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EDİTÖRDEN

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

C
umhurbaşkanımız Re-

cep Tayyip Erdoğan, 

Türkiye’de artık hiçbir 

şeyin eskisi gibi olmaya-

cağı yolculuğuna 1994 

yı l ında İstanbul ’dan 

başlamış, siyasetin, insanlara etkin 

bir şekilde hizmet etmek ve sorunla-

rı çözmek olduğunun bilinciyle yeni 

bir belediyecilik anlayışı ortaya koy-

muştu. Bu belediyecilik, milleti için 

gönülden dertlenerek yapılan “gönül 

belediyeciliği”nin başlangıç tarihi ve 

şehirlerimizin yönetimine talip olan 

bütün AK Partililer için bir mihenk taşı 

niteliğindedir. Nitekim Cumhurbaş-

kanımızın bayraktarlığını yaptığı bu 

belediyecilik anlayışı ile şehirlerimizin 

potansiyelleri gün yüzüne çıkarılmış, 

nefes alan, güven veren, hayata do-

kunan canlı şehirler ortaya çıkmıştır. 

Vatandaşlarımızın yaşadıkları şehir-

lerin yönetiminden habersiz kalma-

dıkları, yöneticilerle doğrudan diyalog 

kurabildikleri, sorunlarının hızla çözü-

me kavuşturulmasını tecrübe ettikleri, 

gönülden bir sahiplenme ile benimse-

dikleri bu siyasi anlayış yerel yönetim-

lerimize yeni bir soluk getirmiştir.

AK Parti için siyaset, adaletin ve kal-

kınmanın tesis edilmesinin aracıdır. 

Biz, siyasetimizi adalet uğruna ya-

pıyor, vatandaşlarımızın hak ettikleri 

refah ve eşitlik düzeninde yaşama-

ları, kalkınmış bir ülkenin vatandaş-

ları olmaları için mücadele veriyoruz. 

Kalkınmanın asli unsurunu ise beledi-

yelerimiz oluşturmaktadır. Belediyele-

rimize, kalkınma gibi milli ve bütüncül 

bir hedef için oldukça hayati görevler 

düşmektedir. Belediyelerimizin hal-

kımıza götürecekleri etkin hizmet-

ler, şehirlerimizde üretim ve yaşam 

standartları adına gerçekleştirilecek 

önemli yatırımlar, böylece vatandaş-

larımızın edinecekleri somut faydalar, 

kalkınmamızın temel göstergeleri ara-

sında yer edinecektir.

Liderimizin 25 yıl önce İstanbul’dan 

meşalesini yaktığı yeni belediyeci-

lik anlayışı ile hem ülkemizin hem de 

şehirlerimizin çehresi değişmiştir. 

Şehirlerimiz hayat dolu şehirler hali-

ne gelmiş, Türkiye, çocuklarının bilgi 

evlerinde, kültür merkezlerinde, bilim 

sanat merkezlerinde, millet kıraatha-

nelerinde, millet bahçelerinde gön-

lünce, refah içinde, özgürce yaşaya-

cağı şehirlere kavuşmuştur. Bugün, 

31 Mart seçimlerinde halkımızın te-

veccühüne talip olan belediye başkan 

adaylarımız, Cumhurbaşkanımızın 

İstanbul’da örneğini sergilediği ve bü-

yük bir başarı hikâyesi yazdığı gönül 

belediyeciliğini halkımıza hatırlata-

caklar, icraatlarındaki ilkesel zemine 

bu anlayışı yerleştireceklerdir.

Hem şehirlerimizde hem siyasi ha-

yatımızda daha katedilecek çok yol, 

dokunulacak çok hayat, geliştirilecek 

çok şey vardır. AK Parti, 31 Mart’ta mil-

letten alacağı destekle şehirleri bam-

başka suretlere büründürerek dünya 

şehirleriyle yarışır hale getirmeye, gö-

nül belediyeciliğini milletin teveccü-

hü, başkanlarının tevazusu, samimi-

yeti ve gayreti ile uygulamaya devam 

edecektir.

“AK Parti için siyaset, 

adaletin ve kalkınmanın 

tesis edilmesinin 

aracıdır. Biz, siyasetimizi 

adalet uğruna yapıyor, 

vatandaşlarımızın hak 

ettikleri refah ve eşitlik 

düzeninde yaşamaları, 

kalkınmış bir ülkenin 

vatandaşları olmaları 

için mücadele veriyoruz.”

“

“
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Türkiye’nin barış, huzur ve 

güvenliğini bozmak için si-

villeri, çocukları ve bebek-

leri dahi hedef almaktan 

çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK’ya 

yönelik 2018’in aralık ayında yurt içi ve 

dışında düzenlenen operasyonlarda, ara-

larında örgütün sözde sorumlularının da 

bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirildi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Mü-

dürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve 

Milli İstihbarat Teşkilatının, ülkenin huzur 

ile kardeşliğini bozmaya çalışan terör ör-

gütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik 

korucularının da desteğiyle kararlılıkla de-

vam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK), kasım ayına ilişkin 

motorlu kara taşıtları ista-

tistiklerini açıkladı. Buna 

göre, kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıt-

lı toplam taşıt sayısı, bir önceki yılın aynı 

dönemine göre yüzde 3,2 artarak 22 mil-

yon 134 bin 792’den 22 milyon 850 bin 

238’e yükseldi. Bu araçların yüzde 54,2’sini 

otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 

14,1’ini motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, 

yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini mini-

büs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise 

özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

T icaret Bakanlığının resmi 

olmayan geçici dış ticaret 

verileri açıklandı. Buna göre 

2018 yılında ihracat yüzde 

7,1 artarak 168,1 milyar dolara yükseldi. Bu 

Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık ih-

racatı oldu. Söz konusu dönemde ithalat 

yüzde 4,6 azalış ile 223,1 milyar dolara ge-

rilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 

ise bir önceki yıla göre 8,2 puan artışla 

yüzde 75,3 oldu. Bu dönemde dış ticaret 

açığı yüzde 28,4 azalışla 55 milyar dolar 

oldu. İhracatta ilk üç sırayı alan ülkeler 

Almanya, İngiltere ve İtalya olurken, Avru-

pa Birliğine ihracat yüzde 13,7 artışla 84,1 

milyar dolara çıktı. İhracatta Afrika pazarı 

yüzde 24 ve Latin Amerika yüzde 35,6 bü-

yüdü.

YPG/PKK’YA ARALIK’TA 
AĞIR DARBE

TRAFİKTEKİ TAŞIT SAYISI 
631 BİN ARTTI

İHRACATTA TARİHİ REKOR



A K  P A R T İ

B Ü LT E N İT Ü R K İ Y E

U laştırma ve Altyapı Bakanı 

Cahit Turhan, e-Devlet Ka-

pısı kayıtlı kullanıcı sayısında 

40 milyon olan yıl sonu he-

definin, 1 Aralık itibarıyla aşıldığını belirte-

rek, “e-Devlet’te 4 binden fazla elektronik 

hizmeti kullanıcılarımıza sunuyoruz. Bu yıl 

toplam hizmet kullanım sayısı, 2 milyar 

527 milyon 133 bin 163’e ulaştı.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 

yapılan düzenleme kapsamın-

da plastik alışveriş poşetleri, 

tüketicilere 25 kuruş karşı-

lığında verilmeye başlandı. 

Bugün başlayan uygulama kapsamında 

bazı zincir marketlerde üzerlerine barkod 

konulan poşetler kasalarda okutulurken 

eski poşetleri bitirmeye çalışan bazı mar-

ketlerde ise barkod ayrı okutuluyor. Çevre 

ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Poşet 

kullanımının ilk 4-5 gündeki uygulamayla 

yüzde 50 azaldığını gördük. Bu uygulama-

nın devam etmesi hem gelecek nesiller 

hem de şehirler adına önemli.” dedi.

PLASTİK POŞETLER 25 
KURUŞTAN SATILMAYA 
BAŞLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu, 

aralık ayına ilişkin ekono-

mik güven endeksini açık-

ladı. Buna göre, ekonomik 

güven endeksi, bu ay kasıma göre yüzde 

2 artarak 73,7’den 75,2’ye yükseldi. Ekono-

mik güven endeksindeki artış, reel kesim 

(imalat sanayi), hizmet ve perakende tica-

ret sektörü güven endekslerindeki yükse-

lişlerden kaynaklandı.

EKONOMİK GÜVEN 
ENDEKSİ ARTTI

E-DEVLET’TE İŞLEM 
SAYISI 2,5 MİLYARI 
GEÇTİ

2 5
KURUŞ
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Dünya Sağl ık Örgütünün 

(DSÖ) 2018 Küresel Verem 

Raporu’na göre, dünya ge-

nelinde 2017’de yaklaşık 1,3 

milyon kişi verem hastalığı (tüberküloz) 

nedeniyle hayatını kaybetti. Raporda, 

2017 yılında yaklaşık 10 milyon kişinin ve-

reme yakalandığı, bunlardan 3,2 milyonu-

nun kadın ve 1 milyonunun çocuk olduğu 

kaydedildi. Verem hastalığı tespit edilen 

kişilerin yüzde 90’ının 15 yaşın üzerinde 

olduğu belirlendi. Rapora göre, verem 

hastalığı en fazla Afrika ve Asya kıtaların-

da görülüyor.

Türkiye ve Pakistan’ın son 

dönemde artan ekonomik 

ilişkileri savunma sanayi-

sinde yapılan sözleşmelerle 

yeni bir boyut kazandı. Geçen yılın 11 ayı 

itibarıyla 400 milyon doların üzerine çı-

kan ihracat rakamına önümüzdeki yıllarda 

Atak helikopteri ve MİLGEM satışlarıyla 

milyar dolarlık satışlar eklenecek.

Sudan’da ekmek, yakıt gibi 

temel tüketim kalemle-

rindeki aşırı zamlar ne-

deniyle bir haftadan faz-

ladır süren gösterilerde 

ölenlerin sayısı 19’a, ya-

ralananların sayısı 406’ya yükseldi. Su-

dan Enformasyon Bakanı Bişara Cuma 

Arur, düzenlediği basın toplantısında, 

hayat pahalılığının protesto edildiği ey-

lemlerin başlangıçta barışçıl olduğunu, 

polisin müdahale etmediğini ancak gös-

terilerin zamanla şiddet ve aşırılığa dö-

nüştüğünü ifade etti. “Ajandalarını uygu-

lamak için bazı iç ve dış mihrakların bu 

olaylardan çıkar sağlamaya çalıştığını” 

söyleyen Arur, gösterilerde şu ana kadar 

2’si güvenlik görevlisi 19 kişinin hayatını 

kaybettiğini, 219’u güvenlik görevlisi 406 

kişinin yaralandığını ve yaralıların duru-

mun iyi olduğunu bildirdi.

VEREM 2017’DE 
1,3 MİLYON 
CAN ALDI 

PAKİSTAN İLE İLİŞKİLER 
SAVUNMADA ZİRVE YAPTI 

SUDAN’DA SÜREN PROTESTOLAR

CAN ALDI 
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A rap ülkelerindeki 

h a l k l a r ı n ,  yö n e -

timlerin değişmesi 

talebiyle yola çık-

tıkları Arap Baharı 

olarak isimlendiri-

len sürecin başlamasının üzerinden 8 yıl 

geçmesine rağmen gelinen nokta ümit 

verici görünmüyor. Arap ülkelerinin o yıl-

larda “demokrasi ve özgürlük” sloganla-

rıyla çınlayan sokakları, ekonomik durum, 

yaşam şartları, yetkililerin ihmalkârlığı 

gibi gerekçelerin de eklendiği protesto-

lara yeniden sahne oluyor.

ARAP BAHARI’NIN YIL 
DÖNÜMÜNDE 8 ÜLKE 
YENİDEN GÖSTERİLERE 
SAHNE OLUYOR 

Afrika ülkesi Gabon’da 

ulusal radyoyu ele ge-

çiren bir grup askerin 

darbe girişiminde bu-

lunduğu bildirildi. Ga-

bon basınındaki haberlere göre, Teğmen 

Kelly Ondo Obiang liderliğindeki bazı 

askerler sabah 4:30’da ulusal radyoyu 

ele geçirerek bildiri okudu. Gabon’da 

sabah saatlerinde darbe girişiminde 

bulunan askerlerin yakalanarak tutuk-

landığı bildirildi.

Bi r leşmiş  Mi l let ler 

(BM), 2018 yılında 

295 Filistinlinin İs-

rail güçleri tarafın-

dan katledildiğini, 

b u n u n  2 0 1 4 ’ t e k i 

Gazze saldırısından bu yana en yüksek 

sayı olduğunu bildirdi. BM İnsani Yardım 

Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) verilerine 

göre, İsrail güçleri 2018’in başından bu 

yana 295 Filistinliyi öldürdü, 29 bin Filis-

tinliyi yaraladı.

İSRAİL GÜÇLERİ 2018’DE 295 
FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ

GABON’DA DARBE GİRİŞİMİ
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1 
AK Parti ve MHP’nin, siyasi par-

tilerin seçim ittifakına ilişkin 

düzenlemeyi içeren ortak ka-

nun teklifi, TBMM Başkanlığına 

sunuldu. Adalet Bakanı Abdul-

hamit Gül, Anayasa Komisyonu 

Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel 

Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, teklif met-

nini TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salo-

nunda, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a 

teslim etti. (21 Şubat 2018)

2 
Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan, Cumhur-

başkanl ığı  Kül l iyesi ’nde 

düzenlediği basın toplan-

tısında 24 Haziran 2018’de 

parlamento ve Cumhurbaş-

kanlığı seçimlerinin yapılacağını duyurdu. 

(18 Nisan 2018)

2018 
BÖYLE GEÇTİ
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3
AK Parti  ve MHP YSK’ya 

Cumhur İttifakı’nın protokol 

metnini teslim etti. Metinde 

ittifakın “güçlü ve istikrarlı bir 

parlamento yapısının oluş-

turulması ve gelecek beş yıl 

içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-

mi’nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleş-

mesi” amacıyla kurulduğunun altı çizildi. 

(4 Mayıs 2018)

4 
Cumhurbaşkanımız Re-

cep Tayyip Erdoğan, AK 

Parti’nin İstanbul 6’ncı İl 

Kongresi’nde 24 Haziran 

sonrası dönemin yol ha-

ritasını çizen AK Parti se-

çim manifestosunu kamuoyuyla paylaştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin “ku-

ruluş ve diriliş dönemini” tamamladığını 

belirterek, 24 Haziran’dan sonraki dönemi 

ise “şahlanış ve yeniden yükseliş” olarak 

isimlendirdi. (6 Mayıs 2018)
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6 
24 Haziran seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanımız 

Erdoğan ilk turda cumhurbaşkanı seçilirken, AK Parti 

parlamentoda birinci parti oldu. 26 milyon 626 bin 445 

(yüzde 53,63) vatandaş oyunu Cumhur İttifakından (AK 

Parti ve MHP)  yana kullanırken, AK Parti’den 293 millet-

vekili mecliste görev aldı. (24 Haziran 2018)

5 
24 Haziran seçimleri için AK 

Parti’nin milletvekili aday 

listesi YSK’ya teslim edildi 

ve kamuoyuna açıklandı. AK 

Parti bin 340 aday adaylı-

ğı başvurusu ile rekor kırdı.  

(21 Mayıs 2018)
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7 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan TBMM’de yemin ederek görevine 

başladı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne resmen geçildi. Cumhur-

başkanı Erdoğan, yemin töreninin ardından yaptığı ilk açıklamada “Her şey 

gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur” 

dedi. (9 Temmuz 2018)

8 
24 Haziran seçimleri sonrası 

yeniden Cumhurbaşkanı se-

çilen Sn. Recep Tayyip Erdo-

ğan, Cumhurbaşkanlığı Kül-

liyesi’nde Cumhurbaşkanlığı 

hükümetinin kabinesini açık-

ladı. Kabine’de halihazırda milletvekili olan 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri 

Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı 

Abdulhamit Gül yer aldı. (9 Temmuz 2018)
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9 
AK Parti 6. Olağan Kongre-

si’nde Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan oyla-

rın tamamını alarak yeniden 

genel başkan seçilirken par-

tinin yeni MYK ve MKYK’sı 

da oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Birileri bizi ekonomiyle, yaptırımla, kur-

la, dövizle, faizle, enflasyonla tehdit edi-

yor. Türkiye’nin yükselişini durduramaya-

caksınız” dedi. (18 Ağustos 2018)

10 
AK Parti  l ideri 

Cumhurbaşkanı 

Erdoğan ve MHP 

Genel Başkanı 

Bahçeli yerel se-

çimde ittifakla-

rı yeniden ele almak için bir araya geldi. 

Daha önce öğrenci andı ve genel af me-

selelerindeki görüş ayrılıklarından ötürü 

bozulan ittifakın yeniden kurulması için 

adım atıldı. (21 Kasım 2018)



A K  P A R T İ

B Ü LT E N İT Ü R K İ Y E

11 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kırk ildeki belediye başkan adayını İstanbul Haliç Kongre Merke-

zi’ndeki toplantıda açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye Cumhur 

İttifakı’na olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür ediyorum. Biz de beka mücadelesinin en 

önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı’na bağlılığımızı tekrar beyan ediyoruz. 

Sayın Bahçeli’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayarak AK Parti’yi destekleme kararı için de ayrıca 

teşekkür ediyorum.” dedi. (24 Kasım 2018)
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12 
C u m h u r b a ş k a -

n ı  E r d o ğ a n ,  A K 

Parti TBMM Grup 

Toplantısı’nda par-

tisinin 20 beledi-

ye başkan adayını 

açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Baş-

kan adayı Mehmet Özhaseki, İzmir Büyük-

şehir Belediye Başkan adayı Nihat Zey-

bekci oldu. (27 Kasım 2018)
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13 
Cumhurbaşkanımız 

ve Genel Başkanı-

mız Recep Tayyip 

Erdoğan, Genişle-

tilmiş İl Başkanları 

Toplantısı’nda  AK 

Partinin Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, 

Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kü-

tahya, Siirt, Tunceli, Van ve Zonguldak da-

hil 14 il belediye başkan adayını açıkladı. 

(6 Aralık 2018)

14 
Cumhurbaşkanı-

mız Recep Tayyip 

Erdoğan, İstan-

bul Sinan Erdem 

Spor Sa lonu’n -

da AK Part i ’n in 

2019 yerel seçimler için İstanbul Beledi-

ye Başkan Adayı ile ilçe belediye başkan 

adaylarını açıkladı. AK Parti’nin İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali 

Yıldırım olurken, Beşiktaş, Maltepe ve Si-

livri’de Cumhur İttifakı’nın ortak adayları 

gösterildi. (29 Aralık 2018)
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde 
yaptığı konuşmada, vizyonu “Küresel Güç Türkiye” kavramıyla belirlenen zirvede 
ortaya konacak görüşlerin hayata geçirilmesi için, kamu ve özel sektör sorumlularının 
üzerine düşeni yapacağına inandığını söyleyerek, “geleceğe yatırım yapıyoruz, 
hazırlanıyoruz. Bilimi, araştırmayı, geliştirmeyi, tasarımı, üretimi, hizmeti, bütün bu 
hizmet zincirlerinin birbiriyle uyumunu esas alan bir sanayi ekosistemi kurmakta 
kararlıyız.” dedi.

“KÜRESEL GÜÇ TÜRKİYE”
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 “Türkiye, Ordusunun 
ve Savunma Sanayiinin 
Gücü Sayesinde Bölgesel 
ve Küresel Düzeyde Söz 
Sahibi Ülkeler Arasında”

G
ünümüzde, savunma tek-

nolojilerinde güçlü ve ba-

ğımsız olamayan ülkelerin 

ve milletlerin gelecekleri-

ne güvenle bakabilmele-

rinin mümkün olmadığını 

belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,  bölge-

de parası çok olup da, gerçek anlamda 

bağımsız hareket edemeyen pek çok dev-

letin bulunduğunu kaydetti. Türkiye’nin 

savunma sanayiinde bulunduğu yerin 

önemli bir bölümünün, son 16 yılda kat 

edildiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde 

bu doğrultuda atılan adımların kararlılıkla 

devam ettirilemediğini, savunma sanayii 

hamlelerinin hedefine ulaşamadan akim 

bırakıldığını ifade etti.

Son 16 yıldaki atılımlar sayesinde, Türki-

ye’yi çok farklı ve ileri bir noktaya getirme-

yi başardıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “Dünya öylesine hızlı bir şekilde 

değişiyor ki böyle bir ortamda sadece yü-

rümek yetmez, koşabilecek kabiliyet ve 

imkânlara sahip olmak da gerekiyor, bunu 

başarmamız lazım. Bugüne kadar yaptık-

larımızı ısınma, alıştırma, egzersiz hare-

ketleri olarak görüyoruz. İnşallah bundan 

sonra koşmaya çok farklı bir şekilde de-

vam edeceğiz” diye konuştu.

“Savunma Sanayii 
Alanında Hâlen Proje 
Bedeli 60 Milyar Doları 
Bulan 650 Kalem İş Takip 
Ediliyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sana-

yii alanında hâlen proje bedeli 60 milyar 

doları bulan 650 kalem işin takip edildi-

ğine ve bunların 100 tanesinin doğrudan 

teknoloji geliştirme ve araştırma-geliştir-

me projesi olduğuna işaret etti ve şunları 

ekledi: “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, elbette 

ülke güvenliğinin belkemiğidir. Ancak gü-

nümüzde, güvenlik kavramı istihbarattan 

sağlığa, enerjiden iletişime, ulaştırma-

dan tarıma kadar farklı alanları da içine 

alacak şekilde genişlemiştir. Önemli olan 

potansiyelimizi harekete geçirmek, kay-

naklarımızı en doğru şekilde kullanmak, 

çalışmalarımızı verimlilik esasına göre 

yürütmektir. Savunma Sanayii Başkanlığı-

mızı doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağ-

lamamızın sebebi işte budur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle 

sürdürdü: “Geleceğe yatırım yapıyoruz, 

hazırlanıyoruz. Bilimi, araştırmayı, geliş-

tirmeyi, tasarımı, üretimi, hizmeti, bütün 

bu hizmet zincirlerinin birbiriyle uyumunu 

esas alan bir sanayi ekosistemi kurmakta 

kararlıyız. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılama-

nın ötesinde ihracatı hedef alan, uluslara-

rası ilişkilere katkı sağlayacak, değer ka-

zandıracak her çaba bizim için önemlidir.”
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“İha ve Siha, Anka 
ve Hürkuş Uçakları 
Türkiye’nin Savunmasına 
Hizmet Vermeye Başladı”
Denizlerdeki gelişmelerin, uçak gemisi 

mahiyetindeki Anadolu Amfibi Hücum 

Gemisinden firkateyn sınıfına yükseltilen 

5. MİLGEM gemisine ve denizaltılarına 

kadar bu alanda attıkları adımların ne 

kadar isabetli olduğunu gösterdiğini ifa-

de eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İHA ve 

SİHA’ların, ANKA ve HÜRKUŞ uçaklarının 

Türkiye’nin savunmasına hizmet vermeye 

başladığını hatırlattı.

Konuşmasında; ATAK helikopteri, Millî 

Muharip Uçağı, KORKUT hava savunma 

silahı, HİSAR hava savunma sistemle-

ri, KASIRGA, BORA, SOM füzeleri, ALTAY 

tankı gibi millî savunma sanayii ile ilgili 

projelerle ilgili bilgiler aktaran Cumhur-

başkanı Erdoğan, “Türkiye, savunma sa-

nayiindeki tüm stratejik ihtiyaçlarını ken-

disi tasarlayabilir, geliştirebilir, üretebilir 

hâle gelene ve bunların ihracatını yapana 

kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, 

gece gündüz çalışacağız” ifadelerini kul-

landı.

Çok acil olmayan hiçbir ürün ve malze-

menin yurt dışından ithal edilmemesi 

gerektiği yönündeki talimatını konuşma-

sında yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Bizi birilerine muhtaç etmeyin. Sizler de 

işte bu sektörlerin içerisinde yer alıyorsu-

nuz. Artık bunları biz kendimiz üretmek 

durumundayız. Bu millet yapar mı? İna-

nıyorum ben, yapar. Öyleyse yapalım” 

dedi. Devletin ve milletin tek bir kuruşu-

nun dahi, amaca uygun olmayan yerlerde 

kullanılmasına rıza gösteremeyecekleri-

nin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Kaçak göçek de olsa bu yollara tevessül 

edenler varsa, eninde sonunda meselenin 

ortaya çıkacağına ve kendilerinden he-

sap sorulacağına bir defa emin olsunlar.” 

şeklinde konuştu.
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“Deaş Bahanesiyle 
Türkiye’nin Güney Sınırları 
Muhtelif Terör Örgütleri 
Tarafından Kuşatıldı”
Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki 

çalışmalarının keyfe keder bir tercihten 

değil, mecburiyetten kaynaklandığını vur-

gulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tek-

nolojinin ulaştığı boyut, artık en modern 

araç-gereç ve imkânlarla donatılmayan 

ülkelerin sadece yürekle ve bilekle netice 

alabilmesinin giderek daha da zorlaştığı-

na işaret ediyor. Şayet geride bunu des-

tekleyecek gücünüz yoksa diplomasi dâ-

hil, uluslararası kurumlar ve kurallar dâhil 

diğer her şey, sadece sizi oyalayan birer 

araca dönüşebiliyor” sözlerine yer verdi.

Suriye krizi sırasında yaşananların Türkiye 

için çok ibret verici derslerle dolu olduğu-

nu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Türkiye Suriye’de sahaya indiğinde işin 

gidişatının değiştiğine değindi ve “Yıllar-

ca DEAŞ diyerek Suriye’nin altını üstüne 

getirenlerin balonlarını, Fırat Kalkanı Ha-

rekâtında birkaç ay içinde patlattık. Aynı 

şekilde Zeytin Dalı Harekâtıyla da bir baş-

ka balonu söndürdük” diye konuştu.

Gökbey Helikopteri
Konuşmasının son bölümünde T625 ge-

nel maksat helikopterinin adını, yaptıkları 

istişareler sonucunda “Gökbey” olarak 

belirlediklerini açıklayan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, Gökbey’in ülkeye, millete ve sek-

töre hayırlı olması temennisinde bulundu, 

helikopterin tasarımında ve üretiminde 

katkısı olanları tebrik etti.

Konuşmasının ardından sahnedeki plat-

forma getirilen Gökbey helikopterini zirve-

ye katılanlara takdim eden Cumhurbaşka-

nı Erdoğan, helikopterin özellikleri ile ilgili 

yetkililerden bilgi aldı. Kendisinin de genel 

maksat helikopteri Gökbey’i kullanacağını 

belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşal-

lah kendi eserimizle dünyada iftihar et-

meye devam edeceğiz. Emeği geçenleri 

kutluyorum, hayırlı olsun, Allah mübarek 

etsin” dedi.
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Tayyip Erdoğan, engel-

li vatandaşların ve devlet 

korumasından yararlanmış 

gençlerin kamu kurumlarına 

yerleştirilmesi kura törenin-

de yaptığı konuşmada, “2504 engelli ve 

3274 devlet korumasından yararlanmış 

gence, görev yerlerinin hayırlı olması te-

mennisinde bulunarak, bu yerleştirmede 

ilk defa devlet korumasındaki gençlerin; 

öğretmenlik, mühendislik ve hemşirelik 

gibi unvanlara da atandığına dikkat çekti.

