerim'in inzal 
olduğu Leyle-i Kadr var. Rabb'imden te-
mennim şudur, 'Ya Rab bizleri ramazanı 
şerife kavuşturduğun gibi inşallah Ra-
mazan Bayramı'na da kavuştur.' Yüce 
Mevla'dan aynı şekilde bu bayramı da 
ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliğini 
görerek yaşamayı bizlere Rabbim nasip 
etsin." ifadelerini kullandı.
Tarih kitaplarının, Türk milletini "asker 
millet" olarak tarif ettiğini belirten Cum-
hurbaşkanımız, "Vatan savunması söz 
konusu olunca yediden yetmişe vazife 
başına koşacağımızı, daha önemlisi de 
bu mücadeleyi başarıyla neticelendirece-
ğimizi pek çok defa ispatladık. Askerliğin 
sadece silah değil asıl yürek işi olduğu-
nu, diğer toplumlarla kendi insanımızı 
karşılaştırarak rahatça görebiliriz." diye 
konuştu.
Türkiye'nin, geçmişten bugüne dünyanın 
en eski devlet geleneğine, dolayısıyla or-
dusuna sahip bir ülke olduğunu vurgu-
layan Cumhurbaşkanımız, şöyle devam 
etti:

"Şimdi kapıdan girerken dört tane başlık 
gördüm. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, 
tek devlet. İşte bu dörtlükle beraber diyo-
ruz ki bir olacağız, iri olacağız, diri olaca-
ğız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye 
olacağız. Bizi bölemeyecekler, parçala-
yamayacaklar. İşte bu birliğiniz, bu bera-
berliğiniz az önce Savunma Bakanımın 
da ifade ettiği gibi bu ülkede terörle mü-
cadelede bizleri zafere taşıdı. Zaferimiz, 
zaferlerimiz daim olsun.
Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edi-
len devletlerimizin her biri güçlü ordula-
rıyla geniş bir coğrafyada hâkim olmuş, 
hüküm sürmüştür. En doğudan en batıya 
kadar her yerde ecdadın ayak izlerine 
rastlamak mümkündür. Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti'nin küresel düzeyde takdir 
toplayan siyasi ve ekonomik gücünün 
gerisinde de eğitimi, donanımı, disiplini, 
cesareti ve vizyonuyla dünyanın en iyi 
ordularından birine sahip olması vardır. 
Dünyanın hem en gözde hem en çalkan-
tılı bölgesinde bin yıldır varlığımızı sürdü-
rebilmemizi askerî kabiliyetimize borçlu-
yuz. Bugün de aynı güvenle kuzeyimizde 
ve güneyimizde, doğumuzda ve batımız-
da nice yıkımlar, acılar, çatışmalar, traje-
diler yaşanırken biz huzur içinde hedefle-
rimize doğru yürümeyi sürdürebiliyoruz."
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"Destanlar yazarak elde ettiğimiz ba-
şarılarla gurur duyuyoruz"

Cumhurbaşkanımız, "Türk Silahlı Kuv-
vetlerimizin sınırlarımızı koruma görevi-
nin ötesinde pek çok farklı ve gerçekten 

zorlu coğrafyada yürüttüğü harekâtlar, 
küresel kirli senaryolarda ülkemizi âde-
ta dokunulmaz kılmaktadır. Suriye'den 
Libya'ya, Irak'tan Karabağ'a, Akde-
niz'den Ege'ye kadar pek çok yerde kara, 
hava ve deniz unsurlarımızla destanlar 

yazarak elde ettiğimiz bu başarılarla 
gurur duyuyoruz. Tabii bu noktaya öyle 
kolay gelmedik. Bir süredir darbelerin ve 
vesayetin gölgesi altında gerçek potan-
siyelini ortaya koymakta zorlanan bir 
ordumuz vardı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız yabancı ülke büyükel-
çilerine verdiği iftar programında yaptığı 
konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşının 
Türkiye’nin stratejik önemini ortaya çı-
kardığına dikkati çekerek, "İstanbul'daki 
görüşmelerden tarafların ve uluslararası 
toplumun mutmain olacağı bir neticenin 
alınması için çalışmalarımıza devam ede-
ceğiz." dedi. 
Cumhurbaşkanımız, Ramazan ayının tüm 
insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi-
ni Allah'tan niyaz etti. Koronavirüs salgını 
nedeniyle son iki yıldır iftar buluşmalarını 
gerçekleştiremediklerini anımsatan Cum-
hurbaşkanımız, salgın şartlarının hafif-
lemesi sonrası büyükelçilerle bir araya 
gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Salgında hayatını kaybeden va-
tandaşları için büyükelçilere taziyelerini ve 
başsağlığı dileklerini sunan Cumhurbaş-
kanımız, "İnsanlığın son iki yılına damga 
vuran bu salgın hepimize Ramazan'ın da 

