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TÜRKİYE
NİSAN 2017 SAYI 107AK PARTİ YAYIN ORGANI YIL 14

BÜLTENİ

Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı

Mustafa Ataş
Teşkilat Genel Başkan Yardımcısı

Ömrü kısa hükümetlerle bu ülkede istikrarı sağlamak, 
millete hizmet etmek mümkün değildir.

Bu, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın meselesi değil,
bu kişisel bir sorun değil. Bu bir beka sorunu, memleket sorunudur.



CUMHURBAȘKANLIĞI
HÜKÜMET SİSTEMİ HALK OYLAMASI

Cumhurbașkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması İçin Hazırlanan 
Kitapçıklarımıza ve Broșürlerimize 
www.kararimizevet.com 
websitemizden ulașabilirsiniz



Cevdet YILMAZ
Tanıtım ve 
Medyadan Sorumlu
Genel Başkan 
Yardımcısı

Halk Oylaması tarihi yaklașırken Cumhurbașkanlığı Hükümet Sistemini her gün 
artan bir heyecanla milletimize anlatmaya devam ediyoruz. Milletimizin meydan-
lardaki teveccühü ve coșkusunu gördükçe azmimiz ve inancımız daha da artıyor. 
Meydanlar hızla gelișen, kalkınan ve 2023 hedeflerine durmadan ilerleyen bir 
Türkiye için “EVET” demektedir.

Cumhurbașkanlığı Hükümet Sistemi vesilesiyle sistemden kaynaklanan bir 
istikrar olacağı için ekonomide belirsizlikler azalacak, bürokrasi daha hızlı 
hareket edecek, daha hızlı karar alınıp uygulanacak, refahımız artacak, 2023 
hedeflerine daha hızlı yürüyeceğiz. Daha fazla refah, daha yüksek demokratik 
standartlar, uluslararası alanda daha güçlü bir ülke olarak yolumuza devam 
edeceğiz.

Ayrıca adaylar en az yüzde 50'yi hedeflemek zorunda oldukları için, değișik 
toplumsal kesimlere açılarak ve yedi bölgenin tamamına hitap edeceklerdir. 
Çeșitli toplumsal kesimlere bütün partiler açılacağı için siyaset merkeze gelecek, 
daha fazla birlik ve beraberlik yașanacaktır. Bu ortamda huzur pekișecek, terörle 
ve her türlü yıkıcı unsur ile mücadelemiz çok daha etkin hale gelecektir.

16 Nisan’a sayılı günler kala hep beraber son güne hatta son dakikaya kadar 
milletimize bu değișiklik teklifinin tarihi önemini anlatmaya devam etmeliyiz. Bu 
çerçevede, özellikle sandığa gidilmesi, bu tarihi oylamaya halkımızın katılım 
sağlaması için her türlü çabanın harcanması ve halk oylaması günü sandığa 
sahip çıkılması gerekmektedir. Bu konularda teșkilatlarımıza büyük bir sorumlu-
luk düșmektedir ve inanıyoruz ki AK Parti teșkilatları her zaman olduğu gibi üze- 
rine düșen bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirecektir.

AK PARTİ ADINA SAHİBİ
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SORUMLU YAZI İȘLERİ MÜDÜRÜ
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DOĞALGAZDA "81 İLDE 81"
HEDEFİ İÇİN GERİ SAYIM

EVLENMELER DE 
BOŞANMALAR DA AZALDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Artvin 
doğalgaz dağıtım ihalesi için 6, Hakkari, Șırnak, Cizre, İdil, 
Silopi ve Yüksekova doğalgaz dağıtım ihalesi için 4 șirket 
șartname satın aldı. Bu ihalelerin tamamlanması ile 2018 
itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde doğalgaza erișim sağlanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı evlenme ve 
boșanma istatistiklerini yayımladı. Evlenen çiftlerin sayısı 
2016'da bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalarak 594 bin 
493'e geriledi. Boșanan çiftlerin sayısı da bir önceki yıla 
göre yüzde 4,3 azalarak 126 bin 164 olarak gerçeklești. 

İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI 
10 YILDA 5,8 PUAN ARTTI

Türkiye'de iș gücüne katılım oranında son 10 yılda artıș 
görüldü. Türkiye'de 2007-2016 dönemini kapsayan son 10 
yılda iș gücüne katılım oranı 5,8 puanlık artıșla, yüzde 52'ye 
çıktı. Söz konusu dönemde istihdam edilenlere 6 milyon 
467 bin kiși eklenirken, istihdam oranı 4,8 puan artarak 
yüzde 46,3'e yükseldi.

TÜRKiYE AKTÜALiTE ATLASI



TÜRKÖK PROJESİNDE BAĞIŞÇI 
SAYISI 200 BİNİ GEÇTİ

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinin (TÜRKÖK) 
çalıșmalarına bașladığı 2,5 yıllık süreçte gönüllü kemik iliği 
verici sayısı 200 bini geçerken, proje kapsamında 264 nakil 
gerçekleștirildi. 

"ÖNCE ÖDE, SONRA PARASINI
 AL" DÖNEMİ KAPANDI

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) Sağlık Uygulama 
Tebliğinde (SUT) yapılan değișiklik ile vatandașlar, hasta 
bezlerinin de içerisinde bulunduğu 119 malzemeyi, önce 
cebinden ödeyip, daha sonra kuruma giderek parasını 
istemek zorunda kalmadan, doğrudan eczane veya tıbbi 
cihaz satıș merkezlerinden ücretsiz veya daha az fiyat farkı 
ödeyerek alabilecek.

DÜNYANIN EN BÜYÜK
MOZAİK MÜZESİ

ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Gaziantep'te "Dünyanın en büyük mozaik müzesi" 
unvanına sahip Zeugma Mozaik Müzesi, yeni yılda 
bașlayan gezi turlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçi sayısını 
arttırmayı hedefliyor. "Cumhurbașkanlığı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülü"ne de sahip müzede, Çingene Kızı, Mars 
heykeli, Roma dönemine ait çeșmeler ve Fırat Nehri 
kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.



İSRAİL'İN YARDIM 
KURULUŞLARINA BASKISI 

ARTIYOR

BAĞIMSIZ BOSNA 
HERSEK 25 YAŞINDA

İsrail 2006'dan beri abluka altında tuttuğu Gazze 
Șeridi'nde, insani yardım faaliyetleri yürüten uluslararası 
kurum ve kurulușlara, "Hamas'a yardım ettikleri" iddiası ile 
baskı yapıyor. Dünyanın en büyük insani dramlarından 
birinin yașandığı Gazze Șeridi'nde son bir yılda tutuklanan 
yardım kurulușu çalıșanları arasında BMKA çalıșanı Burș, 
dünya çapında binlerce çalıșanı bulunan World Vision 
çalıșanı Halebi ve TİKA çalıșanı Murteca da bulunuyor. 

Eski Yugoslavya'dan ayrılarak 29 Șubat-1 Mart 1992'de 
yapılan referandumla bağımsız bir devlet olan Bosna 
Hersek 25. yașını kutluyor. Çeyrek asır önce yapılan ve 
ülkedeki Sırpların büyük çoğunluğunun boykot ettiği 
referanduma halkın yüzde 64,3'ü katılmıș, referandumda 
oy kullananların yüzde 99,44'ünün bağımsızlık için "evet" 
oyu kullanmasıyla Bosna Hersek bağımsızlığını ilan etmiști. 

DÜNYADA HİDROELEKTRİK 
ENERJİDE KURULU GÜÇ ARTTI

Dünyada hidroelektrik enerjide kurulu güç 2016’da bir 
önceki yıla göre 31 bin 500 megavat artarak 1 milyon 246 
bin megavata yükseldi. Türkiye, hidroelektrik enerjide 
kurulu güç bakımından 26 bin megavatla dünyada 9'uncu 
sırada yer aldı.

DÜNYA AKTÜALiTE ATLASI



FİLİSTİN TİKA'NIN 
PROJELERİYLE KALKINIYOR

Türk İșbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), son on yılda 
gerçekleștirdiği 400'e yakın projeyle Filistinlilerin ihtiyaçları-
na cevap veriyor. TİKA 2005 yılında açtığı Filistin Ofisi 
aracılığıyla eğitim, sağlık, acil yardım, su ve kamu sağlığı, 
üretim sektörü, ortak tarihi mirasın korunması ile idari ve 
sivil altyapının güçlendirilmesi gibi alanlarda bugüne kadar 
389 proje hayata geçirdi.

LONDRA’DA TERÖR SALDIRISI

Londra’yı hedef alan saldırıların sonucunda saldırgan ve 
polis dahil 4 kișinin hayatını kaybettiği, 40 kișinin yaralandığı 
açıklandı. Ayrıca  terör saldırısı, parlamentonun beklen-
medik bir durumda nasıl boșaltılacağı konusuna titizlikle 
yaklașmalarına rağmen İngiliz güvenlik güçlerinin, binada- 
kilerin tahliyesinde yetersiz kaldığını ortaya koydu.

UNICEF: SU KITLIĞI 600 
MİLYON ÇOCUĞU

ETKİLEYECEK

Birleșmiș Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), su 
kaynaklarının hızla azalması nedeniyle 2040 yılına kadar 
dünya genelinde her 4 çocuktan birinin yani 600 milyon 
çocuğun ölüm ya da hastalık riski bulunacağı uyarısını 
yaptı.



“GÖNÜLDAŞIM VE YOL ARKADAŞIM”

Yeșilay Haftası kapsamında düzenlenen 
"Yeșilay Zümrüdüanka Ödül Töreni", 
Cumhurbașkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
ve  Bașbakanımız  Binali  Yıldırım'ın 
katılımıyla Cemal Reșit Rey Konser 
Salonu'nda gerçekleștirildi.

Gecede, uyușturucuyla topyekun 
mücadele için,  Bașbakanlık altında kuru-
lan, Yeșilay’ın da tek sivil toplum kurulușu 
olarak yer aldığı Uyușturucu ile Mücadele 
Yüksek Kurulunun eylemleri kapsamında; 
önleme, koruma, tedavi ve operasyon 

çalıșmalarını yakından takip eden, bu 
alanda Türkiye’de büyük bir yol katedil- 
mesini sağlayan  Bașbakan Yıldırım'a 
ödülü, Cumhurbașkanı Erdoğan tarafından 
takdim edildi.

Ödül takdimi öncesinde Cumhurbașkanı 
Erdoğan ile  Bașbakan  Yıldırım'ın uzun 
yıllara dayanan dostluklarını anlatan bir 
video gösttterildi. 

Daha sonra konușan Cumhurbașkanı 
Erdoğan, "Öncelikle gönüldașım, yol     
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arkadașım ve  Bașbakanımız Binali 
Yıldırım Beyi bu özel ödüle layık görmeleri 
sebebiyle, Yeșilay Yönetimini, jüriyi 
huzurlarınızda șahsım ve milletim adına 
tebrik ediyorum" dedi.

Bașbakan  Yıldırım'dan bir ricası olacağını 
dile getiren Cumhurbașkanı Erdoğan,  üç 
köyün muhtarını, köylerini "sigara içilme- 
yen köy" noktasına getirdikleri için tebrik 
ederek, "Bașbakanımız o üç köye el atar-
larsa, herhalde bu üç köy 300-400'e 
doğru tırmanmaya bașlar" diye konuștu. 

Cumhurbașkanı Erdoğan daha sonra 
ödülü Bașbakan Yıldırım'a takdim etti.

Ödül takdiminin ardından konușan Bașba-
kan Yıldırım, böyle bir ödüle layık görülmüș 
olmanın çok anlamlı olduğunu, yıllarca 
birlikte ülke ve millet için gece gündüz 
demeden birlikte çalıștıkları Cumhur-
bașkanı Erdoğan'ın elinden bu ödülü 
almanın ayrı bir anlam ifade ettiğini dile 
getirdi.
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Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız Binali Yıldırım, Lapseki ilçesi Șekerkaya mevkiinde düzen-
lenen  1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale otoyolu temel atma töreninde 
vatandașlara hitap etti.

Bugün Çanakkale'nin tarihi bir gün yașadığını belirten  Bașbakan  Yıldırım, Çanakkale Zaferi'nin 
102. yılında tarihin yeniden yazıldığını ifade etti.

Bașbakan Yıldırım, Türkiye'ye ve Çanakkale'ye yakıșan büyük bir eserin temelini attıklarını vurgula-
yarak, törenin bugün yapılmasının da ayrı bir anlamının bulunduğunu anlattı. 

Cumhuriyetin en büyük projelerinden birini daha hayata geçirdiklerine ișaret eden  Bașbakan 
Yıldırım,  "Adeta geçmișten geleceğe bir köprü kuruyoruz. Tarih bugünü kaydediyor. O gün 'ben 
de oradaydım' diyeceksiniz, torunlarınıza anlatacaksınız. Bu muhteșem kalabalık bu ana șahit-
lik ediyor. İki kıtayı, Avrupa ile Asya'yı altıncı kez birleștiriyoruz. Bu Çanakkale Boğazı'nın altın 
gerdanlığıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Dev proje ile Çanakkale'den dünyaya güçlü Türkiye, büyük 
Türkiye gerçeğini haykırıyoruz. Ey Avrupa bırak sen Türklere  yasak koymayı, bırak sen 
demokrasi nutukları atmayı. Çanakkale'ye bak. 'Çanakkale geçilmez' diyen ecdadın torunlarına 
bak" diye konuștu.

Bașbakan   Yıldırım, dünyanın en büyük eserini Cumhuriyetin 100. yılında millete, Çanakkale'ye 
kazandırmak için bugün ilk harcı koyduklarını bildirdi.

AK Parti iktidarlarının ve kurucu genel bașkan Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yeni 
eseriyle daha Çanakkale'yi bulușturduklarına dikkati çeken Bașbakan Yıldırım,  șunları söyledi:

"Bu eser 'Çanakkale geçilmez' diyen ecdadın aziz hatıraları için cümle aleme, yedi düvele en 
güzel cevaptır. Șehitlerimizin ruhu șad olsun. Milletin içi rahat olsun, vatanımıza milletimize 
hayırlı olsun. Vatanın dört bir yanından buraya gelen 15-18 yașında yiğitler eși olmayan destansı 
bir mücadeleye ortak oldular. O gencecik yiğitler canları pahasına Çanakkale'nin geçilmez 
olduğunu 7 düvele gösterdiler. Dün de öyleydi bugün de aynıdır."

Bașbakan  Yıldırım, Çanakkale Zaferi'ni ecdadın zor șartlarda mücadele vererek, kazandığını, 
İstanbul'dan Yemen'e gitmek, Yemen'e asker götürmek ve oradaki askerleri Anadolu'ya getirmek 
için aylarca yabancıların gemilerinin beklendiğini, seyahatin eziyete dönüștüğünü anımsattı.