Geçmişte sıkıntı ve şikâyet kaynağı 

olan engelli raporları konusundaki so-

runları çözdüklerini ve kamuya ve özel 

sektöre ait merkezlerde 23 bin engelli 

bireye yatılı bakım hizmeti sunulduğu-

nu da sözlerine ekleyen Cumhurbaş-

kanı Erdoğan, “Biz engelli evlatlarımızı 

‘cennet çocukları’ olarak görürüz. En-

gellerin evlatlarımızın zihinlerinde veya 

uzuvlarında değil, onları eksik olarak 

gören kalplerde olduğuna inanıyoruz” 

diye konuştu.

“Engelli Kamu Görevlisi 
Sayısı 56 Bini Aştı”
Bu atamalarla birlikte engelli kamu gö-

revlisi sayısının 56 bini aştığını, atanan 

engelli çalışanların özel durumları se-

bebiyle kurum içinde ve iller arasında 

yer değiştirmelerinin sağlandığını ak-

taran Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli 

çocukları olan kamu çalışanlarına ço-

cuk yardımının yüzde 50 artırımlı öden-

diğini söyledi.

“HER VATANDAŞIMIZA AMA ÖZELLİKLE DEZAVANTAJLI 
KESİMLERE TÜM GÜCÜMÜZLE SAHİP ÇIKIYORUZ”
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Devlet korumasından yararlanan ço-

cuklara en iyi bakımı ailelerinin yapa-

cağı anlayışından hareketle, 122 bin 

çocuğun bakımı için ailelerine 826 lira, 

koruyucu aile yanında bakılan 6423 ço-

cuğun her biri için 1350 lira destek sağ-

landığı bilgisini veren Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, toplamda 143 bin çocuğun 

devlet korumasında büyümesinin, eği-

tim görmesinin ve hayata atılmasının 

sağlandığını hatırlattı.

“Sahipsiz Kalmış Her 
Çocuğun Annesi De 
Babası Da Devlettir”
Çocuklara daha iyi hizmet verebil-

mek için Mobil Sosyal Hizmet Birimleri 

projesini hayata geçirerek artık çocuk-

ların sorunlarına daha hızlı ve daha et-

kin, bir şekilde müdahale edilebileceği-

ni ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Her ne şekilde olursa olsun, bu ülkede 

sahipsiz kalmış her çocuğun annesi de, 

babası da devlettir” diye ekledi.

“Garibine ve Mağduruna 
Sahip Çıkmayan Devlet, 
Devlet Değildir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin 

devamında şunları söyledi: “Esasen, 

bizim kültürümüzde devletin babalığı-

na dair de, analığına dair de çok güçlü 

vurgular vardır. ‘Devlet Baba’ gücü ve 

kudretiyle, ‘Devlet Ana’ da şefkatiyle 

merhametiyle vatandaşını sarar, sar-

malar, korur, yaşatır. Yetimine, garibine, 

mağduruna, mazlumuna sahip çıkma-

yan devlet, bizim gözümüzde devlet 

değildir. Aynı şekilde, vatandaşını gü-

ven ve huzur içinde tutmayan, çalış-

ması, üretmesi, refahını yükseltmesi 

için imkân sağlamayan devlet de bizim 

nazarımızda devlet değildir. ‘İnsanı ya-

şat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla, her 

vatandaşımıza, ama özellikle engel-

li, yaşlı, çocuk, kadın gibi dezavantajlı 

kesimlere tüm gücümüzle, tüm imkâ-

nımızla sahip çıkıyoruz. Engellilerini, 

öksüzlerini, yetimlerini, kimsesizlerini 

hoşnut edenlerin, aynı zamanda Rab-

bimizi de hoşnut ettiğine inanıyoruz.”
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‘Önce insan’ anlayışıyla hayata geçir-

dikleri reformlar sayesinde, bugün Tür-

kiye’nin, dünyanın en gelişmiş sosyal 

güvenlik sistemine, sosyal hizmetle-

rine ve sosyal yardım şemsiyesine sa-

hip devletlerinden biri hâline geldiğini 

kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

önümüzdeki dönemde, ülkede tek bir 

sahipsiz vatandaş, muhtaç insan kal-

mayıncaya kadar çalışmalarını sürdü-

receklerini belirtti.

“Kendimizle Birlikte 
Dostlarımız ve 
Kardeşlerimizin De 
Sorumluluğunu Taşıyoruz”
Türkiye’nin geçen 16 yıldaki başarı hikâ-

yesinin, sadece milletin kazanım ha-

nesine yazılmakla kalmadığını; bu ba-

şarının bölgede ve dünyada yüzlerce 

milyon insan için de bir umut olduğunu 

vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Zalimlerin pençesi altında inleyen 

mazlumlar, Türkiye’nin dik duruşuna, 

yükselişine, vakarına bakarak bir silki-

niş, bir diriliş heyecanına kapılmışlardır. 

Yokluk, yoksulluk, yoksunluk içinde kıv-

ranan garipler, ülkemizin geldiği refah 

seviyesini kendilerine örnek almışlardır” 

şeklinde konuştu.

 “Önümüzdeki Dönemde 
Milletimizi Daha Büyük 
Hizmetlerle Buluşturacak, 
Ülkemizi Daha İleriye 
Taşıyacağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına 

şöyle devam etti: “Biz kendi aramızda 

birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi 

inşallah güçlü tutacağız, sürekli yüksel-

teceğiz ki, diğer mazlumlar arkamızdan 

gelsin. Bunun için siyasi hayatımız bo-

yunca hep milleti, milletin tercihlerini, 

millî iradeyi, yani demokrasiyi önde tut-

tuk. Milletimizin beklentilerini, hayalleri-

ni, taleplerini emir telakki ettik. Siyaseti, 

milletin hâkimi değil, hadimi olmak ga-

yesiyle yaptık. Belediye başkanlığından 

başbakanlığa ve cumhurbaşkanlığına 

kadar üstlendiğimiz tüm görevleri bu 

anlayışla yürüttük, yürütüyoruz. İnşallah 

önümüzdeki dönemde milletimizi her 

alanda daha büyük hizmetlerle buluştu-

racak, ülkemizi daha ileriye taşıyacağız.”

Bu çerçevede engelli vatandaşları ve 

devlet korumasındaki gençleri yeni im-

kânlara kavuşturmak için çalışacaklarını 

sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan, ataması yapılan engelli vatandaşla-

ra ve devlet korumasındaki gençlere yeni 

işlerinin hayırlı olmasını diledi, bu çalış-

maların hayata geçirilmesinde emeği ve 

katkısı olanlara teşekkür etti.
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Tayyip Erdoğan, Beşte-

pe Millet Kongre ve Kültür 

Merkezinde düzenlenen 

toplantıda İkinci 100 Gün-

lük İcraat Programı’nı açık-

ladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan program-

da, 3 Ağustos’ta kamuoyuna ilan edilen 

100 Günlük İcraat Programı’nın sonuç-

larından ve ikinci 100 günde gerçekleş-

tirilecek hizmet ve projelerden örnekler 

verdiği bir konuşma yaptı.

Kabineyi açıkladıkları 9 Temmuz’dan bu-

güne yoğun bir gündemle çalışmalarını 

yürüttüklerini belirten Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, yaşanan onca sıkıntıya rağmen 

ilk 100 günlük icraat programında yüzde 

97 gibi yüksek bir gerçekleşme perfor-

mansına ulaştıklarını, programda yer alan 

400 eylemden 340’ını tamamladıklarını 

aktardı.

Bu projelerin arasında 29 Ekim Cumhuri-

yet Bayramında ilk etabının açılışını yap-

tıkları İstanbul Havalimanının, beş Millet 

Bahçesinin bulunduğuna işaret eden 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda 

kalan 60 eylemin 10’unun mevzuat ha-

zırlıklarını da tamamladıklarını, üçüncü 

tarafların onayını gerektiren 32 eylem-

de yüzde 80’in üzerinde, 17 eylemde de 

yüzde 50’in üstünde ilerleme sağladıkla-

rını açıkladı.

43 milyar liralık bütçe maliyeti öngördük-

leri 400 eylem için 37,3 milyar lira sarf 

edildiğini, bunun en önemli sebebinin ise 

uygulamaya koydukları tasarruf tedbirleri 

olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Er-

doğan, “Türkiye bir taraftan kalkınma ve 

yatırım hamlesini sürdürürken, diğer ta-

raftan da mali disiplinden asla taviz ver-

memiştir, inşallah bundan sonra da aynı 

hassasiyetle, aynı titizlikle çalışmaya de-

vam edeceğiz” diye ekledi.

İKİNCİ 100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI
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“Üniversitelerin 
Tamamında Kariyer 
Merkezleri Kurulacak”
İkinci 100 günlük eylem planında yer alan 

yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin biti-

rilmesini temin edeceklerini sözlerine ek-

leyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bürokra-

sideki ataleti giderecek, devletin işleyişini 

hızlandıracak, verimliliğini ve etkinliğini 

artıracak bazı adımlar attıklarını söyledi. 

İllere verilen hizmetlerin takibi ve tespiti 

için 81 il karnesi projesini devreye alacak-

larını, devletin vatandaşa, özel sektöre ve 

diğer resmî kurumlara sunduğu hizmet-

lerin yüzde 95’inde e-devlete entegras-

yonunu sağlayacaklarını açıklayan Cum-

hurbaşkanı Erdoğan, gençlerin gelecek iş 

planlarında yardımcı olmak için üniversi-

telerin tamamında kariyer merkezlerinin 

kurulacağını, şehirlerin estetiğine zarar 

veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir 

mücadeleye girişeceklerini sözlerine ek-

ledi.

“Yeni Dönemde 
Yargıya Hâkim ve Savcı 
Yardımcılığı Müessesi 
Kazandırılacak”
Adalet Bakanlığı bünyesinde, yargıda 

hedef süre uygulamasının başarıyla ta-

mamlandığını, Konya ve Sakarya Bölge 

Adliye Mahkemelerinin faaliyete alınarak 

İstanbul ve Ankara Bölge Adliye Mahke-

melerinin iş yükünün 90 bin dosya azaltıl-

dığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

yeni dönemde yargıya hâkim ve savcı 

yardımcılığı müessesinin kazandırılaca-

ğını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci 100 

günlük dönemde 2019 yılını yaşlı yılı ilan 

ederek Uluslararası Yaşlılık Şûrası dü-

zenleyeceklerini, 81 ilimizin tamamında 

çocuk işçiliğiyle mücadele birimleri ku-

racaklarını, aile sosyal destek programını 

muhtarların da katkısıyla yaygınlaştıra-

caklarını kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle ‘Sı-

fır Atık’ projesinin 750 kamu kurumunda 

uygulamaya geçirildiğini, imar barışı kap-

samında 8,5 milyon vatandaşın başvuru-

sunun alındığını aktaran Cumhurbaşkanı 

Erdoğan,  ikinci 100 günlük dönemde ya-

pılacakları şu cümlelerle açıkladı: “Millet 

bahçelerini 81 ilimizin tamamına yaygın-

laştırıyoruz, daha yeşil ve yaşanabilir şe-

hirler için 41 kilometre bisiklet yolu ve 12 

bin metrekare gürültü bariyeri inşa edi-

yoruz. Sıfır atık projesini yaygınlaştırarak 

uygulamaya geçilen kamu kurumu sayı-

sını 13 bine yükseltiyoruz.”

“Fetö’nün Yurt Dışı 
Yapılanmasına, Özellikle 
Finansman Ayağına 
Darbe Vurulmasına 
Yönelik, Yeni Girişimler 
Başlatıyoruz”
Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla FETÖ ve 

PKK-PYD terör örgütlerinin yurt dışın-

daki finansman kaynaklarının kesilmesi 

çalışmalarına hız verdiklerine, AB ülkeleri 

ve ABD nezdinde her seviyede diploma-

tik girişimler yürüttüklerine işaret eden 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki 

100 gün boyunca FETÖ’nün yurt dışı ya-

pılanmasına, özellikle finansman ayağına 

darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler 

başlatıyoruz. Ülkemizin arabuluculuk ala-

nındaki öncü rolünü somut etkinliklerle 

daha da perçinliyoruz” sözlerine yer verdi.
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“İkinci 100 Günlük 
Dönemde 30 Yeni Gençlik 
Merkezini Hizmete 
Alacağız”

G
ençlik ve Spor Bakanlı-

ğı’nın geçen 100 günlük 

icraatları arasında; 150 

mahalle tipi spor sahası-

nın, 12 tane futbol altyapı 

merkezinin, 76 yeni yurt 

binasının, ilköğretim çağındaki 1 mil-

yon çocuğa sportif yetenek taramasının, 

gençliğe yönelik 400 STK projesine deşti-

ğin olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, ikinci 100 günlük dönemde 30 

yeni gençlik merkezini hizmete alacakla-

rını müjdeledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Örnek hikâyeler yoluyla gençlerimize 

farklı ufuklar kazandırmak için 17 dakika 

projesini başlatıyor, uzman veya rol mo-

del konuşmacılar ile geçlerimizi bir araya 

getiriyoruz. Gençlerimizin sesi, soluğu ola-

cak ‘aynı frekanstayız’ adıyla bir gençlik 

radyosu kuruyoruz. Sporun okullar başta 

olmak üzere her alanda yaygınlaştırılması 

için spor kulüplerine ve sporculara 33 mil-

yon 600 bin liralık destek veriyoruz” şek-

linde konuştu.

İçişleri Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği hiz-

met ve uygulamalar arasında; uyuşturu-

cuyla etkin mücadele için 31 ilde daha 

kurulan narkotimleri,  sayıları 32’den 

42’ye çıkarılan 112 çağrı merkezlerini, 

düzensiz göçün önlenmesi için İstanbul 

Tuzla, Kocaeli, Iğdır ve Kırıkkale’de ku-

rulan geri gönderme merkezlerini örnek 

veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önü-

müzdeki 100 günlük dönemde 112 acil 

çağrı merkezi sayısını 44’e çıkaracakla-

rını, elektronik belediye bilgi sistemine 

entegre edilen belediye sayısını 60’dan 

210’a yükselteceklerini açıkladı.

“Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçişteki 
Sınavsız Okullara 
Yerleştirme Kriterlerini 
Güncelliyoruz”
Millî Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla 12 bin 

dersliği tamamlayarak, tam gün eğitim 

gören öğrenci sayısını yüzde 68’den, 

yüzde 71’e çıkardıklarına, 700 okulu 

daha kent güvenlik yönetim sistemine 

entegre ettiklerine değinen Cumhur-

başkanı Erdoğan, okul öncesi eğiti-

minden, üniversiteye öğrencilerin ilgi, 

yetenek ve becerilerinin gelişimini iz-

leyecek yeni sistemi yüzde 92 oranın-

da tamamladıklarını söyledi. Cumhur-

başkanı Erdoğan, bakanlık bünyesinde 

gerçekleştirilecek hizmetlere ilişkin 

şu bilgileri verdi: “Bakanlığın yapısını, 

mevzuatını ve insan kaynağını yeniden 

yapılandırmak için büyük bir veri sis-

temi oluşturuyoruz. Önümüzdeki 100 

gün boyunca yerli ve millî değerlendir-

me araçlarının uygulamaya konulması-

na öncelik veriyoruz. Farklı soru türleri 

kullanarak öğrencilerimizin üst düzey 

zihinsel özelliklere sahip olma yetenek-

lerinin ölçümüne katkı sağlıyoruz. Te-

mel eğitimden ortaöğretime geçişteki 

sınavsız okullara yerleştirme kriterlerini 

güncelliyoruz.”

Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları kapsa-

mında, evde sağlık hizmetinden yarar-

lanan hasta sayısını yüzde 20 artışla 1 

milyon 200 bine yükselttiklerini, Mani-

sa, Elazığ ve Eskişehir’de 2 bin 677 yatak 

kapasiteli üç şehir hastanesi ile 20 yeni 

hastane ve iki ağız ve diş sağlığı mer-

kezini hizmete sunduklarını hatırlatan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki 

100 günlük dönemde 30 adet obezite 

merkezinin açılacağını,  dokuz hastane 

ile bir ağız ve diş sağlığı merkezinin hiz-

mete alınacağını dile getirdi.



A K  P A R T İ

B Ü LT E N İT Ü R K İ Y E

“Yeni Dönemde 
Türkiye’nin Fikri Mülkiyet 
Stratejisini Hazırlıyoruz”
Savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu ni-

telikli insan gücünün yetiştirilmesi için 

Millî Savunma Bakanlığı’nın ASELSAN, 

TAİ, HAVELSAN gibi kurumlarla iş birli-

ğini güçlendireceklerini kaydeden Cum-

hurbaşkanı Erdoğan, HGM-KÜRE ve 

HGM-ATLAS uygulamaları ile ilk yerli ve 

millî harita görüntü sisteminin kullanıma 

açılacağını, millî üretim entegre sualtı 

savaş yönetim sistemi ay sınıfı denizaltı 

uygulamasının TCG Dolunay ve TCG Do-

ğanay denizaltılarının kabul işlemlerinin 

tamamlanacağını açıkladı.

İlk millî lazer silah sisteminin testlerini ba-

şarıyla tamamladıklarına, IP kripto cihazı-

nın prototipinin üretimini başlattıklarına 

değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ge-

lecek döneme ilişkin şu bilgileri paylaştı: 

“Yeni dönemde Türkiye’nin fikri mülkiyet 

stratejisini hazırlıyoruz. Uluslararası li-

der araştırmacı programı kapsamında ilk 

çağrıyı yapıyor, başvuruları da neticelen-

diriyoruz. Türkiye açık kaynak platformu 

kurarak, açık kaynak kodlu yazılım eko-

sisteminin güçlendirilmesini sağlıyoruz. 

Yerli ve millî üretim için teknoloji ve imalat 

sektörleri başta olmak üzere KOBİ’lere 

274 milyon liralık destek veriyoruz.”

“Kırsal Kalkınma 
Programı Çerçevesinde 
Tamamlanan 505 Yatırıma 
Toplam 250 Milyon Lira 
Hibe Ödemesi Yapacağız”
Tarım ve ormancılık alanında; ilk 100 gün-

lük eylem planı kapsamında yapılanla-

ra işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

kırsal kalkınmaya yönelik yedi proje ile 

çiftçilere 710 milyon liralık destek sağ-

landığını,  99 bin dekar alanın sulamaya 

açıldığını, 1 milyon dekar alanda modern 

basınçlı sulama sistemi kurulduğunu, 391 

bin 330 dekar tarım arazisinin toplulaştır-

masının tamamlandığını hatırlattı. Cum-

hurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki 100 

günlük programda 2 bin 250 genç çiftçiye 

30’ar bin lira hibe desteği vereceklerini, 

kırsal kalkınma programı çerçevesinde 

tamamlanan 505 yatırıma toplam 250 

milyon lira hibe ödemesi yapacaklarını 

aktardı.

“Yerli ve Millî İlk Dizel 
Elektrikli Manevra 
Lokomotifini Üretiyoruz”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın geçen 

100 günlük dönemde 328 kilometre bö-

lünmüş yolu daha tamamlayıp toplam 

bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin 496 ki-

lometreye, 120 kilometre daha yeni oto-

yol yapılarak toplam otoban uzunluğunu 

2 bin 777 kilometreye çıkardığına işaret 

eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüş-

hane, Ordu, Bitlis, Ankara, Yozgat, Malat-

ya, Trabzon ve Artvin illerinde 30 kilometre 

yeni kara yolu tünelinin hizmete açıldı-

ğına dikkat çekti. Yine bu dönemde 997 

yerleşim yerine daha 4,5G mobil internet 

hizmeti erişimi sağlandığını, 272 kilomet-

relik demir yolunun yenilendiğini, kara 

yollarında 893 kilometrelik bitümlü sıcak 

karışım kaplama yapıldığını sözlerine ek-

leyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci 100 

günde yapılacakları şöyle aktardı: “Önü-

müzdeki 100 gün boyunca Gebze-Hay-

darpaşa, Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarını 

tamamlayarak işletmeye alıyoruz. Yap-iş-

let-devret modeli otoyol çalışmalarıyla 

yüksek standartlı ve emniyetli 73 kilomet-

re yolu daha bitirerek otoyol ağımızı 2 bin 

815 kilometreye yükseltiyoruz. Toplam 246 

kilometre uzunluğunda olan Aydın-Denizli 

Otoyolunun 154 kilometresiyle, Mersin-Si-

lifke-Taşucu Otoyolunun 92 kilometresinin 

ihalesini yap-işlet-devret yöntemiyle yapı-

yoruz. Yerli ve millî ilk dizel elektrikli ma-

nevra lokomotifini de üretiyoruz.”

“Bizim Görevimiz 
İnsanımıza Sürekli 
Karamsarlık Aşılayanlara 
İnat Aydınlık Yarınlar İçin 
Mücadeleyi Sürdürmektir”
Konuşmasında Savunma Sanayi Başkanlı-

ğı bünyesinde gerçekleştirilen ve gerçek-

leştirilecek projelerden de örnekler veren 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 100 gün-

lük dönemde Hisar Hava Savunma Füze 

Sistemi’nin atış testlerini gerçekleştiril-

diğini, Altay Tankı’nın motor ve transmis-

yon sistemlerinin geliştirilmesi projesine 

başlandığını ve yerli insansız hava aracı 

sayısının 52’den 58’e çıkarıldığını hatır-

lattı. Önümüzdeki dönemde geliştirilmiş 

Atak projesi ile MİLGEM İ sınıfı firkateyn 

projesinin 5. gemi sözleşmelerinin imza-

lanacağını, müşterek taarruz uçağı F-35 

projesi için 7. Ana Jet Üssündeki inşaat 

faaliyetlerinin tamamlanacağını açıklayan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanda ger-

çekleştirilecek diğer projelere de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu 

cümlelerle tamamladı: “Bizim görevimiz; 

fildişi kulelerinden millete ahkâm kesenle-

re, millete tepeden bakanlara, insanımıza 

sürekli karamsarlık aşılayanlara inat ay-

dınlık yarınlar için mücadeleyi sürdürmek-

tir. Biz elimizden geleni yaptıkça bu ülke 

için, bu millet için, istikbalimizin teminatı 

olan gençlerimiz için samimiyetle çalıştık-

ça Yüce Mevla da işlerimizi kolaylaştıra-

cak, önümüze çok farklı yollar açacaktır.”
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İSTANBUL ŞEHİRCİLİKTE İHMALE GELMEZ

TEVAZU, SAMİMİYET, GAYRET
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İstanbul Bele diye Baş-
kan Adayları Tanıtım Prog-
ramı’nda konuşan  Genel 
Başkanımız ve Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Er-
doğan, tarih boyunca hep 
insanlığın göz bebeği ol-
muş, Hazreti Peygamberin 
övgüsüyle şereflenmiş, tek 
taşına tüm servetlerin feda 
edildiği kutlu şehrin bah-
tiyar insanlarını, Marma-
ra’dan, Tuzla’dan Silivri’ye, 
Karadeniz’den, Şile’den Ça-
talca’ya kadar tüm ilçele-
riyle “Ana gibi yar İstanbul 
gibi diyar olmaz” denilen 
bu dünya şehrinin şanslı in-
sanlarını selamladığını dile 
getirdi.

K
onuşmasına “Biz İstan-

bul’u hep kahırla devral-

dık. Tarihine, kültürüne, 

medeniyetine, çağına 

uygun hizmetlerle dona-

tarak biz bugünlere ge-

tirdik. Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrımında, 

yeni bir tercih aşamasında. İnşallah İstan-

bul, 31 Mart 2019 akşamı, kendisini sakinle-

rinin her yerde güldüğü, huzur ve mutluluk 

içinde yaşadığı bir şehir olarak geleceğe 

taşıyacak belediye başkanlarını seçecek.” 

diyerek devam eden Cumhurbaşkanı Er-

doğan, AK Parti’nin her ferdi gibi İstan-

bul adaylarının da hizmet siyasetiyle gece 

gündüz hemşehrilerinin emrinde olacağını 

ifade ederek, adaylara başarılar diledi.

İstanbul’un şehircilikte ihmale gelmeye-

ceğini, hemen etrafının gecekondularla, 

derme çatma binalarla kuşatılacağını, hiz-

mette ihmale gelmeyeceğini, sokaklarının 

çöpten, caddelerinin çamurdan, çukurdan 

geçilmeyeceğini dile getiren Cumhurbaş-

kanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Havası kirden solunmaz. Haliç’i kokudan 

yanına varılmaz hale gelir. Mesela insa-

nı ihmale gelmez. Böyle bir şehirde ne aç 

açıkta, ne mahrum, mağdur, ne umutsuz 

yaşamaya tahammül edemez. Bunun için 

biz İstanbul’a hep layık olduğu şekilde mu-

amele etmenin çabası içinde olduk. 1994’te 

İstanbul’un yönetimini devraldığımızda 

karşımızda öyle ihmal edilmiş, öyle örse-

lenmiş, öyle sahipsiz bırakılmış bir şehir 

vardı ki kelimenin tam anlamıyla yüreğimiz 

cız etti. Ama ne diyor şair, ‘Kazara bir sapan 

taşı bir altın kaseye değse, ne kıymeti artar 

taşın, ne kıymetten düşer kase.’ Biz de bu 

inançla, hemen kolları sıvadık. Ekibimizle 

İstanbul’u hak ettiği hizmetlere kavuştur-

mak için çalışmaya başladık. Bu süreçte 

gördük ki İstanbul için en büyük doğal teh-

dit depremse, en büyük siyahi tehdit CHP 

zihniyetidir.

CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına 

musallat olmuşsa, İstanbul acı çekmiş, kıv-

ranmış, vakit kaybetmiştir. İdeolojik olarak 

bu partiye oy verenler dışında hiçbir va-

tandaşımız, CHP’nin İstanbul’a hizmet su-

nabileceğine inanmadığı için 24 senedir o 

zihniyeti Büyükşehire yaklaştırmadı. Genel 

başkanından il başkanına, adaylarına ka-

dar şöyle bir baktığımızda CHP zihniyetinin 

1994’ün bir adım ötesine geçemediğini gö-

rüyoruz. Sadece konuşuyor, lafazanlık ya-

pıyor, sadece millete hakaret ediyorlar. Ne 

İstanbul umurlarında, ne Türkiye umurla-

rında, ne da dünyada ne olup bittiği umur-

larında. Varsa yoksa kendi partilerindeki 

iktidar mücadelesi, adaylık mücadelesi, 

ekipçilik, hizipçilik mücadelesi. CHP nere-

deyse sadece bunlardan ibaret bir partidir.” 

“Milletimiz bunları 
ciğerine kadar tanıyor”
“Tabii kendileri de bunun farkında oldu-

ğu için her seçim şapkadan başka bir 

tavşan çıkarmanın peşine düşüyorlar. 

