
“Türk�ye'y� güvenl�kle b�rl�kte 
özgürlükler ve adalette de dünyada 
�lk sıralara çıkarana kadar 
çabalarımıza devam edeceğ�z”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkem�z� hedef 
alan terör ve darbe suçlarına karşı serg�lenen 
�k�rc�kl� tavrın, arka planındak� z�h�n 
yapısının farkındayız.

“We w�ll cont�nue our efforts unt�l we
br�ng Turkey to the first place �n the 
world for freedom and just�ce along 
w�th secur�ty”
Turk�sh Pres�dent Recep Tayy�p Erdogan sa�d: 
"We are aware of the amb�valence shown aga�nst 
the terror and coup cr�mes d�rected aga�nst our 
country, and the th�nk�ng beh�nd �t.

Aytmatov Doğumunun 
90. Yıl Dönümünde Unutulmadı
Kırgız yazar Ceng�z Aytmatov'un doğumunun 90'ıncı yıl 
dönümü dolayısıyla Keç�ören Beled�yes� �le Kaf Yapım 
tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Ömür Var Asra Bedel' 
�s�ml� etk�nl�k düzenled�…

90 YEARS FROM THE BIRTH OF
AITMATOV IS NOT FORGOTTEN
On the occas�on of the 90th ann�versary of the b�rth of the 
Kyrgyz wr�ter Ch�ng�z A�tmatov, Kech�yoren Mun�c�pal�ty 
and Kaf Yapym jo�ntly organ�zed an event called "Ömür Var 
Asra Bedel"... Sayfa 4

İlet�ş�m Başkanı Altun:
Kadının medyadak� gücü ne kadar artarsa daha
ad�l toplumsal düzene ulaşma �mkanı o kadar artar
Cumhurbaşkanlığı İlet�ş�m Başkanı Fahrett�n Altun, kadınların medya-
dak� gücü ve yayın �çer�kler�nde doğru tems�l� ne kadar artarsa daha ad�l 
b�r toplumsal düzene ulaşma �mkanının da o kadar artacağını bel�rtt�.

...

Fahrett�n Altun, head of the Pres�dent�al Commun�cat�ons Department, sa�d that 
the more women have power �n the med�a and the more accurately represented �n 
the content of publ�cat�ons, the more l�kely they are to ach�eve a more equ�table 
soc�al order.

Suud� Arab�stan'ın başkent� R�yad'da düzenlenen Ç�n-Arap 
Ülkeler� Z�rves�'nden Ç�n'�n, "Kuşak ve Yol G�r�ş�m�'n�n 
desteklenmes�, tara�ar arasında ortaklığın pek�şt�r�lmes� ve b�r 
sonrak� z�rven�n Pek�n'de düzenlenmes�" kararı çıktı.

Suud� Arab�stan'dak� Ç�n-Arap Ülkeler� 
Z�rves�'nde ortaklığı güçlend�rme' kararı alındı

На саммите китайско-арабских стран, состоявшемся в 
столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, прозвучало решение 
Китая "поддержать инициативу "Один пояс, один путь", 
укрепить партнерство между сторонами и провести 
следующий саммит в Пекине".

На саммите Китай-арабские страны в Саудовской Аравии
было принято решение «укрепить партнерство».

İsra�l yıl başından bu yana 6 b�n 500
F�l�st�nl�y� gözaltına aldı
F�l�st�n Es�rler Cem�yet�, İsra�l'�n 2022 yılında aralarında kadın ve 
çocukların da olduğu 6 b�n 500 F�l�st�nl�y� gözaltına aldığını b�ld�rd�.

Israel has deta�ned 6,500 Palest�n�ans s�nce the 
beg�nn�ng of the year
e Palest�n�an Pr�soners Assoc�at�on reported that �n 2022 Israel deta�ned 
6,500 Palest�n�ans, �nclud�ng women and ch�ldren.
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Rusya Dış�şler� Bakan Yardımcısı 
Verş�n�n, tahıl sevk�yatı anlaşmasının 
uygulanmasında Türk�ye'n�n öneml� 
rol oynadığını söyled�.

Russ�an Deputy Fore�gn M�n�ster Versh�n�n sa�d that 
Turkey played an �mportant role �n the 
�mplementat�on of the gra�n sh�pment agreement.

Russ�a: Turkey plays an �mportant role
�n the �mplementat�on of the gra�n deal

Sayfa 15

Rusya: Türk�ye, tahıl anlaşmasının
uygulanmasında öneml� rol oynuyor
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TARİHTE BUGÜN

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis� 
Başkanı Doç. Dr. Sal�m Atay, "Yazılımcı 
sayımız 2021'de yüzde 17,8 oranında artmış. 
Yan� ne yetenek kaybımız var, ne sektörde 
küçülme var. Öyle b�r şey söz konusu değ�l." 
ded�.

İstanbul İnsan
Kaynakları
Forumu başladı

Associate Professor Dr. Salim Atay, head of the 
Presidential Human Resources Department, 
said: "e number of soware developers 
(claiming that 30,000 soware developers from 
Turkey have le) increased by 17.8 percent in 
2021. In other words, we have no loss of talent, 
and there is no reduction in the sector. It's not 
like that.”

World Humanitarian
Action Forum kicks 
off in Istanbul

NATO �ç�n 2022 Rusya
�le en gerg�n yıl oldu
NATO, kuruluşundan bu yana Rusya 
�le en ger�l�ml� yılı 2022'de geç�rd�. 
Bu sene ayrıca İsveç ve 
F�nland�ya'nın üyel�k başvurularıyla 
tar�he geçt�.

FOR NATO, 2022 WAS THE TENSIEST YEAR IN
RELATIONS WITH RUSSIA
In 2022, NATO had �ts bus�est year w�th Russ�a s�nce �ts �ncept�on. �s year 
also made h�story w�th the appl�cat�ons of Sweden and F�nland for 
membersh�p. Sayfa 18Sayfa 10

Kırgız�stan Büyükelç�s�nden
Güven Mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, 
Kırgız�stan Büyükelç�s� Ruslan Kazakbaev'� 
Cumhurbaşkanlığı Küll�yes�nde kabul ett�. Sayfa 7

Ambassador of 
Kyrgyzstan to Turkey 
Kazakbayev met with 
Recep Tayyip Erdogan 
on the occasion of 
presentation of 
credentials

President Recep Tayyip 
Erdogan received 
Ambassador of Kyrgyzstan 
Ruslan Kazakbayev at the 
Presidential Palace.

Head of the Commun�cat�ons Department of 
the Pres�dent of Turkey Fahrett�n Altun: 
the more power women have �n the med�a, the more 
opportun�t�es there are to ach�eve a more equ�table soc�al order



“Türk�ye'y� güvenl�kle b�rl�kte 
özgürlükler ve adalette de dünyada 
�lk sıralara çıkarana kadar 
çabalarımıza devam edeceğ�z”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşb�rl�ğ� 
Teşk�latı bünyes�nde hayata geç�r�len 
Anayasa ve Yüksek Mahkemeler Yargı 

Konferansı'nın �lk�n�n bundan dört yıl önce 
Türk�ye'de düzenlend�ğ�n� hatırlattı.
Bu konferansta yüksek yargı merc�ler� arasındak� 
�ş b�rl�ğ�n� ve tecrübe paylaşımını güçlend�rmey� 
amaçlayan İstanbul Deklarasyonu'nun kabul 
ed�ld�ğ�n� aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Geçen yıl Endonezya'da gerçekleşt�r�len �k�nc� 
konferansla b�rl�kte İslam İşb�rl�ğ� Teşk�latı üye 
devletler� Anayasa Yargı Merc�ler� Konferansı artık 
resmî ve bağımsız b�r platform hâl�ne dönüştü. Bu 
s�ls�len�n devamı n�tel�ğ�ndek� şu ank� 
konferansımızın İstanbul ve Bandung 
Deklarasyonlarını çok daha �ler�ye taşıyacağı 
kanaat�ndey�m. Bugün başlayan ve �k� gün 
boyunca devam edecek konferansta hukukun 
üstünlüğü, demokras� ve �nsan haklarına saygı 
g�b� başlıklarda faydalı, ver�ml� tartışmaların 
yapılacağına �nanıyorum. Aynı şek�lde 
konferansımız anayasal davalar ve �çt�hatların ele 
alınmasıyla �lg�l� yüksek yargı merc�ler�m�z 
arasında karşılıklı tecrübe ve b�lg� paylaşımına da 
�mkân verecekt�r” d�ye konuştu.

“DEVLETİN VE KURUMLARININ ASLİ 
VARLIK SEBEBİ İNSANDIR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferansa katkı 
sağlayacak yüksek mahkeme tems�lc�ler�ne ve 
hukuk �nsanlarına teşekkür ederek, şu 
değerlend�rmelerde bulundu: “Konferansın 
düzenlenmes�nde emeğ� geçen Anayasa 
Mahkemes� Başkanımız ve ek�b�ne teşekkür 
ed�yor, toplantımızın İslam âlem� ve tüm �nsanlık 
�ç�n hayırlara ves�le olmasını Rabb'�mden n�yaz 
ed�yorum. B�z�m devlet geleneğ�m�z�n esasını, 
'İnsanı yaşat k� devlet yaşasın düsturu' oluşturur. 
Buna göre devlet�n de devlet�n tüm kurumlarının 
da asl� varlık sebeb� �nsandır, eşref-� mahlûkat olan 
�nsana h�zmett�r. Devlet�n görev� heps� eş�t haklara 
sah�p vatandaşlarına güvenl�kten temel 
�ht�yaçların karşılanmasına her alanda b�r�nc� sınıf 
h�zmet vermekt�r. Kamu el�yle vatandaşa sunulan 
h�zmet�n kal�tes�n� bel�rleyen kıstas �se devlet� 
yöneten kadroların b�lg�s�, becer�s�, v�zyonu, 
d�rayet�d�r. Devlet ded�ğ�m�z mekan�zmanın, 
varoluş gayes�n� yer�ne get�reb�lmes�, v�zyoner 
yönet�c�ler vasıtasıyla tüm organlarının sağlıklı 
�şley�ş�ne bağlıdır. H�ç şüphes�z devlet de kend� 

�ç�nde b�r güçler denges�ne sah�pt�r. Bu denge ne 
kadar sağlıklı kurulur ve �şlet�l�rse devlet 
mekan�zması ve onu oluşturan kurumlar da o 
derece �y�, ver�ml� etk�n çalışır. Demokrat�k 
s�stem�n omurgasını oluşturan erkler arasında 
çek�şme, çatışma veya yıkıcı rekabet yaşanması 
hâl�nde �se bunun zararını toplum görmekted�r. 
Yasama, yürütme ve yargı arasındak� denge kadar, 
bunların her b�r�n�n kend� �ç�ndek� uyumu da 
öneml�d�r.”
“ADALET HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA 
İDEOLOJİK TAASSUBA VE BÜROKRATİK 
OLİGARŞİYE ASLA YER OLMAMALIDIR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama organının 
�şley�ş�ndek� uyumsuzluğun hem yürütmey� hem 
yargıyı etk�led�ğ�n� söyled�. Yürütmen�n kr�ze 
g�rmes�n�n topyekûn s�stem� tıkayacağını, yargının 
�şley�ş�ndek� aksaklıkların da s�stem�n tamamında 
sorunlara yol açacağını �fade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk�ye'n�n yakın 
tar�h�nde bu tür kr�zler�n acısını b�zzat çekm�ş, 
ekonom�den demokras�ye farklı alanlarda bedel�n� 
ödem�ş b�r ülke olduğunu bel�rtt�.
“K�m� zaman vesayet k�m� zaman darbe olarak 
karşımıza çıkan sıkıntıları aşarken, kaybett�ğ�m�z 

vak�t ve enerj� b�z� demokrat�k ve ekonom�k 
hede�er�m�z�n uzağında bırakmıştır” d�yen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tablo �ç�nde 
yargının ayrı b�r önem� olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk�ye'n�n bu konuda 
asla hatırlamak �stenmeyen çok kötü örnekler� de 
yaşadığını anımsatarak, “Hâlbuk� adalet 
h�zmetler�n�n sunumunda �deoloj�k taassuba ve 
bürokrat�k ol�garş�ye asla yer olmamalıdır. Çünkü 
adalet sadece mülkün temel� değ�ld�r. Aynı 
zamanda devlet m�mar�s�n� b�r arada tutan k�l�t 
taşıdır. Devlet ancak ve ancak adalet üzer�nde 
yüksel�r, gel�ş�r, güçlen�r, büyür. Adalet 
dağıtamayan, vatandaşına adaletle 
hükmedemeyen b�r devlet, tıpkı temel� çürük b�r 
b�na g�b� yıkılıp g�tmeye mahkûmdur” ded�.
“ADALET HİZMETLERİNİN KALİTESİNİ 
ARTIRACAK PEK ÇOK ADIM ATTIK”
Hukukun üstünlüğü �lkes� konusunda oluşacak en 
küçük �hmal ya da �hlal�n, yargıyla beraber 
yasama ve yürütmeye güven� de zedeleyeceğ�n�, 
bunun da devlet�n �şley�ş�nde telafis� zor zararlara 
yol açacağını d�le get�ren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam ett�: “Türk�ye olarak 

geçm�şte yaşadığımız tecrübeler ışığında son 20 
yılda b�lhassa adalet h�zmetler�n�n kal�tes�n� 
artıracak pek çok adım attık. S�v�l yargı, askerî 
yargı ayrımını ortadan kaldırarak, yargıda b�rl�ğ� 
tem�n ve tes�s ett�k, Ulusal Yargı Ağı Projes�'n� 
(UYAP) hayata geç�rerek teknoloj�k ve b�l�msel 
gel�şmeler�, yargının h�zmet�ne sunduk. 
Uzlaştırmacılık ve arabuluculuk s�stemler�n� 
kurarak, tara�ara kolaylık get�ren alternat�f çözüm 
yollarını uygulamaya koyduk. Anayasa 
Mahkemes�ne b�reysel başvuru �mkânı, 
lekelenmeme hakkı, Kamu Denetç�l�ğ� Kurumu, 
Türk�ye İnsan Hakları Kurumu, K�ş�sel Ver�ler� 
Koruma Kurumu g�b� pek çok reformu hayata 
geç�rd�k. Yargının bağımsızlığıyla b�rl�kte 
tarafsızlığını da anayasal güvenceye alarak hukuk 
s�stem�m�z�n öneml� b�r eks�ğ�n� daha g�derm�ş 
olduk. Tüm bunlara �laveten halkımızın takd�r ve 
tens�pler�yle Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
S�stem�'ne geçerek tar�h�m�zde �lk defa güçler 
ayrılığı �lkes�n� tam manasıyla ülkem�zde tes�s 
ett�k.”
Gelecek yıl yen� yönet�m s�stem�n�n �lk dönem 
uygulaması ışığında, yürütmey� daha etk�n kılma 
yanında yasama ve yargıyı da güçlend�recek yen� 
reformları ülkeye kazandırmak �sted�kler�n� 
aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elbette bu 
süreçte kamuoyunun farklı kes�mler�n�n yakından 
tak�p ett�ğ� k�m� had�seler üzer�nden yaşanan 
tartışmalar da olab�l�yor. Ama bu tartışmaların her 
b�r�n�n, kend� mecrasında köpürerek sürdükten 
sonra, hukuk devlet� �lkes� havuzunda durulup, 
net�ceye bağlanacağına �nanıyoruz” ded�.
“HİZMET STANDARDINI YÜKSELTEN HER 
ELEŞTİRİYE, HER FİKRE DE KULAK 
VERİYORUZ”
Adalet h�zmetler� ve �nsan hakları başlıkları 
altında yapılanlar ne kadar büyük olursa olsun 
h�çb�r zaman yeterl� olmadığını bel�rten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatın sürekl� 
değ�şt�ğ�, değ�ş�m�n beraber�nde yen� sorunlar 
ürett�ğ� b�r �kl�mde hukuk s�stem�n�n bunun 
dışında kalmasının düşünülemeyeceğ�n� söyled�.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet�n bu konularda 
kend�n� sürekl� yen�lemes�n�n, varsa eks�kler�n� 
g�dermes�n�n var oluş gayes�n� �fa bakımından son 
derece müh�m olduğunun altını ç�zerek, ülkey� 
yönetme sorumluluğunu taşıyan s�yasetç�ler 
olarak meseleye böyle baktıklarını, mevzuatı 
sürekl� gel�şt�rd�kler�n� �fade ett�.
Özgürlük, güvenl�k dengeler� üzer�nde, hak ve 
özgürlükler� �lg�lend�ren her meselede tavırlarını 
�nsan öncel�kl� olarak bel�rled�kler�n� aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu süreçte önümüzü 
açan, b�zlere ufuk kazandıran, h�zmet standardını 
yükselten her eleşt�r�ye her fikre de kulak 
ver�yoruz. M�llet�m�z�n hayrına olduğuna kanaat 
get�rd�ğ�m�z h�çb�r konuda komplekse kapılmadık, 
kapılmayız. Artık 20 yılı ger�de bırakan �kt�dar 
yıllarımızın en öneml� alamet�far�kası hak ve 
özgürlük odaklı reform �rades�n� asla 
kaybetmem�ş olmasıdır” d�ye konuştu.
“ORYANTALİZM ULUSLARARASI SİYASET 
VE HUKUK CAMİASINDA 
MEVCUDİYETİNİ KORUYOR”
Bunca yıldır kend�ler�ne rehberl�k eden reformcu 
ruhu hep d�r� tutmakta ve sürekl� güçlend�rmekte 

kararlı olduklarını bel�rten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydett�: “İslam İşb�rl�ğ� 
Teşk�latı'na üye kardeşler�m�z�n de hukuk, adalet, 
demokras� ve özgürlükler alanında sam�m� b�r 
gayret�n �ç�nde olduğunu b�l�yorum. Z�yaret 
ett�ğ�m�z b�rçok ülkede hayata geç�r�len reformlara 
b�zzat şah�tl�k ed�yoruz. Hatta b�rçok başlıkta 
İslam dünyasındak� dost ve kardeş ülkeler�n Batılı 
devletlerden çok daha �y� b�r konumda olduğunu 
görüyoruz. Ancak İslam âlem�ne ve 
Müslümanlara yönel�k oryantal�st yaklaşımlar, bu 
hasb� gayretler�, atılan kr�t�k adımları çoğu zaman 
perdelemekted�r. İslam dünyası, b�lhassa hukuk ve 
adalet konusunda çoğu haksız, temels�z ve �nsaf 
sınırlarını aşan eleşt�r�lere maruz kalıyor. 
Sömürgec� döneme a�t b�r hastalık olan 
oryantal�zm sadece akadem�de değ�l, uluslararası 
s�yaset ve hukuk cam�asında da mevcud�yet�n� 
koruyor. Kend� sömürgec� geçm�şler�yle yüzleşme 
erdem�n� gösteremeyenler, ağızlarını her 
açtıklarında b�ze �nsan haklarından, hukukun 
üstünlüğünden bahsed�yor. Dünyanın b�rçok 
ülkes�nde el� kanlı terör örgütler�n� desteklemekte 
h�çb�r be�s görmeyenler, b�zlere �nsan hayatının 
kutsallığına da�r nutuk çek�yor. Söz konusu kend� 
güvenl�kler� olunca taş üstünde taş, gerekt�ğ�nde 
baş üstünde baş bırakmayanlar, b�z�m hukuk ve 
adalet s�stem�m�ze laf söylüyor. Oysa hukuk ve 
�nsan hakları meseles�n�n devletlerarası rekabet�n 
aracı hâl�ne get�r�lmes� yanlış olduğu kadar 
tehl�kel� de b�r yaklaşımdır. Doğrudan �nsanı, 
�nsan onurunu, m�lletler�n geleceğ�n� etk�leyen 
konularda ç�e standart uygulamak, �nsan hakları 
mücadeles�ne zarar vermekted�r.”

“SURİYE KRİZİNDE İNSANLIK İYİ BİR 
İMTİHAN VEREMEDİ”
Uluslararası kuruluşların ve k�m� Batılı devletler�n 
söylemler� ve eylemler� arasındak� uçurumun 
ceremes�n� mazlumların, temel hak ve 
özgürlükler� hunharca gasled�lenler�n çekt�ğ�n� 
bel�rten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Neredeyse 12. 
yılını tamamlamak üzere olan Sur�ye kr�z� bunun 
en acı örneğ� olarak karşımızda duruyor. Ş�md�ye 
kadar 1 m�lyonu aşkın Sur�yel�n�n hayatına mal 
olan bu kr�z karşısında maalesef �nsanlık �y� b�r 
�mt�han veremed�. Sur�yel� mazlumların, arşa 
yükselen feryatları, Türk�ye'n�n arasında 
bulunduğu b�r avuç ülke ve kuruluş dışında 
k�msen�n umurunda olmadı. Ne masum beden� 
sah�le vuran Aylan bebeğ�n dramı ne de bombalar 
altında can veren çocukların acısı v�cdanları 
harekete geç�rmeye yetmed�. Batılı ülke ve 
kurumlar, Sur�ye'dek� �nsanlık trajed�s�ne ancak 
mültec�ler kapılarına dayandığı zaman tepk� 
gösterm�şlerd�r. Bu tepk� de sorunun kaynağı olan 
kr�ze çözüm bulmak yer�ne göçmenler� d�kenl� tel 
örgüler�n ardına kapatmak şekl�nde tezahür 
etm�şt�r” d�ye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkem�z� hedef alan terör ve darbe 
suçlarına karşı serg�lenen �k�rc�kl� tavrın, arka planındak� z�h�n 
yapısının farkındayız. B�z k�m�n ne ded�ğ�ne bakmadan, 
mücadelem�z� hukuk �ç�nde ve meşru�yet temel�nde kararlılıkla 
yürütüyoruz. Türk�ye'y� güvenl�kle b�rl�kte özgürlükler ve 
adalette de dünyada �lk sıralara çıkarana kadar çabalarımıza 
devam edeceğ�z” ded�.
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“We w�ll cont�nue our efforts unt�l we 
br�ng Turkey to the first place �n the 
world for freedom and just�ce along 
w�th secur�ty”

Recep Tayy�p Erdogan, quot�ng the 
adopt�on of the Istanbul 
Declarat�on a�med at strengthen�ng 

cooperat�on and exchange of exper�ence 
between the h�ghest jud�c�al bod�es at th�s 
conference, sa�d: “W�th the second 
conference decommun�zed �n Indones�a last 
year, the Conference of Const�tut�onal 
Jud�c�al Bod�es of the member States of the 
Organ�zat�on of Islam�c Cooperat�on has 
now turned �nto an off�c�al and �ndependent 
platform. I bel�eve that our current 
conference, wh�ch �s a cont�nuat�on of th�s 
l�ne, w�ll advance the Istanbul and Bandung 
Declarat�ons much further. I bel�eve that the 
conference, wh�ch w�ll beg�n today and last 
for two days, w�ll hold useful and fru�tful 
d�scuss�ons on top�cs such as the rule of law, 
democracy and respect for human r�ghts. In 
add�t�on, our conference w�ll also allow for 
the mutual exchange of exper�ence and 
knowledge between our h�ghest jud�c�al 
bod�es regard�ng the cons�derat�on of 
const�tut�onal cases and case law.”

“THE MAIN REASON FOR THE 
EXISTENCE OF THE STATE AND ITS 
INSTITUTIONS IS PEOPLE”
e Pres�dent thanked the representat�ves of 
the Supreme Court and lawyers who w�ll 
contr�bute to the conference and expressed 
the follow�ng thoughts: “I thank our 
Cha�rman of the Const�tut�onal Court and 
h�s team who made efforts to organ�ze the 
conference, and I pray to my Lord that our 
meet�ng w�ll contr�bute to the good of the 
Islam�c world and all mank�nd. Our state 
trad�t�on �s based on the motto "Long l�ve 
the man, long l�ve the state". Accord�ngly, 
the ma�n reason for the ex�stence of the state 
and all state �nst�tut�ons �s a person, serv�ng 
a person who �s an ashraf-�-be�ng. e task 
of the State �s to prov�de �ts c�t�zens w�th 
equal r�ghts w�th first-class serv�ces �n all 
areas, from secur�ty to meet�ng bas�c needs. 
e cr�ter�on determ�n�ng the qual�ty of 
serv�ces prov�ded to c�t�zens by state bod�es 
�s the knowledge, sk�lls, v�s�on and 
perseverance of the personnel manag�ng the 
state. e ab�l�ty of the mechan�sm that we 
call the state to fulfill �ts purpose of 
ex�stence depends on the healthy 
funct�on�ng of all �ts organs w�th the help of 
far-s�ghted managers. Undoubtedly, the 
state also has a balance of power w�th�n 
�tself. e health�er th�s balance �s 
establ�shed and works, the better and more 
effect�vely the state mechan�sm and the 
�nst�tut�ons that make �t work. In the event 
of d�sagreements, con��cts or the 
destruct�on of decommun�z�ng compet�t�on 
between men, who form the bas�s of the 
democrat�c system, soc�ety sees th�s as a 

detr�ment. Decommun�zat�on of each of 
them �n �tself �s �mportant not only as a 
balance between leg�slat�ve, execut�ve and 
jud�c�al power.”

“THERE SHOULD NEVER BE A PLACE 
FOR IDEOLOGICAL TAASSUB AND 
BUREAUCRATIC OLIGARCHY IN THE 
PROVISION OF JUSTICE SERVICES”
e Turk�sh Pres�dent sa�d that the 
d�screpancy �n the funct�on�ng of the 
leg�slat�ve power affects both the execut�ve 
and the jud�c�ary. "Somet�mes guard�ansh�p 
overcomes d�ff�cult�es, wh�ch are somet�mes 
perce�ved as a coup d'etat, wh�le the t�me 
and energy we lose leaves us far from our 
democrat�c and econom�c goals," Pres�dent 
Erdogan sa�d, stress�ng that the jud�c�ary �s 
of part�cular �mportance �n th�s p�cture.

Erdogan, recall�ng that Turkey has also 
exper�enced very bad examples, wh�ch one 
never wants to remember �n th�s regard, 
sa�d: “Wh�le there should never be a place 
for �deolog�cal taassub and bureaucrat�c 
ol�garchy �n the prov�s�on of just�ce serv�ces. 
Because just�ce �s not just the bas�s of 
property. It �s also the cornerstone that 
holds together the state arch�tecture. e 
state only and only r�ses above just�ce, 
develops, grows stronger, grows. A state that 
cannot adm�n�ster just�ce and cannot fa�rly 
judge �ts c�t�zens �s doomed to collapse l�ke a 
rotten bu�ld�ng w�th a foundat�on.”

