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Geçtiğimiz yüzyılın başında fitili ateşlenen ve sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alan Birinci Dün-
ya Savaşı, ölümü ve yıkımı beraberinde getirmiştir. Savaş boyunca Osmanlı İmparatorluğu, birçok 
cephede verdiği destansı mücadele ile defalarca savaşın seyrini değiştirmiştir. Batı cephesinde, Ça-
nakkale’de atalarımızın ortaya koyduğu irade; destansı mücadelenin vücut bulmuş hali olarak tarihe 
geçmiştir. Ceddimizin gücü, azmi ve imanıyla gözünü dahi kırpmadan ölümü kucakladığı, mermilerin 
havada çarpıştığı o acı savaş bizlere, sonsuza dek hatırlanacak kuvvetli bir manevi mirasın intikline 
vesile olmuştur. 

AK Parti olarak, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çıktığımız demokrasi yolculuğunda, girdiğimiz her 
seçimde milletimizin teveccühünü kazanmak bizlere nasip olmuştur. Geçmişten gelen bu paha biçi-
lemez mirasın kıymetini bilen kadrolarla yürüttüğümüz siyaset anlayışımız, bu mirası geleceğe taşı-
maya dair benimsediğimiz sorumluluğun tezahürüdür. 

İnsanı önceleyen, milletimizin güvenliğini, huzurunu ve refahını gözeten bir düsturla çalışmalarımızı 
yürütüyoruz. Bu saikle ortaya koyduğumuz birçok proje ve icraat, AK Parti öncesinde atıllaştırılmış 
hizmet etme kültürünü canlandırmış; ülkemizi birçok alanda dünyanın önde gelen devletleriyle yarışır 
konuma getirmiştir. Bugün de Allah’ın izniyle ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yürüyen 
AK kadroların çalışma aşkıyla Çanakkale, tarihine yakışır nitelik, ihtişam ve gücüyle, 1915 Çanakkale 
Köprüsü’ne kavuşmuştur. Hem konumu hem de özellikleriyle tüm dünyanın dikkat kesildiği ve gıpta 
ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi; çalışkan kadroların kararlılığıyla tamamlanmıştır. Ticarete, 
tasarrufa, doğanın korunmasına, güvenli, huzurlu ve sağlıklı yolculuğa vesile olacak olan köprü; yal-
nızca insanları ve araçları bir yakadan diğerine taşıyan bir yoldan ibaret değildir. Aynı zamanda gü-
cümüzü, çalışkanlığımızı ve yıkmaya, yok etmeye karşı var olan üretme, geliştirme ve ileriye taşıma 
irademizi simgeleyen paha biçilemez bir sembol mahiyetindedir. 

Yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Maziden atiye yolculuğumuzda ülkemizi nice ölüm-
süz eserlerle donatmayı sürdüreceğiz. 

1915 Çanakkale Köprüsü’nün milletimiz, ülkemiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum.
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Malezya 
Sarawak Üniversitesi (UNIMAS) arasında 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen 
Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Pro-
tokolü (TABİP) imzalandı.

TÜRKİYE İLE 
MALEZYA’DAN 
EĞİTİM 
ALANINDA 
İŞ BİRLİĞİ

Milli dalgıç Şahika Ercümen Malezya’nın Sabah eyaletinde yaptığı dalışta Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a denizin altından kartpostal yolladı.

MİLLİ DALGIÇ ERCÜMEN, 
ERDOĞAN’A DENİZİN ALTINDAN 
KARTPOSTAL GÖNDERDİANAOKULU 

DESTEĞİYLE 
1 MİLYON ÇOCUĞUN 
EĞİTİMİNE KATKIDA 
BULUNULACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilk kez uygu-
lanacak anaokulu/ana sınıfı desteği ile ihtiyaç 
sahibi hanelerdeki 1 milyon çocuğun eğitimine 
destek olacak. Destek programı için yılda 500 
milyon lira kaynak ayıracaklarını ifade eden 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 
çeşitli tematik sosyal yardım programlarıyla 
dezavantajlı hanelerin farklı ihtiyaçlarını karşı-
lamaya devam ettiklerini belirtti.

AFAD, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna’ya 5 tır insani yardım göndereceğini duyurdu. Ukrayna hal-
kının acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir insani yardım konvoyu daha yola çıktı.

MADEN İHRACATINDA CUMHURİYET 
TARİHİNİN REKORU KIRILDI
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, tütün ve tütün ürünleriyle müca-
dele kapsamında hazırlanan kampanya ile sigaranın zararlarına yönelik farkındalığın oluşturulması 
amaçlanıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayı-
sıyla “Sigarayı Bırak, 48 Saatte Değişimi Başlat” kampanyası başlatıldı.

Emine Erdoğan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de-
ki tarihi Aziz Sofya Katedrali’nin Türkçe Sesli 
Rehber Projesi açılış törenine katıldı. Erdoğan, 
uygulamanın Türkiye ve Ukrayna arasındaki 
kültürel yakınlaşmanın simgelerinden biri ola-
cağını söyledi.

‘SİGARAYI BIRAK, 48 SAATTE 
DEĞİŞİMİ BAŞLAT’ KAMPANYASI

EMİNE ERDOĞAN, 
TİKA’NIN KİEV’DE 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 
PROJENİN AÇILIŞINI 
YAPTI

TÜRKİYE’NİN 
GÖKYÜZÜNDEKİ YENİ 

GÖZÜ: BİHA’LAR
Ürettiği SİHA’lar ile dünyada bu alandaki dengeleri değiş-

tiren Türkiye, Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BİHA) için de 
çalışmalarını hızlandırdı. Çok farklı görevlerde kullanılabi-

lecek yerli BİHAların ihracat potansiyeli de yüksek.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN ARASINDA 
UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI
Türkiye ile Ermenistan arasında ilişki-
lerin normalleştirilmesi çabaları çerçe-
vesinde, uzun süre sonra ilk doğrudan 
uçuşla İstanbul-Erivan seferi yapıldı. 
İki ülke arasındaki normalleşme süreci 
kapsamında başlaması kararlaştırılan 
ilk İstanbul-Erivan uçuşu 23.35’te İstan-
bul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ya-
pıldı. Yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından 
Pegasus Havayollarına ait uçak başkent 
Erivan’daki Zvartnots Uluslararası Hava-
limanı’na indi.

ÖĞRETMENLİK 
MESLEK KANUNU 
YASALAŞTI
Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’nin birinci maddesi 
kabul edildi. Bu maddeyle, öğretmenlerin atamaları ve 
mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerleme-
lerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.
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ENGELLİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK 
“ERİŞİLEBİLİRLİK LOGOSU” TANITILDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, mekan ve hizmetlere, bağımsız ve güvenli ulaşılabilmesini 
ifade eden “erişilebilirlik uygulamaları”nın görünürlüğünün artırılması amacıyla hazırlanan erişile-
bilirlik logosuna ilişkin tanıtım toplantısı düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı 
Fatma Öncü, “erişilebilirlik logosu”nun tanıtımına katıldı. Öncü, “Standarda uygun olduğu tespit 
edilen bina, açık alan ve toplu taşıma araçlarından 2 bin 550’sine ‘Erişilebilirlik Belgesi’ verildi” dedi.

ESNAFA 
ELEKTRİK 
FATURALARINDA 
İNDİRİM

TÜRKİYE’NİN MÜHENDİS KIZLARI 
PROJESİ’NDE İKİNCİ FAZ

FATİH, 
KARADENİZ’DEKİ 
3. SONDAJINA 
BAŞLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dön-
mez, elektrikte tarife değişikliğine ilişkin, 
“Esnafa indirimli tarifede yüzde 25 gibi bir 
indirim söz konusu olacak” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı Türkiye Ofisi (UNDP) ve Limak Vakfı iş birliğinde başlatılan “Türkiye’nin Mühendis Kızları Pro-
jesi” geçen yıl 31 Aralık’ta tamamlandı. Kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağla-
mak amacıyla lise ve üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’nin 
ikinci fazı başladı. 

Fatih sondaj gemisi, Sakarya sahasında Ka-
radeniz’deki 3’üncü arama sondajına Kara-
su-1’de başladı.
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TÜRKİYE İLE AB ARASINDA 4 YIL SONRA BİR İLK
Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Toplantısı, 17-18 Mart tarihlerin-
de Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda (AP) düzenlenecek.

TÜRKİYE, 
AY’A GİTMEYE 
HAZIRLANIYOR YURTLARDAKİ 

İNTERNET 
KOTASI 
ARTIRILDI

TÜRKİYE’NİN NÜFUSU 84 MİLYON 
680 BİNİ GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tür-
kiye’nin Ay yolculuğuna hazırlandığını “İn-
şallah cumhuriyetin 100’üncü yılında yani 
gelecek sene milli ve özgün roketimizle Ay’a 
sert iniş gerçekleştireceğiz.” İfadeleriyle du-
yurmuştu. Türkiye’nin uzay yolculuğu için 
çalışmalar hızla devam ediyor. Yerli ve milli 
insansız uzay aracının tasarım çalışmala-
rında sona gelindi. 2 ton ağırlığında olacak 
aracın imalatına da önümüzdeki aylarda 
başlanacak. 

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bahar 
döneminde yurtlardaki ücretsiz internet ko-
tasının iki kat artırılarak 32 GB’ye çıkarıla-
cağını açıkladı.

Türkiye’nin nüfusu, 2021’de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 
kişi olurken, yıllık nüfus artışı binde 12,7’ye yükseldi.
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ZELENSKİY’DEN CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Savaşı bitirme yolunda Ukrayna Rusya arasında ara bu-
lucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum.” dedi.