 Bașbakan  Yıldırım, "Yolculuk yapmak isteyenler, maalesef  perișan olurdu. Demiryolu, denizyo-
lu tașımacılığı hep yabancıların elindeydi. Hicaz ve körfezde silah bırakan askerlerimiz, ulașım 
sıkıntısının bedelini çok ağır ödedi. Cumhuriyetin ilanından sonra bașlayan karayolu ve demir- 
yolu seferberliği maalesef sonraki yıllarda sürdürülemedi" değerlendirmesinde bulundu. 

“GEÇMİŞTEN GELECEĞE 
BİR KÖPRÜ KURUYORUZ”

“Bu Eser 'Çanakkale Geçilmez' Diyen Ecdadın Aziz Hatıraları 
İçin Cümle Aleme, Yedi Düvele En Güzel Cevaptır”
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BALIKESİR

ÇANAKKALE

MANİSA

İZMİR

İSTANBUL

Kınalı

Malkara

1915 ÇANAKKALE
KÖPRÜSÜ

TÜRKİYE'NİN "EN"LERİNE 
BİR YENİSİ DAHA EKLENİYOR

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını taçlandırmak için ayak 
açıklığı 2023 metre olarak belirlenen 1915 Çanakkale Köprüsü, bu 
bakımdan "dünyanın en uzun köprüsü" olacak

Çanakkale Boğazı'nın ilk, Marmara 
Bölgesi'nin de 5. asma köprüsü 
olacak

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Gelibolu
Balıkesir-Savaştepe Otoyolu
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Orta açıklığı 2 023 m

Toplam uzunluğu
3 860 m

Köprü, Anadolu yakasındaki Lapseki'nin Şekerkaya ile Avrupa 
tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına yapılacak

Üzerinde 3 geliş, 3 gidiş 
toplam 6 şerit bulunuyor

Dünyanın en uzun köprüsü olan Hyogo’daki Akashi Boğazı Köprüsünü (Akashi 
Kaikyo Bridge – 1991) geride bırakması bekleniyor

OTOYOL PROJESİ
KAPSAMINDA

30 köprülü
kavşak

5 tünel
yapılacak

alt ve üst
geçit

143

31 viyadük

1915 Çanakkale
Boğaz Köprüsü'nün
yanı sıra

OTOYOLUN TOPLAM UZUNLUĞU 

Köprü ve 100 kilometrelik Malkara-Çanakkale
kesimi 2023'te hizmete açılacak

352 KM

10,5
1915 Çanakkale 
Köprüsü 2023'te 
açılacak

Projenin bedeli 

MİLYAR LİRA
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Cumhurbașkanımız Recep Tayyip  Erdoğan, 18 Mart Șehitleri 
Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla 18 
Mart Stadı'nda düzenlenen törendeki konușmasına, vatandașları 
selamlayarak bașladı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla tüm șehitleri 
rahmetle yad eden Cumhurbașkanı Erdoğan, "Yıllar gelip geçiyor 
ama șehitler tepesi boș kalmıyor." diye konuștu.

Cumhurbașkanı  Erdoğan, Çanakkale'nin son 1,5 yılda terörle 
mücadelede asker ve polis olarak 10 șehit verdiğini belirterek, tüm 
șehitlere rahmet, yakınlarına bașsağlığı diledi. Cumhurbașkanı  
Erdoğan, șunları söyledi:

"Dün analar, babalar 'Ya șehit ol ya gazi' diyerek Çanakkale'ye 
gönderiyorlardı, bugün terör örgütlerinin üzerine gönderiyorlar, 
Suriye'ye gönderiyorlar. Türk milleti iște böyle bir millettir. Vatanı, 
bayrağı, ezanı, istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda gözü 
hiçbir șeyi görmez. 15 Temmuz'da sokaklara, meydanlara inip 
darbecilerin karșısına aslanlar gibi dikilen bu milletin önünde kim 
durabilir. Șehadeti göz önüne almıș insanların elde edemeyeceği 
hiçbir bașarı yoktur. Hep ne diyoruz, 'Korkaklar zafer anıtı dike-
mez.' diyoruz. Milletimiz cesaretini 15 Temmuz'da F-16'lara, 
tanklara, helikopterlere, silahlara... Evet, (Arkadaș yurduma 
alçakları uğratma sakın/Siper et gövdeni dursun bu hayasızca 
akın / Doğacaktır sana vadettiği günler Hakkın / Kim bilir belki 
yarın, belki yarından da yakın.)"

Cumhurbașkanı  Erdoğan, millete șükran borçlarını ödemek için 14 
yıldır gecelerini gündüzlerine katarak çalıștıklarını belirterek, șu 
değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'yi 14 yılda 3 kat büyüterek geri kalmıșlık zincirini kırdık. 
Șimdi hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden 
biri haline getirmektir ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki 
mevcut sistemle daha fazla ileriye gidebilme imkanımız yok. 
Türkiye'nin gelmiș geçmiș en yenilikçi, en reformcu projelerine 
imza atmıș bir kadro olarak milletimize, yönetim sistemimizde de 
tarihi bir değișim teklif ediyoruz. 16 Nisan'da halk oylamasına 
sunulacak olan anayasa değișikliğiyle Türkiye, yönetim sistemini 
değiștiriyor. Sistemin esası istikrar ve güven ortamını garanti 
altına almaktır. Çok partili hayata geçtiğimiz 1950'den beri 48 
hükümetin değiștiği, hükümet ömürlerinin ortalama 16 ay olduğu 
mevcut sistem milletimize çok büyük bedeller ödetti. Madem en 
büyük 10 ekonomi arasına girmeyi hedefliyoruz, öyleyse bu ülke- 
lerle rekabet edebilmemize imkan sağlayacak bir yönetim siste- 
mine ihtiyacımız var."

YILLAR GELİP GEÇİYOR AMA 
ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMIYOR

“Korkaklar Zafer Anıtı Dikemez”
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Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız Binali 
Yıldırım'ı AK Parti'nin Muș'taki mitingine 
götüren helikopter, yoğun sis nedeniyle 
Muș Havalimanı'na iniș yapamayınca, 
yakınlardaki bir araziye indi.

Bașbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye 
göre, Muș Belediye Meydanı'nda  halka 
hitap eden  Yıldırım'ı tașıyan helikopter, 
olumsuz hava șartları nedeniyle Muș Hava- 
limanı'na inemedi.

Bunun üzerine helikopter, merkezde bulu-
nan Muș Șehir Stadı'na yöneldi. Helikopter, 

stata da 3 kez deneme yapmasına rağmen 
olumsuz hava șartları nedeniyle iniș yapa-
mayınca, Van'ın Tatvan ilçesine gitmeye 
karar verildi.

Tatvan'da da yoğun sis olduğu ve hava 
koșullarının elverișli olmadığı haberi üzerine 
helikopter, Muș'un Kale Mahallesi'ndeki 
boș bir araziye iniș yaptı.

Karlı araziye zorlu inișin ardından Bașbakan 
Yıldırım'ı karșılarında gören mahalle sakin-
leri, kendisini eve çay içmeye davet etti. 
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Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız Binali Yıldırım, doğup büyüdüğü Erzincan'ın Refahiye 
ilçesine bağlı Kayı köyünü ziyaret etti. Erzincan'dan karayoluyla baba ocağı, Refahiye 
ilçesine bağlı Kayı köyüne geçen  Bașbakan Yıldırım, geceyi burada geçirdi.  Bașbakan 
Yıldırım, eși Semiha Yıldırım ile sabah saatlerinde akrabalarını ziyaret etti ve karlı arazide 
yürüyüș yaptı. Yürüyüș sırasında karșılaștığı kuzuları seven Bașbakan Yıldırım, kuzularla 
fotoğraf çektirdi.

BAŞBAKANIMIZ
MEMLEKETİNDE
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Cumhurbașkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sen-
dromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu çocukları Cumhur-
bașkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 

Cumhurbașkanı   Erdoğan, salona gelișinde kendisini bekleyen çocukları 
selamlayarak madalya alan sporcuları tebrik etti.

Burada konușan  Cumhurbașkanı  Erdoğan, özellikle Cumhurbașkanlığı 
Külliyesi'nde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla 
down sendromlu çocukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbașkanlığı Külliyesi'nde milli sporcuları ve yurt dıșından gelen 
çocukları da misafir ettiklerini, bunun ayrıca kendilerine mutluluk verdiğini 
belirten Cumhurbașkanı  Erdoğan, șunları söyledi:

"Ben, bu yavrularımızla birlikte özellikle anne ve babalarını da tebrik 
ediyor ve kutluyorum. Allah yar, yardımcınız olsun. Çünkü sizlerin gerçek-
ten bir anne ve bir baba olarak bu yavrularınızla ilgilenmeniz her șeyin 
ötesinde, bir dünya ve ahiret ecrini kazandıracaktır. Ben, bu dünyadakin-
den öte ebedi alemdeki mükafatınızın ne denli büyük olduğuna 
inanıyorum. Rabbimizin bu noktada bize müjdeleri var, sevgili Habib'in 
müjdeleri var."

Cumhurbașkanı Erdoğan konușması sonrasında çocuklarla sohbeti sırasın-
da bir kız çocuğuna ellerini açarak "Ben seni bu kadar seviyorum, sen ne 
kadar seviyorsun" diye sordu. Bunun üzerine kız çocuğu da koșarak 
sarıldığı Erdoğan'ı öptü.

Salonda bulunan çocuklara "İyi ki varsınız" diye seslenen Cumhurbașkanı  
Erdoğan daha sonra onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

"Ben Seni Bu Kadar Seviyorum
                        Sen Ne Kadar Seviyorsun"
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“BİZ FARKLILIKLARIMIZI 
MEDENİYETİN ZENGİNLİĞİ 
OLARAK GÖRÜYORUZ”

Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız 
Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakan-
lığı himayesinde, Dede Garkın Eğitim, 
Kültür ve Araștırma Derneği'nin ev 
sahipliğinde,  ATO Congresium'da 
düzenlenen "Uluslararası Hacı Bektaș 
Veli ve Sultan Nevruz Cem'i Bulușması"-
na katıldı.

Konușmasına "Alemlere rahmet olarak 
gönderilen Peygamberimiz Hazreti 
Muhammed Mustafa Efendimizi selam 
ve salat ile yad ediyorum. Hazreti Pey- 
gamber, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, 
Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i, 
Ehlibeytin bütün fertlerini,  Hacı Bektaș 
Veli hazretlerini hürmetle yad ediyorum.  
Allah'ın rahmeti, bereketi üzerlerine 
olsun. Allah bizi onların yolundan ayır-
masın" diyerek bașlayan  Bașbakan 
Yıldırım, Almanya, Irak, Makedonya, ABD, 
Romanya, Arnavutluk, Kosova ve Arjan-
tin'den gelen misafirleri selamladı.

Bașbakan Yıldırım, "Hoș geldiniz, sefalar 
getirdiniz. Bu önemli ve anlamlı toplantı 
vesilesiyle sizleri Türkiye'de, güzel yur- 
dumuzda ağırlamaktan büyük bir bahti-
yarlık duyuyorum. Yine Türkiye'nin dört 
bir köșesinden gelen değerli canlar, 
sizleri de hürmetle selamlıyorum. Bugün 
sizlerle beraber olmanın mutluluğunu 
yașıyorum. İnșallah bu beraberliğimiz, 
sohbetimiz, muhabbetimiz hayırlara 
vesile olur. Sizlerin dualarınıza, himmeti-
nize ihtiyaç olduğunu özellikle ifade 
etmek isterim" șeklinde konuștu.

Alevi irfanının bu topraklardaki merkezi 
konumunun, yüzyıllardır ruhları, sözleri 

güzelleștirdiğini dile getiren Bașbakan 
Yıldırım, șöyle devam etti:

"Bu vesileyle Anadolu'nun manevi mimar-
larından Dede Garkın'ı da rahmetle yad 
ediyorum.  Hacı Bektaș Veli Hazretleri, 
Makalat eserinde Alevi-Bektași yolunu 
tarif ederken, 'Yolumuz irfan ve insanlık 
sevgisi üzerinedir.' diye ifade etmiștir. 
İslam tasavvufu düșünce geleneğinin 
merkezinde insan vardır. Eșrefi mahluk 
olan insanın saadeti, hakkı, hukuku, insan 
onuruna yarașır bir hayat sürmesi, Hora- 
san mektebinin en temel değerleri arasın-
dadır. Alevi-Bektași irfanı, Selçuklu ve 
Osmanlı medeniyetinin mayasında çok 
önemli bir yer alır. Osmanlı, üç kıtaya bu 
kültür, irfan, hoșgörü ve merhameti 
tașımıștır. Bu kültür, bin yıllık kardeșliğimi-
zi besleyen en güçlü pınarlardan bir tane-
sidir."

 "Farklı olmak insanın fıtratından gelir"

Bașbakan Binali  Yıldırım, günümüzde 
İslamofobi'nin, Batı medeniyetini zehirle-
diğini, demokrasi, insan hakları ve özgürlük 
değerlerinin yerini ırkçılığın, yabancı 
düșmanlığının ve İslam karșıtlığının almaya 
bașladığını vurguladı.

Küçük siyasi hesaplar için büyük insanlık 
değerlerinin kurban verildiğini dile getiren 
Bașbakan Yıldırım, șunları kaydetti:

"Bu durum insanlık, Batı dünyasının 
geleceği adına hem üzüntü hem de endișe 
vericidir.  Ümit ederiz ki insanlık değerle- 
rini yok etmeyi hedef alan bu sapkınlığa 
karșı güçlü bir itiraz yükseltirken, birileri 
de bizim yanımızda yer alsın. Farklı olmak 
insanın fıtratından gelir. Biz farklılıklarımızı 
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insanlığın, medeniyetin zenginliği olarak 
gördük, görüyoruz. Bunun bir örneği de 
benim.  Alevi-Sünni vatandașlarımızın birlikte 
yașadığı köyde doğdum. Benim adımın da çok 
sevdiğimiz, sevdikleri için adını verdikleri 
komșumuzdan geldiğini sizlerle paylașmak 
isterim.

Biz birbirimizin çocuklarına isim verecek kadar 
güçlü bağlarla, güçlü bir hukukla birbirimize 

bağlıyız. Aynı sofrada, aynı tastaki çorbaya 
birlikte kașık salladık. Düğünlerimizi, sünnetle- 
rimizi birlikte yaptık. Birlikte semaha, birlikte 
halaya durduk. Cenazelerde beraber olduk, 
acılarımızı, hüzünlerimizi, mutluluklarımızı pay-
laștık. Bu kardeșiniz Alevi kültürüne çok yakın 
ve çok sıcak bir komșudur. Bu kültürün içinde 
büyüdüm. Biz iç içe yașadık, birlikte yașadık, 
bundan sonra da ilelebet birlikte yașamaya 
devam edeceğiz."
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#TümKalbimleEVET
Türk siyasi tarihinde ilk kez Türkiye’nin 81 ilinde yapılan çekimlerle o şehrin

insanlarının rol aldığı reklam kampanyasını gerçekleştirdik.