“WE HAVE TAKEN MANY STEPS TO 
IMPROVE THE QUALITY OF JUSTICE 
SERVICES”

Stat�ng that the sl�ghtest om�ss�on or 
v�olat�on of the rule of law w�ll underm�ne 
confidence �n the leg�slat�ve and execut�ve 
author�t�es, as well as �n the jud�c�al system, 
wh�ch w�ll lead to �rreparable damage to the 
funct�on�ng of the state, Pres�dent Erdogan 
cont�nued: “In l�ght of our past exper�ence 
�n Turkey over the past 20 years, we have 

taken many steps, espec�ally to �mprove the 
qual�ty of just�ce serv�ces. We have ensured 
and establ�shed un�ty �n the jud�c�al system, 
�mplemented the Nat�onal Jud�c�al Network 
(UYAP) project and subm�tted technolog�cal 
and sc�ent�fic developments to the serv�ce of 
the jud�c�al system. Hav�ng created 
reconc�l�at�on and med�at�on systems, we 
have �ntroduced alternat�ve settlement 
methods that fac�l�tate the work of the 
part�es. We have �mplemented many 
reforms, such as the poss�b�l�ty of �nd�v�dual 
appeal to the Const�tut�onal Court, the r�ght 
not to be tarn�shed, the Publ�c Control 
Department, the Human R�ghts Department 
of Turkey, the Personal Data Protect�on 
Department. We have el�m�nated another 
s�gn�ficant �aw �n our legal system by 
ensur�ng the const�tut�onal �ndependence of 
the jud�c�al system and �ts �mpart�al�ty. In 
add�t�on to all th�s, thanks to the grat�tude 
and tens�on of our people, for the first t�me 
�n our h�story we have moved to a 
Pres�dent�al-governmental system and fully 
approved the pr�nc�ple of separat�on of 
powers �n our country.”

In l�ght of the first term of appl�cat�on of the 
new management system next year, 
Pres�dent Erdogan, who stated that they 
want to carry out new reforms �n the 
country that w�ll �ncrease the eff�c�ency of 
the execut�ve branch, as well as strengthen 
the leg�slat�ve and jud�c�al power, sa�d: “Of 
course, there may be d�sagreements �n th�s 
process about some �nc�dents, wh�ch are 
closely mon�tored var�ous layers of the 
publ�c are watch�ng. But we bel�eve that 

each of these d�scuss�ons, aer seeth�ng �n 
�ts own env�ronment, w�ll be stopped �n the 
pool of pr�nc�ples of the rule of law and w�ll 
be l�nked to the result.”

“WE ALSO LISTEN TO EVERY 
CRITIQUE AND EVERY IDEA TO 
IMPROVE SERVICE.”

Declar�ng that what �s be�ng done under the 
head�ngs of “Just�ce Serv�ces and Human 
R�ghts” �s never enough, Pres�dent Erdogan 
sa�d that �n an env�ronment where l�fe �s 
constantly chang�ng and changes create new 
problems, �t �s �nconce�vable that the legal 
system should rema�n aloof from th�s. . In 
add�t�on, emphas�z�ng that the constant 
renewal of the state �n these matters and the 
el�m�nat�on of shortcom�ngs, �f any, are 
extremely �mportant to ach�eve the purpose 
of �ts ex�stence, sa�d that they cons�der th�s 
�ssue as pol�t�c�ans respons�ble for govern�ng 
the country, and that they constantly 
�mprove leg�slat�on .

"ORIENTALISM REMAINS RELEVANT 
IN THE INTERNATIONAL POLITICAL 
AND LEGAL COMMUNITY”
Stat�ng that they are comm�tted to 
preserv�ng and constantly strengthen�ng the 
reform�st sp�r�t that has gu�ded them all 
these years, Pres�dent Erdogan sa�d: “I know 
that our brothers and s�sters, members of 
the Organ�zat�on of Islam�c Cooperat�on, 
also make s�ncere efforts �n the field of law, 
just�ce, democracy and freedoms. We 
personally w�tness the reforms carr�ed out 
�n many countr�es that we have v�s�ted. We 
even see �n many headl�nes that fr�endly and 
fraternal countr�es of the Islam�c world are 
�n a much better pos�t�on than Western 
states. However, Or�ental approaches to the 
Islam�c world and Musl�ms, these Hasb�c 
asp�rat�ons oen h�de �mportant steps that 
are be�ng taken. e Islam�c world �s be�ng 
cr�t�c�zed, espec�ally w�th regard to law and 
just�ce, many of wh�ch are unfa�r, unjust�fied 
and go beyond mercy. Or�ental�sm, a d�sease 
of the colon�al era, rema�ns relevant not 
only �n academ�c c�rcles, but also �n the 
�nternat�onal pol�t�cal and legal commun�ty.

 ose who cannot show d�gn�ty to confront 
the�r colon�al past, every t�me they open 
the�r mouths, they tell us about human 
r�ghts, the rule of law. ose who see 
noth�ng wrong w�th support�ng bloody 
terror�st organ�zat�ons �n many countr�es of 
the world are lectur�ng us about the sanct�ty 
of human l�fe. When �t comes to the�r own 
safety, those who leave no stone unturned 
when necessary, talk about our system of 
law and just�ce. Nevertheless, turn�ng the 
�ssue of law and human r�ghts �nto an 
�nstrument of �nterstate compet�t�on �s as 
dangerous as �t �s a wrong approach. e 
appl�cat�on of double standards �n matters 
d�rectly affect�ng human be�ngs, human 
d�gn�ty, and the future of nat�ons �s 
detr�mental to the struggle for human 
r�ghts.”

Turk�sh Pres�dent Recep Tayy�p Erdogan sa�d: "We are aware of the amb�valence 
shown aga�nst the terror and coup cr�mes d�rected aga�nst our country, and the 
th�nk�ng beh�nd �t. Regardless of who says what, we are resolutely fight�ng our fight 
w�th�n the framework of the law and on the bas�s of leg�t�macy. We w�ll cont�nue 
our efforts unt�l we br�ng Turkey to the top �n the world �n terms of freedoms and 
just�ce, as well as secur�ty." He also recalled that the first jud�c�al conference of the 
Const�tut�onal and Supreme Courts, held w�th�n the framework of the 
Organ�zat�on of Islam�c Cooperat�on, was held �n Turkey four years ago.
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Aytmatov Doğumunun 90. Yıl Dönümünde Unutulmadı

ANKARA (S�v�l İn�s�yat�f) Zel�-
ha Sorkunlu/ Kırgız yazar Cen-
g�z Aytmatov'un doğumunun 

90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Keç�ören 
Beled�yes� �le Kaf Yapım tarafından or-
taklaşa düzenlenen 'Ömür Var Asra 
Bedel' �s�ml� etk�nl�ğe Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Şükrü Karatepe, Kültür 
ve Tur�zm Bakan Yardımcısı Nad�r Al-
paslan, Esk� Tarım ve Köy İşler� Bakanı 
Sam� Güçlü, Keç�ören Beled�ye Başkanı 
Mustafa Ak, Balıkes�r Büyükşeh�r Bele-
d�ye Başkanı Zeka� Kafaoğlu, Bursa Bü-
yükşeh�r Beled�ye Başkanı Al�nur Aktaş, 
Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı 
N�hat Ç�ç�, Türk�ye Beled�yeler B�rl�ğ� 
Genel Sekreter� Hayrett�n Güngör, Kır-
gız�stan Cumhur�yet� Ankara Büyükel-
ç�s� İbrah�m Junusov, Kırgız�stan-
Türk�ye Fahr� Konsolosu Dr. Mustafa 
Kurt, öğret�m üyeler� ve b�rçok s�v�l top-
lum kuruluşu tems�lc�s� katıldı.

AYTMATOV'U ANMA 
ETKİNLİĞİNİN STARTI "ÖMÜR 
VAR ASRA BEDEL" İSİMLİ 
ETKİNLİKLE VERİLDİ.

Keç�ören Beled�yes�, Türk kültürünü 
dünyaya tanıtan, şaheser n�tel�ğ�ndek� 
yapıtlarıyla dünyanın en çok okunan ya-
zarları arasında yer alan Ceng�z Aytma-
tov'un doğumunun 90'ıncı yıl dönümü 
dolayısıyla anma etk�nl�ğ� düzenled�. 
Ölümünün 10'uncu yılında b�r yıl sü-
reyle anılacak olan Aytmatov'u anma et-
k�nl�ğ�n�n startı "Ömür Var Asra Bedel" 
�s�ml� etk�nl�kle ver�ld�.

Etk�nl�k, s�yaset ve bürokras� dünyasın-
dan b�rçok �sm� b�r araya get�r�rken, 
yerl� ve yabancı b�rçok katılımcıya da ev 
sah�pl�ğ� yaptı. Ceng�z Aytmatov'a �l�ş-
k�n değerlend�rmeler�n ve fik�rler�n pay-
laşıldığı etk�nl�kte 8 dak�kalık belgesel 
göster�m� yapıldı. Programda konuşma-
cı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Şükrü Karatepe, Kültür ve Tur�zm 
Bakan Yardımcısı Nad�r Alpaslan, Esk� 

Tarım ve Köy İşler� Bakanı Sam� Güçlü, 
Keç�ören Beled�ye Başkanı Mustafa Ak, 
Balıkes�r Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı 
Zeka� Kafaoğlu, Bursa Büyükşeh�r Bele-
d�ye Başkanı Al�nur Aktaş, Şanlıurfa Bü-
yükşeh�r Beled�ye Başkanı N�hat Ç�ç�, 
Türk�ye Beled�yeler B�rl�ğ� Genel Sekre-
ter� Hayrett�n Güngör ve Kırgız Cum-
hur�yet� Ankara Büyükelç�s� İbrah�m Ju-
nusov; Kırgız yazar Ceng�z Aytma-
tov'dan övgü dolu sözlerle bahsett�. Or-
gan�zasyonun gerçekleşmes� �ç�n verd�ğ� 
destek dolayısıyla katılımcılardan büyük 
takd�r ve teşekkür alan Keç�ören Beled�-
ye Başkanı Mustafa Ak, Ceng�z Aytma-
tov tarafından kaleme alınan Selv� Boy-
lum Al Yazmalım F�lm�'n�n başrol 
oyuncusu Türkan Şoray'a ödül verd�. Ra-
hatsızlığı neden�yle etk�nl�ğe katılama-
yan Türkan Şoray'ın ödülünü Erg�n Yıl-
maz aldı. Etk�nl�kte, Türkan Şoray'ın 
Ceng�z Aytmatov'un doğum günü dola-
yısıyla paylaştığı v�deonun göster�m� de 
yapıldı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMA-
NI ŞÜKRÜ KARATEPE: "AYTMA-
TOV MİLLETİNİ ÖVEN VE YÜCEL-
TEN BİR YAZAR”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü 
Karatepe Aytmatov'un savaş dönem�nde 
yaşadığı yoksullukla, mağdur�yetle ve 
mahrum�yetle olgunlaştığını kaydede-
rek, "Okuma-yazma oranının düşük ol-
masıyla b�rl�kte sözlü kültür geleneğ�n�n 
get�rd�ğ� zorunluluk annes�nden ve 
d�ğer yaşlılardan h�kaye d�nleme şansı 
tanımıştır Aytmatov'a. Yazarlığının 
oluşmasında Rus klas�kler� de etk�l� ol-
muştur. Hayatın gerçekler�yle örtüşen, 
toplumun sosyo-kültürel yapısını ortaya 
koyan eserler� aynı zamanda m�llet�n� 
öven ve yücelten b�r �çer�ğe sah�pt�r. 
Eserler� kurmaca olsa b�le gerçekç� b�r 
tarzı olduğunu söylemek pekala müm-
kündür. Kırgız halkının değerler�n� h�ç 
gocunmadan değerl� ve kıymetl� bularak 
eserler�ne yansıtmış ve dünyaya takd�m 

etm�şt�r. Yerel değerden başlayarak ev-
rensel değere ulaşmıştır" d�ye konuştu.
“AYTMATOV'UN DÜNYASI, ORTAK 
GEÇMİŞİMİZİN DÜNYASIDIR”

Edeb�yat, m�lletler�n kültür ve �rfan ha-
yatlarının gelecek nes�llere aktarıldığı 
en öneml� sahalardan b�r�d�r d�yen Baş-
kan Ak, "Aytmatov'un eserler� sadece 
Kırgız kardeşler�m�z�n değ�l bütün Türk 
dünyasının ve bütün �nsanlığın çekt�ğ� 
acılara tanıklık eden, gelecek kuşaklara 
daha güzel b�r hayat bırakab�lmen�n 
anahtarını sunan ölümsüz eserlerd�r. 

Aytmatov'un dünyası, tar�he ve efsane-
lere kodlanan ortak geçm�ş�m�z�n dün-
yasıdır. Yen� b�r değer�n ortaya çıkması 
ancak değerler�n layıkıyla anlaşılmasıyla 
mümkün olur. Cumhurbaşkanımız 
ortak değerler�m�ze sah�p çıkmamızı �s-
t�yor. Aytmatov'u anma programımız da 
bu kapsamda ortak değerler�n yaşatıl-
ması �ç�n oldukça öneml�d�r. Aytmatov 
edeb�yatta b�r kutup yıldızı g�b�d�r. Bu 
kutup yıldızının ülkem�z� aydınlatması 
�ç�n yerel yönet�mler olarak kültürel 
programlara her zaman destek vermek 
mecbur�yet�ndey�z. Programın hazırlan-
masında emeğ� geçen bütün arkadaşla-
rıma teşekkür ed�yorum" �fadeler�n� kul-
landı.
'Ömür Var Asra Bedel' etk�nl�ğ�, çeş�tl� 
hed�ye ve teşekkür plaket� takd�m�n�n 
yanı sıra Aytmatov'un doğum günü anı-
sına kes�len pastanın ardından sona 
erd�.

Kırgız yazar Ceng�z Aytmatov'un doğumunun 90'ıncı yıl 
dönümü dolayısıyla Keç�ören Beled�yes� �le Kaf Yapım 
tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Ömür Var Asra Bedel' 
�s�ml� etk�nl�k düzenled�…

TARİHTE BUGÜN
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90 YEARS FROM THE BIRTH OF
AITMATOV IS NOT FORGOTTEN
ANKARA (C�v�l In�t�at�ve) Zel�ha Sorkunlu
On the occas�on of the 90th ann�versary of the b�rth of the 
Kyrgyz wr�ter Ch�ng�z A�tmatov, Kech�yoren Mun�c�pal�ty and 
Kaf Yapym jo�ntly organ�zed an event called "Ömür Var Asra 
Bedel"...

Kec�yoren Mun�c�pal�ty and Kaf 
Yap�m jo�ntly organ�zed an 
ann�versary even�ng �n honor 

of the wr�ter Ch�ng�z A�tmatov called 
"Ömür Var Asra Bedel". e event was 
attended by Ch�ef Adv�sor to the 
Pres�dent Şükrü Karatepe, Deputy 
M�n�ster of Culture and Tour�sm Nad�r 
Alpaslan, former M�n�ster of Agr�culture 
and Rural Affa�rs Sam� Güçlü, Mayor of 
Kec�oren Mustafa Ak, Mayor of Balıkes�r 
Metropol�tan Mun�c�pal�ty Zekay 
Kafaoğlu, Mayor of Bursa Metropol�tan 
Mun�c�pal�ty Al�nur Aktash, Mayor of 
Bursa Metropol�tan Mun�c�pal�ty 
Sanlıurfa N�hat Ç�ç�, Secretary General 
of the Un�on of Mun�c�pal�t�es of Turkey 
Hayrett�n Güngör, as well as 
Ambassador of the Kyrgyz Republ�c �n 
Ankara Ibrah�m Junusov, Honorary 
Consul of Kyrgyzstan-Turkey Dr. 
Mustafa Kurt, teachers and 
representat�ves of many non-
governmental organ�zat�ons.

AITMATOV'S COMMEMORATIVE 
EVENT BEGAN WITH AN EVENT 
CALLED "ÖMÜR VAR ASRA BEDEL".

e Mun�c�pal�ty of Kech�oren 
organ�zed a commemorat�ve event on 
the occas�on of the 90th ann�versary of 
the b�rth of Ch�ng�z A�tmatov, who 
�ntroduced Turk�sh culture to the world 
and �s one of the most w�dely read 
wr�ters �n the world w�th h�s masterp�ece 
works. e commemorat�on of 
A�tmatov, wh�ch w�ll be celebrated 
throughout the year on the 10th 
ann�versary of h�s death, began w�th an 
event called "Ömür Var Asra Bedel".
Wh�le the event gathered many names 
from the world of pol�t�cs and 
bureaucracy, �t also hosted many local 
and fore�gn part�c�pants. An 8-m�nute 
screen�ng of the documentary took place 
at the event, where assessments and 
�deas about Ch�ng�z A�tmatov were 
shared. e program was attended by 
the Ch�ef Adv�ser to the Pres�dent 
Shyukry Karatepe, Deputy M�n�ster of 

Culture and Tour�sm Nad�r Alpaslan, 
former M�n�ster of Agr�culture and 
Rural Affa�rs Sam� Gyuchlu, Mayor of 
Kech�oren Mustafa Ak, Mayor of the 
Metropol�tan Mun�c�pal�ty of Bal�kes�r 
Zekay Kafaoglu, Mayor of the 
Metropol�tan Mun�c�pal�ty of Bursa 
Al�nur Aktash, Mayor of the 
Metropol�tan Mun�c�pal�ty of Sanl�urch�, 
Mayor of the Metropol�tan Mun�c�pal�ty 
of Sanl�urfa N�hat C�c�, Secretary 
General Un�on of Mun�c�pal�t�es of 
Turkey Hayrett�n Gunger and 
Ambassador of the Kyrgyz Republ�c to 
Ankara Ibrah�m Dzhunusov; He spoke 
about the Kyrgyz wr�ter Ch�ng�z 
A�tmatov w�th words of pra�se. e 
Mayor of Kech�oren, Mustafa Ak, who 
rece�ved great apprec�at�on and grat�tude 
from the part�c�pants for support�ng the 
�mplementat�on of the organ�zat�on, 
presented the award to Turkan Shora�, 
the performer of the ma�n actor of the 
film "Selv� Bo�lum Al Yazmal�m", wr�tten 
by Ch�ng�z A�tmatov. Erg�n Y�lmaz 
rece�ved the award of Turkan Shora�, 
who could not attend the event due to 
h�s �llness. e event also featured a 
v�deo shared by Turkan Shora� on the 
occas�on of the wr�ter's b�rthday.

CHIEF ADVISER TO THE 
PRESIDENT SHYUKRY KARATEPE: 
"AITMATOV IS A WRITER WHO 
PRAISES AND GLORIFIES THE 
NATION”

Ch�ef Adv�ser to the Pres�dent Shukryu 
Karatepe noted that A�tmatov had 
matured due to poverty, suffer�ng and 
depr�vat�on exper�enced dur�ng the war, 
and sa�d: "e need for an oral cultural 
trad�t�on, comb�ned w�th a low level of 
l�teracy, made �t poss�ble for A�tmatov to 
l�sten to the stor�es of h�s mother and 
other elderly people. Russ�an class�cs 
also �n�uenced the format�on of h�s 
wr�t�ng. H�s works, wh�ch co�nc�de w�th 
the real�t�es of l�fe and reveal the soc�o-
cultural structure of soc�ety, also have 
content pra�s�ng and glor�fy�ng the 

nat�on. Even �f h�s works are fict�onal, we 
can say that he has a real�st�c style. He 
never lost s�ght of the values of the 
Kyrgyz people, find�ng them valuable 
and re�ect�ng them �n h�s works and 
present�ng them to the world. Start�ng 
from a local value, �t has reached a 
un�versal value.”

"AITMATOV'S WORLD IS THE 
WORLD OF OUR COMMON PAST”

Accord�ng to the cha�rman of the Ak 
part�es, l�terature �s one of the most 
�mportant spheres �n wh�ch the culture 
and knowledge of peoples are 
transm�tted to future generat�ons: 
"A�tmatov's works are �mmortal works 

that test�fy to the suffer�ngs not only of 
our Kyrgyz brothers, but also of the 
ent�re Turk�c world and all mank�nd, 
wh�ch are the key to leav�ng a more 
wonderful l�fe for future generat�ons. 
A�tmatov's world �s the world of our 
common past, encoded �n h�story and 
legends. e emergence of a new value �s 
poss�ble only w�th a proper 

understand�ng of values. Our pres�dent 
wants us to defend our common values. 
Our A�tmatov memor�al program �s also 
very �mportant �n th�s context to 
preserve common values. A�tmatov �s 
l�ke a polar star �n l�terature. In order for 
th�s polar star to �llum�nate our country, 
we, as local author�t�es, are obl�ged to 
always support cultural programs. I 
thank all my fr�ends who have made 
efforts to prepare the program," the 
statement reads.

e event "L�fe �s the pr�ce of Asra" 
ended aer the presentat�on of var�ous 
g�s and thank-you plaques, as well as a 
cake carved �n honor of A�tmatov's 
b�rthday.

TODAY IN HISTORY
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelensk�y, Rus ordusunun 
saldırıları yüzünden ülkede enerj� sorunları 
yaşanmasına rağmen zafer �ç�n mücadele etmeye 
devam edecekler�n� bel�rterek, her senaryoya hazır 
olmaları gerekt�ğ�n� söyled�.

krayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından Upaylaştığı görüntülü mesajında ulusa seslenerek, 25 Aralık'ta ülkes�nde ve 
dünya genel�nde Noel Bayramı'nı kutlayan herkes�n bayramını tebr�k ett�.

Rusya-Ukrayna savaşının devam ett�ğ�n� hatırlatan Zelensk�y, Rus ordusunun, son 
günlerde Herson kent�ne düzenled�ğ� saldırılarda s�v�ller� hedef aldığını kaydederek, 
"Her Rus kat�l�n� bulacağız." ded�.

Yıl sonuna sadece b�rkaç gün kaldığına d�kkat� çeken Zelensk�y, Rus güçler�n�n bu 
süreçte yen� saldırılar düzenleyeb�leceğ�n� savunarak, vatandaşları hava saldırılarına 
karşı d�kkatl� olmaya çağırdı.
Rus saldırıları yüzünden Ukrayna genel�nde yaşanan elektr�k kes�nt�ler�ne rağmen 
zafer �ç�n mücadele etmeye devam edecekler�n� bel�rten Zelensk�y, "Ama her 
senaryoya hazır olmalıyız." d�ye konuştu.

Kaynak:AA

Ukrayna Devlet Başkanı
Zelensk�y: Her senaryoya 
hazır olmalıyız

Pres�dent of Ukra�ne Zelensky sa�d that they w�ll 
cont�nue to fight for v�ctory, desp�te the energy 
problems �n the country due to attacks by the 
Russ�an m�l�tary, and sa�d that they should be 
ready for any scenar�o.

res�dent of Ukra�ne Volodymyr Zelensky addressed the people �n a Pv�deo message d�str�buted on h�s Telegram account, congratulat�ng 
everyone who celebrated Chr�stmas on December 25 �n h�s country 

and around the world.

Recall�ng that the Russ�an-Ukra�n�an war cont�nues, Zelensky noted that the 
Russ�an army has been target�ng c�v�l�ans �n �ts attacks on the c�ty of Kherson 
�n recent days, and sa�d: "We w�ll find every Russ�an murderer." Not�ng that 
there are only a few days le unt�l the end of the year, Zelensky urged c�t�zens 
to be wary of a�rstr�kes, argu�ng that Russ�an forces could launch new str�kes 
�n the process.

Zelensky stated that they w�ll cont�nue to fight for the v�ctory of AMI, desp�te 
power outages throughout Ukra�ne due to Russ�an attacks, and sa�d: "But we 
have to be prepared for any scenar�o.”

Source: A.A.

Pres�dent of Ukra�ne 
Zelensky: we must be ready 
for any scenar�o

..

Pak�stan Dış�şler� Bakanı B�laval Butto Zerdar�, 
ABD'n�n, Afgan�stan'dan terör saldırılarının 
engellenmes� amacıyla ülkes�n�n sınır güvenl�ğ�n� 
artırmak �ç�n fon sağlamaya �stekl� olduğunu söyled�.

Pak�stan: ABD, sınır güvenl�ğ�m�z� 
artırmak �ç�n fon sağlamaya �stekl�

awn gazetes�ne açıklamalarda Dbulunan Zerdar�, geçen haa 
New Jersey Senatörü ve ABD 

Senatosu Dış İl�şk�ler Kom�tes� Başkanı 
Bob Menendez ve Güney Carol�na 
eyalet�nden Cumhur�yetç� Senatör 
L�ndsey Graham �le ABD Kongres�nde 
görüştüğünü bel�rtt�.

Zerdar�, ABD'n�n Afgan�stan'dan terör 
saldırılarının engellenmes� amacıyla 
Pak�stan'ın sınır güvenl�ğ�n� artırmak �ç�n 
fon sağlamaya �stekl� olduğunu �fade 
ederek, Menendez ve Graham'ın, ABD'n�n 
bunun �ç�n 2023 bütçes�nde İslamabad'a 
fon sağladığını söyled�ğ�n� aktardı.
ABD Dış�şler� Bakanlığı Sözcüsü Ned 

Pr�ce, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, 
Pak�stan Tal�banı'nın (TTP) artan 
saldırılarıyla mücadele konusunda 
İslamabad'a yardıma hazır olduklarını 
söylem�şt�.

Pak�stan Tal�banı (TTP), 28 Kasım'da 
sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad 
yönet�m� �le başlatılan ateşkes�n sona 
erd�ğ�n� ve m�l�tanlarına ülke genel�nde 
güvenl�k güçler�ne saldırı emr� verd�ğ�n� 
açıklamıştı. Örgüt, o tar�hten �t�baren 
güvenl�k güçler�ne saldırılarını 
yoğunlaştırmıştı.
Pak�stan, TTP'y� terör örgütü kabul ed�yor.