Bir gün bakıyorsunuz çarşaflı kadınlara 

rozet takıyor. Bir başka gün müftünün 

karısı kılığında bir mensuplarıyla tüm 

insanlara hakaret ediyor. Bir gün bölücü 

örgütün güdümündeki partiyle el sıkı-

yorlar, ertesi gün tam tersi görüşleri sa-

vunan bir başka partiye göz kırpıyorlar. 

Velhasıl, her seçim döneminde kılıktan 

kılığa, şekilden şekle giriyorlar. Trans-

ferden transformasyona her türlü siyasi 

oyun bunlarda mübahtır. Tek bir hedef-

leri var AK Parti’nin önünü kesmek, şah-

sıma verebilecekleri her zararı vermek, 

bunun için kendilerini, siyasi duruşlarını 

inkar dahil, çeviremeyecekleri numara 

yok. Halbuki boşu boşuna uğraşıyorlar 

çünkü milletimiz bunları ciğerine kadar 

tanıyor. Milletimiz bunların tıynetini çok 

iyi biliyor.” diyen Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan, Hz. Mevlana’nın adaleti “Adalet 

ağaçlara su vermek, zulüm dikeni sula-

maktır.” şeklinde tarif ettiğini aktararak, 

“Milletimiz bilir ki CHP’ye ülkeyi veya 

İstanbul gibi bir şehri teslim etmek di-

keni sulamaktır.” değerlendirmesinde 

bulundu.

Bu gerçek karşısında en büyük görevin, 

en büyük sorumluluğun ise AK Partililere 

düştüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, milleti dikeni sulamak mec-

buriyetinde bırakmamak için teşkilat-

larıyla, milletvekilleriyle, adaylarıyla, AK 

Parti’ye gönül vermiş herkesle birlikte 

çok çalışmak zorunda olduklarını dikkat 

çekti.
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“Biz insanlarımızın önce 
gönüllerini fethetmek, 
sonra da oylarına talip 
olmak durumundayız”

S
on olarak Cumhurbaşkanı Er-

doğan, “Unutmayınız, kimse 

AK Parti’ye oy vermek zorun-

da değil. Biz insanlarımızın 

önce gönüllerini fethetmek, 

sonra da oylarına talip olmak 

durumundayız. Önce ahlakımızla, karak-

terimizle, duruşumuzla, hasbiliğimizle, 

mütevaziliğimizle, değerlerimizle mille-

timizin gönlüne girecek, ardından yaptı-

ğımız ve yapacağımız hizmetlerle onların 

oyunu alacağız.” diyerek, sözlerini şöyle 

tamamladı:

“Her şeyden önce bir şeye çok dikkat 

edeceğiz. Tevazu, samimiyet, gayret... Ve 

biz 31 Mart’ta kampanyamızı gönül bele-

diyeciliği üzerine bina ettik ve gönül be-

lediyeciliğini yapacağız. Bunun başka bir 

yolu yoktur. Şayet bu salonda milletimizin 

gönlüne girerek, oyunu alamayacağına 

kalpten inanmayan tek bir kişi varsa bil-

sin ki yanlış yerdedir. Şimdi sesleniyorum, 

İstanbul 31 Mart’ta bu şehirde gönlüne 

girmediğimiz tek bir hemşehrimizi bırak-

mamaya hazır mısın? İstanbul 31 Mart’a 

kadar şu Şehr-i İstanbul’da kapısını çal-

madık ev, iş yeri, hatırını sormadık insan 

bırakmamaya hazır mısın? İstanbul Bü-

yükşehir ile birlikte, 39 ilçenin tamamını 

da AK Parti’nin eser siyaseti ile buluştur-

maya hazır mısın? Ana kademesiyle, ka-

dın, gençlik kollarıyla bu süreci inşallah 

başarılı kılacağız. Rabbim şu güzel man-

zarayı, 31 Mart akşamı da yaşamayı nasip 

etsin diyorum.”
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ANKARA TÜRKİYE’Yİ DÜNYADA

TEMSİL EDEN 
ŞEHRİMİZDİR
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G
enel Başkanımız ve Cum-

hurbaşkanımız  Recep 

Tayyip Erdoğan, Ankara 

belediye başkan adayları-

nın açıklanması dolayısıy-

la Ankara Spor Salonu’nda 

düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı’nda 

yaptığı konuşmasına, bir yılın daha geri-

de bırakıldığını belirterek, 2019’un Türkiye, 

millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile 

olmasını Allah’tan dileyerek başladı. Son-

rasında; “Buradan 15 Temmuz’un gazi şeh-

ri Ankara’yı selamlıyorum. Buradan Kurtu-

luş Savaşı’mızı yöneten, son devletimizi, 

Cumhuriyet’imizi kuran, acısıyla, tatlısıyla 

son bir asrımıza damgasını vuran Anka-

ra’nın tüm güzel insanlarını selamlıyorum. 

İster atadan Ankaralı olsun, ister başka 

şehirlerden gelip yerleşsin, Türkiye’nin 

başkentinde yaşama bahtiyarlığına erişen 

tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Bu kadim 

şehrin çevre ilçelerinden gelerek bizlerle 

birlikte olan kardeşlerimi selamlıyorum.” 

diye konuşmasına devam eden Cumhur-

başkanı Erdoğan, Şair Behçet Kemal Çağ-

lar’ın “Ey insan arşı yayla! Ey bozkır! Ey An-

kara!” dizeleriyle başlayan “Ankara” şiirini 

okudu ve “Gönlümüzü dünyanın neresine 

atarlarsa atsınlar sonunda döner, dolaşır 

gelir Ankara’ya düşer.” ifadelerini kullandı. 

Son 17 yılın önemli bir kısmını Ankara’da 

geçiren bir başkentli olarak Ankara’yı çok 

sevdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “İnanıyorum ki Ankara da bizi 

sevdi. Onun için 16 yıldır bizi bırakma-

dı, bırakmıyor ve bırakmayacak. İşte bu 

sevda ile Ankara için en iyisini, güzelini, 

doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. 31 Mart 

2019 seçimleri için de aynı anlayışla en 

ideal isimlerle ve en iddialı projelerle mil-

letimizin karşısına çıkmanın gayreti için-

deyiz. Bugün isimlerini milletimizle pay-

laşacağımız arkadaşlarımızın Ankara’ya 

yapacakları hizmetlerde inşallah daima 

yanlarında olacağız. Çünkü Ankara siya-

setin de hizmetin de yatırımın da en iyisi-

ne layıktır.  Çünkü Ankara başkenttir. Tür-

kiye’yi dünyada temsil eden şehrimizdir, 

vitrinimizdir. Ankara’yı büyükşehir ve ilçe 

belediye başkan adaylarımıza, adaylarımı-

zı da başkentli hemşehrilerimize emanet 

ediyoruz. Buna hazır mıyız?” dedi.

“Milletin gönlünde yeri 
olmayan hiç kimsenin 
AK Parti listelerine 
girebilmesi mümkün 
değildir”
AK Parti’nin kurulduğu günden beri her an 

seçime hazır bir parti olduğunu vurgula-

yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 

şöyle devam ettirdi: ”Seçim dönemlerin-

de sadece milletimizin karşısına çıkarta-

cağımız adayların isimlerini belirliyoruz. 

Bu isimleri de yine milletimizle birlikte 

tespit ediyoruz. Milletin gönlünde yeri 

olmayan, ilinde, ilçesinde karşılığı bulun-

mayan hiç kimsenin AK Parti listelerine 

girebilmesi mümkün değildir… Günün 24 

saati, haftanın 7, yılın 365 günü halkın 

hizmetinde olmayan, kapısı açık bulun-

mayan, ulaşılamayan hiçbir ismin de  AK 

Parti’de milletvekili, belediye başkanı, 

teşkilat yöneticisi olabilmesi mümkün 

değildir.”

AK Parti’yi geçmişteki ve bugünkü diğer 

partilerden ayıran en önemli özelliğinin 

de bu vasfı olduğunun altını çizen Cum-

hurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizle aramız-

daki bu güçlü ve hasbi bağ koptuğu gün 

bizim de misyonumuzun bittiği gündür. 

Hamdolsun bugüne kadar gerek hizmet-

lerimizle gerek seçimlerde aldığımız ne-

ticelerle bu bağın ilk günkü gibi sağlam 

olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Bunun için 

‘AK Parti her gün seçime hazırdır.’ diyebili-

yoruz.” değerlendirmesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma-

sında ayrıca, CHP’de olan Çankaya ve 

Yenimahalle Belediye Başkanlıklarının 

alınarak Ankara’da yeni bir dönüşüm ve 

değişimin başlatılması gerektiğini de 

söyleyerek; “Çankaya’nın ismi büyük ama 

içindeki hizmete bakınca ne yazık ki ber-

bat, rezalet. Yenimahalle ayrı öyle.” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 

Mehmet Özhaseki’nin 5 dönem, 21 yıl sü-

resince Kayseri Büyükşehir Belediye Baş-

kanlığı, daha sonra da Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı yaptığını da hatırlatan Cumhur-

başkanı Erdoğan konuşmasında 16 yılda 

yapılan icraatlara ve 2018’e ilişkin değer-

lendirmelerde de bulundu. “Hafıza-i be-

şer nisyan ile maluldür. İnsanoğlu unutur. 

Zaman zaman maalesef kendi arkadaşla-

rımızdan bile bu konuları hakkıyla bilme-

yenler olduğunu, bunları unuttuğunu gö-

rüyorum.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

AK Parti iktidarlarıyla hayata geçirilenlerin 

bıkmadan, yorulmadan, her fırsatta mille-

te ve gençlere anlatılmasını istedi.

“İnanıyorum ki Ankara 
bizi sevdi. Onun için  

16 yıldır bizi bırakmadı, 
bırakmıyor ve 

bırakmayacak. İşte bu 
sevda ile Ankara için 
en iyisini, güzelini ve 
doğrusunu yapmaya 

çalışıyoruz.”
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“Bay Kemal, önce 
sen partinin içindeki 
meşruiyetini sorgula”

K
onuşmasında Turgut 

Özal’ın, “CHP’yi biraz sı-

kıştırsan Avrupalı dost-

larına Türk devletini şi-

kayet ederler.” Dediğini 

de anımsatan Cumhur-

başkanı Erdoğan; “Nitekim özellikle Bay 

Kemal her fırsatta hala bunu yapıyor. 

Üstelik bir de yanına teröristleri alarak 

yapıyor. Yanına terör örgütü paçavrasını 

almak suretiyle Avrupa parlamentosun-

da kendine göre gövde gösterisi yapan 

birilerini de alarak onlarla resim çektiri-

yor. Alman dergisine röportaj verip terör 

örgütleri ile mücadelemizi kastederek 

“Türkiye’de hiç kimsenin güvenlik ga-

rantisi yok.” diyebiliyor. İngiliz Haber 

Ajansı’na üstelik de ekonomik saldırılara 

maruz kaldığımız bir dönemde “İster 

yerli ister yabancı olsun sermayenin hiç-

bir güvencesi yok.” diye demeç verebili-

yor. Kasım ayında Almanya ve Avustur-

ya’ya yaptığı ziyaret sırasında bir Alman 

gazetesinde yayımlanan, “Türkiye de-

mokrasiden uzaklaşıyor.” iftirasını atabi-

liyor. Şimdi de tutmuş bizim meşruiyeti-

mizi, cumhurbaşkanlığımızı sorguluyor. 

Bay Kemal, önce sen partinin içindeki 

meşruiyetini sorgula. Bak şu anda, senin 

kendi genel başkan yardımcıların bile 

sana dümdüz çakıyor ve nasıl çaktığını 

da görüyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

“Ankara,  31 Mart’ta bir kez daha 

Hakk’tan ve milletten yana olanlarla bir-

likte yol yürümeye hazır mısınız? Ankara, 

ülkesini yabancılara şikayet edenlere 

karşı canı pahasına ülkesi ve milletine 

hizmet edenlere bir kez daha destek 

vermeye hazır mısın? Ankara, istismar 

ve istiskal siyaseti yapanlara karşı hiz-

met siyasetinin neferleriyle birlikte ol-

maya var mısınız?” diyen Cumhurbaş-

kanı Erdoğan konuşmasını; ‘‘Gençler, 

okullarınızda yurtlarınızda arkadaşlarını-

za bütün bunları tek tek anlatmalısınız. 

Durmak yok. Ankara, milletin adamla-

rına sahip çıktıktan sonra Allah’ın iz-

niyle bu kadro 31 Mart’ta sandıklardan 

gümbür gümbür çıkacaktır.” sözleriyle 

tamamladı.

“Ankara, milletin 
adamlarına sahip çıktıktan 

sonra Allah’ın izniyle 
bu kadro 31 Mart’ta 

sandıklardan gümbür 
gümbür çıkacaktır.”
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İZMİR’İ TÜM GÖNÜL

GÖRÜYORUZ
COĞRAFYAMIZIN KALBİ OLARAK
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AK  Parti İzmir  Aday  Ta-
nıtım  Toplantısı’nda ko-
nuşan Genel Başkanımız 
ve Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan,  
konuşmasına şehadetinin 
2. yılı olan kahraman po-
lis Fethi Sekin ve onunla 
birlikte mücadele eden 
tüm şehitlere, 15 Temmuz 
şehitlerine, sınır ötesin-
de Afrin’de, Cerablus’ta 
destan yazan kahraman-
lardan şehit olanlara Al-
lah’tan rahmet; gazilere 
sıhhat ve afiyet dileyerek 
başladı.

İzmir’i sadece Türkiye’nin değil tüm gö-

nül coğrafyasının kalbi olarak gördük-

lerini ifade eden Cumhurbaşkanı Er-

doğan,  “Bu salonda atan nabız, bütün 

bu coğrafyanın nabzıdır. İzmir’de yanan 

meşale, bütün bu coğrafyayı aydınlatan 

meşaledir. Anadolu’nun işgale başlan-

dığı yerdir, Anadolu’nun istiklale kavuş-

tuğu yer de işte burasıdır, İzmir’dir. ‘İz-

mir’in dağlarında çiçekler açar’ diyoruz 

ya o çiçekler bizim istiklal aşkımızın 

çiçekleridir. Birliğimizin, dirliğimizin çi-

çekleridir. Onun için İzmir’in hudutları, 

bu güzel birliğimizin fiziki coğrafyasıyla 

izah edilemeyecek genişlikte, derinlik-

tedir. Bize göre İzmir’in sınırları Viya-

na’dan başlar, Adriyatik kıyılarından, 

Doğu Türkistan’dan, Karadeniz’in kuze-

yinden başlar. Çakabey’den, onun gazi 

alperenlerinden bu yana 9 asırdır Türk 

şehri olan İzmir’in sevinci hepimizin se-

vinci olduğu gibi acısı da yine hepimizin 

ortak acısıdır.

Bu şehirde kökleri Doğu Türkistan’dan 

Selanik’e, Kırım’dan Girit’e kadar uzanan 

kardeşlerimiz, bir arada ve huzur içinde 

yaşıyor. Aynı şekilde Türkiye’nin 81 ilin-

den gelip İzmir’i yurt edinen kardeşle-

rimiz, birlik beraberlik içinde hayatlarını 

sürdürüyor. İşte bu özellikleriyle İzmir, 

sözün tam manasıyla bir anne şehirdir. 

Biliyorsunuz Gazi Paşa’nın muhterem 

valideleri Zübeyde hanım da burada ya-

tıyor. İzmir, Çakabey’den Gazi Paşa’ya 

kadar hep bu toprakları vatan yapma 

sevdamızın, istiklal aşkımızın sembolü 

olmaya devam ediyor.” dedi.

“İzmir, sadece İzmirlilerin 
değil 81 milyonun 
şehridir”
İzmir’in sadece İzmirlilerin değil 81 mil-

yonun şehri olduğunu da ifade eden 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem 

Ertaş’ın İzmir’in işgalini anlatan bozla-

ğından, “Güzel İzmir, duman gitmez ba-

şında. Ahdim kaldı toprağında taşında. 

Gündüz hayalimde gece düşümde. Eğil 

dağlar geçeceğim yurduma. Evelal-

lah kolaylık ver orduma. Aslan yata-

ğına da tilki giremez. Girse de gonca 

gülün deremez. Alçak Yunan muradına 

eremez. Geçme derler geçeceğim İz-

mir’e. Yunanları dökeceğim denize.” bö-

lümünü okudu.

Konuşmasının devamında İzmir’de sa-

dece vatanın bağımsızlığının değil aynı 

zamanda ekonomik bağımsızlığın da te-

mellerinin atıldığını ifade eden Cumhur-

başkanı Erdoğan, İzmir İktisat Kongresi 

ile başlayan kalkınma hamlesinin daha 

sonraki dönemlerde uzun süre sekteye 

uğradığını, AK Parti iktidarları döne-

minde ise aynı ruh ve heyecanla ülkeyi 

yeniden hızlı bir kalkınma sürecine sok-

tuklarını vurguladı.

“Kur, faiz, enflasyon üçgeninde maruz 

kaldığımız saldırıya rağmen, 2018’in ilk 

üç çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdük” ifa-

desini kullanan Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan,  açıklanan 2018 ihracat rakamla-

rına da değinerek; “168,1 milyar dolarla 

cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat 

rakamına ulaştık. Hedefimiz 170’i yaka-

lamaktı. Ama şöyle kıl payı biraz geride 

kaldık. Ruhsar Hanım biraz ondan do-

layı rahatsız oluyor. Ama yine de ‘Arttı 

başkanım’ diyor. Telafi edeceğiz. Şimdi 

daha da ileriye gideceğiz inşallah.” dedi.

“İzmir’i hiçbir zaman 
ihmal etmedik”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018’in 10 

ayında istihdamda 1 milyon kişinin üze-

rinde artış yaşandığına dikkati çekti vr  

Türkiye’yi 3,5 kat büyütürken İzmir’in de 

ihmal edilmediğini ve son 16 yılda ken-

te 67 katrilyon liralık yatırım yapıldığını 

hatırlatarak; “İzmir’e yapılan yatırım bu. 

İzmir’i hiçbir zaman ihmal etmedik. Yani 

‘En fazla milletvekilini biz çıkarmadık’ 

demedik. Çünkü İzmir özellikliydi. Bu ya-

tırımların yapılması gerekirdi ve bu ya-

tırımları yaptık, yapıyoruz, yapmaya da 

devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İzmir’e yaptıkları yatırımları bir başka 

hesapla yapmadıklarını da vurgulayan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz İzmir’i 

hesapsız seviyoruz, hizmetlerimizi de 

hesapsız yapıyoruz. Hem de o kadar 

hesapsız seviyoruz ki belediyelerin yap-

maları gerekip de beceremedikleri işleri 

dahi biz üstleniyor, tamamlıyoruz. Han-

gi partiden olursa olsun.” dedi.
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Vatandaşlara 31 Mart seçimlerinde İz-

mir’i hizmet siyasetiyle buluşturmaya, 

tevazu, samimiyet, gayretle, “önce mil-

let, önce memleket” demeye, şehrin ge-

leceğini birlikte inşa etmek için sandık-

ları patlatmaya hazır olup olmadıklarını 

soran Cumhurbaşkanı Erdoğan,  İzmir’in 

Şehit Başbakan Adnan Menderes’in 

emaneti olduğunu vurguladı ve “İzmir’i 

yeniden demokrasinin kalesi haline ge-

tirmeye var mıyız?” dedi.

“Korku siyasetiyle 
İzmir’i adeta esir almış 
durumdalar”
Özellikle mahalli idarelerde de İzmir’in 

CHP yönetimleri döneminde her alanda 

gerilediğini ve Türkiye ortalamasının al-

tında kaldığını dile getiren Cumhurbaşka-

nı Erdoğan, İzmir’de aslında belediyelerin 

sorumluluğunda olan pek çok yatırımı da 

son yıllarda bakanlıkların yapmak zorun-

da kaldığına dikkati çekerek sözlerini şöy-

le sürdürdü:

“AK Parti olarak güzel İzmir’i tek par-

ti zihniyetinin vesayetinden kurtararak 

yeniden ülkemizin ve dünyanın sembol 

şehirlerinden biri haline getirmek için ça-

lışıyoruz. CHP’li vatandaşlarıma sesleni-

yorum, gelin İzmir’i yeniden demokrasinin 

ve özgür düşüncenin merkezi haline hep 

birlikte getirelim. İnanıyorum ki siz de bu 

CHP zihniyetinden ekmek çıkmayacağını 

biliyorsunuz. Bunun içinde tamamı ya-

landan, yanlıştan, çarpıtmadan oluşan, 

korku siyasetiyle İzmir’i adeta esir almış 

durumdalar.”

Başörtülü ve başı açık kişilerin hep birlikte 

salonda AK Parti çatısı altında olduğu-

na işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Yatıyorlar kalkıyorlar, yaşam tarzı. Bi-

zim böyle bir derdimiz yok. Biz kimseye 

bugüne kadar bundan dolayı musallat ol-

madık. Ama siz, CHP zihniyeti olarak mu-

sallat oldunuz. Yaşam tarzı, irtica, laiklik 

diyerek, İzmirlinin iradesine ipotek koydu-

lar. İşte 31 Mart’ta siz bu yanlış iradeyi ben 

inanıyorum ki siz tersine çevireceksiniz.” 

diye konuştu.

Konuşmasında Cumhur İttifakı’yla 31 

Mart’a gidildiğini de hatırlatan Cum-

hurbaşkanı  Erdoğan, “AK Parti  te-

rör örgütlerine, terörist sevicilere karşı 

acımasızdır. AK Parti içeride de dışarıda 

da terörü kazımıştır, kazımaya devam edi-

yor.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda “İzmir, 31 Mart’ta 

İzmir’in kaderini değiştirmeye var mıyız? 

Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları 

kapı kapı dolaşarak bu kaderi değiştirme-

ye var mıyız? 31 Mart’ta İzmir’i AK Parti’nin 

belediyecilik başarılarıyla buluşturmaya 

hazır mıyız? 31 Mart’ta İzmir’de hizmet 

belediyeciliği meşalesini yakmaya hazır 

mıyız? 31 Mart’ta İzmir’de gönül beledi-

yeciliğini iktidar yapmaya hazır mıyız?” 

diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

AK Parti’nin Cumhur İttifakı kapsamın-

da MHP adaylarından Aliağa’da Serkan 

Acar, Çeşme’de Sema Aydın, Dikili’de 

Buğra Akın, Foça’da Serdar Mersin, Narlı-

dere’de Süleyman Kocabıyık’ı destekleye-

ceklerini açıklarken, “Cumhur İttifakı’nda 

bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kar-

deş olacağız birlikte çalışacağız” dedi.

“Cumhur İttifakı’nda 
bir olacağız, iri olacağız, 

diri olacağız, kardeş 
olacağız birlikte 

çalışacağız”
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ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇAN, GÜRÜLTÜ VE GÖRÜNTÜ 
KİRLİLİĞİ OLUŞTURAN MANZARALARA BU SEÇİM 

DÖNEMİNDE ŞAHİT OLMAYACAĞIZ

 SAMSUN MİLLETVEKİLİ
ÇEVRE, ŞEHİR VE KÜLTÜRDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Çiğdem Karaaslan

1979 yılında doğdu. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım 

ve Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölü-

münü bitirdi. Ankara Üniversitesi’nde “Tarihi Kentlerde Kimlik-

sizleşme Sorunu” üzerine Yüksek Lisans Tezini tamamladı. An-

kara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar Bölümünde 

doktora tezine devam etmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında önemli 

projelere imza atmıştır.

AK Parti Gençlik Kolları 1. Olağan Kongresinde AK Parti Genel 

Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. AK Parti 2. Olağan Büyük 

Kongresinde Ana Kademe MKYK Üyeliğine seçildi. Genel Mer-

kez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevini 6 yıl sürdürdü.  

Bu görevi sırasında başta dezavantajlı gruplar olmak üzere top-

lumun tüm kesimlerine, özellikle engellilere yönelik projeler üre-

tilmesine katkı sağladı. Katıldığı uluslararası organizasyonlarda 

partisini birçok kez temsil etti. 12 Eylül 2015 tarihindeki AK Parti 

5. Olağan Büyük Kongresi ile ihdas edilen AK Parti Çevre Şehir 

ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine ge-

tirildi. Hala bu görevine devam eden Karaaslan özellikle çevre 

konusunda farkındalığın artırılması ve şehirleşme politikaları ile 

çevre dostu büyüme konularında projeler üretti.  25., 26. ve 27. 

Dönem Samsun Milletvekili olan Çiğdem Karaaslan, 6. Olağan 

Büyük Kongre ile de 8. kez MKYK Üyeliğine seçildi. İyi derecede 

İngilizce bilen Karaaslan, evli ve iki çocuk annesidir.
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Temelleri 1994’te Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı olmasıyla 
atılan ve Recep Tayyip 
Erdoğan belediyeciliği 
olarak tanımlanan yerel 
yönetim anlayışı hakkında 
düşünceleriniz nelerdir? 

2
7 Mart 1994 tarihindeki yerel 

seçimlerde İstanbul Büyük-

şehir Belediye Başkanı seçi-

len Sn. Recep Tayyip Erdo-

ğan; siyasî kabiliyeti, insan 

kaynakları ve malî konular-

daki başarılı yönetimi, güçlü liderliğiyle 

ekipleri harekete geçirebilmesi, özgüveni, 

sorunları çözme konusunda ortaya koydu-

ğu yeni fikirler ve kararlılığıyla İstanbul’un 

yıllar boyunca biriken ve çözümsüzlükler 

yumağı haline gelen sorunlarına doğru 

çözümler üretme başarısı göstermiştir. 

Sn. Cumhurbaşkanı’mızın İstanbul Büyük-

şehir Belediye Başkanlığı dönemine dam-

gasını vuran ve gelecek siyasi hayatının da 

belirleyicilerinden olan başarısında, millet 

ile kurduğu güçlü gönül bağı ve siyasetin 

millete hizmet için yapıldığı düşüncesi 

yatmaktadır. 

O yıllarda İstanbul’da seçimlerin kazanıl-

ması sadece bir şehrin belediye başkan-

lığının kazanılması anlamına gelmemiş, 

aynı zamanda Türkiye’nin yerel yönetim 

anlayışını yeniden şekillendirecek yeni bir 

dönemi başlatmıştır. Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın şahsında somutlaşan proje ve hiz-

met belediyeciliği anlayışı daha çok üret-

meyi, şehri her yönüyle planlamayı, millete 

hizmette sınır tanımamayı gerektirir. 

Recep Tayyip Erdoğan Belediyeciliği hiz-

met temelli ve millet odaklıdır. İstişare ve 

ortak aklı önceleyen yaklaşımıyla sorunları 

kaynağında çözme ve alternatif yollar ge-

liştirerek hizmet perspektifini genişletme 

Türkiye’de bu yeni siyaset anlayışının en 

önemli özelliklerindendir.

İstanbul’u çöp dağlarından, susuzluk so-

runundan, şehrin üstüne kara bir bulut 

gibi çöken hava kirliliğinden, insanları gaz 

maskesiyle dolaşmaya mecbur bırakan 

görüntülerden kurtaran stratejinin ve çö-

zümün mimarı o yıllarda Belediye Başkanı 

olan Sn. Cumhurbaşkanımız’dır. O dönem 

İstanbul’un görüntüsünü değiştiren Recep 

Tayyip Erdoğan Belediyeciliği sonraki dö-

nemlere de ışık tutmaya devam etmiş ve 

yerel yönetimlerde bir ekol haline gelmiş-

tir.