MEYDANLARIN KARARI
TABİİ Kİ

EVET
AFYONKARAHİSAR

ANKARA

AMASYA

ARTVİN BALIKESİR BARTIN

ANTALYA ARDAHAN

AĞRI



BATMAN

BİTLİS

BURSA

ÇANAKKALE ÇANKIRI DENİZLİ

DÜZCE

BOLU BURDUR

BAYBURT

BİNGÖL



DİYARBAKIR

IĞDIR

KARAMAN KARS KASTAMONU

ISPARTA KARABÜK

ESKİŞEHİR GÜMÜŞHANE

EDİRNE ERZİNCAN



KAYSERİ

MARDİN

MUŞ

SAKARYA

SAMSUN

SİİRT

TEKİRDAĞ

UŞAK VAN YALOVA

TOKAT TUNCELİ

SİNOP SİVAS

NEVŞEHİR NİĞDE

MUĞLA

KIRKLARELİ

KIRŞEHİR

KOCAELİ
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Yargı tarafsız olsun 

Meclis hükümeti denetlesin

Millet hükümeti doğrudan seçsin 

Sıkıyönetim kalksın 

Askeri yargı kalksın 

Siyaset-asker ilişkisi normalleşsin 

Darbeci, vesayetçi anlayış tamamen son bulsun 

100 bin seçmen Cumhurbaşkanı adayı gösterebilsin 

HSK’nın 13 üyesinin 7’sini milletin vekilleri seçsin

Yargıda vesayet bitsin, vesayet odaklarının yargıya sızması 
engellensin 

Cumhurbaşkanına cezai ve hukuki sorumluluk gelsin 

Yetişmiş gençlere seçilme hakkı verilsin, 18-24 yaş arasındaki 
gençler milletvekili olabilsin 

Mecliste milletin vekil sayısı artsın 

Kanunları hazırlayıp teklif etme yetkisi sadece milletvekillerinde
olsun

Bürokrasi azalsın, büyüme hızlansın 

Hükümetin icraatları hızlansın 

Koalisyonlar, hükümet kurulamama krizleri tarih olsun 

Güvenoyunu sandıkta millet versin 

Cumhuriyetimiz güçlensin 

İcrada çift başlılık bitsin

Üniter yapımız güçlensin, birliğimiz, kardeşliğimiz artsın

Güçlü ve kararlı yönetimle terör örgütlerinin kökü kazınsın

Türkiye dünyada daha çok söz ve hak sahibi olsun, örnek alınan 
ülke haline gelsin 

EVET!1

EVET!2

EVET!3

EVET!4

EVET!5

EVET!6

EVET!7

EVET!8

EVET!9

EVET!
10

EVET!11

EVET!
12

EVET!13

EVET!14

EVET!15

EVET!16

EVET!17

EVET!18

EVET!19

EVET!20

EVET!21

EVET!22

23

EVET!
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TÜRKİYE "TEMSİLDE ADALETİ" 
YAKALAYAMADI

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ 
ÜLKELERİN ORTALAMA 
PARLAMENTER SAYISI 

339 TÜRKİYE’DEKİ 
PARLAMENTER 

SAYISI 

550

1987-1995 döneminde 
450'ye yükselen 
milletvekili sayısı, 
1995-2017 döneminde
550 oldu 

Parlamenter başına 
düşen kişi sayısı

Parlamenter başına 
düşen kişi sayısı

53 BİN 764

145 BİN 118

Son 22 yılda 
Türkiye nüfusu 58 
milyondan 80 
milyona 
yükselirken 
milletvekili sayısı 
550'de sabit kaldı

Anayasa 
değişikliğinin
kabul edilmesi 
durumunda 
Türkiye'de, 
milletvekili başına 
düşen kişi sayısı
131 BİN 235'e 
düşecek

58 MİLYON

80 MİLYON

550
22 YIL
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Türkiye'de kişi başına düşen milletvekili sayısı AB 
ortalamasının 3 kat gerisinde seyrediyor

Fransa

İngiltere

İspanya

İtalya

Almanya

Türkiye

66,6

65,2

46,2

60,7

82,2

79,8

925

1 449

616

952

667

550

72 BİN 671

45 BİN 94

75 BİN 387

63 BİN 724

123 BİN 181

145 BİN 118

BAZI YILLARA GÖRE TBMM ÜYE SAYISI

1950

1960

1990

2010

2016

21

27,8

56,5

73,2

79,8

487

610

450

550

550

43 BİN 13

45,5 BİN

125 BİN 496

134 BİN 42

145 BİN 118

Nüfus Milletvekili sayısı

Milletvekili başına
düşen kişi sayısı
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DÜNYA PARLAMENTOLARINDA ÜYE 
SEÇİLME YAŞI

Seçilme Yaşı 18 ve 21 Olan 
Bazı Ülkeler

Almanya
Avusturya

Çin
Finlandiya
Hollanda

İsveç
Kanada

Macaristan
Norveç

Avustralya
Belçika

Danimarka
Fransa

İspanya
İsviçre

Lüksemburg
Makedonya

Portekiz

Belarus
Bulgaristan

Estonya
İrlanda

Jamaika
Kosta Rika

Letonya
Meksika
Polonya

San Marino
Slovakya
Ukrayna
Brezilya

Çek Cumhuriyeti
Honduras

İsrail
Kırgızistan

Laos
Malezya
Panama
Rusya

Singapur
Şili

Venezuella

18yaş 21yaş
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18-21 yaş (58,84%) 21 yaştan büyük (43,16%)

Birinci meclislere üye seçilebilmak için asgari yaş 
koşulu 190 ülkenin 108’inde 18-21 yaş aralığında 
öngörülmüş olup, bu sayı tüm ülkelerin %56’sına 

tekabül etmektedir.

Avrupa Birliğine üye ülkelerin 
%73’ünde üye seçilme yaşı 18’dir.
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mehmet şımşek.
Bașbakan Yardımcısı
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  Halk oylamasına sunulacak olan 
anayasa değișikliğine ülkemizin neden 
ihtiyaç duyduğunu anlatır mısınız?

Bu soruyu yanıtlarken ilk olarak mevcut 
sisteme bakmalıyız. Mevcut sistemde iki 
bașlı bir yapı var. Çok güçlü yetkilerle 
donatılmıș, tekrar seçilebilen ve en az %50 
oyla göreve gelen bir Cumhurbașkanı; bir 
de meclisin içinden çıkan Hükümet. Bugün 
Cumhurbașkanı ve Hükümet aynı siyasi 
yapıdan geldiği için bir sorun var gibi 
görünmüyor olabilir fakat yarın birbirinden 
farklı siyasi görüște kișilerin bu yapı 
içerisinde bulunduğunu düșünün? 
Hükümet ile cumhurbașkanı aynı siyasi 
gelenekten gelmez; aynı vizyona, aynı 
perspektife sahip olmazsa; biri Türkiye'yi 
bu tarafa tașımaya çalıșırken, öbürü öbür 
tarafa tașımaya çalıșırsa ne olur? Kaos 
olur. Ülkemizde bunun örnekleri de var, 
çok geriye gitmeye de gerek yok. Cumhur-
bașkanı hükümet çatıșmalarının ülkeyi ne 
hale getirdiği hala hafızalarımızda. Artık 
görmemiz lazım mevcut sistem krizlere 
gebe. Biz bu değișiklikle orta ve uzun 
vadede ülkede çıkabilecek olası hükümet 
krizlerini engellemeye, istikrarı sağlamaya 
çalıșıyoruz.

Bu sorun bugünün sorunu değil. Bu kișiler-
le de ilgili değil. Aslında bu bir parti mesele-
si de değil. Türkiye'nin parlamenter 
sistemi, yönetimde istikrarı sağlayamıyor. 
Sağlayamayınca Türkiye bir ileri, iki geri 
gidiyor. Örneğin; ben 65’inci hükümetin bir 
bakanıyım. Cumhuriyetimiz henüz 100 
yașını bile doldurmadı ama bu süre 
içerisinde yani 1923’ten bugüne 65 
hükümet geldi. Hükümetlerin ortalama 
ömrü 18 ay. Takdir edersiniz ki 18 ay çok 
kısa bir süre. Bu kadar kısa bir sürede 
hangi yatırımı, hangi orta ve uzun vadeli 
hedefinizi gerçekleștirebilirsiniz? Eğer 
istikrarlı bir yapı olsaydı benim taș çatlasa 
24’üncü veya 25’inci hükümetlerde olmam 
gerekirdi. Sadece bu nedenle bile bu 

anayasa değișikliği teklifinin ne kadar 
elzem olduğunu görüyoruz.  

Türkiye, demokratik, laik, sosyal bir hukuk 
devletidir, bunda tereddüt yok. Bu anayasa 
değișikliğinin temel ilkelerle ilgisi yok, 
sadece hükümet sistemiyle ilișkili. Farklı 
partilerden bașbakanlar ve cumhur-
bașkanları Türkiye'yi farklı noktalara 
çekmesin, Türkiye hızlı büyüsün diye bu 
anayasa değișikliği zarurettir. Bu 
değișikliğin cumhurbașkanımızın șahsıyla, 
partimizle ilgisi yok. Bugün bir sorun yok 
ama önümüzdeki 10 yıllarda sorun yașan-
masın diye, bu ülke tekrar 90'lı, 70'li 
yıllardaki krizleri yașamasın diye bu sistemi 
öngördük.

Anayasa değișikliği Türkiye'nin önünü 
açacak, yeni sistemle 5 yıllık kesintisiz 
icraat imkanı sağlanacak.

Cumhurbașkanlığı sistemine yönelik tek 
adam eleștirileri yapılıyor. Bizim getir- 
diğimiz sistemde  tek adamlık söz konusu 
değil,  Meclis çok daha güçlenecek. 

Diyorlar ki padișaha bile bu kadar yetki 
verilmedi. Meclis fesih yetkisi nasıl olurda 
bu anayasa ile cumhurbașkanına verilir 
diyorlar. Eee böyle bir yetki yok ki!
Sistem tıkanırsa hakeme gitmek lazım. 
Cumhurbașkanı seçim kararı alırsa, hem 
kendisini hem meclisi seçime götürmüș 
oluyor. Fakat muhalefet bunu cumhur-
bașkanının fesih yetkisi varmıș gibi sunu- 
yor. Bu tamamen bir çarpıtma.
Muhalefetin derdini ben size söyleyeyim. 
Milletin değerleriyle barıșık olmayan, 
milletin çoğunluğunu kucaklamayan 
bundan sonra kimse iktidara gelemeye- 
cektir. Sorun orada! Muhalefetin değișmesi 
lazım. Muhalefetin toplumun değerleriyle 
barıșık hale gelmesi lazım. Muhalefetin 
seçilebilmesi için herkesi kucaklaması 
lazım.

Diyorlar ki seçilmemiș bir bașkan yardım-
cısı, cumhurbașkanlığı makamı boșalınca 
ülkeyi yönetecek. Bir kere cumhurbașkanı 
yardımcısını atayacak ama cumhurbașkan-
lığı makamı boșalırsa sadece ve sadece 
seçime götürmek üzere, seçimlere kadar 
en fazla 45 günlük bir vekalet söz konusu. 
Bilmeyen sanacak ki cumhurbașkanlığı 
makamı boșalınca sonsuza kadar yardımcı 
ülkeyi yönetecek. Böyle bir șey yok.

Ayrıca söylendiği gibi bizim derdimiz tek 
adam yönetimi, diktatörlük vs. gibi isnat 
edilen șeyler olsaydı gerçekten anayasa 
değișikliğine hiç ihtiyaç duymazdık. 
Mevcut sistem ile devam ederdik. Çünkü 
mevcut sistemde Cumhurbașkanının 
sorumluluğu yok buna karșılık muazzam 
yetkilere sahip. 

Özetle söylemek gerekirse; 16 Nisan 
referandumunda evet çıkması halinde; 
millet cumhurbașkanını seçecek, cumhur-
bașkanı da ertesi gün kabinesiyle, üst 
düzey bürokrasisiyle ișe bașlayacak. Çok 
olağanüstü bir durum olmazsa 5 yıl, o 
hizmeti, icraatı, milletin hizmetkarlığını 
yapacak. Seçeceğiniz cumhurbașkanı 
milletin en az yüzde 50'sinden fazlasının 
oyuna sahip olacak. Yüzde 50 oy almak 
kolay bir șey değildir ve uzlașma gerektirir. 
Böylelikle ülkede kutuplașma azalacak, 
uzlașma yolları aranacak, marjinal 
grupların hükümete girme riski ortadan 
kalkacak. Türkiye; koalisyon mu oluyor, 
anlașabilecekler mi, cumhurbașkanı onay-
layacak mı gibi belirsizliklerin tamamen 
ortadan kalkacağı aynı zamanda yönetim-
de istikrarın sağlanacağı, belirsizliklerin 
azaldığı bir yönetim sistemine sahip 
olacak. 

Burada tekrar belirtmek istiyorum.16 
Nisan'da sandığa gittiğinizde bunun bir 
parti meselesi olmadığını, bunun kișilerle 
ilgisinin olmadığını, bunun Türkiye'deki 
hükümet sistemiyle, yönetim sistemiyle ve 
istikrarla ilișkili olduğunu aklınızdan çıkar-
mayın. Kișiler üzerinden tartıșmayalım. Bu, 
AK Parti'nin, Cumhurbașkanımızın mesele-
si değil, bu kișisel bir sorun değil. Bu bir 
beka sorunu, memleket sorunudur. 

  Halkoylamasının sonucunun ekono- 
miye yansımasını nasıl öngörüyor-
sunuz?

Son yıllarda Türkiye ekonomisi kolay olma-
yan zorlu bir dönemden geçti. Ak Parti 
hükümetleri ile birlikte Türkiye önceki 
yıllarda çok ciddi yapısal dönüșüm, 
reformlar, kamu maliyesinde iyileștirmeler, 
bankacılık gibi alanlarda ilerlemeler yașadı. 
Söz konusu ilerlemeler olmasıydı bu büyük 
șoklar karșısında sadece Türkiye değil, 

TÜRKİYE HIZLI BÜYÜSÜN DİYE BU ANAYASA 
DEĞİŞİKLİĞİ ZARURETTİR



herhangi bir ekonomi çok daha kalıcı 
tahribat ve yıkımlarla karșı karșıya kalabilir-
di. 2007’de kapatma davası, 2008-2009 
küresel kriz ve ardından Avrupa borç krizi, 
2010 sonrasında, özellikle referandum 
sonrasında Fetö ihanet șebekesinin yargıyı 
ele geçirmesinden sonra Türkiye'de çok 
boyutlu çok büyük sıkıntılar yașandı. Daha 
sonrasında 2013 yılında aslında Türkiye bir 
anlamda zirveyi bulmuștu. Gezi olayları 
yașandı. Arkasından 17-25 Aralık... 
FETÖ'nün yargı üzerinden bir darbe 
girișimi. Arkasından 2 yılda 4 tane seçim... 
Tam seçimler bitti, 'Toparlanıyoruz, odak-
lanalım, öngörülebilirliği artıralım, daha çok 
reform yapalım' derken geçen sene de bir 
hain darbe girișimi yașadı bu ülke. Tüm 
bunlar yetmiyormuș gibi Avrupa'da 
yașanan borç krizi bizi doğrudan etkiledi. 
Biz o dönemde Ortadoğu ve Afrika'ya çok 
ciddi açılımda bulunduk. Arap Baharı'nın 
kaosa dönüșmesiyle oradaki ana 
pazarlarımız Libya, Irak, Suriye gibi 
ülkelerde çok ciddi sıkıntılar yașandı. 
Devlet olma niteliğini kaybeden, yanı 
bașımızda ülkeler ortaya çıktı. Bu ülkelerde 
maalesef birçok terör örgütü alan buldu. 
Bu terör örgütleri bir anlamda Türkiye'ye 
musallat oldu. Türkiye ekonomisi kolay 
olmayan zorlu bir dönemden geçti. Türkiye 
bütün bu iç ve dıș șoklara muazzam direnç 
gösterdi. Bugün Türkiye ekonomisi ılımlı da 
olsa büyüyor.