temsil ettiği dayanışma, yardımlaşma, ba-
rış ve hoşgörü içinde yaşama gibi erdem-
lerin önemini tekrar hatırlatmıştır. Yine bu 
süreçte onca gelişmişliğe ve ekonomik re-
faha rağmen insani değerlere sahip çıkma 
hususunda ciddi eksiklerimizin olduğunu 
gördük." diye konuştu. Uluslararası kuru-
luşların ve ekonomik bakımdan müreffeh 
ülkelerin salgın döneminde iyi bir imtihan 
veremediğini belirten Cumhurbaşkanımız, 
"Bizi birbirimize yakınlaştırması, empati 
duygularımızı harekete geçirmesi gere-
ken bu salgın tam tersine toplumlar ara-
sındaki uçurumları daha da derinleştirdi. 
Virüse karşı en etkili silahımız olan aşının 
zenginler kulübü üyesi ülkelere mahsus 
bir ayrıcalık gibi algılanması, aşıya henüz 
ulaşamamış milyarlarca insanın mevcudi-
yeti durumun vahametini ortaya koyuyor." 
dedi.
Türkiye olarak, vatandaşlarına birinci sınıf 
sağlık hizmeti sağlarken dost ve kardeş ül-

kelerin salgınla mücadelelerine de destek 
olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanımız, 
dayanışmanın gücüne ve paylaşmanın 
bereketine inanarak ilk günden itibaren 
ellerindeki imkânları tüm insanlığın istifa-
desine sunduklarını vurguladı. Cumhur-
başkanımız, "Son iki yılda 160 ülkeye ve 
12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme 
desteğinde bulunduk. Bugüne kadar 19 
ülkeye 6,3 milyon doz aşı hibesi yaptık. 
İstanbul'da düzenlediğimiz 3'üncü Türki-
ye-Afrika Ortaklık Zirvesinde Afrika'ya 15 
milyon doz aşı yardımında bulunacağımı-
zı açıklamıştım. 20 Şubat'tan bu yana 11 
Afrika ülkesine içinde yerli aşımız TURKO-
VAC'ın da olduğu toplam 4 milyon 870 bin 
doz aşı hibe ettik. Aşı hibelerimizi ve tıbbi 
malzeme desteklerimizi inşallah devam 
ettireceğiz. Rabbimden bizi ve tüm insan-
lığı böylesi bir musibetle bir daha karşı 
karşıya bırakmamasını niyaz ediyorum." 
ifadelerini kullandı.

“TERÖRÜ ÜLKEMİZ İÇİN BİR TEHDİT UNSURU 
OLMAKTAN ÇIKARANA KADAR MÜCADELE 
EDECEĞİZ”
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Cumhurbaşkanımız, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğün-
ce yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih 
Medresesi'nin açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanımız, başı rahmet, or-
tası mağfiret, sonu ebedi azaptan kur-
tuluş olan bu mübarek günlerin barışa, 
huzura, esenliğe vesile olmasını dileye-
rek, "Cenab-ı Mevla'dan nasıl bizi rama-
zan-ı şerife kavuşturmuşsa aynı şekilde 
sevdiklerimizle, ailelerimizle, dostları-
mızla birlikte sağlık, afiyet ve emniyet 
içinde bayrama da ulaştırmasını niyaz 
ediyorum. Rahmet kapılarının sonuna 
kadar açıldığı bu mukaddes ayı, ruhuna 
ve temsil ettiği manaya göre idrak et-
menin gayreti içindeyiz." dedi.

"İzleri silinmek istenen bir eseri daha 
şehrimize kazandırıyoruz"

Geçen hafta İstanbul'un sembolle-
rinden biri olan Büyük Çamlıca Camii 
Külliyesi'nde İslam Medeniyetleri Mü-
zesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini ha-
tırlatan Cumhurbaşkanımız, sözlerine 
şöyle devam etti:

"Muhteşem mazimizi bugüne ve gele-
ceğe taşıma, insanımızla buluşturma 
adına çok önemli bir adımı atmış olduk. 
Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya 
Fatih Medresesi ile izleri silinmek iste-
nen bir eseri daha hamdolsun yeniden 
şehrimize kazandırıyoruz. Burası İstan-

bul'un fethinin akabinde, Ayasofya'nın 
bitişiğinde şehrin ilk medresesi olarak 
hizmete açılmıştır. İlk müderrisi Molla 
Hüsrev olan medresede, Ali Kuşçu da 
ders vermiştir. Medrese, farklı tarihler-
deki bakım, onarım ve inşalarla 1924 
yılına kadar eğitim hizmetine devam 
etmiştir. Daha sonra bir müddet de ök-
süzler yurdu olarak kullanıldıktan sonra 
görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yık-
tırılmıştır. Ayasofya'yı asli kimliğinden 
kopararak, müzeye çeviren zihniyet 
maalesef bu medreseye de tahammül 
edememiştir. Fatih'in vakfiyesi olan ve 
asırlarca ilim, irfan yuvası olarak hizmet 
veren bu tarihi medrese sessiz, sedasız 
ortadan kaldırılmıştır. 

“AYASOFYA FATİH MEDRESESİ, BİR EĞİTİM 
ÖĞRETİM YUVASI OLARAK HİZMET 
VERECEK”

Oysa her vakfiye aynı zamanda bizlere 
tevdi edilmiş bir emanettir.