Türkiye’nin belediyecilik tarihinde yeni bir 

çığır açan Sn. Erdoğan, kendisinden son-

rakilere örnek olurken gayretli çabaları ve 

gece gündüz demeden azimle çalışmasıy-

la milletimizin sonsuz güvenini kazanmış 

ve 2001’de AK Parti’mizi kurarak, İstan-

bul’da başardığı dönüşümün ülke çapına 

yayılması hedefiyle “Bu günden sonra 

hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek 

milletimizin güçlü desteğiyle bir yolculuğu 

başlatmıştır.



R Ö P O R T A J

2 0 1 9O C A K
42

AK Parti’nin belediyecilik 
anlayışına dair neler 
paylaşmak istersiniz?
AK Parti’mizin belediyecilik anlayışının 

özünde şeffaflık, halka hizmet, değişim, 

gönüllere dokunma ve tevazu sahibi ol-

mak vardır. Milletin bağrından çıkan ve 

rotasını bizatihi milletimizin kendisinin 

çizdiği AK Parti’nin en büyük destekçisi, 

kurulduğu 2001 yılından bu yana milleti-

miz olmuştur. 

AK Parti Belediyeciliği’nin esasını; sorun 

değil çözüm, mazeret değil hizmet oluş-

turmaktadır. 2004 yerel seçimlerinde 

“Yerel Kalkınma Başlıyor”, 2009’da “İşi-

miz Hizmet Gücümüz Millet”, 2014’te ise 

“Daima Millet Daima Hizmet” anlayışıyla 

seçimlere girdik ve milletimizin teveccü-

hüyle hizmet bayrağını her yeni seçimin 

ardından daha da yukarılara taşıdık. 

Ülkelerin değil şehirlerin birbirleriyle ya-

rıştığı bu dönemde şehirlerimizi Dünya’da 

her alanda örnek gösterilecek bir nokta-

ya taşımak ve milletimizi yeni hizmetlerle 

buluşturabilmek adına Belediye Başkan-

larımız yenilikçi bakış açılarıyla alternatif 

çözümler üretmek durumundadır. Şehirle-

rimizde üreteceğimiz hizmetlerle gelece-

ğin güçlü ve kararlı Türkiye’sini inşa edece-

ğimize inanıyoruz.

Milletimizin beklentilerini karşılayabilmek, 

omuzlarımıza yüklediği kutsal emaneti 

hakkıyla taşıyabilmek için hiçbir mazeret 

tanımaksızın, engellere teslim olmaksızın, 

şehirlerimizin kalkınması, ülkemizin büyü-

mesi ve demokrasimizin daha da güçlen-

mesi için bir hedefimiz var. Bu kapsamda 

geçmişin birikimleri ve tecrübeleri üzerine 

yenilerini inşa ederek yolumuza devam 

ediyoruz.

Değişen ve gelişen Dünya’da Demokrasi-

nin yerelde başladığını her fırsatta ortaya 

koyan AK Parti, mahalli idarelerde de öncü 

politikalara sahip, iddia sahibi bir partidir. 

Ortak geçmişimiz ve geleceğimiz olan şe-

hirlerimizi fiziksel mekânların birlikteliğin-

den ziyade yeşil ve açık alanlarıyla insanı 

merkeze alan, ruhu olan mekânları öne 

çıkaran bir yaklaşımla ele alıyoruz. Geçmiş 

dönemlerde şehirlerimizdeki asgari ihti-

yaçların karşılanmasının yollarını ararken 

bugün gelinen noktada geçmişin derin, 

içinden çıkılması zor temel sorunlarından 

gündemimizin ön sıralarına şehir silue-

ti, şehir estetiği, mekânsal kalite, özgün 

mimari eser bırakma gayesi gibi yeni he-

deflerin girmiş olması şehircilik alanında-

ki yeni ve güçlü bakış açımızın en önemli 

göstergelerinden biridir. 

Şehirlerimizin topoğrafyasına, kimliğine, 

tarihine, coğrafyasına uygun, şehirlile-

rin beklentileri ile gelişen, özgün tasarım 

anlayışıyla şekillenen bir anlayışı hâkim 

kılmak; kucaklayıcı ve kuşatıcı, sosyal do-

kunun korunduğu, erişilebilir, yaşayanları-

na huzur veren, sağlıklı, dikey değil yatay 

yapılaşmayla, ortak aklın yansıdığı, hava-

sı, suyu, toprağı daha temiz şehirlerimizle 

güçlü iddiamızı hayata geçirmek öncelikli 

hedefimizdir.

AK Parti her zaman 
olduğu gibi yine öncülük 
yaparak 31 Mart 
seçimlerinde çevreye ve 
insana saygılı bir seçim 
kampanyası yürüteceğini 
açıkladı. Bu konu 
hakkında düşünceleriniz 
nelerdir?
31 Mart 2019’da yapacağımız yerel seçim-

ler çevre dostu ve insana saygılı kampan-

ya süreciyle ilklere sahne olacak. Cum-

hurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. 

Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıkla-

nan, “Çevreye Dost ve İnsana Saygılı Se-

çim Kampanyası” tüm Türkiye’de büyük 

destek bulmuş olmakla birlikte yeni bir 

dönemin işaret fişeği olmuştur. 

Çevre kirliliğine yol açan, gürültü ve gö-

rüntü kirliliği oluşturan manzaralara bu 

seçim döneminde şahit olmayacağız. 

Günün her saatinde sokaklarda dolaşan, 

kampanya araçları belirlenen saatlerin 

dışında bu faaliyetlerini yürütemeyecek. 

Seçim irtibat bürolarımız ve belirlenen 

alanlar dışında bayraklama çalışması ya-

pılamayacak. 

Çevreciliği sözde değil özde olan, çevre 

dostu uygulamaları hayatın her alanında 

yaşama geçirmeyi öncelikli politika ola-

rak belirleyen, sürdürülebilirlik temelinde 

çevreyi şehir ve kültürden ayrı değerlen-

dirmeyen, bünyesinde Genel Başkan Yar-

dımcılığı düzeyinde Çevre, Şehir ve Kültür 

Başkanlığı bulunan tek siyasi parti olarak 
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31 Mart 2019 seçim sürecinde insan ve 

çevreyi merkezine alan, doğaya dost, is-

rafın önüne geçecek, her türlü kirlilik un-

surundan arındırılmış yeni bir bakış açısını 

hayata geçireceğiz. 

Seçimleri, milletimize hizmet yarışında 

önemli bir merhale olarak görüyoruz. Se-

çim sürecinde tüm siyasi partiler daha gö-

rünür olmak, caddelerden sokaklara her 

alanda varlığını hissettirmek ister. Ancak 

biz AK Parti olarak, daha görünür olma-

yı değil çevrenin korunmasını önceledik 

ve bu çevre dostu kampanya kararımızla 

tüm siyasi partilere de örnek olan öncü bir 

adımı atmış olduk. Çevreye dost ve insana 

saygılı kampanya sürecimiz yalnız bugü-

ne değil geleceğe de değer katacak çok 

önemli bir atılımdır.

Sn. Cumhurbaşkanımız’ın seçim kampan-

yamızda plastik unsurlar yerine bez torba 

ve file kullanacağımızı açıklaması üzeri-

ne hiç vakit kaybetmeden Genel Merkez 

olarak hazırlıklarımıza başladık. Sıfır Atık 

Projesi’nin bir parçası olarak değerlendir-

diğimiz çalışmalarımızda bez torba ve file 

kullanımı uygulamasını, plastik poşetle-

rin ücretlendirilmesinin bir devamı olarak 

görüyoruz. Attığımız bu adımla, çevre fe-

laketine ve ekonomik külfete neden olan 

plastik unsurlarla mücadele eden bir siya-

si parti olarak bir kez daha çevre konusun-

daki samimiyetimizi ortaya koyduğumuzu 

düşünüyoruz ve bu konuda yürüttüğümüz 

çalışmaları en kısa sürede sonuçlandırma-

yı ve sahada yansımalarını görmeyi hedef-

liyoruz.

Sn. Cumhurbaşkanımız’ın 
hedef olarak 
gösterdiği “Gönül 

Belediyeciliği”nden ne 
anlamak gerekir?
Bizim anlayışımıza göre şehir, dört duvar-

dan ibaret olmayıp, gönüllere hitap eden 

mekânlar bütünüdür. Aziz İstanbul’un Fa-

tih’i, Sultan Mehmet Han’ın, “Hüner bir 

şehr bünyâd etmektir; reâyâ kalbin âbâd 

etmektir” sözü bu bağlamda çalışmaları-

mızda bizlere daima rehber olmuştur.

Bizim siyasetten tek muradımız seçim 

kazanmak değil, milletimizin gönlünü ka-

zanmaktır. Yola çıktığımız ilk günden bu 

yana ülkemize kazandırdığımız nice eserin 

yanında milletimizin gönlünü ve güveni-

ni kazanmanın en büyük paye olduğuna 

inandık. Bu nedenle Sn. Cumhurbaşkanı-

mız, 2019 seçimlerine giden sürecin adını 

“Gönül Belediyeciliği” koydu ve teşkilatla-

rımıza ve bizlere tarihi bir sorumluluk verdi.
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Gönül Belediyeciliği şu demek; gönül ala-

cağız, gönüllere dokunacağız, yaptığımız 

her işi gönüllü yapacağız. Gönül olmadan, 

aşk olmadan, heyecan, ideal, vizyon ol-

madan siyaset yapılamaz. Omuzlarımızda 

taşıdığımız mesuliyetin ağırlığını, emane-

tin yükünü her zerresiyle yüreğimizde ta-

şıyoruz.

16 yıllık iktidarımız boyunca hep milleti-

mizin desteğini arkamıza alarak yürüdük. 

AK Parti’nin başarısının sırrı, milletimizle 

kurduğumuz gönül bağıdır, yüz yüze kur-

duğumuz güçlü iletişimdir. Cumhurbaşka-

nımız’ın gösterdiği hedef doğrultusunda 

milletimizin gönlüne girerek, gönül köp-

rüleri kurarak, tevazu, samimiyet ve gay-

retle 31 Mart 2019’daki seçimlere yönelik 

tüm teşkilatlarımızla birlikte, “Önce Millet 

Önce Memleket” şiarıyla çalışmaya de-

vam ediyoruz..

Çevre, Şehir ve Kültür 
Başkanlığı olarak 
gerçekleştirdiğiniz proje ve 
faaliyetler hakkında bilgi 
vermeniz mümkün müdür?
AK Parti iktidarıyla her alanda artan ya-

şam kalitesinin, mekânsal düzenlemelere 

de yansıdığının ve bu değişimin de top-

lumsal yapının güçlenmesini sağladığının 

farkındayız. Bu siyasi tavırla yoluna devam 

eden partimiz, çevre, şehir ve kültür alan-

larındaki çalışmaları yürütmek amacıyla 12 

Eylül 2015’te gerçekleştirdiğimiz 5. Olağan 

Kongremiz’de alınan kararla Başkanlığımızı 

ihdas etmiştir.

Başkanlığımız; çevre, şehir ve kültür alan-

larını birlikte ele alan ve birini diğerinden 

ayrı görmeyen bütüncül bir bakış açısıyla 

çalışmalarını yürütmektedir. Başkanlık ola-

rak kurulduğumuz 2015 yılından bu yana, 

çalışma alanımıza giren alanlarda farkında-

lık oluşturulmasını sağlayacak konuları ele 

alma imkânı bulduk. 

Biz çevreyi sadece koruma perspektifiyle 

değil, sürdürülebilirlik ana başlığında, dü-

şük emisyonlu kalkınma stratejileri, biyolojik 

çeşitliliğin ve ekolojik dengenin korunması, 

yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının 

yaygınlaştırılması, atık yönetimi gibi çok 

farklı başlıklarda ele alıyoruz. 

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak, 

büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuz doğ-

rultusunda Türkiye’nin 2023 hedefleri gibi 

her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini 

ve vizyon planlarını ortaya koymak; mekân-

sal, sosyal, çevresel ve kültürel açıdan ge-

lişim stratejilerini ve politikalarını masaya 
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yatırmak, tarihi kimliğini koruyan ve güç-

lendiren, kültürel hayata, sanata değer ve 

katkı veren, şehri kadim medeniyet unsur-

larıyla bir bütün içinde değerlendiren, yatay 

mimariyle mahalle konseptinde, insan öl-

çeğinde bir yaşamı önceleyen bakış açısı ile 

ele alarak “kimlikli şehirler” oluşturmak adı-

na “Şehrim 2023” projesini gerçekleştirdik.

9 ayrı etaptan oluşan Şehrim 2023 Projesi 

kapsamında 6 aylık süre içerisinde 30 bü-

yükşehrimizde; 128 meydanda 85.129 ki-

şinin şehri hakkında görüşlerini alarak her 

şehrimize özgü “Şehir Raporları” oluşturduk. 

Nihai raporlarımız, hazırlıklarına başladığı-

mız yerel seçim sürecinde Belediye Başkan 

Adaylarımıza yol gösterecek, önümüzdeki 

döneme dair yol haritalarını oluşturmaları-

na yardımcı olacak bir nitelik taşımaktadır.

Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin hima-

yelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 

tarafından hayata geçirilen “Sıfır Atık Pro-

jesi”ni Genel Merkez’imizde uygulayarak 

Türkiye’de öncü kuruluşlardan biri olduk ve 

siyasi partiler içerisinde bir ilke imza attık. 

Çevre ve iklim dostu çalışmalarımız kapsa-

mında karbon ayak izimizi ölçtürdük ve AK 

Parti Genel Merkezi’miz Türkiye’de ilk defa 

“İklim Dostu Kuruluş Belgesi”ni aldık. Ge-

nel Merkez’imizde hayata geçirdiğimiz “Sıfır 

Atık Projesi”nin 81 il ve tüm ilçe teşkilatla-

rımızda yaygınlaştırılması çalışmasını da 

sürdürüyoruz.

1 Ocak tarihi itibarıyla 
doğayı korumak 
amacıyla plastik alışveriş 
poşetleri ücretli oldu. 
Bu konu hakkındaki 
değerlendirmeleriniz 
nelerdir?

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek ya-

salaşan “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlar-

da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 

kapsamında plastik alışveriş poşetlerinin 1 

Ocak 2019 itibarıyla ücretlendirilmesi uy-

gulaması, çevre alanında atılmış çok kap-

samlı ve önemli bir adımdır.

Cumhurbaşkanı’mızın eşi Sn. Emine Erdo-

ğan Hanımefendi’nin himayelerinde Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından 2017 

yılında başlatılan ve AK Parti olarak Genel 

Merkez’imizde uyguladığımız, 81 İl Teşkila-

tımızın da çalışmalarına başladığı “Sıfır Atık 

Projesi” de çevre konusuna sözde değil 

özde değer verdiğimizin bir göstergesidir.

Türkiye’de bugüne kadar gerçekleşen en 

somut ve kapsamlı çevre projesi olarak 

gördüğümüz, seferberlik ruhuyla 81 ilimiz-

de ve tüm kurumlarda uygulanacak Sıfır 

Atık Projesi’nin en önemli çıktılarından olan 

ücretli plastik poşet uygulamasında ilk 5 

günde plastik poşet kullanımını % 50 ora-

nında düşürerek önemli bir başarıya imza 

attık. 

Doğada kalma süresi yüzlerce yılı bulabilen 

ve ortalama ömrü yalnızca 15 dakika olan 

plastik poşetler hem çevremize tehdit hem 

de ekonomimize külfettir. Ülkemizde plas-

tik poşet kullanım miktarının yıllık yaklaşık 

30-35 Milyar adet olduğunu göz önünde 

bulundurduğumuzda ücretli poşet uygula-

masının bu konuda oluşturulacak farkında-

lık ile atılacak adımlar açısından ne kadar 

elzem olduğu bir kez daha ortaya çıkmak-

tadır.

Yerel seçim sürecinde 
teşkilatlarımıza ve 
adaylarımıza vermek 
istediğiniz mesajlar var 
mıdır?

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 

ilk yerel seçimleri olma özelliği taşıyan 31 

Mart seçimleri, yeni Hükümet Sistemi’nin 

Türkiye genelinde ortaya çıkan ve hayatın 

her alanına yansıyan katkılarının yerelde 

de görülebilmesi açısından son derece 

önemli bir seçim sürecidir. Milletimizin 

bizlere emaneti olan Cumhur ittifakının da 

etkisiyle birlik ve beraberlik ile gireceğimiz 

seçimlerden güçlenerek çıkabilmek için 

ittifakın ruhuna uygun adımlarla hareket 

etmek durumundayız.

2019 yılı aynı zamanda, Gazi Mustafa Ke-

mal Atatürk’ün 1919’da Samsun’a çıkışıyla 

yurdun dört bir yanına yayılan Milli Müca-

dele ruhunun 100. yılı olması vesilesiyle 

ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. 

1919’dan 2019’a geçen bu dönemde önü-

müzdeki yüz yılı planlamanın ve ortaya 

koyduğumuz 2023, 2053 ve 2071 hedefle-

rimize ulaşmanın çabası içindeyiz. 

Ülkemizi Cumhuriyet’imizin 100. yılına 

güçlü ve kararlı bir şekilde taşıyacak he-

deflerimize ulaşmamızda kilit rol oynaya-

cak yerel seçimleri, yoğun çalışmalarımız 

ve gayretlerimiz neticesinde yeni ve güçlü 

bir yükseliş döneminin başlangıcı olarak 

görüyoruz. 

Tüm teşkilatlarımıza, adaylarımıza ve kıy-

metli yol arkadaşlarımıza düşen, dona-

nımlı, yenilikçi ve vizyoner bir bakış açı-

sıyla yeni hedefler ortaya koyarak “Önce 

Millet Önce Memleket” şiarıyla ve gönül-

lere ulaşma hedefimizi gerçekleştirecek 

adımlarla tevazu, samimiyet ve gayretle 

çalışmak; milletimizin her bir ferdine ula-

şıp kendimizi en doğru şekilde ifade ede-

bilmektir.
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çıkan ve 17 yıldır aralıksız hükümet eden Ak 

Partinin kuruluşu ve başarısı, bu hareketin 

kurucusu ve lideri Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyecilikteki 

başarısı ile başlamıştır. Cumhurbaşkanımız 

bu başarıyı, 1994 yılının Türkiye’sindeki be-

lediyeler üzerinde uygulanan ağır idari vesa-

yetin yanında sistemin öteki olarak gördüğü 

muhalefet partisinin belediye başkanı olarak 

elde etmiştir. Öyle ki su, çöp ve çamur soru-

nu içinde boğulan İstanbul bugün sadece 

yurtiçi değil, yurtdışına da tecrübe transfer 

eden büyükşehirlerin başında ve dünyanın 

sayılı metropolleri arasında yer almıştır.      

Belediyelerde başkanlık sistemine yakın 
bir yönetim sistemi uygulanmaktadır. 1984 
yılında ilk adımı atılan büyükşehir belediye 
modeli, Ak Parti hükümetleri ile geliştirilmiş 
ve 2014 yılında sınırları il sınırına genişletile-
rek büyükşehir belediye sayısı 30’a çıkarıl-
mıştır. Bu düzenlemelerle büyükşehir bele-
diye sınırları içinde yaşayan nüfusun oranı 
%77’ye, belediye sınırları içinde yaşayan 
nüfusun oranı ise %94’a çıkarılmıştır. Yine 
bu süreçte belediyelerin görev ve yetkileri 
ile kaynakları da artırılmıştır. Belediyelerin 
üzerindeki orantısız ve gereksiz idari vesayet 
yetkileri kaldırılarak belediyelerin mahalli ih-
tiyaçlara uygun, hızlı karar alma ve etkin hiz-
met etme süreçleri güçlendirilmiştir. 

Su ve kanalizasyon, çöp toplama ve ça-
murla mücadele hizmeti olarak görülen ve 
merkezin idarenin ağır idari vesayeti kapsa-
mında olan belediyeler, Ak Parti hükümetleri 
ve belediyecilik anlayışı ile alt yapı, hizmet, 
sosyal belediyecilik aşamalarını geçirerek 
gönül belediyeciliği (huzur veren şehirler) 
evresine gelmiştir.  
Bu makalede, Anayasaya göre “cumhurbaş-
kanlığı hükümet sistemi” olarak ifade ede-
ceğimiz ancak, özünde “başkanlık sistemi” 
olan yeni hükümet sisteminin belediyeler 
açısından getirdiği/getireceği düzenleme 
ile başkanlık sitemiyle belediye başkanlığı 
siteminin karşılaştırılması yapılacaktır. 

Adaylık ve Seçim 
2014 yılına kadar Cumhurbaşkanı TBMM, 
1963 yılında kadar belediye başkanları bele-
diye meclisi tarafından seçilmekteydi. Şim-
di Cumhurbaşkanı ve belediye başkanları 
beş yıllık süre için doğrudan halk tarafından 
seçilmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçimi 
için ilk turda %50+1 oy gerekirken, belediye 
başkanı seçimi tek turlu olup en çok oy alan 
aday, belediye başkanı seçilmektedir. Cum-
hurbaşkanlığı hükümet sisteminde ve bele-
diye başkanlığında koalisyon ihtimali yoktur 
ve seçimin sonuçlanması ile hükümet ve 
belediye yönetimi oluşmaktadır.  

Bir kişi ancak iki defa Cumhurbaşkanı se-
çilebilirken, belediye başkanı seçilmesinde 
süre sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak 
istisnalar hariç Ak Parti bunu üç dönem ku-
ralı ile sınırlamaktadır.

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupla-
rı, en son yapılan genel seçimlerde toplam 
geçerli oyların tek başına veya birlikte en 
az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile 
en az yüz bin seçmen aday gösterebilirken, 
belediye başkanları bir siyasi partiden veya 
bağımsız aday olabilmektedir.  

Doğrudan halk tarafından seçilen hükümet 
başkanlarının ve belediye başkanlarının 
güçlü ve etkin yönetim sergiledikleri ve he-
sap verme sorumluluklarının daha yüksek 
olduğu belediye başkanlığı uygulamaların-
dan görülmektedir. 

TBMM ve Belediye Meclisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve be-
lediye meclis üyeleri beş yıllık süre için 
Cumhurbaşkanı ve belediye başkanından 
ayrı olarak doğrudan halk tarafından se-
çilmektedir. TBMM’de Cumhurbaşkanının, 
belediye meclisinde ise başkanın partisinin 
çoğunluğu alamama ihtimali vardır. Nite-
kim Eskişehir ve Hatay Büyükşehir Belediye 
Meclislerinde Ak Parti çoğunluğa sahip iken 
başkanlar farklı partiden seçilmiştir. 

CUMHURBAŞKANLIĞI 
HÜKÜMET SİSTEMİNDE 
YEREL YÖNETİMLER
Hayrettin Güngör
Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediye Başkanı Adayı

T
ürkiye’de uzun yıllar tar-

tışma konusu olan, birçok 

siyasi parti ve liderlerin dile 

getirdiği başkanlık sistemi, 

Ak Parti ve Milliyetçi Ha-

reket Partisinin üzerinde 

uzlaşması sonucu TBMM’nin gündemine 

getirilmiş ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun, 21 Ocak 2017 tarihinde TBMM kabul 

edilerek 11 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete-

de yayınlanmıştır. Anayasa değişliğine dair 

Kanun 16 Nisan 2017 günü yapılan referan-

dum sonucu %51,4 oyla kabul edilmesiyle 

bazı maddeleri hemen, diğer maddeleri ise 

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Türkiye 

Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı 

seçimleriyle yürürlüğe girmiş ve Cumhur-

başkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiştir. 

Girdiği genel ve mahalli idareler seçimleri 

ile referandumların tamamından başarı ile 
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Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 

milletvekilleri yürütmede görev alama-

maktadır. Büyükşehir belediyeleri dışındaki 

belediyelerdeki başkan yardımcılığı istisnai 

uygulaması hariç belediye meclis üyeleri 

de icra-i görevlerde bulunamamaktadır. Bu 

durum meclislerin idareyi denetleme fonk-

siyonunu güçlendirmektedir. 

TBMM’nin asli fonksiyonu yasama, dene-

tim ve bilgi edinme olup bilgi edinme ve 

denetim yetkisini meclis araştırması, genel 

görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru 

yollarıyla kullanır. Belediye meclislerinin 

yetkisi ise karar organı olma yanında dene-

tim ve bilgi edinmedir. Belediye meclisleri 

denetim ve bilgi edinme yetkisini faaliyet 

raporunu değerlendirme, denetim komisyo-

nu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla 

kullanır.

Cumhurbaşkanının suç iddiası ile yargılan-

masına karar verme yetkisi TBMM’ne aittir. 

TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun 

vereceği önerge ile soruşturma açılması is-

tenebilir ve üye tamsayısının beşte üçünün 

gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar ve-

rebilir. TBMM, üye tamsayısının üçte ikisinin 

gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir.

Belediye başkanlarına isnat edilen suçlar-

la ilgili yargılanması konusunda belediye 

meclislerinin bir yetkisi bulunmamaktadır. 

Belediye başkanlarının görevleri ile ilgili suç 

isnadı konusunda memurların tabi olduğu 

usullere göre soruşturma yapılmaktadır. 

TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerin yeni-

lenmesi kararı verebilir. Seçimlerin yenilen-

mesi kararını kim verirse versin TBMM ve 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte yapılır.  

Buna mukabil belediye başkanı ve belediye 

meclisinin seçimlerin yenilenmesine karar 

verme yetkisi yoktur. Ancak belediye başka-

nının hazırladığı faaliyet raporu ve gensoru-

ya ret kararı vermesi, Danıştay’ın da bu kara-

ra katılması halinde belediye başkanı görevi 

düşmüş olur.  

Yönetimi Oluşturma ve Atama Yetkisi 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 

bakanlar ve üst yöneticiler Cumhurbaşkanı 

tarafından atanmaktadır. Parlamenter sis-

temde milletvekillerinin bakan olarak atan-

ması mümkünken, başkanlık sisteminde 

görevden ayrılma zorunluluğu vardır. Ba-

kanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri 

ve teşkilatlanması Cumhurbaşkanlığı Ka-

rarnamesi ile yapılmaktadır.  

Belediyelerde norm kadro ilke ve standartları 

çerçevesinde belediye teşkilatının kurulması 

ve kaldırılması belediye meclisinin kararına 

bağlıdır. Birimlerin görev ve yetkileri ile genel 

sekreter ve genel müdür dışında kalan perso-

nelin atama yetkisi belediye başkanına aittir. 

Büyükşehir belediyelerinde belediye meclis 

üyeleri görevlerinden ayrılmadıkça idari gö-

revde bulunamazlar. Bunun istisnası ise bü-

yükşehir dışında kalan belediyelerde başkan 

isterse meclis üyeleri arasından kendi görev 

süresi ile sınırlı başkan yardımcısı görevlen-

direbilmesidir. Genel kurallar çerçevesinde 

personel alma yetkisi de belediye başkan-

larına aittir.  