Bizim maliye politikasında, kamu maliye-
sinde inanılmaz çok güçlü destekler var, bu 
güçlü desteklere rağmen ekonomimizin 
arzulanan hızla gitmediği bir gerçek.

Ortalık toz duman olduğunda ne kadar çok 
tedbir geliștirilse bile öngörülebilirlik 
artmadan, belirsizlik ortadan kalkmadan 
avantajlar ve teșvikler arzulanan sonuçları 
göstermiyor. Fakat kötümser olmayalım. 
Bu șoklara karșı dirençliysek 
normalleșmeyle birlikte, kötünün geride 
kalmasıyla birlikte Türkiye hızlanacak. 
Bașlattığımız yatırım, istihdam, ihracat 
seferberlikleri kağıt üzerinde, ismen değil 

arkasında ciddi kaynağın, ciddi tedbirlerin, 
ciddi programların paketlerin olduğu sefer-
berliklerden bahsediyorum. Bunlar çalıșa-
cak ve sonuç verecek. O anlamda da bir 
canlanma olacak. 16 Nisan sonrasında 
belirsizlikler daha da azalacak. Belirsiz-
liklerin azalmasıyla devreye aldığımız bütün 
tedbirler, teșvikler, destekler daha güçlü 
șekilde ekonomiyi etkileyecek. Amacımız 
bu yeni döneme bu kadar güçlü desteklerle 
iç talep de canlanır, ihracat da inșallah iyi 
olacak çünkü Avrupa pazarı toparlanmaya 
devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası çok 
yakın bir tarihte 'Henüz sıkılaștırma için çok 
erken ben parasal genișlemeye devam 
edeceğim, faizleri sıfır düzeyinde tutmaya 
devam edeceğim' dedi. Bu iyi haber. Șimdi 
en önemli pazarımız Avrupa ve orada bir 
canlanma var. ABD'de ise canlanma zaten 
vardı ve güçlü. Șimdi gelișmekte olan 
ülkeler nispeten bir toparlanma içinde. 
Rusya gibi önemli ticaret ortaklarımızda bir 
toparlanma var. Petrol fiyatlarındaki hafif 
kıpırdanmayla Ortadoğu'da da az bir 
canlanma var. İç ve dıș talep inanıyorum ki 
daha destekli olacak.

Burada Türkiye'nin sadece iç talebe dayalı 
bir modelle uzun süre gidemeyeceğinin 
altını çizmek istiyorum. İhracatın ikinci bir 
konu olarak değerlendirilmemesi gerek-
tiğini düșünüyorum. Bu nedenle ihracat 
için bu yılın bütçesinde destekleri tam üç 
kat artırdık.

Eximbank'ın kaynaklarını o kadar artırdık ki 
tamamı kullanılamıyor. Șimdi sermayesini 
daha da artıracağız. Reform seferberliği 
yaptık. 2016 yılının ocak, șubat ayına gidin 
Ar-Ge reformu yaptık. Mayıs ayında iș 
gücü piyasası reformu yaptık. Yargı, Türki-
ye'de hızlı ișlemiyor. Geçen yılın yargı 
reformunun dört bileșeni var, ikisini yaptık. 
Temmuz ayında istinaf mahkemeleri 
devreye girdi. Geçen sene bilirkiși reformu 
yaptık. Modern arabuluculuk ve ihtisas 
mahkemeleri kaldı. O ikisini de inșallah bu 
sene yapacağız. İș ortamını iyileștirme 
konusunda güzel adımlar atıldı. Tasarrufları 

artırmak için bireysel emeklilikte otomatik 
katılımı getirdik. Eğitimde inanılmaz bir 
çaba var. Eğitimden tasarrufa, iș 
ortamından yargıya, Ar-Ge'den istihdama 
kadar her alanda geçen yıl ilerleme var. 
Yeterli mi? Yeterli değil. Anayasa 
reformundan sonra çok hızlı șekilde geriye 
kalan bütün reformları hızlı șekilde hayata 
geçireceğiz.

16 Nisan'da güçlü bir evet, inanıyorum ki 
Türkiye'deki belirsizlikleri azaltır. Türki-
ye’de bir fasıl kapanıp yeni bir fasıl açılır. 
Normalleșme hızlı bir șekilde sağlanır. Geri 
kalan reformların da önceliklendirilmesiyle 
Türkiye tekrar yüksek büyüme patikasına 
girer.

   Ak Parti Hükümetleri dönemini geç- 
miș hükümet dönemleriyle kıyaslayınca 
ekonomi politikalarındaki farkı anlatır 
mısınız?

Türkiye için 80’li ve 90’lı yıllar dünya ile 
ekonomik entegrasyonu sağlama döne-
midir. Ekonomiyi daha fazla rekabete 
dayalı hale getirme niyetiyle dıșa açılma ve 
ekonomide serbestleșme politikaları uygu- 
lanmıștır. Bu açıdan bakıldığında kendi 
içine kapanmıș olan ekonomiyi daha ileri 
seviyelere tașıma adına bu yaklașım 
olumlu olmakla birlikte uygulamada ciddi 
zafiyetler tașımıștır. Demografik, ekonomik 
ve sosyal yapıdaki dönüșümün ihtiyaç 
duyduğu yapısal reformların hayata geçiril-
memesi sonucunda ekonomik sorunlar 
katlanarak artmıștır. Yüksek kamu açıkları 
ve yüksek enflasyonun beslediği belirsizlik 
ortamı ekonominin sık aralıklarla daralma 
ve genișleme girdabına girmesine yol 
açmıștır. 

Mali disiplinden uzak bir anlayıș, kamu 
maliyesi ve para politikası arasındaki 
kopukluk, ekonomik ve finansal açıklığın 
ön șartı olan etkin düzenleme ve denetim 
mekanizmalarının tesis edilmemesi ve 
bankacılık sektörünün sağlıksız durumu 
ekonomiyi çökme noktasına getirmiștir. 
Tüm bu olumsuzluklarla artan ve ertelene-
mez hale gelen yapısal sorunlar, 2001 yılı 
Șubat kriziyle birlikte gün yüzüne çıkmıștır. 

2001 krizi kamu yönetimi, kamu maliyesi, 
finans sektörü ve sosyal sektörler bașta 

Ekonomilerin 
Gelişmesi İçin En 
Önemli Unsurlar 

Güven ve İstikrardır
olmak üzere ekonomide köklü reformların 
yapılmasının șart olduğunu göstermiștir. 
Nitekim ekonomilerin gelișmesi için en 
önemli unsurlar güven ve istikrardır. Bunlar 
ise ancak toplumun desteğini kazanmıș 
yapısal reformların hayata geçirilmesi ile 

Bu, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın Meselesi 
Değil, Bu Kişisel Bir Sorun Değil. Bu Bir Beka 

Sorunu, Memleket Sorunudur



mümkün olabilir. Bu nedenle Hükümetle- 
rimiz döneminde, ekonomiyi șoklara karșı 
dirençli kılmak, ekonomik krizlere neden 
olacak koșulların ortaya çıkmasını önlemek 
ve istikrarlı bir ekonomik gelișmeyi temin 
etmek için yapısal reformları en önemli 
politika aracı olarak benimsedik.

Sürdürülemez hale gelen kamu mali 
yapısını düzeltmek üzere kamu mali 
reformunu gerçekleștirdik. Kamu maliye-
sinde disiplini esas aldık, borç yapısı ve 
borçlanma mekanizmasını sağlıklı bir 
yapıya kavușturduk ve yatırımların çok 
daha rasyonel hale getirilmesini sağladık. 
Kamu kaynaklarını daha etkin bir șekilde 
kullandık ve kamunun hizmet kalitesini 
artırdık. Uygulanan sıkı maliye politikaları 
ile borç stokunun GSYH’ye oranını 2002 
yılındaki yüzde 72,1 seviyesinden yüzde 
27,5 seviyesine kadar indirdik. 

Temel ișlevi adeta kamunun açıklarını 
finanse etmeye dönüșmüș olan bankaların 
yatırımları ve diğer ekonomik faaliyetleri 
desteklemesini sağladık. Bankacılık 
sektöründe uluslararası en iyi standartlara 
uygun olarak düzenleme ve denetleme 
faaliyetleri etkin bir șekilde uyguladık. Bu 
sayede sistemin istikrarla büyümesini 
destekledik. Bankacılık sistemini küresel 
finans krizini yara almadan atlatabilen bir 
yapıya kavușturduk. Sağlıklı risklilik 
göstergelerine sahip olan bankacılık 
sektöründe kredilerin toplam aktiflere 
oranı, 2002’de yüzde 23 seviyesinden 
2016 yılsonunda yüzde 63,5’e ulaștı.

Adeta bir kara deliğe dönüșen sosyal 
güvenlik sisteminde reform gerçekleștirdik. 
Emeklilik yașında kademeli bir artıș 
sağladık ve rasyonel hale getirdik. Genel 
Sağlık Sigortası Reformu ile birlikte tüm 
vatandașlarımızın sağlık hizmetine erișimini 
sağladık. Ayrıca sağlık hizmetinde herkese 
eșit kapsam ve kalitede hizmet sunulması 
sağladık. Sabah güneș doğmadan hastane 
sırası alma, hastanede rehin kalma gibi 
sorunlar artık tarih oldu. Bugün artık șehir 
hastanelerimizi konușuyoruz. Sağlık 
sistemimizde elde ettiğimiz kalite, 
yurtdıșında da talep yaratıyor ve hastane-
lerimiz yurtdıșına yatırım yapıyor. 

Yıllar boyunca kronikleșen fiyat istikrar- 
sızlığının neden olduğu Türk parasına olan 
güven kaybının ortadan kaldırılması ve fiyat 
istikrarının sağlanması en önemli politika 
alanlarından biri oldu. Kronikleșmiș çift 
haneli enflasyonu tek haneli rakamlara 
düșürdük. Son dönemde gıda 
enflasyonundaki oynaklıkların, döviz 
kurunun birikimli etkilerinin ve artan enerji 
fiyatlarının etkisiyle bir bozulma 
gerçekleșse de bu durumun geçici 
olduğunu ve yılsonuna doğru 
enflasyonunun yeniden tek haneli seviye- 

lerde gerçekleșeceğini öngörüyoruz.

2002-15 döneminde yașanan küresel krize 
rağmen Türkiye ekonomisi yıllık ortalama 
yüzde 5,9 büyüdü. Yine bu dönemde 
büyümenin oynaklığını düșürdük. Gelir 
dağılımında iyileșme sağlayan birkaç 
OECD ülkesinden biri olduk. Kısa zamanda 
kiși bașına gelirde alt-orta gelir grubundan 
üst-orta gelir grubuna geçmeyi bașardık. 

Dıș ticaret açısından da son 15 yıl dünya 
ekonomisi ile hızlı bir bütünleșme dönemi 
oldu. İhracatımız 2002 yılında 36 milyar 
dolar iken 2016’da 140 milyar doları aștı. 
Aynı dönemde 1 milyon doların üzerinde 
ihracat yaptığımız ülke ve ürün sayımız üç 
katından fazla arttı. Diğer taraftan 2000’li 
yılların bașında Türkiye sadece 1 milyar 
dolar seviyesinde doğrudan yabancı 
yatırım alırken, 2005 yılından itibaren yıllık 
ortalama 15 milyar dolar  yabancı sermaye 
yatırımı çekti. 

Tüm bu ekonomik kazanımların kapsayıcı 
olması önceliklerimiz arasında yer aldı. 
2005 yılından bu yana 7,6 milyon ilave 
istihdam yarattık. Aynı dönemde ișgücüne 
katılım oranı 7,7 puan artarak yüzde 52 
oranına yükseldi. İstihdam oranı ise 6 puan 
artarak yüzde 46,3’e ulaștı. Kadınların 
ișgücünde daha fazla yer alması konusun-
daki çabalarımız sonucunda, kadınların 
ișgücüne katılım oranı 2005 yılındaki yüzde 
23,3 seviyesinden 2016 itibarıyla yüzde 
32,5’e yükseldi. İstihdamda artıș sağlarken 
kayıtdıșı ekonomi ile mücadelemizi 
sürdürdük. Kayıt dıșı istihdamı 2005 yılında 
yüzde 48,2’den 2016’da yüzde 33,5 
seviyesine düșürdük.    

Ekonomik gelișmenin istikrar kazanmasına 
engel olan bu ana reform alanlarının yanı 
sıra ișgücü piyasasının etkinliği ve kadın 
istihdamının artırılması için ișgücü piyasası 
reformları gerçekleștirdik. Ekonomide özel 

Bankacılık Sistemini Küresel Finans Krizini Yara 
Almadan Atlatabilen Bir Yapıya Kavuşturduk

kesimin rolünün artırılması, yatırım 
ortamının iyileștirilmesi, Ar-Ge’nin daha 
fazla desteklenmesi ve hukuk sisteminin 
ișleyișinin etkinleștirilmesi için arka arkaya 
reformları hayata geçirdik.

Yine bu dönemde iç krizlerle enerjisini 
tüketen bir ekonomi olmaktan kurtulduk ve 
ekonomi diplomasisi alanında çok önemli 
hamleler yaptık. Küresel ekonomi günde- 
mini takip eden ve önemli katkı sağlayan 
Türkiye, pek çok uluslararası organizasyo-
na ev sahipliği yaptı. Bunlardan en önemli- 
lerinden biri, 2009 yılında Dünya Bankası 
ve IMF yıllık toplantılarıdır. 2011 yılında 
ülkemiz Birleșmiș Milletler En Az Gelișmiș 
Ülkeler Konferansına ev sahipliği yapmıș 
ve konferansın sonuçları İstanbul Dekla- 
rasyonu ve Eylem Planı olarak yayınlan-
mıștır. 2012 yılında OECD Bakanlar 
Konseyi’nin Bașkanlığını yaptık. Küresel 
gündeme önemli katkı sağladığımız 2015 
yılı G20 Zirvesi ev sahipliğimizde küresel 
ekonomi yönetiminde yatırımı, uygulamayı 
ve kapsayıcılığı öne çıkardık.