Buna rağmen Türkiye bir dönem ne 
ecdat yadigârı eserlerin ne kültür ve 
medeniyet mirasımızın korunması, 
yaşatılması noktasında iyi bir imtihan 
verememiştir. Özellikle tek parti zih-
niyetinin bu konuda sabıkası oldukça 
kabarıktır. Bu dönemde batılılaşma 
adına yapılanlar hem milli bünyemizde 
hem de milletimizin hafızasında çok 

derin yaralar açmıştır. Bizans hayranı, 
batıdan çok batıcı, milletin değerleriyle 
kavgalı bu zihniyet, binlerce yıllık kültür 
hazinemizin değerini de bilememiştir. 
Ayasofya Fatih Medresesi'nde olduğu 
gibi kimi zaman ihmalkârlıktan, kimi 
zaman gafletten kimi zaman rövanşist 
anlayışla tarihi eserler yıkılmış, içindeki 
yüzlerce nadide eser kaybolup gitmiş-
tir."

Cumhurbaşkanımız, tek zihniyet dö-

neminde Kur'an kurslarının kapatıldı-
ğını, ilim, irfan ve hikmet merkezlerinin 
kapısına kilit vurulduğunu belirterek, 
"Öyle ki tarihe, medeniyetimize, mille-
timizin ruh köküne ait ne varsa 'gerilik 
numunesi' denilerek tasfiye edilmek 
istenmiştir. İşte biz bugün bu açılışla 
sadece emanete sahip çıkmıyoruz, 
aynı zamanda tek parti zihniyetinin 
tarihimize sürdüğü bir utanç lekesini 
daha ortadan kaldırmanın bahtiyarlığı-
nı yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanımız, asırlara meydan 
okuyan yüzlerce caminin satıldığını, 
kiraya verildiğini, müze, depo veya ahır 
olarak kullanıldığını söyledi.
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"Hele hele şu Suriçi var ya Fatih Suriçi... 
Burası işte 800'e yakın mescidin oldu-
ğu bir yer ve buralardaki bu mescitler 
maalesef büyük bir çoğunluğu yıkıl-
mış, satılmış, ahıra çevrilmiş, vesaire... 
İşte o tek zihniyet döneminde. Kur'an 
kurslarımız kapatılmış, ilim, irfan ve 
hikmet merkezlerinin kapısına kilit vu-
rulmuştur. Öyle ki tarihe, medeniyeti-
mize, milletimizin ruh köküne ait ne 
varsa 'gerilik numunesi' denilerek tas-

fiye edilmek istenmiştir. İşte biz bugün 
bu açılışla sadece emanete sahip çık-
mıyoruz, aynı zamanda tek parti zih-
niyetinin tarihimize sürdüğü bir utanç 
lekesini daha ortadan kaldırmanın 
bahtiyarlığını yaşıyoruz."

Sultan Fatih'in bir emaneti daha ihya 
edildi

Cumhurbaşkanımız, hizmete açılan 
eserin 86 yıl önce yıkılan medresenin 
o dönemki mimari özellikleri ve malze-
melerine sadık kalınarak yeniden ihya 
edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Yaklaşık dört buçuk asır boyunca 
sayısız âlimin yetişmesine vesile olan 

Ayasofya Fatih Medresesi, bundan 
sonra da bir eğitim öğretim yuvası 
olarak hizmet verecektir. Fatih Sultan 
Mehmet Üniversitemize bağlı uygula-
ma ve araştırma merkezlerinin faaliyet 
göstereceği medresemizde inşallah 
yarının âlimleri, münevverleri, bilim in-
sanları, araştırmacıları yetişecektir. Bu 
güzide eserin 13 ay gibi çok kısa sürede 
İstanbul'umuza ve ülkemize kazandırıl-
masında emeği geçen Bakanlığımızı, 
kurumlarımızı yüklenicileri, işçisinden 
mühendisine, mimarına herkesi tebrik 
ediyorum. Rabb'ime bizlere Ayasofya-i 
Kebir Cami-i Şerifi'nden sonra Sultan 
Fatih'in bir emanetini daha ihya etme 
imkânı verdiği için hamdediyorum."
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı

FORUM METAVERSE
AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif-
leriyle 21 Mart Pazartesi günü düzen-
lediğimiz Forum Metaverse etkinliği, 
dünyada bir siyasi parti tarafından bir 
devlet başkanının teşrifleri ile düzenle-
nen ilk çalışma olmuştur.
Forum Metaverse’e, iki binden fazla 
davetli katılmıştır. Artırılmış gerçeklik 
teknolojilerinin her alanda görülebildi-
ği etkinlikte, katılımcılara çeşitli konu 
ve alanlarda Metaverse deneyimi 
sunulmuştur. Bir QR kodunun cep 
telefonuna okutulmasının ardından 
yönlendirilen sayfada, Bayraktar Akın-
cı, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, Türkiye'nin haberleş-
me ve gözlem uyduları, TÜRKSAT 5B 
uydusu gibi projelerle, önemli yatırım-
ların yanı sıra ünlü ressamların bazı 

çalışmaları ve eğitici içerikler artırılmış 
gerçeklikle katılımcıların deneyimine 
sunulmuştur. Açılışta, Metaverse’ü 
anlatan bir film gösteriminin yapıldığı 
etkinliğimiz, bu teknolojinin getireceği 
fırsatlar ve risklerle bu alanda nelerin 
yapılabileceği, ‘Metaverse Nedir’, ‘Me-
taverse ve Değerlerimiz’ oturumların-
da ele alınmıştır. 