ZONGULDAK-KİLİMLİ ARASI 
5 DAKİKAYA İNDİ
Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergahta proje ile 4,5 
kilometre kısalma sağlandı, 40 dakikada geçilen güzergâh 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 
dakikaya indirildi.
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UKRAYNA’DAN TAHLİYE EDİLEN KIRIM 
TATAR TÜRKLERİ TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

TÜRKİYE İLE TÜRKMENİSTAN 
ARASINDA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 
TESİSİ EDİLMESİNİN ÜZERİNDEN 
30 YIL GEÇTİ

Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’dan tahliye edilen Kırım Tatar Türklerinden 209’u Türkiye’ye getirildi. 
Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla 98’i çocuk 209 Kırım Tatar Türkü, Dereköy Sınır Kapısı’ndan 
giriş yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin, Türkmenistan’ın bağımsızlığını tanıyan 
ve ülkede büyükelçilik açan ilk ülke olduğunun altı çizildi.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, 152. AK Parti Ge-
nişletilmiş İl Başkanları Toplantı-
sı’nda konuştu.
En üst lige çıkma hamlesi
Bugün ülke olarak dünyanın en bü-
yük 10 ekonomisinden biri haline gel-
mesini sağlayacak tarihi bir atılımın, 
radikal bir dönüşümün, en üst lige 
çıkma hamlesinin içinde oldukları-
nı dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti: “Allah’ın izniyle her 
mücadelemiz gibi bunu da başara-

cağız. Elbette bu durumun farkında 
olan sadece biz değiliz, milletimizi iki 
asırdır demokraside ve kalkınmada 
geri bırakmak için her yola başvuran-
lar da bu hakikati görüyor, Türkiye’nin 
önünü kesmek için hem kendi siyasi 
ve ekonomik güçlerini sonuna kadar 
kullanıyorlar hem de içerideki araçla-
rını seferber ediyorlar. Bizimle birlikte 
bunlar için de 2023 bir kader seçimi-
dir. Sizlerden bu açık ve gerçek fo-
toğrafı, önce kendi arkadaşlarımızla 
onlar vasıtasıyla da tüm milletimizle 

paylaşmanızı istiyorum.
”Cumhurbaşkanımız, her büyük dö-
nüşüm gibi bu süreçte de sancılar 
çekip bedeller ödediklerine dikkati 
çekerek milletin 2018’den beri de-
vam eden ekonomik dalgalanmalar, 
özellikle de hayat pahalılığı sebe-
biyle sıkıntılar yaşadığını bildiklerini 
dile getirdi. Ülkenin ve devletin tüm 
kaynaklarını seferber edip, çalışanlar 
başta olmak üzere her kesimin ge-
lirlerini artırarak insanların yanında 
olduklarını göstermeye çalıştıklarını 

“BELEDİYELERİMİZ 
SU FATURALARINDA 
YÜZDE 7 İNDİRİM YAPACAK”

anlatan Cumhurbaşkanımız, dünkü 
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı 
sonrasında yaptıkları millete sesleniş 
ile bu yönde aldıkları yeni kararları ka-
muoyuyla paylaştıklarını anımsattı.

Tarım desteklerinden enerjiye, KDV 
indirimlerinden, gençlere yönelik 
adımlara kadar her alanda toplumun 
tüm kesimlerini rahatlatacak birçok 
müjdeler açıkladıklarını hatırlatarak 
özellikle son dönemde gündeme ge-
len elektrik tarifeleri konusunda ilgili 
kurumlara, vatandaşlar lehine yeni-
den bir değerlendirme yapılması ta-
limatını verdiklerini anlattı.
Cumhurbaşkanımız, bu vesileyle tüm 
AK Partili belediyelere bir kısmını ge-
çen günlerde başlattığı bir uygulama-
yı süratle yaygınlaştırmaları çağrısın-
da bulunarak “Su tarifelerinde birinci 
derecede belediye başkanlarına ses-
leniyorum, biz ne ana muhalefetiz, ne 
şuyuz, ne buyuz, biz AK Partiyiz. En 
az KDV indirimi kadar, şartları uygun 
olanlar bunun da üzerinde bir oranda 
indirim yaparak enflasyonla müca-
delemize katkıda bulunmalıdır.” diye 
konuştu.

Suda yüzde 7 KDV indirimi
Birçok AK Partili belediyenin suda 
yüzde 7 indirim yapacaklarını açık-
ladığını aktaran Cumhurbaşkanımız, 
şu anda suyun belediyelerin elinde 
olduğunu ifade ederek “Şimdi ben 
buradan diyorum ki Türkiye, AK Parti-
li belediyelerin olduğu yerlerde bizler 
en az yüzde 7 indirim yapmak sure-
tiyle vatandaşlarımızı su parasında 
aydınlatacağız. Bizimki lafta kalmaz 
bizimki uygulamada ve bu adımı da 
hemen süratle nasıl Kocaeli, Sakar-
ya belediyelerimiz bu adımı attıysa 
şu anda bugünden itibaren süratle 
hemen tüm belediyelerimiz irili ufak-
lı inşallah bu adımı atmak suretiyle 
ana muhalefete, yavrularına, hepsine 
buradan sinyali veriyoruz.” diye ko-
nuştu. Seçim dönemi dışında bugün 
bu açıklamayı yaptıklarına, süratle de 
belediyelerin meclislerinden geçir-
mek suretiyle vatandaşları rahatlata-
caklarına dikkati çeken Cumhurbaş-
kanımız, şunları kaydetti:
“Kurdaki dalgalanmaların önüne geç-
tiğimiz, istihdamı, üretimi ve ihracatı 
artırarak, büyümeyi sürdürdüğümüz 
gibi hayat pahalılığının belini de biz 

kıracağız. Ve tekrar ediyorum, mar-
ketler, çarşı pazar, eğer vatandaşla-
rımızı bu hububatta, meyve sebzede, 
şurada burada hala zulmetmeye de-
vam ediyorsanız, tüm dolaşan teftiş 
ekiplerimizle denetim ekiplerimizle 
sizlerin sırtına bineceğiz. Onun için 
belediyelerimiz çarşıyı, pazarı mar-
ketleri çok sıkı denetime alacaklar. Bu 
çerçevede küresel dengesizliklerden 
kaynaklanan sorunlara çözüm arar-
ken fırsatçılık ve aç gözlülük yaparak 
halkımızı mağdur edenleri affetme-
yecek, hepsinden yaptıklarının hesa-
bını soracağız. Tabii her şey sırasıyla 
olacak, her şey vakti saati geldiğinde 
yapılacak. Bugüne kadar nice müca-
deleleri beraberce zafere ulaştırdığı-
mız milletimiz, müsterih olsun. 20 yıl 
biz milletimize zulmetmedik. Nasıl 
milletimizi huzurlu kıldıysak, bundan 
sonrada huzurlu kılacağız. Hak ve öz-
gürlükleriyle, güvenliğiyle, huzuruyla, 
zenginliğiyle, refahıyla büyük ve güç-
lü Türkiye güneşinin doğuşu, Allah’ın 
izniyle çok yakındır.”
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CUMHURBAŞKANIMIZ AFRİKA 
TURUNU GERÇEKLEŞTİRDİ 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan, 20-23 Şubat’ta Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal 
ziyaretlerini kapsayan bir Afrika turu-
na çıktı. Cumhurbaşkanımız bu ziya-
retleri kapsamında resmî görüşmeler 
gerçekleştirdi. Türkiye ile bu ülkeler 
arasındaki iş birliğinin her alanda ge-
liştirilmesi imkânları üzerinde duruldu. 
Cumhurbaşkanımız, Dakar ziyareti 
sırasında, bir Türk firması tarafından 
inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik 

Stadyumu’nun açılış törenine, Sene-
gal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve da-
vetli diğer ülkelerin Devlet Başkanla-
rıyla birlikte katıldı. Ziyaret vesilesiyle 
Dakar Büyükelçiliğinin yeni binasının 
resmî açılışı da Cumhurbaşkanımız 
tarafından gerçekleştirildi. Cumhur-
başkanımızın Gine Bissau’yu ziyareti, 
Türkiye’den bu ülkeye Cumhurbaşka-
nı düzeyinde ilk resmî ziyaret oldu.
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“RUSYA’NIN UKRAYNA’YA 
BAŞLATTIĞI ASKERİ HAREKÂTI 
KABUL EDİLEMEZ BULUYORUZ” 

Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkan-
lığı Beştepe Sergi Salonu’nda, Ulus-
lararası Demokratlar Birliği heyetini 
kabul etti.  Konuşmasında, “Rusya’nın 
Ukrayna’ya başlattığı askeri harekâtı 
kabul edilemez bulduğumuzu ve red-
dettiğimizi belirtiyorum.  Uluslararası 
hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, 
bölgenin barış, huzur ve istikrarına vu-

rulmuş ağır bir darbedir. Her ikisini de 
dost ülkeler olarak gördüğümüz, yakın 
siyasi, ekonomik, sosyal ilişkiler içinde 
bulunduğumuz Rusya ve Ukrayna’nın 
karşı karşıya gelmiş olmasından do-
layı samimi olarak üzüntü duyuyoruz.” 
Açıklamasında bulundu. Cumhurbaş-
kanımız, Türkiye’nin Ukrayna’nın top-
rak bütünlüğünü korumak için verdiği 

mücadeleyi desteklediğini, telefonla 
görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Vla-
dimir Zelenskiy’e de tekrar ifade ettiğini 
söyledi. Türk vatandaşları ile bölgedeki 
Tatarlar başta olmak üzere Ukrayna’da 
yaşayan herkesin can güvenliğinin sağ-
lanması konusunda üzerlerine düşenle-
ri yapacaklarını ifade eden Cumhurbaş-
kanımız,

“Derin tarihi bağlarımız ve dostluk ilişki-
lerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasın-
daki sorunların, Minsk mutabakatları 
çerçevesinde diyalog yoluyla çözülme-
si çağrımızı tekrarlıyoruz. Nitekim dün 
Sayın Putin ile görüşmek suretiyle ken-
disine de bunları ifade etmiştim.” ifade-
lerini kullandı.