Son on beș yılda uygulanan politikalar 
sonucu Türkiye ekonomisi önceki kırılgan 
günlerini geride kaldığını ispat etmiștir. 
Yakaladığı istikrar ortamıyla dünyanın en 
güçlü büyüme performansı gösteren 
ülkelerinden biri olmuștur. Rekabet 
gücümüzü daha da artırmak, küresel değer 
zincirinde üst basamaklara çıkmak ve 
toplumumuzun refahını yüksek seviyelere 
çıkartmak için önümüzde hala yoğun bir 
reform gündemi bulunuyor. Eğitim, 
rekabetçilik, ișgücü ve yenilikçilik reform 
ajandamızda yer alan ana alanlardır. 

Hükümet olarak Türkiye'nin artık önemli bir 
ihtiyacı olan Anayasa reformunun ülkemize 
daha fazla istikrar sağlayacağına ve ekono-
mimize de ivme kazandıracağına 
inanıyoruz. Ekonomide elde ettiğimiz 
kazanımların güçlenerek artması için 
istikrarlı bir siyasi yapının tesis edilmesi 
büyük bir öneme sahip olup güçlü, 
sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme 
hedefimizde bize güç verecektir. 

Eğitim, Rekabetçilik, İşgücü ve Yenilikçilik 
Reform Ajandamızda Yer Alan Ana Alanlardır



CUMHURİYETİMİZ
GÜÇLENİYOR

EKONOMİMİZ
BÜYÜYOR MİLLETİMİZ KAZANIYOR

TÜRKİYE KAZANIYOR

DAHA ÇOK YATIRIM, DAHA ÇOK İŞ
DAHA ÇOK HİZMET, 
DAHA HUZURLU VE GÜVENLİ 

TÜRKİYE



Çift bașlılık ortadan kalkıyor, geçmiște görülen Cumhurbașkanı-Bașbakan uyumsuzluğu 
ve bundan kaynaklı krizler tarihe karıșıyor. 

Kurulacak hükümete güvenoyunu sandıkta bizzat millet veriyor. 
Beș yıllık kesintisiz istikrar dönemleri geliyor. 

Yasama ile yürütme henüz sandıkta ayrılıyor. Meclisi de Hükümeti de millet seçiyor.

Meclisi de Hükümeti de millet seçiyor.

Rejim değil, sistem değișiyor. Üniter yapımız güvence altına alınıyor, 
Cumhuriyetimiz güçleniyor.

Hükümet icraat ve hizmet üretiyor. Meclis kanun hazırlayıp çıkarıyor, millet adına 
Cumhurbașkanını ve Hükümeti denetliyor.

İstikrar kalıcı oluyor, demokrasi güçleniyor. Güven ve huzur artıyor.

Hükümet daha hızlı karar alıyor, daha büyük ve daha çok icraat yapıyor. 
Yeni dev projeler hayata geçiyor. 

Ekonomi büyüyor. Yatırımlar artıyor, yeni iș imkanları doğuyor, ișimiz gücümüz çoğalıyor. 

Terörle mücadelemiz güç kazanıyor. Milli savunma sanayimiz büyüyor
terör örgütlerinin kökü kazınıyor. 

Türkiye örnek ve öncü ülke haline geliyor. Dünyada daha çok söz ve hak sahibi oluyor.

Uyum ve uzlașma kültürü geliyor. Demokratik reformlar hızlanıyor.

Bürokrasi azalıyor, hizmetler artıyor. Kurumlar çağın ihtiyaçlarına göre hızla yenileniyor.
Esnafın, KOBİ’nin, yatırımcının önündeki engeller kalkıyor, daha çok iș, daha çok 
üretim imkanı geliyor.

Kurumlar çağın ihtiyaçlarına göre hızla yenileniyor. Esnafın, KOBİ’nin, yatırımcının 
önündeki engeller kalkıyor. daha çok iș, daha çok üretim imkanı geliyor.

Bağımsız ve tarafsız yargı geliyor. Kuvvetler ayrılığı ilkesi güçleniyor.

Gençlerin demokrasiye ve siyasete katılımı artıyor. Temsilde adalet geliyor.

Cumhurbașkanına, yardımcılarına ve bakanlara cezai ve hukuki sorumluluk geliyor. 
Meclisin denetleyici yetkileri güçleniyor. 

Erken seçim krizleri tarihe karıșıyor. Daha akılcı, daha sorumlu bir siyaset anlayıșı geliyor.

Askeri yargı kalkıyor, asker-sivil ayrımı bitiyor. Herkes aynı yargı kurumlarına tabi oluyor.

Artan nüfusun Mecliste temsili sağlanıyor. Vatandașımız kendi ilinde daha fazla 
vekile kavușuyor.

Sıkıyönetim uygulaması tümden kaldırılıyor. Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme 
Kurulu’nun denetimine açılıyor. 

Vesayetçi yapıların yargıya sızması önleniyor. Yargı güçleniyor.



RÖPORTAJ

Teșkilattan Sorumlu
Genel Bașkan Yardımcısı

MUSTAFA ATAŞ



   Halk oylamasına sunulacak olan 
anayasa değișikliğine ülkemizin 
neden ihtiyacı olduğunu anlatır 
mısınız?

Ülkemiz cumhuriyet kurulduktan bu 
yana 94. Yılın içerisindeyiz. 94 yıllık 
dönem içerisinde de ülkemizde 65 
tane hükümet kurulmuș. Bu 65 
hükümetin; 34 tanesinin ömrü 1 yıldan 
az, 13 tanesi de 1-2 yıl arasında görev 
yapmıștır. Yani bu ne demek oluyor? 
65 hükümetin 47 tanesi ömrü iki 
yıldan az olmuș. Ömrü kısa 
hükümetlerle bu ülkede istikrarı 
sağlamak, millete hizmet etmek 
mümkün değildir. Zaten bunu da 
geçmiș tarihler de yașadık ve gördük. 
Șimdi istiyoruz ki gelișen kalkınan 
dünyada, ülkemiz de yerini alsın ve 
gelișen dünyaya ayak uyduran bir 
yönetim șekliyle kendini șekillendirsin. 
Bunun da tek çözümü dünya ülkele- 
rine baktığınız zaman gelișen ülkeler; 
bașkanlık sistemiyle ya da yarı 
bașkanlık sistemiyle yönetiliyor. Türki-
ye’nin de buna ihtiyacı var. Çünkü AK 
Parti iktidarlarından önceki dönemlere 
baktığınız zaman Cumhurbașkanları 
ile Bașbakanlar arasında sürekli 
çatıșmalar yașanmıș. Yetki kullanma 
konusunda Cumhurbașkanları ile 
Bașbakanlar arasında bir takım 
uyușmazlıklar olmuș. Örnek vermek 
gerekirse; Kenan Evren ile Turgut 
Özal, Süleyman Demirel ile Turgut 
Özal, Süleyman Demirel ile Tansu 
Çiller, daha sonra A. Necdet Sezer ile 
onun Cumhurbașkanı seçilmesi için 
teklifte bulunan Bülent Ecevit arasın-
da sürekli huzursuzluklar yașanmıș. 
Bu yașanan huzursuzlukların 
faturasını ülkemiz, milletimiz 
ödemiștir. Ülkemizin gelișmesi ve 
kalkınması noktasında zerre kadar 
mesafe yol alınamamıș, alınamadığı 
gibi ülkemizin gelișmesi için gayret 
eden bașbakanlar, yöneticilerde 
maalesef sudan bahaneler ile önleri 
kesilmiștir.

AK Parti’nin ilk 5 yılını kapsayan 
dönemi Necdet Sezer Cumhur-
bașkanlığı döneminde geçirdik. Bu 
süreçte mecliste çıkarılan birçok yasa 
Necdet Sezer tarafından Anayasa 
Mahkemesine götürüldü ve iptal edil- 

di. Böyle sıkıntılarla ülkeyi yönetmeye 
ve hizmet etmeye çalıșıyorsunuz. 
İstiyoruz ki bizden sonraki nesillerin 
Türkiye’de artık Cumhurbașkanlarıyla, 
Bașbakanların münakașa ve tartıșma-
larının olmadığı, hızlı kararların alındığı 
ve bu ülkenin daha objektif, daha 
kararlı bir șekilde yönetilebileceği 
istikrarlı bir sürece kavușsun. Bunun 
tek çözümü de Türkiye’de güçlü bir 
Cumhurbașkanlığı Hükümet 
Sistemi’ne geçilmesidir. AK Parti’nin 
öteden beri zaten savunduğu bu 
sistemi Sayın Bahçeli’de mecliste 
yaptığı bir konușmada gündeme 
getirince bu süreç bașlamıș oldu. 

Peki, bu iși savunan bir tek biz miyiz?
Bizden önceki liderlere baktığınız 
zaman Necmettin Erbakan, Alparslan 
Türkeș, Turgut Özal, Muhsin 
Yazıcıoğlu ve Süleyman Demirel’in 
kendi Bașbakanlıkları, Genel Bașkan-
lıkları, Cumhurbașkanlıkları döne-
minde bugün bizim arzu ettiğimiz 
Cumhurbașkanlığı Hükümet Sistemi-
nin ikame edilmesi yönünde onların 
da talepleri olmuș ama bir türlü hayata 
geçirememișler. Bu iș inșallah bize 
nasip olacak. MHP’nin ve BBP’nin de 
desteğiyle bu ülkenin geleceğini 
düșünen, sağduyulu seçmenlerimizle 
16 Nisan’da en doğru karar “Evet” 
yönünde çıkması suretiyle Türkiye 
yeni bir yönetim sistemine Bismillah 
demiș olacak. Tabi yeni Hükümet 

Sisteminin uygulanması 2019 yılında 
bașlayacak ama 16 Nisan’da en 
azından bunun kararını vermiș olacak. 
Bu kararın Evet çıkmasıyla da 
inanıyorum ki Türkiye’de siyasi, 
ekonomik ve toplumsal istikrar sağla-
nacaktır. 

    Halk oylaması sürecinde Teșkilat 
Bașkanlığı, kritik bir öneme sahip. 
Bu anlamda çalıșmalarınızdan bah-
sedebilir misiniz?
 
AK Parti Türkiye’nin en büyük sivil 
toplum örgütlerinden birisi. İsmi parti 
de olsa partiler de aynı zaman bir sivil 
toplum örgütüdür. Dolayısıyla 1 
milyon 600 bine yakın aktif çalıșan ve 
10 milyon 50 bin civarında üyesi olan 
bir yapıyı yönetmek tabi ki sizin de 
söylediğiniz gibi kolay değil. 

Uzun yıllar siyasetin içinden gelen 
birisi olarak tecrübelerimizle ve 13 
yıllık Seçim Koordinasyon Merkezi 
Bașkanlığı görevini yürütmenin bize 
vermiș olduğu birikimleri ile hem 
teșkilatlarımızı hem illerimizin yapısını 
tanıdığımızı düșünüyorum. 

Teșkilatçılık konusunda da Sayın 
Cumhurbașkanımız ile uzun yıllar 
siyaset yapan birisi olarak teșkilatçılığı 
biz Cumhurbașkanımızdan öğrendik. 
Onun İl Bașkanlığı döneminde İstan-
bul’da birlikte siyaset yaptık. Daha 

ÖMRÜ KISA HÜKÜMETLERLE BU ÜLKEDE İSTİKRARI 
SAĞLAMAK, MİLLETE HİZMET ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR

Teşkilatçılığı Biz
Cumhurbaşkanımızdan Öğrendik



sonra ki yıllarda Genel Bașkanlığı 
döneminde ben de 13 yıl Seçim Koor-
dinasyon Merkezi bașkanlığı yaptım. 
Biz ondan çok șeyler öğrendik, 
teșkilatçılığı ondan öğrendik, siyaseti 
ondan öğrendik ve halen öğrenmeye 
çalıșıyoruz. Ondan öğrendiğimiz 
kurallar ve ilkeler çerçevesinde de 
teșkilat bașkanlığımızı yapmaya 
çalıșıyoruz. 

Biz ilkelerimizle, kurallarımızla, 
tüzüğümüzle, yönetmeliklerimizle 
parti teșkilatlarımızı yönetmeye 
çalıșıyoruz ama zaman zaman (siya- 
set yapma tarzları ve beklentileri 
gerçekleșmeyince)  bir takım șikayet- 
ler olabiliyor. Oradaki yönetimler ve 
yönetimde ki yapı değiștikçe de insan 
unsurları değișmiș oluyor. Onun için 
sürekli eğitimden geçmesi gereken bir 
zaruret ortaya çıkıyor. Belirli zaman 
aralıkları ile teșkilat eğitimlerimizi 
veriyoruz.

Halk oylaması yapıldıktan sonra tüm 
teșkilatlarımızda kongre süreçlerini 
bașlatmayı düșünüyoruz. Teșkilatlar 
siyasi partilerin omurgalarıdır, teșkilat-
lar olmadan siyasi partiler varlıklarını 
sürdüremezler, geleceğe yürüyemez- 
ler. Onun için biz de teșkilatlarımızı 
dinç ve dinamik tutmaya çalıșıyoruz. 
Her üç kademede, gençlik kolları, 
kadın kolları ve ana kadememizde 
haftalık, aylık toplantılarımızı planlı bir 
șekilde yapıyoruz. İllerden ilçelere, 
ilçelerden beldelere, beldelerden 
mahallelere, köylere ve sandıklara 
kadar teșkilatımızın her kademesinde 
istișareye önem veriyoruz. Yedi bölge 
esaslı olarak Teșkilat Bașkan Yardım-
cılarımız ve İl Koordinatörlerimiz ile İl 
ve Bölgeler ile Genel Merkez arasında 

köprüyü, disiplini sağlıyoruz. Her ay 
düzenli olarak İl Bașkanları Toplantısı 
yapıyoruz. Genel Merkezden 
sandıklara kadar her birim kendi 
alanında sistematik bir biçimde ekip 
ruhuyla çalıșmalarını yürütüyor. 

Tabi siyasi partilerle yapılacak 
çalıșmalarda siyasetin okulu yok. AK 
Parti, Siyaset Akademisi’ni bașlatarak 
bu eksikliği gidermenin gayreti 
içerisinde oldu. Gençlerimizi en 
verimli șekilde değerlendirmek sure- 
tiyle, geleceğe hazırlamaya 
çalıșıyoruz. Gençlik Kollarımızda 
yetișen siyasetçi arkadașlarımızı ana 
kademeye kaydırmak suretiyle, ana 
kademeye gelen arkadașlarımız belki 
genel merkez düzeyinde, milletvekili 
düzeyinde, belediye bașkanlığı 
düzeyinde farklı alanlarda onlardan da 
istifade etmenin gayreti içindeyiz. 
Siyaset mekanizmasını doğru bir 
șekilde ișletmeye çalıșıyoruz.