"Gelecek, Onu Tasarlayana Aittir."

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer 
İleri, açılışta yaptığı konuşmada, “İn-
ternet teknolojileri ile başlayan bu sü-
reç, mobil iletişim, büyük veri, yapay 
zeka teknolojilerinin gelişmesiyle yeni 
bir aşamaya ulaştı. Son dönemde ise 
web 3.0, blokzincir ve tüm bu tekno-
lojilerin beraberce mümkün kıldığı, 

adeta tüm hayatı bir sanal dünyaya 
çevirmek iddiasında olan sanal dünya 
teknolojileriyle hızla ve hızlanarak ilerli-
yor. Bu sürecin etkilerine ne kadar vur-
gu yapsak azdır. Bu dönüşüm, yaşam 
tarzımızı, ekonomimizi, hukukumuzu, 
üretim modellerimizi ve dolayısıyla si-
yaset anlayışımızı etkileme iddiasında 
bir süreç olarak ortaya çıkıyor. Ülkemi-
zin genç nüfusu, teknolojik gelişmele-
rin hızla içselleştirme potansiyeli, deği-
şimlere hızla adapte olabilen iş kültürü 
ve coğrafi konumu, şüphesiz bizlere 
bu dönüşüm sürecinde de önemli 
avantajlar sağlıyor. AK Parti iktidarı 
döneminde iş başında olan devlet aklı 
işte tüm bu avantajları kullanmak ve 
Türkiye'yi dijital çağda ön plana taşı-
mak noktasında adeta seferber olmuş 
durumda.” dedi.

Dünyada ve Türkiye’de dijital dönü-
şüm sürecine değinen Ömer İleri, 
“İnternet teknolojileri ile başlayan bu 
süreç, mobil iletişim, büyük veri, ya-
pay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle 
yeni bir aşamaya ulaştı. Son dönemde 
ise web 3.0, blokzincir ve tüm bu tek-
nolojilerin beraberce mümkün kıldığı, 
adeta tüm hayatı bir sanal dünyaya 
çevirmek iddiasında olan sanal dünya 
teknolojileriyle hızla ve hızlanarak ilerli-
yor. Bu sürecin etkilerine ne kadar vur-
gu yapsak azdır. Bu dönüşüm, yaşam 
tarzımızı, ekonomimizi, hukukumuzu, 
üretim modellerimizi ve dolayısıyla si-
yaset anlayışımızı etkileme iddiasında 
bir süreç olarak ortaya çıkıyor. Ülkemi-
zin genç nüfusu, teknolojik gelişmele-
rin hızla içselleştirme potansiyeli, deği-
şimlere hızla adapte olabilen iş kültürü 
ve coğrafi konumu, şüphesiz bizlere 
bu dönüşüm sürecinde de önemli 
avantajlar sağlıyor. AK Parti iktidarı 
döneminde iş başında olan devlet aklı 
işte tüm bu avantajları kullanmak ve 
Türkiye'yi dijital çağda ön plana taşı-
mak noktasında adeta seferber olmuş 
durumda.” ifadelerini kullandı.
AK Parti olarak yeni gelişen bu plat-
formları, daha gelişme aşamasında 
doğru anlamanın, konumlandırmanın 
ve bu gelişim sürecini ortaya koyula-
cak kavramlarla ve tasarımlarla doğru 

yönlendirmenin önemini vurgulayan 
İleri, “Savunma sanayinde yakaladığı-
mız ivmeyi, genel itibariyle dijital plat-
form teknoloji alanlarına yaygınlaştır-
ma, özellikle yeni oluşan mecralarda 
teknoloji geliştirmenin de ötesinde, 
“Kavram” geliştirme ve “Tasarım” sü-
reçlerine dâhil olmak vakti geldi diye 
düşünüyoruz. Zira biz biliyoruz ki, bi-
zim katkımız olmadan, tamamen fark-
lı coğrafyalarda tasarlanan teknolojik 
platformlar ve mecralar, bizim ruh ve 
medeniyet dünyamıza her zaman bir 
nebze yabancı kalıyor. Bu platform-
lar üzerine inşa ettiğimiz iş ve ürün 
modelleri, tüm potansiyelimizi ortaya 
koymamıza el vermiyor ve biz yine 
biliyoruz ki, Türkiye’mizin, sizin çizdiği-
niz “Dünya 5’ten büyüktür” vizyonunu 
hayata geçirmesi için yeni gelişen di-
jital alanlarda oyun kuruculardan biri 
olması gerekiyor ve dolayısıyla diyo-
ruz ki ‘Gelecek, onu tasarlayana aittir.’” 
açıklamasında bulundu.
AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerin-
den Sorumlu Genel Başkan Yardım-
cısı Dr. Ömer İleri, Forum Metaverse 
sonrası yaptığı yazılı açıklamada;
Geçtiğimiz yirmi yılda gerçekleştirilen 
projeler ve yatırımlar, Türkiye’nin tek-
nolojide kaybettiği yüz yılın telafi edil-
mesi ve geleceğin dijital altyapısının 
oluşturması hedefiyle gerçekleştiril-

