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Türkiye, yeni binyıla girerken sayısız siyasi, ekonomik ve sosyal 
krizle karşı karşıyaydı. Koalisyon hükümetleri işlevini yitirmiş, 
siyasi partiler kimin kaç bakanlık alacağının hesabını yapar haldey-
di. Ekonomik kriz ülkeyi derinden etkilemişti. Hastaneler, yıllar 
sonrasına randevu veriyor, maaş kuyrukları uzadıkça uzuyordu. 
Ülke öylesine büyük bir kaos ve karanlık içindeydi ki, insanların 
geleceğe dair umutları da yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutmuştu.

Aziz milletimizin yetiştirdiği evlatları zor zamanlarda hep çıkagel-
miştir. Bu milletin evlatlarının oluşturduğu Erdemliler Hareketi 
14 Ağustos 2001’de AK Parti olarak "karanlığa kapalı, aydınlığa 
açık" sloganıyla tarih sahnesine çıktı. AK Parti'yi millet kurmuş-
tu, sadece tabelasını asmak kaldı. Ve bu tarihten sonra hiçbir şey 
eskisi gibi olmadı.

AK Parti, kuruluşundan 15 ay sonra, 3 Kasım 2002 genel seçimleri 
ile birlikte milletin emanetini kuşandı. Böylece Türkiye’de AK Yıllar 
başladı. Milletin ilkelerini kendine ilke edinen, dik duruşunu temsi-
liyet haline getiren AK Parti değişim, reform ve demokrasinin 
öncüsü oldu. Her alanda kalkınma ve ilerleme hedefimiz doğrultu-
sunda yollar, köprüler, havalimanları, fabrikalar, okullar, hastane-
ler, tüneller inşa edildi. Hizmetler, daha büyük hizmetlere kapı açtı; 
milletimiz AK Parti’nin siyasete getirdiği dinamizmi çok sevdi, bizi 
bağrına bastı.  

AK Parti, her seferinde yeniden doğarak ve yenilenerek girdiği 5 
Genel, 3 Yerel Seçim, 3 Referandum ve bir Cumhurbaşkanlığı 
seçimini kazandı. Bir başka deyişle 16 yıldır girdiği tüm seçimlerde 
milletinin teveccühüne mazhar oldu. Bu süreçte AK Parti; Genel 
Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
liderliğinde milletimize umut ışığı oldu. Bugün, dünyanın her yerin-
de Recep Tayyip Erdoğan haksızlığa uğrayanların, ezilenlerin, dini, 
dili, ırkı yüzünden ötekileştirilenlerin gür sesi oldu. 

Kuruluşunun 16. Yıl dönümünü kutladığımız partimiz, bugüne 
kadar olduğu gibi, bundan sonra da mazlumların sesi, kimsesizle-
rin kimsesi olmaya devam edecek. 2023 hedeflerimiz doğrultusun-
da her alanda yeni atılımlar, reformlar gerçekleştirecektir. Milletimi-
zin güvenine layık olmak için çalışacak, çalışacak ve çok daha fazla 
çalışacağız. Durmayacağız, yola devam edeceğiz!

Millete hizmet yolunda, nice 16 yıllara!

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı
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Danıştay saldırısından Cumhur�yet 
m�t�ngler�ne, Gez� olaylarından 17-25 
Aralık emn�yet-yargı darbe g�r�ş�m�ne, 
çukur eylemler�nden 15 Temmuz asker� 
darbe g�r�ş�m�ne kadar, her b�r� çok 
öneml� n�ce had�sey� hep b�rl�kte 
yaşadık.

DEMOKRASİ VE EKONOMİ YOLUNDA 
16 YILLIK BİR BAŞARI HİKAYESİ

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayy�p Erdoğan, Körfez 
ülkeler�ne yaptığı z�yaret�n ardından 
basın toplantısı düzenled�

Birim Haberleri Birim Haberleri

YIKMAK KOLAY, YIKILANI YENİDEN 
İNŞA ETMEK ÇOK DAHA ZORDUR

14 Ağustos 2001 tar�h�nden bugüne, bu 
hareket�n rotasını da�ma m�llet bel�rle-
m�şt�r. AK Part� bundan sonra da 
m�lletle aynı �st�kamette yol alacak ve 
m�llet�n rızası olmayan h�çb�r �craata 
�mza atmayacaktır.

16 YIL SONRA 
İLK GÜNKÜ AŞKLA

Araştırmalar Enst�tüsü tarafından “15 
Temmuz Başarısız Darbe G�r�ş�m� 
Anatom�s� ve Sonrası Türk�ye-İran 
Bölgesel İl�şk�ler�” sem�ner� düzenlen-
d�.

MEHDİ EKER İRAN’DA FETÖ’YÜ 
ANLATTI

Tüm dünyada yen� b�nyıl büyük 
umutlarla beklen�yordu. Türk�ye’de �se 
karamsarlık ve kaos hak�md�. Ekonom� 
çökmüş, ülke kr�ze sürüklenm�şt�.

Aydınlığa açık, Karanlığa kapalı

BİR MİLLET AŞKININ HİKAYESİ 
AK PARTİ

Ak Part� Genel Başkan Yardımcısı ve 
Samsun M�lletvek�l� Ç�ğdem Karaas-
lan’ın Ak Part� Genel Merkez�’nde 
açtığı ‘15 Temmuz Karanlıktan Aydın-
lığa Meydanların D�l�’ serg�s�

MEYDANLARIN DİLİ 
KARANLIKLARI AYDINLATTI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım
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Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayy�p Erdoğan, Beştepe 
M�llet Kongre ve Kültür Merkez�’nde 
düzenlenen “15 Temmuz Şeh�tler� 
Anma Programı”na katıldı. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan

“BURASI MİLLETİN EVİ,
SİZİN EVİNİZ”

Tekb�rle tankın üzer�ne g�den m�llet� 
k�m es�r edeb�l�r? Sırtındak� t�şörtünü 
tankın egzoz borusunun �ç�ne tıkamak 
suret�yle, onu çalışamaz hale get�ren 
�mandır, �man.

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım

“TEKBİRLE TANKIN ÜZERİNE 
GİDEN MİLLETİ KİM ESİR EDEBİLİR?”

“Türk�yem�z�n en karanlık, en uzun 
geces�n� aydınlık b�r sabaha, düşman 
�şgal�n� m�llet destanına dönüştürel� 
tam b�r yıl oldu”

“KUŞKUSUZ GAZİ MİLLETE 
GAZİ MECLİS YAKIŞIR”

30 36 42
İy� �şlerde b�rb�r�yle yarışan, uzun 
soluklu güçlü b�r teşk�latın Türk�ye’ye 
neler kazandırab�leceğ�n�n hep b�rl�kte 
şah�d�y�z

Röportaj Röportaj Röportaj

HAKAN ÇAVUŞOĞLU RÖPORTAJI

Kamu-s�v�l toplum d�yaloğunun başarı-
nın anahtarı olduğuna �nanıyorum

HARUN KARACAN RÖPORTAJI

“AK Part� �le nereye g�d�yor d�yecek 
olursak m�llet�nden geld�, y�ne m�llet�-
ne g�d�yor d�yeb�l�r�z”

MUSTAFA ELİTAŞ 
RÖPORTAJI
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MİLLİ BUĞDAYA 4 YENİ ÇEŞİT EKLENİYOR

GÜNEYDOĞU’DA “GÜNEŞ TARLALARI” YAYGINLAŞIYOR

KÖRFEZ’İN YATIRIMI TÜRKİYE’YE AKTI

Yıllık 3 bin saati aşan güneşlenme süresi 
dolayısıyla “Türkiye’nin enerji vadisi” 
olarak da nitelendirilen Güneydoğu Anado-
lu Bölgesi’nde, devlet tarafından da destek-
lenen “güneş tarlaları”nın sayısı artıyor. 
Güneş enerjisi potansiyelinin doruk nok-
taya ulaştığı Güneydoğu’da, yatırımcıların 
bu imkanı daha iyi kullanabilmesi için dev-
let tarafından çeşitli teşvik ve destekleme 
programlarıyla katkı sağlanıyor.

Ekonomi Bakanlığı verilerinden yapılan 
derlemeye göre, ekonomideki olumlu gi-
dişat, hükümetin tedbir ve teşvikleri, AB 
ülkelerinin yanı sıra Körfez, Yakındoğu ve 
Ortadoğu ülkelerinin Türkiye’ye ilgisini de 
artırdı. Körfez ülkelerinden Türkiye’ye doğ-
rudan yatırım tutarı bu yılın ocak-mayıs 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 397 artışla 111 milyon dolardan 
552 milyon dolara yükseldi. Söz konusu 
dönemde Yakındoğu ve Ortadoğu ülkelerin-
den Türkiye’ye gelen yatırım tutarı yüzde 
189 artarak 285 milyon dolardan 824 mil-
yon dolara ulaştı. 

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafın-
dan sürdürülen milli tohum üretme çalış-
maları kapsamında geliştirilen “Meltem”, 
“Doruk”, “Ünsal” ve “Poyraz” isimli 4 
yeni buğday tohumu, toprakla buluşmak 
için gün sayıyor. 

TÜRKİYE AKTÜALİTE ATLASI
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10 BAŞVURUDAN 8’İ TÜKETİCİ LEHİNE SONUÇLANDI

TİKA DOĞU KUDÜS’TE 71 PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİ

TÜRK HAVA SAHASINDAN 18 SANİYEDE BİR UÇAK GEÇTİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tüketici ha-
kem heyetlerine yılın ilk 6 ayında 286 bini 
aşkın şikayet başvurusu yapıldığını, alı-
nan kararların yüzde 82’sinin tüketici le-
hine sonuçlandığını bildirdi.  Şikayet türle-
rine göre dağılımına bakıldığında, 117 bin 
424 başvuruyla “tüketici kredisi sözleşme-
leri” ilk sırada yer aldığını, 73 bin 650 baş-
vuru ile “ayıplı mal”, 31 bin 500 başvuru 
ile “ayıplı hizmet” ve 10 bin 73 başvuru ile 
“abonelik sözleşmeleri”nin en fazla şikayet 
konusu olan alanlar olduğunu belirtildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 
2005 yılından bu yana işgal altındaki Doğu 
Kudüs’te eğitim, sağlık ve ortak kültürel 
miras gibi sosyal alanlarda 71 projeye imza 
attı. Proje kapsamında TİKA, çoğu işgal 
altında bulunan Batı Şeria olmak üzere 
Doğu Kudüs’te 71 projeyi hayata geçire-
rek tarihi doku korunarak yaşanabilir me-
kanlar oluşturdu.

Türkiye hava sahasından bu yılın ilk 6 ay-
lık döneminde ortalama her 18 saniyede bir 
uçak geçti. Türk hava sahasında bu yılın 
ilk yarısında gerçekleşen uçuş sayısı, geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı. 
Ocak-haziran döneminde Türk hava saha-
sında 188 bin 331’i transit üst geçiş olmak 
üzere toplam 870 bin 853 uçuş gerçek-
leşti.



AK PARTİ AĞUSTOS 2017  |  16.YIL

BM’NİN 2050 DÜNYA NÜFUSU TAHMİNİ 9.8 MİLYAR

İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ’NDEN FRANSA’YA ELEŞTİRİ

IMF, DÜNYA EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU’NU GÜNCELLEDİ

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Fran-
sız polislerin Calais kentinde Jungle kam-
pındaki sığınmacılara kötü muamelede bu-
lunduğunu açıkladı. Merkezi ABD’nin New 
York kentinde bulunan HRW tarafından 
yayımlanan raporda, Fransız polislerin ru-
tin bir şekilde uyku halinde veya zararsız 
olduğu sırada sığınmacılara, çocuklara ve 
yetişkinlere biber gazı sıktığı belirtildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya 
Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu’nu 
“Güçlenen Toparlanma” başlığıyla gün-
celledi. IMF, ABD, Birleşik Krallık ve Suudi 
Arabistan’a yönelik büyüme beklentiler-
ini düşürürken, Avro Bölgesi, Japonya ve 
Çin’e ilişkin büyüme tahminlerini ise yük-
seltti. Dünya ekonomisindeki iyileşmenin 
ivme kazandığı vurgulanan raporda, 2017 
ve 2018 yıllarına yönelik küresel büyüme 
beklentileri sırasıyla yüzde 3,5 ve 3,6’da sa-
bit bırakıldı. 

Birleşmiş Milletler (BM) dünya nüfusunun 
2030’da 8,6, 2050’de 9,8 ve 2100’de 
11,2 milyarı geçmesinin beklendiğini 
duyurdu. BM, mevcut eğilimlere göre he-
sapladığı Dünya Nüfus Tahmini Raporu-
nun 2017 güncellemesini açıkladı. Rapora 
göre dünyada halen en az 7,6 milyar kişi 
yaşıyor. Rapora göre dünya nüfusuna her 
yıl yaklaşık 83 milyon kişi ekleniyor. Tah-
minlere göre dünya genelinde nüfus artış 
eğilimi korunmakla birlikte artış hızında 
yavaşlamanın devam etmesi bekleniyor.

DÜNYA AKTÜALİTE ATLASI
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SUDANLI YETİMLER 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ UNUTMADI

“YEMEN’DE 20,7 MİLYON KİŞİ İNSANİ YARDIMA MUHTAÇ”

DÜNYADA ZORLA YERİNDEN EDİLMELER ALARM VERİYOR

Hartum eyaletine bağlı Bahri şehrindeki 
Zeynel Abidin Kur’an Kursu öğrencileri 15 
Temmuz şehitlerini ve Türkiye’yi unutma-
dı. Kursta hafızlık eğitimi gören yetim ço-
cuklar, hain darbe kalkışması günü hayatı-
nı kaybedenlerin ruhuna bin hatim indirdi.

Birleşmiş Milletler’den (BM), Yemen’de 20 
milyondan fazla kişinin yardıma muhtaç ol-
duğu bildirildi. BM İnsani İşler Koordinas-
yon Ofisi’nin (OCHA) Yemen’e ilişkin aylık 
yayınladığı raporda, ülkede insani yardı-
ma muhtaç insan sayısının yaklaşık yarım 
milyon arttığı belirtilerek, “Yemen’de 20,7 
milyon kişi insani yardıma muhtaç.” ifa-
desi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komi-
serliği (BMMYK) “2016 Küresel Eğilimler” 
raporunda, geçen yıl savaş, şiddet ve zu-
lüm nedeniyle zorla yerinden edilen kişile-
rin sayısının rekor düzeye ulaştığı belirtildi. 
Suriye’nin ardından, en çok mülteci veren 
ülkeler arasında Afganistan, Güney Sudan, 
Somali, Sudan, Kongo Demokratik Cum-
huriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Myan-
mar, Eritre ve Burundi yer alıyor.
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Genel Başkanımız ve Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe 
Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen “15 Temmuz Şehitleri 
Anma Programı”na katıldı. Cumhur-
başkanı Erdoğan, Esat Kabaklı’nın 
seslendirdiği “Bil Oğlum” türküsü 
eşliğinde çıkarken “İşte ordu işte ko-
mutan” sesleri yükseldi.

Konuşmasına, 15 Temmuz gecesi şe-
hit olanlara Allah’tan rahmet dileye-
rek başlayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Şehitlerimizin emaneti olan 
yakınlarına ve tüm milletimize 
başsağlığı dileklerimi tekraren ifa-
de ediyorum. Gazilerimize sağlıklı 
ve huzurlu bir hayat diliyorum, te-

davileri halen süren gazilerimize 
Rabbimden acil şifalar niyaz edi-
yorum” dedi.
 
15 Temmuz gecesi sokakları, meydan-
ları doldurarak inançları, vatanı, bay-
rakları, özgürlükleri, gelecekleri için 
darbecilere meydan okuyan vatan-
daşların her birine ayrı ayrı şükranla-
rını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Tankların, zırhlı araçların, aske-
ri kamyonların önüne dikilen her 
bir kardeşime şükranlarımı sunu-
yorum, çünkü onlar asker elbisesi 
giymiş vatan hainiydiler. Darbe-
cilerin doğrulttukları silahların 
karşısında dimdik duranlar, onla-
ra bu ülkenin sahipsiz olmadığını 

gösteren her bir kardeşime şük-
ranlarımı sunuyorum. Üzerlerine 
ölüm kusan helikopterlere, bomba 
yağdıran uçaklara aldırmadan di-
renişlerini sürdüren kardeşlerimin 
her birine şükranlarımı sunuyo-
rum.” ifadesini kullandı.

“Mücadeleye Koşan Erkeklere, 
Kadınlara, Gençlere Ne Desem 

Eksik Kalır”

Son haftalarda ve aylarda gerek silah-
lı kuvvetlerin gerek jandarma, polis 
ve güvenlik korucularının bütün bu 
teröristlere dağları, dereleri nasıl dar 
ettiğinin görüldüğünü ve görmeye de-

“BURASI MİLLETİN EVİ,

SİZİN EVİNİZ”
GENEL BAŞKANIMIZ VE CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BEŞTEPE MİLLET KONGRE 

VE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN “15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI”NA KATILDI. 
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vam edileceğini belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Sokaklara çıkma imkanı bulama-
dıkları için ak sakallarıyla, ba-
şörtüleriyle, kucağında uyuyan o 
sabileriyle seccadelerinin üzerinde 
sabaha kadar gözyaşı döküp, dua 
ederek darbe direnişine destek ve-
ren tüm vatandaşlarıma özellikle 
şükranlarımı sunuyorum. 16 Tem-
muz’dan itibaren 29 gün boyunca 
ülkemizin her köşesinde gece sa-
bahlara kadar demokrasi nöbeti 
tutan, gündüz de işine gücüne gi-
den tüm vatandaşlarıma şahsım ve 
milletim adına şükranlarımı sunu-
yorum.
 
Biliyorum ki eşlerini, çocukları-
nı, tüm ailelerinin geleceklerini, 
umutlarını, her şeylerini geride bı-
rakarak mücadeleye koşan erkek-
lere, kadınlara, gençlere ne desem 
eksik kalır. Rabbime beni böyle 
bir milletin evladı olarak yarattı-
ğı için ne kadar hamdetsem azdır. 
Allah’ıma bana böyle bir millete 
hizmet etmeyi nasip ettiği için ne 
kadar hamdetsem azdır. Mevlama 
o gece bu kulunu, böyle bir millet-
le birlikte mücadele verme şerefine 
nail kıldığı, bana böyle bir ihsan-
da bulunduğu için ne kadar ham-
detsem azdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuş-
masının bu kısmında kürsüde ya-
nına gelerek kendisine sarılan şehit 
çocuğunun başını okşadı. Çocuk bir 
süre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sarı-
larak yanında kaldı.

 “Milletimize Hakim Olmaya 
Değil, Hadim Olmaya Geldik”

“Şu anda burada kelimelerin ki-

fayetsiz kaldığı, düşüncelerin ve 
duyguların ancak kalplerden kalp-
lere giden o gizli yolla ifade edildi-
ği bir andayız” diyen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, salonda bulunan 
şehit ailelerine ve gazilere “Burası 
milletin evi, sizin eviniz.” şeklinde 
seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Birilerinin gelmeye ayaklarının 
varamadığı yer değil burası, bu-
rası sizin eviniz. Hamd olsun bi-
zim milletimizle gönül bağımız hiç 
kopmadı. Milletimiz ne hissediyor-
sa biz de onu hissettik. Milletimiz 
neye öfkeleniyorsa biz de ona öfke-
lendik, milletimiz neyi özlüyorsa 
biz de onu özledik, kırk yıldır bu 
çizgiden hiç sapmadığımız için at-
tığımız her adımda milletimizi ya-
nımızda bulduk. 

Bu yüzden milletimize hakim ol-
maya değil, hadim olmaya geldik. 
Önce bizi küçümseyerek milletten 
uzak tutmaya çalıştılar. Bunu ba-
şaramayınca cezaevine attılar. 
Yine netice ala-
mayınca siyaset 
yoluyla hizmet et-
memize engelleme-
ye kalktılar. Bunu 
yapamayınca mil-
letin verdiği yetki-
leri sinsi yollarla 
elimizden almaya 
çalıştılar. Sonun-
da işi 15 Temmuz 
gecesinde olduğu 
gibi canımıza kast 
etmeye kadar gö-
türdüler. Bu fa-
kirin canını alın-
ca 80 milyonluk 
Türkiye’yi teslim 
alacaklarını san-
dılar.”

C u m h u r b a ş k a -
nı Erdoğan’ın, ko-
nuşmasının bu 
kısmında sahneye 
şehit ve gazi çocuk-
ları çıktı.

Yunus Emre’den, 
“Mana Eri Bu Yol-
da Melül Olası De-
ğil” isimli şiirin 

“Ten fanidir can ölmez, gidenler 
geri gelmez 

Ölür ise ten ölür, canlar ölesi 
değil 

Gevhersiz gönüllere yüz bin söz 
söyler isen

 
Hak’tan nasip olmasa nasip alası 

değil” 
 
dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Bu Hak’tan nasibini alma-
mış olanlar, milletimizle aramız-
daki güçlü bağı göremedikleri için 
güç kullanarak, silah kullanarak, 
kan dökerek ülkeyi teslim alma 
hevesine kapıldılar. Biz, milleti-
mizle birlikte ölümü göze alarak 
yola çıktığımızda bu nasipsizlerin 
yüreğine korku çoktan düşmüştü. 
FETÖ’nün ordumuza sızmış men-
suplarının döktükleri masum kan, 
onların yüreksizliklerinin, alçak-
lıklarının, ruhlarını ve bedenlerini 
sattıkları şarlatanla birlikte yu-
varlandıkları ihanet çukurundaki 
çırpınışlarının eseridir.” değerlen-
dirmesinde bulundu.
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Genel Başkanımız ve Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dü-
zenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü Anma Töreni’ndeki 
konuşmasına “Şehitlerimizin ema-
neti kıymetli kardeşlerim, değerli 
gazi kardeşlerim, şehrimizin dört 
bir yanından 15 Temmuz Şehit-
ler Köprüsü’ne gelerek buradaki 
programa katılan sevgili İstan-
bullular, 15 Temmuz ihanet gi-
rişiminin birinci yıl dönümünde 
Türkiye’nin her köşesinde bir kez 
daha meydanları dolduran değerli 
vatandaşlarım, aziz kardeşlerim, 
hepinizi en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle, saygıyla se-
lamlıyorum” diyerek başladı.