Zaten teșkilatçılıktaki en önemli 
unsurlardan birisi uyumdur, uyumsuz 
bir teșkilatın bașarılı olma șansı yoktur 
ve teșkilatçılık ilkeleriyle, kurallarıyla 
yürür. Dolayısıyla bizde seçim dönem-
lerinde Seçim Koordinasyon Merkez- 
leri devreye girer. Genel Merkezden 
illere, illerden ilçelere doğru yönetilen 
ve yürütülen bir yapı halinde çalıșma-
lar yapılır. Bunlar hem yatay olarak 
hem de dikey olarak birbiriyle irtibat 
halinde çalıșmalarını sürdürürler. 
Yataydan kastım șu; genel merkezden 

mahallelere kadar bizim kadın ve 
gençlik kollarımızla ana kademeleri- 
miz var. Bunlar bir yatay ilișki içinde- 
dirler birbirleriyle irtibatlı çalıșmalar 
yaparlar. Bir de dikey ilișkisi vardır, ta 
sandıklardan genel merkeze kadar. 
Raporlama aylık olarak sandıklar 
mahalleye, mahalleler ilçeye, ilçeler 
ile, iller de genel merkeze, genel 
merkezden tüm birimlerimizin faali-
yetlerini takip edebilen, izleyebilen bir 
sistemimiz var. Bu sistem ile tüm 
teșkilatımızı izleyebiliyoruz.

Seçim dönemlerinde de Seçim Koor-
dinasyon Merkezimiz seçim faali-
yetlerini, yapılan günlük faaliyetleri 81 
ilde 970 ilçemizde buradan takip etme 
imkanına sahip. Dolayısıyla bütün bu 
organizasyonlar teșkilatlar tarafından 
yürütülür.  Yani Genel Bașkanımızın 
hangi ilde miting yapacağı ve kimlerin 
ona eșlik edeceği ulașımından tutun 
lojistik desteğine varana kadar her șey 
Genel Merkez Seçim Koordinasyon 
Merkezi tarafından yönetilir. Bizler de 
teșkilatlar olarak bu süreçlerde Seçim 
Koordinasyon Merkezine destek 
veririz, aksayan yönler varsa onları 
telafi edici tedbirler alırız. Teșkilat 
birimlerimiz içerisinde çalıșmayan 
unsurlar varsa bunları ya çalıșır hale 
getiririz ya da çalıșacak unsuru orada 
inșa etmek suretiyle böyle bir destek 
vererek huzur içerisinde el birliği 
içerisinde bu çalıșmaları sürdürürüz, 
yönetiriz.  

İl ve İlçelerimizin birçoğunda olușturu-
lan çağrı merkezimiz var. Çağrı 
merkezlerinde çalıșan görevli 
arkadașlarımız önce üyelerimizden 
bașlayarak, tek tek arayıp, bir 
taleplerinin olup olmadığı, çalıșmalar-
la ilgili bize halk oylamasıyla ilgili ka- 
rarlarının, düșüncelerinin ne olduğunu 
öğreniyoruz. Bizde seçim bölgelerimi- 
ze gittiğimiz zaman, o seçim koordi-
nasyon merkezlerini ziyaret edip 
çalıșmalarını gözlemliyoruz. Geçen 
gün İstanbul Çekmeköy’de, çağrı 
merkezimizi ziyaret ettiğimizde 
üyelerimiz aranıyordu. Hatta bir 
üyeyle de ben orada, canlı olarak 
görüșme fırsatı buldum. Gittiğimiz 
yerlerde biz de zaman zaman bu faali-
yetlere katılıyoruz. Kendimiz üyelerle 

10 Ağustos 2014 Tarihinde Cumhurbaşkanı Olunca 
ve Fiilen Artık Buradaki Fiziki Ortamından Ayrıl-

ması, Bizi Adeta Öksüz ve Yetim Gibi Bıraktı



bizzat görüșme fırsatı buluyoruz. 

Üyelerle yapılan görüșmelerinin 
hepsinin sonuçları bilgisayar ortamına 
aktarılıyor ve genel bir rapor hazır-
lanıyor. İstanbul’da șuana kadar 500 
binin üzerinde üyemiz ile telefonla tek 
tek aranarak raporlaması yapıldı. O 
raporlamalar sonucuna göre de, çalıș-
ma metotlarımızı șekillendirmeye 
çalıșıyoruz.

Türkiye genelinde; Gençlik Kollarımız, 
Sayın Bașbakanımızın imzasıyla hazır-
lanmıș olan 14 Milyon civarındaki 
isme yazılı mektupları bizzat seçmen-
lerin kapılarını çalarak dağıtma 
çalıșmasını yürütüyorlar. Onlar da o 
mektupları dağıtırken, yaptıkları faali-
yetleri raporlayıp, bilgisayar ortamın-
da, Genel Merkez Gençlik Kolları 
Bașkanlığımıza rapor olarak sunuyor-
lar. Diğer kademelerimizde de bu tarz 
çalıșmaları yürütmeye ve yönetmeye 
çalıșıyoruz.  

   Geçmiște SKM Bașkanlığı bugün 
ise Teșkilat Bașkanlığı yapmıș birisi 
olarak AK Parti’nin girdiği bütün 
seçimlerde etkin bir görev aldınız. 
Bu süre içerisinde unutamadığınız 
bir anınızı anlatır mısınız?

7 Haziran 2015 Genel Seçim 
sonuçlarının bize yașattığı hüzün…
Kurucu Genel Bașkanımızla 
(Bașbakanlığı döneminde) birlikte, o 

çalıșmaların heyecanını arazi de 
birlikte yașamak, görmek, nihayet 
seçim akșamı oturup, orada birlikte o 
sonuçları izlemek ve o heyecanı 
yașamak. Biz 2002 genel seçimlerin-
den 1 Kasım 2015 genel seçimlerine 
kadar 11 seçimde o mutluluğu ve 
heyecanı yașadık. Milletimizin bize 
teveccühünü eksiltmeden, her seçim-
de bize destek vermesinin onurunu, 
șerefini, mutluluğunu yașadık. Tabi 
biz, milletimizle birlikte bu ülkeyi 
yönetmeye karar vermiș ve uygulayan 
bir partiyiz. Kurulduğumuz günden bu 
güne kadar asla milletimize yalan 
söylemedik, aldatmadık. Bu çok 
önemli bir șey. Milletimiz de bunun 
karșılığını bize her seçimde verdi. 
Bundan dolayı milletimize müteșekki-
riz. Sayın Cumhurbașkanımızla 
burada bütün seçimleri birlikte 
yașamıștık. 10 Ağustos 2014 tarihinde 
Cumhurbașkanı olunca ve fiilen artık 
buradaki fiziki ortamından ayrılması, 
bizi adeta öksüz ve yetim gibi bıraktı. 
Bunun da hüznünü hep yașadık, ben 
günlerce alıșamadım. Genel Merkez’e 
gelip giderken, Sayın Cumhur-
bașkanımızın buradaki fiziki 
yokluğunu hep hissettim. Yani 
hatıralar diyorsunuz ya iște benim için 
önemli hatıralar...

     AK Parti’nin girdiği her seçimden 
zaferle çıkmasını sağlayan etkenler 
nelerdir? 

Tayyip Erdoğan’ın Çok Farklı
Özellikleri Var. 

İnancı, Disiplini ve Takipçiliği… 

Güven duyulan bir lider ve güven 
duyulan bir parti olușumudur. Güve-   
ninizi kaybettiğinizde halkın desteğini 
de kaybedersiniz. Liderin arkasında 
duran ilkeli, kurallı, disiplinli çalıșan bir 
teșkilat. Yani lidersiz bir siyaset 
bașarılı olamaz, teșkilatsızda bir parti 
bașarılı olamaz.

Türkiye genelinde 81 ilimizin il yöne-
tim kurulu toplantıları pazartesi günü 
yapılır.  Biz bunu biliriz. İlçe yönetim 
kurulu toplantıları salı günü yapılır. 
Teșkilat Bașkanlığım döneminde bu 
toplantıların hepsini tek düze, günlere 
getirdik. Neden böyle yaptık? İl koor-
dinatörlerimizle habersiz olarak dene-
tim ve kontrollerimizi yapalım. 
Aksayan yönleri varsa anında tedbir 
alıp, çalıșmaları disiplinize edelim diye 
bu yöntemi uyguluyoruz.

Danıșma meclislerinin her ay düzenli 
bir șekilde il ve ilçelerde yapılmasını 
ve denetimlerini yapmaya çalıșıyoruz. 
Tabi șu seçim dönemlerinde pek 
bunları uygulama șansımız olmuyor 
ama normal zamanda bunların 
hepsinin denetimini yapıyoruz. Onun 
için, teșkilat olmadan, biraz önce 
ifade ettim partiler hayatlarını idame 
ettiremezler. Partiyi bașarıya tașıyan 
en önemli unsurlardan birisi de hiç 
șüphesiz liderdir. Biz hamdolsun, 
Kurucu Genel Bașkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bunu 
doya doya yașadık. Çünkü Tayyip 
Erdoğan’ın çok farklı özellikleri var. 
İnancı, Disiplini ve Takipçiliği… 

Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 
siyaset yapma fırsatını veren Allah’a 
hamdediyorum. 



GUVENOYUNU
MILLET
VERIYOR
Kurulacak hükümete güvenoyunu
sandıkta bizzat millet veriyor.
Beş yıllık kesintisiz
istikrar dönemleri geliyor.

MILLETIN
SECIMI
MILLETIN
IKTIDARI
Yasama ile yürütme
daha sandıkta ayrılıyor.
Meclisi de Hükümeti de
millet seçiyor.

Geçmişte görülen
Cumhurbaşkanı-Başbakan
uyumsuzluğu ve bundan kaynaklı
krizler tarihe karışıyor.

1 2 3

GUCLU
YONETIM
GUCLU
TURKIYE
Rejim değil, sistem değişiyor.
Üniter yapımız güvence
altına alınıyor, Cumhuriyetimiz
güçleniyor.

ICRAATCI
HUKUMET
GUCLU MECLIS
İcraatçı hükümet,
Güçlü Meclis geliyor.
Hükümet icraat ve hizmet üretiyor.
Meclis kanun hazırlayıp çıkarıyor,
millet adına Cumhurbaşkanını ve
Hükümeti denetliyor.

4 5 GUVENLI VE
HUZURLU
TURKIYE
İstikrar kalıcı oluyor,
demokrasi güçleniyor.
Güven ve huzur artıyor.

6

DAHA COK
ICRAAT
Hükümet daha hızlı karar alıyor,
daha büyük ve daha
çok icraat yapıyor.
Yeni dev projeler
hayata geçiyor.

BUYUYEN
EKONOMI
DAHA COK IS
Ekonomi büyüyor.
Yatırımlar artıyor,
yeni iş imkanları doğuyor,
işimiz gücümüz çoğalıyor.

TERÖRLE
KARARLI
MUCADELE
Terörle mücadelemiz
güç kazanıyor.
Milli savunma sanayimiz büyüyor,
terör örgütlerinin kökü kazınıyor.

7 8 9
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LIDER VE
ONCU ULKE
Türkiye örnek ve öncü
ülke haline geliyor.
Dünyada daha çok söz ve
hak sahibi oluyor.

10

YARGI
SIVILLESIYOR
Askeri yargı kaldırılıyor,
asker-sivil ayrımı bitiyor.
Vatandaşlarımızın hepsi aynı
yargı kurumlarına tabi oluyor.

CALISAN
MECLIS
TEMSILDE
ADALET
Artan nüfusun Mecliste
temsili sağlanıyor.
Vatandaşımız kendi ilinde
daha fazla vekile kavuşuyor.

SIKIYÖNETIM
KALKIYOR
Sıkıyönetim uygulaması
tümden kaldırılıyor.
Silahlı Kuvvetler Devlet
Denetleme Kurulunun
işleyişi içine alınıyor.

17 18 19

YARGI
GUCLENIYOR
Vesayetçi yapıların yargıya
sızması önleniyor.
Yargı güçleniyor, seçilmişlerin
iradesi ağırlık kazanıyor.

20

YENI
REFORMLAR
GUCLU
DEMOKRASI
Uyum ve uzlaşma kültürü geliyor.
Demokratik reformlar hızlanıyor.

BUROKRASI
AZALIYOR
HIZMETLER
ARTIYOR
Kurumlar çağın ihtiyaçlarına
göre hızla yenileniyor.
Esnafın, KOBİ’nin, yatırımcının önündeki
engeller kalkıyor. Daha çok iş, daha çok
üretim imkanı geliyor.

BAGIMSIZ VE
TARAFSIZ
YARGI
Bağımsız ve
tarafsız yargı geliyor.
Kuvvetler ayrılığı
ilkesi güçleniyor.

11 12 13

GENCLERIMIZE
GUVENIYORUZ
Gençlerin demokrasiye ve
siyasete katılımı artıyor.
Temsilde adalet geliyor.

GUC MILLETTE
DENETIM
MECLISTE
Cumhurbaşkanlarına,
yardımcılarına ve bakanlara
cezai sorumluluk geliyor.
Meclisin denetleyici
yetkileri güçleniyor.

DAIMA GUVEN
DAIMA
ISTIKRAR
Erken seçim krizleri
tarihe karışıyor.
Daha akılcı, daha sorumlu bir
siyaset anlayışı geliyor.

14 15 16
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Meclis ve Cumhurbaşkanlığı
seçimleri aynı gün yapılacak

Yürütmeyi de Yasamayı da
millet belirlemiş olacak
Hükümete güvenoyunu

sandıkta bizzat millet verecek

100 bin imza toplayan kişi de
Cumhurbaşkanı adayı

olabilecek

İlk turda yüzde 50’yi geçen 
seçilecek.Bu olmazsa, en çok 

oy alaniki adayla ikinci
 tura gidilecek

Koalisyonlar tarihe karışacak
5 yıllık kesintisiz istikrar

dönemi başlayacak
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yeniden aday olma imkanı 
kalmadığı için görevine 

veda edecek,  partisi yeni 
bir ismi aday gösterecek

kendi görev süresini de
kısaltmış olacak

Kararı kim almış olursa olsun 
Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 

Meclis Seçimi aynı günde 
yenilenecek

Yeni seçime kadar Cumhur-
başkanı yardımcısı Cumhur-
başkanlığına vekalet edecek

Cumhurbaşkanı yardımcısı ve 
hükümet sadece seçim hüküme-

ti olarak işlev görecek

Yani en fazla
10 yılla

sınırlanmış olacak
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Cumhurbaşkanı ile 
Başbakanın yetkileri 
birleştiriliyor.

1

Geçmişte görülen 
Cumhurbaşkanı-Başbakan 
uyumsuzluğu ve bundan kaynaklı 
krizler tarihe karışıyor.

2

Mevcut sistemde kanun hükmünde 
kararname hazırlama yetkisi Bakanlar 
Kurulunda. Şimdi Hükümet Meclis dışından 
ve doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından 
kurulacağı için, yürütme ve icraat alanında 
kararname çıkarma hakkı 
Cumhurbaşkanına tanınıyor.