miştir. Bugün kendi uydularını üreten, 
kendi kavramlarını ortaya koyabilen, 
oyun kurucu bir ülkeyiz. AK Parti ola-
rak yirmi yılda gerçekleştirdiğimiz 
dijital devrimi artık dijitalin siyaseti 
noktasında ele alıyor ve bu bağlamda 
adımlar atıyoruz. Savunma sanayin-
de gerçekleştirdiğimiz atılımı, internet 
platform teknolojilerinde de, toplumu-
muzun yönlendireceği teknoloji geliş-
tirmeleri istikametinde hayata geçir-
mek istiyoruz.
AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önder-
liğinde dijital seferberlik ilan ediyor ve 
henüz kavram aşamasında olan Me-
taverse teknolojisinin altyapısını anla-
mak ve geliştirmek, ülkemizin ve tüm 
dünyanın kullanabileceği içerikler üre-
tilmesini ve bu alanda platformlar ku-
rulmasını sağlamak istiyoruz. Biliyo-
ruz ki; gelecek onu tasarlayana aittir. 
Bunları gerçekleştirirken medeniyet bi-
rikimimiz ve değerlerimiz üzerine inşa 
edilmesi gerekliliğini vurguluyoruz. 
AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Başkanlığı olarak Türkiye’nin 2023 he-
defleri, 2053 vizyonu doğrultusunda 
TEKNOFEST kuşağı gençlerin hayal 
edip ürettikleri projelerle Metaverse 
alanında ülkemizi öncü kılacağına 
inanıyoruz. Dijitalin Siyasetini yapıyor, 
geleceğimizi tasarlıyoruz.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı
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8 NİSAN ROMANLAR GÜNÜ’NDE TÜRKİYE 
GENELİNDE ROMAN VATANDAŞLARIMIZLA 
BİR ARAYA GELDİK
Cumhurbaşkanımız ve Genel Başka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
imzasıyla 2021 yılında yayımlanan ge-
nelge ile ilan edilen “8 Nisan Romanlar 
Günü” münasebetiyle, AK Parti Sosyal 
Politikalar Başkanlığımızca Türkiye 
genelinde Roman vatandaşlarımıza 
ve ilgili sivil toplum kuruluşlarımıza 
gönül ziyaretleri yapılarak, toplantılar, 
iftar programları düzenlendi. İl ve ilçe 
Sosyal Politikalar Başkanlarımız 8 Ni-
san Romanlar günü vesilesiyle yapılan 
programlarda muhabbetimizin ve gö-
nül birliğimizin daim olduğu Roman 

vatandaşlarımızla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi “Biz 
Roman kardeşlerimize olan sevgimizi, 
muhabbetimizi sadece sözle bırak-
madık.” İktidara geldiğimiz ilk günden 
itibaren Roman kardeşlerimize yönelik 
hayata geçirdiğimiz yasal düzenle-
meler, projeler, stratejiler, eylem plan-
larıyla tüm Roman vatandaşlarımıza 
dokunan düzenlemeler ve çalışmaları 
artan bir ivmeyle yapma konusunda 
gayret içerisinde olduk. Bu gayretleri-

mizi samimiyetle sürdürüyoruz. 

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı 
olarak 31 Mart 2022 tarihinde Roman 
vatandaşlarımıza yönelik politika, stra-
teji ve uygulamalara ilişkin deneyim, 
bilgi, birikim ve önerilerin paylaşıldığı 
“Roman Vatandaşlarımıza Yönelik Ye-
nilikçi Politikalar Çalıştayı”mızı gerçek-
leştirdik. Gelecekte atılması planlanan 
adımları değerlendirdiğimiz çalıştay-
da, eğitim, istihdam, sağlık, sosyal hiz-
met ve yardımlar, yerel yönetimler, aile, 
kadın ve gençlik konularını ele aldık.

“Biz biriz, beraberiz, kardeşiz”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi 
“Biz biriz, beraberiz, kardeşiz”. Çalış-

malarımızı bu doğrultuda kararlılıkla 
sürdüreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye 
sevdasına gönül vermiş teşkilat men-
suplarımızla il, ilçe, belde ve mahalle-

lerimizde Roman vatandaşlarımızla 
gönül gönüle yol almaya devam ede-
ceğiz.
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Kadın Kolları Başkanlığı

AK Parti Kadın Kolları Teşkilatları 81 
ilde “iftara 2 saat kala” hane ziyaretleri 
gerçekleştirdi
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 
Başkanlığı tarafından başlatılan Ra-
mazan ziyaretleri kapsamında 81 ilde 
iftar öncesi haneler ziyaret edildi.
Hedef, kapısı çalınmadık hane, sorul-
madık hatır bırakmamaktı. AK Parti 
Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, 
Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, başkan-
lığında MYK ve MKYK üyelerinden 
oluşan heyetler başta olmak üzere İl 
ve İlçe Kadın Kolları teşkilatları Rama-
zan ayı boyunca hane ziyaretleri ger-
çekleştirdi.  Kadın Kolları tarafından 
kurulan “Vefa Ekipleri”, erzak olsa da 
yemek yapamayacak durumda olan 
engelli ve yaşlılara kendi evlerinde pi-
şirdikleri yemekleri götürdü. 
“Başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere 
yaşlı, engelli, gazi ve şehit ailelerimi-

zi ziyaret ediyoruz’’