Tam bir yıl önce bugün, bu saatler-
de Türkiye’nin pek çok yeriyle birlik-
te burada, o zamanki adıyla Boğaziçi 
Köprüsü’nde bir ihanet girişiminin 

başladığını ifade eden Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, tanklarıyla, zırhlı araçla-
rıyla buraya gelen darbecilerin köp-
rüyü kapatmasıyla bir süredir anlam 
verilemeyen hareketlenmenin sebe-
binin ve hedefinin artık anlaşıldığını 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprü-
yü kapatan darbecilerin kendilerin-
ce tüm İstanbul’a, tüm Türkiye’ye ve 
tüm dünyaya “artık kontrol bizim 
elimizde” mesajı vermek istediklerini 
belirterek, aynı saatlerde İstanbul’un 
ve Ankara’nın çeşitli yerlerinde de 
benzer işgal girişimlerinin haberleri-
nin geldiğini anlattı.

O esnada kendisi, eşi Emine Erdoğan, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, kızı 
ve torunlarının Dalaman’dan bu tara-
fa doğru hareket ettiklerini dile geti-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Milletimiz kullanılan yönteme ve 
üsluba bakarak anında bu darbe 
girişiminin arkasında FETÖ iha-
net çetesinin bulunduğunu tespit 
etmiştir. Türkiye’nin FETÖ ihanet 
çetesi aracılığıyla bir saldırıya, 
bir işgal girişimine maruz kaldı-
ğını gören milletimiz hemen hare-
kete geçmiştir. Sayın Başbakan’ın 
ve şahsımın televizyon ekranların-
dan yaptığı çağrıyla milyonlarca 
vatandaşımız darbecilere karşı so-
kakları, meydanları, kışla önleri-
ni, havalimanlarını doldurmuştur. 
En büyük direnişler ve en kanlı 
saldırılar İstanbul ve Ankara’da 
yaşanmıştır. Diğer illerimizde dar-
beciler henüz harekete geçmeye fır-
sat bulamadan milletimiz, vatan-
sever askerlerimiz ve polislerimiz 
tarafından derdest edilmişlerdir. 
İstanbul’da en çok kanın döküldü-
ğü yer işte burasıdır, 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’dür. Köprüyü 

“TEKBİRLE 
TANKIN ÜZERİNE 
GİDEN MİLLETİ KİM ESİR EDEBİLİR?”
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kapatan tankların önünde tam 
36 vatandaşımız şehit oldu. Allah 
rahmet eylesin.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraç-
hane’de 20’ye yakın şehit olduğu-
nu, Çengelköy’de, Atatürk Hava-
limanı’nda, Esenler’deki Topçular 
Kışlası’nın önünde, Türk Telekom 
binasında ve diğer yerlerde onlarca 
şehit verildiğini vurgulayarak, An-
kara’da Genelkurmay Başkanlığı ve 
Meclisin bulunduğu Kızılay civarında 
40’ın üzerinde vatandaşın şehadete 
yürüdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 
önünde 29 kişinin şehit, 36 kişinin 
de gazi olduğunu, Gölbaşı Özel Hare-
kat Başkanlığını uçakla bombalayan 
hainlerin 53 kişiyi şehit ettiğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kah-
ramankazan’da 9 şehit olduğunu, An-
kara Emniyet Müdürlüğüne yapılan 
saldırıda verilen şehit sayısının da 
10’u geçtiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, darbecilerin gasp ettikleri 
tankların namlularının bombalarla, 
ellerindeki silahların kurşunlarla, he-
likopterler ve uçakların en öldürücü 
mühimmatlarla dolu olduğunu belir-
terek, “Bunlar vatandaşlarımıza 
karşı acımasızca kullanıldı. En 
küçük bir tereddüt göstermedi-
ler. Peki, onların karşısına dikilen 
milletimizin neyi vardı? Benim va-
tandaşımın elinde silah mı vardı? 
Sadece elinde aynen bugün oldu-
ğu gibi bayrağı vardı, ama bunun 
yanında çok daha etkili bir silah 
vardı. O silah da imanıydı, imanı.” 
diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy’un “İmandır o 
cevher ki, ilahi ne büyüktür, iman-
sız olan paslı yürek, sinede yüktür.” 
dizelerini anımsatan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, meselenin bu olduğunu, 
bir tarafta imanlı olan halkın, ama 
öbür tarafta da imansız darbecilerin 
bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, milleti o 
gece imanıyla dünyanın en modern 
silahlarına galebe çaldığını vurgula-
yarak, şunları kaydetti:

“Tekbirle tankın üzerine giden 
milleti kim esir edebilir? Sırtında-
ki tişörtünü tankın egzoz borusu-

nun içine tıkamak suretiyle, onu 
çalışamaz hale getiren imandır, 
iman. Önünde, arkasında, sağın-
da, solunda onlarca kişi vurulup 
düştüğü halde geri dönüp gitmeyi 
bir an bile aklından geçirmeyen, 
tam tersine bulduğu ilk fırsatta 
yeniden hainlerin üzerine yürü-
yen bu milleti kim durdurabilir? 
Hemen 3-4 metre ilerisine düşen 
kurşunlara aldırış etmeden yürü-
yen ve kendisine ‘geri dön, yoksa 
öleceksin’ diyenlere, şu cevaba 
bak; ‘Bugün ölmeyeceksek ne za-
man öleceğiz’ diyen bir millete kim 
zincir vurabilir. Ah şu köprünün 
dili olsa da o gece burada yaşa-
nan kahramanlıkları bir anlatsa. 
Ah o gece şehit kanlarıyla sulanan 
her karış toprağın, her taşın, her 
santim asfaltın dili olsa da yiğit-
lik nasıl olurmuş tüm dünyaya an-
latsa. Çünkü bizim dilimiz bunla-
rı kelimelere dökmekte kifayetsiz 
kalıyor.” 

Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale şe-
hitlerine ithaf ettiği şiirindeki

 

“Şüheda gövdesi, bir baksana, 
dağlar, taşlar

O, rüku olmasa, dünyada eğilmez 
başlar

Vurulup tertemiz alnından, uzan-
mış yatıyor

Bir hilal uğruna, ya Rab, ne gü-
neşler batıyor” 

dizelerini seslendiren Cumhurbaşka-
nı  Erdoğan, o gece güneşlerin battı-
ğını söyledi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, “15 Tem-
muz gecesi bu hilal uğruna batan 
tüm güneşlerimize, tüm şehitleri-
mize Allah’tan rahmet diliyorum. 
Onlar bizim güneşlerimizdi. O 
gece yaralansa da eğilmeyen tüm 
başlara şükranlarımı sunuyorum. 
Milletim adına şükranlarımı sunu-
yorum. Özgürlüğüne, ezanına, bay-
rağına, vatanına, devletine, gele-
ceğine sahip çıkan milletimin tüm 
fertlerine teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu.
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“KUŞKUSUZ GAZİ MİLLETE 
GAZİ MECLİS YAKIŞIR”

“TÜRKİYEMİZİN EN KARANLIK, EN UZUN GECESİNİ AYDINLIK BİR SABAHA, DÜŞMAN 
İŞGALİNİ MİLLET DESTANINA DÖNÜŞTÜRELİ TAM BİR YIL OLDU”

Başbakanımız Binali Yıldırım, 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü dolayısıyla özel gündemle top-
lanan TBMM Genel Kurulunda yaptığı 
konuşmada, bugünün, 15 Temmuz 
2017 Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
olduğunu anımsattı. 

“Türkiyemizin en karanlık, en 
uzun gecesini aydınlık bir sabaha, 
düşman işgalini millet destanına 
dönüştüreli tam bir yıl oldu” diyen 
Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

“15 Temmuz Bu Milletin 
Düşmanına Kıyameti Gösterdiği 

Gündür”

“Eğer burada yeniden bir araya ge-
lebiliyorsak bunu 250 kahraman 
şehidimize 2 bin 193 kahraman 

gazimize ve büyük Türk milletine 
borçluyuz. Vatan size minnettar-
dır. 15 Temmuz bu milletin düş-
manına kıyameti gösterdiği gün-
dür. 15 Temmuz iman dolu çılgın 
Türklerin tankları ezdiği gündür. 
15 Temmuz bir işgal hareketine 
karşı milletin çıplak eliyle silah-
ları erittiği gündür. 15 Tem-
muz, dünya devletlerine ‘bir 
millet nasıl olur, bir vatan 
nasıl korunur’ dersinin ve-
rildiği gündür. 15 Temmuz, 
milli iradenin tecelligahı 
bombalanırken milli irade-
nin teslim alınamayacağı-
nın yedi düvele ilan edildiği 
gündür.”

Başbakan  Yıldırım, “Korkma” 
sözcüğü ile başlayan İstik-
lal Marşı’nın her satırının 15 

Temmuz gecesinde yeniden yazıldığını 
söyledi.

Milletin korkmadığını, zira zaferin 
korkmayanlara ait olduğunu vurgula-
yan Başbakan  Yıldırım, şöyle devam 
etti:

“15 Temmuz Gecesi İhanetin En 
Şiddetlisini Yaşadık”

“O gece milletim kükreyip sel oldu, 
bendini çiğneyip aştı, dağları yır-
tıp, enginlere sığmayıp meydanla-
ra taştı. O gece Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıy-
la milyonlar, milletine, vatanına, 
bayrağına, devletine sahip çıkmak 
üzere 2. kurtuluş mücadelesini 
başlattı. 15 Temmuz gecesi iha-
netin en şiddetlisini yaşadık. 15 
Temmuz gecesi destanların da en 
güzelini yazdık. Peygamber Efen-
dimiz, Hazreti Hamza’ya ‘yürüyü-
şün ölümü korkutuyor’ demişti. O 
gece bu milleti Hazreti Hamza gibi 
gördüm. Dostuna nam, düşmanına 
korku saldı. Bu vatan ‘benim iman 
dolu göğsüm gibi serhattim var’ 
diyenlerindir, bu vatan toprağın 
kara bağrında sıra dağlar gibi du-
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ranlarındır. Bu vatan, ardına bak-
madan yollara düşen, şimşek gibi 
çakan, sel gibi coşan, huduttan 
huduta koşanlarındır.”

İstiklalin muhakkak ki bir bedelinin 
var olduğunu belirten Başbakan  Yıl-
dırım, Türk milletinin bu bedeli bir 
değil binlerce kez ödediğini söyledi.

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 
27 Nisan tarihlerinin Türk demokrasi 
tarihinin utanç vesikaları olduğunun 
altını çizen Başbakan  Yıldırım, “Ama 
15 Temmuz hepsinden daha fark-

lıydı. İlk kez TBMM, aziz Türk mil-
leti darbelere boyun eğmedi. Ger-
çek anlamda ‘yeter söz milletindir’ 
dedi. Bir geceye 10 senelik bir mü-
cadeleyi sığdırıp bu toprakların 
hür ve bağımsız kalacağını bütün 
dünyaya haykırdı.” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Kurtuluş Sava-
şı’nda “ya istiklal ya ölüm” diyerek 
vatanını savunan Gazi Meclisin, 15 
Temmuz’da bir kez daha “ya istiklal 

ya ölüm” andını içerek verdiği bağım-
sızlık mücadelesiyle ikinci kez gaziliği 
hak ettiğini söyledi.

“Kuşkusuz Gazi millete gazi Meclis 
yakışır” diyen Başbakan Yıldırım, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“1915’te Çanakkale’yi 
Geçemeyen Gafiller, 2016’da 

İstanbul Boğazı’nı Geçeceğini 
Mi Zannetti?”

“O gece bu yüce çatı 
bombalar altında 
sarsılırken, milletve-
killerimiz parti kim-
liklerini bir kenara 
bıraktı, hep beraber 
demokrasiye ve ül-
kemize sahip çıktı. 
Adeta, bir savaş orta-
mında ölümüne, de-
mokrasi, milli irade 
nöbeti tuttu, bomba-
ların altında Meclisi 
terk etmedi. Milletim 
de egemenliğini düş-
manlara bırakmayıp, 

o gece Meclisine, ölümüne sahip 
çıktı. Milletvekillerimiz nasıl o 
gece milli iradeye davetsiz sahip 
çıktıysa, 15 Temmuz’un her yıl dö-
nümünde de aynı ruhla bu çatı al-
tında buluşulmalı. O gece milletin 
kahraman evlatları ellerinde bay-
rak, dillerinde ‘Allah Allah’ nida-
larıyla, ezanlarla, salalarla ölüme 
koştu.

O gece; Ahmet, Mehmet yoktu, Ayşe, 
Fatma yoktu; 80 milyonun adı va-

tandı, bayraktı, istiklaldi. 1915’te 
Çanakkale’yi geçemeyen gafiller, 
2016’da İstanbul Boğazı’nı geçe-
ceğini mi zannetti? 1920’de işgal 
edemediğiniz milletin Meclisini 
2016’da yerle bir edeceğinizi mi 
zannettiniz? O halde siz bu aziz 
milleti hiç tanımamışsınız. Şunu 
unutmayın ki siz kalleş oldukça 
biz daha çok kardeş olacağız. Size 
kelepçeler vuruldukça biz daha 
çok kenetleneceğiz. Siz hain ol-
dukça biz daha çok kahramanlar 
çıkaracağız. Çanakkale’deki 15’li-
lerin torunları, 15 Temmuz’da de-

delerine ne kadar da layık oldular. 
Anadolu topraklarına nasıl da la-
yık oldu? Allah hepimizden, mille-
timizden razı olsun.”

Başbakan Yıldırım, milletin o gece 
Türk olmayı onur, Müslümanlığı gu-
rur sayarak, “Bol yıldızlı değil, ay yıl-
dızlı bayrak altında saf tutarım’” diyen 
Gazi Mustafa Kemal’in vasiyetine uy-
gun, kendine yakışanı yaptığını kay-
detti.
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GENEL BAŞKANIMIZ VE CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 
BEŞTEPE’DEKİ “15 TEMMUZ ŞEHİTLER ABİDESİ”NİN AÇILIŞ TÖRENİNDE, TÜRKİYE’NİN 

YAŞADIĞI EN BÜYÜK İHANETLERDEN BİRİ OLAN 15 TEMMUZ’UN İLK YILINDA ŞEHİTLERE 
ALLAH’TAN RAHMET, GAZİLERE SIHHAT VE AFİYET DİLEDİ.

Şehitlerin, 11 Temmuz Salı günü baş-
layan ve gece saat 00.00’a kadar de-
vam edecek programlarla anıldığını 
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
gazilere de şükranların sunulduğunu 
dile getirdi.

“Demokrasi ve Milli Birlik Günü” 
olarak ilan edilen 15 Temmuz’u 
“unutmama, unutturmama” sözünü 
yerine getirmekte kararlı oldukları-
nı belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz’u ne kendimiz unuta-
cağız ne de bizden sonraki nesille-
re unutturacağız. Biz bugün nasıl 
Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’nı 
unutmuyor, her fırsatta yad edi-
yor, bu mücadelelerden gereken 
dersleri çıkarıyorsak, 15 Tem-
muz’u da böyle bir dönüm noktası 
olarak görüyoruz. Aslında destan-
ların tek bir kahramanı olur, 15 
Temmuz’un ise milyonlarca kah-
ramanı var. Bizim yaptığımız tek 
şey, o gece milletimizle birlikte 
olmaktı. O gece milletimizle yürek 
yüreğe, kafa kafaya, kol kola Fe-
to’cu hainlere ve onları kullanan 
güçlere karşı meydan okuduğumuz 
için bugün buradayız.

Bu cesareti gösteremeyenler şim-
di ‘kontrollü darbe’ iftirasıyla 15 
Temmuz’u gölgelemenin, o gece ve-
rilen mücadeleye çamur atmanın 
çabası içindeler. VIP’de, tanklar 
orada dururken, pazarlık bitiyor, 
tanklar çekiliyor ve beyefendi Ba-
kırköy Belediyesinde misafir edi-
liyor. Kontrollü darbe, olağanüstü 
hal. Ne olacaktı? İstedikleri gibi 

yine at oynatmaya devam mı ede-
ceklerdi? “

 “250 Şehidimizin 
Ruhaniyetinin 

Hesabını Veremeyiz”
Dünyanın değişik yerlerinde, eyalet-
lerde herhangi bir olayda, rahatlıkla 
olağanüstü hal kararı alınabildiğini, 
Fransa’da teröristlerin 10-15 kişiyi 
öldürmesinin ardından 1 yıl olağa-
nüstü hal kararı verildiğini dile geti-
ren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, “Burada bizim devletimizi 
yıkmaya teşebbüs ediyorlar, 250 
şehidimiz, 2 bin 193 gazimiz var. 
Biz bu kararı verirken George’a 
mı soracağız, Hans’a mı soraca-
ğız? Şu anda parlamenter hukuk 
sistemi içerisinde parlamentomuz 
var, parlamentomuzdan gelir, ge-
çerse bana geldiği zaman ben de 
bunu onaylarım. Bu kadar açık 
söylüyorum. Niye? 250 şehidimizin 
ruhaniyetinin hesabını veremeyiz, 
2 bin 193 gazimizin o acılarını çe-
kemeyiz” diye konuştu.

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Eğitim Araştırma Hastanesinde gazi-
leri ziyaret ettiğini hatırlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Ayağı kopuk 
olanlar, kolu olmayanlar, başının 
yarısı kopmuş olanlar... Bütün 
bunlar ortada bir vaka. Biz hala 
acaba George ne der, Hans ne der? 
Bunu düşünüyoruz. Avrupa Bir-
liği’nde durum ne olur? Bunu dü-
şünüyoruz. Ne yaparsan yap Avru-

pa Birliği’nin tavrı ortada. 54 yıl 
geçti 54 yıl, hala bizimle bunlar 
dalga geçiyor. Verdikleri sözleri 
tutmazlar, vize uygulaması dersin 
tutmazlar, ‘Mültecilerle ilgili şu 
kadar para vereceğiz’ derler, ver-
mezler. Biz kendi göbeğimizi ken-
dimiz keseceğiz, başka bu işin ça-
resi yok” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’u unutmadıkları gibi bu 
ihanet karşısında kimin, nasıl bir du-
ruş sergilediğini de unutmayacakla-
rını vurgulayan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, bu meselenin siyaset meselesi 
değil, vatan meselesi olduğunu göre-
rek en başından beri bu mücadelenin 
içinde yer alanları da unutmayacakla-
rını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başta 
MHP Genel Başkanı olmak üze-
re 15 Temmuz ihaneti karşısında 
dimdik duran tüm siyasetçileri-
mize milletim adına bir kez daha 

“DESTANLARIN TEK BİR 
KAHRAMANI OLUR, 15 TEMMUZ’UN 
İSE MİLYONLARCA KAHRAMANI VAR”
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şükranlarımı sunuyorum. Bunun 
yanında darbecilerin yolları aç-
masıyla kendilerini güvenli evlere 
atıp, çay-kahve eşliğinde televiz-
yondan olup bitenleri seyredenleri 
de unutmayacağız” diye konuştu.

“Milletimiz Müsterih 
Olsun”

Bugün ve her yıl burada, şehit yakın-
ları ve gazilerle milletle birlikte anma 
etkinlikleri gerçekleştirip dua edecek-
lerini dile getiren Cumhurbaşkanı Er-
doğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Şehitlerimizin bedenlerini topra-
ğa vermiş olsak da kendileri yü-
reğimizde hep yaşayacaklar. FE-
TÖ’cü hainler ise hapishanelerin 
kalın duvarları arkasında çürüyüp 
giderken, her gün tekrar tekrar 
ölecekler. Her gün bir yenisini uy-
durdukları tarihler, peşine takıl-
dıkları hezeyanlar hiçbir zaman 
gerçekleşmeyecek. FETÖ’cülere 
destek verenler de içeride-dışarıda 
er veya geç tarihin kara defterine 
isimlerini yazdırarak çekilip gide-
cekler. Milletimiz müsterih olsun, 
gönüllerini ferah tutsun. Hiçbir 
şehidimizin, gazimizin kanı yerde 
kalmayacak. Şunu çok açık, net 
söylemem lazım. Eğer bu şehitleri-
mizin intikamını biz alamıyorsak 
da bilesiniz ki azizun zuntikam 
olan Allah alacaktır.”
 

“Korkaklar Zafer Anıtı 
Dikemez”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anma et-
kinlikleri ve açılışı yapılan anıtların 
geçmişle birlikte geleceğin muhasebe-
sinin yapılmasına vesile teşkil edece-
ğini dile getirdi.

Açılışı yapılan anıtta “tek millet, tek 
bayrak, tek vatan, tek devlet” yaz-
dığını belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları kaydetti:

“Bu başlıklara uygun bir şekilde 
de orada bakıyorsunuz. Tek millet, 
orada millet şekillendirilmiş. Tek 
devlet tam karşımda, Cumhurbaş-
kanlığı forsu. Tek vatan da Anado-
lu haritamız. Bayrak da da bayra-
ğımız. Bu anlamlı abide ile birlikte 
inşallah her yıl bu Milli Birlik Gü-
nü’nde burada bir arada olacağız. 
Türkiye’nin bir daha böyle bir iha-
net teşebbüsüne maruz kalmaması 
için kamu kurumlarımızdan sivil 
toplum örgütlerimize kadar hepi-
mizin üzerimize düşenleri yapma-
sı şart. Hainlerin devletimize ve 
toplumumuza sızabilecekleri en 
küçük bir boşluk dahi bırakma-
malıyız. FETÖ’yü, kimdir, anlat-
malıyız. Bunun adını anmaktan 
çekinmemeliyiz. Herkes bilecek bu 
haşhaşinin kim olduğunu. Bunu 
anlatmamız lazım. Eğitimden ti-
carete, teknolojiden üretime kadar 
her alanda ülkemizin ve milletimi-
zin hedeflerine uygun çalışmalar 
gerçekleştirmeliyiz. Kimse bize 
başarıyı altın tepsi içinde sunma-
yacaktır. Biz başarıyı aklımızla, 
yüreğimizle, bileğimizle elde ede-
ceğiz. 15 Temmuz bize bu başarıya 
sadece dışarıdaki düşmanlarımı-

zı değil, aynı zamanda içimizde-
ki hainleri de yenerek ulaşmamız 
gerektiğini göstermiştir. Türk mil-
leti, tarih boyunca hiçbir mücade-
leden kaçmamıştır. Kardeşlerim, 
şunu unutmayın, korkaklar zafer 
anıtı dikemez.”