3

Ancak mevcut düzenlemeye kıyasla, 
kararnamelerin kapsamı sınırlandırılıp 
daraltılıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 
anayasal yargı denetimine alınıyor. Meclisteki 
ilk iki parti Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini 
Anayasa Mahkemesi’ne götürebiliyor.

4

Cumhurbaşkanını millet seçtiği için, 
Kurulacak Hükümete de 5 yıllığına 
güvenoyu vermiş oluyor.
Yüzde 50+1 oyla seçilen
Cumhurbaşkanı Hükümeti kuruyor.

5 6

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 
Cumhurbaşkanı tarafından görevden 
alınabiliyor.
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Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görev 
ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
ile düzenleniyor. Bakanlık yapıları çağın 
hızına, teknolojik yeniliklere ve ekonomik 
gelişmelere uygun şekilde yenileniyor, 
bürokratik hantallık bitiyor.

7

Cumhurbaşkanına denetim ve cezai 
sorumluluk geliyor. Cumhurbaşkanı mevcut 
anayasada Meclisin dörtte üç oyuyla sadece 
vatana ihanetten suçlanabiliyor. Şimdi 
hakkında herhangi bir suç işlediği iddiasıyla 
soruşturma açılabiliyor. 

11

Soruşturma önergesinin kabulü için 
salt çoğunluk gerekiyor. Önerge bir ay 
içinde Mecliste görüşülüyor ve beşte 
üç gizli oyla kabul edilebiliyor.

12

Komisyon kuruluyor, Mecliste oylama 
yapılıyor.  Cumhurbaşkanı üçte iki gizli 
oyla Yüce Divan’a yollanabiliyor.

13

Cumhurbaşkanının Bütçe Kanunu dışında 
kanun hazırlama yetkisi bulunmuyor. 
Kanunları Meclis hazırlayıp çıkarıyor, millet 
adına Cumhurbaşkanını ve Hükümeti 
denetliyor.

9

Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ortadan 
kalkıyor, yani yetkili ama sorumsuz 
olmaktan çıkıyor. Mevcut anayasada 
Cumhurbaşkanı denetlenemiyor, 
soruşturulamıyor.

10

Cumhurbaşkanı üst düzey kamu yöneticilerini 
atama ve görevden alma yetkisine sahip oluyor. 
Yeni bir Cumhurbaşkanı seçilip hükümet 
kurulduğunda, üst düzey kamu yöneticileri de 
hızla yenilenebiliyor. Her hükümet, hızla atama 
yaparak, bir an önce icraata başlama imkanına 
kavuşuyor.

8

Yüce Divan’da mahkum olursa, 
Cumhurbaşkanlığı görevi sona 
eriyor. Cumhurbaşkanının tüm iş ve 
işlemleri yargı denetimine tabi 
oluyor.

15

Cumhurbaşkanıyla aynı hükümlere tabi 
olarak yargılanabiliyor.

1614

Yargılama en geç altı ay içinde 
tamamlanıyor. Soruşturma açılan 
Cumhurbaşkanı erken seçim kararı 
alamıyor.
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Kanunlar hükümetin teklifiyle değil, sadece milletvekillerinin teklifiyle çıkarılıyor.
Kanunları milletvekilleri hazırlıyor, Meclise sunuyor.

MECLİS GÜÇLENİYOR,

keskin bir kuvvetler ayrılığı getirildiği için, Cumhurbașkanı yardımcısı veya bakan olarak 
atanan milletvekillerinin
Meclisteki üyelikleri sona eriyor. Bu uygulama çok nadiren olabileceğinden, milletvekilleri 
asli görevleri olan yasamaya ve kendi illerinin icraat, proje ve sorunlarına odaklanıyor.

YASAMA İLE YÜRÜTME ARASINDA

Cumhurbașkanlığı Hükümet Sistemi’nde İcraatçı Hükümet, Güçlü Meclis geliyor.
Hükümet icraat ve hizmet üretiyor. Meclis kanun hazırlayıp çıkarıyor,
millet adına Cumhurbașkanını ve Hükümeti denetliyor.

İCRAATÇI HÜKÜMET, GÜÇLÜ MECLİS GELİYOR.

denetim ve cezai sorumluluk geliyor. Meclis millet adına Cumhurbașkanını ve
Hükümet üyelerini denetliyor. Haklarında Meclis sorușturması açabiliyor.

CUMHURBAȘKANINA, YARDIMCILARINA, BAKANLARA

Sorușturma açılan Cumhurbașkanı erken seçim kararı alamıyor.
Yüce Divan’da mahkum olursa, Cumhurbașkanlığı görevi sona eriyor.

YARGILAMA EN GEÇ ALTI AY İÇİNDE TAMAMLANIYOR.

 (HSYK) yapısı ve seçim yöntemi değișiyor. Adı Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) oluyor.
Mevcut düzenlemede Meclisin üye seçme hakkı yok. Șimdi ise 13 üyeden 7’si Meclis 
tarafından seçiliyor.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU’NUN

Meclis oylamasında en az iki partinin uzlașması gerekiyor. Gereken oy sayısı bulunamaz-
sa, en çok oyu alan iki aday arasında kura çekiliyor. Üye seçiminde Meclis iradesi ağırlık 
kazanıyor.

BİRİNCİ OYLAMADA ÜÇTE İKİ,
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ OYLAMADA BEȘTE ÜÇ OY ARANIYOR.
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Bunun dıșında kanun teklifi verme ve yapma yetkisi sadece Mecliste oluyor.

CUMHURBAȘKANLARININ MECLİSE KANUN SUNMA YETKİSİ
BÜTÇE KANUNUYLA SINIRLANDIRILIYOR.

Meclis salt çoğunlukla kanunu hiç değiștirmeden tekrar kabul ve iade edebiliyor.
Cumhurbașkanı Meclisin yaptığı kanunu Resmi Gazete’de yayınlatarak yürürlüğe sokmak 
mecburiyetinde oluyor.

CUMHURBAȘKANI KANUNU GERİ GÖNDERİRSE,

MECLİS DENETLEMESİNDE MECLİS ARAȘTIRMASI,
Genel görüșme ve yazılı soru uygulamaları devam ediyor. Yeni usuller içtüzükle düzen-
leniyor. Yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi mecburiyeti getiriliyor.

Mecliste komisyon kuruluyor, Genel Kurulda oylama yapılıyor. 
Cumhurbașkanı oylama sonucunda Yüce Divan’a yollanabiliyor.

SORUȘTURMA ÖNERGESİ KABUL EDİLİRSE

Ayni gün meclisin onayına sunuluyor. OHAL ilanının ve OHAL kararnamelerinin Meclis 
tarafından kabulü gerekiyor.
Üç ay içinde Meclisin onaylamadığı kararname hükümsüz kalıyor. Meclisin OHAL’i 
uzatma, kısaltma ya da kaldırma yetkisi bulunuyor. Meclisin bu konudaki denetleme gücü 
ve sorumluluğu ön plana çıkıyor.

CUMHURBAȘKANININ ALDIĞI OHAL KARARI,

Her üyelik için üç aday olmak üzere,
tüm parti gruplarının yer aldığı karma komisyon tarafından belirleniyor.

MECLİSTE HSK ADAYLARI,
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ŞEHİTLER 
ABİDESİ 
ALTINDA 

SEMA 
YAPTILAR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf 
Topluluğu ekibi, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Șehitler 

Abidesi altında sema yaptı.
Tarihi GelibÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Tasavvuf Topluluğu ekibi, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda-

ki Șehitler Abidesi altında sema yaptı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen ÇOMÜ Tasavvuf 
Topluluğu sema ekibi, Șehitler Abidesi önünde sabah 

namazı kıldı. Namazın ardından șehitlere saygı amacıyla 
yapılan semada, 9 mutriban ve 6 semazen görev aldı.
olu Yarımadası'na gelen ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu 

sema ekibi, Șehitler Abidesi önünde sabah namazı kıldı. 
Namazın ardından șehitlere saygı amacıyla yapılan 

semada, 9 mutriban ve 6 semazen görev aldı.
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Hollanda polisi, Türkiye'nin Rotterdam Bașkonsolosluğu önünde Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için 
toplanan Türk vatandașlarına sert müdahalede bulundu.

Hollanda polisi, Bakan Kaya'yı eskortla bölgeden uzaklaștırdıktan sonra, 
Türkiye'nin Rotterdam Bașkonsolosluğu önünde toplanan binlerce Türk 
vatandașını güç kullanarak dağıttı.

Hollanda hükümetinin engellemelerine karșı Bakan Kaya'ya destek vermek 
için bölgede bulunan Türk vatandașlarının üzerine TOMA araçlarıyla tazyikli 
su sıkılan müdahalede, çok sayıda polis köpeği kullanıldı. Vatandașlardan 
bazıları polis köpeklerinin saldırısına uğrarken, arbede sırasında bazı 
göstericiler aldıkları darbeyle bilincini yitirerek yere düștü.

Atlı polislerin katıldığı müdahelede, aralarında Türk gazetecilerin de yer aldığı 
basın mensupları güvenlik güçlerinin fiziksel șiddetine uğradı. 

Hollanda hükümeti, Dıșișleri Bakanı Mevlüt Çavușoğlu ile Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik 
temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemiști. 

Rotterdam Bașkonsolosluğuna geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nın 
önce korumaları gözaltına alınmıștı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalıșan 
polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girișiminde bulunmuștu. Aracın 
kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, bașka bir araçla polis eskortuyla 
Almanya'ya dönmüștü.

HOLLANDA'DAN 
DİPLOMATİK VE DEMOKRATİK

SKANDAL
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PKK’nın yalnızca 
2015 yılında Almanya’da 
topladığı paranın miktarı 
13 milyon avroyu geçiyor

1993’te Almanya’da 
yasaklanmasına rağmen PKK, 

kurduğu çeşitli dernekler 
aracılığıyla propaganda yürütmeye 
devam ediyor, zorla haraç topluyor, 

örgüte eleman temin ediyor

PKK’nın Almanya’da 
14 binden fazla üyesi ve yandaşı 

bulunuyor
 
 

 

PKK’NIN ALMANYA’DAKİ FAALİYETLERİ
 

ALMANYA
PKK ŞİDDETİNE KAYITSIZ KALIYOR

ALMANYA
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2016’da PKK militanları, 
Türk vatandaşlarını, işyerlerini ve 

cami derneklerini hedef alan en az 
42 saldırı düzenledi

Saldırılarda 19 Türk vatandaşı 
yaralandı, 26 bina ve araçta hasar 

meydana geldi

 Almanya genelinde yaklaşık 8 
cami ve cami derneği, PKK’nın 

saldırılarına hedef oldu

 Alman polisi, saldırılarla ilgili 
yaklaşık 38 soruşturma açtı, ancak 
bunların büyük bölümü sonuçsuz 

kaldı

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 39 PKK 
zanlısının çoğu serbest bırakılırken, 

yalnızca 5 PKK’lı tutuklandı

Almanya, terör örgütü PKK’nın faaliyetlerini yasaklamasına rağmen, 
örgüt üyelerinin Türk vatandaşlarını hedef alan şiddet eylemlerine göz 

yumuyor.

61AK Parti Nisan 2017     15.YIL



ADANA ADIYAMAN AFYON AĞRI AKSARAY AMASYA

ANKARAANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR

BARTINBATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS

BOLUBURDUR BURSA

ÇANAKKALEÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE

EDİRNEELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP

GİRESUNGÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA

ADANA ADIYAMAN AFYON AĞRIADANA ADIYAMAN AFYON AĞRI AKSARAY AMASYA

ANKARAANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR

BARTINBATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS

BOLUBURDUR BURSA

ÇANAKKALEÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE

EDİRNEELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP

GİRESUNGÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA



İZMİR MARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS

KASTAMONU KAYSERİ KİLİS KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR

KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN

MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU

OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP

SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON

TUCELİ

İSTANBUL

UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK

İZMİR MARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS

KASTAMONU KAYSERİ KİLİS KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR

KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN

MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU

OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP

SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON

TUCELİ

İSTANBUL

UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK



SEN BEN YOK
TÜRKİYE VAR
AK Parti Ankara İl Bașkanlığınca düzenlenen “Sen Ben 
Yok Türkiye Var” temalı kısa film yarıșmasında dereceye 
girenlere ödülleri verildi.

Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda düzenlenen törene 
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti İl Bașkanı 
Nedim Yamalı, Parti Ankara Milletvekili Emrullah İșler ve 
teșkilatlarımız katılım sağladı.

Yarıșmada jüri tarafından değerlendirilen 47 kısa 
filmden, dereceye girenlerin yanı sıra, jüri özel ödülü ve 
mansiyon ödülü alan toplam 9 filme ödül verildi.

Birinci seçilen “Hasat Zamanı” isimli filmin yönetmeni 
Turan Haste’ye Bakan Avcı, ikinci seçilen “Dönmey-
enler” isimli filmin yönetmeni Haluk Güneș‘e İl Bașkanı 
Yamalı, üçüncü seçilen “Uyanıș” isimli filmin yönetmeni 
İdris Șahin’e Emrullah İșler plaket verdi. Ayrıca Burak 
Çalıșkan’ın “Vahdet Çanakkale” isimli filmi, jüri özel 
ödülü aldı. Ayrıca 5 film ise mansiyon ödülüne layık 
görüldü.

Yarıșmada birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 7 
bin, ayrıca jüri özel ödülü alan filme 2 bin, mansiyon 
ödülüne ise 500’er lira para ödülü verildi.

64 AK Parti Nisan 2017     15.YIL



65AK Parti Nisan 2017     15.YIL



Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız Binali Yıldırım’ın 14.7 milyon gencin ismine özel 
yazdığı mektup, Gençlik Kolları tarafından gençlere elden teslim ediliyor. İște o 
mektup:

Sevgili Melih Ecertaș,

Türkiye’yi siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda yüksek hedeflere ulaștıracak, ülkemizin gücüne güç katacak 
yeni bir sürecin bașındayız.

Anayasa değișikliği teklifi, 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan halk oylamasında sizin oylarınıza sunulacak. 
Bu değișikliğin amacı kısaca șu șekilde özetlenebilir: Cumhurbașkanlığı hükümet sistemi ile hükümet ve 
cumhurbașkanını doğrudan siz seçeceksiniz. Böylece hükümet kuruldu mu kurulmadı mı gibi bir durum 
olmayacak. Seçilen cumhurbașkanı kuracağı hükümet ile beș yıl kesintisiz ülkeyi yönetecek. Nihayetinde 
hizmetlerin ve seçim vaatlerinin gecikmesi sözkonusu olmayacak.

Güçlü iktidar, sürekli istikrar ve güveni de bu sistem beraberinde getirecek.

Önce seçilme yașını 30’dan 25’e düșürmüștük șimdi de 18’e indiriyoruz. Çünkü doğru ve adil olan budur. 
Böylece 7 milyon genç kardeșimize siyasette aktif olarak yer alma imkânı doğuyor. Artık gençler ülke sorun-
larına seyirci kalmayacak bizzat sorumluluk üstlenecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ișaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulașma hedefine 16 Nisanda bu 
değișikliğe diyeceğiniz ‘EVET’ ile yeni bir heyecanla, daha büyük sorumluluklarla sahip çıkmanızı istiyorum.