Kaynak: AA

Pak�stan's Fore�gn M�n�ster B�lawal Bhutto Zardar� 
sa�d the Un�ted States �s ready to prov�de funds to 
�mprove the secur�ty of �ts country's borders �n order to 
prevent terror�st attacks from Afghan�stan.

Pak�stan: e Un�ted States �s ready to 
prov�de funds to �mprove the secur�ty
of our borders

peak�ng to Dawn newspaper, Zardar� Ssa�d he met w�th New Jersey Senator 
and Cha�rman of the U.S. Senate 

Fore�gn Relat�ons Comm�ttee Bob 
Menendez and Republ�can Senator L�ndsey 
Graham of South Carol�na �n the U.S. 
Congress last week.

Zardar� sa�d the U.S. �s ready to prov�de 
fund�ng to �mprove Pak�stan's border 
secur�ty to prevent terror�st attacks from 
Afghan�stan, add�ng that Menendez and 
Graham sa�d the U.S. �s fund�ng Islamabad 
�n �ts 2023 budget to do so.
US State Department spokesman Ned Pr�ce 

sa�d on December 19 that they are ready to 
help Islamabad �n the fight aga�nst the 
escalat�on of attacks by the Pak�stan� Tal�ban 
(TTP).
On November 28, the Pak�stan� Tal�ban 
(TTP) announced on soc�al med�a that the 
ceasefire �mposed by the Islamabad 
adm�n�strat�on on May 10 had exp�red, and 
ordered the�r m�l�tants to attack secur�ty 
forces throughout the country. S�nce then, 
the organ�zat�on has stepped up �ts attacks 
on secur�ty forces. Pak�stan cons�ders the 
TTP a terror�st organ�zat�on.

Source: A.A.
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ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dİsveç Dışişleri Bakanı Tobias 
Billström'le Ankara'da gerçekleş-

tirdikleri görüşmenin ardından düzenlenen 
ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında yapılan 
üçlü mutabakat kapsamında İsveç'in attığı 
adımları ve verdiği mesajları not ettiklerini 
kaydeden Çavuşoğlu, anayasa ve yasalarda 
yapılan değişikliklerin yeni yılda yürürlüğe 
gireceğini söyledi.

Çavuşoğlu, İsveç'in savunma sanayi ürünle-
rine getirdiği kısıtlamaları kaldırdığına dair 
açıklamaların olumlu olduğuna işaret ede-
rek, "Sonuçta savunma sanayi �rmalarımız 
da her ne kadar açıklama yapsanız da bazı 
ürünleri ithal etmede henüz gerekli olumlu 
cevabı alamadılar. Yani o �rmalar da yetkili-
lerden, sizin mekanizmalarınızdan lisans 
alınması gerektiğini bize söylediler." değer-
lendirmesini yaptı.

Terör bağlantılı kişilerin iadesiyle ilgili de Ça-
vuşoğlu, "Mevkidaşımın özellikle terör örgü-
tü PYD/YPG ile aralarına mesafe koyan 
açıklamaları da önemliydi. Keza PKK ilti-
saklı bir şahsı ülkemize sınır dışı ettiler. Bun-
lar doğru yönde atılan adımlardır. Ancak 
özellikle terör iltisaklı suçluların iadesi ve 
terör varlıklarının dondurulması gibi bazı 
konularda somut bir gelişme yok. Bizim lis-
temizde olmayan bir kişinin iade edilmesini 
memnuniyetle karşıladığımızı zaten söyle-
miştik." ifadelerini kullandı.

Bir FETÖ mensubunun (Bülent Keneş) Tür-
kiye'ye iadesi talebinin İsveç'te Yargıtay tara-
fından reddedildiğini belirten Çavuşoğlu, 
şunları kaydetti:

"Bu çok olumsuz bir gelişme. Terör iltisaklı 
şahısların sınır dışı edilmeleri konusunda 
üçlü ahitnameye uygun olarak ilave adımla-
rın atılması bizim en doğal beklentimiz, 
İsveç ve Finlandiya'nın da ahitnameden 
doğan yükümlülükleridir. Üçlü ahitname hü-
kümlerine karşı FETÖ mensupları için İsveç 
bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor, fa-
aliyetlerini devam ettiriyor. Hatta 'Oraya gi-
dersek iade de edilmeyiz dolayısıyla rahatça 
yaşarız, işlediğimiz suçlardan dolayı da 
hesap vermeyiz' anlayışıyla İsveç'i cazip bir 
ülke olarak görmeye devam ediyorlar.”

KAYNAK:AA

Dış�şler� BakanıÇavuşoğlu: 
FETÖ mensupları �ç�n 
İsveç b�r caz�be merkez�
olmaya devam ed�yor

Dış�şler� Bakanı Çavuşoğlu,
“FETÖ mensupları �ç�n İsveç b�r 
caz�be merkez� olmaya devam 
ed�yor" �fadeler�n� kullandı.

Fore�gn M�n�ster Cavusoglu:
Sweden cont�nues to be a center
of attract�on for members of the 
Fethullah Gülen Terror�st
Organ�zat�on (FETÖ)
Fore�gn M�n�ster Mevlut Cavusoglu 
speaks at a jo�nt press conference aer 
meet�ng w�th Swed�sh Fore�gn M�n�ster 
Tob�as B�llström �n Ankara. Not�ng that 
they noted the steps taken by Sweden 
and the messages g�ven by Sweden as 
part of the tr�part�te agreement between 
Turkey, Sweden and F�nland, Cavusoglu 
sa�d that the amendments made to the 
const�tut�on and laws w�ll come �nto 
force �n the new year.

avusoglu, po�nt�ng out that statements that CSweden has l�ed restr�ct�ons on defense 
�ndustry products are pos�t�ve: “As a result, our 

defense �ndustry enterpr�ses have not yet rece�ved the 
necessary pos�t�ve response to the �mport of some 
products, although you are mak�ng a statement. In other 
words, these compan�es have told us that l�censes must be 
obta�ned from the author�t�es and your mach�nery.”

Regard�ng the extrad�t�on of persons assoc�ated w�th 
terror�sm, Cavusoglu sa�d: “e statements of my 
colleague, espec�ally those that d�stanced themselves from 
the terror�st organ�zat�on PYD/YPG, were also �mportant. 
In add�t�on, they deported a person assoc�ated w�th the 
PKK to our country. ese are steps �n the r�ght d�rect�on. 
However, there are no spec�fic changes, espec�ally on 
some �ssues, such as the extrad�t�on of terror�st-related 
cr�m�nals and the freez�ng of terror�st assets. We have 
already sa�d that we welcome the extrad�t�on of a person 
who �s not on our l�st," he sa�d.

Cavusoglu stated that the request to extrad�te a FETÖ 
(Bulent Kenesh) member to Turkey was rejected by the 
Swed�sh Court of Cassat�on and sa�d:

“�s �s a very negat�ve development. We qu�te naturally 
expect that further steps w�ll be taken �n accordance w�th 
the tr�part�te pact on the deportat�on of persons assoc�ated 
w�th terror�sm and the obl�gat�ons of Sweden and F�nland 
der�v�ng from th�s pact. Sweden cont�nues to be the center 
of attract�on for FETÖ members aga�nst the prov�s�ons of 
the Tr�ple Pact and cont�nues �ts act�v�t�es. In fact, they 
cont�nue to v�ew Sweden as an attract�ve country w�th the 
understand�ng that "�f we go there, we w�ll not be 
extrad�ted, so we can l�ve comfortably and w�ll not be held 
accountable for the cr�mes we have comm�tted.”

SOURCE:AA

Kırgız�stan Büyükelç�s�nden
Güven Mektubu

NKARA (S�v�l İn�s�yat�f) Zel�ha Sorkunlu / Cumhurbaş-Akanı Recep Tayy�p Erdoğan, Kırgız�stan Büyükelç�s� Rus-
lan Kazakbaev'� Cumhurbaşkanlığı Küll�yes�nde kabul ett�. 

Kabulde Büyükelç� Kazakbaev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mek-
tubunu sundu.

Kırgız�stan Büyükelç�s� Ruslan Kazakbaev, Kırgız�stan Cumhurbaş-
kanı Sadır Caparov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yen� yıl dolayısıyla 
kutlama mesajını �lett�.

Görüşmede taraflar, devletler arasındak� tar�hsel dostluk ve kardeşl�k 
�l�şk�ler�ne d�kkat çekt�. İk� devlet arasındak� �ş b�rl�ğ�n�n tüm alanların-
da daha da gel�şt�r�lmes�, gen�şlet�lmes� ve güçlend�r�lmes�n�n yolları ay-
rıntılı olarak konuştular.

Ruslan Kazakbayev, Kırgız tarafının �k� kardeş ülke arasındak� �şb�r-
l�ğ�n�n gel�ş�m�ne ve güçlend�r�lmes�ne özel önem verd�ğ�n�n altını ç�ze-
rek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılında Kırgız Cumhur�yet�'n� z�-
yaret davet�n� hatırlattı.

Türk�ye Cumhur�yet� Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, Tür-
k�ye'dek� d�plomat�k m�syonunun başlamasından ötürü Kırgız Büyü-
kelç� Ruslan Kazakbayev'e tebr�k ederek başarılar d�led�. Kırgız�stan �le 
Türk�ye arasındak� stratej�k kardeşl�k �l�şk�ler�n�n daha da gel�şt�r�lmes� 
ve güçlend�r�lmes�ne olan güven�n� d�le get�rd�.

Kazakbaev'�n eş�, çocukları ve bazı büyükelç�l�k mensuplarının Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'a takd�m�n�n ardından hatıra fotoğrafı çekt�r�ld�.

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, 
Kırgız�stan Büyükelç�s� Ruslan Kazakbaev'� 
Cumhurbaşkanlığı Küll�yes�nde kabul ett�. 

Ambassador of Kyrgyzstan to Turkey 
Kazakbayev met with Recep Tayyip 
Erdogan on the occasion of 
presentation of credentials

NKARA (Civil Initiative) Zelikha Sorkunlu / President Recep ATayyip Erdogan received Ambassador of Kyrgyzstan Ruslan 
Kazakbayev at the Presidential Palace. At the reception, 

Ambassador Kazakbayev presented his credentials to President Erdogan.
e Ambassador of Kyrgyzstan Ruslan Kazakbayev conveyed a 

congratulatory message from the President of Kyrgyzstan Sadyr Zhaparov 
to President Erdogan in honor of the New Year.

During the meeting, the sides drew attention to the friendship and 
fraternal relations between the states. ey discussed in detail the ways of 
further development, expansion and strengthening of cooperation between 
the two states in all areas.

Ruslan Kazakbayev stressed that the Kyrgyz side attaches special 
importance to the development and strengthening of cooperation between 
the two fraternal countries and recalled the invitation of President Erdogan 
to visit the Kyrgyz Republic in 2023.

President of the Republic of Turkey Recep Tayyip Erdogan 
congratulated Ambassador of Kyrgyzstan Ruslan Kazakbayev on the start 
of his diplomatic mission in Turkey and wished him success. He expressed 
con�dence in the further development and strengthening of strategic 
fraternal relations between Kyrgyzstan and Turkey.

Ambassador Kazakbayev's wife and children were photographed as a 
memento with the Turkish president.

President Recep Tayyip Erdogan received 
Ambassador of Kyrgyzstan Ruslan Kazakbayev 
at the Presidential Palace.
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ltun, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğündek� AAAtölye'de düzenlenen "Medyada Kadın Olmak 
Panel�"nde konuştu.

Meselen�n, medya sektöründe kadın �st�hdamı ve çalışma 
koşullarının �y�leşt�r�lmes� �le yayın �çer�kler�nde kadın 
tems�l� olduğunu söyleyen Altun, programın tanıtım afiş�nde 
yer alan Hal�de Ed�p Adıvar g�b�, tar�hte sanattan edeb�yata, 
medyadan s�yasete kadar farklı alanlarda büyük başarılara 
�mza atmış kurucu kadın aktörlerle karşılaşıldığını hatırlattı.

Altun, Adıvar'ın, Anadolu Ajansı'nın kuruluş fikr�n� 
vermes�n�n yanı sıra M�ll� Mücadele'n�n de öneml� 
kahramanlarından b�r� olduğunu bel�rtt�.
Adıvar'ın, 19 Mayıs 1919'da Fat�h'te ve 22 Mayıs'ta 
Kadıköy'de m�t�ngler düzenled�ğ�n�, özell�kle 23 Mayıs 
1919'da Sultanahmet Meydanı'ndak� m�t�ngde yaptığı 
konuşmasıyla hatırlandığını �fade eden Altun, bu m�t�ngde 
Adıvar'ın, Mehmet Em�n Yurdakul'dan sonra söz alarak 200 
b�n k�ş�l�k k�tlen�n karşısında Türk kadınının güçlü ses�n� 
ortaya koyduğunu ve �şgalc�lere net b�r çağrıda bulunduğunu 
söyled�.

Cumhurbaşkanlığı İlet�ş�m Başkanı Altun, şöyle devam ett�:
"O özgüven çok kıymetl�d�r. Hal�de Ed�p Adıvar'ın 
hatıralarını okuduğumda ben� en fazla etk�leyen hususlardan 
b�r� özgüvend�r. Özgüven�, dönem�n b�rçok kadın yazarında 
görüyoruz. B�z�m 'Medyada Kadın Olmak' �s�ml� b�r 
tartışmada her şeyden önce bu özgüven �nşasını 
konuşmamız gerek�r d�ye düşünüyorum. Mutlak suretle bu 
özgüven nasıl korunur, nasıl �nşa olunur ve nasıl sürekl� 
halde nes�lden nesle aktarılab�l�r, bunu mutlak surette 
tartışmaların merkez�nde tutmamız gerek�r d�ye 
düşünüyorum.”

“Haberc�l�k anlamında öneml� numuneler ortaya koyan 
kadın gazetec�ler oldu”
Altun, medya sektöründe kadınların �st�hdamının son 
dönemde arttığını, özell�kle son 20 yılda medya alanının 
büyümes�yle bu somut gel�şmey� hep beraber tecrübe 
ett�kler�n� kaydett�.
Panelde kadınların medyadak� çalışma koşullarının 
�y�leşt�r�lmes� konusunun b�r temel mesele olarak 
tartışılmasının önem�ne �şaret eden Altun, çalışma koşulları, 
b�r�k�mler�n sektöre yansıması ve kar�yer süreçler�n�n daha 
�ler�ye götürülmes� konusunun da ele alınması gerekt�ğ�n� 
vurguladı.

Medyada kadın yönet�c� sayısının arttırılmasının, kadın 
yönet�c� kültürünün kurumsallaşmasının sağlanması 
gerekt�ğ�n� bel�rten Altun, sözler�n� şöyle sürdürdü:
"Gerek tekn�k �çer�klerde gerek yaratıcı �çer�klerde etk�n 
şek�lde faal�yet gösteren ve yönet�c�l�k basamaklarını 
kolaylıkla çıkab�len kadınların var olduğu b�r medya 
ekos�stem�, b�z�m �ht�yacımız olan medya ekos�stem�d�r. 

İlet�ş�m Başkanı Altun:
Kadının medyadak� gücü 
ne kadar artarsa daha ad�l
toplumsal düzene ulaşma
�mkanı o kadar artar

Cumhurbaşkanlığı İlet�ş�m Başkanı 
Fahrett�n Altun, kadınların medya-
dak� gücü ve yayın �çer�kler�nde 
doğru tems�l� ne kadar artarsa daha 
ad�l b�r toplumsal düzene ulaşma 
�mkanının da o kadar artacağını
bel�rtt�.

Şöyle b�r yanılsamayla karşı karşıya kaldık uzun yıllar. 
'Medyada kadınlar bell� başlı �şler� yapab�l�r, bell� başlı 
�şler� yapamazlar. Örneğ�n, kr�z, afet, savaş haberc�l�ğ� 
söz konusu olduğunda kadınlar bu alanda varlık 
gösteremezler'. Bu yanılsamanın son dönemde ortadan 
kalkmasını tem�n eden çok başarılı performanslar 
serg�leyerek medya tar�h�m�ze haberc�l�k anlamında çok 
öneml� numuneler ortaya koyan kadın gazetec�ler oldu.”

Altun, bu kadın gazetec�ler�n savaş ve afet haberc�l�ğ�yle 
sahada başarılı �şler yaparak bu yanılgının b�r �llüzyon 
olduğunu gösterd�ğ�n� d�le get�rd�.

"Kadınların tems�l�, toplumun ad�l tems�l�d�r"
Medyada kadınların konumunun �y�leşt�r�lmes� 
konusunun üzer�nde çalışılması gerekt�ğ�ne d�kkat� 
çeken Altun, kadınların medyadak� tems�l�yle �lg�l� 
uluslararası akadem�k l�teratüre bakıldığında karşı 
karşıya kalınan kel�meler�n her şeyden önce ayrımcılık 
ve c�ns�yetç�l�k �çerd�ğ�n�, bu gerçekle yüzleş�lmes� 
gerekt�ğ�n� bel�rtt�.
Altun, "Ayrımcılığın, c�ns�yetç�l�ğ�n örtülü ya da açık 
b�r şek�lde medyadak� �çer�klerden tem�zlenmes� ve bu 
anlamda medyadak� d�l�n tem�zlenmes� son derece 
kr�t�kt�r. Önyargılar bu anlamda medyadak� yanlış ve 
eks�k kadın tems�ller�n�n en temel unsurlarından 
b�r�d�r." ded�.
Üzer�nde durulması gereken öneml� hususlardan 
b�r�n�n de gerçek kadın h�kayeler�n�n medyada çok 
daha fazla yer bulması gerekl�l�ğ� olduğunu aktaran 
Altun, kadınların özne olduğu, onların gerçek 
başarılarını yansıtan haberler�n varlığının, kadınların 
doğru tems�l�n� mümkün kılacağını vurguladı.
Altun, medyada kadın beden�n�n metalaştırılmasının ve 
t�car�leşt�r�lmes�n�n, kadın tems�l�n� sorunsallaştıran 
unsurlardan b�r� olduğuna d�kkat� çekt�.

"Ş�ddet� normalleşt�r�c�, meşrulaştırıcı yayınlar 
ötek�leşt�r�lmel�"
Kadına karşı ş�ddet haberler�ne de �şaret eden Altun, 
burada kullanılan d�le yönel�k şu görüşler� paylaştı:
"Ş�ddet� normalleşt�r�c�, meşrulaştırıcı, hafi�eşt�r�c� 
bütün yayınlar çok açık ve net şek�lde ötek�leşt�r�lmel�, 
kr�m�nal�ze ed�lmel�d�r, et�ketlenmel� ve 
yaalanmalıdır. Bu anlamda b�r ortak kültür 
gel�şt�r�lmel�d�r. Çünkü ş�ddet� büyüten unsurlardan b�r 
tanes� de belk� çok üzer�nde durmadığımız, 
tartışmadığımız meselelerden b�r� de budur, ş�ddet� 
normalleşt�r�c�, hafi�eşt�r�c� yayınlar. Kavram set� �nşa 
ed�leb�l�r, 'Kadına karşı ş�ddet haberler�nde 
kullanılmamalıdır' d�ye b�r konvans�yon oluşturulab�l�r. 
Bu konvans�yon etrafında uluslararası b�r �n�s�yat��e 
belk� kadına karşı ş�ddet haberler�n�n nasıl ele 
alınab�leceğ� ortaya konab�l�r.”

Medyada görev alan kadınların medyadak� d�le 
katkısının son derece öneml� olduğunu bel�rten Altun, 
"Nötr görünen, bünyes�nde çok c�dd� ayrıştırıcı öğeler 
barındıran pek çok �faden�n, bu anlamda ayıplanması 
da son derece öneml�." sözler�n� sarf ett�.

"Üzer�m�ze ne düşerse yapmakta kararlıyız"
Kadın ve erkeğ�n değer s�stem� �çer�s�nde b�rb�r�n� 
tamamladığı b�r kültürel geleneğe sah�p olunduğunu 
d�le get�ren Altun, Batılı b�r sömürge ve Batıcı 
bağımlılık düzen�n�n beraber�nde get�rd�ğ� değer 
s�stemler� erozyonunun, bu alanda c�dd� sorunlar 
yaşanmasına sebep olduğuna �şaret ett�.

Modernleşme sürec�ndek� �mkanlar kullanılarak, bu 
süreçle tarumar olan n�tel�kl�, olumlu özell�kler�n de 
yaşatılmasının önem�n� vurgulayan Altun, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan'ın, eğ�t�mden 
sağlığa, ekonom�den sanata, akadem�den medyaya 
kadar kadınların pek çok alanda n�tel�kl� şek�lde varlık 
göstermes� gerekt�ğ�ne �nandığını, s�yas� hayatında 
bunun �ç�n mücadele ett�ğ�n� ve kadınların toplumsal 
hayata ve s�yasete katılımı noktasında uğraş verd�ğ�n� 
söyled�.

Altun, "Kadınların medyadak� gücü ve yayın 
�çer�kler�nde kadınların doğru tems�l� ne kadar artarsa 
daha ad�l b�r toplumsal düzene ulaşma �mkanımız da o 
kadar artar. Bunun �ç�n el b�rl�ğ�yle çalışmalıyız. B�z bu 
noktada üzer�m�ze ne düşerse bunu yapmakta 
kararlıyız, her türlü fik�rler�n�ze, desteğ�n�ze, 
yönlend�rmen�ze, eleşt�r�ler�n�ze, projeler�n�ze açığız." 
d�ye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İlet�ş�m Başkanı Altun, Anadolu 
Ajansı'na bu öneml� panel� düzenlend�ğ� �ç�n teşekkür 
ett�.
Panele katılan, medyada görevl� kadınlar, daha sonra 
AA Ayrımcılık Hattı Ed�törü Zeynep Bayramoğlu 
moderatörlüğünde meslek� deney�mler�n� paylaştı.
KAYNAK:A
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Altun spoke at the "Panel on Be�ng a Woman �n the 
Med�a" held at AATOLI, the General D�rectorate 
of the Anadolu Agency.

Altun, who sa�d that the problem l�es �n the employment of 
women and the �mprovement of work�ng cond�t�ons �n the 
med�a sector, as well as �n the representat�on of women �n 
broadcast content, recalled that �n h�story there have been 
women founders who have ach�eved great success �n 
var�ous fields, from art to l�terature, from med�a to pol�t�cs, 
such as Khal�de Oed�pus Ad�var, wh�ch was dep�cted on 
the advert�s�ng poster of the program. He also stated that 
Adyvar was one of the �mportant heroes of the Nat�onal 
Struggle, and expressed the �dea of creat�ng the Anadolu 
Agency.

He stated that Adyvar organ�zed rall�es �n Fat�ha on May 
19, 1919 and �n Kad�key on May 22, and that he �s 
espec�ally remembered for h�s speech at the rally on 
Sultanahmet Square on May 23, 1919, and that Adyvar 
took the �oor aer Mehmet Em�n Yurdakul and put 
forward a strong vo�ce of Turk�sh women �n front of a mass 
of 200,000 people and made a clear call to the �nvaders. 
e head of the Commun�cat�ons Department cont�nued 
as follows:

"�s self-confidence �s very valuable. When I read the 
memo�rs of Hal�de Ed�b Adıvar, one of the �ssues that 
�mpressed me the most was self-confidence. We see self-
confidence �n many women wr�ters of that per�od. I th�nk 
that �n the d�scuss�on called "Be�ng a woman �n the med�a" 
we should first of all talk about th�s strengthen�ng of self-
confidence. We absolutely need to understand how to 
ma�nta�n th�s self-confidence, how to bu�ld �t and how �t 
can be constantly passed from generat�on to generat�on."

« It was women journal�sts who set an �mportant 
example �n terms of report�ng.”

Altun noted that the employment of women �n the med�a 
sector has �ncreased recently, and that all of them have 
exper�enced th�s part�cular development along w�th the 
growth of the med�a field, espec�ally over the past 20 years. 
Not�ng the �mportance of d�scuss�ng the �ssue of �mprov�ng 
the work�ng cond�t�ons of women �n the med�a as a 

Head of the Commun�cat�ons Department of the 
Pres�dent of Turkey Fahrett�n Altun: the more power 
women have �n the med�a, the more opportun�t�es 
there are to ach�eve a more equ�table soc�al order
Fahrett�n Altun, head of the Pres�dent�al Commun�cat�ons Department, sa�d that the more 
women have power �n the med�a and the more accurately represented �n the content of 
publ�cat�ons, the more l�kely they are to ach�eve a more equ�table soc�al order.

fundamental �ssue �n the group, Altun emphas�zed 
that the �ssue of work�ng cond�t�ons, re�ect�ng sav�ngs 
�n the sector and further development of career 
processes should also be cons�dered.

Aer stat�ng that the number of women managers �n 
the med�a should be �ncreased and the culture of 
women managers should be �nst�tut�onal�zed, Altun 
went on to say:
“A med�a ecosystem where there are women who 
work effect�vely �n both techn�cal and creat�ve content 
and who can eas�ly r�se up the ranks �s the med�a 
ecosystem we need. We have been deal�ng w�th the 
�llus�on for many years. “In the med�a, women can do 
certa�n jobs, they can't do certa�n jobs. For example, 
when �t comes to cr�ses, natural d�sasters, war 
report�ng, women cannot be present �n th�s area.” It �s 
women journal�sts who have prov�ded very �mportant 
examples �n our med�a h�story �n terms of journal�sm, 
del�ver�ng very successful speeches that have ensured 
that th�s �llus�on has d�sappeared �n recent t�mes.”
Altun stated that these female journal�sts showed that 
th�s error was an �llus�on by do�ng successful work �n 
th�s area w�th coverage of wars and natural d�sasters.

    "Women's representat�on �s a fa�r representat�on 
of soc�ety”

Po�nt�ng out that the �ssue of the advancement of 
women �n the med�a should be explored, Altun sa�d 
that when look�ng at the �nternat�onal academ�c 
l�terature on women's representat�on �n the med�a, the 
words that are encountered �n the first place conta�n 
d�scr�m�nat�on and sex�sm, and th�s real�ty should be 
confronted .