Başkan Ayşe Keşir ve beraberindeki 
heyet, Ankara ilçelerinde gerçekleştiri-
len hane ziyaretleri sonrasında Düzce, 
İstanbul, Kırıkkale, Erzurum, Edirne il-
lerinde vatandaşlarla bir araya geldi. İf-
tara 2 saat kala başlayan ve gün boyu 
devam eden ziyaretlerde ezanın denk 
geldiği evde hane halkıyla birlikte iftar 
edildi. İftar sofrasına konuk olunan 
evde heyetin yanında götürdüğü sı-
cak yemeklerle oruç açıldı. Ramazan 
ayının bereketi ve huzuru aynı sofrada 
paylaşıldı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın selamının iletildiği 
ziyaretlerde çocuklara “Tayyip De-
de’’nin gönderdiği oyuncaklar hediye 

edildi. Çocuklar özellikle 23 Nisan’da 
ve bayram öncesi dağıtılan oyuncak-
larla çifte bayram coşkusunu yaşadı.  
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 
Başkanı Ayşe Keşir, hane ziyaretleri ve 
iftar buluşmalarıyla ilgili şunları söyle-
di:  “Bu vesileyle başta ihtiyaç sahipleri 
olmak üzere yaşlı, engelli, gazi ve şehit 
ailelerimizi ziyaret ediyoruz. 81 ilde, 
922 ilçede her gün iftar saati prog-
ramı kapsamında, iftar öncesi en az 
5 ev ziyareti hedefledik. Bazı illerimiz 
10'a yakın haneyi ziyaret ediyor. Teş-
kilatlarımız kendi yaptıkları yemekleri 
götürüyor böylelikle ziyaret ettiğimiz 
vatandaşlara da yük olmadan iftar-
larımızı birlikte açıyoruz. Kardeşlik ve 
paylaşma ruhundan faydalanmak isti-
yoruz” dedi.

Kadın Kolları Başkanlığı
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Özel Röportaj

Göreve geldiğiniz günden itibaren ne 
gibi çalışmalarda bulundunuz?

Göreve gelmemizin üzerinden 1 yıl 
1 ay gibi bir zaman geçti. Her daim 
sahada olmak üzere güçlü alışkanlığı 
olan bir Gençlik Kolları teşkilatı olarak 
sahada çalışmalarımızı sürdürürken 
aynı zamanda fikir dünyamızı ge-
liştirecek çalışmalar ortaya koyduk. 
Yapılanması ve anlayışı itibariyle AK 
Parti’miz sokakta çalışmayı, vatanda-
şımızla temas içinde ve onların iyi gü-
nünde kötü gününde yanında olmayı 
asli vazife olarak gören güçlü bir saha 

hareketidir. 
AK Gençlik olarak Cumhurbaşkanı-
mızla gençleri bir araya getirerek dü-
zenlediğimiz Gençlik Buluşmaları ile 
muhalefetin ortaya koyduğu ve bizim 
hiçbir zaman kabul etmediğimiz “Z 
kuşağı algısını” yıktık. Şimdiye kadar 
19 gençlik buluşması gerçekleştirdik. 
Bu buluşmalarda yalnızca gençlerle 
Cumhurbaşkanımızı bir araya getir-
mekle kalmadık, ayrıca gençlerin ta-
leplerini Cumhurbaşkanımıza bizzat 
iletmelerini sağlayarak kısa sürede 
çözüm bulma imkânı bulduk. Coşku, 
heyecan ve verimlilik düzeyi yüksek 

şekilde geçen gençlik buluşmalarımızı 
gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz.  

Gençlik buluşmalarımızın yanı sıra 
MYK ve MKYK üyelerimizle birlikte 
illerimizde ve ilçelerimizde yaptığımız 
çalışmalarla Türkiye’nin gençleri ile 
birebir irtibata geçiyoruz. Çok şükür, 
yaptığımız çalışmaların sonuçlarını da 
alıyoruz. Göreve geldiğimiz 15 Mart 
2021 tarihinde itibaren 18-30 yaş arası 
230 bin 365 kişi AK Parti’ye üye oldu. 
Çok şükür genç üye sayımız her ge-
çen gün artmaya devam ediyor.

Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: 
“1 yılda 230 bin genç bize katıldı”

Özel Röportaj
Düzenli olarak yaptığımız bu çalış-
malara ek olarak Ramazan ayında 
da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çizdiği istikamet 
doğrultusunda teşkilatımızla birlikte 
81 ilde çalışmalar gerçekleştirdik, yüz 
binlerce gençle bir araya geldik. Bu 
kapsamda İftara 5 Kala, Çay Bizden 
Sohbet Sizden, Öğrenci Evi Ziyaretleri, 
İl Ziyaretleri, Kampüs İçin İftar Vak-
ti, Kampüste Sahur Programlarımızı 
Ramazan ayı boyunca icra ettik. 23 
Nisan’da Başkent Millet Bahçesi’nde 
ilk defa oy kullanacak yaklaşık 7 bin 
genç seçmenimizle birlikte kapsamlı 
bir iftar programı gerçekleştirdik. Böy-
lelikle AK Gençlik ailesi olarak bereket-
li bir Ramazan ayını geride bıraktık. 
Rabbim nice Ramazanlara kavuşmayı 
nasip etsin. 
2023 ve 2024 yıllarında iki önemli 
seçim var, hazırlıklara başladınız mı?