İhtiyaçların ve önceliklerin sürekli değişti-

ği günümüzde organizasyon şemalarının 

buna uygun şekilde güncellenmesi ve buna 

uygun personel istihdam etme yetkisinin 

seçilmiş yöneticilere verilmesi kurumların 

başarısını artırmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ve Yerel Yönetimler 
Anayasanın 127’nci maddesine göre mahal-

li idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, 

idari vesayet yetkisi, maliye ve kolluk işleri ile 

merkezi idare ile ilişkileri yerinden yönetim 

ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.

Anayasanın 104’üncü maddesine göre de 

Anayasada münhasıran kanunla düzenlen-

mesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlı-

ğı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça 

düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler 

bulunması halinde, kanun hükümleri uygu-

lanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı ko-

nuda kanun çıkarması durumunda, Cumhur-

başkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.

Anayasa’daki düzenleye bakıldığında be-

lediyelerin görev ve yetki,  merkezi idare ile 

ilişkileri ile idare vesayetle ilgili düzenleme-

lerin kanunla yapılması gerektiği sonucuna 

varılmaktadır. 

Sonuç 
Başkanlık sisteminin özellikle yasama ve yü-

rütmenin birbiri içine geçen alanlarını ayrış-

tıran ve koalisyonları ortadan kaldıran, seçim 

sonucu ile hükümetin oluşmasını sağlayan, 

yönetime hızlı ve etkin karar alma imkânı 

sağlayan bir sistem olduğu görülmektedir. 

Belediyelerde uzun süredir uygulanan baş-

kanlık sisteminin başarılı büyükşehir belediye 

yönetimlerinin oluşturulmasını sağladığı gibi 

sayıları ve sınırlarını da genişletmiştir. Bu sa-

yede şehirlerimiz ve yerleşim yerlerimiz bele-

diye hizmetlerinde önemli mesafeler katet-

miştir. Birçok belediyemiz kardeş şehir ilişkisi 

kapsamında bu tecrübelerini ve imkânlarını 

yurtiçi ve yurtdışı belediyelere de aktarmıştır. 

Yerel yönetimlerdeki bu başarı İstanbul Bü-

yükşehir Belediye Başkanlığı deneyiminden 

gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-

yip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi reformunun öncüsü yapmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği 

üzere merkezi idare ile yerel yönetimler ben-

zer yönetim sistemini uygulamaktadır. Mer-

kezi idare ve yerel yönetimlerin yönetimsel 

anlamda uyumu da genel yönetimin toplam 

başarısını artıracağı gibi Cumhurbaşkanlığı 

bünyesinde oluşturulan Yerel Yönetim Poli-

tikaları Kurulu da yönetimler arası ilişkiyi ve 

koordinasyonu daha etkin hale getirecektir.  
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 İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI

Mihrimah Belma Satır

20 Şubat 1961’de Erzurum’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hu-

kuk Fakültesi’nden 1978-1982 döneminde mezun oldu. BSS Hu-

kuk Bürosunu kurdu ve çalışma hayatına 1985 yılında serbest 

avukat olarak başladı. 

AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi olup, partinin mevzuat ve teşki-

latlanma çalışmalarında bulundu, parti programının yazımında 

görev aldı. MKYK Üyeliği (2001-2006), Merkez Disiplin Kurulu 

Üyeliği (2006-2008), İstanbul İl Genel Meclisi Başkan Vekilliği 

yaptı. 24, 25 ve 26.Dönem de İstanbul 1.Bölge Milletvekili se-

çilen Satır, TBMM Anayasa Komisyonu Üyeliği, Genel Merkez 

Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, Yasadışı Dinle-

meleri Araştırma Komisyonu Üyeliği, 24.Dönem AK Parti Grup 

Başkanvekilliği, Fethullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016 

Tarihli Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Sözcülüğü görev-

lerinde bulundu. 

DEİK, KAGİDER, NEYAD Kurucu Üyeliği, Darülaceze Vakfı Müte-

velli Heyeti Üyesi, ÇİDER, İKAM, Erzurumlular Vakfı ve Türk Ede-

biyatı Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak 

çalışmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Uyum Komisyonu Üyesi, 

Parlamentolararası Kudüs Platformu Üyesi olup, 27.Dönemde 

de TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
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Dilekçe Komisyonu ve 
dilekçe hakkı konusunda 
bilgi verebilir misiniz?

D
ilekçe Komisyonu, Ana-

yasadaki dilekçe hakkı 

kapsamında ve yasama 

denetiminin bir parça-

sı olarak vatandaşlar-

dan ve karşılıklılık esası 

gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet 

eden yabancılardan gelen başvuruları, il-

gili mevzuat çerçevesinde incelemekte, 

raporlamakta, gerektiğinde ilgili idarele-

re önerilerde bulunmakta ve söz konusu 

önerilerin ilgili idareler nezdinde uygulan-

masını takip etmektedir.

Dilekçe hakkı, tarihsel süreç içerisinde en 

geniş anlamda değerlendirildiğinde bir-

çok özgürlüğe hayat kaynağı olan, “dü-

şünce ve ifade özgürlüğü”, “basın özgür-

lüğü”, “toplanma ve gösteri özgürlüğü”, 

“bilgi edinme hakkı” gibi hak ve özgür-

lükleri bünyesinde hep var eden, doğal 

ve vazgeçilemez bir haktır. Dar anlamda 

değerlendirildiğinde ise bireylerin, kişisel 

veya kamusal konularla ilgili dilek ve şikâ-

yetlerini yalnız veya başkaları ile birlikte 

yargı organı dışındaki resmi kuruluşlara 

sunabilme hakkıdır.

Dilekçe hakkı, daha iyi bir yönetimin alt-

yapısını oluşturmak için destek işlevi 

görmektedir. Gerçekten, dilekçe hakkının 

kullanılması ile siyasal iktidar, işleyişinde-

ki sorunları görmede çok önemli bir fırsat 

elde etmektedir. 

TBMM kendisine yapılan başvuruları Di-

lekçe Komisyonu eliyle incelemektedir. 

Komisyona bireysel ve toplu olarak baş-

vurmak mümkündür. Başvuruların çoğu 

web üzerinden elektronik ortamda yapıl-

maktadır. Vatandaşlarımız dilekçelerini 

posta veya faks yoluyla gönderilebildiği 

gibi elden de verilebilir. Ayrıca TBMM Baş-

kanı, diğer komisyonlar ya da milletvekil-

lerine yapılan başvurular da Komisyona 

ulaştırılabilmektedir.

Komisyon Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılma-

sına Dair Kanun ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyetlerini 

yürütmektedir.

Dilekçe hakkı ve Dilekçe 
Komisyonu açısından 
yeni Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemini 
değerlendirebilir misiniz?
Yeni yasama döneminde İçtüzükte yapı-

lan değişiklikle; Dilekçe Komisyonu üye-

lerinin diğer komisyonlarda görev alabil-

mesine imkan verilmiş ve kanun olarak 

düzenlenmelerinde toplumsal yarar 
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görülen dilekçelerin bilgi için Cumhur-

başkanlığına gönderilmesi sağlanmıştır. 

En önemlisi ise, yeni sistemde Dilekçe 

Komisyonunda alınan kararlar gereği için 

Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanla-

ra gönderilecek olmasıdır. Şu halde Yeni 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi di-

lekçe hakkını güçlendirmiş ve böylelikle 

halkımızın ülke yönetimine katılımı ile de-

mokratikleşme hedefleri açısından önemli 

bir adım atılmıştır. 

Dilekçe Komisyonu’nun yanı sıra İnsan 

Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın 

Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Kamu 

Denetçiliği Kurumu TBMM çatısı altında 

bireysel başvuru almaktadır. Diğer yan-

dan vatandaşlarımız ayrıca Cumhurbaş-

kanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Adalet 

Bakanlığına bağlı ya da ilişkili Bilgi Edin-

me Değerlendirme Kurulu, Kişisel Verileri 

Koruma Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve 

Eşitlik Kurumu ile Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Kamu 

Görevlileri Etik Kurulu ve ayrıca Anayasa 

Mahkemesine bireysel başvuru yapabil-

mektedir.

Ancak vatandaşlarımızın bazen aynı ta-

rihte, aynı dilekçeyi söz konusu denetim 

kurumlarının tamamına gönderdiği an-

laşılmaktadır. Bu durumda farklı kurum-

larda farklı alanlarda uzmanlaşmış kamu 

çalışanlarının, aynı konuyu incelemesine 

neden olmaktadır. Böylelikle bir taraftan 

kamuda işyükü artarken diğer yandan ve-

rimsizlik ortaya çıkmaktadır.

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir 

şekilde yürütülmesi ve denetlenmesi, va-

tandaşımızın memnuniyetinin artırılması 

için önemlidir. Yasama, yürütme ve yargı 

organlarındaki yetkililer biraraya gelerek; 

mükerrer başvurulardan kaynaklanan ve-

rimsizliğin ortadan kaldırılması ve Ana-

yasal dilekçe hakkının etkin kullanımı için 

mevcut yapıları geliştirmeleri gerekmek-

tedir.

“İnsani yaşat ki devlet yaşasın” felsefe-

sinden hareketle partimiz, bütün politi-

kalarının merkezine bireyi koymaktadır. 

Bu ilkeyle bireysel hak ve taleplere değer 

vermekte ve icrasını önemsemekteyiz. En 

üstün hizmetin, insana yapılan hizmet ol-

duğuna inanan bir Partinin Kurucu Üyesi 

olarak; dilekçe hakkını ve bireysel baş-

vuruları kuruluş amacımızın esası olarak 

görmekteyim. Cumhurbaşkanımız, Genel 

Başkanımız Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN 

ile 2001 yılında çıktığımız bu yolda Yeni 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 

birlikte Milletimize daha iyi hizmet suna-

bilmek için ihtiyaç duyulan değişiklikler de 

hayata geçmiştir.

Dilekçe Komisyonunun 
yetkileri ve faaliyetlerini 
anlatır mısınız? 
Dilekçe Komisyonu kendisine intikal eden 

başvurularla ilgili inceleme yaparken gö-

revleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuru-

luşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları ile özel kuruluşlardan her türlü 

bilgi ve belgeyi almak, İlgilileri, uzmanla-

rı, kurum ve kuruluş temsilcilerini çağırıp 

bilgi almak, kamu görevlilerini ve ilgilileri 

toplantıya çağırmak, idari denetimin ya-

pılmasını istemek, bilirkişi görevlendirmek 

ve yerinde inceleme yapmak yetkilerini 

haizdir.

2018 yılında E-Dilekçe sistemine 47.471 

kişi yeni kayıt olmuş; hali hazırda ise 

program 211.276 kişi tarafından faal ola-

rak kullanılmaktadır. Komisyona yapılan 

başvurular konular itibarıyla değerlen-

dirildiğinde çeşitlilik göze çarpmaktadır. 

Başvuru yöntemleri açısından 9.313 adet 

başvurunun  % 85,48’ı E-Dilekçe sistemi,  

% 10,69’ı ise posta yoluyla % 75,42’si er-

kekler, % 23,99’u ise kadınlar tarafından 

yapılmıştır. Başvurulardan 4.691’i şah-

sen yapılmış iken, toplu imzalanan 4.576 

başvuruya imza atarak katılan kişi sayısı 

270.214 olmuştur. Komisyona yurt için-

de en fazla İstanbul, en az ise Bartın İlin-

de ikamet eden vatandaşlar tarafından 

başvuru yapılmıştır. Yurt dışından yapılan 

başvuru sayısı 46 olup, bu başvuruların 11’i 

Almanya, 6’sı Amerika Birleşik Devletleri, 

5’i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 4’ü 

Fransa’dan yapılmıştır.

Söz konusu başvurulardan 4.058 ade-

di karar bağlanmış olup 4283 adedi ha-

len işlem görmektedir. Ayrıca Komisyon 

Başkanlık Divanı olarak gerçekleştirdiği-

miz toplantılarda geçmiş yıllardan intikal 

edenler de dahil olmak üzere 8.727 dilekçe 

hakkında 4.518 karar almıştır.

Dilekçe Komisyonunda 
yerel yönetimleri 
ilgilendiren konularda 
yaptığınız incelemeleri 
paylaşır mısınız?

“İnsani yaşat ki devlet 
yaşasın” 
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Komisyona yapılan başvurulardan top-

lumun tümünü ilgilendiren ve ülkemizin 

menfaatleri açısında önem arz edenler 

hakkında ayrıntılı incelemeler yapılmakta 

ve bu amaçla alt komisyonlar kurulmakta-

dır. Bunlardan 2 konuyu yerel yönetimlerle 

ilgisi nedeniyle sizinle paylaşacağım.

Komisyonumuzda Türkiye’de gıda banka-

cılığı faaliyetlerinin ihtiyaç duyduğu dü-

zenlemelerin yapılması, uygulamada ve 

sistemde birlik sağlanarak en iyi şekilde 

yürütülmesi amacıyla Gıda Bankacılığı 

Uygulamasının Araştırılması ve Yaygınlaş-

tırılmasını İnceleme Alt Komisyonu kurul-

du. 

Gıda bankacılığı, işletmelerin stokların-

da bulunan gıda, giyecek, yakacak ve te-

mizlik maddelerinden son kullanma tarihi 

yaklaşmış, paketleme veya üretim hatası 

bulunan, ihracat veya ihtiyaç fazlası gibi 

sebeplerden dolayı değerini kaybeden 

veya zayi olacak maddelerin ihtiyaç sahibi 

insanlara ulaştırılmasını sağlayan, işlet-

meler ile dernek ve vakıflar arasında köprü 

oluşturan bir organizasyondur. Gıda ban-

kacılığı uygulamasıyla hem israfın önüne 

geçilmekte hem de sosyal sorumluluk 

bilinciyle ihtiyaç sahibi insanlara yardım 

edilmektedir.

Gıda bankacılığı sisteminde, ekonomik 

durumu iyi olmayan vatandaşlar ile çeşit-

li nedenlerle piyasaya sürülemeyen veya 

pazarlanması verimli olmayan ihtiyaç faz-

lası maddeleri bulunan gerçek ve tüzel 

kişiler arasında köprü oluşturarak sosyal 

adaletin sağlanması benimsenmektedir. 

İsrafın önlenmesi ve yoksullukla mücadele 

konusunda büyük önem taşıyan gıda ban-

kacılığı hususunda farkındalık yaratılması 

amaçlanmaktadır.

Alt Komisyon, gıda bankacılığı faaliyetleri 

hakkında sunumda bulunan derneklerin 

yanı sıra illerdeki dernekler, vakıflar, Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile 

belediyeler nezdinde yürütülen gıda ban-

kacılığı faaliyetlerinin görülmesi için yerin-

de inceleme ziyaretleri gerçekleştirmiştir.

Gıda bankacılığı konusunda yerinde in-

celemelerde bulunurken AK Partili olma-

nın gururunu bir kez daha yaşadım. Dün-

yadaki gelişmelerin ülkemize taşınması 

konusunda öncülüğü üstlenen AK Partili 

Belediyelerimizin yaptığı çalışmaların ve 

sunduğu hizmetlerin rol model haline gel-

diğini gördük.

Bu kapsamda özellikle Gaziantep’te ger-

çekleştirilen yerinde inceleme ziyaretinde 

öncelikle Valilikte ilgili kurum ve kuruluş-

lardan brifing alınmış ve fikir alışverişin-

den bulunulmuştur. Ardından Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Gıda Bankası, Şe-

hit Kamil Gıda Bankası ile Şahinbey Gıda 

Bankasında yerinde incelemeler gerçek-

leştirilmiştir. Sosyal politikalar konusunda 

bakanlığı döneminde edinmiş olduğu bilgi 

ve tecrübeleri yerelde sahaya yansıtan bir 

yerel yöneticinin liderliğinde yapılan çalış-

malar, sosyal yardımların yönetimi bağla-

mında iyi bir örnek oluşturmuştur. 

Yapılan bu hizmetler, sosyal patlamanın 

önlenmesi noktasında kardeşlik hukuku-

nu ön plana taşıyarak, bizlerin muhacire 

ensar olmayı, mazlumlara sahip çıkmayı, 

alan el olmaktansa veren el olmayı şeref 

payesi gören bir millet olduğumuzun en 

önemli göstergesidir.
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İstanbul’da ticaret, din, siyaset, kültür ve 

eğlence yaşamının merkezi olan Beyoğ-

lu ilçesinde toplumun farklı sosyal kat-

manları birarada yaşamaktadır. Burada 

da Sosyal Market Projesi ile bir taraftan 

Türkiye’ nin neresinde olursa olsun tüm 

ticari işletme sahiplerine ulaşmayı hedef-

lenirken diğer taraftan da Beyoğlu’nda ki 

tüm muhtaçlara ulaşmayı hedeflemiştir. 

Yapılan çalışmaları yerinde inceledikten 

sonra Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market 

ile Fazla Gıda AŞ’nin yaptıkları protokol 

törenine katılarak Fazla Gıda’nın geliştir-

diği teknolojik altyapı hakkında bilgi aldık 

ve Gıda Bankacılığı faaliyetlerinde Web 

4.0 teknolojilerinin ve sosyal girişimciliğin 

önemi görülmüştür.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin hi-

mayelerinde sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 

çerçevesinde oluşan atıkları kontrol altına 

almak ve gelecek nesillere daha temiz ve 

yaşanabilir bir dünya bırakmak adına ha-

yata geçirilen Sıfır Atık Projesi de geniş an-

lamı ile gıda bankacılığını kapsamaktadır. 

Komisyonumuzda gıda bankacılığı ko-

nusunda yürütülen çalışmalar, Sıfır Atık 

Projesi sayesinde ivme kazanmış ve top-

lumsal farkındalık oluşmuştur. Gıda israfı 

konusunda yapılacak çalışmalarda gıda 

bankacılığı raporumuz değerlendirilecek-

tir. Bu vesileyle Hanımefendiye Komisyo-

numuz adına çok teşekkür ediyorum.

İstanbul Bağdat Caddesi başta olmak 

üzere işlek caddelerde yaşanan trafik so-

runları ve bu sorunlara çözüm bulunması 

talebi üzerine “Şehir Merkezlerindeki İşlek 

Caddelerin Trafik Sorunlarının Araştırılması 

ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt 

Komisyonu kurulmuştu.
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Bilindiği üzere büyükşehir ulaşım ana pla-

nını yapmak veya yaptırmak ve uygula-

mak, ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini 

planlamak ve koordinasyonu sağlamak, 

kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iş-

letilen her türlü toplu taşıma araçlarının 

sayılarını, güzergâhlarını belirlemek gibi 

görevler belediyelere verilmiştir. Şehir içi 

yollarda trafik akışına ilişkin düzenlemeler, 

Büyükşehirlerde UKOME (Ulaşım Koordi-

nasyon Merkezi), diğer şehir ve ilçelerde 

ise İl ve İlçe Trafik Komisyonu kararları 

doğrultusunda yapılmaktadır.

Ülkemizde nüfus artışı ile birlikte meyda-

na gelen hızlı şehirleşme ve bunun sonu-

cunda ortaya çıkan ulaşım sorunları ile 

taşıt ve sürücü sayısındaki artışlar trafik 

sorununu da beraberinde getirmektedir.

Yaşanan trafik kazaları nedeniyle sık sık 

gündeme gelen İstanbul/Bağdat Cadde-

sinde incelemelerde bulunmak, sorunu 

teşhis ve çözüm önerilerini yerinde de-

ğerlendirmek amacıyla yerinde inceleme 

yapılmıştır.

Söz konusu Alt Komisyonun yerel yöne-

timleri ilgilendiren görüş ve önerilerini 

paylaşmak isterim. Trafik güvenliğini sağ-

lamaya yönelik olarak, hız kesici kasis ve 

sinyalizasyon sistemlerinin kurulması, yer 

işaretlemelerinin görünürlüğünün arttırıl-

ması, bazı yol bölümlerinde ve mahallerde 

ağaç, bina, vb. gibi engellerin kaldırılması, 

karayolunda trafik düzeni ve güvenliği ile 

can ve mal emniyetinin sağlanabilmesi 

amacıyla yapılmış olan trafik işaretle-

me ve düzenlemelerinin tüm sorumluluk 

bölgelerinde düzenli ve planlı bir şekilde 

yeniden gözden geçirilerek varsa aksak-

lık ve olumsuzlukların ortadan kaldırıl-

ması, izinsiz konulmuş olan levha vb.nin 

kaldırılması, eski ve yıpranmış olanların 

değiştirilmesi ve eksikliklerin ilgili kurum 

ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde giderilip 

iyileştirilmesinin sağlanması gerekmekte-

dir. Diğer yandan, mazgal ve menfezlerin 

tıkanmış, kapanmış veya tahliye kapasite-

sinin yetersiz olması nedeniyle, yağışlı ha-

valarda karayolu yüzeyinde su birikintileri-

ne neden olduğu ve tahliye edilemeyen su 

birikintilerinin trafik akışını ve güvenliğini 

tehlikeye düşürerek ölümlü, yaralanmalı 

ve maddi hasarlı kazalara sebebiyet verdi-

ği görülmektedir. Bu nedenle görülen ek-

sikliklerin ivedilikle giderilmesi ve gerekli 

tedbirlerin alınması gerekmektedir.
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C
umhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan, Konya’da 

Şeb-i Arus programında 

yaptığı konuşmada, “İslam 

dünyası olarak içinden geç-

tiğimiz bu sancılı dönemde 

Hazreti Pir’in, insanı, ilahi aşkı, ahlak ve 

erdemi merkeze alan kutlu tavsiyelerine 

her zamankinden daha fazla ihtiyaç du-

yuyoruz. Zira Mevlana’nın öğretisinin özü, 

eşyaya esir olmamak, insanı yüceltmek, 

çatışmayı değil dayanışmayı esas almak-

tır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 

Hazreti Mevlana’ya beka âlemine irtihali-

nin 745. yıl dönümünde Allah’tan rahmet 

temennisinde bulunarak, onun “gel” çağ-

rısına uyarak, dünyanın ve Türkiye’nin fark-

lı köşelerinden Konya’ya gelen misafirlere 

“hoş geldiniz” dedi.

“Her Şeb-i Arus’ta 
Hazreti Mevlana’nın 
Kutlu Mirasının İdrakine 
Varıyoruz”
Hazreti Mevlana’nın ölümü bir son değil, 

bir yeniden doğuş ve diriliş vesilesi ola-

rak gördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, bugünün onun için Hakk’ın rah-

metine erilen bir kavuşma günü olduğunu 

“HAZRETİ MEVLANA’NIN ÖĞRETİSİNİN ÖZÜ, 
ÇATIŞMAYI DEĞİL DAYANIŞMAYI ESAS ALMAKTIR”
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ifade etti. O yüzden bu geceye “düğün ge-

cesi” anlamında Şeb-i Arus dendiğini be-

lirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her Şeb-i 

Arus’ta Hazreti Mevlana’nın geride bıraktı-

ğı o engin hazinenin, her bir kelimesi, her 

bir sayfası aşkla, samimiyetle yoğrulmuş o 

kutlu mirasın idrakine varıyoruz. Bu salonu 

lebalep dolduran Mevlana bendeleri başta 

olmak üzere, tüm vatandaşlarımın vuslat 

gecesi Şeb-i Arus’u mübarek olsun diyo-

rum. ‘Selam vakti’ temasıyla düzenlenen 

bu seneki törenlerin, tıpkı Hazreti Pir’in 

buyurduğu gibi gönüllerdeki kiri giderece-

ğine, onun çağları aşan özgün mesajının 

layıkıyla anlaşılmasına vesile olacağına 

inanıyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Mevla-

na’nın 745 sene önce sonsuzluğun kapıla-

rını aralayarak, dar’ül bekaya göç ettiğini, 

ancak, geride dünya var oldukça eskime-

yecek, Hakk ve hakikat yolcularına rehber-

lik edecek bir meşale bıraktığını söyleye-

rek şöyle konuştu: “Hazreti Pir’in insanlığa 

en büyük hediyesi, sözlerini,  mesajlarını 

ve öğütlerini bir gergef gibi dokuduğu 

Mesnevi’sidir. Mesnevi, hikmet ve hakikati 

mesel formunda, kıssa biçiminde anlatan, 

coğrafyamızın binlerce yıllık kültür hazine-

sini hikâyelerle geleceğe taşıyan bir bilge-

likler kitabıdır.”

“İnsani Hasletlerin 
Her Gün Biraz Daha 
Örselendiği Bir Dönem 
Yaşıyoruz”
Hazreti Mevlana’nın irfan ışığının daha 

kendisi hayattayken Endülüs’ten Uzak 

Asya’ya kadar dünyanın dört bir köşesi-

ne yayıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, Moğol istilasının bütün İslam 

şehirlerini yakıp-yıktığı bir dönemde, 

Hazreti Mevlana’nın sözleri, sohbetleri ve 

meselleriyle karamsarlık dağlarını erite-

rek, bu toprakların yeniden dirilişine vesile 

olduğunu dile getirdi. Hazreti Mevlana’nın, 

karamsarlık bulutlarının ufukları kapladı-

ğı, Moğol istilasının medeniyetimizi teh-

dit ettiği bir dönemde yaşadığını belirten 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle 

sürdürdü: “Tıpkı 7,5 asır önce olduğu gibi 

bugün de maalesef insanlık, çatışmanın, 

vahşetin ve doymak bilmeyen bir hırsın 

esiri durumundadır. İnsani hasletlerin her 

gün biraz daha örselendiği, değerler silsi-

lesinde biraz daha gerilere itildiği bir dö-

nem yaşıyoruz. İşte komşumuz Suriye’de 

yaklaşık sekiz yıldır devam eden zulüm 

her gün yeni canlar almaya devam ediyor. 

Bir milyon Müslümanın katledildiği Suri-

ye’de, hâlâ Suriye’nin başındaki zat yerini 

korumanın mücadelesini veriyor, birileri 

de onun yerini korumasına destek veriyor. 

Yemen’de milyonlarca çocuk ihtiraslarının 

esiri olmuş Müslümanlar eliyle açlığa ve 

ölüme mahkûm ediliyor. Filistin’de işgal, 

Libya’da kaos, Somali’de açlık, Afganis-

tan’da terör ve istikrarsızlık bir veba gibi 

gün geçtikçe yayılıyor.”

“Modern Dönem 
Haramileri Tüm 
Çirkeflikleriyle Hayat 
Damarlarımıza Hamle 
Yapıyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin de-

vamında asırlardır ilim âşıklarının mesken 

tutuğu İslam şehirlerine, bugün DEAŞ, 

PKK, FETÖ, Boko Haram, Eş-Şebab gibi 

proje örgütlerin musallat olduğuna dik-

kat çekerek, “Öldürmekten, katletmek-

ten, yakıp-yıkmaktan başka hiçbir kutsalı 

olmayan bu modern dönem haramileri, 

tüm çirkeflikleriyle hayat damarlarımıza 

hamle yapıyor. Farklılıklarımızı kaşıyarak, 

meşrep ve mezheplerimiz üzerinden bizi 

birbirimize kırdırarak birileri şeytani dü-

zenlerini idame ettirmeye çalışıyor. Müs-

lümanlar kardeş kavgasına tutuşurken, 

çıkarlarına tapan menfaatperestler cep-

lerini doldurmanın, cirolarını şişirmenin, 

kârlarına kâr eklemenin mücadelesini ve-

riyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle 

devam etti: “İslam dünyası olarak içinden 

geçtiğimiz bu sancılı dönemde Hazreti 

Pir’in, insanı, ilahi aşkı, ahlak ve erdemi 

merkeze alan kutlu tavsiyelerine her za-

mankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. 