Fahrett�n Altun sa�d: “It �s extremely �mportant to 
clean d�scr�m�nat�on and sex�sm from content �n the 
med�a �n a covert or overt way and to clean up the 
language �n the med�a �n th�s sense. In th�s sense, 
prejud�ce �s one of the most fundamental elements of 
false and �ncomplete representat�ons of women �n the 
med�a.”
Stat�ng that one of the �mportant �ssues that should be 
h�ghl�ghted �s the need for real women's stor�es to find 

much more space �n the 
med�a, Altun stressed 
that the ex�stence of news 
that re�ects the real 
ach�evements of women, 
�n wh�ch women are the 
subjects, w�ll allow for 
the correct presentat�on 
women. He also noted 
that the commod�ficat�on 
and commerc�al�zat�on of 
the female body �n the 
med�a �s one of the 
elements that 
problemat�ze the 
representat�on of women.

“Publ�cat�ons that normal�ze and leg�t�m�ze 
v�olence should be marg�nal�zed”

Po�nt�ng to the news about v�olence aga�nst women, 
Altun shared the follow�ng v�ews on language:
“All publ�cat�ons that normal�ze, leg�t�m�ze and 
m�t�gate v�olence must be very clearly and clearly 
marg�nal�zed, cr�m�nal�zed, labeled and labelled. In 
th�s sense, a common culture should develop. Because 
one of the elements that ampl�fies the v�olence �s 
perhaps one of the �ssues that we don't dwell on and 
d�scuss very much, and �t �s the publ�cat�ons that 
normal�ze and m�t�gate the v�olence. You can 
construct a set of concepts, form a convent�on that 
"v�olence aga�nst women should not be used �n the 
news." W�th the help of the �nternat�onal �n�t�at�ve 
around th�s convent�on, �t may be poss�ble to 
demonstrate how to respond to news of v�olence 
aga�nst women.”

Stat�ng that the contr�but�on of women work�ng �n the 
med�a to med�a language �s extremely �mportant, 
Altun sa�d: "It �s also extremely �mportant that many 
express�ons that seem neutral and conta�n very strong 
separat�ng elements are condemned �n that sense."

"We are determ�ned to do whatever comes our way"

Western dependency reg�mes has caused ser�ous 
problems �n th�s area. Emphas�z�ng the �mportance of 
se�z�ng opportun�t�es �n the modern�zat�on process 
and preserv�ng the sk�lled, pos�t�ve tra�ts that have 
been destroyed by th�s process, Altun sa�d that 
Pres�dent Recep Tayy�p Erdogan bel�eves that women 
should have a sk�lled presence �n many areas from 
educat�on to healthcare, from the economy to the arts, 
from academ�a to the med�a, and that he fights for th�s 
�n h�s pol�t�cal l�fe and str�ves for the part�c�pat�on of 
women �n soc�al l�fe and pol�t�cs.

Altun, Head of Commun�cat�ons of the Pres�dent of 
Turkey, thanked Anadolu Agency for organ�z�ng th�s 
�mportant d�scuss�on. Women work�ng �n the med�a 
who part�c�pated �n the d�scuss�on shared the�r 
profess�onal exper�ence under the gu�dance of Zeynep 
Bayramoglu, ed�tor of the AA D�scr�m�nat�on L�ne.

SOURCE:AA



Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis� Başkanı 
Doç. Dr. Sal�m Atay, "Yazılımcı sayımız 2021'de 
yüzde 17,8 oranında artmış. Yan� ne yetenek 
kaybımız var, ne sektörde küçülme var. Öyle b�r şey 
söz konusu değ�l." ded�.

İstanbul İnsan Kaynakları
Forumu başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynak-
ları Ofis� Başkanı Doç. Dr. Sal�m 
Atay, "(Türk�ye'den 30 b�n yazı-

lımcının g�tt�ğ� �dd�ası) Yazılımcı sayımız 
2021'de yüzde 17,8 oranında artmış. Yan� 
ne yetenek kaybımız var, ne sektörde kü-
çülme var. Öyle b�r şey söz konusu değ�l." 
ded�.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis� 
tarafından "Yen� yüzyılın yetenek merkez� 
(Talent hub of the new century)" temasıy-
la �lk� düzenlenen "İstanbul İnsan Kay-
nakları Forumu (İstanbul HR Forum)", 
İstanbul Kongre Merkez�'nde başladı.

Forumun açılışında konuşan Cumhur-
başkanlığı İnsan Kaynakları Ofis� Başkanı 
Doç. Dr. Atay, �nsan kaynakları alanında 
elde ett�kler� deney�mler� özel sektörle ol-
duğu g�b� d�ğer ülkelerle de paylaştıkları-
nı bel�rterek, geçen ay Semerkant'ta Türk 
Devletler� Teşk�latı �le e-�nsan konusunda 
�ş b�rl�ğ� anlaşmasını �mzaladıklarını b�l-
d�rd�.

Atay, modern �nsan kaynakları uygula-
malarını �çeren bütüncül s�stemler�n� sa-
dece Türk devletler� �le değ�l, talep eden 
tüm ülkelerle paylaşmaya hazır oldukları-
nı söyled�.
Gerek büyük ver�y� anal�z ederken gerek-
se araç ve yöntemler� gel�şt�r�rken �lg�l� ku-
rumlarla tam b�r �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde hare-
ket ett�kler�n� bel�rten Atay, "Bu �lkeler ve 
�ş b�rl�ğ�n�n oluşturduğu yüksek katma de-
ğerl� projeler sonucunda ülkem�z�n uzun 
yıllardır bekled�ğ� köklü �nsan kaynakları 
reformunu başlattık." ded�.

Ülken�n genç b�r nüfusu, aynı zamanda 
yetenek kapas�tes� bulunduğunu aktaran 
Atay, dünyadak� her sektörde, her ülkede 
b�r Türk g�r�ş�mc�n�n kend�s�ne yer bul-
duğunu, rekabete dah�l olduğunu ancak 
genç yeteneklere sah�p olunmasına rağ-
men �nsan kaynakları alanında yeter�nce 
profesyonel bulunmadığını kaydett�.

Atay, �nsan kaynakları alanında profesyo-
neller�n yet�şmes�yle b�rl�kte KOBİ'ler�n 
kurumsallaşma sürec�ne, büyüme sürec�-
ne çok c�dd� katkı vereb�lecekler�n� �fade 
ett�.

“Türk�ye'den 30 b�n yazılımcının g�tt�ğ� 
�dd�aları doğru değ�l”

Bazı medya organlarında 2021 yılında 30 
b�n yazılımcının Türk�ye'den göç ett�ğ�ne 
değ�n�ld�ğ�n� bel�rten Atay, şunları kay-
dett�:

"Yazılımcı sektöründe büyümen�n yavaş-
ladığı görünüyor, şunu söylemek �ster�m; 
b�z İnsan Kaynakları Ofis� olarak bu alan-
dak� her türlü ver�ye sah�b�z ve bu hare-
ketl�l�ğ�, yetenek hareketl�l�ğ�n� �zl�yoruz. 
Baştan şunu kabul etmem�z gerek�yor; 
dünya tar�h� boyunca yetenekler, da�ma 
başka kültürlere g�d�p oralardan farklı şey-
ler� öğrenme yoluna g�tm�şlerd�r. Bu çok 
normald�r, geçm�şte oldu. O zamanın fi-
z�ksel koşulları, o zamanın ulaşım araçla-
rının yeters�zl�ğ�ne rağmen olmuştur. 
Ş�md� her şey çok mümkün. Dolayısıyla 
dünyada böyle hareketl�l�k her ülke �ç�n 
geçerl�. Yeter k� n�tel�kl� �nsan kaynağı 
olsun.”

Bu �dd�aların kes�nl�kle gerçeğ� yansıtma-
dığını vurgulayan Atay, "2021'de Avru-
pa'da yazılımcı sektöründe yüzde 7,5 b�r 
büyüme olmuş, Türk�ye'de �se yüzde 12,5 
büyüme olmuş. Yan� Avrupa'nın da çok 
daha üstünde b�r büyüme serg�lem�ş�z. 
Y�ne yazılımcı sayımız 2021'de yüzde 
17,8 oranında artmış. Yan� ne yetenek kay-
bımız var, ne sektörde küçülme var. Öyle 
b�r şey söz konusu değ�l." �fadeler�n� kul-
landı.

"Önce �nsanı kazanmak, gel�şt�rmek �ç�n 
var gücümüzle çalışıyoruz”
ASELSAN Yönet�m Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün 
de "�nsan odaklı kalkınmayı" b�r görev ve 
v�zyon olarak ben�msed�kler�n� söyled�.

Son b�rkaç yıldır Türk�ye genel�nde �nsan 
kaynağı yönet�m� konusunda felsefik de-
ğ�ş�mler olduğunu bel�rten Görgün, 
"İnsan kaynaklarının, kurumlarda salt b�r 
çalışan destek b�r�m� olarak konumlandı-
rıldığı operasyonel bakış açısından strate-
j�k sev�yeye dönüştürme çabalarını yakın-
dan tak�p d�yoruz." ded�.
Görgün, �şten önce, �nsanı kalkındırmayı 
hedefleyen, �nsanı merkeze alan b�r �nsan 
kıymet� yönet�m�n�n artık dünyanın önde 

gelen ş�rketler�n�n de temel stratej�s� hal�-
ne geld�ğ�n� aktararak, şunları kaydett�:

"Özell�kle son yıllarda tüm dünyayı etk�-
leyen gel�şmeler �nsanın kaynaktan kıy-
mete dönüşümünü de herkes tarafından 
öncel�kl� hale get�rd�. İnsanın hayaller�, 
hedefler�, beklent�ler�, �ht�yaçları ve has-
sas�yetler� olması onların sadece kaynak 
olarak algılanmasının büyük b�r yanılgı 
olduğunu da göster�yor b�zlere. Bu nokta-
dan hareketle �nsan kıymet� yönet�m�, 
artık ş�rketler�n, kurumların ve devletle-
r�n gelecekler�n� bel�rleyen temel yakla-
şımlar hal�ne geld�. Devlet�m�z�n b�ze gös-
terd�ğ� v�zyon, kararlı duruş ve güven sa-

yes�nde bugün ülkem�z�n en n�tel�kl� te-
s�sler�ne, ülkem�z�n en n�tel�kl� �nsan kıy-
met�n� yerleşt�rerek dünyada oyun değ�ş-
t�r�c� güce kavuştuk. B�zler de bu gel�ş�m� 
desteklemek, önce �nsanı kazanmak, ge-
l�şt�rmek �ç�n var gücümüzle çalışıyoruz."
"Özbek�stan Taşkent'te Olmazor G�r�ş�m-
c�l�k Merkez�'nde b�r ofis açmak üzere söz-
leşmem�z� �mzaladık”

Prof. Dr. Haluk Görgün, gençler�n farkın-
dalıklarını arttırma ve onlara yen� �mkan-
lar sunma amacıyla gerçekleşt�r�len tüm 
yurt �ç� ve yurt dışı kar�yer fuarlarında 
yer aldıklarını bel�rterek, "Hatta bu fuar-

ların b�r ürünü olarak Özbek�stan Taş-
kent'te Olmazor G�r�ş�mc�l�k Merkez�'nde 
b�r ofis açmak üzere sözleşmem�z� �mza-
ladık. Yeteneğ� yer�nde keşfetme ve �st�h-
dam sağlama konusunda çok güzel b�r 
başlangıç olacağına �nanıyoruz." d�ye ko-
nuştu.

İnsan odaklı büyümen�n en temel vurgu 
olduğunun farkında olduklarını, bunun 
�ç�n b�rçok proje gel�şt�rd�kler�n� anlatan 
Görgün, kend� �çler�nde oluşturdukları 
b�rçok uygulama model�n�n kend� çalı-
şanlarının ortaya koyduğu yaklaşımlarla 
ortaya çıktığını söyled�.

"Kamu personel�n�n kapas�tes�n�n artı-
rılmasına yönel�k çalışmalarımızı hız-
landıracağız”

Türk Devletler� Teşk�latı (TDT) Genel 
Sekreter� Kubanıçbek Ömüral�yev �se 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis� 
�le yakın zamanda �nsan kaynakları ala-
nında �ş b�rl�ğ�ne başladıklarını, �lk top-
lantıyı TDT üyes� ve gözlemc� ülkeler�n �l-
g�l� kurumlarının başkanları ve akade-
m�syenler�n katılımıyla İstanbul'da ger-
çekleşt�rd�kler�n� b�ld�rd�.

Ömüral�yev, "Öncel�kl� �ş b�rl�ğ� alanları-
mızdan b�r�, üye ve gözlemc� devletler ara-
sında �nsan kaynaklarının ve kurumsal ka-
pas�teler�n gel�şt�r�lmes�d�r. Çalışmaları-
mız, kamu kurumlarının meslek� becer�-
ler�n� gel�şt�rmey�, ülkeler�m�z�n �y� yöne-
t�m ve kamu h�zmet� sunma konusunda-
k� kurumsal kapas�tes�n� güçlend�rmey� 
amaçlamaktadır. Aynı zamanda bu yen� 
adımlarla üye ülkeler�m�z�n kamu sektör-
ler�n�n b�rb�r�yle daha uyumlu hareket et-
mes� ve kamu personel�n�n kapas�tes�n�n 
artırılmasına yönel�k çalışmalarımızı hız-
landıracağız." �fadeler�n� kullandı.

Kaynak:AA
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Associate Professor Dr. Salim Atay, head of the 
Presidential Human Resources Department, said: 
"e number of soware developers (claiming that 
30,000 soware developers from Turkey have le) 
increased by 17.8 percent in 2021. In other words, we 
have no loss of talent, and there is no reduction in 
the sector. It's not like that.”

World Humanitarian Action 
Forum kicks off in Istanbul

The Istanbul HR Forum, orga-
nized for the �rst time by the 
Presidential Personnel 

Department on the theme "New 
Century Talent Center", has started in 
the Istanbul Congress Center. Speaking 
at the opening of the forum, Associate 
Professor Dr. Atay, Head of the Human 
Resources Department under the 
President, said that they had shared 
their experience in the �eld of human 
resources with other countries, as well 
as with the private sector, and reported 
that they had signed an agreement on 
cooperation on e-human issues with the 
Organization of Turkic States in 
Samarkand in the past month.
Atay said that they are ready to share 
their holistic systems, including modern 
personnel practices, not only with the 
Turkic states, but also with all countries 
that ask for it. Stating that they are 
acting in full cooperation with the 
relevant institutions, analyzing big data 
and developing tools and methods, Atay 
said: "As a result of these principles and 
high-value-added projects created by 
cooperation, we have initiated a radical 
reform of human resources that our 
country has been waiting for for many 
years.”

Stating that the country has a young 
population and talents at the same time, 
Atay said that the Turkish entrepreneur 
has found a place for himself in every 
sector and every country in the world, 
that he is included in the competition, 
but that although he has young talents, 
there are not enough professionals in 
the �eld of human resources. He also 
stated that thanks to the training of 
specialists in the �eld of human 
resources, SMEs can make a very 
serious contribution to the process of 
institutionalization and growth

"e claims that 30,000 soware 
developers from Turkey have le are 
not true"

Stating that some media mentioned that 
30,000 soware developers migrated 
from Turkey in 2021, Atay said:
"It looks like the growth in the soware 

sector is slowing down, I would like to 
say that; As a Human Resources 
Department, we have all kinds of data 
in this area and we are monitoring this 
mobility, talent mobility. We have to 
accept this from the very beginning; 
throughout the history of the world, 
talents have always gone to other 
cultures and learned different things 
from them. is is very normal, it has 
happened in the past. Now everything 
is very possible. erefore, such 
mobility is valid for every country in 
the world. As long as there are quali�ed 
human resources.”

Stressing that these claims de�nitely do 
not re�ect the truth, he added that: "In 
2021, there was 7.5 percent growth in 
the soware developer sector in Europe 
and 12.5 percent growth in Turkey. In 
other words, we have shown growth 
much higher than Europe. Again, the 
number of soware developers 
increased by 17.8 percent in 2021. In 
other words, we have no loss of talent, 

and there is no reduction in the sector. 
ere is no such thing."

" First of all we are working hard to 
win and develop people "

ASELSAN Chairman and CEO 
Professor Dr. Haluk Gergün said they 
have adopted "human-centered devel-
opment" as a responsibility and vision. 
Stating that philosophical changes have 
taken place in human resource manage-
ment across Turkey over the past few 
years, Gergün said: "We are closely 
following the efforts to transform 

human resources from an 
operational point of view, 
where they are positioned as a 
simple unit of support for 
employees in institutions, to a 
strategic level."
Gergun stated that human 
asset management, which is 
aimed at the development of 
people and puts people at the 
center before work, has now 
become the main strategy of 
the world's leading companies, and said:

"Especially in recent years, events that 
affect the whole world have made the 
transformation of people from 
resources into value a priority for 
everyone. e fact that people have 
dreams, goals, expectations, needs and 
sensitivities shows us that it would be a 
big mistake to perceive them only as 
resources. From this point of view, 
human asset management has become 
the basic approach that determines the 
future of companies, institutions and 

states. 
"We have signed an agreement to 
open an office at the Olmazor 
Entrepreneurship Center in Tashkent, 
Uzbekistan"

Professor Dr. Haluk Gergyun stated that 
they have participated in all domestic 
and international job fairs held to raise 
awareness of young people and provide 
them with new opportunities, and said, 
"We even signed our contract to open 
an office at the Olmazor 
Entrepreneurship Center in Tashkent, 
Uzbekistan, as a product of these fairs. 

We think this will be a very good start 
in terms of spotting talent and securing 
employment." 

Explaining that they know that human-
centered growth is the most basic 
emphasis and that they have developed 
many projects for this, Gergyun said 
that many of the application models 
they have created internally have 
emerged with approaches put forward 
by their own employees.

"We will accelerate our efforts to 
increase the potential of state person-
nel,"

Kubanychbek Omyuraliev, Secretary 
General of the Organization of Turkic 
States (TDT), said that they had 
recently started cooperation with the 
Presidential Personnel Department in 
the �eld of human resources, and that 
they had held the �rst meeting in 
Istanbul with the participation of heads 
of relevant institutions of member 
countries and observer countries and 
academics.

"One of our priority areas of coopera-
tion is the development of human 
resources and institutional capacity 
between Member States and observer 
States. Our work is aimed at improving 
the professional skills of public institu-
tions, strengthening the institutional 
capacity of our countries to ensure good 
governance and public services. At the 
same time, with these new steps, we will 
intensify our efforts to ensure that the 
public sectors of our member countries 
act more harmoniously with each other 
and to increase the capacity of govern-
ment personnel.”
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Suud� Arab�stan'ın başkent� R�yad'da düzenlenen Ç�n-Arap Ülkeler� Z�rves�'nden Ç�n'�n, "Kuşak ve Yol 
G�r�ş�m�'n�n desteklenmes�, tara�ar arasında ortaklığın pek�şt�r�lmes� ve b�r sonrak� z�rven�n Pek�n'de 
düzenlenmes�" kararı çıktı.

ccord�ng to the Saud� news agency DPA, the Afinal statement of the summ�t was publ�shed, 
wh�ch was held today w�th the broad part�c�-

pat�on of Ch�nese Pres�dent X� J�np�ng, as well as 
leaders of Arab countr�es.
In the text ent�tled the R�yadh Declarat�on, a consen-
sus was reached between Ch�na and the Arab countr�es 
on deepen�ng cooperat�on �n var�ous fields and 
strengthen�ng strateg�c partnersh�p.

e declarat�on stressed the �mportance of ensur�ng 
susta�nable development and part�c�pat�on �n the "One 
Belt, One Road" �n�t�at�ve and �nd�cated that th�s 
would create prom�s�ng opportun�t�es.

Focus on reg�onal and �nternat�onal cr�ses
e statement noted that the Palest�n�an �ssue �s the 
ma�n �ssue of the M�ddle East and that �t �s necessary 
to find a just and permanent solut�on to th�s problem 
based on the two-State solut�on model.
Sur�ye, L�bya ve Yemen'de yaşanan kr�zlere çözüm 
bulmak �ç�n uluslararası ve bölgesel düzeyde ortak 
hareket ed�lmes� gerekt�ğ�ne değ�n�len b�ld�r�de, 
Lübnan, Somal� ve Sudan'ın; �st�krarın sağlanması, 
kalkınma ve terörle mücadelede harcadığı çabanın da 
desteklenmes� �stend�.
e declarat�on spoke of the need for jo�nt act�ons at 
the �nternat�onal and reg�onal levels to find solut�ons 

to the cr�ses �n Syr�a, L�bya and Yemen, Lebanon, 
Somal�a and Sudan; �t was also noted to support �ts 
efforts to ensure stab�l�ty, development and the fight 
aga�nst terror�sm.
e �mportance of cooperat�on was emphas�zed
In the declarat�on, wh�ch emphas�zed the �mportance 
of cooperat�on �n var�ous fields between Ch�na and 
Arab countr�es, �t was dec�ded to support �n�t�at�ves to 
combat cl�mate change and �mplement green develop-
ment.
e declarat�on, wh�ch stated that �nternat�onal 
cooperat�on �n the field of human r�ghts should be 
based on the pr�nc�ple of mutual respect, �nd�cated that 
the pol�t�c�zat�on of human r�ghts �ssues and the�r use 
as an �nstrument of pressure on States and �nterference 
�n �nternal affa�rs were rejected.

e statement sa�d that �nterference �n the �nternal 
affa�rs of countr�es �s rejected under the pretext of 
"protect�ng democracy" and that the pr�nc�ple "Ta�wan 
�s an �ntegral part of Ch�na's terr�tory" w�ll be respec-
ted.
e statement notes that Be�j�ng has dec�ded to hold 
the next summ�t, but the date of the summ�t w�ll be 
announced as a result of consultat�ons between the 
part�es.

Source: AA

Suud� Arab�stan haber ajansı SPA'ya göre, Ç�n Devlet Başkanı 
Ş� C�np�ng'�n yanı sıra Arap ülkeler�nden l�derler�n gen�ş katı-
lımıyla bugün düzenlenen z�rven�n kapanış b�ld�r�s� yayınlan-
dı.

"R�yad B�ld�r�s�" �sm�n� taşıyan met�nde Ç�n �le Arap ülkeler� 
arasında farklı alanlarda �şb�rl�ğ�n� der�nleşt�rme ve stratej�k or-
taklığı pek�şt�rme konusunda görüş b�rl�ğ� sağlandı.

B�ld�r�de, sürdürüleb�l�r kalkınmanın gerçekleşmes� ve "Kuşak 
ve Yol G�r�ş�m�"ne ortak olunmasının önem� vurgulandı ve 
bunun umut vadeden fırsatlar doğuracağı �fade ed�ld�.

Bölgesel ve uluslararası kr�zlere vurgu
B�ld�r�de, F�l�st�n meseles�n�n Orta Doğu'nun temel meseles� ol-
duğu ve bu soruna �k� devletl� çözüm model�ne b�naen ad�l ve 
kalıcı çözüm bulunması gerekt�ğ� kayded�ld�.

Sur�ye, L�bya ve Yemen'de yaşanan kr�zlere çözüm bulmak �ç�n 
uluslararası ve bölgesel düzeyde ortak hareket ed�lmes� gerekt�-
ğ�ne değ�n�len b�ld�r�de, Lübnan, Somal� ve Sudan'ın; �st�krarın 
sağlanması, kalkınma ve terörle mücadelede harcadığı çabanın 
da desteklenmes� �stend�.

İşb�rl�ğ�n�n önem� vurgulandı
Ç�n ve Arap ülkeler� arasında farklı alanlarda �şb�rl�ğ�n�n öne-
m�ne değ�n�len b�ld�r�de, �kl�m değ�ş�kl�ğ�yle mücadelen�n ve 
yeş�l kalkınmanın gerçekleşmes�ne yönel�k g�r�ş�mler�n destek-
lenmes�ne karar ver�ld�.
İnsan hakları alanındak� uluslararası �şb�rl�ğ�n�n karşılıklı saygı 
�lkes�ne dayanması gerekt�ğ� bel�rt�len b�ld�r�de, �nsan hakları 
meseleler�n�n s�yasallaştırılması ve devletler üzer�nde baskı kur-
mak ve �ç�şler�ne karışmak �ç�n b�r araç olarak kullanılmasının 
redded�ld�ğ� d�le get�r�ld�.

B�ld�r�de, "demokras�n�n korunması" bahanes�yle ülkeler�n 
�ç�şler�ne karışılmasının redded�ld�ğ�, "Tayvan'ın Ç�n toprakla-
rının ayrılmaz b�r parçası olduğu" �lkes�ne de bağlı kalınacağı 
bel�rt�ld�.
B�ld�r�de, b�r sonrak� z�rveye Pek�n'�n ev sah�pl�ğ� yapmasına 
karar ver�ld�ğ� ancak z�rve tar�h�n�n, taraflar arasında yapılacak 
�st�şareler sonucunda açıklanacağı kayded�ld�.
KAYNAK:AA

Suud� Arab�stan'dak� Ç�n-Arap Ülkeler� 
Z�rves�'nde ortaklığı güçlend�rme' kararı alındı

At the S�no-Arab summ�t held �n R�yadh, the cap�tal of Saud� 
Arab�a, Ch�na's dec�s�on was made to "support the One Belt, One 
Road �n�t�at�ve, strengthen the partnersh�p between the part�es and 
hold the next summ�t �n Be�j�ng.”

At the Ch�na-Arab Countr�es summ�t �n
Saud� Arab�a, �t was dec�ded to
"strengthen the partnersh�p"
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In a wr�tten statement made by the 
Pr�soners' Assoc�at�on on the 
occas�on of December 10, World 

Human R�ghts Day, �nformat�on was 
g�ven about Palest�n�ans �n Israel� 
pr�sons.

e statement �nd�cated that Israel had 
deta�ned 6,500 Palest�n�ans, of whom 
811 were ch�ldren and 153 were women, 
and s�nce the beg�nn�ng of the year 
some of them had been released and 

some arrested.

e report says that s�nce the beg�nn�ng 
of the year, a dec�s�on has been made on 
"adm�n�strat�ve detent�on" �n respect of 
2 thousand 134 people. Currently, 4,700 
Palest�n�ans are be�ng held �n 23 Israel� 
pr�sons and pre-tr�al detent�on centers. 
Of these, 34 women, 150 ch�ldren and 
835 are under adm�n�strat�ve arrest," the 
statement reads.

e oldest pr�soners have served almost 
40 years �n pr�son

In add�t�on, the statement �nd�cated that 
25 pr�soners have been �n Israel� pr�sons 
s�nce the s�gn�ng of the Oslo Agreement 
between Tel Av�v and the Palest�ne 

L�berat�on Organ�zat�on (PLO) �n 1993, 
and the oldest of them are Palest�n�ans 
named Ker�m Yunus and Mah�r Yunus, 
who have been permanently �n pr�son 
s�nce 1983.

e statement reported that there are 
600 Palest�n�an pr�soners �n Israel� 
pr�sons, 24 of them have cancer, and the 
bod�es of 10 Palest�n�ans who d�ed �n 
pr�sons have not yet been del�vered.