Şehitlerimizin 
Bedenlerini 

Toprağa Vermiş 
Olsak da 
Kendileri 

Yüreğimizde 
Hep Yaşayacaklar

“
“
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14 Ağustos 2001… Bundan tam 16 
yıl önce, Ankara’da AK Parti’nin ku-
ruluşunu ilan etmiştik. Daha partimi-
zin kuruluş çalışmalarını, program, 
tüzük hazırlıklarını yaparken dahi 
milletimizden büyük teveccüh görü-
yorduk. Bu tarihten 3 Kasım 2002 
seçimlerine kadar, Anadolu’yu, Trak-
ya’yı karış karış dolaştık, milletimizle 
kucaklaştık. Sadece 14 aylık bir parti 
olmasına rağmen, AK Parti 3 Kasım 
seçimlerinde yüzde 34,3 oy oranıyla 
Türkiye’nin en büyük partisi oldu ve 
tek başına iktidara gelmeyi başardı. 

AK Parti’nin kuruluşundan bugüne 
kadar geçen sürede, her ne şekilde 
olursa olsun, partimize hizmet etmiş, 
katkı vermiş tüm kardeşlerime, bu 
köklü hareketin sancağını gururla, 
onurla, şerefle taşımış ve taşıyan her 
bir yol arkadaşıma teşekkür ediyo-
rum. Bu süre içinde aramızdan ayrıla-
rak ahirete irtihal etmiş tüm kardeşle-
rimizi rahmetle yad ediyorum. 

AK Parti’yi kurduğumuzda, 2 büyük 
mücadeleyi vermeye azmetmiştik. Bi-
rincisi, asırlardır yürüyüşüne de-
vam eden davamızı değiştirmeye, 
örselemeye, yıpratmaya yönelik 
girişimlere karşı verdiğimiz müca-
deleydi. Biz buna ADALET MÜCA-
DELESİ dedik. İkincisi de, kadim 
davamızı yaşatmak ve büyütmek 
mücadelesiydi. İşte buna da KAL-
KINMA MÜCADELESİ dedik. Tür-
kiye’yi hem fiziki olarak, hem de 
kardeşlik, birlik, hoşgörü, değerle-
re saygı bakımından büyütecektik. 
Bu 2 büyük mücadeleyi de başarıyla 
bugünlere getirmenin mutluluğu için-
deyiz. 

Geride kalan 16 yıl içinde, elbette çok 
zor, çok meşakkatli dönemlerden geç-
tik. Daha partimiz kurulduğu andan 
itibaren, arka arkaya davalar açıldı. 
Biz, Türkiye’yi dolaşırken, milletimizle 
hasretle kucaklaşırken, şahsımın der-

hal tutuklanmasını isteyen, şahsımı 
idamla yargılamaya hazırlanan karar-
lar alınıyordu. Tek başımıza iktidar ol-
duktan sonra da AK Parti’nin kapatıl-
masına yönelik girişimler devam etti. 

Hukuki engeller yanında, bu 16 yıl 
içinde çeşitli siyasi, ekonomik ve sos-
yal provokasyonlarla önümüz kesil-
meye, saf dışı bırakılmaya çalışıldık. 
Danıştay saldırısından Cumhuriyet 
mitinglerine, Gezi olaylarından 17-
25 Aralık emniyet-yargı darbe gi-
rişimine, çukur eylemlerinden 15 
Temmuz askeri darbe girişimine ka-
dar, her biri çok önemli nice hadi-
seyi hep birlikte yaşadık. Bunların 
yanında her fırsatta partimizin içine 
fitne sokulmak istendi. 

“Sırtımızı Önce Hakk’a, Sonra 
Halka Dayadık”

Hamdolsun, 16 yılda tüm bu saldırı-

ları püskürttük, kurulan tüm tuzak-
ları bozduk. Sırtımızı önce Hakk’a, 
sonra halka dayadık ve hak bildiğimiz 
yolda, istikametimizden sapmadan 
yürüyerek bugünlere kadar geldik.

Biz yola milletimizle birlikte çıkmış-
tık. Bugüne kadar her ne yapmışsak, 
milletimiz için yaptık. Bugüne kadar 
hangi sorunun üstesinden gelebilmiş-
sek, yine milletimizin duası, desteği 
sayesinde geldik. Biz milletimiz için 
çalıştıkça, gayret ettikçe, ter döktük-
çe, milletimiz bize daha çok sahip çık-
tı. 

Türkiye’ye saldıran herkesin bizi he-
def almasının sebebi budur. Bazıları 
sanıyor ki, mesele şahsımızdır, mese-
le hükümetimizdir, mesele partimiz-
dir. Halbuki mesele milletimizdir, me-
sele ülkemizdir, mesele devletimizdir. 
Asıl mesele bağımsızlığımızdır, he-
deflerimizdir, iddialarımızdır. Biz de, 
milletimiz de, bu gerçeği çok iyi biliyo-

DEMOKRASİ VE EKONOMİ YOLUNDA
16 YILLIK BİR BAŞARI HİKAYESİ



AK PARTİ AĞUSTOS 2017  |  16. YIL

20

ruz. Bu anlayışla, gecemizi gündüzü-
müze katarak, ekonomiden altyapıya, 
güvenlikten adalete kadar her alanda 
elimizden gelenin en iyisini yapmaya 
çalıştık, inşallah bundan sonra da 
aynı şekilde yolumuza devam edece-
ğiz. 

Ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin 
en yakın şahidi milletimizin bizatihi 
kendisidir. AK Parti olarak bizim en 
büyük gücümüz, milletimizin değer-
lerine sahip çıkmamız yanında in-
sanlarımızın hayat kalitesini artırma 
konusundaki başarımızdır. Daha da 
önemlisi, bu hizmetlerden, ülkemi-
zin en ücra köşesinde mütevazi ku-
lübesinde yaşayanından, en büyük 
şehrinin en yüksek binasında ikamet 
edene kadar her bir vatandaşımızın 
yararlanıyor olmasıdır. 

“15 Temmuz Darbe Girişimi, 
Türkiye’ye ve Türk Milletine 

Karşı Yakın Tarihimizde Yapılmış 
En Büyük Saldırılardan Biridir”

16 yılda yaşadığımız hadiselerin her 
biri önemlidir, ama hiç şüphe yok 
ki, 15 Temmuz darbe girişimi, Tür-
kiye’ye ve Türk Milletine karşı yakın 
tarihimizde yapılmış en büyük saldı-
rılardan biridir. Milletimizle birlikte 
canımız pahasına verdiğimiz bir mü-
cadeleyle başarısızlığa uğrattığımız 
bu darbe girişimi, hepimiz için, baş-
ka hiçbir şekilde elde edemeyeceğimiz 
dersler içermektedir. 
 
FETÖ başta olmak üzere, terör örgüt-
leriyle mücadelenin kararlı ve süratli 
bir şekilde yürütülmemesi halinde, 

başımıza neler gelebileceğini, 15 Tem-
muz’da hep birlikte gördük. Esasen, 
FETÖ’nün, PKK’nın, DEAŞ’ın ve di-
ğer terör örgütlerinin amacı aynı-
dır. Amaç, bu ülkeyi bölmektir, bu 
milleti parçalamaktır, bu devleti çö-
kertmektir. İşte buna karşı milleti-
mizle birlikte TEK MİLLET diyoruz, 
TEK BAYRAK diyoruz, TEK VATAN 
diyoruz. TEK DEVLET diyoruz. Bu 
dört başlık, öyle rastgele yan yana 
getirilmiş, slogan mahiyetinde ifade-
ler değildir. Buradaki her bir kavram, 
geleceğimiz için hayati öneme sahip-
tir. Bu dört kavramın her hangi birin-
den en küçük bir taviz verdiğimizde, 
diğerleri de elimizde kalmaz. 

16 Nisan halkoylaması, Türkiye’nin 
yakın tarihindeki en önemli idari dö-
nüşümünün milletimiz tarafından 
tescilinin adıdır. Türkiye, 16 Nisan 
tarihine durup dururken gelmemiş-
tir. Bu meselenin, yönetim sistemi 
tartışmaları açısından bakarsanız 200 
yıllık, daha güncel gelişmeler açısın-
dan bakarsanız da 10 yıllık geçmişi 
vardır. Darbeler, muhtıralar, koalis-
yonlar, krizler, kaoslar içinde geçen 
yakın tarihimizi, kimsenin “dikensiz 
gül bahçesi” gibi göstermeye hakkı 
yoktur. 

2007 yılında, sistem bir kez daha tı-
kandığında, artık bu işin böyle git-
meyeceği ortaya çıkmıştı. Anayasaya, 
teamüllere, açık hükümlere rağmen 
dayatılan 367 garabeti, amaçlananın 
tam tersi bir sürecin başlamasına ve-
sile olmuştur. 2007 yılında Türkiye, 
sadece Meclis’ini yenilemekle kalma-
mış, Cumhurbaşkanının seçim yön-
temini de değiştirmiştir. 16 Nisan’da 
ise, bu karar ete kemiğe büründürül-

müş, Anayasaya derç edilmiştir. 

Demokrasimiz, milletimizin 15 Tem-
muz’da kanlarıyla, 16 Nisan’da ise 
sandığa yansıttıkları güçlü iradeyle 
rüştünü ispat etmiştir. Bundan sonra 
demokrasimiz hakkında görüş beyan 
eden herkes, bu gerçeği göz önünde 
bulundurmak zorundadır. 

“Rehavete Kapılmadan Sürekli 
Daha Çok Çalışacağız, Daha Çok 

İnsana Ulaşacağız”

Yaşadığımız hadiseler ışığında önü-
müzdeki dönemde hiçbir terör örgütü-
ne karşı müsamaha göstermeyeceğiz. 
Milletimizin huzuru, refahı, geleceği 
için yapılması gereken hiçbir çalışma-
yı geciktirmeyeceğiz. Rehavete kapıl-
madan sürekli daha çok çalışacağız. 
Daha çok insana ulaşacağız. Toplu-
mun hiçbir kesimini ihmal etmeye-
ceğiz. Özellikle gençlere ve kadınlara 
özel önem vereceğiz. Bunun için ken-
dimizi sürekli yenileyeceğiz. 

AK Parti, en zor dönemde dahi iki 
husustan vazgeçmemiştir. Bunlar-
dan biri özgürlük-güvenlik dengesini 
gözetmek, diğeri de ekonomideki ön-
celiklerimiz ve yatırımlarımızdan asla 
vazgeçmemektir. Bugün, dünyanın en 
eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları-
na maruz kalmasına rağmen, müca-
delesini demokrasi ve hukuk içinde 
yürüten bir ülke olmamızın gerisinde, 
işte bu anlayış vardır. Önümüzdeki 
yıllarda da demokrasi, hukuk ve ya-
tırımlar konusundaki hassasiyetleri-
mizden vazgeçmeyeceğiz. 

Bu büyük dava, bu kutlu hareket, 
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mensuplarıyla şereflenmez; tam ter-
sine, mensuplarına şeref verir. “BEN 
YOKSAM, DAVA DA YOK” diyenler, 
daha en baştan kaybetmiş olanlardır. 
“BEN OLMAZSAM, DAVA İLERLEYE-
MEZ” diyen, davanın ruhunu, özünü 
anlayamamıştır. “BU DAVA ANCAK 
BENİM İSMİMLE AYAKTA KALABİ-
LİR” diyen, kibir tuzağına düşmüş-
tür. İstişareyi, danışmayı, ortak aklı 
dışlayan, müşterek alınan kararları, 
şahsi beklentileriyle uyuşmadığı için 
beğenmeyen bu kutlu davaya haksız-
lık etmiştir.

Bu dava, hiçbir zaman, tarihin hiçbir 
döneminde, makam davası, rütbe da-
vası, paye davası olmamıştır. Bu dava, 
şahsi hırsları, kibri, fitneyi ve nifakı, 
kıskançlığı, çelme takmayı, başka-
sının kuyusunu kazmayı her zaman 
dışlamış, her zaman dairesinin dışı-
na atmış bir davadır. Tarih, davasına 
ihanet edenlerin nasıl onursuzca yok 
olup gittiğinin örnekleriyle doludur. 
Bizim dahi, yakın tarihimiz, davasına 
ihanet eden, partisine ihanet eden, 
kendisini seçen milletine ihanet edip 
zillete düşen isimlere şahit olmuştur. 
Onları hiç kimse hatırlamıyor. 

Allah’a hamdolsun, bu dava dimdik 
ayakta duruyor ve umutla geleceğe 
ilerliyor. Safını cesaretten yana belir-
leyenler, bugün izzetleriyle, şerefleriy-
le, haklı gururlarıyla AK Parti çatısı 
altında hizmete devam ediyorlar. Bu-
gün de, bundan sonra da isimler de-
ğişecek. Hiçbirimiz bu dünyada baki 
değiliz, hepimiz faniyiz. Bu dava uğru-
na emek sarf edenler hayırla yad edi-
lecek. Bu dava uğruna, canını, malını, 
mesaisini ortaya koyanlar hiç unutul-

mayacak. Rabbime, tüm yol arkadaş-
larımla birlikte şahsıma da, bu dava-
nın bir mensubu olarak her zaman 
hayırla hatırlanmayı nasip etmesi için 
dua ediyorum.
 
Kaderi, milletimizin ve ülkemizin ka-
deriyle bütünleşmiş olan AK Parti’mi-
zin 16. kuruluş yıldönümünün hayırlı 
olmasını diliyor, tüm dava arkadaşla-
rıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. 

Recep Tayyip ERDOĞAN
Genel Başkan

Cumhurbaşkanı
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Avrupa’da Fransız Devriminin hemen 
akabinde teşekkül eden ve ülke yöne-
timinde söz sahibi olan siyasi partiler, 
ülkemizde 1880’lerden itibaren kurul-
maya başlamıştır. 

Milletimizin çok partili demokratik 
hayata geçiş ısrarı 1950 seçimleriyle 
karşılık bulmuşsa da demokrasimiz 
askeri darbelerle sık sık kesintiye uğ-
ramıştır.

1960, 1971, 1980 ve 1997 yıllarında 
milletin iradesi hedef alınarak gerçek-
leştirilen darbeler, partilerin kapan-
masına, siyasetçilerin yasaklanması-
na ve ülkemizin demokrasi yolunda 
büyük maliyetler ödemesine sebep 
olmuştur. 

Demokrasimizi askıya alan, milleti-
mizi siyasi, ekonomik, sosyal alan-
larda çok ağır şartlarla karşı karşıya 

bırakan ve yasakçı uygulamalarıyla 
Türkiye’nin ufkunu karartan 28 Şu-
bat süreci, siyasi tarihimizde yeni bir 
sayfanın açılmasını zorunlu kılmıştır. 
 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 
Ağustos 2001 tarihinde kuruluşunu 
ilan eden AK Parti, meşru olan her 
fikre, her inanca, her ideale aynı ya-
kınlıkta duran ve kendini toplumun 
herhangi bir unsuruyla değil bütü-
nüyle ifade eden bir siyasetin temsil-
cisi olarak halkın huzuruna çıkmıştır. 
AK Parti geniş toplumsal kesimler 
tarafından sahiplenilmiş ve kurulu-
şundan 15 ay sonra katıldığı ilk se-
çimde yüzde 34’lük bir oy başarısıyla 
tek başına iktidara gelmiştir. Bugüne 
kadar girdiği bütün seçimleri kazanan 
AK Parti, Milletin sürekli artan tevec-
cühüne mazhar olmanın gururunu 
yaşamaktadır. 

16 YIL SONRA 
İLK GÜNKÜ AŞKLA
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AK Partinin, Türk siyasetinin pusu-
lasını daha çok demokratikleşmeye, 
kalkınmaya ve topyekûn güçlenmeye 
ayarlayan siyaset anlayışı, milletimi-
zin, daima güven ve takdir duygula-
rıyla karşılık bulmuştur. AK Parti ik-
tidarıyla geçen 15 yıl boyunca devlet 
– millet arasındaki soğuk duvarların 
yıkıldığına, mesafelerin ortadan kalk-
tığına ve milli iradenin tam manasıyla 
tecelli ettiğine bütün dünya şahittir.
 
Kurulduğu günden bugüne millete 
hizmet yolunda durmadan ilerleyen 
bu hareket, Sayın Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiy-
le bir “Erdemliler Hareketi”dir. Son 
15 yılda Türk siyasetine damga vuran 
hadiseler, ülkemiz için fikir, proje, iş, 
hizmet, yatırım üretenlerle; sıkıntı, 
kavga, kriz üretenlerin farkını, açık, 
seçik ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla 
eski Türkiye’deki istikrarsızlıklar artık 
büsbütün tarihte kalmıştır ve istikra-
rın çıtası yükselmiştir.

AK Parti, etnik milliyetçiliği, dinsel 
milliyetçiliği, bölgesel milliyetçiliği 
reddeden; siyaseti dar hizipçi kalıplar 
içine hapsetmeden, toplumun değişim 
taleplerine cevap vermeyi ve evrensel 
insani değerleri sahiplenerek bütün 
vatandaşlarımızın hukukunu kararlı-
lıkla savunmayı ilke edinen bir parti-
dir. 

AK Parti, Türkiye’nin doğusundan ba-
tısına, kuzeyinden güneyine neresin-
de yaşarsa yaşasın her insanını aynı 
samimiyetle kucaklayan, her karış 
toprağını aynı duyguyla seven, istis-
nasız bütün vatandaşların hukukunu 

korumayı şiar edinen bir siyasi eko-
lün adıdır. İnsanımızın ve ülkemizin 
hukukunu dava edinen bu hareketin 
her bir neferi demokrasiye, adalete, 
insan hak ve özgürlüklerine, hukuk 
devletinin gereklerine ve ülkemizin 
gelecek ideallerine yürekten bağlıdır.  
AK Parti siyasetinin ilkelerini, uzun 
yıllar boyunca siyasi ve ekonomik 
buhranların acı tecrübelerini yaşa-
yan milletimiz belirlemiştir. Salt se-
çim başarısını hedefleyen ve bu başa-
rı üzerinden siyaset yapan partilerin 
aksine AK Parti, milletimizin adalet ve 
hukuk mücadelesine sahip çıkarak 
hizmetlerini sürdürmüştür. AK Par-
ti hareketini milletimizin her geçen 
gün daha çok sahiplenmesinin ger-
çek sebebi budur. Bu harekete gönül 
veren insanlar, terör hadiseleri, Gezi 

Eylemleri, karalama kampanyaları ve 
15 Temmuz darbe girişimi gibi haince 
tertipler karşısında saflarını daha da 
sıklaştırmış, fitneye fırsat vermemiş-
tir. Ülkemizi darbe teşebbüsleriyle, 
terörle, tedhişle zayıf düşürmeye çalı-
şan güç odakları, her teşebbüslerinde 
milletimizin feraseti, cesareti ve vatan 
sevgisi karşısında hezimete uğramış-
lardır. Daha güçlü, daha itibarlı bir 
Türkiye, daha sağlam bir demokrasi 
için ihtiyaç duyduğumuz Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi de mil-
letimizin hareketimize olan güven ve 
teveccühleriyle kabul edilmiştir.

14 ağustos 2001 tarihinden bugüne, 
bu hareketin rotasını daima millet be-
lirlemiştir. AK Parti bundan sonra da 
milletle aynı istikamette yol alacak ve 
milletin rızası olmayan hiçbir icraata 
imza atmayacaktır.

Binali YILDIRIM 
Genel Başkanvekili

Başbakan               
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Yıl 2001…
Tüm dünyada yeni binyıl büyük 
umutlarla bekleniyordu. Türkiye’de 
ise karamsarlık ve kaos hakimdi. 
Ekonomi çökmüş, ülke krize sürük-
lenmişti. 

Koalisyon hükümetleri işlevini yitir-
miş, siyasiler her gün ortaya çıkan 
sorunlara çözüm bulmak yerine, suçu 
birbirine atma yarışına girişmişti. 
Yurt dışından getirilen “ithal” bakan-
lar günü kurtarmaya çalışıyor, mille-
timiz hastane sıralarında, maaş kuy-
ruklarında eziyet çekiyordu. 

Esnaf kapanan kepenklerinin hesabı-
nı sormak için Başbakanlık önünde 
yazar kasa fırlatıyordu. Ülkenin en 
yetkili makamlarında bulunan kişiler 
milletin içine düştüğü karanlık gün-
lere çözüm getiremiyor, basına birbir-
lerini suçlayan demeçler vermekten 
başka bir şey yapmıyorlardı.

Her alanda büyük potansiyel taşıyan 
bir milletin; emekleri, çabası, yılları ve 

yarınları siyasi çekişmelerle, koalis-
yon hükümetinin umursamaz tavırla-
rına kurban ediliyordu.Siyasi, sosyal 
ve ekonomik alanlardaki durumun 
vehameti gün geçtikle artıyor, milleti-
mizin umudu da sabrı da tükeniyor-
du.

İşte böyle bir ortamda “Artık hiçbir 
şey eskisi gibi olmayacak” diyerek 
yola çıkan AK Parti, 14 Ağustos 2001 
yılında resmen kuruldu. 

O gün, “Milletimizin bahtı ak olsun” 
diye edilen yemindi. 

O gün, temelini milletimizin attığı, 
tabelasını milletimizin astığı AK Par-
ti’nin kurulduğu gündü. 

Milletin adamı R. Tayyip Erdoğan, 
“Erdemliler Hareketi” olarak tanımla-
dığı AK Parti’nin kurucu genel başka-
nı oldu. R. Tayyip Erdoğan ve arka-
daşları Türkiye’nin dört bir yanında 
vatandaşlarımız tarafından heyecanla 
karşılandı. Milletimiz, geleceğini ken-
di iradesi ve öz kaynakları ile inşa et-
menin izini sürmekteydi. Kurulduğu 
ilk günden bu yana milletin umudu 

olan AK Parti’yi millet bağrına bastı.

Bu umut ışığını gören hain odaklar 
kumpas kurmaya daha o günlerde 
başladı ve okuduğu bir şiir yüzünden 
hakkında mahkumiyet kararı verilmiş 
olan liderimiz R. Tayyip Erdoğan, aynı 
gerekçeyle “siyasi yasaklı” ilan edil-
di. 20 Eylül 2002 günü tarihe kara 
bir leke olarak geçti. Ama önümüze 
konulan engeller bizi hiçbir zaman 
yıldırmadı. 

O günden beri engellere aldırmadan, 
zorluklardan kaçmadan, baskılardan 
korkmadan doğru bildiğimiz yolda 
ilerledik. Milletimizin her seçimde par-
timize gösterdiği teveccüh ile kararlı 
bir şekilde yolumuza devam ettik. 

BİR MİLLET AŞKININ HİKAYESİ AK PARTİ

►AK Parti Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 
siyasi hayatına başladı - 14 Ağustos 2001

►AK Parti seçimlere ‘TEK BAŞINA 
İŞ BAŞINA’ sloganı ile hazırlandı 
 3 Kasım 2002
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“Yakın Işıkları Türkiye 

Aydınlansın!”