Zira Mevlana’nın öğretisinin özü, eşyaya 

esir olmamak, insanı yüceltmek, çatış-

mayı değil dayanışmayı esas almaktır. 

Onun tavsiyesinin esası, kesrette vahdet-

tir, yani çoklukta birlik. Bütün farklılıkları 

birlik içinde yaşatabilmeyi başarmaktır. 

Hacıbektaş-ı Veli’nin o veciz ifadesinden 

ilhamla; çare, kavga değil, bir olmak, iri 

olmak, diri olmak, kardeş olmaktır. Bunu 

başardığımızda kurulan tüm tuzakları bo-

zacağımıza, İslam dünyasına giydirilmek 

istenen kefeni hep birlikte yırtıp atacağı-

mıza inanıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vesilesiy-

le şehitlerimizi de rahmetle yâd ederek 

sözlerini şöyle tamamladı:  “Yüzyıllardır 

Anadolu topraklarını nakış nakış dokuyan 

âlimlerimizi, ariflerimizi, manevi rehber-

lerimizi de tazimle anıyor, Allah hepsin-

den razı olsun diyorum. 745. Şeb-i Arus’a 

emeği geçen kardeşlerimi tebrik ediyor, 

yapılan dua ve zikirlerin Hakk katında 

kabul olmasını diliyorum. Hazreti Mev-

lana’ya Rabbimden rahmet ve mağfiret 

niyaz ediyorum.”
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KUDÜS, FİLİSTİN’İN EBEDİ BAŞKENTİ
“KUDÜS DAVASI; FİLİSTİN’DEKİ BİR 

AVUÇ MÜSLÜMANIN DEĞİL, HEPİMİZİN 
ORTAK DAVASIDIR”
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C
umhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan, “Kudüs, Fi-

listin’in Ebedi Başkenti” te-

masıyla düzenlenen Kudüs 

Platformu Konferansı’nda 

yaptığı konuşmada, “Ku-

düs davası, yalnızca Filistin’deki bir avuç 

Müslümanın davası değildir. Kudüs; 1,7 

milyarlık İslam âleminin onuru, namusu ve 

harim-i ismetidir. Bu dava hepimizin ortak 

davası, hepimizin ortak meselesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cahit Zarifoğ-

lu’nun “Filistin bir sınav kâğıdı, Her mü’min 

kulun önünde” dizelerine atıfta bulunarak 

şöyle konuştu: “Kudüs Platformu yaptığı 

çalışmalarla, toplantı ve konferanslarla 

işte bu imtihanı alnının akıyla vermenin 

mücadelesini yürütüyor. Sizler buradaki 

mevcudiyetinizle Filistin davasına sade-

ce kendi şahsi desteğinizi değil aynı za-

manda temsilcisi olduğunuz milyonlarca 

kardeşimizin muhabbetini de ortaya ko-

yuyorsunuz. Gerek ülkelerinizde yaptığınız 

faaliyetlerin, gerekse Kudüs Platformunun 

üyeleri olarak icra ettiğiniz programla-

rın son derece değerli, kıymetli olduğuna 

inanıyorum. Bu vesileyle Filistinli kardeş-

lerimizin işgal, zulüm ve yıkıma karşı sür-

dürdükleri şanlı direnişe olan güçlü deste-

ğimizi buradan tekrarlıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs davası-

nın yalnızca Filistin’deki bir avuç Müslü-

manın davası olmadığını, bu davanın 1,7 

milyarlık İslam âleminin onuru, namusu, 

harim-i ismeti olduğunun altını çizdi.

“Kudüs’ü Tekrar Bir Barış 
Yurdu Hâline Getiren 
Ecdadımızdır”
“Bu dava hepimizin ortak davası, he-

pimizin ortak meselesidir” diyen Cum-

hurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle 

 “Birleşmiş Milletler’in 
Reforma İhtiyacı Var”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1967 yılı Filis-

tin haritasıyla 2018 haritasını karşılaştır-

manın bile, Filistin’de yaşanan kültürel 

soykırımı ortaya koyacağını ifade ede-

rek, İsrail’in işgal faaliyetlerini bu denli 

pervasızca yapabilmesinin en önemli 

sebebinin bazı Birleşmiş Milletler Gü-

venlik Konseyi üyelerinden aldığı destek 

olduğuna dikkat çekti. Kendisinin “Dün-

ya beşten büyüktür” demesinin sebebi-

nin bu olduğunu vurgulayarak, “Zira Bir-

leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş 

daimi üyesinin bir tanesinin iki dudağı 

arasında sıkışmış kalan bu dünya, adil 

bir dünya olamaz, bu Birleşmiş Milletler 

adil olamaz. Onun için reforma ihtiyacı 

var” diye konuştu.

sürdürdü: “Kudüs, Peygamberler Sultanı 

Hazreti Nebi’nin ‘Şayet oraya gidemez 

ve orada namaz kılmazsanız bari oranın 

kandillerini aydınlatacak yağ gönderin’ 

diyerek emanet ettiği kutlu beldedir. Bu 

şehrin her bir taşında, her bir sokağında, 

yüzyıllardır ayakta duran her bir ibadet-

hanesinde Selahaddin-i Eyyubi gibi Müs-

lüman idarecilerin emeği, alın teri vardır. 

Haçlı seferleriyle yakılan bu şehri tekrar 

ayağa kaldıran, 400 yıl boyunca tüm inanç 

mensupları için tekrar bir barış yurdu hâli-

ne getiren ecdadımızdır. Bizim için Kudüs, 

arzın üstünde bir sancak, görkemli bir çı-

nardır. İşte bunun için Allah Resulünün 

Miraca yükseldiği bu kutlu şehri İstan-

bul’dan, Kahire’den, Bağdat’tan, Mekke ve 

Medine’den ayırt etmeden seviyoruz. İşte 

bunun için biz ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ 

diyoruz.”
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A
merikan yönetiminin ya-

nında bazı Avrupa ülkele-

rinin 2. Dünya Savaşında 

yaşanan sahnelerin utan-

cıyla İsrail’in işgal politika-

larına ses çıkarmadıklarını 

belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Holokost 

nasıl insanlık dışı bir suçsa, Gazze sahilinde 

top oynayan çocuklara bomba yağdırmak 

da aynı derecede ağır bir insanlık suçudur” 

ifadelerini kullandı.

“İsrail’in Şımarıklıklarına 
Tepki Göstermek Asla 
Antisemitizm Değildir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle 

devam etti: “Biz mazlumlar arasında ayrım 

yapmadığımız gibi, zalimler arasında da 

ayrım yapmıyoruz. Biz siyasi çıkar uğruna 

asla insanların acılarını yarıştırmıyoruz. Ne-

rede bir adaletsizlik varsa, nerede bir zulüm 

varsa kimliğine, inancına, etnik ve kültürel 

aidiyetine bakmadan tavrımızı ortaya ko-

yuyoruz. Ancak birileri her eleştiriyi vahşet 

ve katliama yönelik her haklı tepkiyi hemen 

antisemitizm yaftasıyla önemsiz hâle getir-

meye çalışıyor. İsrail’in işlediği cinayetlere 

sessiz kalmayanlar hakkında özellikle kont-

rol altında tuttukları uluslararası medyada 

hemen ‘antisemitist’ propagandası yapılıyor. 

İsrail’in şımarıklıklarına tepki göstermek asla 

antisemitizm değildir. Yanlışa yanlış, doğru-

ya doğru demekten bizi kimse alıkoyamaz.”
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Amerikan Yönetiminin 
Büyükelçiliğini Kudüs’e 
Taşıma Kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 ve 2018 yıl-

larının Kudüs’e yönelik saldırıların yoğun-

laştığı bir yıl olduğunu belirterek, Ame-

rikan yönetiminin uluslararası hukuku ve 

teamülleri hiçe sayarak Tel Aviv’deki bü-

yükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı alması-

nın Müslümanların haklarını gasp etmeye 

yönelik son derece provokatif bir adım ol-

duğunun altını çizdi. Bu gelişme karşısın-

da İslam İşbirliği Teşkilatını, Zirve Dönem 

Başkanı sıfatıyla harekete geçirdiklerini 

hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “13 

Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da ev sahip-

liği yaptığımız Olağanüstü Kudüs Zirvesi, 

gerek katılım, gerek aldığı kararlar, gerek-

se sergilenen dayanışma itibariyle gerçek-

ten tarihî bir toplantıydı. Çok kısa sürede 

toplanan bu zirve, Müslümanların Kudüs 

konusundaki hassasiyeti de en üst seviye-

de ortaya koymuştur” dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 

veto sistemi nedeniyle bir kez daha iş-

levsiz kalması üzerine Genel Kurulu acil 

toplantıya çağırdıklarını belirten Cumhur-

başkanı Erdoğan, Genel Kurul’un, ezici ço-

ğunlukla aldığı kararla üye ülkelere büyü-

kelçiliklerini işgal altında tutulan Kudüs’e 

taşımaması çağrısında bulunduğunu, ayrı-

ca Kudüs’ün statülüsüne yönelik tek taraflı 

adımların hukuken yok hükmünde olduğu-

nun da belirtildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs’ün; Filis-

tinlilerin mücadeleleri, Müslümanların di-

rayeti, konferansa katılan Kudüs sevdalısı 

parlamenterlerin gayretiyle barış ve huzu-

ra yeniden kavuşacağını söyleyerek, söz-

lerini şöyle tamamladı: “Ne kadar ağır, ne 

kadar şedit, ne kadar insanlık dışı olursa 

olsun hiçbir baskı ve zulüm Kudüs’ün kur-

tuluşuna mani olamayacaktır. Yapacağınız 

istişarelerin Kudüs’ün kurtuluşuna vesile 

olmasını diliyorum.”
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YÜZYILLARDIR UĞRUNA KRALLARIN, HÜKÜMDARLARIN, 
SULTANLARIN MÜCADELE VERDİĞİ, SEMAVİ DİNLERİN 

MUKADDES SAYDIĞI, İNSANLIK TARİHİNİN DÖNÜM 
NOKTALARININ YAŞANDIĞI KUDÜS, TARİH BOYUNCA HEP 

“HALİLULLAH” ŞEHRİ OLARAK SAYGI VE HÜRMETLE ANILDI.

KUDÜS

G
ö n ü l  c o ğ r a f y a m ı z ı n 

en renkli şehirlerinden 

biri  olan Kudüs, Müs-

lümanlar için ayrı  bir 

e h e m m i y e t e  s a h i p -

tir. Çünkü, burası Nuh 

Aleyhisselam tufanından önce ve 

sonra hicretinin ikinci yılına kadar 

Müslümanların kıblesiydi. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) Mirac’a buradan yük-

seldi. Kur’an-ı Kerîm’de ismi geçen bir-

çok peygamberin hatıralarını taşımak-

tadır. Mescid-i Haram’dan ve Mescid-i 

Nebevi ’den sonra Müslümanların 

üçüncü Harem-i Şerifi’dir. Fazileti, 

Âyet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflerle 

sabittir. Birçok Sahabe-i Kiram burada 

medfundur. Peygamber Efendimiz’den 

bugüne cami, mescid, tekke, türbe, 

hazire, medrese, mektep, namazgâh, 

kütüphane, imaret, hamam, çeşme, 

sebil, çarşı, saat kulesi gibi dinî ve 

sosyal tesisleriyle İslam devletlerinin 

ortak mirasıdır.
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F
ilistin’in ortasında yer alan 

Kudüs, 4 km uzunluğunda, 

12 m yüksekliğinde surlar-

la çevrilidir. Hazret-i Süley-

man’ın (a.s.) mamur ettiği şe-

hir, Bâbil kralı Nabukadnezar 

tarafından yakılıp yıkılmış, yıllarca isyan ve 

işgale maruz kalmış ve bu durum Hazret-i 

Ömer (r.a.) devrine kadar devam etmiştir. 

637’de başlayan huzur ve sükûnet devresi 

15 Temmuz 1099’da şehrin Haçlılar tara-

fından işgaliyle inkıtaya uğramış, bir asra 

yakın devam eden esaret ve zulüm dolu 

yıllar başlamıştır. Selahaddin Eyyübî, Hıt-

tin savaşıyla Kudüs’ü Haçlılardan alınca, 

tekrar huzur ve sürûr devri başlamış, Eyyû-

biler, Memlûkler ve Osmanlılar ile 1917’ye 

yılına kadar süregelmiştir.

Yavuz Sultan Selim, 1517’de, Mekke-i Mü-

kerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs-i 

Şerif’i Osmanlı hâkimiyetine alarak yeryü-

zünde üç büyük mescide hizmetle şeref-

lenmiştir. Daha sonra oğlu Kanuni Sultan 

Süleyman, Sahretullâh’ın yenilenmesiyle 

başlattığı imar faaliyetlerini bugün hâlâ 

ayakta olan surlar, han, hamam, imaret, 

medrese, su havuzları, su kemerleri, çeş-

meler inşa ederek devam ettirmiştir. Ka-

nuni’nin hanımı Hürrem Sultan’ın 1552’de 

yaptırdığı külliye de Kudüs’ün en mühim 

hayır eserlerindendir. Kanuni Sultan Sü-

leyman’dan Sultan İkinci Abdülhamid 

Han’a Osmanlı hükümdarları dört asır bo-

yunca Kudüs’e nice hizmetleri yapmakla 

nasiplenmişlerdir.

Kudüs-i Şerîf’e en büyük yatırımları ya-

pan başka bir sultan da İkinci Abdülha-

mid Han’dır. Devrinde Kubbetüssahre’nin 

pencere kemerleri ile kubbe kasnağı altı-

na gayet sanatlı bir Yasin-i Şerîf yazdırıl-

dı ve kubbesindeki hilal yenilendi (1892). 

Kayıtbay Sebili (Hamidiye) baştan sona 

tamir edildi ve çevresine güzel bir hatla 

kitabe yazıldı (1882). Ayrıca, Polis teşkilatı 

kuruldu (1886), belediye hastanesi hizme-

te açıldı (1891), Kudüs-Yafa demiryolu ta-

mamlandı (1892), Yafa Kapısı yakınına bir 

sebil, kapının üzerine de saat kulesi inşa 

edildi (1900). Bütün bu hizmetler yanında, 

Kudüs’ü Siyonist Yahudilerin işgalinden 

muhafaza etmek için çok gayret sarf etti. 

Hazret-i Ömer (r.a.), 
Kudüs-i Şerif ’in 

anahtarlarını teslim 
alınca gayrimüslim 
ahaliye emanname 
vermiş, Selahaddin 

Eyyûbî ve Yavuz Sultan 
Selim de şehre hâkim 

olunca bu emannameyi 
hürmetle öpüp başüstüne 

koymuşlardır. Sonraki 
tarihlerde Kudüs’e hâkim 
olan Emeviler, Abbasiler, 

Tolunoğulları, İhşidiler 
ve Selçuklular bu kutsal 

şehre gereken ehemmiyeti 
göstermişlerdir.
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A
ncak, Birinci Dünya Sava-

şı yıllarında Haremeyn-i 

Şerifeyn gibi Kudüs-i Şe-

rif’i de var gücüyle mü-

dafaa eden Osmanlılar, 

o tarihten dört asır önce 

savaşmadan aldıkları şehri, kutsal mekân-

lara zarar gelmemesi düşüncesiyle teslim 

ettiler. 11 Aralık 1917’de İngilizler şehre gir-

di. Kudüs-i Şerîf’in düşmesiyle Haçlı işga-

liyle kesintiye uğrayan yaklaşık 1200 yıllık 

Müslüman idaresi de sona erdi. 

Kudüs, bizim gözbebeğimizdir. Kudüs-i 

Şerif ve Mescid-i Aksa, Peygamber Efen-

dimiz’in (s.a.v.) bize emanetidir. Cumhur-

başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 

14 Aralık 2018’de İstanbul’da yapılan Ku-

düs Konferansı’nda söylediği şu sözler 

Türkiye’nin Kudüs meselesine nasıl baktı-

ğının en büyük nişanesidir:
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“Kudüs davası yalnızca Filistin’deki bir 

avuç Müslüman’ın davası değildir. Ku-

düs, 1.7 milyarlık İslam âleminin onuru, 

namusudur. Bu dava hepimizin ortak da-

vası, hepimizin ortak meselesidir. Kudüs 

bize Hz. Davud’un, Hz. Süleyman’ın, Hz. 

Yahya’nın hediyesidir, Kudüs insanlığa 

Hz. Meryem’in, Hz. İsa efendimizin arma-

ğanıdır. Bu şehrin her bir taşında, her bir 

sokağında yüzyıllardır ayakta duran her 

bir ibadethanesinde Müslüman idareci-

lerin emeği vardır. Bizim için Kudüs, arzın 

üstünde bir sancak, görkemli bir çınardır. 

Yüreğimizin yarısı Mekke, geri kalanı da 

Medine’dir. Bunların üzerinde bir tül gibi 

Kudüs vardır. Bunun için Allah resulünün 

miraca yükseldiği bu kutlu şehri, İstan-

bul’dan Bağdat’tan Mekke ve Medine’de 

ayırt etmeden seviyoruz. İşte bunun için 

biz “Kudüs kırmızı çizgimizdir.” diyoruz. 

Kudüs’ü savunmanın insanlığı, barışı, ada-

leti savunmak olduğu bilinciyle bu mese-

leye sahip çıkıyoruz.” 

“La İlahe İllallah İbrahimü 
Halilullah”

Kudüs-i Şerîf surlarının batısında, ekseri-

yetle el-Halil, Yafa ve Beytüllahim’e giden 

veya o yönden gelen yolcuların kullanması 

hasebiyle kapıya El Halil (Yafa) Kapısı ismi 

verilmiştir. Kapının üzerindeki “La ilahe il-

lallah İbrahimü Halilullah” kitabesi dikkat 

çekmektedir. Şehrin ana kapılarından olan 

el-Halil, mevcut şekliyle Kanuni Sultan 

Süleyman devrinde inşa edildi (M. 1538). 

Kapı asıl canlılığına Sultan İkinci Abdülha-

mid Han devrinde kavuştu. (M. 1880). Ay-

rıca tahta çıkışının 25. yıl dönümünün bir 

nişanesi olarak şehre dört tarafında saat 

olan 13 metre uzunluğunda oldukça este-

tik bir saat kulesi hediye etti. 
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C
umhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan, 2018 yılı 

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve 

Sanat Büyük Ödülleri Töre-

ni’nde yaptığı konuşmada, 

Bize göre kültür; tıpkı top-

rak gibi, tıpkı bayrak gibi, tıpkı ordu gibi, 

tıpkı para gibi bir milletin bağımsızlığının 

sembollerinden biridir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyanın en 

güçlü ülkelerine baktığımız zaman, or-

dularından ziyade kültürel iktidarlarıyla 

bu konuma geldiklerini görüyoruz. Günü-

müzde kültür endüstrisi öyle bir seviyeye 

geldi ki dünyada girmediği, ulaşmadığı, 

tesir etmediği yer kalmadı. Sinemadan 

müziğe, giyimden teknolojiye ve mimari-

ye kadar her alanda bu etkiyi görüyoruz. 

İşte bu gerçek bizi kültür sanat politikala-

rımıza dört elle sarılmaya itiyor” ifadesini 

kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, medeniyetin 

esasta bir inşa faaliyeti olduğunu, bu fa-

aliyetin temelinin de ilim ve hikmet oldu-

ğunu ifade ederek, “Biz uzunca bir süre, 

ecdadın ihtişamlı medeniyet mirasına 

sırtımızı dönüp kendimizi her alanda ge-

cekondulara, kaçak yapılara mahkûm 

ettik” dedi. Bugün Türkiye’de ve genel 

olarak medeniyet coğrafyasında yaşanan 

sorunların, ilme, hikmete, tefekküre, gay-

rete, azme ve tevekküle yeteri kadar sa-

rılmamaktan kaynaklandığı söyleyen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: 

“Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de bize defalar-

ca, ‘Akıl etmez misiniz?’ diye hitap ederek, 

gitmemiz gereken yolu orada gösteriyor. 

Diğer hususlarla birlikte kültür sanat ala-

nındaki kısırlığı aşmak için yapmamız ge-

reken budur; yani aklımızı kullanmamız, 

geçmişten ve bugünden gereken dersleri 

çıkarmamızdır. Üstelik bunun için gerçek-

ten çok kıymetli bir müktesebata sahibiz, 

bu alanda zenginiz, fakir değiliz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif 

Ersoy’un fikir mirasının bile önümüzde 

yeni yollar açmaya yetecek zenginlikte 

olduğuna işaret ederek, “Mehmet Akif Er-

soy’un hayatı ve geride bıraktığı eserleri, 

başlı başına milletimize verilmiş bir ödül-

dür. Bizim burada kendisi adına varisine 

takdim edeceğimiz ödül, sadece milleti-

mizin istiklal şairine olan vefasının ifade-

sidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif 

Ersoy’un Mısır’dan Türkiye’ye döndüğünde 

Beyoğlu’nda kaldığı dairenin kamulaştırı-

larak, müze eve dönüştürüleceğini belir-

terek, “İstiklal Marşı şairimize ait pek çok 

eser ve şahsi eşyanın da sergileneceği bu 

müze evinin bilhassa gelecek kuşaklara 

üstadı daha yakından tanıma ve anlama 

imkânı vereceğine inanıyorum” açıklama-

sında bulundu.

“Önümüzdeki 
Sürecin Kültür Sanat 
İnsanlarımızın Desteğiyle 
Yükseliş Dönemine 
Dönüşeceğine 
İnanıyorum”
Türkiye’nin yeni Mehmet Akif’lere, Tan-

pınar’lara, Necip Fazıl’lara, Nazım Hik-

met’lere, Arif Nihat Asya’lara, Kemal Ta-

hir’lere ihtiyacı bulunduğunu vurgulayan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam 

etti: “Aynı şekilde müzikte yeni Dede 

Efendi’ler, Itri’ler, Hacı Arif Beyler, Âşık 

Veysel’ler, Muzaffer Sarısözen’ler, Neşet 

Ertaş’lar yetiştirmeden özgünlüğümü-

zü koruyamayız. Mimar Sinan gibi kendi 

alanında asırlarca devam edecek ekol-

ler oluşturacak mimarlar yetiştirmeliyiz. 

Önümüzdeki sürecin ülkemiz ve mille-

timiz için buradaki kıymetli kültür sanat 

insanlarımızın desteği ve gayretleriyle 

yeni bir yükseliş dönemine dönüşeceğine 

inanıyorum.”

“MEHMET AKİF ERSOY’UN FİKİR MİRASI, 
ÖNÜMÜZDE YENİ YOLLAR AÇMAYA 

YETECEK ZENGİNLİKTEDİR”
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“Toplumların Kutsallarını 
Küçümseyerek, İdeolojik 
Siparişlere Göre 
Köreltmeye Çalışmak, 
Kültür ve Sanat Olamaz”
Konuşmasının devamında, kültür ve sa-

natın tabiatı gereği sivil, özgür ve ve-

sayet kabul etmeyecek bir karakterde 

olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “Türkiye, bir yandan geçmişteki 

değerlerine sahip çıkarken, diğer yandan 

da bunların izinde yeni kültür ve sanat 

insanları yetiştirmek mecburiyetindedir. 

Küresel düzeyde dolaşıma girecek eser-

ler üretecek kültür ve sanat insanlarının 

yanında olmayı en başta gelen görevimiz 

olarak görüyoruz. Bu anlayışla her fırsat-

ta kültür ve sanat insanlarımızla birlikte 

olmaya önem veriyoruz. Bazı çevrelerin 

hüsnüniyet ürünü bu gayretimize dahi ta-

hammül edemediklerini üzüntüyle takip 

ediyoruz. Ülkemizin en büyük sorunu; 

kendi toplumunu, kendi ülkesini küçüm-

seyen bir grubun uzunca bir süre kültür 

sanat dünyamızı adeta esir almasıdır” 

dedi.

“Türkiye’nin 2053 ve 2071 
Vizyonunun Önemli Bir 
Ayağını Da Kültür Sanat 
Oluşturacaktır”
Bu esaretin yavaş yavaş ortadan kalktı-

ğını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

özellikle gençler arasında gelecek adına 

ümit veren güçlü bir kıpırdanışın, bir ara-

yışın giderek yükseldiğini dikkat çekerek, 

“Türkiye’nin 2053 ve 2071 vizyonunun 

önemli bir ayağını da kültür sanat başlığı 

oluşturacaktır. Bugün dünyanın neresine 

gidersek gidelim televizyonun düğmesi-

ne dokunduğumuzda karşımıza mutlaka 

ülkemizde yapılmış bir televizyon dizisi 

çıkıyor, bunlar da bizi mutlu ediyor. De-

mek ki çalıştığımızda, emek verdiğimiz-

de, mücadele ettiğimizde, televizyon 

gibi rekabetin çok üst düzeyde olduğu bir 

alanda netice elde edebiliyoruz. Aynı ba-

şarıları diğer alanlarda göstermememiz 

için hiçbir sebep göremiyorum” ifadeleri-

ni kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-

nuşmasının sonunda ödüle layık görülen 

kültür sanat insanlarını tekrar tebrik ede-

rek, Vefa Ödülü’ne layık görülen Mehmet 

Ersoy’u rahmet ve şükranla yâd etti.

2018 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat 

Büyük ödülleri, tarih ve sosyal bilimler 

alanında Profesör Mehmet İpşirli’ye, si-

nema alanında Türker İnanoğlu’na, mü-

zik alanında Erol Sayan’a, sanat-fotoğ-

raf alanında İzzet Keribar’a verildi. Vefa 

Ödülü’ne layık görülen Mehmet Akif Er-

soy’un ödülünü ise adına torunu Selma 

Argun aldı.
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AK KADINLAR EĞİTİMDE

1407 KADIN, EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLADI

G
enel Başkanımız, Cum-

hurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan’ın teş-

rifleriyle AK Parti Genel 

Merkez Kadın Kolları 

Teşkilat Eğitim Progra-

mı gerçekleştirildi.

11 Ekim tarihinde başlayan 23 Ekim tarihin-

de tamamlanan, Genel Merkez de gerçek-

leşen eğitim programına, 81 İl Kadın Kolları 

Başkanları, yürütme kurulu üyeleri ve ilçe 

Kadın Kolları Başkanlarının katıldığı top-

lam 1407 katılımcıya eğitim verilmiştir. 

Eğitim programı 3 gruba verilip, her grup 

için 2 gün, sabah ve öğle oturumu olmak 

üzere günlük 2 aşamalı olarak gerçek-

leştirilmiş olup; toplamda 4 oturumdan 

oluşmuştur. Program da toplam 10 sunum 

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen su-

numlarda eğitim programının da amacı-

na uygun olarak; AK Parti Kadın Hareketi-

nin Siyasi ve Sosyolojik Dönüşüme Etkisi, 

Teşkilat İçi Eğitim, Sekreterlik Eğitimi, Ka-

dın Kollarımın Yol Haritası-Stratejik Plan, 

Sosyal Medya Eğitimi, Yerel Yönetimler, 

Kardeşlik Hukuku, Seçim İşleri Eğitimi, 

Seçmenlerle Doğru İletişim başlıkları üze-

rine bilgi paylaşımı yapılmıştır.