Israel� pract�ce of "adm�n�strat�ve 
detent�on"

e pract�ce of "adm�n�strat�ve 
detent�on" means that Israel holds 

Pa
lest�n�ans �n the occup�ed terr�tor�es 
w�thout charges. Palest�n�ans can be 
�mpr�soned for up to 6 months w�thout 
fam�l�ar�z�ng themselves w�th the 
charges aga�nst them and w�thout the 
r�ght to defend themselves.

Aer th�s per�od, the term of detent�on 
of a Palest�n�an who has been 
transferred to a m�l�tary court, but does 
not know about the charges, can be 
repeatedly extended to 5 years.

Source: AA

Israel has deta�ned 6,500
Palest�n�ans s�nce the 
beg�nn�ng of the year
e Palest�n�an Pr�soners Assoc�at�on 
reported that �n 2022 Israel deta�ned 6,500 
Palest�n�ans, �nclud�ng women and ch�ldren.

s�rler Cem�yet�'nden 10 Aralık EDünya İnsan Hakları Günü 
münasebet�yle yapılan yazılı 

açıklamada, İsra�l hap�shaneler�ndek� 
F�l�st�nl�ler hakkında b�lg� ver�ld�.

Açıklamada, İsra�l'�n yıl başından bu yana 
811'� çocuk, 153'ü kadın olmak üzere 6 b�n 
500 F�l�st�nl�y� gözaltına aldığı, bunlardan 
bazılarının serbest bırakıldığı, bazılarının 
tutuklandığı bel�rt�ld�.

Yıl başından bu yana 2 b�n 134 k�ş� 
hakkında "�dar� tutukluluk" kararı alındığı 
aktarılan açıklamada, "Hâl� hazırda, 
İsra�l'�n 23 hap�shane, gözaltı ve 
soruşturma merkez�nde 4 b�n 700 F�l�st�nl� 
bulunuyor. Bunlardan 34'ü kadın, 150's� 
çocuk, 835'� �se �dar� tutuklu." �fadeler� 
kullanıldı.

En esk� mahkumlar yaklaşık 40 yıldır 
cezaev�nde

Ayrıca 25 mahkumun, 1993'te Tel Av�v �le 
F�l�st�n Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 
�mzalanan Oslo Anlaşması önces�nden 
ber� İsra�l hap�shaneler�nde bulunduğu 

aktarılan açıklamada, bunların en 
esk�ler�n�n 1983'ten ber� aralıksız 
cezaev�nde bulunan Ker�m Yunus �le 
Mah�r Yunus �s�ml� F�l�st�nl�ler olduğu 
kayded�ld�.

İsra�l hap�shaneler�nde F�l�st�nl� 600 hasta 
tutuklu bulunduğu b�ld�r�len açıklamada, 
bunlardan 24'ünün kanser olduğu, 
cezaevler�nde ölen 10 F�l�st�nl�n�n 
naaşlarının �se hâlâ tesl�m ed�lmed�ğ� 
vurgulandı.

İsra�l'�n "�dar� tutukluluk" uygulaması
"İdar� tutukluluk" uygulaması, İsra�l'�n, �şgal 
ett�ğ� topraklardak� F�l�st�nl�ler�, h�çb�r 
suçlama yönelt�lmeks�z�n tutuklaması 
anlamına gel�yor. F�l�st�nl�ler, haklarındak� 
suçlamayı öğrenemeden ve kend�ler�n� 
savunma hakkından mahrum şek�lde 6 aya 
kadar hapse atılab�l�yor.

Bu süreden sonra asker� mahkemeye sevk 
ed�len ancak suçlamalardan habers�z b�r 
F�l�st�nl�n�n tutukluluk süres� 5 yıla kadar 
defalarca uzatılab�l�yor.

KAYNAK:AA

İsra�l yıl başından bu
yana 6 b�n 500 F�l�st�nl�y�
gözaltına aldı
F�l�st�n Es�rler Cem�yet�, İsra�l'�n 2022 yılında 
aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 b�n 
500 F�l�st�nl�y� gözaltına aldığını b�ld�rd�.
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Belç�ka'nın yüksek t�rajlı gazeteler�nden 
Le So�r ve Knack'ta yer alan haberlere 
göre, Belç�ka Federal Savcılığı gün �çe-

r�s�nde 16 eve baskın yaptı.
Bunun sonucunda AP Başkan Yardımcısı, 
AP'dek� Sosyal�stler ve Demokratlar İler�c� İtt�-
fakı (S&D) ve Yunan muhalefet part�s� PASOK 
üyes� Eva Ka�l� �le 3 k�ş� daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında S&D'n�n esk� İtal-
yan m�lletvek�l� ve İtalyan Art�culo Uno Part�s� 
üyes� P�er-Anton�o Panzer� de bulunuyor.
Pol�s, Panzer� �le b�rl�kte 600 b�n avro kadar 
nak�t paraya el koydu.

S&D Grubu'nun açıklaması
Haberler üzer�ne S&D Grubu web s�tes� üze-
r�nden şu açıklamayı yaptı:
"Avrupa kurumlarındak� yolsuzluk �dd�aları 
karşısında dehşete düştük. S&D Grubu yolsuz-
luğa tolerans gösterm�yor. Kapsamlı b�r soruş-
turmayı �lk önce b�z destekl�yoruz. Tüm soruş-
turma makamlarıyla tam b�r �şb�rl�ğ� yapacağız. 
Bu ruhla, devam eden adl� �şlemler hakkında 
kamuya açık b�r şek�lde yorum yapmayacağız.”

Grubun açıklamasında ayrıca "İdd�aların c�dd�-
yet� göz önüne alındığında, yetk�l� makamlar �l-
g�l� b�lg� ve açıklamayı sağlayana kadar, başta 
v�ze serbest�s� ve planlanan z�yaretler olmak 
üzere Körfez ülkeler� �le �lg�l� tüm dosyaların ve 
genel kurul oylarının askıya alınmasını talep 
ed�yoruz." �fadeler� yer aldı.
PASOK'tan �hraç ed�ld�
Öte yandan Yunan medyasında yer alan haber-
lere göre PASOK, Ka�l�'n�n part�den �hraç ed�l-
d�ğ�n� duyurdu.

PASOK'un açıklamasında "Son gel�şmeler ve 
Belç�ka makamlarının Avrupalı yetk�l�ler�n yol-
suzluğuna �l�şk�n soruşturmasının ardından, 
PASOK M�lletvek�l� Eva Ka�l�, PASOK Genel 
Başkanı N�kos Androulak�s'�n kararıyla part�-
den �hraç ed�ld�." �fadeler� kullanıldı.

Belç�ka Federal Savcılığından yapılan açıkla-
mada, �sm� ver�lmeyen b�r Körfez ülkes�n�n b�r-
kaç aydır AP'n�n kararlarını etk�lemek amacıy-
la AP'de stratej�k konumdak� k�ş�lere büyük 
m�ktarda nak�t para verd�ğ�, madd� değer� yük-
sek hed�yeler tekl�f ett�ğ�nden şüphelen�ld�ğ� du-
yurulmuştu.

Açıklamada bugün �çer�s�nde yapılan arama-
larda toplam 600 b�n avro değer�nde nak�t, b�l-
g�sayar ek�pmanı ve cep telefonu ele geç�r�ld�ğ� 
�fade ed�lm�şt�.
AP'den henüz b�r açıklama yapılmadı.

KAYNAK:AA

Avrupa Parlamentosu (AP) 
Başkan Yardımcısı Eva 
Ka�l�'n�n Belç�ka Federal Sav-
cılığının yürüttüğü yolsuzluk 
soruşturması kapsamında gö-
zaltına alındığı b�ld�r�ld�.

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı
Ka�l� yolsuzluk �dd�asıyla  gözaltına alındı

AİHM, Fransa'yı 
mahkum ett�

İHM, dün verd�ğ� kararda, 3 sığınmacı a�len�n ac�l ba-Arınma talepler�n�n d�kkate almayan Fransa'nın, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmes�'n�n ad�l yargılanma hakkına 

�l�şk�n 6. maddes�n�n 1. fıkrasını �hlal ett�ğ�ne hükmett�.
Mahkeme, Fransa'nın 3 a�leye ayrı ayrı 5 b�n avro ve mahkeme 
masrafları �ç�n toplam 7 b�n 150 avro ödemes�ne karar verd�. İk�s� 
Kongolu, b�r� Gürcü toplam 3 a�le, sığınma taleb�yle 2018'de 
Fransa'ya gelm�şt�.

Ülken�n güney�ndek� Haute-Garonne Val�l�ğ�, 3 a�leye sığınma 
hakkı verm�ş ancak barınma talepler�ne karşılık vermem�şt�. 
Bunun üzer�ne, 3 a�le Toulouse mahkemes�ne ayrı ayrı başvur-
muştu. Toulouse mahkemes�, sığınmacılara kalacak yer konusun-
da yardımcı olunmasına karar verm�ş, ancak Haute-Garonne Va-
l�l�ğ� kararı yer�ne get�rmem�şt�.

AİHM'�n 2018'de aldığı geç�c� kararın akab�nde, 3 a�len�n barın-
ma talepler� yer�ne get�r�lm�şt�.
KAYNAK:AA

Avrupa İnsan Hakları Mahkemes� (AİHM), 
3 sığınmacı a�len�n barınma talepler�n�n 
zamanında yer�ne get�r�lmemes�ne �l�şk�n 
dün verd�ğ� kararla Fransa'yı suçlu buldu.

e ECHR ruled that France, wh�ch d�d not 
take �nto account the urgent asylum 
requ�rements for 3 refugee fam�l�es, v�olated 
the 1st paragraph of Art�cle 6 of the 
European Convent�on on Human R�ghts �n 
relat�on to the r�ght to a fa�r tr�al.

he court ruled that France w�ll pay 3 fam�l�es 5 thousand Teuros separately and a total of 7,150 euros for legal costs. 
In 2018, 3 fam�l�es appl�ed to France for asylum, two from 

the Congo and one from Georg�a.

e Haute-Garonne Prefecture �n the south of the country 
granted the r�ght of res�dence to 3 fam�l�es, but d�d not respond to 
the�r request for hous�ng.

In response, 3 fam�l�es appealed separately to the Toulouse court. 
e Toulouse Court ruled that the asylum seekers would be 
ass�sted w�th accommodat�on, but the Haute-Garonne 
governorate d�d not comply w�th th�s dec�s�on.

Aer the �nter�m dec�s�on adopted by the ECHR �n 2018, the 
demands of 3 fam�l�es for hous�ng were sat�sfied.
SOURCE: A.A.

e European Court of 
Human R�ghts (ECHR)fined
France for not grant�ng asylum
to refugees �n Toulouse

V�ce-Pres�dent of the 
European Parl�ament Kyl�e 
deta�ned on corrupt�on 
charges
It �s reported that the V�ce-Pres�dent of 
the European Parl�ament (MEP) Eva 
Ka�l� was deta�ned as part of a 
corrupt�on �nvest�gat�on conducted by 
the Belg�an Federal Prosecutor's Off�ce.

ccord�ng to the news of the Belg�an newspapers �n Le ASo�r and Knack, w�th a large c�rculat�on, the Belg�an 
Federal Prosecutor's off�ce conducted searches �n 16 

houses dur�ng the day.
As a result, Eva Ka�l�, V�ce-Pres�dent of the European Parl�ament, 
MEP from the Progress�ve All�ance of Soc�al�sts and Democrats 
(S&D) and the Greek oppos�t�on PASOK party, and 3 other people 
were deta�ned.

Among the deta�nees �s P�er-Anton�o Panzer�, a former member of 
the Ital�an Parl�ament from S&D and a member of the Ital�an 
Art�culo Uno party.
Together w�th Panzer�, the pol�ce confiscated about 600,000 euros 
�n cash.

S&D Group Comments
Follow�ng th�s news, S&D Group made the follow�ng statement on 
�ts webs�te:
"We are shocked by the allegat�ons of corrupt�on �n European 
�nst�tut�ons. e S&D Group does not tolerate corrupt�on. We 
support a thorough �nvest�gat�on first and foremost. We w�ll 
cooperate fully w�th all �nvest�gat�ve author�t�es. In th�s sp�r�t, we 
w�ll not publ�cly comment on the ongo�ng legal proceed�ngs."

e group's statement also added: "G�ven the ser�ousness of the 
allegat�ons, we demand the suspens�on of all files and vot�ng at the 
general meet�ng regard�ng the Pers�an Gulf countr�es, �n part�cular 
the l�beral�zat�on of the v�sa reg�me and planned v�s�ts, unt�l the 
competent author�t�es prov�de relevant �nformat�on and 
clar�ficat�ons."

 Excluded from PASOK
On the other hand, accord�ng to Greek med�a reports, PASOK 
announced Kyl�e's expuls�on from the party.

“Follow�ng recent events and an �nvest�gat�on by the Belg�an 
author�t�es of corrupt�on among European off�c�als, PASOK MP 
Eva Ka�l� has been expelled from the party by dec�s�on of PASOK 
Cha�rman N�kos Androulak�s,” PASOK sa�d �n a statement.

A Belg�an federal prosecutor's off�ce announced �n a statement that 
the unnamed Gulf state �s suspected of transferr�ng large amounts 
of cash and valuable g�s to strateg�cally placed �nd�v�duals �n the 
European Parl�ament over the course of several months �n order to 
�n�uence dec�s�ons of the European Parl�ament.

e statement states that dur�ng the searches carr�ed out today, 
cash, computer equ�pment and mob�le phones were se�zed for a 
total of 600,000 euros.
No statements from the European Parl�ament have yet been 
rece�ved.
Source: AA
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Rusya: Türk�ye, tahıl anlaşmasının
uygulanmasında öneml� rol oynuyor

uss�an Deputy Fore�gn M�n�ster RSerge� Versh�n�n spoke to reporters 
aer pol�t�cal consultat�ons w�th 

Turkey �n Istanbul.

Not�ng that the consultat�ons were �nclus�ve 
and product�ve, Versh�n�n shared 
�nformat�on that the agreement on the "gra�n 
corr�dor" s�gned on July 22 between Turkey, 
Ukra�ne, Russ�a and the Un�ted Nat�ons 
(UN) was d�scussed.

Versh�n�n sa�d that gra�n exported from 
Ukra�ne under th�s agreement does not go to 
poor countr�es and sa�d: "Gra�n goes to fa�rly 
developed and r�ch countr�es. �s 
agreement was concluded to ensure the food 
secur�ty of the poorest countr�es �n As�a, 
Afr�ca and Lat�n Amer�ca. Unfortunately, the 
data do not confirm that most of the gra�n 
goes to these countr�es. At the moment, we 
bel�eve that act�on needs to be taken."
Recall�ng that the agreement was s�gned �n a 
package, Versh�n�n po�nted out that the part 
concern�ng the sh�pment of Russ�an gra�n 
and fert�l�zers was not fulfilled, and sa�d: "It �s 
necessary to make progress �n the 
�mplementat�on of the second part of the 
agreement s�gned between Russ�a and the 
UN. �s sect�on prov�des access to 
agr�cultural products and fert�l�zers from 
Russ�a. So far, we have not ach�eved 
s�gn�ficant results �n th�s regard," he sa�d.

Po�nt�ng out that Western countr�es are 
�mpos�ng sanct�ons aga�nst Russ�a, Versh�n�n 
drew attent�on to the fact that the Un�ted 
States and the European Un�on (EU) have 
made prom�ses that Russ�an food products 
w�ll not be subject to sanct�ons.

Versh�n�n stated that no progress has been 
made �n th�s regard, and sa�d: "ere �s a b�g 

gap between statements and act�ons. Our 
partners must close th�s gap.”

When asked whether the proposal to process 
Russ�an wheat �nto �our, send�ng �t to 
Turkey for poor countr�es, was d�scussed at 
the consultat�ons, Versh�n�n repl�ed: "�s 
scenar�o was not d�scussed. If someth�ng can 
be done to �mprove the s�tuat�on �n countr�es 
�n need, we w�ll certa�nly take such 
�n�t�at�ves. We can do th�s w�th Turkey. 
Because Turkey plays a really �mportant role 
�n the �mplementat�on of the "gra�n deal". At 
the moment, we can be very opt�m�st�c.”

"Normal�zat�on of relat�ons, the solut�on of 
Turkey and Syr�a”

Referr�ng to the relat�ons between Turkey 
and Syr�a, Versh�n�n sa�d that these relat�ons 
are "not easy", and noted:
"It seems that there �s an understand�ng �n 
Turkey that relat�ons w�th all ne�ghbor�ng 
countr�es �n the reg�on, �nclud�ng Syr�a, need 
to be normal�zed and ma�nta�ned. Accord�ng 
to the �nformat�on rece�ved, there �s a contact 
between Ankara and Damascus. We are for 
the normal�zat�on of these relat�ons. As for 
the organ�zat�on of negot�at�ons at var�ous 
levels, �nclud�ng at the h�ghest, th�s �s the 
dec�s�on of two sovere�gn states, namely 
Turkey and Syr�a.”

Referr�ng to the consultat�ons between 
Russ�a and the Un�ted States �n Istanbul, 
Versh�n�n sa�d: "Istanbul �s a su�table 
platform for such contacts. Any contacts are 
benefic�al. But, unfortunately, we do not see a 
construct�ve approach to concrete results 
from the Amer�can s�de." I used h�s 
statements.

Source: AA

Rusya Dış�şler� Bakan Yardımcısı Verş�n�n, 
tahıl sevk�yatı anlaşmasının 
uygulanmasında Türk�ye'n�n öneml� rol 
oynadığını söyled�.

Russ�an Deputy Fore�gn M�n�ster Versh�n�n sa�d that 
Turkey played an �mportant role �n the 
�mplementat�on of the gra�n sh�pment agreement.

Rusya Dış�şler� Bakan Yardımcı-
sı Sergey Verş�n�n, Türk�ye �le 
İstanbul'da gerçekleşt�rd�kler� 

s�yas� �st�şareler�n ardından gazetec�lere 
açıklamalarda bulundu.

İst�şareler�n kapsayıcı ve ver�ml� oldu-
ğunu bel�rten Verş�n�n, görüşmelerde, 
Türk�ye, Ukrayna, Rusya ve B�rleşm�ş 
M�lletler (BM) arasında 22 Temmuz'da 
�mzalanan tahıl sevk�yatı anlaşmasını 
ele aldıkları b�lg�s�n� paylaştı.

Verş�n�n, bu anlaşma kapsamında Uk-
rayna'dan çıkarılan tahılın yoksul ülke-
lere g�tmed�ğ�n� söyleyerek "Tahıl yete-
r�nce gel�şm�ş, varlıklı ülkelere g�d�yor. 
Bu anlaşma, Asya, Afr�ka ve Lat�n Ame-
r�ka'dak� en yoksul ülkeler�n gıda gü-
venl�ğ�n� sağlamak �ç�n yapılmıştı. Ma-
alesef ver�ler, tahılın büyük kısmının 
bu ülkelere g�tt�ğ�n� doğrulamıyor. Bu 
noktada düzenlemeler�n yapılması ge-
rekt�ğ�n� düşünüyoruz." ded�.

Söz konusu anlaşmanın paket hal�nde 
�mzalandığını anımsatan Verş�n�n, Rus 
tahıl ve gübreler�n�n sevk�yatıyla �lg�l� 
kısmın uygulanmadığına �şaret ederek 
"Rusya �le B�rleşm�ş M�lletler (BM) ara-
sında �mzalanan anlaşmanın �k�nc� kıs-
mının uygulanmasında �lerlemeler�n 
sağlanması gerek�yor. Bu kısım, 
Rusya'dan tarım ürünler� �le gübrelere 
er�ş�m�n sağlanmasını öngörüyor.
Ş�md�l�k bu konuda öneml� sonuçlar 
elde etmed�k." d�ye konuştu.

Batılı ülkeler�n Rusya'ya yaptırım uy-
guladığına d�kkat� çeken Verş�n�n, 
ABD �le Avrupa B�rl�ğ�'n�n (AB) Rus 
gıda ürünler�n�n yaptırıma dah�l olma-
yacağı yönünde vaatlerde bulunduğuna 
d�kkat� çekt�.

Verş�n�n, bu konuda �lerleme kayded�l-
med�ğ�n� bel�rterek "Açıklamalar ve ey-
lemler arasında büyük b�r uçurum var. 

Ortaklarımızın bu uçurumu kapatması 
gerek�yor." �fades�n� kullandı.
Yoksul ülkeler �ç�n Rus buğdayının Tür-
k�ye'ye gönder�lerek un hal�ne get�r�l-
mes� tekl�fin�n �st�şarelerde ele alınıp 
alınmadığı yönündek� soru üzer�ne Ver-
ş�n�n, "Bu senaryo �st�şare ed�lmed�. 

İht�yacı olan ülkelerdek� durumun �y�-
leşt�r�lmes� �ç�n b�r şey yapılab�l�rse el-
bette bu tür g�r�ş�mlerde bulunacağız. 
Bunu Türk�ye �le de yapab�l�r�z. Çünkü 
Türk�ye, tahıl anlaşmasının uygulan-
masında gerçekten öneml� b�r rol oy-
nuyor. Bu noktada oldukça �y�mser ola-
b�l�r�z." değerlend�rmes�nde bulundu.

"İl�şk�ler�n normalleşt�r�lmes�, Türk�-
ye ve Sur�ye'n�n kararı”

Türk�ye �le Sur�ye arasındak� �l�şk�lere 
değ�nen Verş�n�n, söz konusu �l�şk�ler�n 
"bas�t olmadığını" bel�rterek şunları kay-
dett�:

“Türk�ye'de, Sur�ye dah�l bölgedek� 
tüm komşu ülkeler �le �l�şk�ler�n nor-
malleşt�r�lmes� ve sürdürülmes� gerek-
t�ğ�ne da�r b�r anlayış var g�b� görünü-
yor. Gelen b�lg�ye göre, Ankara �le Şam 
arasında temas var. B�z bu �l�şk�ler�n 
normalleşt�r�lmes�nden yanayız. En üst 
düzey dah�l çeş�tl� düzeylerde görüş-
meler�n organ�ze ed�lmes�ne gel�nce, 
bu, �k� egemen devlet�n, yan� Türk�ye 
ve Sur�ye'n�n kararıdır.”

Rusya ve ABD arasında İstanbul'da ger-
çekleşen �st�şarelere değ�nen Verş�n�n, 
"İstanbul, bu tür temaslar �ç�n uygun 
b�r platformdur. Herhang� b�r temas fay-
dalıdır. Ancak maalesef, Amer�kan ta-
rafından somut sonuçlara yönel�k yapı-
cı b�r yaklaşım görmüyoruz." �fadeler�-
n� kullandı.

KAYNAK:AA

Russ�a: Turkey plays an �mportant role
�n the �mplementat�on of the gra�n deal
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PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE
SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

“10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” nde 
İzm�r Konfederasyonu Genel Başkanı Ferhan 
Ademhan öncülüğünde 300’den fazla S�v�l 
Toplum Kuruluşu’nun yönet�c�ler� b�r araya 
gelerek tek ağızdan PKK terör örgütüne 
“Amansız ve şartsız olarak s�lahları bırakma-
sını �st�yoruz’’ çağrısında bulundular. Yaklaşık 
40 yıldır süren ve 40 b�n� aşkın �nsanımızın 
kaybına yol açan bu k�rl� ve kanlı dönem�n 
b�tmes� �ç�n taşın altına gövdes�n� koyan Fer-
han Ademhan’ın başkanlığı yaptığı İzm�r Kon-
federasyonu’n karar aldığı met�n aşağıdadır.