Türkiye’yi aydınlatmak için yola çıkan 
kutlu davanın erleri olarak 3 Kasım 
2002 Genel Seçimleri’ne girdik. Gece 
gündüz demeden tüm Anadolu’yu 
gezdik, insanımızla kucaklaştık. Çün-
kü biz gücümüzü milletten alıyor, hiz-
met aşkı ile yürüyorduk.

Milletimiz bu azmi ve hizmet aşkını 
karşılıksız bırakmadı. Bağrından ko-
pup gelen, ülkesinin sorunlarını iyi 
bilen ve çözüm odaklı projeler ile kar-
şısına çıkan bu yeni oluşuma yetkiyi 
verdi. AK Parti olarak “Tek Başına İş 
Başına” diyerek girdiğimiz ilk genel 
seçimden %34,28 oranında oy aldık 
ve tek başına iktidara gelerek mille-
te hizmet etmeye başladık. Ankara’ya 
hapsolmadık, masa başında oturma-
dık. Sadece seçimden seçime değil, 
her daim milletimizin yanında olduk. 
Siyasetimizin merkezine insanımızı 
yerleştirdik.

58. Hükümet Sayın Abdullah Gül’ün 
Başbakanlığında kuruldu. Kurucu li-
derimiz R. Tayyip Erdoğan ise Genel 
Başkan olarak dünyanın dört bir ya-
nında temaslarda bulundu. Türkiye’yi 
gündemi belirlenen değil, gündem be-
lirleyen ülke yapma hedefiyle gecemi-
zi gündüzümüze kattık.

AK Parti olarak hemen işe koyulduk 
ve Sayın R. Tayyip Erdoğan’ın siyasi 
yasağının verdiği burukluğa rağmen 
Türkiye’nin özlemlerini hayata geçir-
mek, tarihi hedeflerini ihya etmek için 
kollarımızı sıvadık ve işe koyulduk. 
Her gönüle muhabbet, her metreka-
reye hizmet taşıdık. 

19 Şubat 2003 yılında TCK’nın 312. 

Maddesi’nde yapılan değişikle Genel 
Başkanımız R.Tayyip Erdoğan’ın si-
yasi yasağı kalktı ve Siirt’te yenilenen 
seçimlerle milletvekili seçildi. “Muh-
tar bile olamaz” başlıkları atılarak si-
yaset sahnesinden silinmeye çalışılan 
Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cum-
huriyeti’nin Başbakanı oldu.

Biliyorduk ki bir lideri güçlü yapan, 
milletinin ona duyduğu inançtır. 

Bir lideri büyük yapan, milletiyle 
kurduğu gönül bağıdır.

Bir lideri lider yapan, milletine 

verdiği sözü “ölümüne, ölümüne” 
diyerek tutmaktır.

O, milletin kabul edilmiş bir duasıydı. 

Liderimiz R. Tayyip Erdoğan öncülü-
ğünde hedeflerimizi gerçekleştirmek 
amacıyla yeni ve katılımcı bir siyaset 
dönemi başlattık. Tüm parti yetkilile-
rinin bir araya gelerek yaptığı istişare 
toplantıları ile Türk siyasi tarihinde 
yeni ve örnek alınan bir döneme gir-
dik. 

Kadınların siyasette temsilini 
%100’den fazla arttırdık. Red, inkâr 
ve asimilasyon politikalarını günde-
mimizden çıkardık. Toplumun her 
kesimini kucaklayan bir siyaset güt-

tük. Devlet Güvenlik Mahkemelerini 
kaldırarak yargı sisteminde önemli bir 
değişiklik gerçekleştirdik.

Yeni kurulmuş bir parti olsak da, bin-
lerce yıllık köklü bir medeniyet, tarih ve 
kültürün devamı olduğumuzu bilerek 
gece gündüz çalıştık. 

Yakın uzak demedik, her gönüle do-
kunduk, her yere hizmet götürdük. 

Kısa sürede Türkiye’yi dünyanın en iti-
barlı, adından en çok söz edilen ülkesi 
yaptık. Kapılardan kovulan Türkiye’nin 
yerini, kapısı aşındırılan Türkiye aldı. 

►Türkiye AK Belediyecilik ile 
tanışıyor - 2004 Yerel seçimleri

►367 Krizi bir daha yaşanmaması 
için millet referanduma gitti. 
21 Ekim 2007

►DURMAK YOK, YOLA DEVAM! - 2007 Genel seçimleri
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Denklemlerde yer arayan Türkiye’nin 
yerini, kendi denklemini kuran Tür-
kiye aldı. Türkiye dünyanın parlayan 
yıldızı oldu. 

“Türkiye Karar Verdi, 

Yerel Kalkınma Başlıyor”

Sıra yerel kalkınmaya gelmişti. “Şe-
hirlerimizin çözülemeyecek hiç-
bir sorunu yoktur” dedik. Yeter ki 
kaynak üretmeyi beceren, belediye 
imkanlarını halkın hizmetine sunan, 
bilgili, becerikli, planlı, programlı, 
milletine sevdalı kadrolar iş başına 
gelsin.

28 Mart 2004 tarihinde girdiğimiz 
yerel seçimlerde bu amacımızı ger-
çekleştirmek için gereken oy oranına 
ulaştık ve %41,67 oy alarak ikinci za-
ferimizi kazandık. 

Gecemizi gündüzümüze katarak yeni 
kaynaklar ürettik. Şehirlerimizin önce 
altyapı sorunlarını çözdük. Sonra in-
sanımıza daha kaliteli ve yaşanılabilir 
şehirler inşa etmenin peşine düştük. 

Ekonomi, eğitim, sağlık, ulaşım, sos-
yal güvenlik gibi alanlarda birçok dev-
rime imza attık. İstikrarlı, özgüvenli ve 
rekabet gücü yüksek bir Türkiye’nin 
önünü açtık. Herkesin birinci sınıf va-
tandaş muamelesi gördüğü, eşitlikçi 
ve adil bir Türkiye için hiç durmadan 
çalıştık. 

Değişim, reform ve demokrasinin 
öncülüğünü yaptık.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin he-
men öncesinde AK Parti yoluna dolu-

dizgin devam ediyordu. Kendini Tür-
kiye’nin sahibi zanneden vesayetçi 
yapılar 27 Nisan e-muhtıra krizi ile 
demokrasiye darbe vurmaya çalıştı. 
Dik duruşumuzdan ödün vermeden, 
sırtımızı milletimize dayayarak bu 
krizi de başarı ile atlattık. Fakat is-
tedikleri güvensizlik ortamını oluştu-
ramayan ve milli iradeyi hiçe sayan 
karanlık odaklar bu sefer de 367 ica-
dıyla Cumhurbaşkanlığı Seçimi krizi-
ni ortaya çıkardılar. 

“Durmak Yok, 
Yola Devam”

Oynanan oyunun farkında olan aziz 
milletimiz istikrarın ve ülkemize değer 
katan projelerin sürmesini istiyordu. 
“Durmak Yok, Yola Devam” sloga-
nıyla girdiğimiz 22 Temmuz Genel Se-
çimleri’nde aldığımız %46,58’lik rekor 
oy bu durumun en açık göstergesiy-
di. Sandıktan bir kez daha tek başına 
iktidar çıkıp 60. Hükümeti kurduk. 
Çalışmalarımıza hız kesmeden devam 
ettik.

28 Ağustos 2007 tarihinde yapılan 
oylamada partimizin kurucularından 
Sayın Abdullah Gül Türkiye Cumhu-
riyeti’nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. 
Bir daha böyle suni krizlerle kaos or-
tamı yaratılmaması adına, Cumhur-
başkanı’nı bizzat halkın seçmesi için 
gerekli çalışmaları başlattık. 21 Ekim 
2007’de halkımızın onayına sunulan 
teklifimiz milletin verdiği %68,95’lik 

oyla hayata geçti. Millet güçlü bir ses 
ile “Evet” dedi.

14 Mart 2008’de ise eski Türkiye’nin 
demokrasiyi ve milli iradeyi hiçe sayan 
kesimleri yine sahneye çıktılar. Mille-
tin iradesini temsil eden AK Parti’ye 
kapatılma davası açıldı. Ancak plan-
ları tekrar boşa çıktı. Kapatma davası 
sonuçlandı ve partimiz, aldığı ödene-
ğin %50 oranında kesilmesi cezasına 
çarptırıldı. Biz yine de kısık seslerin 
sesi olmaya devam ediyorduk.

29 Ocak tarihinde Davos Zirvesi’ne ka-
tılan Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın 
gösterdiği “One Minute” tepkisi maz-
lum halkların takdir ve sevgisini ka-
zandı. Mazlumların haklı davalarında 
daima yanlarında olduğumuzu açık-
ça beyan etti. Kardeşlik bağlarımızın 
ne kadar kuvvetli olduğunu dünyaya 
gösterdi. 

Bugün Kafkaslardan Balkanlar’a, As-
ya’dan Afrika’ya kadar, mazlumlar 
Türkiye’ye bakıyor, Türkiye’den yar-
dım istiyor. Cesaret arayanlar, dik 
durmayı özleyenler, özgürlüğün sesini 
haykırmak isteyenler Türkiye’yi örnek 
alıyor.
Hayallerinin peşinden koşanlar, bü-
yük başarıları arzulayanlar Türki-
ye’den ilham alıyor.

“İşimiz Hizmet, 

Gücümüz Millet”

►TÜRKİYE BÜYÜK DÜŞÜNÜYOR, 
KALKINIYOR, GELİŞİYOR.  
2009 Yerel seçimleri

►Demokratik adımlar için referandum - 12 EYLÜL 2010
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Kurulduğumuz günden beri milleti-
mizin hizmetkârı, istikrar ve huzurun 
adresi, mazlumların gür sesi olduk. 

Art arda seçim zaferleri kazanma-
ya devam ettik. Aynı yıl yapılan 29 
Mart Yerel Seçimlerinde aldığımız 
%38,39’luk oy oranıyla yine birinci 
parti olduk. Yerel yönetimlerdeki hiz-
metlerimize yenilerini ekleyeceğimiz 
bir döneme başladık.

Yaptığımız büyük icraatlar, dev eser-
ler ve hizmetlerle milletimiz her se-
çimde AK Parti’ye olan inancını gös-
terdi. 

Biz hem genel yönetimde hem de yerel 
yönetimlerde devrim yapmış bir par-
tiyiz. Altyapıda, ulaşımda, çevrede, 

şehircilikte, sosyal hizmetlerde ilkleri 
hayata geçirdik. Medeniyetimize, tari-
hi mirasımıza sahip çıktık. Şehirleri-
mizi ayağa kaldırdık.  

2010 yılında, 12 Eylül’ün yıl dönü-
münde 82 Anayasası’nın düzenlen-
mesi ile ilgili referandum yapıldı. Mil-
letimizle akıl ve gönül bağı kurmuş 
bir parti olarak %57,88’lik bir oranda 
“Evet” oyu alarak gerekli düzenleme-
leri hayata geçirdik.

Yeni Türkiye’nin ayak sesleri artık 
daha net duyulmaya başlanmıştı. 
Her türlü vesayet odağı ile mücade-

leyi kendine görev bilen AK Parti yo-
luna devam ediyor, devrim niteliğinde 
adımlar atıyordu. AK Parti, millete te-
peden bakan, kendi insanını hor gö-
ren vesayetçi anlayışın icadı olan ka-
muda baş örtüsü yasağını kaldırmak 
için çözüm iradesi ortaya koymuştu. 
Bir neslin geleceğine mâl olan, bu 
milletin evlatlarını üniversite kapı-
larından içeri almayan, kendi devle-
ti için çalışmasına izin vermeyen bu 
yasağı milletimizden aldığımız güçle 
kaldırdık. Uluslararası uyum yasaları 
çerçevesinde, benzer şekilde bir ay-
rımcılık yaşanmaması için de gerekli 
tedbirleri aldık.

“Türkiye Hazır, 
Hedef 2023”

2011 yılında girdiğimiz 3. Genel Seçi-
mi de %49,95 oranında oy alarak ka-
zandık. Devletimizin 100. Kuruluş yılı 
olan 2023 tarihine doğru emin adım-
larla ilerlerken, milletimizin ve ülke-
mizin önüne büyük hedefler koyduk. 
61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni 
kurarak çalışmalarımıza hız kesme-
den devam ettik.

Biz gücümüzü milletten aldık, hesa-
bımızı da sadece millete verdik. Bu 
yüzden kurulduğumuz günden bugü-
ne kadar, karanlık planlara ve engel-
lemelere rağmen milletimizle birlikte 
dimdik durarak yolumuza devam et-

tik.

2013 yılının Haziran ayında başlayan 
Gezi Olaylarına da milletimizle birlik-
te cevap verdik, omuzlarımızda taşıdı-
ğımız emaneti yere düşürmedik. Dik 
durduk, dikleşmedik. Hainler yıprat-
maya çalıştıkça daha da güçlendik. 

Dev projelere ara vermeden devam et-
tik. İlkleri başardık. Yapılamaz denen-
leri tek tek hayata geçirdik. 

Tüm bu gelişmeler devam ederken 
milletimiz yeni bir tehlike ile karşı 
karşıya kaldı. Devletimizin içinde yu-
valanmış bir terör örgütü olan FETÖ, 
iktidara ve milli iradeye müdahale et-
meye kalkıştı. 17-25 Aralık darbe gi-
rişimi ile milletimizin iradesi bir kez 
daha gasp edilmeye çalışıldı. Sahne-
lemeye çalıştıkları oyunu milletimizle 
beraber bozduk. 

Büyük milletimizle, birlik ve beraber-

►Genel Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan balkon konuşması yapıyor. 
30 Mart 2014 Yerel seçimleri

►Milletin Adamı görevine başlıyor
 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi

►İSTİKRAR SÜRSÜN, TÜRKİYE BÜYÜSÜN. - 12 Haziran 2011
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liğimizden taviz vermeden, “Biz Bir-
likte Türkiye’yiz” diye haykırdık.

“Millet Eğilmez, 
Türkiye Yenilmez”

Tüm badireleri milletimizle beraber 
atlatarak iktidarımızın 12. yılına gir-
dik. Genel seçimlerde gösterdiğimiz 
başarıyı yerel seçimlerde de sürdür-
dük. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde 
%45,60 oy alarak “Ak Belediyecilik” 
kavramının temellerini sağlamlaştır-
dık. Milletimizin güvenine layık oldu-
ğumuzu bir kez daha gösterdik.

TBMM’nin 2007’de Cumhurbaşkanını 
seçmesine 367 icadıyla engel olmuş-
lardı. Bu statükocu dayatmaya boyun 
eğmemiş, Halk Oylamasına gitmiş, 
“Hayır! Millet Seçmesin” diyen sta-
tükocu anlayışa darbe vurmuştuk. 
Milletimiz kendi oyuyla Cumhurbaş-
kanını seçmeye “Evet” demişti. 10 
Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Se-
çimi ile tarihimizde ilk kez Cumhur-
başkanını milletimiz seçecekti.

“Türkiye’nin Gücüne 
Güç Kat”

AK Parti’nin adayı R. Tayyip 
Erdoğan’dı.

O yürüdüğü yoldan asla geri 
dönmedi.

Kararlı, ilkeli ve irade sahibi oldu,

Gücünü sadece milletinden aldı,

Büyük Türkiye davasını yıllardır 
omuzlarında taşıdı, 

Her zaman daha büyük hedeflere 
koştu, 

Sessiz devrimlerin öncüsü oldu.

10 Ağustos 2014’te tarih yeniden 
yazıldı. Cumhur, Başkanını seçti 
ve Başbakanımız Sayın R. Tayyip 
Erdoğan Türkiye’nin seçilmiş ilk 

Cumhurbaşkanı oldu. 

Kazanan demokrasi oldu.

Kazanan milletimiz oldu.

Kazanan Türkiye oldu. 

AK Parti’de bir bayrak değişimi ya-
şandı. Cumhurbaşkanlığı görevi için 
partimizden ayrılan Sayın R. Tayyip 
Erdoğan’ın ardından Sayın Ahmet 
Davutoğlu AK Parti Genel Başkanlı-
ğı’na seçildi. 

“Sen Ben Yok, Türkiye Var”

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’n-
de yine milletimizin huzurundaydık, 
sandıktan yine birinci parti olarak 
çıktık. %40,9 oy aldık, ancak muha-
lefet partilerinin uzlaşmaz bir politika 
gütmeleri yüzünden hükümeti kura-
madık. PKK terör örgütü oluşan siya-
si boşluğu kendisi için bir fırsat saya-
rak terör eylemlerine yeniden başladı. 
Küçük siyasi hesaplar için Türkiye’yi 
uçurumun kenarına sürükleyenler-

den yüz bulan PKK, şehirlerimizi ya-
şanmaz hale getirmeye çalıştı.
Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdo-
ğan ve Başbakanımız Ahmet Davutoğ-
lu önderliğinde dik durduk, teröre ve 
siyaseti çözümsüz bırakmak isteyen-
lere boyun eğmedik. Karşımıza çıkan 
her krizde yaptığımız gibi yine mille-
timizin karşısına çıkma kararı aldık. 
Bir kez daha “Tek Başına İş Başına” 
dedik. Milletimiz 1 Kasım 2015 tari-
hinde düzenlenen erken seçimlerde 
AK Parti’yi % 49,5’lik oyla yeniden tek 
başına iktidara layık gördü. Cumhur-
başkanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan 
64. Hükümeti kurma görevini Sayın 
Ahmet Davutoğlu’na verdi ve iktidarı-
mız icraatlarına devam etti.

22 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen 
2. Olağanüstü Kongre ile partimizde 
yeni bir bayrak değişimi daha yaşan-
dı. Partimizin kurucularından olan 
Sayın Binali Yıldırım Genel Başkanlı-
ğa seçildi. Akabinde 65. Türkiye Cum-
huriyeti Hükümetini kurarak Başba-
kan oldu. 

Dava adamı olmak,

Kendini milletin hizmetine ada-
mak,

Aşk ile gece gündüz demeden çalış-
mak...

O, 2023 yolunda en önemli projelere 
imza attı.

Muasır medeniyet seviyesini aşma he-
definin öncülerinden oldu.

Cumhurbaşkanımız Sayın R. Tayyip 
Erdoğan’a Belediye Başkanlığı döne-

► AK Parti 1. Olağanüstü Büyük 
Kongre’sinde Ahmet Davutoğlu Genel 
Başkan oldu. - 27 AĞUSTOS 2014

► YENİ TÜRKİYE YOLUNDA İKİNCİ 
YARI BAŞLIYOR - 7 Haziran 2015

► SEN BEN YOK TÜRKİYE VAR 
1 Kasım 2015
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minden beri yol arkadaşlığı yaptı.

Hiçbir görevden, sorumluluktan kaç-
madı. 
Dava için ne gerekiyorsa onun için ça-
lıştı. 

Türkiye güçlendikçe hainler yeni 
planlar peşinde koşuyor, yeni saldırı-
lar organize ediyordu.

Bu saldırıların en alçakçası şüphesiz 
15 Temmuz’da yaşadığımız hain dar-
be girişimiydi. 

Devletin içine yuvalanmış, kökü dışa-
rıda vatan haini FETÖ’cü cunta, mil-
letimize ait olan tanklarla, uçaklarla 
ve tüfeklerle milletimizin canına kast 
etti. Genç, yaşlı, kadın, erkek ayırma-
dan ateş etti, kurşun sıktı.

Cumhurbaşkanı’nın çağrısına cevap 
veren milletimiz kulaklarında salâ, 
göğüslerinde iman, ellerinde bayrak-
larla sokaklara indi. Ne meydanları 
hainlere terk etti, ne darbecilere geçit 
verdi.

15 Temmuz gecesi 250 şehit verdik. 
2193 vatandaşımız gazi oldu. 

Milletimizin yazdığı şanlı destan asla 
unutulmayacak. 

Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen 
bu hain oyunu milletimizle beraber 
bozduk. Okyanus ötesinde yapılan 
planları galebe çaldık. İstikrarımızı ve 

hedeflerimizi koruduk. Darbe girişim-
lerine, milletin iradesini hiçe sayan 
kesimlerin engelleme çabalarına rağ-
men ülkemizi şaha kaldıracak yeni bir 
sistem üzerinde çalışmaya başladık. 

Koalisyon hükümetleri ile yıllarca 
boğuşan, istikrarı özleyen milletimiz, 
aradığı düzen, gelişim ve değişim çiz-
gisini AK Parti ile yakalamıştı. Ancak 
artık kalıcı bir çözüm ve dönüşüm ira-
desini ortaya koymanın vakti gelmişti 
ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet 
Bahçeli’nin desteğiyle, MHP ile işbir-
liği içinde Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi’ni hazırladık. Halk oyla-
ması süreci boyunca her türlü yalana 
başvuranları,“Rejim değişiyor” diye 
yaygara koparanları dikkate almayan 
ve esas derdimizin istikrarı korumak 
olduğunu bilen milletimizin onayı-
na sunduk. 16 Nisan 2016 tarihinde 
gerçekleşen halk oylamasında %51,4 
oranında “Evet” oyu veren milleti-
mizle beraber ülkemizin yarınlarını 
güvence altına aldık.

Halk oylaması sonuçlarından son-
ra gerçekleştirdiğimiz 3. Olağanüstü 
Kongre ile Kurucu Genel Başkanı-
mız ve Cumhurbaşkanımız Sayın R. 
Tayyip Erdoğan, 3 yıllık bir hasretten 
sonra tekrar Genel Başkanımız oldu. 

Milletimizin demokrasi mücadelesi, 
hukuk mücadelesi, adalet mücadelesi 
devam ettiği sürece bize rehavet yok! 

Mazlumların, mağdurların feryadı de-
vam ettiği müddetçe bize dinlenmek 
yok! 

Büyük Türkiye’yi özlemleriyle buluş-
turana, hayallerine kavuşturana ka-
dar bize durmak yok!

Biliyoruz ki Türkiye yakın zamanda 
dünyanın en büyük 10 ekonomisin-
den biri olacak. 

Milletimizin destek ve öncülüğünde 
yeni bir atılım dönemi yaşayacak, de-
ğişim ve dönüşümü yeni bir evreye ta-
şıyacağız. 

Türkiye barışın, huzurun, kardeşliğin, 
değerlerin, yeniliklerin adresi olacak. 