“Türkiye Osmanlı’nın ilk asrından itiba-
ren bir Avrupa ülkesidir”
Cumhurbaşkanımız, Avrupa’nın 17 fark-
lı ülkesinden gelen Türk vatandaşlarıyla 
Külliye’de bir araya gelmekten, hasret 
gidermekten, hasbihal etmekten büyük 
bir memnuniyet duyduğunu aktardı. 
Uluslararası Demokratlar Birliği bünye-
sinde, yurt dışındaki Türk vatandaşları-
nın birliğinin, beraberliğinin, uhuvvetinin 
güçlenmesi için çalışanlara şükranları-
nı sunan Cumhurbaşkanımız, sözlerini 

şöyle sürdürdü: “Uluslararası Demok-
ratlar Birliğinin, vatandaşlarımızın ve 
bulundukları ülkelerin vatandaşlığına 
geçmiş insanlarımızın örgütlü sivil top-
lum yapıları içinde siyasi, sosyal, kültü-
rel, ekonomik etkinliklerini artırmaları 
yönünde gösterdiği çabaları takdirle ta-
kip ediyorum. Bir yandan kendi kökleri-
ne, tarihlerine, medeniyet değerlerine 
sıkı sıkıya sarılan vatandaşlarımızın 
bunun yanında yaşadıkları toplumla 
ortak bir gelecek inşa etmek iradesiyle 
hareket etmelerini önemli görüyorum. 
Esasen bu ikisinin arasında herhangi 
bir tenakuz da yoktur. Türkiye, tarihin 
derinliklerindeki diğer sayfaları bir kena-
ra bırakarak söylüyorum, Osmanlı’nın 
ilk asrından itibaren bir Avrupa ülkesidir. 
Geçen asrın başına kadar bugün üze-
rinde çok sayıda Avrupa ülkesinin yer 
aldığı topraklar bizim vatanımızın bir 

parçasıydı. Bugün de tarihi ve sosyal 
bağlarımızın ötesinde Trakya bölge-
mizle Avrupa kıtasının ayrılmaz bir kıs-
mını oluşturuyoruz. Dolayısıyla çeşitli 
Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaş-
larımızın bulundukları yerlerin siyasi, 
sosyal, ekonomik faaliyetlerine etkin 
şekilde katılmaları ve söz sahibi olma-
ları kadar tabii bir durum yoktur. Kimi 
çevrelerin ülkemizi Avrupa’dan dışlama, 
Avrupa’nın karşısında bir coğrafya ve 
toplum olarak gösterme çabaları ke-
sinlikle art niyetlidir. Balkanlardan Orta 
ve Doğu Avrupa’ya kadar her yerde ka-
zıma, yok etme, silme çabalarına rağ-
men hala izlerimizi takip ederek kıtanın 
her köşesinde özellikle bunları görmek 
mümkündür.” 
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Cumhurbaşkanımız, böylesine köklü 
bir tarihi ve sosyolojik gerçeğin ol-
duğu yerde hiçbir Türk vatandaşının 
kendini dışlanmış, ötekileştirilmiş, 
hele hele aşağılanmış hissedeme-
yeceğini belirtti.

“Hiçbir vatandaşımızı, marjinal ör-
gütlerin insafına terk edemeyiz”
Katılımcılardan, Avrupa’daki Türk 
vatandaşlarına, Avrupa’nın her ye-
rinde dimdik bir şekilde hayatın 

tüm alanlarında var olma, kendini 
gösterme, hakkı olan konumu elde 
etme özgüvenini, şevkini, moralini 
aşılamasını isteyen Cumhurbaşka-
nımız, şu değerlendirmelerde bu-
lundu: “Anavatan Anadolu ile gönül 
bağımızı ve irtibatınızı sürdürürken 
yeni vatanımız Avrupa’yı tüm ülke-
leriyle, şehirleriyle kucaklamalı, be-
nimsemeli, geleceğimizin ayrılmaz 
bir parçası haline getirmeliyiz. Ma-
ziden atiye kurduğumuz köprünün 

bundan sonraki ayağı Avrupa’da 
yaşadığımız yerler olmalıdır, olacak-
tır. Uluslararası Demokratlar Birliği 
olarak çatınızı ne kadar genişletirse-
niz, faaliyet ve etki alanınızı ne kadar 
arttırırsanız vatandaşlarımıza bu 
mesajları ulaştırma, onları örgütle-
me, geleceğe hazırlama misyonunu 
da o derece başarılı şekilde yerine 
getirebilirsiniz. Hiçbir vatandaşımı-
zı, marjinal örgütlerin, ülke ve millet 
düşmanı yapıların insafına terk ede-

meyiz. Onların pençesine düşmüş olanları da görmezden gelemeyiz. PKK ve FETÖ gibi yapıların köken ve mez-
hep ayrımcılığı üzerinden insanlarımızı bölmeye çalışanların oyunlarını hep birlikte bozacak, tuzaklarını beraberce 
başlarına geçireceğiz. Dikkat ederseniz; ülkesine, milletine, tarihine, kültürüne, değerlerine bağlı insanlarımızın boş 
bıraktığı her alan bu kesimler tarafından doldurulmaktadır.”
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“MİLLETİMİZ 28 ŞUBAT’TA 
DİK DURANLARLA DARBEYE VE 
DARBECİLERE ALKIŞ TUTANLARI 
ASLA UNUTMAMIŞTIR”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından düzenlenen, 
“Şule, 28 Şubat Özel Programı”nda konuştu. Cumhurbaşkanımız, “Sözlerimin hemen başında, ma-
ruz kaldıkları onca şantaja, baskıya rağmen milletin emanetine yiğitçe sahip çıkan ve daha sonraki 
yıllarda ebedi aleme uğurladığımız, 54. Hükümet’in Başbakanı, Milli Görüş Hareketi’nin lideri Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan Hoca’mıza, ‘Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam’ diyen Muhsin 
Yazıcıoğlu kardeşime, ‘Darbe olursa tankın üzerine çıkarım’ diyen Hasan Celal Güzel Beyefendi’ye, 
siyaset, medya, bürokrasi, fikir dünyamız içindeki namus ve karakter sahibi herkese bir kez daha 
Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı. Milletin ve memleketin daha ağır bedeller ödeme-
mesi için gayret gösteren isimsiz kahramanlara teşekkür ettiğini belirten Cumhurbaşkanımız, ülke-
nin bağımsızlığı, milletin inancının korunması, medeniyet değerlerinin ihyası yolunda emek veren, 
acı çeken, fedakârlık yapan tüm büyükleri şükranla yad ettiğini söyledi.
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“Milletimiz o meşum günlerde dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, 
unutmayacaktır. Bu millet, darbecileri ve darbeye destek verenleri önce sandıkta, ardından da maşeri 
vicdanda mahkum etmiştir.” diyen Cumhurbaşkanımız, şöyle devam etti:

“Biz bugün burada fikrin, inancın, düşüncenin mücadelesini verenlerin ardından gidenlerle bu toplantıyı 
yaparken, bir diğer tarafta da başkaları başka türlü toplantılar yapıyorlar. Fakat bizler, siyaset kurumu-
nun ne anlama geldiğini gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Az önce, Şule belgeselinde de izle-
diğimiz gibi bu ülkede demek ki bu bağımsızlık mücadelesini fikrin, düşüncenin, inancın verenler olduğu 
gibi maalesef bunun tam aksinin mücadelesini verenler var. Kıyamete kadar da olacak, bunu da bilelim. 
Fakat bunlar böyledir diye biz yolumuzdan hiçbir zaman geri duramayız. Ve aynı şekilde yolumuza de-
vam edeceğiz. Unutmayalım, siyaset kurumu 12 Eylül ve 28 Şubat müdahalesinin aktörlerinin hak ettik-
leri cezalara çarpıtılması için bizim dönemimizde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir. 
Millet iradesine kastedenler işledikleri suçların hesabını, milletin vicdanı yanında tarihte ilk kez hukuk 
önünde de vermek zorunda kalmışlardır. Böylece Türk demokrasisi rüştünü ispat ederken, siyaset mü-
essesesi de 1960’tan beri süregelen bir burukluğundan kendini kurtarmıştır.”
“Şule” belgeselinin kısa tanıtım videosunu izlediklerini, çileli, çetin ve örnek hayatının bazı kesitlerine 
şahitlik ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanımız, şöyle devam etti:
“Merhum Şule Yüksel Hanım’ın şahsımın ve eşimin özel hayatında çok müstesna bir yeri bulunuyor. 
Evliliğimize vesile olmasının yanı sıra ülkemizin en karanlık döneminde kalemi ve kelamıyla verdiği mü-
cadeleyle bizlere rehberlik etti. Çok genç yaşlarda tanıma ve yol yürüme bahtiyarlığına eriştiğimiz Şule 
Yüksel ablamızın aynı zamanda aile büyüklerimiz arasında da yeri vardır. Fikir ve gönül dünyamızın 
yıldızlarından olan Şule Yüksel Hanım eserleriyle, konferanslarıyla, yazılarıyla kendini öz yurdunda ga-
rip, öz vatanında parya hisseden milyonlarca gence cesaret ve umut aşıladı. Onun tavizsiz dik duruşu, 
azimli ve kararlı yürüyüşü, kadını ve erkeğiyle yıllardır bu ülkede hor görülen Anadolu insanına, öz güven 
kazandırdı. Kendisi, ülkesi, milleti ve davası söz konusu olduğunda Üstad’ın (Necip Fazıl Kısakürek) ifa-
desiyle, ‘sağına soluna bakmadan ben varım’ diyebilen bir cesaret timsaliydi.”

Cumhurbaşkanımız, Şule Yüksel Şenler’in 81 yıllık ömrü boyunca defalarca tehdit edildiğini, evi kundak-
lanarak hayatına kastedildiğini, konferanslarına bomba ihbarı yapıldığını, kimi sözde kadın kuruluşları 
tarafından alenen hedef gösterildiğini, kitapları ve yazıları dolayısıyla pek çok kez, tahkikata uğradığı-
nı, mahkeme kararlarıyla susturulmak istendiğini, “çarşafçı-konferansçı”, “kara çarşaflı yazar” denilerek 
medya organları eliyle itibar suikastına maruz bırakıldığını söyledi.

- “Cesareti olmasaydı, başörtü mücadelesi bugünkü seviyesine gelemezdi”
Yaşadıklarına rağmen Yüksel’in asla geri adım atmadığını, büyük bir cesaret ve metanetle, zorluklara 
göğüs gerdiğini, inancı ve davası uğrunda bedel ödemekten çekinmediğini dile getiren Cumhurbaşka-
nımız, Yüksel’in din düşmanlığını bayraklaştıranlara karşı, İslam’ın çağları aşan kutlu mesajlarını açık 
yüreklilikle haykırmaya devam ettiğini vurguladı.
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Siyasi Hukuki İşler Başkanlığı Siyasi Hukuki İşler Başkanlığı

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı;
Cumhurbaşkanlığı hükümet sis-
temi’nin 2023’ün haziran ayında 
yapılacak ikinci Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı 
konusunda gündeme getiren tartış-
malara ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Yazıcı, “Cumhurbaşkanı-
mızın 2023’te yapılacak seçimde 

adaylığı konusunda herhangi bir 
kuşku söz konusu değil” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylı-
ğıyla ilgili tartışmaların “yapay gün-
dem” olduğunu ifade eden Yazıcı, 
“Hukuk kurallarının, düzenleme-
lerinin ne anlama geldiğini az çok 
anlayabilen, hele hele anayasal dü-
zeydeki normatif kuralların içeriğiyle 
alakalı yorum yapacak olan insanla-
rın bu tür yapay gündemlere takıl-
ması doğru değil.” diye konuştu.