Bu duygu ve düșüncelerle yapılacak halk oylamasının Türkiye’nin aydınlık yarınlarına vesile olmasını diliyor, 
sana ve ailene sevgilerimi sunuyorum.

Saygılarımla

BİNALİ YILDIRIM

BAȘBAKAN

GENÇLİK KOLLARIMIZDAN BİR İLK
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AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar Referandum öncesi çalıșmalarına 
efeler diyarı Aydın’da devam etti. Hotar Aydındaki karșılamada emniyet güçleri ile bir araya gelerek “Gece 
gündüz ülkemizin güvenliği için çalıșan emniyet güçlerimize bașarılar dilerim.” dedi. ‘Kadınlar Soruyor’ 
programına katılan Hotar Aydın’lı kadınlar ile bir araya gelerek programda önemli açıklamalarda bulundu. 
Hotar “Sayın Cumhurbașkanımız ve Bașbakanımız iyi anlaștığı için bugün huzurluyuz, Cumhurbașkanı 
Bașbakan’a Anayasa kitapçığı fırlattığı için ekonomimizin küçüldüğü günleri tekrar yașamak istemi-
yoruz” dedi. Birlik beraberlik mesajı veren Hotar, “Birlik beraberlik ruhumuz ve vatan sevgimiz ile Çanak-
kale Zaferini kazanan bu milleti torunları doğru ile yanlıșı her zaman ayırt etmiștir, hep beraber ülkemizi 
yönetmeye devam edeceğiz” dedi.

Program sonrası çocuklarla bir araya gelen Hotar “geleceğin teminatı çocuklarımıza en güzel geleceği 
hazırlamak için Evet diyeceğiz” dedi.  Çocuklarla bulușması sonrasında engelliler ile bir araya gelen Hotar 
“engelleri așıp güzel bir gelecek için 16 Nisan’da kararımız Evet” açıklamalarında bulundu. Referandum 
çalıșmalarına aralıksız devam ettiren Hotar Siyaset Akademisi Eğitim Programı katılımcıları ile yapılan sınav 
sonrası bulușmada açıklamalarda bulundu. Hotar: “çok güçlü bir Evet ile Avrupa’ya ve tüm ülke düșman-
larına cevabımızı vereceğiz, isimsiz broșür ve mektuplarla halkımızı kandırmaya çalıșanlara efeler diyarı 
Aydın itibar etmeyecektir” dedi. 

Aydın’da STK’lar ile bulușmasında Cumhurbașkanlığı Hükümet Sistemini madde madde anlatarak, “ülke- 
mizin hiçbir metrekaresini diğerinden ayırmadan çalıșıyoruz” açıklamasında bulunan Hotar, gençlere olan 
güvenini dile getirerek “iletișimde ve teknolojide çok ilerde olan gençlerimize güveniyoruz” dedi. Ana 
Muhalefete yönelik açıklamada bulunan Hotar “afișlerinde çocuk resmi kullanıp gençlerimize güveniyoruz 
diyen Ana Muhalefet, gençlerin Meclis’e girmesine neden bu kadar karșı?” sorusunu yöneltti. 

Gerçekleștirdiği resmi programlar dıșında kapı kapı ev ziyaretlerinde bulunan Hotar; “Türkiye’nin gelișim 
hızına hız katmak için, çocuklarımızın aydınlık geleceği için 16 Nisan’da vesayeti halkımızın da deste- 
ğiyle tamamen kaldıracağız”  dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sİstemİ Halk
İradesİnİn Yönetİme Yansıması Olacak 
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AK Parti Genel Bașkanı ve Bașbakan Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Bașkanlığının yeni binasını hizmete açtı. Bașbakan 
Yıldırım, binadaki balkondan vatandașlara hitap etti. 

Konușmasında İzmir'in tam kadro olduğunu, birlik ve beraberlik içinde tek yürek ve tek vücut olduğunu belirten Yıldırım, 
"Güzel İzmir'in kendisine yakıșanı yaptığını ifade etti.

16 Nisan'a kadar çalıșmaya ant içen fedakar ve yiğit teșkilata teșekkür ettiğini kaydeden Yıldırım, iș yapmaktan açılıș 
yapmaya vakit bulamadıklarını, Türkiye'nin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine hizmet götürmek için gece 
gündüz demeden çalıștıklarını söyledi.

Mega projeler ve dev eserleri hizmete kazandırmanın bahtiyarlığını yașadıklarını anlatan Yıldırım, memleketi olan İzmir'e 
zaman ayırmadan yapamayacağını, yeni il binasında yiğit İzmirlilere bir selam verip kucaklașmak istediğini söyledi.

Eskilerin "tebdili mekanda ferahlık vardır" sözünü hatırlatan Yıldırım, șöyle konuștu:
"Zaten gittikçe bașarısını artıran İzmir il teșkilatımız, bu yeni binasında çok daha güzel, bașarılı hizmetlere imza 
atacak. 16 Nisan için buradan söz veriyor musunuz? İzmir bu sefer kazanan tarafta olacak mı? İzmir bu sefer rekora 
koșacak mı?

Değerli hemșerilerim tabii ki bu güzel mekâna kavuștuğumuz için mutluyuz ama önemli olan sadece binalar değil 
içerideki insanların mutluluğudur. AK Parti Türkiye'nin 7 bölgesinin 81 ilinin siyasetteki baba ocağıdır. İstiklal 
Marșımızda vurgulanan șu sözün derinliği ne kadar önemlidir. 'Korkma sönmez bu șafaklarda yüzen al sancak 
sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.' İște AK Parti, ilelebet dalgalanacak ay yıldızlı bayrağı tașıyan ve 
Türk milletinin en son ocağı, en güvenli ocağı olmayı bașarmıștır.

16 Nisan’da İzmir’in demokrasiye ve milletine bakıșı ‘evet’ ile taçlanacak

AK Parti İzmir İl Bașkanlığının açılıșında konușma yapan Genel Bașkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet 
Hotar, Türkiye’nin her zaman kendi hikayesini yazan çok özel bir ülke olduğunu belirterek, “İzmir de referandum 
süresince kendi hikayesini yazacak inșallah. 16 Nisan’da İzmir’in demokrasiye ve milletine bakıșı ‘evet’ ile taçla- 
nacak. Biz her zaman diyoruz ki ‘Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi darbeleri yașatmasın, vesayetleri yașatmasın, 
IMF’nin kapısında nöbet tutar hale getirmesin, Allah’ım bize çocuklarımıza ve onların çocuklarına daha güzel bir 
ülke bırakmayı nasip etsin.” dedi.

Yapılan konușmaların ardından AK Parti İzmir İl Bașkanlığının yeni binası AK Parti Genel Bașkanı ve Bașbakan Binali 
Yıldırım, eși Semiha Yıldırım, AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı Prof. Dr. Nükhet Hotar, Çalıșma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Orman ve Su İșleri Bakanı Veysel Eroğlu ve AK Parti milletvekilleri tarafından açıldı.

Başbakan Yıldırım, İzmİr İl Başkanlığı Yenİ Bİnası Açılış Töreni’nde konuştu
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Ankara'nın Gölbașı ilçesinde AK Parti ilçe teșkilatının çalıșmalarını inceleyen AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı ve 
Ankara Milletvekili Fatih Șahin, ilçedeki öğretmen evinde muhtarlarla ve sivil toplum kurulușlarının temsilcileri ile bir 
araya geldi.

Her zaman milletin huzuru, mutluluğu, ekmeğinin artması ve hakça paylașılması için siyaset yürüttüklerini belirten 
Șahin, "15 Temmuz gecesi milletimizden nasıl tokat yedilerse 16 Nisan’da da sandıkta gereken cevabı alacaklar." 
dedi.

“Milletimizle beraber yürüdük”

Yılmadan, yorulmadan aynı istikamette yürüdüklerini ifade eden Șahin, konușmasını șu sözlerle sürdürdü:
"Biz milletimize hizmet etmeye çabalarken vesayet odaklarının, Türkiye’nin büyümesinden, gelișmesinden rahatsız 
olanların, bizi yolumuzdan geri çevirmeye çalıștığına șahit olduk. Engellemelerin ardı arkası kesilmedi. Ancak her zaman 
milletimizle beraber yürüdük ve bu belaları defetmek için milletimizden aldığımız güçle büyük bir mücadele yürüttük. En 
son insanlık tarihinin görmüș olduğu en canice, en katilce darbe girișimini 15 Temmuz’da hep birlikte yașadık. Ankara, 
bu kanlı darbe girișiminin en çetin sahnelerine șahitlik etti. Gölbașı da onlardan birisiydi. Sizlerin kahramanca dirayeti 
sayesinde bu darbe girișimini de bertaraf ettik.”

‘EVET’ çıkacak diye ödleri kopuyor”

Terör örgütlerinin ve yabancı ülkelerin sandıktan "evet" çıkmaması için çabaladıklarına dikkati çeken Șahin, șöyle 
devam etti:

"Biz artık istiyoruz ki bütün enerjimizi bu ülkeyi güçlendirmek, kalkındırmak, 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz için 
harcayalım. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) bașı, Pensilvanya’dan, 'evet' çıkmaması için talimatlar yağdırıyor. 
Kandil bugüne kadar 'hayır' için tam dört kez açıklama yaptı. Çünkü biliyorlar ki terörle mücadele konusunda güçlü 
bir sistemle çok daha güçlü adımlar atacağız ve terörü bu ülkenin gündeminin çok arkasına atacağız. Bundan dolayı 
'evet' çıkacak diye ödleri kopuyor. Diğer taraftan DHKP-C, DEAȘ 'evet' çıkmaması için seferber olmuș durumdalar. 
Engel olamayacaklar. 15 Temmuz gecesi milletimizden nasıl tokat yedilerse 16 Nisan’da da sandıkta gereken 
cevabı alacaklar. Buna canı gönülden inanıyoruz."

“16 NİSAN’DA SANDIKTAN GEREKEN CEVABI ALACAKLAR”
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AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Bașkanlığı ‘Engelsiz Türkiye İçin Evet, Büyüklerimize Hürmet Kararımız Evet’ program-
larını 81 ilde eșzamanlı olarak gerçekleștirdi. 

İlk program ‘Engellilere yönelik yapıldı. AK Parti Genel Merkezi’nde ve 81 ilde eș zamanlı olarak gerçekleștirilen programda 
Engelli vatandașlarımız, ,’Engelsiz Türkiye İçin Evet’ dedi. 

Programa, AK Parti Genel Bașkan Yardımcıları; Sayın Çiğdem Karaaslan, Sayın Vedat Demiröz, AK Parti Genel Merkez Kadın 
Kolları Bașkanı Sayın Lütfiye Selva Çam, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya, EKM Kurucu Bașkanı 
Sayın Lokman Ayva’da katıldı.

Bakan Kaya yaptığı konușmada, 15 yıldır ülkenin önündeki her türlü engeli așmak için mücadele ettiklerini, ekonomide, dıș politika-
da, eğitimde, sağlıkta atılan adımlar ve getirilen yeniliklerle Türkiye'nin çehresinin değiștiğini bildirdi. Bakan Kaya, güçlülerin hakkını 
koruyan yönetim anlayıșından, milletin hakkını koruyan yönetim anlayıșına geçildiğini belirterek, 16 Nisan'ın engelleri așmak için 
tarihi fırsat olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Bașkanı Sayın Öznur Çalık ise; Güçlü bir "evet" ile milli iradenin önündeki 
engellerin yok edileceğini, özgürlükleri sınırlayan engellerin așılacağını belirtti. Türkiye'nin "evet" seslerini duyan Avrupa'yı bir telaș 
sardığını aktaran Çalık, "Kirli oyunlarını tek tek oynamaya bașlayan bu medeniyet canavarları önce Almanya'da sonra Hollan-
da'da bakanlarımızın programlarını iptal ettiler. Ama bu millet, Mevlüt Çavușoğlu, Mehdi Eker, Akif Çağatay Kılıç, Binali Yıldırım 
gibi büyük devlet adamları, Recep Tayyip Erdoğan gibi liderler, evlatlar doğurmuștur. Bu millet, Fatma Betül Sayan gibi kahra-
man kadınların milletidir. O, medeniyet canavarı Avrupa’nın önünde dimdik durmuș, eğilmemiștir. 16 Nisan'da da 'evet' 
diyerek, medeniyet canavarlarının önümüze koymak istedikleri engelleri birlikte așacağız.’’ șeklinde konuștu.

Programda görme engelli Rami Omeri, Kur'an-ı Kerim tilaveti verirken, down sendromlu gençlerden olușan Özel Gençler Mehter 
Takımı mini bir konser verdi. Ardından görme engelli sanatçı Bilal Göregen, 16 Nisan halk oylaması için bestelediği șarkıyı söyledi, 
Serebral Palsi Belinay Durak ise engelliler için hazırladığı șarkıyı Bakan Kaya ve AK Parti Genel Bașkan Yardımcıları ile birlikte söyle-
di.

“Artık Söz de Karar da Milletindir.’’

‘Büyüklerimize Hürmet Kararımız Evet’ programı ise ertesi gün aynı șekilde 81 ilde eș zamanlı olarak yapıldı. Genel Merkezdeki 
programa Bașbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuș, Türk Siyasi Tarihi’nin önemli isimlerinden Ferruh Bozbeyli, İmren Aykut 
ve Hasan Aksay’da katıldı.

Bașbakan Yardımcısı Sayın Kurtulmuș;  “Kökü dıșarıda olan bir ihanet çetesinin bu milletin çocuklarına karșı göklerden milletin 
uçaklarıyla, helikopterleriyle ölüm kustuklarına șahit olduk. Bu millet çok kahır çekmiș bir millettir. Ama artık yeter. Köprünün 
altından çok sular aktı. Artık bu memlekette hiç kimse ne darbe yapacak ne de bu milletin önünü kesecek. Darbe yapmayı 
aklının ucundan bile geçiremeyecek. Söz de karar da milletindir. Șimdi bu geçmiș dönemleri Allah'ın izni ile geride bırakıyoruz.” 
șeklinde konuștu.

Genel Bașkan Yardımcısı Sayın Çalık ise; “Eski Türkiye’nin kötü günlerini,darbelerini yașamıș olan büyüklerimiz bugünleri en iyi 
idrak edenlerdir.İnșallah nasip olursa güçlü bir Türkiye için, büyüklerimizin bize bıraktığı emanete daha iyi sahip çıkabilmek 
için, büyüklerimizin tutacağı ıșıkla hep birlikte ‘evet’ diyeceğiz.” açıklamasını yaptı.

Programda İnternet fenomeni olan 80 yașındaki Abdullah Kars șiir okurken, 91 yașındaki Leman Ünverdi’de bir konușma 
gerçekleștirdi.

Sosyal Polİtİkalar Başkanlığı’ndan ‘81’ kere EVET
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Van %3,6
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