O güne kadar, Türkiye ve millet sev-
dasını yüreğinde bayrak gibi taşıyan, 
başta Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ol-
mak üzere, tüm teşkilatlarımızla he-
deflerimize doğru kararlı bir şekilde 
yürümeye devam edeceğiz. 

Çünkü biz 
Özgürlüklerin ve demokrasinin temi-
natı, 
Adalet ve Kalkınmanın öncüsü, 
Birliğin ve kardeşliğin sözcüsüyüz.

Biz, 
İstikrar ve güvenin koruyucusu, 
Birliğimizin ve dirliğimizin savunucu-
su, 
Dirilişin ve yükselişin adresiyiz. 

Biz, 
Türkiye’yi hayalleriyle buluşturacak, 
2023 hedeflerine hiç durmadan koşa-
cak, 
Hizmet sancağını Türkiye’nin her ye-
rinde aynı coşkuyla dalgalandıracak 
AK Parti’yiz, biz milletin ta kendisiyiz.

►AK Parti 2. Olağanüstü Büyük 
Kongre’sinde Binali Yıldırım Genel 
Başkan oldu. - 22 Mayıs 2016

►ÖNCE MEMLEKET TABİİ Kİ EVET

►HASRET SONA ERDİ! - 3. 
Olağanüstü Büyük Kongre
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RÖPORTAJ
BİZİM İNSANIMIZIN YÜCE GÖNLÜ KENDİNİ 

ANLAYANA KAYAR

HAKAN
ÇAVUŞOĞLU

Ülkemizin dünyada insani yardımın 
sembol ülkesi olmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz ve bundan 
sonraki çalışmalarınızda bu konunun 
önemi nasıl olacak?
Hükümetimiz iktidara geldiği 2002 
yılından bu yana insani diplomasiyi 
geliştirmeyi başlıca politikalarından 
biri olarak belirlemiştir. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın ifadesiyle “Dünya-
nın her yerine uzanıp nerede dertli 
varsa Türkiye olarak oraya gidip az 
veya çok yardımda bulunacağız” il-
kesi tüm kurumlarımız için bir düstur 
haline gelmiştir. 

İnsani krizler karşısında dil, din, ırk 
ayırt etmeksizin sorumluluk almayı 
ilke edinen ülkemiz hem sahada hem 
de uluslararası diplomaside etkin-
liğini artırmaya devam etmektedir. 
Ülkemiz, TİKA, AFAD ve Kızılay öncü-
lüğünde çeşitli kurum ve sivil toplum 
örgütlerimizin katkısı ile Haiti’den So-
mali’ye, Arakan’dan Pakistan’a, Sır-
bistan’dan Filistin’e dünyanın farklı 
bölgelerinde insani krizlere en hızlı 
yardım elini uzatan ülkelerin başında 
geliyor. 

Küresel İnsani Yardım Raporuna göre 
Türkiye 2016 yılında en fazla acil ve 
insani yardım yapan ülkeler sırala-
masında miktar bakımından 6 milyar 
dolar ile dünya ikincisi; milli gelire 

oranla ise 3. kez üst üste birinci ola-
rak yine dünyanın en cömert ülkesi 
olmuştur. Ülkemizin birçok gelişmiş 
ülkeyi geride bırakması, Türkiye’nin 
insani krizlere duyarlılığının ne kadar 
yüksek olduğunu göstermektedir. 

“Bütün Âlem, Bütün 
İnsanlar Bir Beden 

Gibidir”
Biliyorsunuz devletimiz, milletimizin 
misafirperverliği ve hayırseverliğine 
yaraşır şekilde hemen yanı başımızda 
yaşanan savaştan kaçan milyonlar-
ca Suriyeliye adeta yepyeni bir hayat 
sundu. 10 ayrı ilimizde toplam 23 
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adet geçici barınma merkezinde bu 
kardeşlerimize her türlü yaşamsal 
hizmeti sunuyoruz. Bizler hem aynı 
coğrafyada asırlara dayanan kardeşli-
ğimiz gereği, hem de insani bir görev 
olarak bu hizmetleri verirken maale-
sef dünya ülkelerinin, özellikle geliş-
miş ülkelerin üzerine düşen insani 
sorumluluktan kaçındığını görüyo-
ruz. Oysa bizim medeniyetimizde, Hz. 
Mevlânâ’ya göre, “Bütün âlem, bütün 
insanlar bir beden gibidir.” Bu bede-
nin her parçası bizim için kıymetlidir. 
Bu anlayışla dünyaya bakıyoruz, bak-
maya devam edeceğiz.

BM Göç verilerine göre % 16 ile (3 
milyonun üzerinde) dünyada en fazla 
mülteciye ev sahipliği yapan ülkemi-
zin tüm bu icraatları, yaşadığı zor-
luklara, hain darbe girişimine, terör 
saldırılarına ve bölgesinde yaşanan 
krizlere rağmen geri adım atmadan 
yaptığını unutmamalıyız. 

2023, 2053 ve 2071 gibi büyük hedef-
leri olan bir millet ve devletiz. Hükü-
metimiz insani yardımı, acil ihtiyaçla-
rı gideren geçici bir müdahale olarak 
görmemektedir. Esas amacımız; gitti-
ğimiz her ülkede uzun vadeli, kalıcı, 
sürdürülebilir samimiyete ve eşitliğe 
dayalı güçlü bir işbirliğinin zeminini 
oluşturmaktır. Acil insani yardım-
lar akabinde ülkemiz, TİKA koordi-
nasyonunda tüm kurumlarımız ile 
kardeş ve dost ülkelerin sağlıklı bir 
kalkınma sürecine girebilmesi adına, 
bir çok sektörde hızlı bir şekilde kal-
kınma projeleri hayata geçirmektedir. 
OECD’ye göre 2016 yılında ülkemizin 
Resmi Kalkınma Yardımı miktarı 6,7 
milyar $’a yükselmiştir. Yapılan tüm 

kalkınma yardımı faaliyetlerin mer-
kezinde; ülkelerin yardıma bağımlı 
değil, kendi ayakları üzerinde durma-
sını sağlayacak temel altyapılar ku-
rulması ve ülkemiz ile kalıcı ilişkiler 
geliştirmesi hedeflenmektedir. Dolayı-
sı ile küresel insani yardım politika-
mız, uluslararası kalkınma işbirliği 
politikalarımız ile entegre bir şekilde 
ilerlemektedir. Hükümetimizin tüm 
dünya mazlumlarının umudu haline 
gelen bu politikayı devam ettirmekte 
son derece kararlı olduğunu Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başba-
kanımız defaatle dile getirmişlerdir. 
Bu doğrultuda, başkalarının gitmek-
ten imtina ettiği coğrafyalara, her tür-
den riskleri göze alarak gitmeye de-
vam etme gayretindeyiz. 

Bu arada dünyanın dört bir yanına 
yayılmış bir Türk nüfusu var. Yeni 
dönemde Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı’ndan da sorumlu 
Başbakan Yardımcısı olarak dünyaya 
yayılmış vatandaşlarımız için neler 
söylemek istersiniz? 
Türkiye  hem kendi coğrafyasında 
kardeş halkları yalnız bırakmamakta, 
hem de dünyanın diğer bölgelerindeki 
mazlum milletlere de el uzatmaktadır. 
Bunun yanısıra asli bir görev olarak 
yurtdışındaki vatandaşlarımızın her 
daim hizmetindeyiz. 

AK Parti iktidarında 2010 yılında 
kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığımızın yürüt-

tüğü çalışmalar sayıları 6,5 milyonu 
bulan yurtdışı vatandaşlarımızı ve dil, 
din, kültür ve tarihi bağlar ile bağ-
lı bulunduğumuz soydaş ve akraba 
topluluklarımızı kapsamaktadır. Ça-
lışmalardan birkaçını zikredecek olur-
sak, Yurtdışı seçmenlerin Türkiye’de-
ki seçimlere katılımı, Çiftdilli Eğitim 
Programı, Türkiye Stajları, Yurtdışı 
Vatandaş Bursları, Mavi Kart ile ilgi-
li düzenlemeler, hukuk eğitimleri ilk 
akla gelenler. Özellikle yurtdışındaki 
gençlerimizin kendi kültürleriyle bağ-
larının korunabilmesini merkeze alan 
Türkçe öğretimi, kültürel programlar, 
eğitim destekleri ve staj imkânların-
dan, diaspora mensuplarımızın maruz 
kaldıkları hak ihlalleri ve ayrımcılıkla 
mücadeleye uzanan geniş bir yelpa-
zede yer almaktadır. Bütüncül, geniş 
projeksiyonlu çalışmalarla dünyanın 
dört bir yanında vatandaşlarımızın, 
soydaşlarımızın, akraba toplulukları-
mızın yanında olmayı sürdüreceğiz. 

AK Parti Bursa Milletvekili olarak 
görev yapıyorsunuz. AK Parti 
döneminde Bursa’da yaşanan değişimi 
nasıl değerlendirirsiniz?
Medeniyetimize başkentlik yapmış 
kurucu şehir olan Bursa’mız tarihi ve 
kültürel anlamda özgün kodlara sa-
hip üstün nitelikli bir şehirdir. Ana-
dolu’nun her köşesinden yoğun göç 
almış olmakla birlikte, Balkanlardan 
da yoğun bir göç alarak daha da bü-
yüyen muhacirlerin oluşturduğu göç-
men şehir olarak bilinir.

Bursa özellikle AK Parti Belediyecili-
ği ile tanıştığı 2004 yılından itibaren 
yeni bir vizyona sahip oldu. Yerel 
kalkınma politikalarıyla şehir olarak 
Bursa, modern yaşam standartlarına 
erişirken, merkezi hükümetin yatı-
rımlarıyla makro ölçüde farklı üretim 
alanlarında da adını duyurma fırsatı-
na sahip oldu. Sanayi ve diğer hizmet-
lerdeki üretimin artışı ile Bursa sanayi 
üretiminde bir çok alanda öncü şehir 
konumuna yükseldi. Otomotiv sana-
yisinde öncü olan şehrimiz, inovasyon 
ve stratejik sanayi ürünleri üretimin-
de de çok önemli yatırımların yapıldığı 
önemli bir konumda. Ekonomimizin 
önemi ihracatta İstanbul’dan sonra 
ikinci büyük şehir olmasıyla anlaşılır. 
AK Parti hükümetlerimizin sanayicile-
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rimize sağladığı yatırım kolaylığı poli-
tikalarıyla Bursa savunma sanayiine 
katkı sunan stratejik üretimlerin ya-
pıldığı bir sanayi kenti olmuştur.

Bursa’da öncelik karayolu ağının ge-
nişletilmesi ve raylı sistemleri yaygın-
laştırmak üzerine büyük yatırımlar 
gerçekleştirildi. Bursa’nın doğusun-
dan batısına 33 km’lik metro ağının 
büyük bölümü bu dönemde tamam-
landı. 14 yılda Bursa’mıza ulaştırma 
ve haberleşme alanında 4,67 milyar 
TL yatırım gerçekleştirildi. Elektrik 
üretimini çok ciddi oranlarda artırdık. 
Bursa’ya 2002 yılında elektrik üretim 
tesisleri yatırımı dahil 8,6 milyon TL 
enerji yatırımı yapılmışken, 2003-
2015 yılları arasında 2,28 milyar TL, 
geçtiğimiz 2016 yılında ise 288,8 mil-
yon TL enerji yatırımı yapıldı.

Tarih kenti Bursa bu kimliğine uygun 
olarak şehrin her köşesinde yer alan 
tarihi binalar tek tek aslına uygun 
olarak restore edildi ve bu dönemde 
180 eserin restorasyonu tamamlandı. 

“Bursa AK Parti 
Belediyeciliği Döneminde 
Yapılan Yatırımlarla Spor 

Kenti Vasfına Erişti”
Eğitim alanında Bursa’ya AK Parti 
Hükümeti döneminde 1,48 milyar TL 
yatırım gerçekleştirildi. Okul öncesi, 
ilköğretim ve ortaöğretim kademe-

sindeki okul sayısını 960’dan 2.028’e 
yükselttik. Bursa’ya 1 milyar TL sağlık 
yatırımıyla birinci sınıf sağlık hizmeti-
ne kavuştu. Kamu-Özel Ortaklığı mo-
deli ile 1.355 yataklı sağlık kampüsü 
kuruyoruz. Yine toplam 1,9 milyar TL 
toplu konut ve sosyal donatı yatırımı 
yapıldı. Bursa AK Parti belediyeciliği 
döneminde yapılan yatırımlarla spor 
kenti vasfına erişti. Bursa’nın her kö-
şesinde yaptığımız 230 adet spor te-
sisiyle sağlıklı bir kent ve sağlıklı bir 
yaşam düsturunu yaygınlaştırıyoruz. 
Gençlerimizin kötü alışkanlıklara 
uzak kalması ve bedenen ruhen sağ-
lıklı gelişmelerini sağlamak amacıyla 
spor yatırımlarımızı yaygınlaştırdık.  
Burada anlatmakla bitiremeyeceğimiz 
bir yatırım ağı ile şehrin çehresi baş-
tan başa değişti.  

Bursa AK Parti Hükümetlerinin mis-
yonu ve vizyonuyla, güçlü kadrola-
rıyla her alanda kalkınıyor, gelişiyor, 
güzelleşiyor ve dünya markası oluyor. 
Bizler önümüzdeki dönemde de yatı-
rımları artırarak sürdüreceğiz inşal-
lah. 

AK Parti’nin girdiği her seçimden 
zaferle çıkmasını nasıl açıklayabiliriz?

“Bizim İnsanımızın 
Yüce Gönlü Kendini 

Anlayana Kayar”

Çok geniş değerlendirmelere konu 
olacak bir sorunun yanıtını istiyorsu-
nuz. Özetlemek gerekirse, Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın şahsında ve güçlü liderliğinde 
milletimizle kurulan büyük bir güven 
ve gönül ilişkisi var. Bu ilişki çerçe-
vesinde AK Parti kadrolarının girdiği 
her seçimde kullandığı samimiyet dili 
milletimiz tarafından teveccüh gör-
müştür. Partimizin kuruluşundan bu 
yana girdiğimiz her seçimde bu dili 
kaybetmemek temel hassasiyet nok-
tası olmuştur. Bizim insanımızın yüce 
gönlü kendini anlayana kayar. Mil-
letimiz kendinden olana, kendi için-
den çıkana ayrı bir teveccüh göste-
rir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın 
Başbakanımız, Bakan ve Milletvekili 
arkadaşlarımız hepimiz, aile olarak, 
doğup büyüdükleri çevreler olarak ta-
mamen halkın içerisinden gelmişler-
dir. Bu özellik sadece geldikleri yerle 
sınırlı kalmamış, bulundukları her 
görevde, makam ve mevki mevzuba-
his etmeden halkın içinde yer almayı 
sürdürmüşlerdir. Zira bizim inancı-
mızda halka ve hakka hizmet birdir. 
İlk günden bu yana, samimi bir şekil-
de vatandaşımızın, kendi öz insanı-
mızın gözlerinin içine bakarak siyaset 
yapan, çözüm üreten bir siyasi gele-
nekten bahsediyoruz. Esasında siyasi 
tarihe bakarsanız, vatandaşın değil de 
darbecilerin, başka güç odaklarının 
gözüne bakarak siyaset yapmaya kal-
kanların uzun soluklu olamadığını, 
belirli kesitler sonunda silinip gittiğini 
açıkça görebilirsiniz. İnsanımızın gö-
zünün içine bakarak istikamet çizen-
ler ve halka hizmet edenler ise, hem 
uzun soluklu olmuşlardır hem de mil-
letimizin gönlünde kalıcı olmak şerefi-
ne ermişlerdir.       

14 Ağustos’ta partimizin 16. Kuruluş 
yıldönümü kutlanacak. Sizce 16 yılda 
Türkiye nasıl bir değişim yaşadı? 
Yıldönümüne ilişkin mesajınız nedir?
Bu vesileyle kuruluş yıldönümümü-
zün mutluluğunu bizlerle paylaşan 
tüm gönüldaşlarımıza, 2001 yılından 
bugüne kadar AK Parti çatısı altına 
millete hizmet şerefine erişen herke-
se şükranlarımı sunarım. Bu uzun 
ince hizmet yolunda birlikte yürüdü-
ğümüz yol arkadaşlarımızdan ahirete 
irtihal edenlere de Allah’tan rahmet 
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diliyorum. Gerçekten 16 yılda Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin 
çehresini değiştiren bir AK Parti ikti-
darından bahsediyoruz. İyi işlerde bir-
biriyle yarışan, uzun soluklu güçlü bir 
teşkilatın Türkiye’ye neler kazandıra-
bileceğinin hep birlikte şahidiyiz. Hiz-
metkarlık anlayışıyla halkımızın emri-
ne amade olurken, içeride ve dışarıda 
maruz kaldığımız onca saldırıya rağ-
men yolumuzdan ödün vermedik, hep 
ilerledik. İktidarımızda gerçekleştirdi-
ğimiz hizmetler, bizim en büyük gurur 
kaynağımızdır. 

“Dünyanın Öteki 
Ucundaki İhtiyaç 

Sahiplerine Ulaşan Bir 
Türkiye Cumhuriyeti 

Söz Konusu”
Burada çok detaylı anlatmaya imka-
nımız olmasa da kısaca hatırlayalım. 
Eskiden sosyal yardım nedir bilin-
mezken bugünün Türkiye’sinde artık 
hızlı ve etkin bir şekilde sosyal yardım 
hizmetlerimiz sunuluyor. Gençleri-
mize devletimizin karşılıksız verdiği 
eğitim bursları geleceğimizi garanti 
altına alıyor. Dünyanın öteki ucunda-

ki ihtiyaç sahiplerine ulaşan bir Tür-
kiye Cumhuriyeti söz konusu. Refah 
düzeyinde sağlanan artış sayesinde 
halkın kalkınma seviyesi ciddi oranda 
yükseldi. Önceden adeta pasif bir ko-
numda olan Türkiye, AK Parti’nin ikti-
dara gelmesiyle birlikte artık dünyada 
bir önemli bir ekonomik güç olmaya 
başladı.  Ulaşım alanında duble yol-
lar, tüneller, hayata geçirilen Avras-
ya ve Marmaray projeleri, Osmangazi 
Köprüsü, İstanbul’a 3. Köprü projesi 
var. İstanbul’da yapımı devam eden 
üçüncü havalimanı var. Başta İstan-
bul olmak üzere hızlı trenlerle tüm 
ülkenin ulaşım ihtiyacına deva olur-
ken savunma sanayinde atılan yerli 
ve milli adımlar kamuoyunun malu-
mu. Eğitim ve sağlık alanında Türkiye 
yepyeni bir altyapı donatısına kavuş-
turuldu. 

Bütün bunlar bugün hayatımızın ola-
ğan akışında yerini aldıysa, her va-
tandaşımız kendini bu ülkenin birinci 
sınıf vatandaşı olarak görebiliyorsa 
bunda AK Parti iktidarlarının imzası 
açıkça görülebilir. Bu onura yakışır 
şekilde hizmet koşusunu sürdürmek-
ten başka bir sevdamız yok. Bu sev-
daya tutulan, halka hizmet kervanın-
daki tüm gönüldaşlarımızın sevinç ve 
gurur kaynağı bu yıldönümünü tebrik 
ediyoruz.

İyi İşlerde 
Birbiriyle Yarışan, 

Uzun Soluklu 
Güçlü Bir Teşkilatın 

Türkiye’ye Neler 
Kazandırabileceğinin 

Hep Birlikte 
Şahidiyiz

“

“
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65. TÜRKİYE  CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ

BEKİR BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

MEHMET ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı

FİKRİ IŞIK
Başbakan Yardımcısı

RECEP AKDAĞ
Başbakan Yardımcısı

BİNALİ YILDIRIM
BAŞBAKAN

HAKAN ÇAVUŞOĞLU
Başbakan Yardımcısı

ABDULHAMİT GÜL
Adalet Bakanı

FATMA BETÜL 
SAYAN KAYA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

ÖMER ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı

FARUK ÖZLÜ
Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı

JÜLİDE SARIEROĞLU
Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı

MEHMET ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı
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BÜLENT TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

SÜLEYMAN SOYLU
İçişleri Bakanı

LÜTFİ ELVAN
Kalkınma Bakanı

NUMAN KURTULMUŞ
Kültür ve Turizm Bakanı

NİHAT ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

BERAT ALBAYRAK
Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı

OSMAN AŞKIN BAK
Gençlik ve Spor Bakanı

AHMET EŞREF FAKIBABA
Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı

NACİ AĞBAL
Maliye Bakanı

İSMET YILMAZ
Milli Eğitim Bakanı

NURETTİN CANİKLİ
Milli Savunma Bakanı

VEYSEL EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

AHMET DEMİRCAN
Sağlık Bakanı

AHMET ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve

Haberleşme Bakanı
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RÖPORTAJ
KAMU-SİVİL TOPLUM DİYALOĞUNUN BAŞARININ 

ANAHTARI OLDUĞUNA İNANIYORUM

HARUN
KARACAN

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler 
Başkanlığı görevini getirildiniz, bu 
görevde geleceğe yönelik planlarınız 
nelerdir?
Öncelikle şunu söylemeliyim ki, ben 
Sivil Toplum Örgütlerinin içinden ge-
len biriyim. İki dönem Eskişehir Tica-
ret Odası Başkanlığı görevimle birlikte 
Türkiye’nin en büyük sivil toplum ve 
Mesleki örgütü olan TOBB’da yönetim 
kurulu üyeliği yaptım. Şu anda her ne 
kadar siyasetçi kimliğim ve siyasi bir 
unvanım olsa da geldiğim yer STK’lar-
dır.

Pek çok STK’nın başkan ve yönetici-

liği yanı sıra yine çok sayıda STK’nın 
sade üyeliğinde de bulunmuşluğum 
oldu. Ne STK görevlerim sırasında 
ne de siyasette hiçbir zaman gelecek 
planlarım olmadı. STK’ların da, Siya-
setin de, insanlara hizmet edebilme-
nin en demokratik ve gerekli alanları 
olduğuna inanmış biriyim. O yüzden, 
bu güne kadar herhangi bir görev için 
çaba harcamadım. Her defasında bir 
görev teveccüh edildi ve benden bu 
görevi yerine getirmem istendi. AK 
Parti Genel Başkan yardımcılığı görevi 
de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ge-
nel Başkanımızın bana tevdi ettiği bir 
görevdir. Bu görevde geleceğe yönelik 
tek planım ise, verilen görevi en iyi şe-
kilde yapmak suretiyle hem Cumhur-
başkanımızın ve Genel Başkanımızın 

teveccühünü boşa çıkartmamak hem 
de mensup olduğum partime olabildi-
ğince katkı sağlamaktır.