Anayasada, 16 Nisan 2017’deki halk 
oylamasıyla önemli bir değişikliğin 
yapıldığını, Cumhurbaşkanlığı hükü-
met sisteminin getirildiğini anımsa-
tan Yazıcı, Cumhurbaşkanının aday-
lığı, görev süresi ve benzeri konulara 
ilişkin bütün kuralların da yeniden 
belirlendiğini belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 
Anayasanın 101. maddesinin yeni-
den yazıldığını, 

“Cumhurbaşkanımızın 2023’te 
yapılacak seçimde adaylığı konusunda 
herhangi bir kuşku söz konusu değil”

Cumhurbaşkanının adaylığı ve se-
çimine ilişkin hükmün ortaya konul-
duğunu belirten Yazıcı, şu ifadelere 
yer verdi:
“Anayasayı değiştiren söz konusu 
kanuna açıp baktığınız zaman ay-
nen şunu görürsünüz. Anayasa-
nın Cumhurbaşkanının adaylığı ve 
seçimine ilişkin 101’inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş. 
Tam tekmil, ifadelerde bazıları baş-
kalaştırılarak, bazıları aynı alınmak 
suretiyle yeniden yazılmıştır. Aynı 
kanunun 16’ncı maddesinde ne za-
man yürürlüğe gireceği belirtiliyor. 
İlk milletvekili ve Cumhurbaşkanı 
seçiminin yeni Anayasaya göre ya-
pılacağı tarihten itibaren yürürlü-
ğe gireceği belirtiliyor. Dolayısıyla 
Cumhurbaşkanımız, değişen bu sis-
temde, bu maddenin yeniden yazım 
şekli itibarıyla ilk defa aday olmuş, 
24 Haziran 2018’de Cumhurbaşkanı 
seçilmiştir. Dolayısıyla Anayasaya 
göre bir dönem daha hakkı var. Ha-
ziran 2023’te yapılacak bir seçimde 
adaylığı konusunda herhangi bir 
kuşku, herhangi bir şüphe, herhangi 
bir duraksama söz konusu değildir.”
Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsav-
cısı Sabih Kanadoğlu’nun Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın yeniden adaylı-
ğıyla ilgili sözlerini de değerlendiren 
Yazıcı, 2007 yılında Anayasa kural-

larını başkalaştırmak, o günkü or-
tamdan da faydalanmak suretiyle 
367 krizine yol açan Kanadoğlu’nun 
yorumlarına bağlı olarak Anayasa 
Mahkemesinin de yanlış yorumla-
masıyla Türkiye’nin büyük bedeller 
ödediğini kaydetti.

“MÜHİMMATLARI BİTTİ HER-
HALDE, YENİ YAKIT PEŞİNDE-
LER”
Türkiye’de pozitif kuralların açık ve 
net olduğunu, neyin nasıl yapılaca-
ğı, kimlerin nasıl aday olacağının 
tartışmaya yer vermeyecek netlikte 
açıklandığını ve yürürlükte olduğu-
nu belirten Yazıcı, Anayasanın de-
ğişmesinin ardından seçimin yeni 
Anayasaya göre yapıldığına dikkati 
çekti. Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın adaylığı konusunda herhangi 
bir kuşkunun bulunmadığını belirtti. 
Yazıcı, şu değerlendirmede bulun-
du:
“Cumhurbaşkanı seçimini bir sava-
şa benzetip, mühimmatları bitti her-
halde, yeni yakıt peşinde koşuyorlar. 
Yani çok ilginç bir şey. Bu konuda 
kesinlikle çok içtenlikle ve samimi-
yetle ifade ediyorum, duraksamaya 
yol açacak kuşkuyu haklı göstere-
cek herhangi bir sorun söz konusu 
değildir.”

“ANAYASA AÇIK VE NET”
Eski Anayasaya göre Cumhurbaş-
kanının adaylığı, seçim şekli, görev 
süresine ilişkin düzenlemeyi içeren 
101’inci madde ve yine aynı konuları 
içeren 102’nci maddenin tamamen 
yürürlükten kaldırılması, bu madde-
lerin mezcedilmesi yoluyla 101’inci 
madde altında anayasal düzeyde 
konunun yeniden düzenlendiğini 
anımsatan Yazıcı, şunları kaydetti:
“Bu yeni düzenleme varken ortadan 
kalkmış bir kanunun geçerli olup uy-
gulama sonuçları doğurduğundan 
söz edilebilir mi? Yeni düzenleme, 
2017 referandumuyla halkımız tara-
fından onaylanmış, yürürlüğe girmiş 
ve bu düzenlemeye göre de Cum-
hurbaşkanı 5’er yıllık dönemlerle iki 
dönem seçilebilir. Meclis yenileme 
yaparsa son dönemde bir dönem 
daha uzar. Böyle bir düzenleme var. 
Dolayısıyla Cumhurbaşkanı’mız bir 
dönem bu Anayasaya göre seçime 
girmiş, Cumhurbaşkanı görevini 
üstlenmiştir. Haziran 2023’te yapıla-
cak seçimde, bu açıdan adaylığı ko-
nusunda herhangi bir sorun söz ko-
nusu değildir. Mesele bu kadar net 
ve açık. Yorum yok burada. Burada 
yorum yapmak sadece insanların, 
seçmen kitlesinin kafasını karıştır-
maya dönüktür  , bu amaçla yapılan 
teşevvüş etmiş kafaların eseridir.”



İnsan Hakları Başkanımız Leyla ŞAHİN 
USTA 28 Şubat’ı anlattı: Ne hukuk 
işledi ne siyaset
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta, 28 Şubat dönemine ilişkin “Ülkenin başbakanının 
dayatmayla istifa ettirildiği, vesayet odaklarının var gücüyle kendini gösterdiği bir dönemdi. Ne hukuk 
işledi ne siyaset.” dedi. 28 Şubat sürecinde Cerrahpaşa Üniversitesinde öğrenci olan Usta için derslere, 
stajlara alınmamayla başlayan süreç, okul kütüphanesine, öğrenci işlerine ve yemekhaneye alınmamay-
la devam etti.

İnsan Hakları Başkanlığı

Usta, “Hayatınızı verdiğiniz, bü-
tün umudunuzu bağladığınız ve 
büyük fedakarlıklarla bir aşa-
maya geldiğiniz eğitiminizin bir 
anda önünü kesiyorlar. Kapılar 
yüzünüze kapanıyor. Suçlu mu-
amelesi görüyorsunuz. Hepsin-
den önemlisi aslında işin belki 
de en incitici yanı bu.” ifadelerini 
kullandı.
Öğrencilik yıllarında her dersten, 
sınıftan atılmak ve okula gireme-
mekle ilgili binlerce insanın hika-
yesi olduğunu vurgulayan Usta, 
İmam Hatip Liselerinde okuyan 
öğrencilerin kapı önlerinde kalış-
ları, okullarında eğitim vermeye 
çalışan öğretmenlerin, kamuda 
çalışan memurların ve hekimle-
rin yaşadığı bir mağduriyet oldu-
ğunu kaydetti. 

28 Şubat’ta hedefin sadece ba-
şörtülüler olmadığını, sürecin 
inananlara karşı topyekûn bir 
mücadele olduğunu dile getiren 
Usta, şöyle konuştu:
“Olaya böyle bakmak lazım. 28 
Şubat’a sadece öğrencilerin 
okullarına giremediği bir dö-
nemmiş gibi bakmak yanlış olur. 
Ülkenin başbakanının bir dayat-
mayla istifa ettirildiği, siyasette 
de çok ilginç gelişmelerin ya-
şandığı ve vesayet odaklarının 
var gücüyle kendini gösterdiği 
bir dönemdi. Ne hukuk işledi ne 
siyaset, her şey rafa kaldırıldı. 
Adalet aranamaz oldu. Yapılan 
bir şey vardı, vesayet odaklarının 
tüm gücüyle inananların üzerine 

gelmesi. Biz tabii ki okuldan atı-
lıp kapı önünde kaldığımız ilk sü-
reçte sesimizi duyurmak için bir 
araya geldik ve birtakım eylem-
ler yaptık. Elimize pankartlar al-
dık, ‘okulumuza girmek istiyoruz’ 
diye meydanlara indik. O dönem 
medya bizi haber yapmadı. Dava 
açmaya çalışıyorsunuz, mahke-
melere başvuruyorsunuz ancak 
herkes hakkında aynı kararlar ve-
rilmeye başlanıyor ülkenin ‘laik’ 
olduğu belirtilerek, ‘bu ülkenin 
kurallarına uymanız gerekiyor’ 
denilerek, yapılan iş hukuka ay-
kırı olmasına rağmen, yargıdan 
da bir sonuç alınamaz hale geli-
yordu. Aslında hukuki bir durum 
yoktu, tamamen fiili bir süreçti 
28 Şubat.”

“Sivil eylemin nasıl yapılabilece-
ğini iyi bir örnek olarak biz o dö-
nem gösterdik”
Usta, mücadeleden asla vaz-
geçmediklerini ve konuyu Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesine 
(AİHM) taşıdığını söyledi.
Türkiye’deki yargı kararlarının 
kendi aleyhinde olduğunu ve bu 
yolla hiçbir sonuç alamayaca-
ğını ispat ettiği için AİHM nez-
dinde davasının kabul edildiğini 
anlatan Usta, “Bu açıdan iyi bir 
gelişmedir. Uzun bir süre bek-
ledikten sonra tamamen siyasi 
bir karar verildi. Mücadelemiz 
devam ederken biz sivil olarak 
eylemlerimizi yapmaya devam 
ettik. Bizim farkımız şuydu; biz 
bir kaldırım taşını söküp hiçbir 

yere atmadık. Sınıftan kovulur-
ken, zorla çıkarıldığımız sıraların 
amfilerinin bir yerine çizik atma-
dık. Bir tane cam kırmadık. İster 
özel ister kamu malı olsun dışar-
da kaldığımızda kimseye zarar 
vermedik. Sivil itaatsizlik, sivil 
eylem dediğimiz şeyin nasıl yapı-
labileceğini iyi örnek olarak biz o 
dönem gösterdik. Bugün insan-
ların hukuki mücadele vermesi 
çok kolay hale geldi. En önemlisi 
Anayasa Mahkemesine bireysel 
başvuru hakkını getirdik.” diye 
konuştu.