“PKK’ya çağrımız: Amasız ve şartsız olarak s�-
lahların susmasını �st�yoruz. Artık gençler�-
m�z ölmes�n ve analarımız ağlamasın. D�yar-
bakır ve Cumartes� anneler�n�n de hayatları-
nı güzel yaşamasını �st�yoruz. Yen� şeh�t an-
neler�n�n de olmasını �stem�yoruz. 0 yüzden 
EDI BESE/ yeter artık d�yoruz. Türk�ye Cum-
hur�yet� yüzyıllık b�r geçm�ş� ger�de bırakıp 
yen� yüzyılına hazırlanmaktadır. H�ç şüphes�z 
ülkem�z�n kuruluşundan bugüne kadar geçen 
yüz yıllık süre dış ve �ç faktörler�n yarattığı acı 
ver�c� zorlu olaylarla yüklüdür. Halkımız tüm 
bu olumsuzlukları aşmış, meden� dünyanın 
ortak d�l� olan çok part�l� demokrat�k hayatı 
anayasal ve s�yasal b�r gerçek olarak kurmayı 
başarmıştır. Ancak, m�llet �rades�n�n egemen-
l�ğ�ne ve demokras�ye tahammül edemeyenle-
r�n ülkem�z� maruz bıraktıkları darbeler yüz 
yıllık tar�h�m�z�n en acı ver�c� ve zorlu olayla-
rı olarak yaşanmıştır. İç�nde bulunduğumuz 
bu coğrafya özgürlüğün, demokras�n�n, kar-
deşl�ğ�n ve refahın yeryüzü cennet� olma po-
tans�yeller�ne sah�pken, üzülerek �fade etmel�-
y�z k�, kanın, gözyaşının ve ağlayan anaların 
feryatlarının duyulduğu b�r yer hal�ne gelm�ş-
t�r. M�ll� servet�m�zden ve öz kaynaklarımız-
dan bu ve bunun benzer� acı ver�c� olaylar ve 
ekonom�k kr�z�n halkımızı fazlasıyla vurduğu 
bu dönemde ülke olarak b�r nefes alalım. Ül-
kem�z üzer�nde oynanan oyunlar bu çağrımı-
zı d�kkate alarak boşa çıkartılsın. Etrafımız-
dak� ateş çember�nden, Hz. İbrah�m’�n ateşten 
sağ sal�m çıkarak yen� b�r dönem� başlatması 
g�b� ülkem�zde yen� b�r Yüzyıla yen� projeler 
ve huzur �ç�nde g�rs�n. 21. Yüzyıla hazırlanan 
Türk�ye Cumhur�yet�’n�n 100’ncü yılında �s-
t�krar �ç�nde yürüyüşüne devam etmes�n� �st�-
yoruz. Bu nedenle 21. Yüzyıl dünyasında ve 
100’ncü yılımızda yan�, 2023’te artık bu soru-
nun konuşulmasını �stem�yoruz. Sorunlarının 
çözüm yoluna g�rm�ş, ekonom�k sosyal refahı-
nın arttığı b�r dönem�n ülkem�zde özlem ve 
umudunu taşıyoruz. Bu nedenle artık kay-
naklarımızın daha doğru kullanılması gerek-
t�ğ�ne �nanıyoruz. Bu sorun �ç�n harcanan 
bütçen�n 3 tr�lyon dolar olduğunu, ülkem�zde 
3 tr�lyon dolar �le kaç tane okul kaç tane fab-
r�ka kaç tane hastane yapılab�leceğ�n� düşün-
men�z� �st�yorum. Eğer bu ve buna benzer 
sorun olmasaydı k�ş� başı m�ll� gel�r�m�z Av-
rupa’yı geçecekt�. Türk�ye Cumhur�yet�’n�n va-
tandaşları ve halkımızın tems�lc�ler� olarak 
b�z S�v�l Toplum Kuruluşları bu durumun far-
kındayız ve bunun gerçekleşmes�n�n temenn�-

s� �çer�s�ndey�z. 21. Yüzyılda Avrupa’nın eko-
nom�k ve demokrat�k kr�terler�n� de aşan b�r 
noktada olmak �st�yoruz. D�n�m�z ve �nancı-
mızın gereğ� kardeşçe yaşamak d�leğ�n� ve 
bunları d�kkate alan ve ş�ar ed�nen programı-
na koyan söz veren part� ve �tt�faklara çağrı-
mızdır: Görüşler�m�z� d�kkate alan part�ler ve 
�tt�fakların destekleneceğ�n� ve makbul görüle-
ceğ� s�v�l toplum kuruluşlarından ve halktan 
destek görecekler�n�n kanaat�ndey�z. Artık ça-
tışmaların ve ş�ddet pol�t�kalarının b�r çözüm 
olmadığını, bunun yer�ne devlet�m�z�n toplu-
mu ve halkı �le sorunlarını barış ve kardeşl�k 
�le çözdüğü b�r sürec� yaşamak �st�yoruz. B�z 
s�v�l toplum örgütler� olarak bu ş�ddet pol�t�-
kaları yer�ne uzlaşı ve d�yaloğun gel�şmes�n�, 
�nsanlarımızın ölmemes�n�, barış �ç�nde b�r 
arada yaşamasını �st�yoruz. Dünyadak� ör-
neklere baktığımızda yıllarca süren çatışma-
ların ve savaşların sonucunun d�yalogla çö-
züldüğü görülmüştür. B�r tarafta 40 yıldır 40 
b�nden fazla ölen �nsanımız, d�ğer tarafta �se 
3 tr�lyon dolardan fazla m�ll� servet�m�zden 
harcanan paramız vardır. M�ll� servet�m�z�n 
harcanan bu bütçen�n yarı m�ktarı ülkem�z�n 
�nsanlarına harcamış olsaydık h�çb�r çocuğu-
muz okula aç g�tmeyecek ve açlıktan bayıl-
mayacaktı. Yaramızı kend�m�z sarıp �y�leşt�-
r�rsek, h�çb�r dış gücün kaşıyacağı ve kullana-
cağı b�r yaramız, sorunumuz ve zaafımız ol-
mayacağı �ç�n daha güçlü b�r Türk�ye Cum-
hur�yet� olacağımız kes�nd�r. Devlet�m�zden 
b�r baba, b�r anne şefkat� �le sarılıp, halkını, 
vatandaşını, s�v�l toplum kuruluşlarını d�nle-
yen, anneler�n ağıt yakmadığı yaralarının sa-
rılmasını �st�yoruz. Çağrımız eller�n tet�kten 
çek�lmes� ve sorunların akl� sel�m ve kardeşçe 
hukuk �le kul hakkı ve Allah korkusu �le v�c-
dan �le çözülmes�d�r. Ülkem�z�n çıkarınadır 
ve d�n�m�z�n gereğ�d�r. Dünyaya ülkem�z 
barış ve �st�krar pol�t�kaları �le örnek ülke ol-
malıdır. İzm�r’de kurulu 98 federasyon ve 4 
b�n dernek mevcuttur. İzm�r Konfederasyonu 
İzm�r’�m�zde kurulan ve tüm S�v�l Toplum Ku-
ruluşlarının üst çatısı olarak faal�yetler�n� yü-
rüten konfederasyonudur. Kamuoyunun, dev-
let�m�z� yönetenler�n tümüne açık ve sam�m� 
b�r b�ç�mde seslen�yor ve taahhüt ed�yoruz k�, 
barış ve demokrat�k çözüm konusunda b�z 
İzm�r Konfederasyonu olarak bu m�ll� arzu-
nun gerçekleşmes� �ç�n her türlü fedakârlığı 
yapmaya hazırız.’’

Bugün İzm�r’de terör örgütü PKK’ya “Amasız 
ve şartsız olarak s�lahlarını bırak" çağrısı belk� 
b�rçok k�ş�, kurum, kuruluş, STK hatta bazı 
devletler�n hoşuna g�tmed�ğ� açıktır. Hatta bu 
tür s�v�l g�r�ş�mler� engellemek �ç�n düğmeye 
basacaklarını hemen hemen hep�m�z tahm�n 
edeb�l�yoruz. Bana göre bu ve buna benzer 
çağrılar öneml�d�r. Çünkü s�v�l �raden�n bu 
tepk�ler� aynı zamanda terör örgütü PKK’nın 
saflarında kopmalara ve yen� katılımları dur-
duracak n�tel�kted�r. Lütfen çağrı metn�n�n ta-
mamını okuyunuz. Son söz s�z kıymetl� oku-
yucuların.

Dr. İmbat MUĞLU
PKK CALLS ON TERRORIST 
ORGANIZATION TO LAY
UP ARMS
On "World Human R�ghts Day on December 
10," the leaders of more than 300 non-
governmental organ�zat�ons gathered under the 
leadersh�p of the Pres�dent of the Izm�r 
Confederat�on Ferhan Ademkhan and called 
on the PKK terror�st organ�zat�on to "relent-
lessly and uncond�t�onally lay down the�r 
arms." e text adopted by the Izm�r 
Confederat�on under the cha�rmansh�p of 
Ferkhan Adhemkhan, who put h�s body under 
a stone to put an end to th�s d�rty and bloody 
per�od, wh�ch lasted about 40 years and led to 
the death of more than 40 thousand of our 
people, �s g�ven below.

 "Our call to the PKK: we want the weapons to 
be s�lenced w�thout any purpose and w�thout 
any cond�t�ons. May our youth no longer d�e 
and our mothers not cry. at's why we say 
enough �s enough. 
e Republ�c of Turkey �s leav�ng beh�nd a 
centur�es-old h�story and �s prepar�ng for a new 
century. Undoubtedly, the century-long per�od 
from the foundat�on of our country to the 
present has been burdened w�th pa�nfully 
d�ff�cult events caused by external and �nternal 
factors. Our people overcame all these hard-
sh�ps and managed to establ�sh a mult�party 
democrat�c l�fe, a common language of the 
c�v�l�zed world, as a const�tut�onal and pol�t�cal 
real�ty. However, the coups to wh�ch our 
country has been subjected by those who 
cannot tolerate the sovere�gnty and democracy 
of the w�ll of the nat�on have become the most 
pa�nful and d�ff�cult events �n our century-old 
h�story.  

 Although th�s geography �n wh�ch we are 
located can potent�ally become an earthly 
parad�se of freedom, democracy, brotherhood 
and prosper�ty, we must regret to state that �t 
has become a place where blood, tears and 
cr�es of cry�ng mothers can be heard. Let's take 
a break from our nat�onal wealth and cap�tal 
as a country dur�ng these and s�m�lar pa�nful 
events and at th�s t�me when the econom�c 
cr�s�s has h�t our people hard.Let the games our 
country �s play�ng be d�sappo�nted by heed�ng 
th�s call. May the Prophet Ibrah�m safely come 
out of the r�ng of fire around us and beg�n a 
new era �n our country w�th new projects and 
peace. We want the Republ�c of Turkey, wh�ch 
�s prepar�ng for the 21st century, to cont�nue �ts 
movement towards stab�l�ty �n �ts 100th year. 
erefore 21. In the world of the century and �n 
our 100th year, that �s, �n 2023, we no longer 
want th�s problem to be d�scussed.

We carry the long�ng and hope of the per�od 
when the problems were solved, and the 
econom�c and soc�al well-be�ng �n our country 
�ncreased. For th�s reason, we bel�eve that our 
resources should be used more accurately. I 
want you to th�nk that the budget spent on th�s 
problem �s $3 tr�ll�on, how many schools, how 
many factor�es and how many hosp�tals can be 
bu�lt for $3 tr�ll�on �n our country. If �t were not 
for th�s and s�m�lar problems, our per cap�ta 
�ncome would surpass Europe.

As c�t�zens of the Republ�c of Turkey and 
representat�ves of our people, we, c�v�l soc�ety 
organ�zat�ons, are aware of th�s s�tuat�on and 
hope that �t w�ll happen. In the 21st century, 

we want to be at a po�nt where we surpass the 
econom�c and democrat�c cr�ter�a of Europe. 
e demand of our rel�g�on and fa�th �s our call 
to part�es and all�ances that prom�se to l�ve 
fraternally, take them �nto account and �nclude 
them �n the�r slogan program: we bel�eve that 
part�es and all�ances that take �nto account our 
v�ews w�ll be supported and w�ll rece�ve 
support from c�v�l soc�ety organ�zat�ons and 
people where they w�ll be accepted. We want to 
exper�ence a process �n wh�ch con��cts and 
v�olent pol�t�cs are no longer the solut�on, but 
�nstead our state solves �ts problems w�th �ts 
soc�ety and people through peace and brother-
hood.

We, as non-governmental organ�zat�ons, want 
reconc�l�at�on and d�alogue to develop �nstead 
of th�s v�olent pol�cy and that our people do not 
d�e and l�ve together �n peace. When we look at 
the examples �n the world, we see that the 
results of many years of con��cts and wars have 
been resolved through d�alogue. On the one 
hand, we have more than 40,000 people who 
have d�ed �n 40 years, and on the other hand, 
we have more than $3 tr�ll�on of money spent 
from our nat�onal wealth. If we had spent half 
of th�s budget on the people of our country, 
none of our ch�ldren would have gone to school 
hungry and fa�nted from hunger. If we heal 
and heal our wounds ourselves, there �s no 
doubt that we w�ll become a stronger Turk�sh 
Republ�c, because we w�ll not have wounds, 
problems or weaknesses that any fore�gn power 
w�ll scratch and use. We want our state to 
accept the wounds of a father and mother who 
l�sten to people, c�t�zens and non-governmental 
organ�zat�ons and whose mothers do not 
lament.

Our call �s for the hands to be taken off the 
tr�gger and for problems to be solved by 
rat�onal and fraternal law, the r�ght of servants 
and fear of Allah and consc�ence. �s �s �n the 
�nterests of our country and �s a requ�rement of 
our rel�g�on. Our country should be a model 
country for the whole world w�th a pol�cy of 
peace and stab�l�ty. 98 federat�ons and 4 
thousand assoc�at�ons have been created �n 
Izm�r. e Izm�r Confederat�on �s a 
confederat�on establ�shed �n Izm�r and operates 
as the top roof of all non-governmental 
organ�zat�ons. We openly and s�ncerely appeal 
to all publ�c op�n�on and those who govern our 
state, and we pledge that we, as the Izm�r 
Confederat�on, are ready to make all poss�ble 
sacr�fices for the real�zat�on of th�s nat�onal 
des�re for peace and a democrat�c solut�on." 

Today �t �s clear that the call for the PKK 
terror�st organ�zat�on �n Izm�r to "lay down 
arms uncond�t�onally and uncond�t�onally" �s 
probably not l�ked by many people, �nst�tut�ons, 
organ�zat�ons, NGOs and even some states. In 
fact, almost all of us can pred�ct that they w�ll 
push the button to block such c�v�c �n�t�at�ves. 
For me, these and s�m�lar appeals are �mpor-
tant. Because these react�ons of c�v�l w�ll are 
also able to stop breaks and new part�c�pat�on 
�n the ranks of the PKK terror�st organ�zat�on. 
Please read the full text of the call. e last 
word �s yours, dear readers.

DR. Imbat MUGLU
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F�l�st�n: Netanyahu'nun koal�syon ortaklarına verd�ğ�
vaatlerle kırmızı ç�zg�ler aşılmıştır
F�l�st�n, İsra�l'de hükümet� kurmakla görevlend�r�len L�kud 
Part�s� l�der� Netanyahu'nun, koal�syon ortaklarına "Batı 
Şer�a'da daha büyük b�r alanın �lhakı ve Yahud�leşt�r�lmes�" 
yönünde verd�ğ� taahhütlerle kırmızı ç�zg�ler�n aşıldığını b�ld�rd�.

Palest�ne: Netanyahu's prom�ses to coal�t�on
partners have crossed a red l�ne
Palest�ne reported 
that L�kud leader 
Netanyahu, 
tasked w�th 
form�ng a 
government �n 
Israel, had 
crossed a red l�ne 
by prom�s�ng h�s 
coal�t�on partners 
"the annexat�on 
and Juda�zat�on 
of more terr�tory 
�n the West Bank.”

The Palest�n�an Fore�gn 
M�n�stry sa�d �n a wr�tten 
statement that the 

comm�tments made by Benjam�n 
Netanyahu to coal�t�on partners 
underest�mate �nternat�onal 
leg�t�macy, s�gned agreements and 
�nternat�onal law. It �s also emphas�zed 
that these obl�gat�ons mean 
overcom�ng all red l�nes, the 
�nternat�onal commun�ty was asked to 
urgently take act�on and put pressure 
on Netanyahu �n order to prevent the 
fulfillment of the obl�gat�ons 
undertaken.

e statement also called for the 
�mplementat�on of �nternat�onal 
resolut�ons and the adopt�on of 
deterrent measures that could �nterfere 
w�th the act�ons of the Israel� far r�ght 
aga�nst the Palest�n�an people: "In an 
effort to complete h�s new and old 

plans a�med at el�m�nat�ng the 
Palest�n�an people, Netanyahu �s 
d�rectly respons�ble for the results of h�s 
agreements and prom�ses w�th coal�t�on 
partners to the detr�ment of the just 
and leg�t�mate r�ghts of the Palest�n�an 
people." e statement sa�d that 
"Netanyahu has h�red Itamar Ben-Gv�r 
and Bezalel Smotr�ch, Rel�g�ous Z�on�st 
Party MPs known for the�r far-r�ght 
v�ews, to accelerate the annexat�on and 
Juda�zat�on of more terr�tory �n the 
occup�ed West Bank, wh�ch also 
�ncludes East Jerusalem."
Netanyahu, who has been tasked w�th 

�l�st�n Dış�şler� Bakanlığından yapılan yazılı Façıklamada, B�nyam�n Netanyahu'nun 
koal�syon ortaklarına verd�ğ� taahhütlerle, 

uluslararası meşru�yet�n, �mzalanan anlaşmaların ve 
uluslararası hukukun hafife alındığı bel�rt�ld�.
Bu taahhütler�n, tüm kırmızı ç�zg�ler�n aşılması 
anlamına geld�ğ� vurgulanan açıklamada, uluslararası 
toplumdan, ver�len taahhütler�n uygulanmasını 

engellemek �ç�n ac�len harekete geç�lmes� ve 
Netanyahu'ya baskı yapılması �stend�.

Uluslararası kararların uygulanması ve İsra�l aşırı 
sağın F�l�st�n halkına yönel�k eylemler�n� 
engelleyeb�lecek caydırıcı önlemler alınması çağrısı 
da yapılan açıklamada, "F�l�st�n halkını tasfiye etmey� 
hede�eyen yen� ve esk� planlarını tamamlamaya 
çabalayan Netanyahu'nun, F�l�st�n halkının ad�l ve 

meşru hakları pahasına koal�syon ortaklarıyla 
yaptığı anlaşma ve vaatler�n sonuçlarından 
doğrudan sorumlu olduğu" kayded�ld�.
Açıklamada, "Netanyahu'nun, Doğu Kudüs'ün 
de �ç�nde olduğu �şgal altındak� Batı Şer�a'da 
daha büyük b�r alanın �lhak ed�lmes� ve 
Yahud�leşt�r�lmes�n� hızlandırmak �ç�n aşırı 
sağcı görüşler�yle öne çıkan D�n� S�yon�zm 
Part�s� m�lletvek�ller� Itamar Ben-Gv�r �le 
Bezalel Smotr�ch'� devreye soktuğu" �fade 
ed�ld�.

İsra�l'de hükümet� kurmakla görevlend�r�len 
Netanyahu, 21 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Isaac 
Herzog'a kab�nes�n�n hazır olduğunu b�ld�rm�şt�.
Netanyahu'nun yen� kab�nes�nde, Ultra Ortodoks 
Yahud� part�lerden Şas ve B�rleş�k Tevrat Yahud�l�ğ� 
�le aşırı sağcı, ırkçı ve ş�ddet yanlısı pol�t�kalarıyla 
b�l�nen D�n� S�yon�zm, Yahud� Gücü ve Noam 
Part�ler� yer alıyor.

İsra�l Başbakanı Ya�r Lap�d, seç�mlerde elde ett�ğ� 
zafer�n ardından B�nyam�n Netanyahu'nun 
oluşturduğu yen� kab�ney� "tehl�kel�, fanat�k ve 
sorumsuz" olarak n�telend�rm�şt�.

Kaynak:AA

form�ng a government �n Israel, br�efed 
Pres�dent Isaac Herzog on December 
21 of h�s cab�net's read�ness. 
Netanyahu's new cab�net �ncludes the 
ultra-Orthodox Jew�sh part�es Shas and 
Un�ted Torah Juda�sm, as well as the 
Rel�g�ous Z�on�sm, Jew�sh Power and 
Noam part�es, known for the�r far-
r�ght, rac�st and v�olent pol�c�es.
Israel� Pr�me M�n�ster Ya�r Lap�d called 
the new cab�net formed by Benjam�n 
Netanyahu aer h�s elect�on v�ctory 
"dangerous, b�goted and �rrespons�ble."

Source: A.A.
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NATO �ç�n 2022
Rusya �le en gerg�n
yıl oldu
NATO, kuruluşundan bu yana Rusya 
�le en ger�l�ml� yılı 2022'de geç�rd�. Bu 
sene ayrıca İsveç ve F�nland�ya'nın 
üyel�k başvurularıyla tar�he geçt�.

NATO için 2022 yılı gerg�n başladı. Öncek� 
yıl �ç�nde Ukrayna sınırına ağır s�lahlar ve 
on b�nlerce askerl�k kuvvet yığan Rusya, 
NATO'nun doğuya doğru gen�şlememes�, 
Ukrayna, Gürc�stan, Moldova g�b� ülkelere 
üyel�k perspekt�fi ver�lmemes� konusunda 
hem NATO'dan hem ABD'den güvenl�k 
garant�ler� �st�yordu.
NATO, Rusya'nın bu talepler�ne olumlu 
karşılık vermed�. NATO yetk�l�ler�, hang� 
ülken�n üye olacağına sadece NATO ve o 
ülken�n karar vereb�leceğ�n�, başka 
ülkeler�n söz sah�b� olmadığını vurguladı.
2022 yılı, 2021'de NATO-Rusya �l�şk�ler�n�n 
Soğuk Savaş'tan beri en düşük seviyeye 
gerilemiş arka planında başladı.
NATO �le Rusya, 2022'n�n başında uzun 
süred�r duran teması sağlamak ve gerg�nl�ğ� 
düşürmek �ç�n 12 Ocak'ta yaklaşık 3 yıllık 
aradan sonra �lk kez b�r araya geld�. NATO-
Rusya Konsey�'n�n toplantısı somut sonuç 
olmadan tamamlandı. Rusya'nın NATO 
gen�şlemes�ne karşı çıkan tavrı, Romanya 
ve Bulgar�stan'dan NATO'nun çek�lmes� 
g�b� talepler� de redded�ld�.
Bu sırada NATO, �tt�fakın doğu kanadını 
güçlend�rmeye başladı. Daha önce 4 ülkede 
bulunan muhar�p gruplar, 8 ülkeye yayıldı. 
Doğu kanadında hem asker sayısı hem 
uçak ve gem� sayıları c�dd� m�ktarda 
artırıldı. Ayrıca Akden�z ve Baltık bölges� 
g�b� yerlerde asker� tatb�katlar çoğaltıldı.
2022 sonu �t�barıyla Bulgar�stan, Estonya, 
Macar�stan, Letonya, L�tvanya, Polonya, 
Romanya ve Slovakya'dak� 8 muhar�p 
grupta toplam 10 b�n c�varında NATO 
asker� bulunuyor. İtt�fakın doğu kanadında 
NATO komutası altındak� asker sayısı �se 
40 b�n c�varında.
24 Şubat'ta savaş başladı
NATO, ABD ve AB, b�r taraan da 
Rusya'nın Ukrayna'ya yönel�k tehd�d�n� 
düşürmes� �ç�n çağrı yapıyor, bunu 
yapmazsa Kreml�n'�n eş� görülmem�ş 
yaptırımlar g�b� "çok ağır sonuçlarla" 
karşılaşacağı uyarısında bulunuyordu.
Ger�l�m� düşürmek �ç�n yürütülen 
d�plomat�k çabalar ve d�yalog çağrıları 
sonuç vermed�.
N�tek�m Rusya Devlet Başkanı Vlad�m�r 
Put�n, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın 
doğusundak� Donbas'a özel asker� 
operasyon başlattıklarını duyurdu. Gerg�n 
başlayan yıl, böylece Rusya'nın Ukrayna'ya 
saldırmasıyla daha gerg�n hal aldı.
Mukabele Kuvvet� �lk kez akt�ve ed�ld�
NATO ve b�rçok ülke, Rusya'nın saldırısını 
ş�ddetle kınarken, NATO ülkeler�n�n 
l�derler� savaşın başlamasından b�r gün 
sonra 25 Şubat'ta olağanüstü z�rve 
toplantısında v�deo konferansla b�r araya 

geld�.
Z�rve sonundak� b�ld�r�de, "Put�n'�n 
Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın 
uzun yıllar ekonom�k ve s�yas� bakımdan 
ağır bedel ödeyeceğ� korkunç b�r hatadır." 
den�ld�.
NATO'nun ac�l durumlarda müdahale �ç�n 
hazır tutulan Mukabele Kuvvet� de �tt�fak 
tar�h�nde �lk kez akt�f hale get�r�ld�. Kuvvet, 
Avrupa'nın doğusundak� NATO 
ülkeler�nde konuşlandırıldı.
Saldırıdan sonra NATO l�derler�, �k�nc� kez 
24 Mart'ta z�rve toplantısı yaparak 
Ukrayna'ya destek �ç�n kararlılıklarını 
b�ld�rd�. Bu z�rve toplantısında, 2022'de 
görev süres� dolacak Genel Sekreter Jens 
Stoltenberg'�n görev�, 30 Eylül 2023'e kadar 
uzatıldı.
NATO çatışmaya dah�l olmadı
NATO, Rusya'nın saldırısına b�r taraan da 
temk�nl� yaklaşarak �tt�fak �le Rusya 
arasında b�r çatışma olasılığını engellemeye 
çalıştı.
NATO Genel Sekreter� Jens Stoltenberg, 
saldırının başlamasından b�r gün sonra 
düzenlenen NATO Z�rves�'n�n ardından 
"NATO, savunma amaçlı b�r �tt�faktır. 
Rusya �le çatışma arayışında değ�l�z." 
d�yerek, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dah�l 
olmayacaklarını açıkladı.
Ancak Rusya'ya karşı Ukrayna'ya asker�, 
mal�, �nsan� her türlü desteğ�n ver�leceğ� 
vurgulandı. Bugüne kadar NATO ve 
müttefikler, Ukrayna'ya hava savunma 
s�stemler�, çeş�tl� ağır s�lahlar, müh�mmat, 
yakıt, �let�ş�m c�hazları g�b� b�rçok destek 
sağladı.
Bu sırada Ukrayna, hava sahasının 
Rusya'ya karşı NATO tarafından 
korunmasını, uçuşa yasak bölge �lan 
ed�lmes�n� talep ett� ancak bu talep, Rusya 
�le çatışmaya neden olacağı gerekçes�yle 
NATO'dan kabul görmed�.

Ukrayna'ya NATO ülkeler�n�n savaş uçağı 
göndermes� taleb� de ABD Başkanı Joe 
B�den'ın tab�r�yle "3. Dünya Savaşına yol 
açacağı" gerekçes�yle redded�ld�.
İsveç ve F�nland�ya, üyel�k başvurusu yaptı
Bu arada Rusya �le sınırı bulunan 
F�nland�ya ve İsveç'�n yıllardır 
sürdürdükler� "asker� bloklardan uzak 
durarak tarafsız kalma" pol�t�kasını terk 
ed�p NATO'ya dah�l olmaları gündeme 
geld�.
İsveçl� ve F�nland�yalı yetk�l�ler, NATO'ya 
katılım konusunda önce temk�nl� yaklaştı. 
Her �k� ülke, NATO üyel�ğ�n� uzak �ht�mal 
olarak değerlend�rd�. Konu, �k� ülkede 
tartışılırken, Rusya �k� ülken�n �tt�faka dah�l 
olmasının "sonuçları" olacağı uyarısında 

bulundu.
NATO, İsveç �le F�nland�ya �se hang� 
ülken�n nasıl b�r yol �zleyeceğ�ne Rusya'nın 
karar veremeyeceğ�n� defalarca tekrarladı.
Üyel�ğe halk desteğ�n�n artmasıyla İsveç ve 
F�nland�ya fik�r değ�şt�rerek 18 Mayıs'ta 
NATO'ya üyel�k talepler�n� Brüksel'de 
Genel Sekreter Stoltenberg'e �lett�. NATO 
da üyel�k sürec� sonuçlanana kadar �k� 
ülkeye güvenl�k garant�s� verd�.
Bu sırada Türk�ye, başta PKK ve FETÖ g�b� 
terör örgütler�yle mücadele konusunda �k� 
ülke hakkında güvenl�k end�şeler�n� d�le 
get�rd�.
Stoltenberg, Türk�ye'n�n kaygılarının 
g�der�lmes� gerekt�ğ�n� bel�rterek, üç 
ülken�n üst düzey yetk�l�ler� �le görüştü. 
Stoltenberg, 3-5 Kasım'dak� Türk�ye 
z�yaret�nde de Cumhurbaşkanı Recep 
Tayy�p Erdoğan �le konuyu ele aldı.
B�r yandan da İsveç ve F�nland�yalı 
yetk�l�ler �le Türk�ye arasında d�plomat�k 
g�r�ş�mler başladı. Üç ülken�n d�plomat�k 
temasları halen devam ed�yor.
Madr�d Z�rves� ve Üçlü Muhtıra
Bu zem�nde 28-30 Haz�ran'da yapılan 
NATO Madr�d Z�rves�'nde İsveç ve 
F�nland�ya'nın �tt�faka davet ed�lmes�ne 
karar ver�ld�.