Sivil toplumun demokrasinin temeli 
olduğunu bilen biri olarak sorumlu-
luğunu aldığım bu kutsal ve özel gö-
revin yüksek bilincinde olduğumu be-
lirtmek istiyorum.

Kamu-sivil toplum diyaloğunun başa-
rının anahtarı olduğuna inanıyorum. 
Benim buradaki görevim diyalog ka-
pılarını sonuna kadar açmak. Bu yeni 
görevimde temel bir yaklaşımım var 
‘’istişare sünnettir’’ öğüdüne her za-
man bağlı kalacağım.

Benim görevim köprü olabilmek, bu-
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lunduğumuz ortamda insanımıza im-
kânlar sunabilmek. Onların haklarını 
korumak. Siyasetin görevi vatandaş-
larımızın çok daha iyi şartlara sahip 
olması için çalışmak.  Bizzat kendim 
yaşayarak gördüm. Kamu- Sivil top-
lum diyaloğu başarının anahtarı.

Sizce siyasi partiler için Sivil Toplum 
ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’nın önemi 
nedir?
Sivil Toplum Kuruşları adı üzerinde 
toplumun vazgeçilmez unsurlarının 
başında yer alan kuruluşlar. Önemli 
görevler üstleniyorlar. Üstlendikleri 
en önemli görevlerin başında da ülke 
yönetimine sağlamış oldukları katkı-
lar geliyor.

Sivil Toplum Kuruluşları ile Kamu 
Kurumları arasındaki ilişkiler isteni-
len düzeyde değil. Çünkü söz konusu 
ilişkiyi düzenleyip, üzerinde uzlaşıl-
mış ve karşılıklı sorumlulukları içeren 
bir mevzuat bulunmuyor. Böyle bir 
çerçeve olmayınca STK’lar ile Kamu 
Kurumları arasındaki işbirlikleri ge-
nelde kişisel bağlantılar ile kurulabi-
liyor.

Çoğu zaman da sözünü ettiğimiz işbir-
liği kurumların inisiyatifine kalıyor. 
Bu durum da ister istemez önümüze 
başka bir sıkıntıyı getiriyor. Şöyle ki 
birçok kamu kurumu diyalog kurma 
anlamında inisiyatif almak istemiyor. 
Bu olmayınca da sivil toplum örgütleri 
paydaş olamıyor, süreçten dışlanıyor.
Tüm bunlardan hareketle kamu ku-
rumları ile STK’lar arasındaki ilişkiler 
belki yasal düzenlemeler ile daha iyi 
bir hale getirilebilinir. Yapılacak olan 
düzenlemeler uluslararası standart-
lara uyumlu hale getirilebilinir. Kısa-
cası, STK’lar ile Kamu ilişkilerinin bir 
çerçevesi oluşturulabilir.

İşte bu yüzden siyasi partiler için Sivil 
toplum Örgütleri ve Halkla ilişkilerin 
öneminin büyük olduğunu düşünü-
yorum. Hele hele İktidar partisi için 
bu görevin öneminin daha da fazla 
olduğuna inanıyorum. Çünkü bugün 
için Sivil Toplum Örgütleri ile ülkeyi 
yöneten iktidar partisi arasında ciddi 
bir köprünün olması gerekiyor. Üst-
lendiğimiz bu görevin aslında bu sö-
zünü ettiğimiz köprünün de ta kendisi 

olduğunu düşünüyorum. Bugün için 
STK’ların ülkeyi yöneten iktidardan 
beklentileri, ülkeyi yöneten iktidarın 
ise STK’lardan bir takım beklentileri 
ve istekleri var. Bu karşılıklı beklen-
tilerin ve isteklerin karşılanması ve 
asgari müşterekte buluşulmasının 
sağlanması, bir anlamda bizim işimi-
zi iyi yapmamızla mümkün olacak. 
Ben görev sürem boyunca STK’lar ile 
iktidarımız arasında, masanın her iki 
tarafında da yer almış biri olarak, üst-
lendiğim köprü vazifesini en iyi şekil-
de yapacağıma inanıyorum.

AK Parti döneminde Eskişehir’de 
yaşanan değişimi nasıl 
değerlendirirsiniz?
Eskişehir, 15 yıllık AK Parti iktida-
rı süresince muazzam diyebileceğim 
hizmetlerle tanıştı. Ulaşımdan tutun 
da, Eğitim ve Sağlığa kadar mevcut 
tüm sıkıntılarının ortadan kaldırdığı 
bir iktidar dönemini yaşadı Eskişehir. 
Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak 
uluslararası alanda büyük bir itibar 
sahibi oldu. Biz genelde yaptıkları-
mızla övünen bir parti değiliz. O yüz-
den 16 yıl boyunca yapılan hizmetleri 
ve bu hizmetleri burada sıralamaya-
cağım. Ancak yapılan yatırımlar sa-
yesinde Eskişehir gelişen iller sırala-
masında üst basamaklara tırmanan 
bir kent oldu. Zaten Eskişehir’de ya-
şayan hemşerilerimiz de kendisi için 
yapılan bu hizmetlere teşekkür anla-
mında hemen her genel seçimde par-
timizi birinci parti durumuna getirdi. 
Bu güzel ülkenin güzel insanlarının 
her türlü hizmete layık olduğuna ina-
nıyoruz. Bu ilke doğrultusunda Es-

kişehir’in bugüne kadar gördüğü ilgi, 
alaka ve hizmetlerin bundan sonra da 
artarak devam edeceğini açık yürekli-
likle söyleyebilirim.
 

 14 Ağustos’ta partimizin 16. Kuruluş 
yıldönümü kutlanacak. Sizce 16 yılda 
Türkiye nasıl bir değişim yaşadı?
Türkiye sözünü ettiğiniz bu süreç 
içinde etkileyici bir değişim yaşadı. 
Ortaya çıkan yeni Türkiye; dışarıya 
daha açık, dünyaya uyum sağlayan 
ve sorumluluk üstlenen bir görünüm 
sergiledi. Tüm olumsuzluklara, hain 
darbe girişimine ve terör belasına rağ-
men hemen her alanda gelişmenin 
sağlandığı bir süreç oldu. Ülkemi-
zin AK Parti iktidarı süresince geldi-
ği nokta rakamlarla sabittir. Gelinen 
noktada yaşanan değişim ve gelişimi 
görmek mümkündür.

Türkiye, bugün, etkisini sadece ya-
kın çevresinde değil, dünya genelinde 
hissettiren çeşitli sınamalara rağmen, 
her alanda, çok-boyutlu, proaktif, viz-
yoner ve ilkeli bir politika uygulamak-
tadır.

Enerji ve ulaştırma ağlarının mer-
kezinde yer alıyoruz

Ülkemizin enerji sektörü son yıllarda 
ekonomik büyüme ve nüfus artışı gibi 
faktörlerin etkisiyle büyük bir değişim 
ve gelişime sahne olmaktadır.

“Enerji Alanında Türkiye 
Resmen Çağ Atladı”
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BTC, Tanap, Mavi akım ve Türk akımı 
projeleri Türkiye tam bir enerji dağı-
tım merkezi haline geldi ve gelmeye 
devam edecek.

Duble yollar yapıldı. Dağlar delinip 
tüneller açıldı.  Yüksek Hızlı tren 
yolları inşa edilerek YHT  halkın 
hizmetine açıldı.

Marmaray faaliyete geçirildi. İki 
kıta denizin altından birleştirildi.

Ulaşımda, eğitimde, sağlıkta ve birçok 
alanda reformlar yapan ve bize daha 
iyi şartlarda yaşama imkânı sunan 
AK Parti hükümetidir.

İlköğretim ve liselerde kitaplar üc-
retsiz dağıtıldı. Öğrenciler okulun 
ilk günü kitaplarını sıralarında bul-
du. Bu kitaplara önceden büyük pa-
ralar veriliyordu. Aradığımız her ki-
tabı her yerde bulamıyorduk. Ancak, 
artık öğrencilerin böyle bir sorunu 
yok.

Hastane ve eczane kuyrukları sona 
erdi. Randevular internet ve tele-
fon üzerinden alınarak hastalara 
büyük kolaylık sağlandı

Türkiye dünyada söz sahibi bir ülke 
haline geldi. Herkes Türkiye’nin gö-
rüş ve fikirlerine saygı duymak zo-
runda kaldı

Eskiden kimse ne istediğimizi ne dedi-
ğimizi umursamazdı. 13 yıl içinde ül-
kemiz kelimenin tam anlamıyla dün-
ya lideri ülkelerden biri oldu.

“Dış Politikada Her Zaman Mazlu-

mun Yanında Zalimin Karşısında 
Olundu”

Tüm dünyadaki mazlumlar din ırk, 
renk ayrımı yapılmaksızın korunup 
gözetildi. İnsani yardımlar konusun-
da rekorlar kırıldı. Dünyanın kaderine 
terk ettiği insanları Türkiye sahiplen-
di.

Ekonomide atılımlar yapıldı. Türk 
parası değer kazandı. Milli gelir arttı

Liradan altı sıfırın atılması büyük bir 
hamleydi. Türk lirasının itibarı geri 
verildi. Kişi başına düşen milli ge-
lir AK Parti iktidarından önce üçün-
cü dünya ülkeleri seviyesindeyken, 
AK Parti iktidarından sonra gelişmiş 
ülkeler seviyesine yaklaştı

Okul olmayan yerlere okullar açıldı. 
Binlerce yeni öğretmen atandı

Daha önce hiçbir yatırımın gitmedi-
ği yerlere okullar açıldı. Öğretmenler 
atanarak bu okullarda gençlere ışık 
saçtı.

TOKİ projeleriyle ev sahibi ol-
mak lüks olmaktan çıktı

Halk TOKİ sayesinde kira öder 
gibi ev sahibi olma imkânını yakaladı.

Tarımsal kalkınma destekleri art-
tırıldı. Çiftçi ve köylüye yardımlar 
yapıldı

Tarım sigortası ile çiftçi güvene alın-
dı. Su olmayan yerlere su götürüldü. 
Kimi bölgelerde yıllardır ilk kez ekin-
ler ekilmeye başlandı.

Doğa ve çevreye verilen önem arttı. 
2.5 milyar fidan dikildi.

Kalkınma yardımları ve insani yar-
dımlar

2016 Küresel İnsani Yardım Rapo-
ru’na göre Türkiye 2015 yılında 3,2 
milyar Dolar ile dünyada ABD’den 
sonra en fazla insani yardım yapan 2. 
ülke oldu.

İhracatla kalkınan Türkiye 

Dünya İhracatında 22. SIRADAYIZ. 
2002 yılında 36 milyar Dolar olan ih-
racatımız 4 katına çıkarak 2016 yılın-
da 143 milyar Dolar oldu.

İhraç ürünlerimiz
dünyada en fazla tercih edilir ürün-
ler haline geldi

Savunma sanayisinde ciddi geliş-
meler oldu.

Türk savunma sanayi şirketleri yurt 
dışına zırhlı araçlar, hava savunma 
sistemleri, roket sistemleri, simüla-
törler, sahil güvenlik gemileri, askeri 
haberleşme sistemleri, komuta kont-
rol sistemleri ve yazılımları ihraç et-
meye başladı.

Yeni sanayi devrimine geç kalma-
dık tam zamanında hazırız

Dördüncü Sanayi Devrimine dünya 
ile birlikte gireceğiz. Son 10 yılda, dü-
şük teknoloji seviyesinden orta tekno-
loji seviyesine tırmandık. 2023 yılına 
kadar sanayimizin önemli kısmını 
yüksek teknolojiye evirmek için çalış-
malarımızı yoğunlaştıracağız.

AR-GE reform paketi ile Türkiye 
arge üssü oluyor

434 Ar-Ge merkezi ve 33 bini aşan Ar-
Ge ve tasarım çalışanı ile yüksek tek-
noloji üretiyoruz Bilişim vadisi gerçek 
oluyor. 

Ülkemizde ve dünyada önde gelen 
firmaları yaklaşık 3 milyon m alan-
da inşaatı devam eden Bilişim Vadisi 
bünyesine katarak Türkiye’yi bilişim 
sektöründe Ar-Ge İnovasyon üssü ha-
line getirilmesi hedeflenmektedir. 

“Git, gör, çöz mazeret yok” proje-
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si ile sanayicinin ayağına gittik 38 
İlde 10 bine yakın sanayici ile bu-
luşmalar sağlandı. 29 İlin milletve-
killeri ile bölgenin sorunları konu-
şuldu.

Türkiye dev bir üretim üssü haline 
geldi

Son 14 yılda 108 organize sanayi böl-
gesi, 121 sanayi sitesi yaptık. Organi-
ze sanayi bölgelerinde 1 milyon 700 
bin kişiye istihdam sağladık. Hedefi-
miz 2 milyon 245 bin kişiye iş sağla-
mak.

Kobi’lere yaklaşık 4 milyar tl des-
tek sağlandı

KOSGEB, bizden önceki 12 yılda KO-
Bİ’lere 14,5 milyon TL destek sağla-
mışken, 2003 yılından bugüne kadar 
yaklaşık 3,9 milyar TL destek sağla-
mıştır. Artış oranı tam 271 kattır.

36 bin kişi kendi işinin patronu 
oldu

Bugüne kadar kendi işini kuran 36 
bin girişimcimize 718 milyon TL des-
tek sağlandı.

16 bin kadın kendi işini kurdu

16 binden fazla kadın girişimcimiz de 
bu desteklerden yararlandı, kendi işi-
nin patronu oldu.

Genç girişimciler desteklendi

18-29 yaş Aralığındaki 6.542 genç gi-
rişimciye toplam 132,1 milyon TL des-
tek verilmiştir.

Bilim insanlarına destek olundu

Bilinenin aksine, bilim göçü artıyor 
23 bin bilim insanına destek verildi

01 Aralık 2016 tarihi itibarıyla toplam 
13.755 bilim insanı desteklenmek-
tedir. Tersine Beyin Göçü programı 
devam etmektedir. Ülkemizin ihtiyacı 
olan alanlar öncelikli olmak üzere Bi-
lim İnsanlarını ülkemize davet etmeye 
ve imkân oluşturmaya devam ediyo-
ruz. 2011-2016 yılları arasında 477 
araştırmacının Türkiye’de araştırma 
yapması desteklenmiştir.

300.000’i aşkın sözleşmeli personel 

kadroya geçirildi

2011 Yılında çıkarılan 632 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararname ile 200 
bin sözleşmeli personelin, 2013 Yılın-
da çıkarılan 6495 sayılı Kanunla da 
100 bin sözleşmeli personelin memur 
kadrolarına atanmasına imkan sağ-
landı.

214.000 geçici işçi, sürekli işçi kadro-
larına veya sözleşmeli personel 2011 
Yılında çıkarılan 632 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 200 bin 
sözleşmeli personelin, 2013 Yılında 
çıkarılan 6495 sayılı Kanunla da 100 
bin sözleşmeli personelin memur kad-
rolarına atanmasına imkân sağlandı. 
Turizm gelirimizi 1.8 katına çıkarttık
2002 yılında 12,4 milyar Dolar olan 
turizm geliri 2016 yılında 1,8 katına 
çıkarak 22,1 milyar Dolara yüksel-
miştir.

Şu anda bulunduğumuz döneme ba-
kacak olursak bence 2017-2018 dö-
nemi işsizlikle mücadele etme döne-
mi. Türkiye ilk çeyrekte %5 büyüdü. 
Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle 
Türkiye FETÖ belasının tahribatını 
geride bırakıyor. Önümüzdeki çeyrek-
lerde de bu büyüme temposun devam 
edecek.

Önümüzde Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın koyduğu büyük hedefler var. 2023 
hedefine bağlıyız. İnanıyoruz. Yorgun 
değiliz. Her yıl %7 büyüyecek potansi-
yelimiz var. Birlik ve beraberliğimizle 
biz bu büyüme oranlarını yakalarız. 
Yeter ki çelme takmasınlar. 2002-

2017 döneminde de kamu persone-
linin ve emeklilerinin mali ve sosyal 
haklarında önemli ölçüde artışlar sağ-
landı. Bizim dönemimizde en düşük 
memur maaşı %500 artış gösterdi. AK 
Parti işte budur. Bu AK Parti’yi her 
yerde anlatacağız. Biz dün devlette 
haksızca uzaklaştırılan mazlumların 
partisiyiz.

Bu yeter mi? Elbette yetmez. Vatan-
daşımızın mutluluğu ile devletin hiz-
met kalitesi arasında doğrudan ilişki 
var. Vatandaşımızın haklarını geniş-
letmek temel görevimiz olmaya devam 
edecek.

İşsizlikle mücadele Sayın Cumhur-
başkanımızın en temel önceliği. Bili-
yorsunuz kendisi işverenlere işçi alın 
çağrısında bulundu.

İşverenlerimiz  de gereğini yaptı. Baş-
lattığımız seferberlik ile istihdam 2 
milyona koşuyor. Hem özel sektör 
hem de kamu yeni istihdam açmayı 
sürdürüyor.

Siz koşun biz engelleri kaldırmaya de-
vam edelim.

Aynı gemideyiz. İşçi-işveren-esnaf bir-
likte koşmaya devam edelim.

Bizim kültürümüzde işçi-işveren el 
eledir, birdir, beraberdir. Ne zaman 
işçimiz mutluysa, Türkiye mutlu olur.
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RÖPORTAJ
“AK PARTİ İLE NEREYE GİDİYOR DİYECEK 

OLURSAK MİLLETİNDEN GELDİ, YİNE MİLLETİNE 
GİDİYOR DİYEBİLİRİZ”

MUSTAFA
ELİTAŞ

Bundan önce pek çok kez İçtüzük 
çalışmaları yapıldı. Ancak uzlaşı 
sağlanamadı. MHP ile birlikte kısmi 
de olsa bir değişiklik yapıldı. Tüm 
partilerin olmadığı bu İçtüzük 
değişikliğine neden gerek görüldü?
      
İçtüzükte çok fazla verimsiz çalış-
ma şablonu ve muhalefetin suiis-
timallerine çanak tutan engelle-
melerine zemin oluşturan esasen 
güncelliğini de yitirmiş hükümler 
vardı.

                     
TBMM İçtüzük’ü 1973’ten kalma bir 
içtüzük, tam olarak 44 yaşında. Kısmi 
nitelikte bugüne kadar 14 kez değişti, 
bu sonuncusu, yani 15. değişiklik. Ta-
rihsel sürecine baktığımızda esas iti-
bariyle 1876 tarihli Meclis-i Mebusan, 
Meclis-i Âyan döneminde başlayan, 
1877 tarihinde uygulanan ve 1914 
yılına kadar gelen bir İçtüzük. 1980, 
1973 hatta daha önceki dönemlerine 
baktığımızda ise hep çalışmaların en-
gellenmeye çalışıldığını, vaktin istis-
mar edildiğini ve teamüllerdeki bazı 
uygulamaların ihmal edilerek yeni bir 
teamül oluşturulmasıyla birlikte orta-

ya çıkan sıkıntıları giderebilmek adına 
her dönemde İçtüzük yapımıyla ilgili 
çeşitli çalışmalar yapıldığını görürüz. 
Bilindiği üzere, bir Anayasa Değişik-
liğini öngören Referandum yaşadık 
ve bu Anayasa Değişikliğine milleti-
miz onay verdi. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemini öngören anayasa 
değişikliği sonrası içtüzük değişik-
liği daha elzem hatta acil hale geldi. 
Başta TBMM’nin kendi içtüzüğü de 
dâhil kanunlar düzeyinde anayasaya 
uyum çalışmaları yapılması gerekiyor. 
Anayasadaki geçici madde uyarınca 
TBMM’nin bunları 6 ay içinde bitir-
mesi gerekiyor. Artan iş yükü ortada. 
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Türkiye’nin kaybedecek zamanı yok. 
Biz de çalışmalarımızı hızlandırarak 
daha önce 23. ve 24. dönemdeki en-
gin tecrübelerine inandığımız ve gü-
vendiğimiz arkadaşlarımızın hazırla-
mış olduğu metinleri esas alarak bir 
içtüzük teklifi hazırladık. Bizim ama-
cımız, bundan önce yapılan 23. ve 24. 
dönemdeki içtüzük değişiklik teklifleri 
ile 2017 tarihli bir içtüzüğün yeniden 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ça-
lışma usul ve esaslarını belirleyecek 
şekilde bir başlangıç oluşturması idi. 

Meclis Başkanımızın 8 Haziran 2017 
tarihinde siyasi partilere yapmış oldu-
ğu davete icap eden dört siyasi parti-
nin temsilcileriyle bir araya geldik. Bu 
değişikliğin hazırlık aşamasında geniş 
tabanlı uzlaşma isteği arandı. MHP 
dışında diğer partiler katılmadılar ve 
katkı vermediler. Fakat daha önceki 
İçtüzük çalışmalarında diğer partile-
rin de uzlaştığı birçok madde bu İç-
tüzük Değişikliği Teklifinin içinde yer 
almaktadır. Dolayısıyla bu teklifin 
sadece AK Parti ve MHP uzlaşısından 
ibaret olduğunu söylemek haksızlık 
olur. İçtüzük zaten elzemdi. İçtüzük-
te çok fazla verimsiz çalışma şablonu 
ve muhalefetin suiistimallerine çanak 
tutan engellemelerine zemin oluştu-
ran esasen güncelliğini de yitirmiş 
hükümler vardı. Bunlarla alakalı hü-
kümler gözden geçirildi ve parlamento 
zamanının sadece iktidar yönünden 
değil aynı zamanda muhalefet yönün-
den de etkin ve verimli kullanılmasına 
yönelik değişiklikler yapıldı. Şunu her 
zaman iddialı söylüyorum: En olum-
lu, en ılımlı, en uyumlu çalıştığımız 
dönemde dahi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İç Tüzüğünün ancak yüzde 
20’sinin uygulanmaktadır. Bu yeni 
değişiklik sonrası Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi 1 ileri 2 geri çalışmayacak. 