O dönemki mağduriyetlerle ala-
kalı pek çok düzenlemeler yap-
tıklarını, bu noktada en önemli 
düzenlemelerden birinin başör-
tüsü yasağının kaldırılması ol-
duğunu vurgulayan Usta, kamu-
da, özel sektörde, lisede nerede 
olursa olsun kadınlara herhangi 
bir ayrımcılığa uğramadan eği-
tim, çalışma ve kendilerini ifade 
edebilme hakları verildiğini kay-
detti.

Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın gösterdiği cesaret 
ve talimatla 2015’ten itibaren ilk 
defa başörtülü kadınların da ar-
tık milletvekili aday adayı olması 
gerektiği noktasında kanaat ge-
liştiğini belirterek, kendisinin de 
o dönemde ilk aday adayların-
dan biri olduğunu dile getirdi.

İnsan Hakları Başkanlığı



Kadınlara 1935’te seçme ve se-
çilme hakkı verildiğini ancak o 
yıldan 2015’e kadar başörtülü 
kadınlara seçilme hakkının veril-
mediğini dile getiren Usta, şöyle 
devam etti:
“Belki de AK Parti iktidarındaki en 
önemli adımlardan birisi de budur. 
Bu ülkede kimliğinizle, varlığınızla 
temsil hakkınızı kullanma şansı-
nızın verilmiş olması en önemlisi-
dir. Bugün başörtülü polisimiz de 
var askerimiz de var pilotumuz da 
var öğretmenimiz de var öğrenci-
miz de var. Artık ‘başı örtülü’, ‘başı 
açık’ ayrımı yok. Ülkemiz için en 
önemli nokta bu. Biz insanların 
giyimleri, kuşamları, kıyafetleri 
üzerinden bir tartışma yapılması-
nın doğru olmadığını, ehliyet, liya-
kat ile kadınlarımızın her an, her 
yerde bulunabileceği bir özgürlük 
ortamını, hakların iadesi ortamını 
sağlamış olmanın gururunu yaşı-
yoruz. Yine hakların iadesi talep-
leriyle ilgili çalışmalarımız da var.” 

“Helalleşme naraları hiç samimi 
değil”
Usta, Türkiye’nin nereden nereye 
geldiğini görmek, bu farkı hisset-
mek gerektiğini ifade etti.
Türkiye’nin artık kendi standartla-
rıyla ve kendi toplumuyla barışık 
hale gelmiş, ayrımcılığı bir kenara 
bırakmış bir noktada bulunduğu-
nu görmek gerektiğinin altını çi-
zen Usta, şöyle konuştu:
“Bakıyoruz muhalefetin söylem-
lerine, helalleşmekten bahsedi-

yorlar. Kılıçdaroğlu, ‘Herkesle he-
lalleşmemiz lazım’ diyor. Neyin 
helalleşmesi? Helalleşmek için 
önce özür dilenmesi lazım. Bir 
kere bile çıkıp o dönemde yapı-
lanlarla ilgili hiç özür dilenme-
miştir. Nur Serter denen kişi o 
dönem rektör yardımcısıydı, ikna 
odalarını kurup okula kayda gelen 
öğrencilerin başlarını zorla açtı-
rılmasına, kamerayla kayıt altına 
alınmasına sebep olan ve bunu 
hayata geçiren kişidir. Sonra bu 
kişi CHP’den milletvekili yapıldı. 
Ve hala Kemal Alemdaroğlu, daha 
2017 yılında verdiği röportajında 
‘yaptığım işten pişman değilim’ 
diyerek yaptığının çok doğru oldu-
ğunu söyleyecek kadar cesaretle 
çıkıyor. Hala bu toplumun önünde 
‘yine gerekirse yine yaparım’ diyor. 
Neyin hesaplaşması bu? Neyin 
helalleşmesini yapacaklar? Önce 
bir özür dilenmesi lazım. Özür di-
lenmeden helalleşmek mümkün 
değil. Ayrıca toplumsal olarak bir 
güven zeminleri yok. Onlar ‘hadi 
gelin helalleşelim’ dediklerinde 
bile karşılarındaki kesime bir gü-
ven ve bir daha fırsat bulurlarsa 
bunu tekrar yapmayacaklar hissi 
vermiyorlar. Helalleşmek için bu 
güveni tesis etmek lazım.”
Yakın zamanda CHP’li Özgür 
Özel’in Kur’an kursları ve Diyanet 
İşleri Başkanlığının açacağı ana 
sınıflarıyla ilgili “Orta çağ zihniye-
ti” ifadesini kullandığını belirten 
Usta, “Orta çağ zihniyeti ancak 
ona yakışır. Hala bugünün Tür-

kiye’sinde cesaret ederek bu laf-
ları söylüyorlarsa bu zihniyet hiç 
değişmemiş demektir. Yine Fikri 
Sağlar, ‘Başörtülü hâkim olabilir 
mi, nasıl inanacağız, nasıl güve-
neceğiz, nasıl davranacaklar?’ di-
yerek bu kadar açık ve net, hala o 
zihniyetlerinden vazgeçmedikle-
rini gösteriyorlar. O yüzden helal-
leşme naraları hiç samimi değil.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

“Mutabakattan bir şeyin de çıka-
cağını düşünmüyorum” Leyla Şa-
hin Usta, 6 parti liderinin bir araya 
gelip bir mutabakat açıklayacağı-
nı söylediğini, tarih olarak da 28 
Şubat’ı seçtiklerini hatırlattı.
“Bu tarihin tesadüfen seçilmiş 
olduğunu düşünmüyorum.” diyen 
Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:
“28 Şubat, bu ülkede kurulan her 
cümlede bir anlam ifade eder. Ül-
kede darbeci zihniyetin hâkim ol-
maya çalışıp, demokratik düzeni 
yıkıp, vesayet odaklarının hâkim 
olduğu bir darbeyi hatırlatır. Ver-
dikleri mesaj, o açıdan şimdiden 
olumlu bir mesaj olabileceği ima-
jını vermiyor açıkçası. Bu yüzden 
talihsiz bir tarih olduğunu düşü-
nüyorum. Ben bu mutabakattan 
bir şeyin de çıkacağını düşünmü-
yorum. Çünkü tarih olarak baş-
tan bir hata yapılmış. Bu tarihte 
açıklanabilecek bir mutabakatın 
bizde ve toplumumuzda çağrıştı-
racağı mesajların altı çoktan dolu 
ve bellidir.”

İnsan Hakları Başkanlığı

Tarihe kara bir leke olarak geçen, başı örtülü kızların, imam hatipli öğrencilerin, inançlı iş adamlarının 
ve topyekûn inananların saldırı altına alındığı, inançlarından dolayı ötekileştirildiği 28 Şubat sürecinin yıl 
dönümünde AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı basın açıklamaları düzenle-
nerek vesayet odaklarının zulmü ve darbelerin vahameti gözler önüne serildi. Darbe heveslilerine birlik 
mesajının verildiği ortak programda teşkilatlarımız taşıdıkları pankart ve dövizler ile 28 Şubat sürecini 
kamuoyuna duyurdular. Medyaya yansıyan, büyük coşku ve birlik içinde gerçekleşen programlar, yapılan 
basın açıklamalarının ardından sona erdi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı 28 Şubat 
Postmodern Darbesi’nin yıl dönümünde 81 
ilde ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

İnsan Hakları Başkanlığı



Sosyal Politikalar Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanlığı

Mart 2022___ 5150 ___Mart 2022

AK PARTİ SOSYAL POLİTİKALAR 
BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN “YAŞLI 
DOSTU YENİLİKÇİ POLİTİKALAR 
ÇALIŞTAYI” DÜZENLENDİ

AK Parti Genel Merkez Sosyal Po-
litikalar Başkanlığımız tarafından, 
yaşlı vatandaşlarımız için gelecekte 
atılması planlanan adımların değer-
lendirildiği, “Yaşlı Dostu Yenilikçi Po-
litikalar Çalıştayı” gerçekleştirildi. AK 
Parti Sosyal Politikalar Başkanı Sayın 
Jülide Sarıeroğlu başkanlığında,  Yaşlı 
Vatandaşlarımıza Yönelik Politikaların 
Mevcut Durumu, İhtiyaç ve Beklentiler 

olmak üzere iki oturum şeklinde ger-
çekleşen Yaşlı Dostu Yenilikçi Politika-
lar Çalıştayında aktif yaşlanma, yaşlı 
bakım hizmetleri, sağlık ve sosyal gü-
venlik, yaşlı hakları, yaşlı ekonomisi ve 
yaşlı dostu kentler konuları üzerinde 
istişarelerde bulunuldu. Çalıştaya, Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı 
Sayın Fatma Öncü, Milletvekilleri, Ge-
nel Merkez Sosyal Politikalar Başkan 

Yardımcıları, Genel Merkez Kadın Kol-
ları ve Gençlik Kolları Sosyal Politika-
lar Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu 
temsilcileri akademisyenler, uzman-
lar, il/ilçe belediye temsilcileri ve parti 
mensuplarımız katıldı.

Yaşlı vatandaşlarımızın yaşam şart-
larının iyileşmesi ve toplumsal hayata 
daha fazla katılımları için yeni uygula-
ma ve politikaların ele alındığı prog-
ramda, açılış konuşmasını AK Parti 
Sosyal Politikalardan sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı ve Adana Milletve-
kili Sayın Jülide Sarıeroğlu yaptı.