Z�rvede, Türk�ye, İsveç ve F�nland�ya 
arasında Üçlü Muhtıra �mzalandı. 
Muhtırayla İsveç ve F�nland�ya, müstakbel 
NATO üyeler� olarak m�ll� güvenl�ğ�ne 
yönel�k tüm tehd�tlere karşı Türk�ye'ye tam 
destek verecekler�n�, bu çerçevede 
PYD/YPG ve Türk�ye'de FETÖ olarak 
tanımlanan örgüte destek 
sağlamayacaklarını taahhüt ett�.
Ardından NATO üyeler�n�n ulusal 
mecl�sler�nde �k� ülken�n adaylıklarına 
onay süreçler� başladı. 2022 sonuna kadar 
Macar�stan ve Türk�ye dışındak� 28 NATO 
ülkes�nde adaylıklar onaylandı.
Türk�ye, �k� ülken�n terörle mücadele 
konusundak� çabalarının hala yeterl� 
düzeyde olmadığını vurguluyor.
Ç�n ve Rusya'dan NATO'ya tehd�t
Madr�d Z�rves�'nde, �tt�fakın Stratej�k 
Konsept belges� de 2010'dan sonra �lk kez 
yen�lend�. NATO l�derler�n�n kabul ett�ğ� 
yen� Stratej�k Konsept belges�nde, Ç�n, �lk 
defa tehd�t unsuru olarak z�kred�ld�.
2010'dak� belgede stratej�k ortak sayılan 
Rusya �se bu kez "en öneml� ve doğrudan 
tehd�t" olarak sını�andırıldı.
NATO, Ukrayna'ya desteğ� sürdürecek
Eylül ayına gel�nd�ğ�nde Put�n, 
Ukrayna'dak� Donetsk, Luhansk, Herson ve 
Zapor�jya bölgeler�n�n Rusya'ya 
bağlanmasına yönel�k belgey� �mzaladı. 

Bunun hemen ardından Ukrayna Devlet 
Başkanı Volod�m�r Zelensk�y de ülkes�n�n 
NATO'ya hızlandırılmış katılım 
başvurusuna �mza attı.
NATO, Rusya'nın �lhak ett�ğ� yerler� Rus 
toprağı olarak asla tanımayacaklarını 
duyurdu.
NATO'nun kasım sonunda düzenlenen 
Dış�şler� Bakanları Toplantısı'nda da 
Ukrayna'ya desteğ�n artarak sürdürülmes� 
kararı çıktı.
Toplantı b�ld�r�s�nde, NATO ülkeler�, 
terörün tüm şek�ller� ve tezahürler�n� 
kınayarak, İstanbul'da düzenlenen bombalı 
terör saldırısı sonrasında Türk�ye �le 
dayanışma mesajı da verd�.
2023 y�ne Rusya �le ger�l�m yılı
NATO �ç�n 2023'ün de Rusya �le ger�l�m�n 
yüksek olacağı b�r yıl olacağı görülüyor. 
Yen� yılda, Ukrayna'ya asker�, mal�, �nsan� 
her türlü desteğ�n artarak devam ett�r�lmes� 
hede�en�yor.

NATO'nun her sene düzenlenen z�rve 
toplantısının 2023'te Baltık ülkes� 
L�tvanya'da yapılacak olması da yen� yılın 
y�ne Rusya ağırlıklı b�r gündemle 
süreceğ�n�n �şaret� olarak algılanıyor. 
NATO Z�rves�, 11-12 Temmuz'da 
L�tvanya'nın başkent� V�ln�us'ta 
düzenlenecek.
NATO'nun Rusya �le doğrudan b�r 
çatışmaya g�rmeme yönündek� 
pol�t�kasının da devam edeceğ� 
öngörülüyor.

Genel Sekreter değ�ş�m� olab�l�r
Yen� yıl NATO �ç�n Genel Sekreter değ�ş�m� 
yılı da olab�l�r. Şu andak� Genel Sekreter 
Jens Stoltenberg'�n görev süres� aslında 
Eylül 2022'de b�tecekt�. Yen� genel 
sekreter�n de Madr�d Z�rves�'nde 
duyurulması planlanıyordu.
Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 
başlamasından hemen sonra Stoltenberg'�n 
görev süres�n�n 1 yıl uzatılması 
kararlaştırıldı. L�tvanya'dak� z�rvede, yen� 
genel sekreter�n bel�rlenme �ht�mal� 
bulunuyor.

Geçen yıl, yen� genel sekreter�n kadın 
olması �ht�mal� üzer�nde duruluyordu. Bu 
kapsamda esk� İng�ltere Başbakanı eresa 
May, esk� Hırvat�stan Cumhurbaşkanı 
Kol�nda Grabar-K�tarov�c, esk� L�tvanya 
Cumhurbaşkanı Dal�a Grybauska�te, esk� 
Estonya Cumhurbaşkanı Kerst� Kaljula�d ve 
esk� AB Dış İl�şk�ler ve Güvenl�k Pol�t�kası 
Yüksek Tems�lc�s� Feder�ca Mogher�n� g�b� 
k�ş�ler�n �s�mler� konuşulmuştu.
Kaynak:AA
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he year 2022 has started stressfully Tfor NATO. Russ�a, wh�ch had 
deployed heavy weapons and tens of 

thousands of troops on the border w�th 
Ukra�ne over the prev�ous year, sought 
secur�ty guarantees from both NATO and 
the Un�ted States that NATO would not 
expand eastward, and that countr�es such as 
Ukra�ne, Georg�a and Moldova would not be 
g�ven the prospect of membersh�p.
NATO has not responded pos�t�vely to these 
Russ�an demands. NATO off�c�als stressed 
that only NATO and th�s country can dec�de 
wh�ch country w�ll become a member, and 
other countr�es do not have the r�ght to vote.
e year 2022 began �n 2021 aga�nst the 
background of the fact that relat�ons 
between NATO and Russ�a have fallen to the 
lowest level s�nce the Cold War.

NATO and Russ�a met for the first t�me �n 
almost 3 years on January 12 to ma�nta�n 
long-stand�ng contacts and de-escalate 
tens�ons �n early 2022. e meet�ng of the 
Russ�a–NATO Counc�l ended w�thout any 
concrete results. Russ�a's oppos�t�on to 
NATO expans�on and �ts demands for 
NATO w�thdrawal from Roman�a and 
Bulgar�a were also rejected.
Meanwh�le, NATO has begun to strengthen 
the eastern �ank of the all�ance. Combat 
groups that were prev�ously located �n 4 
countr�es have spread to 8 countr�es. On the 
eastern �ank, both the number of sold�ers 
and the number of a�rcra and sh�ps 
�ncreased s�gn�ficantly. In add�t�on, m�l�tary 
exerc�ses have been mult�pl�ed �n places such 
as the Med�terranean and the Balt�c reg�on.
By the end of 2022, there are about 10,000 
NATO troops �n 8 combat groups �n 
Bulgar�a, Eston�a, Hungary, Latv�a, 
L�thuan�a, Poland, Roman�a and Slovak�a. 
e number of troops under the command 
of NATO on the eastern �ank of the all�ance 
�s about 40,000 people.

THE WAR STARTED ON FEBRUARY 24
NATO, the US and the EU, meanwh�le, have 
called on Russ�a to downgrade �ts threat to 
Ukra�ne, warn�ng that �f �t does not, the 
Kreml�n w�ll face "very ser�ous 
consequences" such as unprecedented 
sanct�ons.
D�plomat�c efforts to de-escalate tens�ons 
and calls for d�alogue have fa�led.
In fact, Russ�an Pres�dent Vlad�m�r Put�n 
announced on February 24 that they had 
launched a spec�al m�l�tary operat�on �n the 
Donbas, �n eastern Ukra�ne. e year began 
as a tense one and thus became more tense 
w�th Russ�a's attack on Ukra�ne.

NATO RESPONSE FORCE ACTIVATED 
FOR THE FIRST TIME
Wh�le NATO and many countr�es strongly 
condemned the Russ�an attack, NATO 

leaders met v�a v�deo l�nk for an 
extraord�nary summ�t on February 25, the 
day aer the outbreak of war.
e summ�t statement sa�d that, "Put�n's 
dec�s�on to attack Ukra�ne �s a terr�ble 
m�stake for wh�ch Russ�a w�ll pay a h�gh 
econom�c and pol�t�cal pr�ce for many 
years," the summ�t statement sa�d.
e NATO Response Force, wh�ch �s ready 
to respond �n an emergency, has also been 
act�vated for the first t�me �n the h�story of 
the all�ance. e force has been deployed to 
NATO countr�es �n Eastern Europe.
Follow�ng the attack, NATO leaders held a 
summ�t meet�ng for the second t�me on 
March 24 to express the�r determ�nat�on to 
support Ukra�ne. At th�s summ�t meet�ng, 
the mandate of Secretary General Jens 
Stoltenberg, whose term exp�res �n 2022, was 
extended unt�l 30 September 2023.

NATO DID NOT INTERVENE INTO THE 
CONFLICT
NATO �s also wary of a Russ�an offens�ve, 
try�ng to prevent the poss�b�l�ty of a 
confrontat�on between the all�ance and 
Russ�a.
Follow�ng a NATO summ�t the day aer the 
attack began, NATO Secretary General Jens 
Stoltenberg sa�d: “NATO �s a defens�ve 
all�ance. We do not seek con��ct w�th 
Russ�a,” he sa�d, expla�n�ng that they would 
not part�c�pate �n the Russ�an-Ukra�n�an 
war.

However, �t was stressed that Ukra�ne would 
be prov�ded w�th all k�nds of m�l�tary, 
financ�al and human�tar�an support aga�nst 
Russ�a. To date, NATO and all�es have 
prov�ded Ukra�ne w�th a wealth of support, 
�nclud�ng a�r defense systems, var�ous heavy 
weapons, ammun�t�on, fuel, 
commun�cat�ons dev�ces, and more.
Meanwh�le, Ukra�ne demanded that �ts 
a�rspace be protected by NATO from Russ�a 
and that a no-�y zone be declared, but th�s 
request was rejected by NATO on the 
grounds that �t would lead to con��ct w�th 
Russ�a. e requ�rement for NATO countr�es 
to send fighter jets to Ukra�ne �s also, �n the 
words of US Pres�dent Joe B�den: "It was 
rejected on the grounds that �t would lead to 
a th�rd world war.”

SWEDEN AND FINLAND APPLY FOR 
MEMBERSHIP
Meanwh�le, F�nland and Sweden, wh�ch 
border Russ�a, have abandoned the�r pol�cy 
of "stay�ng neutral, stay�ng away from 
m�l�tary blocs" and jo�n�ng NATO for many 
years.
Swed�sh and F�nn�sh off�c�als were �n�t�ally 
caut�ous about jo�n�ng NATO. Both 
countr�es v�ewed NATO membersh�p as a 
d�stant poss�b�l�ty. Wh�le th�s �ssue was be�ng 
d�scussed �n the two countr�es, Russ�a 

warned that there would be "consequences" 
�f the two countr�es jo�ned the all�ance.
NATO, Sweden and F�nland have repeatedly 
repeated that Russ�a cannot dec�de �n wh�ch 
country to move on.
As popular support for membersh�p grew, 
Sweden and F�nland changed the�r m�nds 
and subm�tted a request for NATO 
membersh�p to Secretary General 
Stoltenberg �n Brussels on May 18. NATO 
has also prov�ded secur�ty guarantees to the 
two countr�es unt�l the complet�on of the 
access�on process.
Meanwh�le, Turkey has expressed concern 
about the secur�ty of the two countr�es, 
espec�ally regard�ng the fight aga�nst 
terror�st organ�zat�ons such as the PKK and 
FETO.
Stoltenberg sa�d that Turkey's problems must 
be solved and met w�th sen�or off�c�als of the 
three countr�es. Stoltenberg also d�scussed 
th�s �ssue w�th Turk�sh Pres�dent Recep 
Tayy�p Erdogan dur�ng h�s v�s�t to Turkey on 
November 3-5.
On the one hand, d�plomat�c attempts have 
begun between the author�t�es of Sweden 
and F�nland and Turkey DECA. D�plomat�c 
contacts between the three countr�es are st�ll 
ongo�ng.

MADRID SUMMIT AND TRIPARTITE 
MEMORANDUM
Aga�nst th�s background, at the NATO 
summ�t �n Madr�d, held on June 28-30, �t 
was dec�ded to �nv�te Sweden and F�nland to 
the all�ance. At the summ�t, a Tr�part�te 
Memorandum was s�gned between Turkey, 
Sweden Decommun�zat�on and F�nland. In 
the memorandum, Sweden and F�nland 
pledged, as potent�al NATO members, to 
prov�de Turkey w�th full support �n the fight 
aga�nst all threats to �ts nat�onal secur�ty 
and, w�th�n th�s framework, not to support 
the PYD / YPG and the organ�zat�on 
�dent�fied �n Turkey as FETO.
en the processes of approv�ng the 
cand�dac�es of the two countr�es �n the 
nat�onal assembl�es of NATO members 
began. By the end of 2022, nom�nat�ons had 
been approved �n 28 NATO countr�es, 
except for Hungary and Turkey.
Turkey emphas�zes that the efforts of the two 
countr�es �n the fight aga�nst terror�sm are 
st�ll at an �nsuff�c�ent level.

e threat to NATO from Ch�na and Russ�a
At the Madr�d summ�t, the all�ance's 
Strateg�c Concept Document was also 
updated for the first t�me s�nce 2010. e 
new Strateg�c Concept Document adopted 
by NATO leaders ment�ons Ch�na as a threat 
for the first t�me.
Russ�a, wh�ch was cons�dered a strateg�c 
partner �n the 2010 document, th�s t�me was 
class�fied as "the most �mportant and d�rect 
threat."

NATO w�ll cont�nue to support Ukra�ne
By September, Put�n s�gned a document on 
the annexat�on of Donetsk, Lugansk, 
Kherson and Zaporozhye reg�ons of Ukra�ne 
to Russ�a. Immed�ately aer that, Ukra�n�an 
Pres�dent Volodymyr Zelensky also s�gned 
h�s country's statement on accelerated 
access�on to NATO.

NATO has announced that �t w�ll never 
recogn�ze the terr�tor�es annexed by Russ�a 
as Russ�an terr�tory.
At the meet�ng of NATO fore�gn M�n�sters 
held at the end of November, �t was also 
dec�ded to cont�nue to prov�de �ncreased 
support to Ukra�ne.
In a statement about the meet�ng, NATO 
countr�es condemned all forms and 
man�festat�ons of terror�sm, and also 
expressed sol�dar�ty w�th Turkey aer the 
terror�st attack �n Istanbul.

2023 w�ll aga�n be a year of tens�on �n 
relat�ons w�th Russ�a
It seems that for NATO, 2023 w�ll also be a 
year of h�gh tens�on �n relat�ons w�th Russ�a. 
In the new year, all types of m�l�tary, 
financ�al and human�tar�an support to 
Ukra�ne should be �ncreased and cont�nued.
e fact that the annual NATO summ�t w�ll 
be held �n the Balt�c country of L�thuan�a �n 
2023 �s also perce�ved as a s�gn that the new 
year w�ll aga�n cont�nue w�th the Russ�an 
agenda. e NATO Summ�t w�ll be held �n 
V�ln�us, L�thuan�a, on July 11-12.
It �s assumed that NATO's pol�cy a�med at 
not enter�ng �nto d�rect con��ct w�th Russ�a 
w�ll also be cont�nued.

ere may be a change of secretary general

e New Year could also be the year of a 
change of NATO Secretary. e current 
secretary general Jens Stoltenberg's term 
effect�vely exp�res �n September 2022. e 
new general secretary was also scheduled to 
be announced at the Madr�d summ�t.

However, �mmed�ately aer the start of the 
Russ�an-Ukra�n�an war, �t was dec�ded to 
extend the term of off�ce of Stoltenberg for 1 
year. At the summ�t �n L�thuan�a, most l�kely, 
a new general secretary w�ll be determ�ned.
Last year, the poss�b�l�ty of a woman 
becom�ng the new general secretary was 
d�scussed. Ment�oned �n th�s regard �ncluded 
former Br�t�sh Pr�me M�n�ster Teresa May, 
former Croat�an Pres�dent Kol�nda Grabar-
K�tarov�ć, former L�thuan�an Pres�dent Dal�a 
Grybauska�te, former Eston�an Pres�dent 
Kerst� Kaljula�d and former EU H�gh 
Representat�ve for Fore�gn Affa�rs and 
Secur�ty Pol�cy Feder�ca Mogher�n�.

Source:AA

FOR NATO, 2022 WAS THE 
TENSIEST YEAR IN RELATIONS
WITH RUSSIA
In 2022, NATO had �ts bus�est year w�th 
Russ�a s�nce �ts �ncept�on. �s year also 
made h�story w�th the appl�cat�ons of 
Sweden and F�nland for membersh�p.
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DEAŞ'ın öldürdüğü ABD'l� askerler�n a�leler�, örgüte
yardımını �t�raf eden Fransız ş�rket Lafarge'a dava açtı

Terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen ABD'l� 
askerler�n a�leler�, Sur�ye'de faal�yetler�ne devam 
edeb�lmes� �ç�n bu örgüte finansman sağlayan Fransız 
ç�mento ş�rket� Lafarge'a tazm�nat davası açtı.

ABC News'in haberine göre, ABD'li 
askerlerin aileleri, açtıkları davada 
Lafarge'ın ekonomik çıkarlarının, 

DEAŞ'ın sivilleri öldürmesine sebep oldu-
ğunu iddia etti.
Davacılar, Lafarge'ın terör örgütlerine ma-
teryal desteğinin terör faaliyetlerinde kulla-
nılacağını bildiklerine işaret ederek Fransız 
şirketi, DEAŞ'ın uluslararası terörist faali-
yetlerine "bilerek yardım ve yataklık yap-
makla" suçladı.

Çimento fabrikasını güvenli bir şekilde kal-
dırıp buranın tahliye edilmediğini belirten 
davacılar, bu yüzden "tonlarca ham madde 
ve çimentonun terör gruplarına bırakıldığı-
nı" vurguladı.
Dava dilekçesinde, "Lafarge'ın DEAŞ'a yap-
tığı ödemeler ve iş ortaklığı, örgüte 
2010'ların başında yeni başlayan bir milis 
gücünden Amerikalıları öldürme niyeti ve 
kabiliyetine sahip acımasız bir terörist deve 
dönüşmesi için ihtiyaç duyduğu başlangıç 
sermayesini sağladı." ifadeleri kullanıldı.
Davacılar arasında ise 2016'da DEAŞ tara-
fından Irak'ta öldürülen Deniz Yüzbaşı 
Jason Finan, yine aynı yıl Suriye'de öldürü-
len Deniz Kıdemli Astsubay Scott Cooper 
Dayton ile 2015'te Libya'da öldürülen de-
nizci David Berry'nin ailelerinin yer aldığı 
kaydedildi.
Lafarge, daha önce şirketin ve kendilerine 
bağlı Lafarge Çimento Suriye şirketinin "üst 
yöneticilerinden olaya dahil olan kişilerin 
eylemlerinin sorumluluğunu kabul ettikle-
rini" açıklamıştı.
Lafarge ABD'de DEAŞ'a yardımdan mah-
kum edildi
ABD'de de 18 Ekim'de Lafarge, New York 
Brooklyn'deki federal mahkemede anlaşma 
yoluna giderek "DEAŞ'a yardım etme" su-
çunu kabul etti ve 777,78 milyon dolar ceza 
ödemeye razı oldu.
Ancak Fransa'da 2016'dan beri kamuoyun-
da tartışılan "Lafarge'ın DEAŞ'a yardımı" yıl-
lar geçmesine rağmen soruşturma aşama-
sında kaldı.
Konu Fransa'da yargıya intikal etse de hala 
ilerleme kaydedilmemesinin arkasında 
Fransız istihbaratının suç ortağı olması do-
layısıyla meselenin örtbas edilmek istendiği 
değerlendirmeleri yapılıyor.
Fransa'daki soruşturmada sivil taraf olan Av-
rupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi 
(ECCHR) ve yolsuzlukla mücadele sivil top-
lum kuruluşu Sherpa ile birkaç muhalif 
isimden başka davaya ilişkin kamuoyuna 
açıklama yapan henüz çıkmadı.

AA, Lafarge'ın DEAŞ'ı �nanse ettiğini ka-
nıtlayan belgeleri yayınlamıştı
Anadolu Ajansı (AA), 7 Eylül 2021'de Fran-
sız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı 
Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde �-
nanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımla-
mış; bu, dünya genelinde geniş yankı bul-
muştu.

Belgelere göre, Lafarge, terör örgütü 
DEAŞ'la ilişkisi hakkında Fransız istihbarat 
servislerini sürekli bilgilendirdi. Fransız is-
tihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'ı terö-
rü �nanse ederek insanlığa karşı suç işlediği 
konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tu-
tanaklarda itiraf etti. DEAŞ, Lafarge'dan al-
dığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında 
kullandı.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan so-
ruşturma kapsamında, Lafarge'ın Yönetim 
Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da arala-
rında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, 
"teröre �nansman sağlamak"la suçlanmıştı.
Haziran 2018'de şirkete yöneltilen "insanlı-
ğa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması, 
Kasım 2019'da düşürülmüştü.
Davaya müdahil sivil taraflar yolsuzlukla 
mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile 
ECCHR, suçlamanın düşürülmesine itiraz 
ederek Yargıtaya başvurmuştu.

Fransa Yargıtayı, 7 Eylül 2021'de Lafarge'ın 
Suriye'de DEAŞ'lı teröristleri �nanse etmesi 
nedeniyle "insanlığa karşı suça ortak olmak" 
suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan 
kararı almıştı.

Paris Temyiz Mahkemesi de 18 Mayıs'ta Su-
riye'de terör örgütü DEAŞ'a �nansman sağ-
ladığı AA'nın ulaştığı belgelerle ispatlanan, 
Fransız çimento şirketi Lafarge'a "insanlığa 
karşı suça ortak olduğu" iddiasıyla soruştur-
ma açılmasını onaylamıştı.

Şirketin Suriye'de kuruluşundan DEAŞ'a �-
nansmana uzanan süreç Dünyanın en 
büyük çimento şirketlerinden Fransız La-
farge, Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç sa-
vaşa rağmen faaliyetini sürdürdü.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeyi ele geçirme-
sine rağmen üretim faaliyetlerini sürdüren 
şirket, 2014'ün sonlarında çalışmalarını son-
landırdı ancak şirketin Çelebiye bölgesinde-
ki faaliyetlerini devam ettirebilmek için 
DEAŞ'a "haraç" ödemenin dışında örgütten 
malzeme ve akaryakıt temin ettiği ifşa oldu.
Şirket, Temmuz 2015'te İsviçreli rakibi Hol-
cim ile birleşerek isim değişikliğine gitti.

Tesisin bir bölümüne 2015 başlarında yerle-
şen ABD ve Fransız askerleri, Türkiye'nin 9 
Ekim 2019'da Suriye'de terör örgütlerine 
karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı önce-
sinde, yaklaşık 4,5 yıl boyunca buranın bir 
kısmını üs olarak kullandı.

Fam�l�es of Amer�can sold�ers k�lled by
ISIS have filed a lawsu�t aga�nst the French 
company Lafarge, wh�ch adm�tted �ts 
support for the organ�zat�on.

Fam�l�es of US sold�ers k�lled by the Daesh terror�st 
organ�zat�on have filed a compensat�on lawsu�t aga�nst 
Lafarge, a French cement company that funds the terror�st 
organ�zat�on so �t can cont�nue �ts operat�ons �n Syr�a.

ccord�ng to ABC News, fam�l�es of AAmer�can sold�ers alleged �n the�r 
lawsu�t that Lafarge's econom�c 

�nterests drove ISIS to k�ll c�v�l�ans. e 
pla�nt�ffs �nd�cated that they knew that 
Lafarge's financ�al support to terror�st 
organ�zat�ons would be used �n terror�st 
act�v�t�es, accus�ng the French company of 
"know�ngly a�d�ng and abett�ng" Daesh's 
�nternat�onal terror�st act�v�t�es. ey stated 
that the cement plant was not safely removed 
and evacuated, so "tons of raw mater�als and 
cement were le beh�nd for terror�st groups."
"Lafarge's payments and bus�ness partnersh�p 
w�th ISIS prov�ded the organ�zat�on w�th the 
�n�t�al cap�tal needed to transform from a 
�edgl�ng m�l�t�a �n the early 2010s �nto a 
ruthless terror�st g�ant w�th the �ntent and 
ab�l�ty to k�ll Amer�cans," the lawsu�t says. e 
pla�nt�ffs are Mar�ne Capta�n Jason F�nan, 
who was k�lled �n Iraq by ISIS �n 2016, Ch�ef 
Petty Off�cer Scott Cooper Dayton, who was 
k�lled �n Syr�a �n the same year, and the fam�ly 
of Dav�d Berry, a sa�lor k�lled �n L�bya �n 2015.
Lafarge has prev�ously sa�d that the company 
and �ts subs�d�ary Lafarge Cement, a Syr�an 
company, "accept respons�b�l�ty for the act�ons 
of top managers of those �nvolved �n the 
�nc�dent.”