Bu değişiklik Meclis çalışmalarını nasıl 
etkileyecek? İstenildiği gibi Meclis 
verimli ve huzurlu çalışabilecek mi? 
Bu düzenlemenin amacı Meclisi 
“havanda su dövmekten kurtar-
mak”

İçtüzük değişikliği TBMM’nin çalış-
tırılmaması ve çalışmaların sabote 
edilmesini önlemek amacıyla yapıldı. 
Meclis çalışmaları hız kazanmış ola-
cak. Daha önce muhalefetin engelle-

me amaçlı kullandığı, Genel Kurul’da 
gereksiz zaman kaybına yol açan pek 
çok uygulama artık disiplin edilmiş 
olacak. Örneğin daha önce Genel Ku-
rul çalışmalara başladıktan saatler 
sonra ancak gündemine geçebiliyor-
du. Neden? Çünkü Genel Kurul gün-
demine ilişkin daha çok da çalışmala-
rı ağırlaştırmaya yönelik verilen grup 
önerilerinin görüşmeleri saatler sürü-
yordu. Grup önerilerinin görüşmele-
rinde öneri lehine ve aleyhine olmak 
üzere 10’ar dakikadan ikişer söz hak-
kı tanındığı için bir grup önerisinin 
görüşülmesi tartışmalarıyla beraber 1 
saati buluyordu. Eğer o gün 3 grup 
önerisi varsa sadece engelleme amaç-
lı verilmiş bu önergelerin tamamlan-
ması 3 saati buluyordu. Şimdi yine 
grup önerisi verilebilecek yine üzerine 
konuşmalar yapılabilecek. Ancak bu 
süre öneri sahibi grup için 5 dakika 
diğer gruplar için 3’er dakika olacak. 
Yani 14 dakikada grup önerileriyle 
ilgili karar verilmiş olacak. Bunun 
yanısıra Meclis Araştırma Önergeleri 
konusunda artık milletvekilleri Genel 
Kurul’da okuma yoluyla değil bilişim 
yoluyla bilgilendirilecek. Ayrıca mu-
halefetin yine engelleme amaçlı sık 
sık başvurduğu usul tartışmaları da 
artık belli konularda istenebilecek. 
Bu ve benzeri düzenlemelerin yanısıra 
Genel Kurul’un günlük çalışma saati-
ni de uzatmış bulunuyoruz. 
İçtüzük’te daha önce Ge-
nel Kurul’un saat 15.00-
19.00 arasında çalışma-
sı hükme bağlanıyordu. 
Biz şimdi bunu partilerin 
grup toplantılarını ger-
çekleştirdikleri Salı gün-
leri hariç diğer günler 
için 14.00-21.00 olarak 
belirledik. Salı günleri ise 
bu saatler 15.00-21.00 
olacak. Yani Genel Kurul 
günde asgari 3 saat daha 
fazla çalışacak. Zaman 
kaybını önleyici diğer dü-
zenlemelerimizle birlikte 
Meclis’in günlük 5-6 saat 
kazanacağını düşünüyo-
ruz. Yani siyasi polemik-
lerle, tartışmalarla geçiri-
lip bir işe yaramayan bu 
sürede Meclis asli görevi-
ni yani yasama çalışmala-
rını yürütecek. Bu sayede 
artık Meclis’in sabahlara 
kadar sürdürmek zorun-

da kaldığı mesaisi de daha makul bir 
saatte sona erecek. Bu düzenlemenin 
amacı Meclisi “havanda su dövmek-
ten kurtarmak”. Sık sık Meclis’in 
masraflarını, harcamalarını gündeme 
getiren muhalefetin de istediği olacak 
zaman tasarrufu beraberinde eko-
nomik tasarrufu da getirecek. Parla-
mentonun kısıtlı zamanı daha verimli 
şekilde kullanılacak. Zamanı kaybet-
tirmek değil zamanı verimli kullan-
mak önemli. Kuralsızlık kural olmaya 
başladığı anda burada demokrasi ol-
maz, azınlığın çoğunluğa tahakkümü 
olur. Dolayısıyla getirilen hükümlerin 
iktidarla alakası yok. Muhalefetin de 
lehine ve onların da işine yarayacak. 
Tabi samimiler ve verimli çalışmak is-
tiyorlarsa! 

Muhalefet Partileri CHP ve HDP’ye 
göre bu değişiklik “Muhalefetin sesini 
kısmaya yönelik” yorumlanıyor. Size 
göre muhalefet partileri daha az mı 
konuşacak, muhalefet bypass mı 
ediliyor? 
Hiçbir şekilde muhalefetin sesini 
kısmaya yönelik değil, aksine tele-
vizyon yayınının açık olduğu saatte 
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seslerini duyurmaya olanak sağla-
dık

Bizim içtüzükte kıstığımız, kestiğimiz 
bir şey yok. Muhalefetin sesini kıstığı-
mız söyleniyor. Değişiklikler muhale-
fetin hizaya getirilmesi ya da sesinin 
kısılması olarak yorumlanamaz. Aynı 
hükümler iktidar için de geçerli. Di-
yorlar ki muhalefetin sesini kesiyorlar! 
Hangi maddede sözlerini kesiyoruz 
desek verecek cevapları yok! Mesela 
Danışma Kurulunda anlaşılamayınca 
her siyasi parti grup önerileri veriyor. 
Meclisin en verimli saatinde bu grup 
önerileri görüşülüyor. Bu da saatler 
alıyor. Kanun görüşmelerine akşam 
başlayabiliyoruz. Biz bu değişiklikle 
ne yaptık; en verimli saatte, televiz-
yonun açık olduğu süreçte ki İçtüzük 
54 üncü maddeye de “saat 21.00’e ka-
dar” diye süre koyduk. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çalıştığı, önündeki işleri 
konuştuğu zaman televizyon sürekli 
canlı yayın halinde olacak, bu amaçla 
bu değerlendirmeyi yaptık. Görüleceği 
üzere hiçbir şekilde muhalefetin se-
sini kısmaya yönelik değil, aksine te-
levizyon yayınının açık olduğu saatte 
seslerini duyurmaya olanak sağladık. 
Yani muhalefeti bypass diye bir şey 
yok. Verimli çalışma esasları var.  

Kınama ve geçici çıkarma cezaları 

için ayrıca para cezası da getirildi.  
Bundan sonraki dönemde çoğunluk 
partisi azınlıkta kalan milletvekillerine 
sürekli para cezası verdirtecek 
yönünde ciddi eleştiriler var. İçtüzük 
değişikliği ile disiplin cezaları nasıl 
sağlanacak? 
Alabildiğince hakaret, küfür, şiddet 
sarfedilirken bu davranışların bir 
müeyyidesi olmalı.

Disiplin uygulamalarıyla ilgili kısım 
bizim iki siyasi partinin düşünüp or-
taya koyduğu bir mesele değil. 2014 
yılındaki İçtüzük Uzlaşma Komisyo-
nunda görüşülen ve muhalefet partisi 
Uzlaşma Komisyonu milletvekilleri ta-
rafından teklif edilen bir metin. TBMM 
Genel Kurulunda bazen tansiyon 
yükseliyor hatta sataşmalar kavga-
ya dönüşebiliyor. Anayasa görüşme-
lerinde tüm toplumun şahit olduğu 
görüntüler hala hafızalarda tazeliğini 
korumaktadır. Isırılan milletvekilleri 
hatta yumruklanıp burnu kırılan Ge-
nel Başkan Yardımcımız var. Meclisin 
ağırlığına ve itibarına hiç yakışma-
yacak görüntüler maalesef ekranlara 
yansıdı. İş o raddeye geldi ki kürsü 
işgalleri ve bir milletvekilinin kendi-

ni kürsüye kelepçelemeye 
kadar vardırıldı. Hakaret, 
küfür, şiddet alabildiğince 
sarfediliyor. Oysa ki ha-
karet etmek hiçbir zaman 
özgürlük değildir, demok-
rasinin önündeki en bü-
yük engeldir. Biz bu de-
ğişiklikte milletvekillerine 
verilen kınama ve çıkarma 
cezalarının yaptırımlarını 
yeniden düzenledik. Ala-
bildiğince hakaret, küfür, 
şiddet sarfedilirken bu 
davranışların bir müeyyi-
desi olmalı. Para cezası-
nın daha caydırıcı etkisi 
olacağı şüphesiz. Bilmem 
kaç birleşimin büyük bir 
çoğunluğunu raporla ge-
çiren bir milletvekilinin 
de “sallabaşı al maaşı” 
yapamayacağını kabul et-
meliyiz. İçtüzük yaparken 
de incelediğimiz Avrupa 
ülkeleri disiplini sağlaya-
bilmek için bir takım ceza 

yöntemlerine başvurmuş. Yurtdışında 
parlamentodaki çalışmalara katılma-
yan bir milletvekilinin yolluğundan 
100 Euro, eğer devamsızsa hiç genel 
kurulun onayına sunulmadan 100 
Euro kesiliyor. Nasıl ki elektrik fatu-
ralarını hesaplıyorsak, milletin bütçe-
sine etki edecek her şeyi düşünmek 
zorundayız. Algıda seçicilik yapıp 
bunu sadece muhalefet milletvekille-
rine indirgemek popülist bir yaklaşım 
olur. 

Muhalefet çok sık yoklama istiyor. 
Bundan sonra bu değişiklikle birlikte 
yoklamalar çok sık yapılamayacak. Bu 
maddedeki değişikliğin asıl amacı ne?

Bazı muhalefet partilerinin kendi 
verdikleri grup önerisinde bile yok-
lama istediğini gördük

Yoklama istemleri sınırsızca muhale-
fetin taktikleriyle kötüye kullanılmak-
taydı. Bir nevi meclisi çalıştırmama ve 
birleşimi kapatmanın yoluydu. Muha-
lefet partileri sık sık toplantı ve karar 
yeter sayısı isteyerek Meclis çalışma-
larını tıkamaya çalışıyordu. Öyle ki 
Genel Kurul’da mevcut sayının yeterli 
olduğunu görmelerine rağmen oyala-
ma amacıyla 10 dakikada bir yokla-
ma istiyorlardı. Hatta kendi verdikleri 
grup önerisinde bile bazı muhalefet 
partilerinin yoklama istediğini görü-
yoruz. Çünkü önerilerinin görüşülme-
sini değil genel kurulun kapanmasını 
istedikleri için bunu yapıyorlar. Bu 
durum gereksiz yere genel kurulda 
tansiyonu da yükseltebiliyor ve is-
tenmeyen tartışmalara neden olabili-
yordu. İçtüzük değişikliğiyle bundan 
sonra muhalefet partileri artık yasa 
tasarı ve tekliflerinin maddelerine ge-
çişi ile tümünün oylamasından önce 
yoklama isteyebilecek. Böylece genel 
kurul çalışmalarında gereksiz zaman 
kaybı ve gerilim önlenmiş olacak.

“Meclis kanun fabrikası haline getirili-
yor” yorumları yapılıyor. Önce Anaya-
sa değişikliği ardından içtüzük değişik-
liği. Meclis gerçekten kanun fabrikası 
haline mi geliyor?
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Meclis’in işi kanun çıkarmak. 
Önemli olan çıkarılan kanunların 
niceliği değil niteliği, bu niteliği de 
düzenlemelerin Meclis’teki görüşül-
me kalitesi belirler.

Meclis’in işi kanun çıkarmak. Ama 
önemli olan çıkarılan kanunların ni-
celiği değil niteliğidir. Bu niteliği de 
düzenlemelerin Meclis’teki görüşül-
me kalitesi belirler. Yapılan değişik-
lik sayesinde genel kurulda gereksiz 
tartışma ve zaman kayıpları ortadan 
kalkacağı için yasa tasarı ve teklif-
lerinin görüşmelerine günlük mesai 
içinde daha çok zaman ayrılacak. Bu 
da görüşmelerin tasarı ve tekliflerin 
içeriğine yönelik olmasını sağlayarak 
kaliteyi artıracak. Yeni içtüzük tasarı 
ve tekliflerin daha kaliteli olması için 
komisyon sürecini de önemli hale ge-
tirecek. Dünya parlamentolarına bak-
tığımızda da göreceğimiz gibi aslında 
kanun sürecinin çoğu komisyon aşa-
masında tartışılır, konuşulur, uzlaşı-
lır ve neredeyse tamamlanmış şekilde 
genel kurula gelir. Bu düzenleme ile 
bizde kanunlar genel kurul aşaması-
na gelmeden önce komisyonlarda de-
taylı biçimde ele alınacak ve olgunlaş-
mış halde milletvekillerine sunulacak. 

14 Ağustos’ta AK Parti’nin 16. Kuruluş 
yıldönümü kutlanacak. AK Parti’nin 16 
yılı değerlendirildiğinde Türkiye AK 
Parti’yle nereye gidiyor?
AK Parti ile nereye gidiyor diyecek 
olursak milletinden geldi, yine mil-
letine gidiyor diyebiliriz.

Bildiğiniz gibi 1990’lı yıllar, ülkemi-
zin kayıp yıllarıydı.  1994, 1999 ve 
2001 krizi ile büyüme durmuş, işsiz-
lik, enflasyon, faizler ve borç yükünün 
hızla arttığı, halkımızın geleceğe dair 
umutlarının kaybolduğu, uluslararası 
alanda itibarının yitirildiği bir dönem-
de, “ Erdemliler Hareketi” ve “Her şey 
Türkiye için” diye yola çıkan Partimiz, 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önder-
liğinde 14 Ağustos 2001’de kuruldu. 
Ve kurulduktan sadece 15 ay sonra 
iktidara geldi. AK Parti 16 yıllık siya-
si geçmişinde hiçbir seçimi kaybet-
memiş ve milletimizin teveccühünü 
kaybetmemiştir. 14 Ağustos’ta siyaset 
sahnesine çıkan AK Parti milletin par-

tisi olarak politikalarıyla, icraatlarıy-
la, ezberleri bozan siyasi duruşuyla 
Türk siyasetine damgasını vurdu. 

Türkiye çok badireler atlattı ama hiç 
15 Temmuz’daki gibi kendi vatandaşı-
na silahını doğrultan bir olay yaşama-
mıştı!.. Vatandaşımızın üzerine ateş-
ler açıldı, milletin meclisine bombalar 
yağdırıldı, tanklarla bu ülkenin insan-
ları ezildi! 15 Temmuz gecesi 250 şe-
hit verdik, 2 bin 193 gazimiz var. İşte 
terör örgütü FETÖ eliyle ülkeyi kaosa 
sürüklemeye çalışanların Türkiye’ye 
bilançosu! Diyorlar ki bu halk niye 
AK Parti’yi tercih ediyor; çünkü biz laf 
üreten değil hizmet üreten bir parti ol-
duk. Yasaklar ülkesinden özgürlükler 
ülkesine geçiş yapan olduk. 

2002 öncesi Türkiye’yi bir hatırlar-
sak hayalleri alınmış, bankaları bo-
şaltılmış, gelecek umutları sönmüş, 
yönetilemez hale gelmiş Türkiye’nin 
umudu AK Parti olmuştur. Ülkemiz 
içinde çıkarılanları bırakın dünya kriz 
yaşarken Türkiye büyümesine devam 
etti. Uluslararası arenada söz sahibi 
olduk, oyuncu değil oyun kuran ülke 
konumuna geldik. Bakınız Türkiye si-
yasi tarihinde hiçbir siyasi parti önü-
ne uzun vade koymamıştır. İlklerin 
partisi AK Parti dev projelerini ger-
çekleştirebilmek için 2023’leri hedef 
aldı hatta daha da uzun yılları rezerv 
etti. 3. Havalimanı, Marmaray, hızlı 
tren vs gibi büyük projelere imza attı 
ve Türkiye tüm dünyanın odağı oldu. 
Dolayısıyla Türkiye AK Parti ile nere-
ye gidiyor diyecek olursak milletinden 

geldi, yine milletine gidiyor diyebili-
riz. Milletimizin umudu olduğumuzu 
unutmadan ve bugüne kadar olduğu 
gibi hiçbir sorumluluktan kaçmadan 
gelecek nesiller için daha yapacak çok 
işimiz var. 

Geçmiş 16 yıla baktığımızda AK Par-
tinin millet tarafından kurulduğunu 
siyasetini milletle şekillendirdiğini ve 
hiçbir zaman bu hemhal olmuşluktan 
uzaklaşmadığını görürüz. Öyle ki bu 
milletle içiçe geçmişlik artık Türki-
ye’nin kaderiyle AK Parti’nin kaderini 
birleştirmiştir. Artık Türkiye’nin kö-
tülüğünü isteyenler, Türkiye’ye zarar 
vermek isteyenler AK Parti ve onun 
kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı ana hedefleri haline getir-
miştir. Türkiye düşmanları çok iyi bi-
liyor ki AK Parti’nin düşmesi demek 
Türkiye’nin istikrarlı büyümesinin 
durması ve yine üçüncü dünya ülkesi 
haline gelmesi olacaktır. Bu yüzden 
bizim için AK Parti gözbebeğidir ve 
Türkiye sevdamızın mündemiç hali-
dir. Recep Tayyip Erdoğan liderliği AK 
Parti ve Türkiye’yi bugüne kadar na-
sıl değiştirip dönüştürdüyse bundan 
sonra da ülkemizi dünyada hakettiği 
üst sıralara taşımaya devam edecek-
tir. 

Bu vesileyle AK Parti’mizin ve tüm 
Teşkilatımızın 16. Kuruluş Yıldönü-
münü kutluyor, daha nice AK Yıllar 
diliyorum. 
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15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-21.00

14.00-21.00: :

MECLİS YENİ YASAMA YILINA 
YENİ İÇTÜZÜĞÜYLE GİRECEK
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Mille t vekilleri Genel Ku r u l a pan ka r t , döviz  getiremey ecekMİLLETVEKİLLERİ GENEL KURULA PANKART, DÖVİZ GETİREMEYECEK
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“YIKMAK KOLAY, 
YIKILANI YENİDEN İNŞA ETMEK 
ÇOK DAHA ZORDUR”

GENEL BAŞKANIMIZ VE CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KÖRFEZ 
ÜLKELERİNE YAPTIĞI ZİYARETİN ARDINDAN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’a 
gerçekleştirdikleri iki günlük Körfez 
ziyaretlerini tamamladıklarını, çok 
kritik bir döneme tekabül eden bu se-
yahatin son derece başarılı geçtiğini 
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
öncelikli olarak Katar krizini ele alma 
fırsatı bulduklarını, diğer bölgesel so-
runları değerlendirme imkanını yaka-
ladıklarını belirtti.

Özellikle Katar meselesinin çözü-
mü noktasında neler yapılabilece-
ğini, Türkiye’nin nasıl katkıda bu-
lunabileceğini istişare ettiklerini 
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Katar meselesinin çözümü nok-
tasında neler yapabileceğimizi, 

ülke olarak nasıl katkıda buluna-
bileceğimizi birlikte istişare ettik. 
Öncelikle şu hususun altını tekrar 
çizmekte fayda görüyorum; elbet-
te yıkmak kolay, yıkılanı yeniden 
inşa etmek ise her zaman çok zor-
dur. Devletlerarası münasebetler-
de bu daha fazla süre ve zahmet 
ister. Son ziyaretimiz ve temasla-
rımızın istikrar ve karşılıklı gü-
ven iklimini yeniden inşa yolunda 
önemli bir adım olduğuna inanıyo-
rum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Ara-
bistan’da Kral Selman bin Abdülaziz 
ile siyasi, ekonomik, askeri, kültürel 
ve diğer alanlardaki ikili ilişkileri ele 

aldıklarını söy-
ledi. İlişkilerdeki 
güçlü ivmenin 
s ü r d ü r ü l m e s i 
hususunu de-
ğerlendirdikle-
rini dile getiren 
Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, bu 
konuda da hem-
fikir olunduğunu 
söyledi.

Kral Selman’a 
krizin çözümün-
de kendisinden 
büyük beklenti-
lerin olduğunu 
ifade ettiğini ak-
taran Cumhur-
başkanı Erdoğan, 
ayrıca ziyaret ve-
silesiyle veliaht 
Prens Başbakan 
Yardımcısı ve Sa-

vunma Bakanı Muhammed bin Sel-
man ile de kapsamlı bir görüşme ger-
çekleştirdiklerini kaydetti.

Bölgesel meselelerde mevcut iş birliği-
nin nasıl derinleştirileceğini mütalaa 
ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, ikili ilişkilerin ekonomik 
boyutunu savunma sanayiine yönelik 
atılabilecek adımları birlikte değerlen-
dirdiklerini ifade etti.

Suudi Arabistan’ın ardından Kuveyt 
Emiri Şeyh Sabah ile gündemdeki ikili 
ve bölgesel konuları ele aldıklarını be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tica-
ret, yatırım müteahhitlik, enerji ve tu-
rizm başta olmak üzere ekonomik ve 
ticari iş birliğinin ilerletilebilmesi im-
kanlarının değerlendirildiğini anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Sa-
bah’a Körfez krizindeki arabuluculuk 
çabalarını desteklediklerini ve katkı 
sunmaya hazır olduklarını ifade ettik-
lerini dile getirdi.

Katar’da ise Katar Emiri Şeyh Temim 
ile yaptıkları görüşmenin son derece 
verimli geçtiğini vurgulayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, liderler düzeyinde 
tesis ettikleri yüksek stratejik komite-
nin işleyişinden duydukları memnu-
niyeti dile getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emi-
ri Şeyh Temim’e kriz sürecinde sergi-
ledikleri soğukkanlı tutumu takdirle 
karşıladıklarını ifade ettiğini, Katar’ın 
egemenlik haklarının korunması, gö-
zetilmesi gerektiğini belirtti.

Görüşmelerde bölgesel meseleleri ele 
alma fırsatı olduğunu aktaran Cum-

►Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt Uluslararası
Havalimanı Emirlik Terminali’ne gelişinde, Kuveyt Emiri 
Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından karşılandı
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hurbaşkanı Erdoğan, Suriye, Irak, 
Libya, Yemen, Filistin’de devam eden 
sorunlara yönelik uluslararası meş-
ruiyet ve ülkelerin toprak bütünlük-
lerinin korunması ilkeleri temelinde 
çözümler bulunmasının önemini vur-
guladıklarını kaydetti.

“Kutsallarımızın Ayaklar Altına 
Alınmasına, Sessiz Ve Tepkisiz 
Kalamayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Mescid-i Aksa’ya yönelik İsrail yö-

netiminin uyguladığı kısıtlamala-
rın kabul edilemez olduğunu ifade 
ettik. Müslümanların ibadet hak-
kını yok sayan, Mescid-i Aksa’nın 
kutsiyetini ihlal eden bu adımlar 
gerilimi daha da tırmandırmaktır. 
İbadetlerini yapmaya gelen Müslü-
manları teröristlerle eş tutmak bü-
yük bir akıl tutulmasıdır.