“HALKA HİZMET, HAKKA 
HİZMETTİR” 
Dünya nüfusunun yüzde 10’unu 65 
yaşın üstündeki yaşlıların oluşturdu-
ğunu vurgulayan Sarıeroğlu, “AK Par-
ti olarak;  dünümüz ile bugünümüz 
arasında köprü kuran, kültürümüzü, 
değerlerimizi yarınlara taşımamıza 
vesile olan değerli varlıklarımız yaşlı-

larımıza gereken ilgi ve özeni göster-
mek ve en kaliteli hizmetleri sunmak 
için gerekli gayreti gösteriyoruz. İkti-
dara geldiğimiz ilk günden itibaren; 
Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Halka 
hizmet, Hakka hizmettir’ anlayışıyla 
yaşlılarımızın sosyal hayatın içinde 
yer alması, toplumla bütünleşmesi ve 
yaşam şartlarının iyileşmesine katkı-
da bulunmak amacıyla tüm AK Parti 
kadroları olarak uygulamalarımızı, 
politikalarımızı ve yasal düzenleme-
lerimizi hayata geçirdik.” ifadelerini 
kullandı.  Kuşaklararası dayanışma 
ve yardımlaşmaya önem veren, bü-
yüklerimize hem inancımız hem de 
kültürümüz nedeniyle sevgi, saygı ve 
sorumluluk çerçevesinde sahip çıkan 
bir millet olduğumuzu belirten Sarıe-

roğlu, “Bu nedenle kapsayıcı, eşitlikçi, 
sürdürülebilir ve daha güçlü bir Tür-
kiye için, “hak temelli”  bir yaklaşım-
la çıktığımız bu yolda yaşlılarımızın 
sağlıktan bakım hizmetlerine, sosyal 
hayattan yaşam boyu eğitim imkânla-
rına, ulaşımdan sosyal yardıma kadar 
her alanda eşit bireyler olmalarına im-
kân veren hizmetleri çeşitlendiriyoruz. 
Özellikle 2005 yılında başlattığımız 
Evde Sağlık Hizmeti uygulaması ile 
ihtiyacı olan vatandaşlarımızın mua-
yene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım 
ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile 
ortamında verilmesini sağlıyoruz. Ay-
rıca bu hizmet son dönemde yapılan 
düzenlemeler ile bir adım ileriye götü-
rülmüş durumda.” dedi.
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“2002 yılında 63 resmi huzurevinde 4 
bin 952 yaşlımıza hizmet verilmektey-
ken, bugün itibarıyla Darülaceze Baş-
kanlığı da dâhil olmak üzere 17 bin 32 
kişi kapasiteli 164 resmi huzurevimiz-
de 12 bin 623 yaşlımıza yatılı bakım 
hizmeti veriyoruz.
Bakım hizmetlerinin yanı sıra yaşlıla-
rımızın toplumsal hayata katılımlarını 
teşvik etmek için 65 yaş üzeri herke-
sin tüm şehir içi ulaşım hatlarından 
ücretsiz, şehirler arası demir yolu ve 
deniz yolu ulaşım hatlarından ise yüz-
de 50 indirimli yararlanabilmelerini 
sağlıyoruz. Bu kapsamda 2021 itiba-
riyle 1,2 milyar TL’yi aşan ödeme ger-
çekleştirdik.”

Aktif ve sağlıklı yaşlanma sürecin-
de yaşlılık vizyonumuzun en önemli 
eksenlerinden biri olan hayat boyu 

öğrenmenin önemini dile getiren 
Sarıeroğlu “Ülkemizde örnek uygu-
lamalardan biri olan 60+ Tazelenme 
Üniversitesi Projesi ile üniversite kam-
püslerimizde yaşlılarımıza eğitim ve-
rilmesini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra 
yaşlı vatandaşlarımızın gelişen tekno-
lojilere ve kavramlara adaptasyonunu 
sağlamak amacıyla dijital ve finansal 
okuryazarlığının artırılması için çeşitli 
projeler yürütüyoruz.”  dedi ve konuş-
masını şu şekilde sonlandırdı:  “Bir 
okul hüviyetindeki partimiz çatısı altın-
da, öğretmenimiz ve liderimiz Recep 
Tayyip Erdoğan’dan aldığımız önemli 
derslerden biri; sürekli yeni ve iyi şey-
ler söylemek ve yapmaktır. Bu neden-
le biz yaptıklarımızı yeterli görmüyor, 
kıymetli çınarlarımız yaşlılarımız ko-
nusunda sorumluluk duygusunu ne 
derece artırır ve yaygınlaştırırsak o 

denli farkındalık oluşturabileceğimizi 
ve yaşlı vatandaşlarımızın hayatlarını 
her geçen gün daha kolay hale geti-
rebileceğimizi düşünüyoruz. Bu vesi-
leyle bir araya geldiğimiz Yaşlı Dostu 
Yenilikçi Politikalar Çalıştayı’mızın in-
şallah tüm yaşlı vatandaşlarımız için 
önemli neticeler elde ettiğimiz bir ça-
lıştay olması temenni ediyorum.” dedi.  

Toplantı gündem çerçevesinde Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı 
Sayın Fatma Öncü ve Genel Merkez 
Sosyal Politikalar Başkan Yardımcı-
sı, Yaşlı Koordinasyon Merkezi So-
rumlusu, Adıyaman Milletvekili Sayın 
İbrahim Halil Fırat’ın konuşmalarının 
ardından ihtiyaç, talep, beklenti ve 
önerilerin dile getirildiği oturumlar ile 
devam etti



Sosyal Politikalar Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanlığı

Mart 2022___ 5554 ___Mart 2022

YAŞLILARIMIZA YÖNELİK YAPTIĞIMIZ 
DÜZENLİ ZİYARETLERİMİZE EK 
OLARAK 81 İL 976 İLÇEMİZDE 65 
YAŞ ÜSTÜ ÜYELERİMİZE ARAMALAR 
GERÇEKLEŞTİRDİK

AK Parti olarak insanı merkeze alan 
bütüncül bir yaklaşımla yaşlılarımıza 
yük değil servetimiz olarak bakmak-
ta; onları aile ve sosyal hayatımızın 
içinde, erdem ve deneyim kaynakları 
olarak görmekte; onlara hürmet ve 
itibar etmeyi inancımızın ve gelene-
ğimizin temel bir unsuru olarak ka-

bul etmekteyiz. Genel Başkanımız 
ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, yaşlılık 
konusuna hassasiyetle eğilip, kıymetli 
büyüklerimiz için devrim niteliğinde 
politikalar üretmekteyiz. Bu bağlam-
da yaşlılarımıza yönelik yaptığımız 
düzenli ziyaretlerimize ek olarak 81 

İl Sosyal Politikalar Başkanlarımızın 
koordinasyonunda 976 ilçemizde ger-
çekleştirdiğimiz arama çalışması ile 
kıymetli çınarlarımızın hal ve hatırları-
nı sorarak Genel Başkanımız ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın selamlarını ilettik.

Sosyal Politikalar İl Başkanlarımız ve 
Yaşlı Koordinasyon Merkezi Başkan-
larımızın koordinasyonunda yaptığı-
mız aramalar kapsamında 31 Ocak 
– 3 Şubat tarihleri arasında 81 il 976 
ilçemizde 65 yaş üstü 80 bin 484 
vatandaşımıza ulaştık. 
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KADIN KOLLARI BAŞKANI AYŞE 
KEŞİR TÜRKİYE BÜLTENİ’NE 
KONUŞTU: KADINLARLA BÜYÜK 
TÜRKİYE YOLUNDA

Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda

AK Parti Kadın Kolları Başka-
nı olarak göreve geldikten sonra 
hangi projeleri hayata geçirdiniz?

2023 yolunda hangi projeleri ger-
çekleştirmeyi hedefliyorsunuz?

AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı, 
geleneği olan bir teşkilattır. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da kararlılı-
ğıyla kadın-erkek omuz omuza yola 
çıkılan bir teşkilat geleneğimiz var. 
AK Parti’nin diğer siyasi partilerden 
en büyük farkı, kadınlarla birlikte yol 
yürüyen bir parti olmasıdır.
Biz; bir gelenekten, 20 yılda inşa 
edilen bir emekten görevi devraldık. 
Görevde birinci yılımızı doldurmak 
üzereyiz. Sahaya çıkıyoruz, saha 
programlarını önemsiyoruz. Ekip 
arkadaşlarımızla göreve ilk geldiği-
mizde kendimize şu soruyu sorduk: 
“Biz sahaya gideceğiz, program-
larımızı yapacağız ama orada ne 
bırakacağız, ne gibi fayda sağlaya-
cağız?” Bu soruların neticesinde 
ilk projemiz olan “Kadınlarla Büyük 
Türkiye Yolunda” ortaya çıktı. Bizim 
AK Parti olarak Büyük Türkiye ideali-
miz, hayalimiz var. 2001 yılında yola 
bu ideale inanarak çıktık. Dünyada 
söz sahibi, kalkınmada önde olan, 
beşeri sermayesini güçlendirmiş bir 
Türkiye idealimiz var. 2002 yılındaki 
ilk seçim beyannamemizde kadına 
dair, kalkınmaya dair ne söylediyse 
bunları her seçim beyannamesinde 
yenileyen, güçlendiren ve geliştiren 
bir AK Parti var. Biz de bu büyük Tür-
kiye hayalinin ve beşeri sermayenin 
en önemli alanı olan kadınlar üzeri-
ne bir çalışma yapmayı planladık. 
Sayın Cumhurbaşkanımız “Kadını 
dışlayan bir toplum, potansiyelinin 
ve gücünün yarısından vazgeçmiş 
demektir.” der. Biz, bu sözü proje-
mizin mottosu hâline getirdik. Dedik 
ki biz Türkiye olarak gücümüzün ve 
potansiyelimizin yarısından vazgeç-

meyeceğiz.
kardeşliğin ebediyen sürmesini te-
menni ediyorum. Rabbim muhab-
betimizi ve dayanışmamızı daim ey-
lesin diyorum.” ifadelerini kullandı.

Gittiğimiz illerde rutin toplantılarımı-
zın yanı sıra tüm kadınlara açık olan 
kadın emeği buluşmalarını gerçek-
leştiriyoruz. 20 yıldır hükûmetlerimiz, 
kadınlara yönelik destek, teşvik ve 
program ilan etti. Gördük ki kamuoyu 
nezdinde bunlar yeterince bilinmiyor 
ya da bilinse de bazı süreçler zor gel-
diği için kadınlar cesaret edemeyebi-
liyor. Biz de bu teşvikleri anlatmaya 
karar verdik. Ankara’dan gidip anlat-
maktansa yereldeki muhataplarla bu 
süreci yürütmeyi istedik. Bu toplantı-
larda kurumlarımızın kadınlara verdi-
ği teşvikleri anlatıyoruz. Bununla da 
kalmıyoruz, o illerde bu teşviklerden 
faydalanan hatta ihracat yapacak 
boyutta işini büyüten başarılı kadın-
ların hikâyelerini de tüm aşamalarıyla 
dinliyoruz. Hikâyelere konu olan işlet-
melerin amatör videolarını çekiyoruz, 
o videolara alt yazı ekleyip işitme 
engelli vatandaşlarımızın da takip 
edebilmelerini sağlıyoruz. Şu an bu 
toplantılar kapsamında 55 ili bitirdik. 
Mevcut durumda 500’e yakın başarı 
hikâyemiz var.