Bizi bekleyen bu 2 seçim, AK Parti’mi-
zin 20 yıldır kazanımlarını taçlandıra-

cağımız, bu kazanımların sonuçlarını 
alacağımız seçimler olacak. Bu se-
beple oldukça önemli bir sürece girdik. 
Ama bu süreçte bizim adayımız belli. 
Yaptığımız ve yapacağımız çalışma-
lar ortada. Rotamız belli. Biz her gün 
seçim varmış gibi tüm teşkilatımızla 
birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Seçim zamanı geldiğinde de adayla-
rımızla birlikte süreci yönetecek, çalış-
malarımıza yön vereceğiz.
 
Türkiye’de dayatılmaya çalışılan bir 
gençlik algısı söz konusu. Sizin bu 
konudaki görüşünüz nedir?
Sosyal medyanın Türkiye’de yayılma-
sıyla birlikte ortaya çıkan; bir gençlik 
algısının dayatılmasına ve özellikle de 
AK Parti ile gençleri manipülatif bir 
şekilde ayırma çabalarına şahit olduk. 
“AK Parti gençleri anlamıyor, gençler 
AK Partiyi istemiyor” gibi toplumun 
ekseriyetine dönük yüzeysel okumalar 
yaparak algı çalışması yürütülmeye 
çalışıldı. Çünkü Türkiye’de en güçlü 

gençlik yapılanması, en aktif gençlik 
yapılanması ve gençlere en hızlı ve et-
kin şekilde ulaşabilen gençlik teşkilatı 
AK Gençlik. 

Gençler empoze edilmeye çalışıldığı 
gibi Türkiye’nin değerlerine muhalif 
değildir, aksine değerleri sahiplenen, 
koruyan ve yaşayan bir hüviyete sa-
hiptir. Türkiye’de gençlik, muhalefetin 
yüzeysel okumalarına ve politikaları-
na payanda olacak bir gençlik değil-
dir. Gençlik bir şeye muhalifse o da 
“Dünya beşten büyüktür” mantığıyla, 
adaletsiz ve bozuk olduğunu gördüğü 
küresel sisteme muhaliftir. Gençler bir 
vicdan ortaya koyuyorsa bu anlamda 
bir vicdan ortaya koyuyor. Gençliğin 
AK Parti'ye desteği ve Recep Tayyip 
Erdoğan'a desteği her mecrada net bir 
şekilde görünmektedir. Gençleri AK 
Parti karşısında konumlandırma gay-
reti, mevcut duruma gölge düşürme 
ve suyu bulandırma çabasıdır.
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Göreve geldiğimizde herkesin dilinde 
z kuşağı vardı. Herkes “Z kuşağı anne 
babasını dinlemez, özgürlükçü ve ka-
lıplara sığmaz” gibi söylemlerle tanım-
lama yaptılar. Bu toprakların gençleri-
ne bu topraklara ait olmayan, başka 
yerlerden ithal edilmiş bir gençlik 
elbisesi giydirmenin taşeronluğunu 
yapmayı denediler. Kendi çıkarlarına 
dönük bir profil dayatıldı. 

Bizler ise şunu söyledik; z kuşağı uzay-
dan gelmiş, içinde yaşadığımız ger-
çeklikten bağımsız bir nesil değildir. x 
uşağı da, z kuşağı da, y kuşağı da Tür-
kiye’nin bir parçasıdır. Biz bu algının 
bir balon algısı olduğunu biliyorduk, 
bunun yanlış olduğunu biliyorduk. Bu 

sebeple bunu ortaya çıkararak, haki-
katin sosyal medya algoritmaların-
dan ötede bir şey olduğunu söyledik. 
Ve çok şükür bugün, bu algıyı yıktık. 
Hakikati ortaya çıkarttık.

Toplumun %50’sinden oy almış bir 
parti, gençlerden oy almadan bu raka-
ma ulaşabilir mi? Bunun matematiksel 
bir karşılığı var mı? Birileri gençlerin 
AK Parti’ye olan teveccühünü gördü-
ğü için sosyal mühendislik projesiyle 
karşımıza çıkarak sanal bir gerçeklik 
inşa etmeye çalıştılar. Ve ne oldu? Biz 
son 1 yılda yaptığımız çalışmalarla 
“AK Parti’nin gençlerde karşılığı yok” 
algısını boşa çıkarttık. Bu; sadece 
gençlik düzeyinde, teşkilat düzeyinde 

bir siyasetin karşılığı değil. Bu; Türkiye 
siyasetine tesir eden AK Gençlik siya-
setidir!