 Eğitim Toplantısına Genel Başkanvekili 

Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yar-

dımcıları; Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, 

Ali İhsan Yavuz, Fatma Betül Sayan Kaya, 

Mehmet Özhaseki, Jülide Sarıeroğlu, Ley-

la Şahin Usta, Çiğdem Karaaslan, AK Parti 

Grup Başkan vekili Özlem Zengin, tecrübe 

paylaşımlarını ve siyasetteki kadın vurgu-

su üzerine değerlendirmelerini katılımcı-

lara aktarmışlardır.
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Siyasetin birçok kademesinde görev alan, 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ya-

pan Gaziantep Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Fatma Şahin tecrübelerini ve yerelde 

gerçekleştirdiği projeleri katılımcılara ak-

tardı. Ayrıca önceki dönem Kadın Kolları 

Genel sekreteri, Keçiören Belediye Başkan 

Yardımcısı Aysun Liman Yaşacan Genel 

Sekreterlik üzerine deneyimlerini paylaştı.

Eğitimlerin ardından “Yerel Seçimler Gün-

demli Beyin Fırtınası” çalıştay’ı gerçekleş-

tirilmiştir. Moderatör ve rapor yazıcı baş-

kanlığında ortalama 18 kişilik katılımcıdan 

oluşan gruplar sonuç bildirilerini tamam-

lamış olup böylelikle bölge raporları hazır-

lanmıştır.

“Hayatımız boyunca 
siyasete kadın elinin 
değmesini sağlamak için 
çalıştık”

Kadın kolları her 
seçimde olduğu gibi yerel 
seçimlere daha da güçlü 

bir şekilde hazır

AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşka-

nı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel 

Merkez Kadın Kolları Eğitim Programı’nda 

yaptığı konuşmada, “Kadınların emeğini, 

fedakârlığını, samimi mücadelesini dai-

ma baş üstünde tutarak çalışmalarımızı 

yürüttük. Her alanda olduğu gibi siyasette 

de sahicilik ve samimiyet esastır. Şimdiye 

kadar bu anlayışla siyasi mücadelemize 

yön verdik. Hayatımız boyunca hep kadın-

larımıza siyaset yolunu açmak, siyasete 

kadın elinin değmesini sağlamak için ça-

lıştık” dedi.

“Türkiye’de gerçek 
anlamda kadını 
özgürleştiren hareket AK 
Parti’dir”
Bu mücadelede çok önemli başarılara da 

hep birlikte imza attıklarını söyleyen Cum-

hurbaşkanı Erdoğan “AK Parti kadınların 

siyasete ve sosyal hayata katılımı nokta-

sında birilerinin tahayyül dahi edemediği 

seviyeleri yakalamıştır. Kamuda, eğitimde, 

bürokraside, ticarette kadın en büyük sıç-

ramayı bizim dönemimizde gerçekleştir-

miştir. Türkiye’de gerçek anlamda kadını 

özgürleştiren hareket AK Parti’dir” ifadele-

rine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk siyasi ha-

yatında kadınları AK Parti kadar vitrine 

alan, ön plana çıkartan, çok daha ötesi 

kadını politikalarının merkezine yerleşti-

ren bir başka siyasi hareket yoktur. Ülke-

mizde kadın kollarını teşkilatının ayrılmaz 

bir parçası hâline getiren ilk parti AK Par-

ti’dir” dedi.

“17 Yıldır Türkiye’de AK 
Parti’nin hizmet sancağı 
dalgalanıyorsa bunda 
en büyük pay sahibi yine 
hanımlardır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti müh-

rünü asla kazınmayacak bir şekilde Türk 

siyasetine vuran kadınlarımız olmuştur. 17 

yıldır Türkiye’de AK Parti’nin hizmet sanca-

ğı dalgalanıyorsa bunda en büyük pay sa-

hibi yine hanımlardır. Ben sizlerin nezdinde 

oylarıyla, çabalarıyla bize destek vermiş 

tüm kadınlarımıza gönülden teşekkür edi-

yorum” diye konuştu.
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Kadın kollarına özellikle saha çalışmala-

rında çok büyük görevler düştüğünü belir-

ten Cumhurbaşkanı Erdoğan “AK Partinin 

öncü neferleri kadınlarımızdır, kadın kol-

larımızdır. Hanımlarımızın elleri dediğinde 

şehirlerimizin daha güzel, daha yaşanabi-

lir, daha estetik bir çehreye kavuşacağın-

dan asla şüphe duymuyorum. Günümüz 

belediyeciliğimizde sosyal ve insani hiz-

metler, temel altyapı ve temizlik hizmetleri 

kadar önemli hâle gelmiştir. Bu hizmetleri 

de en güzel şekilde hanım kardeşlerimizin 

ifa edeceğine inanıyorum.” şeklinde ko-

nuştu.

“Kadın hassasiyetini, 
kadın zarafetini 
siyasetimize getirmek için 

ciddi bir çaba harcıyoruz. 
Dikleşmeden dik durmaya 
devam edeceğiz”
Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lüt-

fiye Selva Çam, Sayın Cumhurbaşkanı-

mıza hitaben yaptığı konuşmada, “Sayın 

Cumhurbaşkanım; sizin yol arkadaşlarım 

dediğiniz AK Kadınlar, 24 Haziran’dan 

beri durmak nedir bilmeden çalışmalarını 

sürdürüyorlar.” dedi.

“Biz kadın siyasetçiler olarak erkekleş-

meden kadın siyaseti yapmayı, kadın 

hassasiyetini, kadın zarafetini siyaseti-

mize getirmek için ciddi bir çaba harcı-

yoruz. Ayrıca dikleşmeden dik durmaya 

devam edeceğiz.” diyerek sözlerine de-

vam eden Genel Merkez Kadın Kolları 

Başkanı Lütfiye Selva Çam, “Sayın Cum-

hurbaşkanımız; 81 il 921 ilçemizde çalı-

şan teşkilatımızdaki AK Kadınlar olarak 

davanız davamızdır diyoruz. İlk günkü 

aşkla zorluklara, engellere takılmadan, 

bundan sonrada daha önce olduğu gibi 

çalışmalarımızı sürdüreceğimize, yılma-

dan yorulmadan kapı kapı dolaşacağı-

mıza, yerel seçimlerde de daha üstün bir 

başarıyla bunu size sunacağımıza bura-

dan söz veriyoruz. ”dedi.

“AK Parti’nin öncü 
neferleri kadınlarımızdır, 

kadın kollarımızdır”
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“Bu dava fedakarca  
kollarında bir bileziği olsa 
dahi o bileziği getirip bu 
dava için veren kadınların 
omuzlarında yükseldi.”
Eğitim sırasında Kadın Kolları teşkila-

tına da ayrıca hitap eden Genel Mer-

kez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva 

Çam, “Hep  davamız için çalışıyoruz 

diyoruz ya;  İşte bu dava fedakarca  kol-

larında bir bileziği olsa dahi  o bileziği-

ni getirip bu dava için veren kadınların 

omuzlarında yükseldi. Mümkün oldu-

ğunca geniş kitlelere ulaşmak için, bir 

çaba içerisindeyiz. Bizim Kadın Kolla-

rı olarak 3 ana hedefimiz var:

1. Kadın teşkilatlarımızı çok sağlam 

hale getirip maksimum kadın seçmen-

lerimize ulaşmak ve partimiz oylarını 

arttırmak. Temel hedefimiz aslın da bu.

2. Kadın siyasetçilerimizin sayısını art-

tırmak.  

3. Yereldeki kadın sayısını arttırmak en 

büyük hedefimiz. Meclis üyelerinin se-

çimlerinde il ve ilçe belediyelerinden 

gelen komisyonlar ile beraber çalışıyo-

ruz. Kadın sayımızı arttırmak, doğru ve 

isabetli bir karar vermek için ciddi bir 

çaba harcıyoruz.” şeklinde konuştu.
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DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ SAYIN EMİNE ERDOĞAN 
HANIMEFENDİNİN TEŞRİFLERİYLE KUTLANDI.
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G
enel Merkez Kadın Kolları 

tarafından “Türk Kadınının 

Seçme ve Seçilme Hakkını 

Elde Etmesinin 84. Yıldö-

nümü”  dolayısıyla Dünya 

Kadın Hakları Günü etkin-

liği düzenlendi. Etkinliğe Cumhurbaşka-

nımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdo-

ğan Hanımefendi de katıldı.

Daha önce görev yapmış ve hala görevde 

olan Kadın Bakanlar ve Milletvekilleri, Ka-

dın Kolları MKYK üyeleri, 81 İl Kadın Kolları 

Başkanları ve Kadın Belediye Başkanları-

nın da katıldığı etkinlikte, Genel Merkez 

Kadın Kolları tarafından hazırlanan ve Türk 

Kadınının hak ve özgürlüklerini alma mü-

cadelesini anlatan kısa bir belgesel film 

sunuldu. 

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi prog-

ramda yaptığı konuşmada, “Kadınlara 

seçme ve seçilme hakkının tanındığı bu 

özel gün, ülkemiz için bir milattır. Bu gü-

nün, dünyanın bütün coğrafyalarında ça-

tışmaların, savaşların ortasındaki kadınlar 

için de bir milat olmasını diliyorum” dedi. 

AK Parti’nin beş milyona ulaşan kadın 

üyesi ile kadınları siyaset dünyasına, top-

lumsal hayata aktif biçimde dahil eden 

yegane hareket olduğunu vurgulayan 

Emine Erdoğan Hanımefendi “Erkek ve 

kadını bir bütünün iki parçası olarak gören 

bu hareket, kadınları hayatın asli unsuru 

olarak değerlendirir. Türk Kadını, dünya-

da birçok ülkeden önce seçme ve seçil-

me hakkına sahip olmuştur. İnanıyoruz 

ki, kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal 

yaşamda, toplumsal ilerlemeden bahse-

dilemez” şeklinde konuştu.

Emine Erdoğan Hanımefendi, “Tüm bun-

lara rağmen, yakın geçmişte kadınlar adı-

na kayıp yıllarımız olduğunu hepiniz çok iyi 

biliyorsunuz. Başörtülü kadınlar toplumsal 

hayattan uzun süre dışlandılar. Ne ya-

zık ki, başörtüsünün karşısına modernlik, 

çağdaşlık, ilerleme gibi kavramları koyup, 

insani değerlerimizi ve birikimimizi kılık kı-

yafetle ölçmeye çalıştılar” diye konuştu.
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Yılmadan, pes etmeden büyük mücade-

lelerin sonunda bu ayıbın ortadan kalk-

tığını vurgulayan ve farklı din, dil, etnik 

kökene sahip tüm kadınlarımızla huzur 

içinde yaşama gayesine dikkat çeken 

Emine Erdoğan Hanımefendi, “Nazım’ın 

dediği gibi; “Yaşamak! Bir ağaç gibi tek 

ve hür! Bir orman gibi kardeşçesine!” Ya-

şayacaksak hep beraber, birbirimize say-

gı göstererek, farklılıklarımızı bağrımıza 

basarak yaşayacağız” dedi.

Emine Erdoğan Hanımefendi, “Milletin 

Meclisinde 53 tanesi Ak Parti’den olmak 

üzere 104 kadın vekilin varlığı, kadınlarla 

birlikte omuz omuza yürüyor olmamızın 

tezahürüdür. Bu rakam bizim için yeterli 

olmamakla beraber çıkılan yola kıyasla, 

büyük bir başarı örneğidir. Türkiye, Mart 

ayında yapılacak yerel seçimlere hazırla-

nırken, kadınlarımızın yerel yönetimlerde 

söz sahibi olmasını da güçlü biçimde 

destekliyoruz. Türkiye’nin ihtiyaçlarını il-

mek ilmek örmeliyiz. Kadın duyarlılığının, 

zevkinin yansımasını özellikle şehirleri-

mizde görmeliyiz. Her geçen gün güçle-

nen kadın kollarımız, artık çok daha do-

nanımlı kadınlardan oluşuyor. Bu yolun 

bütün emektarlarına şükran borçluyuz” 

ifadelerine yer verdi.

“AK Parti Kadın Kolları 
teşkilatı sayısal 
olarak Dünyanın en 
büyük örgütlü yapısını 
oluşturmaktadır”
Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfi-

ye Selva Çam; “Türkiye’de kadınların seç-

me seçilme hakkının batıya göre daha er-

ken elde etmesi hep gurur duyduğumuz 

bir husus olmuştur. Meclise ilk kez gi-

rebildiğimizde ulaşılan yüzde 4,5 oranı 

Cumhuriyet tarihi boyunca da en yüksek 

oran olarak kalmış ve bu oranın yüzde 

1’in altına düştüğü dönemlerde olmuş-

tur. Ta ki AK Parti iktidarları dönemine 

kadar. Partimizin siyasi arenaya girme-

siyle birlikte daha fazla kadın siyasette 

yer almaya başladı. AK Parti için de bir 

önceki dönem yüzde 11 olan kadın oranı 

şuanda yüzde 18,28 yükseldi. Meclisimize 

giren kadınlarımızın yüzde 87’si yani 53 

milletvekilimizin 46’sı da partimizin Ana 

Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları 

teşkilatlarından gelmektedir. Buda par-

ti teşkilatlarımızda yer almanın önemini 

göstermektedir. Kadınlar siyasetin özne-

sidir diyerek kadınların siyasette yolunun 

açılması için her kademede teşkilatları-

mızın politikalarına yön veren Sayın Cum-

hurbaşkanımızın öncülüğünde bugün AK 
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Parti kadın kolları 5 milyona yakın üyeye 

sahiptir. AK Parti Kadın Kolları teşkilatı 

sayısal olarak Dünyanın en büyük örgütlü 

yapısını oluşturmaktadır” diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 

Sn. Zehra Zümrüt Selçuk, “AK Parti güçlü-

lerin hukukunu değil, milletinin hukukunu 

savunan bir parti. Bugün hakkı ve adaleti 

üstün tutan, zulme boyun eğmeyen maz-

lumların dünyada yükselen sesi olan bir 

Cumhurbaşkanımız var. Onun önderliğin-

de kadın haklarını korunması ve geliştiril-

mesi konusunda büyük bir gayretle büyük 

bir hassasiyetle çalışıyoruz” dedi.

Günün anlamına özel, manevi muhteva-

sıyla da hususi yere sahip Cihadiye Yüzü-

ğünü Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı 

Lütfiye Selva Çam, Sayın Emine Erdoğan 

Hanımefendiye takdim etti.

Yüzüğe manevi değerini veren tarihi olay 

ise şöyledir:

Çanakkale Savaşları ’nda yaralanan 

binlerce asker, gemilerle İstanbul’a ta-

şınıp hastanelere yerleştirilir. Ancak 

hastanelerdeki hasta bakıcı ve hemşi-

reler gelen yaralılara yardımcı olmada 

yetersiz kalmaktadır. Ev kadınlarından 

yardım istenir. Vatan hizmetinde cep-

heye koşan erkeklerinden geride kal-

mak istemeyen binlerce kadın, gö-

nüllü olarak hastanelerde görev alır.  

Savaşın ardından kadınlara vefa borcu-

nu ödemek için dönemin yöneticilerin-

ce para dağıtılması teklif edilir. Fakat 

kadınlar böyle bir teklifi kesinlikle kabul 

etmezler. Bunun üzerine Türk yetkilileri 

ordu depolarındaki İngiliz tüfeklerinin çe-

lik namlularını kestirerek, üzerinde “1332 

Cihadiye” yazılı yüzükler yaptırırlar. Bu 

yüzükler vatansever kadınlara yaptıkları 

hizmetin nişanesi olarak dağıtılır.
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AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları 
Günü kapsamında AK Parti Genel Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

teşrifleriyle “İnsanlığın Medeniyeti” programı düzenlendi.

AK PARTİ İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI’NDAN DÜNYA İNSAN 
HAKLARI GÜNÜ “İNSANLIĞIN MEDENİYETİ” PROGRAMI
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A
K Parti Genel Başkanı 

ve Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan’ın 

teşrifleriyle, AK Parti 

Genel Başkan Yardım-

cısı ve İnsan Hakları 

Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta’nın ev sa-

hipliğinde parti genel merkezinde ger-

çekleştirilen programa; Adalet Bakanı 

Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti 

Genel Başkan Yardımcıları; Fatma Betül 

Sayan Kaya, Jülide Sarıeroğlu, Çiğdem 

Karaaslan, Hayati Yazıcı, Ömer Çelik, 

Mahir Ünal, Hamza Dağ, Fatih Şahin, AK 

Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva 

Çam ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı 

Ahmet Büyükgümüş, İnsan Hakları Baş-

kan Yardımcıları; Atay Uslu, Emine Yavuz 

Gözgeç, Onur Alp Başayar, Yasemin Ata-

sever, Nihan Turna Sakaltaş, Tarık Hatip-

ler, çok sayıda milletvekili ve 81 İl İnsan 

Hakları Başkanları ile davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program ön-

cesinde dünyada yaşanan insani dram-

ları yansıtan fotoğraflardan yola çıkıla-

rak AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca 

özel tasarımlarla 3 boyutlu şekilde ha-

zırlanan “İnsanlığa Umut: Türkiye” isimli 

serginin açılışını yaptı.

“İnsanlığın Medeniyeti” kısa film göste-

rimi ile başlayan programda, Cumhur-

başkanı Erdoğan’ın “One Minute” tepki-

sinden “Dünya 5’ten büyüktür” çıkışına 

kadar insanlık adına attığı adımlara yer 

verilen “Uzun Adam Erdoğan” isimli şarkı 

salondakilere dinletildi.

Usta: Dünyanın insan 
hakları karnesinin notu 
sıfır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, 

programın açılışında yaptığı konuşması-

na, “Kim bir cana haksız yere kıyarsa, bü-

tün insanlığa kıymış olur. Kim de bir canı 

kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi 

olur.” ayetini okuyarak başladı. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 

70 yıl önce Birleşmiş Milletler’de kabul 

edildiğini hatırlatan Usta, beyanname-

nin birinci maddesine atıfta bulunarak, 

“Hiç imkansız bir seçim yapmak zorunda 

kaldınız mı? Aileniz için ilaç veya yiyecek 

arasında bir seçim yapmak. Okula gi-

derken hangi yolun daha güvenli oldu-

ğuna karar vermek ya da son kalan can 

yeleğini hangi çocuğunuza vereceğinizi 

seçmek. Şu anda bizler bu salondayken, 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 

70’inci yıl dönümünde milyonlarca insan 

bunun gibi imkansız seçimlerle karşı kar-

şıya kalıyor.” diye konuştu.
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“Kalkınmış ülkelerde 
insan hakları ihlalleri 
hızla yükseliyor”
Dünyanın insan hakları konusunda en 

karanlık dönemini yaşadığını vurgula-

yan Usta, “Yemen’den Mısır’a, Suriye’den 

Irak’a, Filistin’den Myanmar’a kadar çok 

geniş bir coğrafyada insanlık adeta can 

çekişiyor. Yeryüzünün zenginliklerini 

sömürerek, kendilerine güvenli alanlar 

oluşturan devletler bir yandan dünyadaki 

insanlık dramına seyirci kalırken bir yan-

dan da hem insanlık ihlallerine göz yu-

muyor, teşvik ediyor, hem de artık kendi 

topraklarında ihlalleri çoğaltıyorlar.” de-

ğerlendirmesinde bulundu. 

İnsan hakkı ihlallerinin sadece Afrika ve 

Asya’da yaşanmadığına dikkati çeken 

Usta, kalkınmış coğrafyalarda da ırkçılık, 

İslam karşıtlığı ile insan hakları ihlallerinin 

hızla yükseldiğini söyledi.

“İnsan hakları mücadelesi 
Batı’da irtifa kaybederken 
Türkiye’de güç kazanıyor”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, 

sözlerine şöyle devam etti:

“Batı’nın ünlü bir gazetecinin vahşice öl-

dürülmesi karşısında insani değerler ile 

petrol ticareti arasında gözle görünür 

çelişki yaşamasını kaygıyla izliyoruz. Son 

günlerde Paris’te göstericilerin yıkımlarıyla 
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birlikte, göstericilere karşı kullanılan oran-

tısız gücü temel insan haklarıyla asla bağ-

daştırmıyoruz. Batı’nın kendi teröristini 

koruyup, kendisine yakın olmayan terör 

grupları bahanesiyle sivil halkın katliamı-

na göz yummasını da aynı endişeyle, kay-

gıyla izliyor ve not ediyoruz. İnsan hakları 

mücadelesi Batı’da ciddi şekilde irtifa kay-

bediyor. Mücadele Batı’da irtifa kaybeder-

ken, Türkiye’de daha fazla güç kazanıyor. 

Mücadelenin bayrağı daha da yükseliyor.”

“İnsan hakları 
mücadelenizle maskeleri 
düşürdünüz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a insan hakları 

mücadelesine verdiği katkı için teşekkür 

eden Usta, “Siz sadece insan hakları mü-

cadelesi vermediniz, insan hakları müca-

delesinde samimi ve sahteyi birbirinden 

ayırarak, maskeleri düşürerek, bu müca-

delede önder oldunuz, lider oldunuz.” dedi.  

İnsan hakları mücadelesinin hiç kimsenin 

tekelinde olmadığına işaret eden Usta, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben şunları 

söyledi: 

“Siz, kimden ve nereden gelirse gelsin zul-

me, haksızlığa karşı net bir tavır aldınız. 

Bu tavrınızla insanlığa örnek oldunuz. Siz, 

ayrım yapmadan tüm insanlık için hakkı 

istediniz. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ mücade-

leniz, insan hakları mücadelesinde de çı-

ğır açtı. Beş ülkenin aldığı kararların bütün 

insanlığa uygulanmasına itiraz ederek, in-

san hakları mücadelesinde tarih yazdınız. 

Bugün Avrupa, göçmenleri ölüme, açlığa 

terk ederken, ırkçılığa, ayrımcılığa kurban 

ederken, siz mazlumları ülkemizde misafir 

ederek hem bu ülkenin izzetini yücelttiniz 

hem de dünyaya insanlık dersi verdiniz. 

Mısır’da insanlık çiğnenirken sesini yük-

selten tek lider siz oldunuz. Filistin’deki 

insanlık dramına herkes susarken, cesa-

retle tek konuşan devlet başkanı siz oldu-

nuz. Arakan’ı dünya sizin ve Hanımefen-

di’nin sesiyle duydu. Bugün Yemen’deki 

trajediye en kararlı duruşu sergileyen siz 

oldunuz. Siz ırkları, inançları, derilerinin 

rengi ne olursa olsun hiçbir ayrım yapma-

dan dünya mazlumlarının sesi oldunuz. 

Bu ülkeyi de dünya mazlumlarının yegane 

sesi, yegane sığınağı yaptınız. Size, sizin 

üzerinizden ülkemize iftira atanlar, itham-

da bulunanlar, raporlar yazanlar, şu anda 

cesaretiniz, samimiyetiniz ve haklılığınız 

karşısında utançla yüzlerini kapatıyor. İn-

san hakları mücadelenizle maskeleri dü-

şürdünüz.”

İthamlara, iftiralara, algı operasyonları-

na asla prim vermediklerinin altını çizen 

Usta, insan hakları mücadelesi verdikle-

rini, mücadeleyi, direnmeyi ve cesareti 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğrendikle-

rini dile getirerek, insan hakları mücade-

lesi sancağını daha ileriye taşıyacaklarına 

dair söz verdi.

Konuşmasının sonunda dünyanın insan 

hakları karnesinin notunu açıklamak is-

tediğini belirten Leyla Şahin Usta, Dünya 

İnsan Hakları Günü için hazırlanan video 

klibi salondakilere sundu.  ‘Sıfır’ ile baş-

layan video klipte, dünyanın insan hakları 

karnesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın in-

san hakları alanında attığı adımlarla nasıl 

yükseldiği özetleniyor. Video klipte, Cum-

hurbaşkanı Erdoğan’ın “One Minute” çıkı-

şı, “Dünya 5’ten büyüktür” tepkisi, “Güçlü 

olan haklı olandır” sözleri de yer alıyor.

Program sonunda, AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta, Türkiye’de 

eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci-

ler ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 

dünyadaki mağdur ve mazlumların sesi 

olduğu için bir düdük, onlara bir yardım 

eli olduğu için de temsili bir can yeleği 

hediye etti. Öğrenciler hediye vermek için 

sahneye düdük çalarak çıkarken, Cumhur-

başkanı Erdoğan, kendisine takdim edilen 

düdüğü öğrencilerle birlikte çaldı.
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İPEK YOLU YENİDEN CANLANIYOR

A
K Parti Dış İlişkilerden 

Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı Cevdet Yılmaz 

ve beraberindeki heyetle 

Çin’e ziyarette bulundu. 

Yapılan ziyaretler kapsa-

mında Türkiye -Çin ilişkileri, partiler arası 

diyalog, ülkeler arası ekonomik ve sosyal 

alış verişi artırma ve iş birliği konuları ele 

alındı.

Yılmaz ve beraberindeki heyet Çin komü-

nist partisi üyesi ÇKP dış ilişkiler bakanı 

Song Tao ve ÇKP Şanghay komitesi üye-

leriyle bir araya geldi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) yetkilileriyle 

yaptığı görüşmelerde, Çin’den Türkiye’ye 

daha fazla yatırımcı, daha çok turist çekil-

mesi ve bu ülkeye daha çok ihracat yapıl-

masının ele alındı.

ÇKP’nin 40 yılda Çin’de büyük bir deği-

şime imza attığını AK Parti’nin de son 16 

yılda Türkiye’de çok büyük bir dönüşüme, 

değişime imza attığına dikkati çeken Yıl-

maz şöyle devam etti:

“İki ülkenin de gelişmekte olan ülkeler ara-

sında çok büyük başarı hikâyeleri olduğu-

nu söyleyebiliriz. Bu iki başarı hikâyesinin 

de birbirinden öğreneceği şeyler var. Bizim 

2023 ve ötesine geçen hedeflerimiz var. 

Çin’in de 2025 ve ötesine geçen hedefleri 

var. Bütün bunlara baktığımız Çin ve Tür-

kiye’nin iddialı iki ülke olduğunu söyleye-

biliriz. Ama Türkiye ve Çin’in birbirinden 

öğreneceği çok şey de var. Özellikle bu 

ekonomik seviyeden üst lige sıçrama ko-

nusunda daha ileri bir ekonomik yapı, bilgi 

temelli Ar-Ge temelli bir ekonomi oluştur-

ma, dijitalleşme gibi alanlarda birbirimiz-

den öğreneceğimiz çok şey var.”