Lafarge conv�cted of a�d�ng ISIS �n the Un�ted 
States
In the Un�ted States, on October 18, Lafarge 
pleaded gu�lty to "a�d�ng ISIS" �n federal court 
�n Brooklyn, New York, and agreed to pay a 
fine of $777.78 m�ll�on. Nevertheless, the "a�d 
of Lafarge to ISIS", wh�ch has been publ�cly 
d�scussed �n France s�nce 2016, rema�ns under 
�nvest�gat�on, desp�te the fact that years have 
passed. Although th�s �ssue has been referred 
to the jud�c�al author�t�es �n France, �t �s st�ll 
bel�eved that th�s �ssue wants to be h�dden, 
s�nce French �ntell�gence �s compl�c�t �n the 
lack of progress.
e European Center for Const�tut�onal and 
Human R�ghts (ECCHR), wh�ch �s a c�v�l�an 
party to the �nvest�gat�on �n France, and 
Sherpa, an ant�-corrupt�on NGO, and several 
other oppos�t�on figures have not yet made 
publ�c statements on the case.

AA has publ�shed documents prov�ng that 
Lafarge funded Daesh
On September 7, 2021, the Anadolu Agency 
(AA) publ�shed documents prov�ng that the 
French company Lafarge was financ�ng the 
terror�st organ�zat�on Daesh w�th the know-
ledge of French �ntell�gence; th�s had w�de 
consequences around the world.

Accord�ng to the documents, Lafarge cons-
tantly �nformed the French spec�al serv�ces 
about h�s l�nks w�th the terror�st organ�zat�on 
Daesh. French �ntell�gence and government 
agenc�es d�d not warn Lafarge that he was 
comm�tt�ng cr�mes aga�nst human�ty by 
financ�ng terror�sm, and he adm�tted th�s �n 
secret protocols. ISIS used the cement �t 
rece�ved from Lafarge �n the construct�on of 
bunkers and tunnels.

As part of the �nvest�gat�on �nto the company, 
wh�ch opened �n June 2017, several top 
managers, �nclud�ng Bruno Lafont, cha�rman 
of Lafarge, were accused of "financ�ng 
terror�sm". e charge of "compl�c�ty �n 
cr�mes aga�nst human�ty", wh�ch was brought 
aga�nst the company �n June 2018, was 
dropped �n November 2019.

e c�v�l partners �nvolved �n the case, the 
ant�-corrupt�on NGO Sherpa and ECCHR, 
appealed to the Court of Cassat�on, appeal�ng 
aga�nst the d�sm�ssal of the charges. On 
September 7, 2021, the French Court of 
Cassat�on made a dec�s�on, pav�ng the way for 
Lafarge to be charged w�th "compl�c�ty �n 
cr�mes aga�nst human�ty" for financ�ng ISIS 
terror�sts �n Syr�a.

On May 18, the Par�s Court of Appeal 
approved an �nvest�gat�on aga�nst the French 
cement company Lafarge for allegedly 
"compl�c�ty �n cr�mes aga�nst human�ty", 
wh�ch was proved by documents obta�ned by 
the AA to finance the Daesh terror�st 
organ�zat�on �n Syr�a.

e process from establ�sh�ng a company �n 
Syr�a to financ�ng ISIS
French Lafarge, one of the world's largest 
cement compan�es, cont�nued to operate 
desp�te the c�v�l war that began �n Syr�a �n 
March 2011. e company, wh�ch cont�nued 
�ts product�on act�v�t�es desp�te the Daesh 
terror�st organ�zat�on's takeover of the reg�on, 
ceased operat�ons at the end of 2014, but �t 
turned out that the company purchased 
mater�als and fuel from the organ�zat�on �n 
add�t�on to pay�ng “tr�bute” to ISIS to cont�nue 
�ts act�v�t�es �n the Cheleb�ye reg�on . e 
company changed �ts name �n July 2015, 
merg�ng w�th Sw�ss compet�tor Holc�m.
Amer�can and French troops who settled �n 
part of the s�te �n early 2015 used part of �t as a 
base for about 4.5 years before the Turk�sh 
operat�on "Source of Peace" launched aga�nst 
terror�st organ�zat�ons �n Syr�a on October 9, 
2019.
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Türk�ye'n�n �lk uçak
fabr�kası TOMTAŞ'ın 
adı yen� kurulan ortak
g�r�ş�mle yaşatılacak

Akar, TOMTAŞ Havacılık Ortak G�r�ş�m Sözleşmes� İmza 
Tören�'nde yaptığı konuşmada, 1925'te kurulan �lk uçak 
fabr�kası TOMTAŞ'ın 1928-1941 yıllarında ürett�ğ� 

uçaklarla dönem�n en �y� havacılık fabr�kalarından b�r� olduğunu 
bel�rtt�.

Fabr�kanın faal�yetler�n�n b�rtakım sebepler dolayısıyla akamete 
uğradığını d�le get�ren Akar, fabr�kanın, Türk�ye'n�n havacılık 
tar�h�nde acı b�r hatıra olarak kaldığını söyled�.

Hayata geç�r�len TOMTAŞ'ın adının yaşatılmasına yönel�k g�r�ş�mle 
büyük b�r s�nerj� oluşturulduğunu vurgulayan Akar, "Kayser� 
Büyükşeh�r Beled�yes�n�n desteğ�, ASFAT, TUSAŞ, TOMTAŞ 
Yatırım ve Erc�yes Teknopark'ın katkısıyla savunma ve havacılık 
sanay�s�nde yen� başarılara �mza atacağız. İnanıyoruz k� TOMTAŞ'ın 
yarım kalan hüzünlü h�kayes� burada yapılacak çalışmalarla büyük 
b�r başarı h�kayes�ne dönüşecek. Türk�ye'n�n en öneml� sanay� 
kentler�nden, aynı zamanda savunma ve havacılık alanında köklü 
tecrübeye sah�p Kayser�'m�z bu yapılanmaya da ev sah�pl�ğ� 
yapacak." d�ye konuştu.

G�r�ş�m�n hayırlı olması temenn�s�nde bulunan Akar, Kayser� 
Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan 15 Ocak'a 
kadar araz� tahs�s�n�n yapılmasını �sted�.
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan'ın l�derl�ğ�, desteğ� ve 
teşv�k�yle savunma sanay�s�nde yerl�l�k ve m�ll�l�k oranının yüzde 
80'lere ulaştığını �fade eden Akar, daha g�d�lmes� gereken öneml� 
yolların olduğunu bel�rtt�.
Türk�ye'n�n savunma sanay�s�yle �lg�l� parasını verd�ğ� ürünler� 
alamadığı dönemler�n olduğunu anımsatan Akar, şunları kaydett�:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın �fade ett�ğ� g�b� kend� göbeğ�m�z� 
kend�m�z keseceğ�z. Şu ana kadar yaptığımız, İHA/SİHA/TİHA, 
d�ğer ürünler heps� ortada. Bunlar süratle gel�ş�yor. Daha düne 
Mehmetç�ğ�n kullandığı tüfeğ�n patent� yabancıya a�tt�. Tabancamız, 
mak�nel� tüfeğ�m�z yoktu. Şu anda geld�ğ�m�z noktada bütün hafif 
s�lahlarımızı, obüsler�m�z�, hel�kopterler�m�z�, İHA/SİHA/TİHA, 
den�z topu yaptık. Harp s�lah araç ve gereçler�n� tasarlayıp �mal, �nşa 
ve �hraç noktasına geld�k. MİLGEM'ler� �hraç ed�yoruz. Büyük 
mesafeler katett�k, daha g�deceğ�m�z çok mesafe var. Artık c�n 
ş�şeden çıktı. Tankı da uçağı da yapacağız ve ülkem�z�n, as�l 
m�llet�m�z�n savunması ve güvenl�ğ�n� sağlayacağız.”

Konuşmaların ardından TOMTAŞ Yatırım Yönet�m Kurulu Başkanı 
Al� Ekş�, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kot�l ve ASFAT Genel 
Müdürü Esad Akgün tarafından ortak g�r�ş�m sözleşmes� �mzalandı.
İmza tören�ne Türk�ye-Gürc�stan-
Azerbaycan Savunma Bakanları 
Toplantısı �ç�n Kayser�'de bulunan 
Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral 
Zak�r Hasanov'un yanı sıra M�ll� 
Savunma Bakan Yardımcısı Muhs�n 
Dere de katıldı.
Tören�n ardından Bakan Akar, Erc�yes 
Ün�vers�tes� Yılmaz-Mehmet Öztaşkın 
Kalp Hastanes�'ne Turkuaz Seram�k AŞ 
tarafından bağışlanan anj�yografi 
c�hazının tesl�m tören�ne de katıldı.

KAYNAK:AA

Türk�ye'n�n �lk uçak fabr�kası olarak 1925'te 
kurulan Tayyare ve Motor Türk Anon�m 
Ş�rket�n�n (TOMTAŞ) adını yaşatacak 
TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloj� AŞ'n�n "Ortak 
G�r�ş�m Sözleşmes�", M�ll� Savunma Bakanı 
Hulus� Akar'ın da katıldığı törenle �mzalandı

e name of Turkey's first av�at�on plant 
TOMTAŞ , w�ll be preserved thanks to 
a newly created jo�nt venture.
e "Jo�nt Venture Agreement" of TOMTAŞ Aerospace and Technology Inc., 
wh�ch w�ll be created to preserve the name of TOMTAŞ, founded �n 1925 as 
Turkey's first av�at�on plant, was s�gned w�th a ceremony attended by 
Nat�onal Defense M�n�ster Hulus� Akar

In h�s speech at the s�gn�ng ceremony of the agreement on the establ�shment of the TOMTAŞ jo�nt 
av�at�on enterpr�se, Akar stated that TOMTAŞ, the first a�rcra factory founded �n 1925, was one of 
the best a�rcra factor�es of that per�od w�th the a�rcra �t produced between 1928 and 1941.

Stat�ng that the plant's act�v�t�es were �nterrupted for some reason, Akar sa�d that the plant rema�ned a 
b�tter memory �n the av�at�on h�story of Turkey.

Also emphas�z�ng that a great synergy has been created w�th the �n�t�at�ve to preserve the TOMTAŞ name, 
Akar sa�d: "W�th the support of the Kayser� Metropol�tan Mun�c�pal�ty and the contr�but�on of ASFAT, 
TUSAŞ, TOMTAŞ Yatırım and Erc�yes Teknopark, we w�ll ach�eve new successes �n the defense and 
aerospace �ndustr�es. We bel�eve that the unfin�shed sad story of TOMTAŞ w�ll turn �nto a great success 
story w�th works that w�ll be made �n Turkey. Kayser�, one of the most �mportant �ndustr�al c�t�es �n Turkey, 
as well as hav�ng deep exper�ence �n the field of defense and av�at�on, w�ll accept th�s structur�ng."
Congratulat�ng th�s event, Akar asked the mayor of the Kayser� Metropol�tan Mun�c�pal�ty, Memduh 
Buyukk�l�c, to allocate land unt�l January 15.

Inform�ng that the share of local and nat�onal c�t�zens �n the defense �ndustry has reached 80 percent 
thanks to the leadersh�p, support and support of Pres�dent Recep Tayy�p Erdogan, Akar sa�d that much 
more needs to be done.

Recall�ng that there were t�mes when Turkey could not buy products for wh�ch the defense �ndustry pa�d, 
Akar sa�d:
"As our pres�dent sa�d, we w�ll cut off our own navel. UAV/SIHA/TIHA and other products that we have 
produced are develop�ng rap�dly. Just yesterday, the patent for the r��e used by Mehmet belonged to a 
fore�gner. We had ne�ther a p�stol nor a mach�ne gun.At the moment, to the po�nt where we arr�ved, we 
have bu�lt all our l�ght weapons, how�tzers, hel�copters, UAVs/SIHA/TIHA, naval guns. We have reached 
the stage of des�gn�ng, manufactur�ng, creat�ng and export�ng tools and equ�pment for m�l�tary weapons. 
We export MILGEM. We have come a long way, we st�ll have a long way to go. Now the gen�e �s out of the 
bottle. We w�ll bu�ld a tank and an a�rplane, ensure the defense and secur�ty of our country, our noble 
people.”

Aer the speeches, Cha�rman of the TOMTAŞ Investment Counc�l Al� Eksh�, CEO of TUSAŞ Temel Kot�l 
and CEO of ASFAT Esad Akgyun s�gned an agreement on the establ�shment of a jo�nt venture.

e s�gn�ng ceremony was also attended by Deputy M�n�ster of Nat�onal 
Defense Muhs�n Dere, as well as Azerba�jan� Defense M�n�ster General 
Zak�r Hasanov, who was �n Kayser� at a meet�ng of the defense m�n�sters 
of Turkey, Georg�a and Azerba�jan.

Aer that, M�n�ster Akar also attended the ceremony of hand�ng over the 
ang�ograph�c dev�ce donated by Turkuaz Seram�k AŞ to the Card�ology 
Hosp�tal named aer h�m. Y�lmaz-Mehmet Oztashk�n of Erc�yes 
Un�vers�ty.

SOURCE: AA
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Libya Başbakanı Abdulhamid 
Dibeybe, Suud� Arab�stan'ın El-
Hades telev�zyon kanalına 

verd�ğ� röportajda, Türkiye ve Libya 
arasında varılan deniz yetki anlaşması 
ve Mısır'ın L�bya �le den�z sınırını tek 
tara�ı olarak bel�rled�ğ�n� duyurduğu 
kararına �l�şk�n değerlend�rmelerde bulundu.

Sunucunun, Türk�ye �le L�bya arasındak� den�z yetk� anlaşması 
konusunda Doğu Akden�z Gaz Forumu üyeler� �le Türk�ye 
arasında anlaşmazlık bulunduğunu ve bu anlaşmaya 
mahkemede �t�raz ed�ld�ğ�n� �fade etmes� üzer�ne D�beybe, 
"Türk�ye �le yapılan anlaşma L�bya'nın Akden�z'dek� den�zc�l�k ve 
ekonom�k hakkını garant� altına alıyor." ded�.

Ülkes�n�n Türk�ye �le yaptığı anlaşma �le ekonom�k hakkını 
aldığını kaydeden D�beybe, "L�bya bu anlaşmayla ekonom�k 
hakkını aldı. Bu, L�byalıların hakkı.. Asla başka b�r şahıs ya da 
devlet bunu ele geç�remez. Genel b�r koord�nasyon olmasını 
temenn� eder�z ve tüm ülkeler�n razı olmasını �ster�z." �fadeler�n� 
kullandı.

MISIR'IN ADIMINI TAMAMIYLA REDDEDİYORUZ.

D�beybe, Mısır'ın L�bya �le den�z sınırlarını bel�rled�ğ�n� 
açıkladığı kararı reddett�kler�n� bel�rterek, "Den�z sınırları, kıta 
sahanlığı anlaşmalarının tek tara�ı olması mümkün değ�l. 
Mısır'ın bu adımını tamamıyla redded�yoruz." değerlend�rmes�n� 
yaptı.

Mısır ve L�bya arasında den�z sınırlarının bel�rlenmes� 
konusunda b�r kom�syon oluşturularak anlaşmaya varılması 
çağrısında bulunan D�beybe, "Mısırlı kardeşler�m�zden �k�l� b�r 
kom�syon oluşturmasını ve anlaşmaya varılmasını talep 
ed�yoruz. Eğer anlaşma olmazsa da B�rleşm�ş M�lletler var, 
mahkeme var, hukuk var. H�ç k�mse sadece tek başına karar 
alamaz. Eğer L�bya tarafını zayıf görüyorlarsa bunu 
redded�yoruz. Eğer dost ve komşularsa b�z �k�l� anlaşmadan 
memnun oluruz." �fadeler�n� kullandı.
Mısır medyasında 13 Aralık'ta yer alan haberlerde, Mısır 
Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-S�s�'n�n ülkes�n�n batı den�z 
sınırlarının bel�rlend�ğ�ne �l�şk�n kararı yayımlanmıştı.

L�bya Dış�şler� Bakanlığından 17 Aralık'ta yapılan açıklamada da 
Mısır'ın �k� ülke den�z sınırlarının bel�rlenmes�ne yönel�k aldığı 
karar "tek tara�ı" olarak n�telend�r�lerek L�bya'nın bu kararı 
tümüyle reddett�ğ� bel�rt�lm�şt�.

Kaynak:AA

L�bya Başbakanı D�beybe'den Türk�ye-L�bya 
den�z yetk� anlaşmasına �l�şk�n açıklama

L�bya Başbakanı 
D�beybe, Türk�ye �le 
ülkes� arasında yapılan 
den�z yetk� anlaşmasının 
L�bya'nın Akden�z'dek� 
den�zc�l�k ve ekonom�k 
haklarını garant� altına 
aldığını söyled�.

ibyan Prime Minister Abdulhamid LDibeiba, in an interview with the Saudi 
TV channel Al-Aid, assessed the 

agreement on a naval resolution reached 
between Turkey and Libya. As well as Egypt's 
decision to decommunize the maritime border 
with Libya, which he announced unilaterally.

When the speaker stated that there were 
disagreements between the members of the 
Eastern Mediterranean Gas Forum and Turkey 
over the agreement on a sea permit between 
Turkey and Libya and that this agreement had 
been challenged in court. Dibeibe said: "e 
agreement with Turkey guarantees Libya's 
maritime and economic rights in the 
Mediterranean Sea." Noting that his country 
received its economic right under an agreement 
with Turkey, Dibeibe said: "Libya received its 
economic right under this agreement. is is the 
right of Libyans. . No other person or state will 
ever be able to take control of it. We hope there 
will be general coordination, and we want all 
countries to agree."

We completely reject th�s step by Egypt

D�be�ba sa�d they rejected the resolut�on �n 
wh�ch Egypt announced the establ�shment of 

mar�t�me borders w�th L�bya, say�ng: "It �s 
�mposs�ble for agreements on mar�t�me borders 
and the cont�nental shelf to be un�lateral. We 
completely reject th�s step by Egypt."

Call�ng for the format�on of a comm�ss�on to 
determ�ne the mar�t�me borders between Egypt 
and L�bya, D�be�be sa�d: "We demand from our 
Egypt�an brothers to form a b�lateral 
comm�ss�on and reach an agreement. If there �s 
no agreement, there �s the Un�ted Nat�ons, there 
�s a court, there �s a law. No one can make 
dec�s�ons alone. If they cons�der the L�byan s�de 
weak, we reject �t. If they are fr�ends and 
ne�ghbors, we w�ll be happy w�th the b�lateral 
agreement".

Recall, on December 13, the Egypt�an med�a 
reported that the dec�s�on of Egypt�an Pres�dent 
Abdel Fattah al-Assad to determ�ne the western 
mar�t�me borders of h�s country was 
determ�ned. And on December 17, the L�byan 
Fore�gn M�n�stry sa�d that Egypt's dec�s�on to 
des�gnate the mar�t�me borders of the two 
countr�es was "un�lateral", and L�bya completely 
rejected th�s dec�s�on.

Source: AA

Statement by Libyan Prime Minister 
Dibeiba on the Turkish-Libyan
agreement on maritime powers
Libyan Prime Minister Deka Beiba said that the agreement 
on maritime powers concluded between Turkey and his 
country guarantees Libya's maritime and economic rights in 
the Mediterranean Sea.
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Bl�nken, yaklaşan 
gez�s�nde Ç�n �le �şb�rl�ğ�n� 
gen�şletmey� planlıyor

ABD Dış�şler� Bakanı Antony Bl�nken'�n gelecek yıl 
gerçekleşecek Ç�n z�yaret�nde Pek�n �le �şb�rl�ğ�n� 
gen�şletmey� ve �k� ülke arasındak� bağları �st�krara 
kavuşturmaya yönel�k müzakereler� �lerletmey� 
planladığı bel�rt�ld�.

Kyodo ajansının haber�ne göre, 
ABD'n�n Doğu Asya ve 
Pas�fik İl�şk�ler�nden 

Sorumlu Dış�şler� Bakan Yardımcısı 
Dan�el Kr�tenbr�nk, b�r röportajda 
Bl�nken'�n gez�s�nde Ç�n �le �l�şk�ler�n� 
pek�şt�rmey� hede�ed�ğ�n� söyled�.

Kr�tenbr�nk, "Bu gez�n�n aramızdak� 
rekabet� b�l�nçl� şek�lde yönetmeye ya 
da �st�krar kazandırmak adına �l�şk�ye 
zem�n oluşturmada katkıda buluna-
cağını umuyoruz." şekl�nde konuştu.

ABD yönet�m�n�n Ç�n'e yaklaşımını üç 
temel kurala dayalı şek�lde sürdürece-
ğ�n� bel�rten Kr�tenbr�nk, bu kuralları 
şöyle sıraladı:
"Ülke �ç�ndek� güce yatırım yapmak, 
bölgesel ve küresel kurallara dayalı 
düzen� desteklemek �ç�n müttefikler ve 
ortaklar �le �şb�rl�ğ�n� sürdürmek, Ç�n 
�le yanlış anlaşılmalara yol açmadan 
güçlü ve b�l�nçl� şek�lde rekabet 
etmek."
Kr�tenbr�nk, ayrıca Tokyo ve Seul'u 
�çeren üçlü �şb�rl�ğ�n�n "benzer� 
görülmem�ş b�r düzeye" ulaştığını 
söyled�.

Kuzey Kore'ye daha fazla füze test� 
olması durumunda kuvvetl� b�r yanıtla 
karşılık ver�leceğ� konusunda uyarıda 
bulunan Kr�tenbr�nk, “Kuzey Kore �le 
d�plomas� kapısının açık olduğunu” da 
vurguladı.
Kr�tenbr�nk başkanlığındak� ABD 
d�plomat�k heyet�, 11 Aralık'ta Ç�n'� 
z�yaret etm�şt�.

Ç�n'�n ardından Güney Kore ve 
Japonya'ya da z�yaret gerçekleşt�ren 
heyet, ABD Başkanı Joe B�den �le Ç�n 
Devlet Başkanı Ş� C�np�ng'�n 14 
Kasım'da Endonezya'nın Bal� 
Adası'nda yaptıkları görüşmen�n 
ardından Pek�n'� z�yaret eden �lk üst 
düzey d�plomat�k heyet olmuştu.
B�den �le Ş�'n�n görüşmes�nde �k� ülke 
arasında �let�ş�m kanallarının açık 
tutulması ve Dış�şler� Bakanı 
Bl�nken'�n Ç�n'� z�yaret etmes� karar-
laştırılmıştı.

İk� l�der�n görüşmes�n�n ardından 
ABD Savunma Bakanı Lloyd Aust�n ve 
Ç�n Savunma Bakanı Vey Fınghı, 
geçen ay Güneydoğu Asya Uluslar 
B�rl�ğ�n�n (ASEAN) gen�şlet�lm�ş 
Savunma Bakanları Toplantısı 
marjında buluşmuştu.

Ayrıca �k� ülken�n �kl�m tems�lc�ler�, 
geçen ay Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehr�n-
de düzenlenen B�rleşm�ş M�lletler 
İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Konferansı'nda 
(COP 27) görüşmüştü.

KAYNAK:AA

Bl�nken plans to expand
cooperat�on w�th Ch�na 
dur�ng h�s upcom�ng tr�p

U.S. Secretary of State Anthony Bl�nken sa�d 
he plans to expand cooperat�on w�th Be�j�ng 
and cont�nue talks on stab�l�z�ng 
decommun�zat�on t�es between the two 
countr�es dur�ng h�s v�s�t to Ch�na next year.

Accord�ng to Kyodo news 
agency, Dan�el Kr�tenbr�nk, 
US Under Secretary of State 

for Relat�ons w�th East As�a and the 
Pac�fic, sa�d �n an �nterv�ew that 
Bl�nken's tr�p was a�med at streng-
then�ng relat�ons w�th Ch�na. 

Kr�tenbr�nk sa�d: "We hope to 
decommun�ze that th�s tr�p w�ll 
contr�bute to the consc�ous manage-
ment of r�valry between us or the 
creat�on of a bas�s for relat�ons �n the 
name of stab�l�zat�on."Stat�ng that 
the US adm�n�strat�on w�ll cont�nue 
�ts approach to Ch�na based on three 
bas�c rules, Kr�tenbr�nk l�sted these 
rules as follows: "Invest �n power 
w�th�n the country, ma�nta�n coope-
rat�on w�th all�es and partners to 
support a reg�onal and global rules-
based order, compete dec�s�vely and 
consc�ously w�th Ch�na w�thout 
caus�ng m�sunderstand�ng."

Kr�tenbr�nk also sa�d that tr�lateral 
cooperat�on �nvolv�ng Tokyo and 
Seoul has reached an "unprecedented 
level."

Warn�ng North Korea that �n case of 
further m�ss�le tests, �t w�ll respond 
w�th a dec�s�ve response, Kr�tenbr�nk 
also stressed that “the door for 
d�plomacy w�th North Korea �s 
open.”

A US d�plomat�c delegat�on led by 
Kr�tenbr�nk v�s�ted Ch�na on 
December 11. e delegat�on that 
v�s�ted South Korea and Japan aer 
Ch�na became the first h�gh-level 
d�plomat�c delegat�on to v�s�t Be�j�ng 
aer the meet�ng of US Pres�dent Joe 
B�den and Ch�nese Pres�dent Sh� 
J�np�ng on November 14 on the 
Indones�an �sland of Bal�.

At the meet�ng between B�den and 
Sh�, �t was dec�ded to decommun�ze 
so that commun�cat�on channels 
between the two countr�es would 
rema�n open, and Fore�gn M�n�ster 
Bl�nken v�s�ted Ch�na. Aer the two 
leaders met, U.S. Defense Secretary 
Lloyd Aust�n and Ch�nese Defense 
M�n�ster We� F�ng� met last month 
on the s�del�nes of an expanded 
meet�ng of defense m�n�sters of the 
Un�on of Southeast As�an Nat�ons 
(ASEAN). In add�t�on, representat�-

ves of the two countr�es on cl�mate 
met at the Un�ted Nat�ons Cl�mate 
Change Conference (COP 27) held 
�n Sharm el-She�kh, Egypt, last 
month.

SOURCE: A.A.
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