Burada aslında çıkış noktamız da şu: 
Kadının sorunları bizim çalışma alanı-
mız. Anlattığımız konuların her biri, bir 
çözüm önerisi olarak ortaya çıkmış 
ama yeterince bilinememiş olabiliyor. 
Kadın yoksulluğu, kadın istihdamı, 
kadın girişimciliği, kadının üretime ka-
tılması konularında politikalar geliştir-
mişiz. Bu projeyle sorunlara yönelik 
çözümlerin yaygınlaşması noktasın-
da bir perspektif ortaya koyduk.

Diğer bir konu, kadının güçlenmesi 
dediğimizde eğitim en önemli fırsat 
eşitliği olarak karşımıza çıkıyor. 2021 

yılının 29 Eylül’ünde Sayın Emine Er-
doğan Hanımefendi’nin himayesinde 
“Nerede Kalmıştık” projesini başlattık. 
20 yıl öncesinde kadın ve erkek ara-
sında ciddi bir eğitim makası vardı. 
Yasakçı uygulamalar, kadınları eği-
timden mahrum etti, eğitim kadınlar 
için çok erişilebilir değildi. Üniversi-
teler, büyükşehirlerde kümelenmişti. 
Bugün zorunlu eğitim 12 yıl, 81 ilde 
207 üniversitemiz var. Yasakları, ka-
dınların eğitime erişimi önündeki bir-
çok engeli, kaldırdık. Yeni nesil için 
bunu söylemesek de önceki kuşakta 
kadınların eğitime erişiminde makas 
hâlâ açık durumda. Biz bu makası 
kapatmayı hedefledik. Okuma ve 
yazma seferberliği dönemini aştı ar-
tık Türkiye’deki kadınlar. Ortaokulu 
bitirmiş, liseye hiç başlamamış ya 
da liseye başlamış olsa da tamam-
layamamış kadınlarımız için “Nerede 
Kalmıştık?” dedik. Millî Eğitim Bakan-
lığının bu hususta yıllardır uyguladığı 
programlar mevcut. Biz, aslında far-
kındalık çalışması yapıyoruz. Biz, bu 
projenin tanıtımını yaptığımızda kayıt-
ların bitmesine çok az süre kalmıştı. 
Ama kısa süreye rağmen inanılmaz 
bir talep ve teveccüh oldu. Çünkü 
eğitimi yarım bırakmak, kadının için-
de hiç geçmeyen bir yaradır. Kendi 
kuşağımda ve daha sonra özellikle 
28 Şubat döneminde liseyi veya üni-
versiteyi yarım bırakmak durumunda 
kalanların acılarına çok tanıklık ettim. 
Kadınların o diplomayı alma hayaliyle 
yanıp tutuştuklarını biliyoruz. Projeyle 
3 haftalık kısa sürede 21 bin 176 ka-
dın yeniden kayıt yaptırdı, lise eğitim-
lerine devam ediyorlar. Bu projeyi 4 yıl 
sürdüreceğiz ve en az 75 bin kadına 
ulaşmayı hedefliyoruz.

Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda
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AK Parti’nin 20 yıllık kesintisiz 
iktidar başarısında Kadın Kolları 
Teşkilatının payı nedir?

Şu anda 5 buçuk milyon üyemiz var 
ve bu sayıyla dünyada tekiz. AK Par-
ti bir kadın hareketidir diyebiliriz. AK 
Parti Türkiye’nin ve hatta dünyanın en 
büyük kadın hareketidir. AK Parti’nin 
kadın sorunlarına ilişkin ürettiği poli-
tikalar için de kadın kolları teşkilatının 
sahadaki etkin rolü için de bunu söylü-
yorum. Bu, 20 yıllık bir gelenektir. İnce 
ince, ilmek ilmek işlenmiştir. Kadının 
siyasete katılımında AK Parti Kadın 
Kolları Teşkilatı güçlü bir etkendir.

AK Parti’nin kadın hakları konusun-
da yaptığı çalışmaları değerlendirir 
misiniz? Gündemde yeni bir çalış-
ma var mı?

2002’de Genel Başkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın Hakkâri’de ger-

çekleştirdiği ilk mitingimizde okunan 
ilk seçim beyannamemizde töre ve 
namus cinayetleriyle, kadına yönelik 
şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mü-
cadele edeceğimizi topluma deklare 
ettik. Her seçimde buna yeni hedefler 
ekledik. Anayasadaki eşitlik ilkesin-
den, Türk Ceza Kanunu’nda töre ve 
namus cinayeti cezalarının artırılma-
sı, İş Kanunu’nda eşit işe eşit ücret, 
aile ve iş yaşamı uyumlulaştırmasın-
da getirdiğimiz doğum izni, engelli ço-
cuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik 
düzenlemesi, mobbingin suç olarak 
tanımlanması gibi şiddetle mücadele-
de ve kadının güçlendirilmesinde pek 
çok düzenlemeyi AK Parti getirmiştir. 
AK Parti, bu konuda kararlılığını son 
derece net bir şekilde ortaya koy-
muştur. 6284 sayılı Kanun’dan önce 
sadece 4 maddeden oluşan 4320 
sayılı Kanun, kadına yönelik şiddet-
le mücadeleyi düzenliyordu. Bugün 
kadına yönelik mücadele çok daha 

geniş kapsamlı bir temel kanuna dö-
nüştü. Şunu çok net ifade etmeliyim: 
Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır ko-
nular, çıkarılan tek bir kanun, kurulan 
tek bir kurum ile bir kalemde bitecek, 
sonuç alınacak konular değildir. Çok 
detaylı ve karmaşık konulardır. Dün-
yada, özellikle ABD ve Batı Avrupa için 
de söyleyelim, kadına yönelik şiddet 
hâlâ önemli bir sorun. Pek çok kurum 
eş güdüm hâlinde çalışmak zorunda. 
Sağlık, eğitim, kolluk, adalet, aile ve 
sosyal hizmetlerdeki ilgili sosyal ça-
lışmacıların bulunduğu taraf, İŞKUR 
tarafı ve benzeri birçok kurum ve ku-
ruluş şiddeti önleme merkezleriyle 
eş güdümlü çalışıyor. Tabii ki tekrar 
ifade etmekte fayda görüyorum:  Ka-
nun çıktıktan hemen sonra sorunu 
sıfırladık diyemeyiz. Ama şunu söy-
lüyoruz, bu konuda asla toleransımız 
yok ve “sıfır tolerans” diyoruz.  1 raka-
mı veri olarak küçük görülebilir ama 
kadına yönelik şiddetle mücadele 
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söz konusu olduğunda bir canı dahi 
kurtarmak, bizim için çok kıymetlidir. 
Bununla beraber, özellikle geçtiğimiz 
eylül ayında çıkardığımız 4. yargı pa-
ketinde, boşanmış eşe karşı işlenen 
suçun cezasını da tıpkı nikahlı eşe 
karşı işlenen suç seviyesinde artırdık. 
Biz bu konuda son derece kararlıyız. 
20 yıldır aynı kararlılıkla çalışıyoruz. 
Bir kadın daha ölmesin, şiddet gör-
mesin diye sıfır tolerans ilkesiyle ha-
reket ediyoruz. Tekrar etmeliyim; top-
lumun tüm kesimlerinin eşgüdümlü 
çalışmasına önem veriyoruz ve politik 
anlamda kararlılığımızı bu anlamda 
sürdüreceğiz.

Milletvekili kimliğinizin yanı sıra 
gazeteci kimliğiniz de var. Türki-
ye’de gazetecilik uygulama pratik-
lerini ve teknolojinin gazeteciliğe 
etkisini değerlendirir misiniz?

Ben, 1985’te Zeytinburnu İmam Hatip 
Lisesi’ni bitirdim. Öğrencilik yıllarında 
yıl sonu oyunlarını hem yazıp hem yö-
netirdim. Hocalarımın yönlendirmele-
riyle İstanbul Basın Yayın Yüksekoku-
lu’nu ilk tercih olarak yazdım ve iyi bir 
puan ile girdim. O dönem basın yayın 
yüksekokulları Türkiye’de yalnızca 6 
tane vardı. Hatta hatırlıyorum; o za-

man babam “Bu okulun diplomasıyla 
ne iş yapacaksın?” diye kaygılanmıştı. 
Ama sağ olsun ailem hiç engel olma-
dı, desteklerini de esirgemediler.

Çok severek okuduğum ve çalıştığım, 
kendimi ifade ettiğim bir alan. Mesle-
ğe dergicilik ile başladım. Türkiye’nin 
ilk engelli dergisinde muhabirlik yap-
tım. Bizim kuşakta idealist gençler, 
bir araya geldiğimizde “Bir dergi çı-
karalım.” derdik. Arkadaşlarımla 24 
yaşımda “Hanımeli” diye bir dergi çı-
karmaya başladık. Tamamen, kendi 
bütçemizle kendimiz finanse ettik. 
Biz, Türkiye’nin ciddi krizler yaşadığı 
bir dönemde, 1992-1994 yılları arasın-
da, iki sene boyunca dergimizi çıkar-
dık. Dağıtım ağıyla dağıttığımız, kuşe 
kâğıda bastığımız, profesyonelliğe 
önem verdiğimiz bir çalışmaydı bizim 
açımızdan.
Şimdi gençler, yeni mecralarda yazı-
yorlar, yeni medya araçlarında ken-
dilerine yer buluyorlar. Teknoloji ile 
birlikte meslek de bu alanlara çok 
hızlı evriliyor. Bu, mesleğimizin bir di-
namizmi. Hatırlıyorum; 1993’te bir te-
levizyon kanalıyla metin yazarı olarak 
anlaşmıştım ve evden çalışacaktım. 
Ev veya ofis kurduğumda o zaman 
bir elektronik, yumuşak klavyeli dak-

tilo ve bir de fax cihazı vardı. Şöyle bir 
odanın kapısından bakıp “Ne kadar 
da teknolojiğim.” dediğimi hatırlıyo-
rum. O günler için öyleydi. O günden 
bu güne iletişim teknolojileri, çok hızlı 
büyüyor ve kuşaklar arası makası 
çok hızlı açan bir araç özelliği taşıyor. 
Çağrı cihazını Türkiye’ye ilk geldiği 
zamanlarda ilk kullananlardandım ve 
kendimi çok şanslı saymıştım. Şimdi 
ise her şeyi bir telefonla yapabiliyorsu-
nuz. Film çekebiliyorsunuz, montajla-
yabiliyorsunuz, müzik ekliyor, fotoğraf 
çekebiliyor, yazı yazabiliyorsunuz. Bu 
değişim ve gelişmeden korkmuyo-
rum, avantajları ve dezavantajları var. 
Bilgiye ulaşmamızı çok kolaylaştırdı. 
Uzakları yakın etti. Bir yandan da çok 
fazla bilgi kirliliği var, muhakkak ve 
doğru bilgiyi seçebilmek gerekiyor. 
Yaklaşık 8 sene önce bir sendikanın 
eğitim çalışmaları kapsamında dijital 
medya okuryazarlığı eğitimi vermiş-
tim. İletişim teknolojilerini sonradan 
öğrenen kuşaklar için bu tür eğitimler 
zorunlu artık… Bana göre yeni dönem 
gazeteciliğinin en önemli mihenk taşı, 
bunca yoğun bilgi yığını ve çeşitliliği 
içinde doğru bilgiye ulaşmak, doğru 
bilgiyi paylaşmaktır. Bugün medya 
okuryazarlığı dediğimiz ihtiyaç bura-
dan doğuyor.

Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda
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Hem kullanıcıların hem gazetecilerin, 
yeni dönemde her dakika gelen bilgi-
yi, güvenli kaynaklardan doğrulatma-
ya dikkat etmek gibi bir sorumluluğu 
var. Bunu hem mesleki açıdan hem 
de medya kullanıcısı olarak ifade edi-
yorum.

Birçok radyo tiyatrosu senaryo-
nuzun seslendirildiğini ve yayım-
landığını biliyoruz.  Tiyatro ve sa-
nat hayatınızın neresinde?

Çocukluk dönemimde her gün 
TRT’de 17.45’te “Arkası Yarın” adıyla 
seslendirilmiş, bugün radyo dizisi di-
yebileceğimiz yayınlar olurdu. Bir de 
belli günlerde 50 dakikalık radyo tiyat-
roları yayımlanırdı. Ailemden aldığım 
ilk dijital hediye, kendi kişisel radyom-
du. 9 yaşımdayken babam, bana cep 
radyosu hediye etmişti. Uyumadan 
önce radyo tiyatroları dinlerdim ve 

dinlerken uyurdum. İstanbul’da, tari-
hin bütün ruhunu içime sindirmeme 
vesile olan Sultanahmet’te büyüdüm. 
Çocukluğum, gençliğim tarihi yarı-
madada geçti. Radyo dinlerken ara-
lanmış perdeden sokak lambasının 
ışıkları sızardı. O fotoğrafı hâlâ çok 
net hatırlarım. Daha sonra mesleğe 
başladığımda özel radyoların sayı-
sı arttı ve oralarda radyo tiyatroları 
yayımlandı ve beraberinde kasetler 
çıktı. Yayınevleri, masal kasetleri, ta-
rihten kıssa kasetleri, peygamber kıs-
saları ya da tarihi kahraman kadınlar 
kıssaları hazırlıyordu. Bu işi yapan bir 
yayınevi ile senaryolarını yazdığım 
8-10 kaset çıkardık. TRT’ye oyunlar 
yazdım. Hatta 2001 yılında yazdığım 
bir oyunu radyo tiyatrosu yarışma-
sına göndermiştim, TRT’den küçük 
bir ödül almıştı oyun. Farklı özel rad-
yolar da dâhil olmak üzere o dönem 
yaklaşık 20 oyunum seslendirildi, ya-

yımlandı. Radyo tiyatrosu senaryosu 
yazanla dinleyici arasında bir parça 
kitap yazarı ve okur arasındaki ilişkiyi 
kuruyorsunuz. Her bir dinleyici, sizin 
kaleme aldığınız hayalinizi dinleyip 
kendi dünyasında başka bir tahayyüle 
gidebiliyor. Efektler ve diyaloglardan 
kurulu kişiye özel bir hayal dünyası… 
Güzel de bir anım var bu konuda. 
Geçtiğimiz sene Düzce’de esnaf ziya-
reti yaparken çocukları olan genç bir 
öğretmen ile karşılaştık. “Siz eskiden 
radyo tiyatrosu yazdınız mı?” diye sor-
du, ben de nereden bildiğini sordum. 
Seyahat ederken araçta çocuklarına 
radyo tiyatrosu dinletiyormuş. Bu hu-
susta oluşturulan bir arşiv sitesinden 
başka oyunlarla birlikte benim de bir-
kaç radyo tiyatromu indirmiş, araba-
da çocuklarına dinletiyormuş. Sizden 
sonraki kuşaktan birinin size ait bir 
eseri dinlemesi ve sonra size bunu 
yansıtması, sizi çok mutlu ediyor.
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Eğer bir beşeri sermayeden bahse-
diyorsak bunun mutlaka bir tarafı 
eğitim ve kalkınmadır ama bir diğer 
tarafı da sanat ve kültürdür. Kültür, 
nesilden nesile aktardığımız değer-
ler, birikim, medeniyet... Sanat, bizi 
hem köklerimize bağlayan hem de 
dünyayla entegre olmamızı sağlayan 
değerli bir araç. İnsan olmamızı sağ-
layan kıymetli bir enstrüman. Sanat-
sız, kültürsüz bir beşeri sermayeden 
bahsetmek mümkün değil. Çocukla-
rımızın, nesillerin iyi eğitim almaları 
hususunun içerisinde mutlaka sanat 
ve spor olmalıdır. Yoğun politik gün-
demin içerisinde çok yer bulmuyor 
olabilir ama mutlaka bu ülke için bir 
idealiniz varsa bunun önemli bir yerin-
de sanatın her kalemi olmak zorun-
dadır. Fırsat buldukça takip etmeye 
çalışıyorum. İran sinemasını severim, 
insanı sinema sanatı ile iyi yansıttığını 
düşünürüm. Cennetin Çocukları, Bab 
Aziz, Serçelerin Şarkısı mesela… Vakit 
bulursam farklı filmleri indirir seyre-
derim. Türk sinemasını takip etmeye 
çalışıyorum. Geleneksel müziğe, Türk 
Halk Müziği’ne ilgim var, takip etme-
ye çalışıyorum. Artık gençlerin elinde 
yine araçlarla çok fazla öğrenme me-
kanizmaları var. Gençlerimizin bu fır-
satları kaçırmamalarını öneriyorum.

Bakan danışmanlığı da yaptınız ve 
bürokraside bulundunuz? Bürokra-
si mi siyaset mi?

Siyaset, çözüm üretme sanatıdır. 
Benim siyaset öncesi yaşam tarzım 
da öyleydi, siyasete giriş amacım 
da buydu. 17 yaşımda bir el becerisi 
kursu için bir derneğe gitmiştim. Bak-

tım orada aşevi var, duvar gazetesi 
çıkıyor. Çeşitli etkinlikler var. Orada 
yapılanları gördükten sonra dedim ki 
“Ben burada başka şeyler de yapa-
rım.” STK ve ardından siyaset hikâ-
yem böyle başladı aslında. Toplumsal 
yaşamda herhangi bir konuyu sorun 
olarak görüyorsam onu çözebileceği-
niz birinci adres bana göre siyasettir. 
Sorun varsa siyaset vardır, siyaset 
varsa çözüm vardır.
Sivil toplum geçmişimle beraber si-
yaseti değerlendirdiğimde siyasetin 
topluma dokunan çok daha büyük bir 
mekanizma olduğunu söyleyebilirim. 
Bürokrasi ise her zaman bir araçtır. Si-
yasetin ürettiği mekanizmaları doğru 
kullanması gereken bir araç...

Aynı zamanda bir annesiniz. Başa-
rılı ve yoğun bir politikacı olarak si-
yasetin aile ilişkilerine etkisini nasıl 
yorumlarsınız?

Aile ilişkilerinizden büyük fedakârlık 
yapıyorsunuz. Biz de yapıyoruz ama 
aslında en büyük fedakârlığı siyaset-
çinin eşi ve çocukları, anne babası, 
ailesi yapıyor. Onlara harcayacağımız 
vakti onlardan alarak siyasete vakit 
ve emek harcıyoruz. Büyük kızlarım 
siyasete girdiğimde 12 yaşlarındaydı 
ama küçük kızım 2004’te siyasetin 
içine doğdu. Ben ona ayırabileceğim 
zamanın çoğunu siyasette geçirmiş 
oldum. Bu dönem, özellikle önümüz-
deki bir yıl için kadın kolları teşkila-
tımızdaki arkadaşlarımıza özellikle 
söylüyorum, “Eşlerinizle, çocuklarınız-
la helalleşin. 2023’e giden yolda çok 
işimiz var.” diyorum.
Aile desteği olmadan siyaset yapıla-

maz. Bu kadın politikacılar için de er-
kekler için de geçerli ama kadınlar için 
biraz daha önemlidir. Kadınların, anne 
olmalarından kaynaklı ev içi sorumlu-
lukları daha fazla oluyor. Tüm siyasi 
hayatınızın, seçim bölgenizin, TBMM, 
teşkilat çalışmalarının içinde annelik 
göreviniz de var, bir zaman ve emek 
gerektiriyor. Bana göre politikacıların 
aileleri, politikacılar daha fazla bedel 
ödüyorlar.  

8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak 
kutlanıyor. Kadınlar Günü mesajını-
zı bizimle paylaşır mısınız?

8 Mart bir anmadır aslında. 8 Mart 
Emekçi Kadınlar Günü… Biz Sayın Ge-
nel Başkanımız, Cumhurbaşkanımı-
zın, liderliğinde AK Parti olarak 20 yıl-
dır, kadın emeğini üretime katmak ve 
kadın emeğinin hak ettiği yeri alması 
için pek çok düzenleme yaptık. Eşit 
işe eşit ücretten başlayın, gece me-
sailerinde kadınların çalıştırılmaması, 
iş ve aile yaşamını uyumlulaştırmayla 
ilgili yaptıklarımız söz konusu.
Bizim aslında 8 Mart’ta vereceğimiz 
en büyük mesaj: Büyük Türkiye ha-
yalimizi kadın erkek omuz omuza 
gerçekleştireceğiz. Kadın emeğiyle 
gerçekleştireceğiz. Kadınların üreti-
me katılımlarıyla gerçekleştireceğiz.
Büyük Türkiye hayalimizi, fabrika iş-
çisinden ev eksenli çalışanına, beyaz 
yakalıdan mavi yakalıya, kırsaldan 
kente kadar tüm kadınların emeğiyle 
gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu-
radan 8 Mart vesilesiyle emekçi tüm 
kadınlara selam ediyorum. Onların 
kutsal alın terlerine saygılarımı sunu-
yorum.

Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda
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