Bu siyaseti; gençlerin gerçek kahra-
manıyla gençliği çok doğru bir kon-
septte buluşturup gençliğe hakikati 
göstererek yaptık. 7-8 yıldır inşa edilen 
o sahte algı, o sanal gerçeklik haki-
katin karşısında yok oldu. Biz bunun 
doğrudan mimarı değiliz, aracısıyız. 
Olanı gösterme noktasında üzerimi-
ze düşen vazifeyi yaptık. Aslolan yine 
liderimizdi. Biz de ona yakışır şekilde 
küresel ve bölgesel çapta politikaların 
altını doldurduk. Bunu yapmaya da de-
vam edeceğiz.

AK Gençlik'in hedeflerinden bahse-
der misiniz?

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bizlere çizdiği rota doğrul-
tusunda tüm gençlerle tek tek irtibata 
geçmeye ve onlarla hemhal olarak 
sorunlarına çözüm üretmeye çalışı-
yoruz. Sahip olduğumuz 1000 yıllık 
medeniyet hafızamızı koruyarak ana 
çerçeve kabul edip çalışmalarımızı bu 
minvalde gerçekleştiriyoruz.

AK Gençlik olarak tüm gençlere ulaşa-
na dek çalışacak, gençlerle bir araya 
gelip AK Parti davasına gönül vermiş 
kişilere kendimizi tanıtacak ve genç-
lerin taleplerini Cumhurbaşkanımıza 
ileterek hızlı reaksiyon alacağız.

Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş 
olduğu ‘’Büyük ve Güçlü Türkiye’’ ideali 
doğrultusunda AK Parti Gençlik Kolları 
olarak üzerimize düşeni yapmaya ça-
lıştık ve bundan sonra da bu amaçla 
çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne 
kadar olduğu gibi ilerleyen süreçte de 
partimizin ve cumhurbaşkanımızın, 
gençlerin açık ara birinci tercihi olma-

sı için elimizden geleni yapacağız. 

Düşünen, çalışan, üreten ve ışık saçan 
gençlerin var olduğunu bilmenin özgü-
veniyle daha sağlam adımlar atacak 
ve her günü bir öncekinden daha fay-
dalı geçirmek için gayretimizi ortaya 
koymaya devam edeceğiz. 

Recep Tayyip Erdoğan'ın Eyyüp Ka-
dir İnan'ın siyaset yolculuğunda ko-
numu ve rolü nedir?

Siyasete başladığım günden itibaren 
Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin 
öncülüğünde, onun bizlere çizdiği is-
tikamette çalışmalarımızı yaptık. Her 
zaman biz gençlere en ön saflarda 
yer veren bir liderin gençlik kollarında 
yetiştik. Onun gerek siyasette gerek 
de küresel bazda uyguladığı politika 
ve izlediği yol bizlere her zaman yol 
gösterdi.

Siyasete başladığımız günden beri 
liderimizden çok şey öğrendik, öğ-
renmeye de devam ediyoruz. Rabbim 
ona uzun ömürler versin, başımızdan 
eksik etmesin.

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı münasebetiyle gençlere 
vermek istediğiniz bir mesaj var mı-
dır?

Bayramımızın mahiyeti, istiklal mü-
cadelemizin lider sembollerinden bi-
rini ifade ediyor olmasıdır. Türkiye’de 
gençlik, ceddimizin bağımsızlık, inanç 
ve kararlılığının farkında ve bu has-
letleri özünde yaşayan, yansıtan bir 
gençliktir. Asırlarca öncesinden, ka-
dim geçmişimizden ve tarihimizden 
aldığımız, her türlü değeri, maneviya-
tı ve kültürü içeren mirası geleceğe 
en güzel şekilde taşıyabilmek için biz 
gençler olarak daima hazırız. Bu bilinç-
le hareket ederek üzerine düşen vazi-
feyi yapmak adına atalarımızın müca-
deleci ruhunu benimseyen tüm genç 
arkadaşlarımıza muhabbet ve selam 
ediyorum. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’mızı kutluyor, Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları 
ve nice isimsiz kahramanları saygı ve 
hürmetle anıyorum. 

Özel Röportaj Özel Röportaj
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Her zaman olduğu gibi Ramazan’da 
da Cumhurbaşkanımız ve Genel Baş-
kanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde, milletimizin gönlünde 
olmak üzerine inşa ettiğimiz siyaset 
anlayışımızla sokaktayız diyerek sa-
hada milletimizin yanında olmayı sür-
dürdük.
AK Parti Gençlik Kolları, Ramazan ayı 

boyunca her gün Türkiye genelinde 
“Bu şehrin her sokağın AK Gençlik’in 
izi var” diyerek İftara 5 Kala saha çalış-
ması gerçekleştirdi. Program çerçeve-
sinde iftara yetişemeyen vatandaşlar 
için trafikte, işte, duraklarda, sokakta 
bulunan vatandaşlara iftarlık ikramın-
da bulunuldu. 
Ülke genelinde gerçekleştirilen İftara 

5 Kala çalışması 568 noktada 6 bin 
organizasyon ile genel başkan yar-
dımcıları, bakanlar, milletvekilleri ve il 
yönetimlerinin katılımıyla hayat buldu.
Vatandaşların da memnuniyetle kar-
şıladığı uygulama, Ramazan ayının 
gönüllerimize işlediği yardımlaşma ve 
dayanışma kültürünü en güzel şekilde 
yaşamaya vesile oldu

Sokaktayız

İFTARA 5 KALA

Sokaktayız
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