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcısı Yılmaz, ‘’kuşak ve yol/

Türkiye iş ve ticaret sempozyumunda Çinli 

iş adamlarıyla buluştu.
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“Çin ile ticarette hedef 50 
milyar dolar”
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcısı Yılmaz, Türkiye’den 

Çin’e daha fazla ihracatla ticaret hacminin 

artırılması gerektiğini belirterek, “Bu kap-

samda İlk aşamada 50 milyar.” dedi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türki-

ye’den Çin’e daha fazla ihracatla ticaret 

hacminin artırılması ve daha dengeli bir 

yapının oluşturulması gerektiğini belirte-

rek, “Bu kapsamda İlk aşamada 50 milyar, 

daha sonra çok daha yüksek bir ticaret 

hacmini birlikte hedeflememiz gerekiyor.” 

dedi. İki ülkenin ticaret hacminin 26 milyar 

dolar civarında ancak dengesiz bir yapıda 

olduğunu belirten Yılmaz, “Bunu da çeşitli 

toplantılarda ifade ettik. Türkiye’den daha 

fazla buraya ihracat yaparak, ticaret hac-

mini büyüterek, büyüyen ticaret için de 

daha dengeli bir yapı oluşturmamız lazım. 

Bunu hedeflememiz lazım. Bu kapsamda 

ilk aşamada 50 milyar, daha sonra çok 

daha yüksek bir ticaret hacmini birlikte 

hedeflememiz gerekiyor.” diye konuştu.

Yılmaz, bu kapsamda yatırımların yeniden 

organize edilmesi, Türkiye’nin daha fazla 

Çinli firmayı cezbetmesi ve bu firmaların 

Türkiye’yi yatırım üssü gibi değerlendirme-

sinin önem taşıdığını söyledi.

Türkiye’nin şu anda yatırım yapmak için 

çok elverişli bir noktada olduğuna dikkat 

çeken Yılmaz, “Bunu da muhataplarımıza 

anlatıyoruz doğrusu. ‘Türkiye’ye gelip ya-

tırım yapan mutlaka kazanır’ diyoruz.” ifa-

delerini kullandı.

“Çin ekonomisinden 
daha fazla pay almamız 
gerekiyor”
Yılmaz, Türkiye ve Çin’in her bakımdan 

etkileşim içinde olması gereken iki ülke 

olduğunu ve Çin’in ithalat pazarındaki po-

tansiyelin görülmesi gerektiğini vurguladı.

Çin’in gelecek 5 yılda 10 trilyon dolar it-

halat yapacağını ve Türkiye’nin bu ülkeye 

ihracatının çok düşük olduğunu belirten 

Yılmaz, bu rakamın hızla artırmak istedik-

lerini dile getirdi.

Yılmaz, Çin’in dünyaya yaptığı doğrudan 

sermaye yatırımının 700 milyar dolara ya-

kın olduğuna dikkati çekerek, “Bundan da 

biz sadece 1-2 milyar dolar pay alabilmişiz. 

Bundan Türkiye olarak çok daha yüksek bir 

pay alınabileceğini ve çok daha üst dü-

zeylere çıkarılabileceğini” söyledi.

İki ülkenin üçüncü ülkelerde çeşitli sektör-

lerde ortak çalışmasının mümkün olduğu-

nu ifade eden Yılmaz, “Çin’in Kuşak ve Yol 

dediği bir proje var. Bu vizyon Orta Korido-

ru, özellikle Türkiye’yi çok yakından ilgilen-

diriyor. Bu konularda iş birliği imkânlarımız 

var. “ Diye konuştu.

“Bir milyon turisti 
aşmamız lazım”
Yılmaz, bu yıl Çin’den Türkiye’ye giden tu-

rist sayısında yüzde 80-90 artış olmasına 

rağmen rakamın çok düşük olduğunu ve 

Çin’in yıllık yurt dışına gönderdiği turist 

sayısından daha fazla pay alınması gerek-

tiğini belirterek, ilk önce bir milyon turisti, 

sonra daha fazlasını çekmek gerektiğini 

vurguladı. Bu hedef için iki toplumun bir-

birini daha iyi tanımasının önemine işaret 

ederek Yılmaz, bunun çeşitli film ve belge-

sellerle sağlanabileceğini sözlerine ekledi.
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SOSYAL POLİTİKALARDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DR. 
FATMA BETÜL SAYAN KAYA, HASTALIĞI SEBEBİYLE YATAĞA BAĞIMLI OLAN 

VATANDAŞLARIN “OY KULLANMAK İÇİN SANDIK YOLUNDA YAŞADIĞI 
SIKINTILAR, ÇİLE YOLU OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR. ONLAR, OYLARINI 
ARTIK SEYYAR SANDIK UYGULAMASI İLE RAHATLIKLA EVLERİNDE 

KULLANACAKLAR” DİYE KONUŞTU.

“SANDIK YOLU, ÇİLE YOLU OLMAKTAN 
ÇIKMIŞTIR !”
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S
osyal Politikalardan Sorum-

lu Genel Başkan Yardım-

cısı Dr. Fatma Betül Sayan 

Kaya, millet iradesinin san-

dığa tam ve eksiksiz bir şe-

kilde yansımasının AK Parti 

olarak her zaman birinci öncelikleri ol-

duğunu belirterek yaşlı, hasta ve engel-

lilerin en temel vatandaşlık haklarından 

biri olan oy kullanma hakkına her zaman 

saygı duyduklarını ifade etti. 

‘’Engelli ve hastalığı sebebiyle yatağa 

bağımlı olan vatandaşlarımıza yönelik 

İlk kez 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 

Genel Seçimlerinde başlattığımız ‘Sey-

yar Sandık’ uygulaması ile artık sandık 

yolu çile yolu olmaktan çıkmıştır.’’ şek-

linde konuşan Kaya, ‘’Oy kullanmak için 

vatandaşlarımızın yaşadığı zorluklar 

geride kalmıştır. Onlar artık kolayca, yo-

rulmadan, rahatlıkla oylarını evlerinde 

kullanacaklar.’’ diye konuştu.

 ‘’Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderli-

ğinde 16 yılda her alanda olduğu gibi 

yaşlı ve engellilerin de hayatında büyük 

değişimler gerçekleştirerek değişimin 

mimarı olan AK Parti; her türlü engeli 

kaldırmayı ve eşit vatandaşlık temeline 

dayanan yaşam alanlarını oluşturmayı 

kendine vazife bilmiştir.’’ diyen Genel 

Başkan Yardımcısı, bu durumdan do-

layı seyyar sandık uygulamasını baş-

lattıklarını, her vatandaşın hür irâdesini 

zorluklarla değil, kolaylıkla, tebessümle 

sandıkta göstermesini hedeflediklerini 

kaydetti. 

Genel Başkan Yardımcısı Kaya, sözlerini 

şöyle sürdürdü:

‘’Öncelikle yatağa bağımlı, engelli ve 

yaşlı vatandaşlarımızın aile hekimle-

rinden bu durumunu belirten bir rapor 

almaları gerekiyor. 24 Haziran seçimle-

rinde sağlık raporu alan vatandaşlarımı-

zın bu seçimde tekrar almalarına gerek 

yoktur. Eski raporları ile seyyar sandık-

tan yararlanmak için başvuru yapma 

hakkına sahipler. 

“Son Gün 17 Ocak”
İkinci adımda ise Yüksek Seçim Kuru-

lu’nun resmi sitesinden Seyyar Sandık 

Talep Formunu indirerek üzerindeki bil-

gileri eksiksiz bir şekilde doldurmaları 

gerekmektedir. Yatağa bağımlı vatan-

daşlarımızın herhangi bir yakını en geç 

17 Ocak 2019 Perşembe saat 17.00’ye 

kadar bağlı olunan muhtarlıklara ya da 

İlçe Seçim Kurulu’na nüfus cüzdanı ile 

bu belgeleri onaylatıp seyyar sandıkta 

oy kullanmak için başvurma hakkına sa-

hip olacaklar.

1 oy deyip geçmemeli, gereken hassa-

siyet ve önemi mutlaka göstermeliyiz. 

Oy kullanmak ve vatandaşlık görevini 

yerine getirmek hepimizin hakkıdır. De-

mokratik hakkımızı sonunu kadar kulla-

nalım, ülkemizin, geleceğimizin ve milli 

iradenin yanında saf tutalım.’’

Ayrıca Genel Merkez Sosyal Politikalar 

Başkanlığı’nın Seyyar Sandık uygula-

ması ile ilgili 81 İl Sosyal Politikalar Baş-

kanlıklarına gerekli bilgilerin verildiğine 

vurgu yapan Kaya, konu ile ilgili bilgi-

lendirici afişlerin ve gerekli materyal-

lerin tüm teşkilatlara gönderildiğini de 

belirtti.
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Şahin, TÜGVA Etimesgut Temsilciliği açılışına katıldı

A
K Parti Genel Sekrete-

ri Fatih Şahin, Türkiye 

Gençlik Vakfı Yüksek İsti-

şare Kurulu Üyesi Bilal Er-

doğan ile birlikte Türkiye 

Gençlik Vakfı Etimesgut 

Temsilciliği açılışına katıldı.

Genel Sekreter Şahin yaptığı konuşmada, 

gençlikle ilgili atılacak her adımın ve te-

şebbüsün her türlü teşekküre ve takdire 

layık olduğunu söyledi.

Türkiye’nin çok çetin bir bölgesel ve küre-

sel rekabet içerisinde olduğunu belirten 

Şahin, “Bu rekabet içerisinde bizim en 

büyük avantajımız sizlersiniz, genç nüfu-

sumuz. Belki çok büyük doğal kaynakları-

mız, yer altı zenginliklerimiz yok ama çok 

dinamik, iyi yetişmiş bir nüfusa sahibiz.” 

diye konuştu.

Gençlerin ayaklarını yere sağlam basarak, 

hayatın zorluklarıyla mücadele edebi-

len ve kendi kararını kendisi verebilen bir 

meslek sahibi olmaları gerektiğini vurgu-

layan Şahin, şunları söyledi:

“Kendi uzmanlık alanıyla, kendi çalışma 

alanıyla ilgili olarak, fikri merak edilen ve 

düşüncesi sorulan bir genç olarak bu top-

raklara ve ülkemize neler katabileceğimi-

zin farkında olmamız lazım. Maalesef bu 

topraklarda bu genç nüfusumuzun ener-

jisi çok uzun yıllar boyunca heba edildi. 

Özellikle 1960’lı ve 1970’li yıllar boyunca, 

zenginliğimiz olan farklılıklarımız genç 

kardeşlerimize, o zamanın gençlerine bir 

kavga unsuru, bir çatışma unsuru olarak 

dayatıldı.”

Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ön-

derliğinde çok ciddi paradigma değişimi 

yaşandığını aktaran Şahin, “Artık bu ülke-

nin gençliğinin enerjisi ve birikimi bu ül-

kenin gelişmesi, kalkınması ve ilerlenme-

si için harcanmaya başlandı.” ifadelerini 

kullandı.

Şahin, TÜGVA’ya verdiği katkı ve emek do-

layısıyla 26. Dönem AK Parti Milletvekili 

Aydın Ünal’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Ünal tarafından 

verilen eğitimle TÜGVA Etimesgut Tem-

silciliğinde “Metin Yazarlığı Eğitimi”ni ta-

mamlayan gençler sertifikalarını aldı.
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CUMHUR İTTİFAKI 
SADECE SEÇİME 

YÖNELİK BİR 
İTTİFAK DEĞİL

Genel Başkan Yardımcısı 
Hamza Dağ, Uşak İl Başkan-
lığı tarafından düzenlenen 
“Vefa Gecesi” etkinliğine 
katıldı ve yerel seçim süre-
cine ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu. 

T
ürkiye’nin çok önemli 
bir süreçten geçtiğini 
vurgulayan Hamza Dağ, 
bu sürecin ülke menfa-
atleri doğrultusunda 
sonuçlanması için ça-
lıştıklarını belirtti.  

Beş yıl önce 17-25 Aralık sürecine ve ar-
dından yaşanan 30 Mart yerel seçimlerine 
değinen Dağ, “Beş yıl önce 17-25 Aralık 
darbe girişimini hatırlıyorsunuz. O süreçte 
milletimiz liderinin arkasında durarak par-
timize sahip çıktı ve en yüksek oy oranıyla 
seçimleri kazandık. Bu günlerde de benzer 
bir süreç yaşıyoruz.” diye konuştu. 

Dağ, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümet Sistemi’nin en önemli avan-
tajlarından biri ise, bu ülkenin ve milletin 
değerleriyle barışık olmayanların yöneti-
me gelmesini zorlaştırmış olmasıdır. Yeni 
sistemle tek adamlık rejimine gidildiğini 
iddia ediyorlardı. Geldiğimiz nokta ise bizi 
uzlaşıya götüren bir noktadır. 24 Haziran 
seçimlerinde partiler, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nden dolayı ittifak yap-
tı Şimdi yerel seçimlere gidiyoruz, par-
tiler yine ittifak yapıyor. Bu tek adamlığa 

gidiş midir, uzlaşıya gidiş midir soruyorum 

size. Bu, ülkemiz için uzlaşıya gidiştir.”  

Cumhur ittifakının, ülkenin beka soru-

nuna çözüm bulmak maksadıyla kurul-

duğunu anlatan Dağ, şöyle konuştu: “Bir 

tarafta cumhur ittifakı var, diğer tarafta 

illet ittifakı var. Cumhur ittifakı sadece 

seçime yönelik al ver noktasında bir itti-

fak değil. 15 Temmuz’dan sonra ülkenin 

beka mücadelesi yaptığı süreçte, ülkemi-

zin Suriye ve Akdeniz üzerinden çevrelen-

meye çalışıldığı süreçte yerlilik ve millilik 

vurgusunu ortaya koyan iki siyasi partinin 

oluşturduğu birlikteliktir. Diğer ittifaka 

baktığınızda böyle bir şey göremezsiniz. 

Onlarda seçim bitti, ortaklık bozuldu. 

Öküz öldü ortaklık bozuldu.”

Yerel seçimler öncesi muhalefetin Cum-

hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ısrarla 

tartışmaya açmak istediğini belirten 

Hamza Dağ, buna izin vermeyeceklerini 

ifade etti.

“Aday değişimi söz konusu 
değil”

AK Parti’nin 75 ilde belediye başkan adayları 

ile İstanbul ve Ankara’da ilçe belediye baş-

kan adaylarını açıkladığını, yarın da İzmir ilçe 

belediye başkanlarının kamuoyuyla payla-

şılacağını aktaran Dağ, sözlerini şöyle ta-

mamladı: “Allah’ın izniyle istediğimiz ve hak 

ettiğimiz sonucu alacağız. Şunu net şekilde 

söylemek istiyorum; açıklanan yerlerde be-

lediye başkan adaylarıyla ilgili herhangi bir 

anket çalışması bugüne kadar yapmadık, 

bundan sonra da yapmayacağız. Aday de-

ğişimi söz konusu olmayacak.”
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CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN, 2019’UN 
GÖBEKLİTEPE YILI İLAN EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMASININ ARDINDAN, 

SON YİRMİ YILIN EN ÖNEMLİ ARKEOLOJİK KEŞİFLERİNDEN 
BİRİSİ OLARAK KABUL EDİLEN GÖBEKLİTEPE, BİR ANDA DÜNYA 

GÜNDEMİNİN ÜST SIRASINA YERLEŞTİ. 

ANADOLU MEDENİYETİNİN KİLİT TAŞI: 
GÖBEKLİTEPE
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G
eçmişi, İngiltere’de bu-

lunan Stonehenge’den 7 

bin, Mısır piramitlerinden 

ise 7 bin 500 yıl daha eski-

ye giden, günümüzden 12 

bin yıl öncesine dayanan, 

dünyanın en eski tapınak kalıntıları Tür-

kiye’de Şanlıurfa’nın 18 kilometre kuzey-

doğusundaki Örencik köyü yakınlarında, 

yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre 

yüksekliğinde geniş görüş alanına hâkim 

bir konumda bulunan sırlarla dolu Göbek-

litepe’de yer alıyor. Bu bakımdan Göbek-

litepe, Anadolu’nun medeniyet tarihindeki 

yerini göstermesi açısından özel bir öne-

me sahiptir. Bu durum, kazıların başladığı 

1995’ten bu yana bilim insanlarının mede-

niyetimizin kökeni üzerine düşüncelerini 

temelden sarsmakla birlikte doğru sandı-

ğımız birçok şeyi yeniden sorgulamamıza 

sebep olan, Arkeoloji dünyasında devrim 

niteliğinde bir keşif olarak nitelendiriliyor. 

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’ın, 2019’u Göbeklitepe yılı ilan 

edildiğini açıklamasının ardından, son yir-

mi yılın en önemli arkeolojik keşiflerinden 

birisi olarak kabul edilen Göbeklitepe, bir 

anda dünya gündeminin üst sırasına yer-

leşti. UNESCO tarafından Dünya Mirası 

Listesi’ne alınan Göbeklitepe Arkeolojik 

Alanı’nın tarihi ve keşfi ise hayli meraklıdır. 

M.Ö. 9600’de avcı ve toplayıcı gruplar 

açısından önemli bir kült merkez olan Gö-

beklitepe, M.Ö. 8000 civarlarında henüz 

bilinmeyen bir nedenle toprakla örtülüp 

kapatıldı ve 10 bin yıllık derin bir uykuya 

ve sessizliğe büründü. İlk defa 1963’te, 

İstanbul ve Chicago üniversitelerinin or-

taklığıyla gerçekleştirilen “Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi Araştırma Projesi” kapsa-

mındaki yapılan yüzey araştırmaları esna-

sında burada bir höyük olduğu ispatlandı. 

Ancak, o yıllardaki arkeoloji bilgisi, Göbek-

litepe’nin önemini anlamaya yetmedi. Gö-

beklitepe’den uluslararası alanda ilk olarak 

1980’de Peter Benedict “Survey Work in 

Southeastern Anatolia” (Güneydoğu Ana-

dolu’da Araştırma Çalışması) adlı makale-

sinde söz etti. 

Göbeklitepe’nin bulunuş hikâyesi ise hay-

li ilginçtir. Örencik köyü ahalisinden bir 

çiftçi 1986’da tarlasını sürerken tesadü-

fen bulduğu iki kireçtaşı heykeli müzeye 

götürür. Benzeri olmadığı için ne oldu-

ğu anlaşılamayan heykeller uzun süre 

depoda bekler. Urfa’daki başka bir taş 

çağı yerleşimini kazan iki arkeolog depo-

ya eser teslim etmeye geldiklerinde bu 

heykeller ilgilerini çeker ve Göbeklitepe’yi 

aramaya başlarlar. Klaus Schmidt, hey-

kellerin bulunduğu alanda kazılara baş-

lar. 2 yıl sonra nihayet tapınaklara ulaşılır, 

ancak arkeologlar tarafından değil. Tarla 

sahibi alanın diğer bir köşesinde tarlasını 

sürmek için taşları temizlemeye çalışır-

ken büyük bir taşa rastlar. Yerinden oyna-

tamadığı taşı Schmidt’e gösterir. Alman 

arkeolog yerde gömülü taşın Nevali Ço-

ri’den aşina olduğu tapınaklara ait T başlı 

bir dikilitaşın ucu olduğunu anlar.

Böylece 1995’ten sonra Prof. Klaus Schmi-

dt tarafından başlatılan kazı çalışmaları ile 

Göbeklitepe’nin gerçek değeri ortaya çıkar 

ve buranın 12000 yıl öncesine uzandığını 

ve dünyanın bilinen en eski tapınağı oldu-

ğunu bütün dünyaya ilan edilir. 

Arkeolojik alanda, neolitik döneme ait 

boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 

60 ton arasında değişen, yabani hayvan 

figürlü ‘T’ biçimli dikili taşları ve 8 ila 30 

metre arasında değişen çaplarda dairesel 
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ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski ta-

pınak kalıntıları ve 12 bin yıl öncesine ait 

65 santimetre uzunluğunda heykel ve çe-

şitli tarihi eserler ortaya çıkarıldı. İnsanın 

avcı toplayıcı olduğu bir dönemde böyle 

mimari tapınaklar inşa etmesi bütün dün-

yada hayret ve şaşkınlık meydana getirdi.  

Göbeklitepe’de ortaya çıkarılan yapı 

kompleksinde, çatıya dair bir ize rastlan-

madı ve bu yapıların birer açık hava tapı-

nağı olduğu kabul gördü. Yakın zamana 

kadar bu ölçüde anıtsal yapıların ancak 

yerleşik yaşamın ileri aşamalarında ger-

çekleşebileceği öngörülürken, Göbeklite-

pe bu görüşün doğru olmadığını; dönemin 

oldukça karmaşık bir toplumsal düzene ve 

teknolojiye sahip olduğunu ortaya koydu. 

Bunun yanında keşfedilmeyi bekleyen bir-

çok şeyin daha olduğunu da akla getiriyor. 

1995’ten itibaren 19 yıl sürüyle kazının 

başkanlığını yapan Arkeolog Prof. Klaus 

Schmidt, insanın kronolojik akışının Gö-

beklitepe ile birlikte tarihe kavuştuğunu, 

yapıları inşa etmek için gerekli iş gücü, 

çalışanlara yiyecek, içecek sağlama yolu 

olarak tarımın gelişmesine yol açtığını, 

kalabalık toplulukların ibadet merkezine 

yakın olma arzusu ve çevrede bu topluluk-

ların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde 

yeterince kaynak bulunmaması, insanları 

tarım yapmaya ittiğini belirtmiştir. 

Tarımın başlangıcından ve hatta ça-

nak-çömleğin icadından bile daha eski 

bir geçmişe sahip olan Göbeklitepe’de, 

insanı simgeleyen T biçimli taşların üzeri-

ni süsleyen akrep, tilki, boğa, yılan, yaban 

domuzu, aslan, turna ve yaban ördeği gibi 

hayvan figürlerinde sanat denilebilecek 

bir üslup söz konusudur. Bunun da öte-

sinde tarih öncesi insanın inanç dünyasını 

yansıtan, hayvan figürleriyle zenginleşti-

rilmiş tapınaklar Göbeklitepe’yi arkeoloji 

tarihinin en önemli keşiflerinden biri ol-

masını sağlamıştır.

Göbeklitepe’de yapılan kazılarda bugüne 

kadar çeşitli kafatası parçaları da bulun-

muş, kazılarda çıkartılan üç kafatası par-

çasının dünyanın en erken oyulmuş kafa-

tasları olarak değerlendirilmişti.

Arkeoloji tarihinin en büyük keşiflerinden 

birisi olarak değerlendirilen Göbeklitepe 

ören yerinde sürdürülen kazılar bugüne 

kadar hep beklenmedik keşiflere sahne 

oldu. Arkeolojik kazı çalışmaları devam 

ediyor. Genişliği göz önüne alındığında ve 

yapılan jeofizik çalışmalarında 15 anıtsal 

tapınak ve 200’den fazla dikili taşın topra-

ğın altında olduğunun tespit edilmesiyle, 

bölgedeki kazıların 150 yıl daha süreceği 

düşünülüyor. Yaklaşık 12 bin yıl öncesinin 

inanç merkezi, henüz yeterince keşfedil-

memiş bir arkeolojik hazine olarak topra-

ğın altında bekliyor.



İLAHİ AŞKA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: 
HAZRETİ MEVLANA

Nasihatleriyle tüm dünyada yankı uyandıran, “gel” çağrısına milyonların koştuğu, Batı 
dünyasında “Anadolulu” anlamına gelen “Rumi” olarak anılan Hazreti Mevlana, tasavvufi 

öğretinin en güzel şekilde işlendiği eserleriyle insanlığa yüzyıllardır yol gösteriyor.

1207 
30 Eylül 1207’de günümüzde Afganis-
tan’ın kuzeyinde bulunan Belh şehrin-
de dünyaya geldi. Horasan’ın büyük 
alimlerinden olan babası Bahaeddin 
Veled ve ailesiyle, bazı siyasi olaylar 
ve yaklaşmakta olan Moğol istilası 
nedeniyle Belh’ten ayrıldı.

1222 
Mekke, Medine, Şam, Erzincan ve 
Anadolu’nun muhtelif şehirlerinin 
ardından Karaman’a geldi, burada 
ailesiyle 7 yıl kaldı.

1229 
Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin 
Keykubat’ın daveti üzerine Konya’ya 
göç etti Belh’ten Konya’ya uzanan 
yolculuk boyunca konakladıkları yer-
lerde çeşitli alimlerden dersler aldı. 
Babasının vefatından sonra Halep ve 
Şam’da tahsil gördü.

1240 
Konya’da dini ilimleri öğretmeye ve 
halkı irşad etmeye başladı

1244 Şems dönemi 
Şems-i Tebrizi’yle ilk görüşmesi, üze-
rinde şiddetli bir etki bıraktı. Manevi 
alanda ilerlemeyi arzulayan ve bunun 
için mana adamlarının peşinde olan 
Mevlana, aradığını bu büyük arifte 
buldu Aşk, cezbe, vecd ve coşkuyla 
şiirler söyledi, semaya başladı. Ha-
yatının bundan sonraki bölümünde 

şiiri, musikiyi ve semayı kendisine yol 
arkadaşı edindi 1247 yılında Mevla-
na’nın çevresinden bir grup Şems’i 
öldürdü veya diğer bir ihtimale göre 
Şems Konya’dan kaçtı ve bir daha 
kendisinden haber alınamadı

Şems’ten sonra 
Yaşadığı uzun kederli dönemin ardın-
dan, ünü dünyaya yayılmış sözünde 
olduğu gibi “aradığını kendinde bul-
du”. Celaleddin Muhammed, haya-
tının olgunluk çağına doğru, tarihte 
örneklerine az rastlanır biçimde ilahi 
aşkın ateşlediği “Mevlana” olarak 
toplumun huzurundaydı

Hamit Aytaç’ın celî sülüs “Yâ Hazret-i Mevlânâ 

Muhammed Celâleddin” istifli levhası 

(Konya Mevlânâ Müzesi, nr. 2134)

1260 - Tüm dünyaya armağan:  
Mesnevi 
Ömrünün son 10-15 yıllık devresin-
de Mesnevi’yi ortaya çıkardı. Dini 
bilgilerden siyasete, sağlıktan insan 
ilişkilerine ve hayata dair birçok 
konuya yer verdiği bu önemli eseri 
için “Bizden sonra Mesnevi şeyhlik 
edecek” ifadesini kullandı.

1273-Şeb-i Arus 
Yaşamını “Hamdım, piştim, yandım” 
sözleri ile özetleyen Mevlana, 17 Aralık 
1273 yılında “sevgilisi’’ne kavuştu. 
Onun için ölüm aşka ve sevgiliye 
kavuşmaktı; bu yüzden öldüğü gün 
asırlardır “düğün geçesi” anlamına 
gelen “Şeb-i Arus” adıyla anılıyor. 

“Ölümümüzden sonra mezarımızı 
yerde aramayınız. Bizim mezarımız 
ariflerin gönüllerindedir.” sözleriy-
le gönüllerde kalıcı bir yer bulmak 
istediği anlaşılan Mevlana, insanlı-
ğa Mesnevi’nin yanı sıra şu eserleri 
bıraktı:

Divan-ı Kebir: Gazel, terkib-i bend ve 
rubailerden oluşan 40 bin beyitlik bir 
eserdir.

Fihi Ma Fih: Mevlana’nın sohbetlerini 
içeren bir eserdir. Mecalis-i Seba: 
Mevlana’nın camilerdeki vaazlarını 
içerir. Mektubat: Mevlana’nın devlet 
büyüklerine yazdığı mektuplardan 
oluşmaktadır.