İsrail, bu tür hukuk tanımazlıklar-
la sadece kendine değil tüm bölge-
ye zarar veriyor. Mescid-i Aksa tüm 
Müslümanların göz bebeğidir. Kut-
sallarımızın ayaklar altına alın-
masına, sessiz ve tepkisiz kalama-
yız. Bir an önce İsrail yönetiminde 

aklı selimin galebe çalmasını te-
menni ediyoruz. Kudüs’ü muha-
faza için kurulan İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nın Zirve Dönem Başkanı 
olarak bir kez daha İsrail’i huku-
ka, yerleşik teamüllere ve insani 
değerlere uygun davranmaya da-
vet ediyorum. Kimden gelirse gel-
sin, şiddeti maruz görmediğimizi 
ve mazur görmediğimizi özellikle 
ifade ediyorum. Körfez ziyaretimin 
gündemdeki konular bağlamında, 
bizim için gerçekten faydalı geç-
tiğini ifade ediyor, katılımlarınız 
için her birinize teşekkür ediyo-
rum.”

► Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar’da, Katar Emiri 
Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından karşılandı

► Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cidde’de Kral Abdülaziz 
Uluslararası Havalimanı Kraliyet Terminali’nde, Suudi Arabistan Kralı 
Selman bin Abdülaziz ile görüştü

►Katarlı sanatçı ve çizer, Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesine yap-
tığı ziyarete, sosyal medyadan paylaştığı 
Türk-Katar dostluğunu simgeleyen kalig-
rafik eserle destek verdi. Cumhurbaşkanı  
Erdoğan’ın bu ülkeye dün yaptığı ziyaret 
nedeniyle hazırlanan eserde, “lider, reis” 
anlamına gelen “El Zaim” kelimesinin ay 
yıldızlı Arapça yazımına yer veriliyor. Sos-
yal medyada paylaşılmasının ardından 
beğeni toplayan çalışma takipçiler tarafın-
dan yaratıcı bulunurken, Türk takipçiler de 
yorumlarını paylaştı.
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İSRAİL'İN 1967'DEN BU YANA 
MESCİD-İ AKSA'YA YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail, Doğu Kudüs'ü işgal ettiği Haziran 1967'den bu yana Mescid-i Aksa'ya yönelik 
ihlallerini sürdürüyor

68 BiN 247
2 0 0 9 -2 01 6  a r a s ı n d a  

Yahudi yerleşimci zorla Mescid-i 
Aksa'nın avlusuna girdi

1967 Ariel Şaron, zorla Aksa’nın 
avlusuna girdi ve ikinci 
intifada başladı

28 EYLÜL 2000
2000

İsrail askerleri, Mescid-i 
Aksa'ya postallarıyla girerek 
5 Filistinliyi göz altına aldı

14 EYLÜL 2015
2015

Bir İsrailli askerinin Aksa’da 
rastgele ateş etmesi sonucu 
2 Filistinli öldü, 6 Filistinli 
yaralandı

11 NİSAN 1982

1982

İsrail Doğu Kudüs’ü işgal etti, 
Aksa’nın olduğu muhitte kazı 
çalışmaları başlattı

7 HAZİRAN 1967
1967

İsrail askerleri, Aksa'yı 
basarak gaz bombaları ve 
plastik mermilerle 
Filistinlilere saldırdı, caminin 
içine girerek ibadethaneyi 
tahrip etti

13 HAZİRAN 2014
2014

İsrail, Silvan'ın Vadi Halva 
Mahallesi ile Mescid-i Aksa 
bitişiğindeki Babu'l 
Mağaribe Meydanı arasında 
kazılan yeni bir tüneli açtı. 
Halihazırda ise Mescid-i 
Aksa'nın 63 farklı 
noktasında kazı çalışmaları 
devam ediyor

28 ARALIK 2016
2016

Aksa’ya Süleyman 
heykelinin temel taşını 
yerleştirmeye çalışan 
Yahudilere karşı çıkan 
Filistinlilere ateş açılması 
sonucu 21 kişi hayatını 
kaybetti

10 EKİM 1990

1990

Mescid-i Aksa, Avustralyalı 
Yahudi Denis Michael 
Rohan tarafından ateşe 
verildi

21 AĞUSTOS 1969

1969

Eski İsrail Savunma Bakanı 
Moşe Yalon, Mescid-i 
Aksa'da nöbet tutan 
Murabıtlara yasak 
konulduğunu açıkladı

9 EYLÜL 2015
2015

İsrail polisi, Mescid-i 
Aksa'da silahlı saldırıda 
bulunduğunu iddia ettiği 3 
Filistinliyi öldürmesinin 
ardından Aksa'yı ibadete 
kapattı. Daha sonra kapılara 
metal arama dedektörleri 
yerleştirerek girişlere 
kısıtlamalar getirdi

14 TEMMUZ 2017 
2017

İsrail’in, Aksa'nın 
batısındaki Burak Duvarı'na 
çıkan bir tünel açması 
sonucu çıkan olaylarda 63 
Filistinli öldürüldü

25 EYLÜL 1996

1996
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MEHDİ EKER İRAN’DA 
FETÖ’YÜ ANLATTI

ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN “15 TEMMUZ BAŞARISIZ DARBE GİRİŞİMİ 
ANATOMİSİ VE SONRASI TÜRKİYE-İRAN BÖLGESEL İLİŞKİLERİ” SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

TRT World Araştırma Merkezi ve İran 
Dışişleri Bakanlığı Uluslararası ve Si-
yasi Araştırmalar Enstitüsü tarafın-
dan “15 Temmuz Başarısız Darbe 
Girişimi Anatomisi ve Sonrası Tür-
kiye-İran Bölgesel İlişkileri” semi-
neri düzenlendi.

İran’ın başkenti Tahran’da düzenle-
nen seminerin ardından düzenlenen 
basın toplantısında, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi 
Eker açıklamalarda bulundu.

Eker, “Dünyada 160 ülkede örgüt-
lenmiş olması bunların hedefleri-
ni bir şekilde tanımlamamıza bize 
yardımcı oluyor. Örgüt,160 ülke-
de niye örgütlensin? Örgütlendiği 
ülkelerde vitrindeki tarafı başka 
onun altında ise derin çalışmalar 
yapıyor. Türkiye’de ağır bir bedel-
le örgütün yaptığı tahribatı önle-
dik. Şimdi biz bütün İslam ülkele-

rinde bunun bilinmesi gerektiğini 
inanıyoruz” diye konuştu.

FETÖ Terör Örgütü Müslüman ülke-
ler tarafından bilinip tanınmasının 
önemli olduğunu ifade eden Eker, 
sözlerine şöyle devam etti:

“FETÖ, örgütlendiği ülkelerde vit-
rinde başka arka planda ise bam-
başka derin çalışmalar yapan bir 
terör örgütüdür. Bunu Türkiye’de 
ağır bir bedelle önledik. Bu duru-
mun Müslüman ülkelerin tama-
mında bilinmesi ve tanınması ge-
rektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda 
İran’da bu konuda bir seminerin 
düzenlenmesi önemlidir. Bölgedeki 
olumsuzluklardan her iki ülke de 
zarar görüyor.”

Eker, bulundukları coğrafyanın 
önemli olduğunu aktararak, “Diya-
loğun artırılması, yakın bilgilen-

dirilme ve temas çok mühim. Bu-
lunduğumuz coğrafya, enerji ve 
kültürlerin kesiştiği bir nokta. Bu 
bölge üzerinde operasyonlar yapıl-
maya çalışılıyor. Burada oluşacak 
bir problem Türkiye ve İran’a zarar 
verir. O halde olan biten hakkında 
fikir alış verişinde bulunmamız, 
İran ve Türkiye olarak muhtemel 
anlaşmazlık ve ihtilafları iki ak-
tör el ele vererek çözmemiz gere-
kir.” diye konuştu.

Tahran’daki FETÖ terör örgütünün 
anlatıldığı panelde, İran Dışişleri Ba-
kanlığı Uluslararası Araştırmalar 
Başkanı Seyit Muhammed Kazım Sec-
cadpur, TRT World Program Direktö-
rü  Resul Serdar Ataş,  Şark Forumu 
Araştırma Direktörü Galip Dalay  ve  
TRT World Direktörü Pınar Kandemir 
de konuşma yaptı.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Samsun Milletvekili Çiğdem Kara-
aslan’ın AK Parti Genel Merkezi’nde 
açtığı ‘15 Temmuz Karanlıktan Ay-
dınlığa Meydanların Dili’ sergisi kısa 
sürede binlerce misafiri ağırladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Samsun Milletvekili Çiğdem Karaas-
lan tarafından hazırlanan ve 12 Tem-
muz’da AK Parti Genel Merkezi’nde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 
‘15 Temmuz Karanlıktan Aydınlığa 
Meydanların Dili’ sergisi kısa sürede 
binlerce misafiri ağırladı. Çevre, Şehir 
ve Kültür Başkanlığı’nın ev sahipliğin-
de gerçekleştirilen ve Türkiye’de bir ilk 
olan sergi; AK Parti Genel Merkezi’nde 
açık kaldığı süre boyunca Başta Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar, 
Milletvekilleri, İl ve İlçe Başkanları, 
Şehit Aileleri, 15 Temmuz Gazileri, 

Sivil Toplum Kuruluşları ve binler-
ce vatandaş tarafından ziyaret edildi. 
12 – 28 Temmuz tarihleri arasında 
açık kaldığı süre boyunca yaklaşık 
4000 misafiri ağırlayan sergide 1318 
kişi anı defterine 15 Temmuz Destanı 
ile ilgili duygu ve düşüncelerini yazdı. 
‘15 Temmuz Karanlıktan Aydınlığa 
Meydanların Dili’ sergisinde ziyaret-
çilere sanal gerçeklik gözlüğü eşliğin-
de hain darbe girişiminin tekrar ya-
şatıldığı bölüm misafirler tarafından 
büyük ilgiyle karşılandı. ‘Kendi Afişi-
ni Tasarla’ adlı bölümde duygularını 
pankartlara aktaran ziyaretçiler ta-
rafından yüzlerce afiş tasarlandı. AK 
Parti Genel Merkezi’nde bulunduğu 
süre boyunca büyük ilgi gören sergi 
ilerleyen günlerde birçok farklı ilde va-
tandaşlar ile buluşmaya hazırlanıyor. 

Karaaslan; “Oluşturduğumuz Arşiv 
Gelecek Nesillere Işık Tutacak”

MEYDANLARIN DİLİ 
KARANLIKLARI AYDINLATTI

Bazen Bir 
Cümlenin 
İçerisinde 

Tüm Tarihin 
Anlatıldığına 

Şahitlik 
Ediyoruz

“

“

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE SAMSUN 
MİLLETVEKİLİ ÇİĞDEM KARAASLAN’IN AK PARTİ GENEL 

MERKEZİ’NDE AÇTIĞI ‘15 TEMMUZ KARANLIKTAN 
AYDINLIĞA MEYDANLARIN DİLİ’ SERGİSİ KISA SÜREDE 

BİNLERCE MİSAFİRİ AĞIRLADI
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“Oluşturduğumuz Arşiv 
Gelecek Nesillere

Işık Tutacak”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili 
Çiğdem Karaaslan konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Biz-
ler bu sergide meydanların dilini anlatmayı tercih 
ettik. 15 Temmuz gecesi meydanları inleterek vata-
nı kurtaran sonrasında sesini; afişe, çizgiye, yazıya 
ve pankarta dönüştüren görüntüleri tüm Türkiye’nin 
meydanlarından toparlamak için, 27 gün boyunca 
süren demokrasi nöbetlerimizde dahil olmak üzere 
geriye dönük arşiv taraması gerçekleştirdik. Oluştur-
duğumuz arşivin gelecek nesillere aktarılacak olması 
çok önem taşıyor. Bazen bir cümlenin içerisinde tüm 
tarihin anlatıldığına şahitlik ediyoruz. Sergimizin 
odağında bu vatan için canlarından vazgeçen aziz şe-
hitlerimizin ay yıldız formu üzerine yerleştirilmiş re-
simleri yer alıyor. 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi tarafından hazırlanarak 15 Temmuz’u 
grafik diliyle anlatan tasarımlar farklı pencereden 

sabahında demokrasi zaferine dönüşen hain darbe 
girişimini gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, Kıymetli Hanımefendi Emine 
Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ın katılımı 
ve katkıları ile açtığımız sergimizde 16 gün boyunca 
binlerce misafirimizi ağırladık. Başta Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bizlere 
destek veren herkese teşekkür ediyorum. Karanlıktan 
Aydınlığa Meydanların Dili sergimiz ilerleyen günler-
de bir çok farklı ilde vatandaşlarımız ile buluşacak.” 
Cümlelerine yer verdi. 
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Antalya İl Kadın Kolları Mali İşler Bi-
rim Başkanımız Ümmiye Feten An-
talya’nın Korkuteli ilçesinde yaşa-
maktadır. İki erkek, bir kız evladı ve 
torunları olan Ümmiye Hanım ilkokul 
mezunu ve teşkilatlarımızın kurulu-
şundan bu yana partide görev almak-
tadır.

Hastalığına rağmen 15 Temmuz hain 
darbe girişiminde İl binasına ilk ge-
lenlerdendir Ümmiye Hanım. Elinde 
bayrak, tekbir getirerek Cumhuri-
yet meydanına yürür. Günler süren 
meydan nöbetlerinde bir gün bile fire 
vermeden, sabah namazını da nöbet 
yerinde kılmadan ayrılmamıştır... Na-
zının geçtiği kişileri çeker bir kenara: 
‘Ne olacak Gülüm?’, ‘Durumlar na-
sıl şimdi?’, ‘Reis iyi mi acep?’ diye 
sormadan, içini rahatlatacak cevaplar 
almadan, bırakmaz muhatabını. En-
dişesi her zaman ülkesinin geleceği 
içindir… 

Ümmiye ablalar İllerinin çekici güç-
leridir. Kimi zaman broşür dağıtırlar, 
kimi zaman bayrak. Bazen bir stan-
dın başında beklerler, ‘Bekle!’ denil-
miştir, bekler sorgulamaz! Bilir çün-
kü Okçular Tepesinin önemini. ‘İşim 
var, gelemem, yapamam demek ‘ar’ 
gelir onlara.   Gönül alırlar, kalp kır-
mazlar. Bıkmadan, usanmadan ve ilk 

günkü aşkla; en önde gitmelidirler 
çünkü onlar ‘Öncü Kadınlardır’.  

Ümmiye hanım ne zaman siyase-
te girdiniz?
MSP kökenliyiz. Daha sonrasında 
Cumhurbaşkanımızla aynı davanın 
yolcusu olduğumuz için AK Parti’yi 
kurduğunda, başına geçer geçmez biz 
de Antalya teşkilatını kurduk. Yani 
2002’den beri partideyim.

Neden siyasete girdiniz?
Aslında en başından beri devletimizin 
bekası, milletimizin istikbali için si-
yasetin içinde oldum. Cumhurbaşka-
nımızın başını çektiği bir davanın da 
içerisinde mutlaka bulunup, onunla 
yol arkadaşlığı yapmak ve ülkemizin 
geleceğine bir nebzede olsa katkı sağ-
layabilmek için siyasete girdim.

Size göre bir kadın olarak si-
yaset yapmanın kolaylıkları ve 
zorlukları nelerdir?

Çocuklarımnı tam anneye ihtiyaçları 
olduğu bir dönemde yalnız bırakıp, 
ev ve aktif siyaseti bir arada götür-
mek çok zordu ama hiç vazgeçmedim. 
Evde kesinlikle duramadım, her şeyi 
bırakıp, partim ve davam için koştum.

Hayatıma kattığı çok büyük artıları da 
oldu. İnandığın bir davayı anlatarak, 
insan kazanmaya çalışmak ve kadın 
olarak çok rahat bir şekilde tanımadı-
ğımız evlere girip, yepyeni insanlarla 
tanışmak.

Geleceğe dair umutlarından bah-
sedebilir misin?
Bu davanın içerisinde yıllar boyu koş-
tururken her yeni bir güne umutla 
başladım. Çok aşamalar, çok zorluk-
lar atlattık ancak milyonlara umut 
olduk. Şimdi ise en büyük temennim 
Sayın Cumhurbaşkanımızın başkan-
lığında 2023 hedeflerine ulaşmak. 
2019’da ezici bir çoğunlukla ema-
neti bu millete hizmetkar olmuş 
bir lidere teslim edebilmek. Edelim 
ki...Millet Kazansın...Başaralım 
ki...Ümmet kazansın.

ÜMMİYE FETEN
Kadın Kolları İl Mali İşler Birim Başkanı

1957 Doğumlu
Antalya/Korkuteli doğumlu
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İLK YARDIM FARKINDALIK EĞİTİMLERİNE 

81 İL’DE MÜRAACATLAR 
BAŞLADI

Genel İlk Yardım, Temel Yaşam Desteği, Şok ve Kanamalarda İlk Yardım 
başlıklarında düzenlenecek program çerçevesinde; İl Kadın Kolu Başkan-
lıklarında müracaatlar alınmaya başlanmıştır. Programın içeriğinde: ‘İlk 
yardım nedir?’, ‘Acil tedavi nedir?’, ‘İlk yardımın temel uygulamaları 
nelerdir?’, ‘112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmelidir?’, 
‘Hayat kurtarma zinciri nedir?’, ‘Solunum ve kalp durması nedir?’, 
‘Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?’ sorularının cevapları 
bulunacaktır.
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“İNSANI, KAYNAKLARI VE BİLGİYİ 
YÖNETMEK, BAŞARIYI SAĞLAR”

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE İZMİR MİLLETVEKİLİ AV. HAMZA DAĞ, AR-GE 
BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN “2023 VİZYONUNDA STRATEJİK PROJE 

YÖNETİMİ” EĞİTİMİ’NİN AÇILIŞ KONUŞMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Dağ, “Eğitimlerimizde ihtiyaç duyulan konu başlık-
larını belirleyerek uzmanlarımıza ve danışmanları-
mıza yeni ufuklar sağlamaya çalışmaktayız. Sürekli 
değişen ve dönüşen dünya düzeni karşısında en iyi 
eylem hazırlıklı olmaktır” dedi.

Dağ, “Siyaset ve çalışma hayatı içinde olmamızdan 
dolayı,  zamanı verimli yönetememek ve sahip oldu-
ğumuz fikirlerimizi tam anlamıyla bir proje haline 
getirememek hepimizin karşılaştığı bir problemdir. 
Sahip olduğumuz sorumluluklar ve kısıtlamalar biz-
leri daha verimli ve üretken olmaya mecbur kılmak-
tadır. Değişimin hızlı döngüsü ile karşı karşıya kal-
dığımız son dönemde, eğer başarılı olmak istiyorsak 
kaynakları verimli kullanmayı ve planlı çalışmayı 
öğrenmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Akıllı Kişi Vaktini Üçe Ayırır”

“İnsan hayatında, zaman planlamasını sağlamak dö-
nüm noktası niteliği taşımaktadır. Peygamber Efen-
dimizin de hadislerinde bahsettiği üzere; Akıllı kişi 
vaktini üçe ayırır: Birinci bölümünde rabbine ibadet 
eder, ikinci bölümünde muhasebe eder, yaptıklarını 
gözden geçirir, son bölümünde de helal rızkını ka-
zanmak için çalışır. Bu son bölümdeki çalışması di-
ğerlerine yardımcı olur ”dedi.

Dağ, “Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi insa-
nı, kaynakları ve bilgiyi iyi yönetmek hayatın düze-
nini en iyi şekilde oluşturmayı sağlar. AK Parti ikti-
darı olarak planlama ve yönetimi verimli kullanarak 
hayal bile edilemeyen işleri gerçekleştirdik ve ger-
çekleştirmeye devam edeceğiz ”dedi.
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“BİR İNSAN HAKLARI İHLALİ OLARAK 
15 TEMMUZ”

AK PARTİ İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN “BİR İNSAN 
HAKLARI İHLALİ OLARAK 15 TEMMUZ” PANELİ DÜZENLENDİ

İnsan Haklarından sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı Dr. Ravza Kavakcı Kan, 15 
Temmuz darbe girişiminin insan hakları 
açısından anlatılması için bu panelin dü-
zenlendiğini belirterek, hain darbe girişi-
minin 80 milyon vatandaşımızın en temel 
hakkı olan “yaşama hakkı”na karşı yapıl-
dığını söyledi.

O gece milletin sadece ellerinde bayraklar, 
göğüslerinde iman ve vatan sevdalarıyla 
darbeci hainlere karşı koyduklarını ifa-
de eden Kavakcı Kan, o hainlerin “genç, 
yaşlı, kadın, çocuk” demeden masum in-
sanları korkakça ve kalleşçe katlettiklerini 
vurguladı.

Kavakcı Kan, o gece yaşananları hatırlata-
rak, 15 Temmuz verilen silahsız sivil mü-
cadelenin, dünya siyasetinde emsalsiz bir 
demokrasi mücadelesi olduğuna dikkati 
çekti.

“İnsan hakları” dendiğinde, nedense akıl-
lara “insan hakları ihlalleri”nin geldiğine 
işaret eden Kavakcı Kan, “Aslında ‘Tür-
kiye açısından insan hakları’ denildi-
ğinde, AK Parti’nin iktidarı ve son 15 
senedir yaşanılanlar değerlendirildi-
ğinde durumu hayret ve hayranlıkla 
değerlendirmemek mümkün değil. AK 
Parti adeta ‘bir insan hakları devrimi’ 
gerçekleştirmiştir. Bu süreçte Türkiye, 
uluslararası alanda sadece kendi mil-

li menfaatleri için değil aynı zamanda 
dünyadaki mazlumlar için de çaba sarf 
etmiştir” diye konuştu.

 “Tarihin Kara Sayfalarına Gömüldüler”

Kavakcı Kan, AK Parti yönetimi boyunca 
milletin huzur içerisinde daha özgür oldu-
ğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Eski Türkiye’de ‘öteki’ muamelesi 
görüp, en temel hak ve özgürlüklerin-
den sistem tarafından mahrum bıra-
kılanlar, artık büyük mücadelelerle 
gerçekleştirilen reformlar neticesinde 
devlet nezdinde hak ettikleri şekilde 
eşit vatandaş muamelesi görüyor. Eski 
Türkiye’de ‘öteki’ muamelesi gören bir 
grupta en hafif ifadeyle, ‘fikir, vicdan 
ve ifade hürriyeti ihlallerine ve kadına 
karşı ayrımcılığa maruz kalan başör-
tülü kadınlardı’.

Kadına karşı ayrımcılığın en acı sahne-
lerinden bir tanesi de 2 Mayıs 1999’da 
TBMM’de yaşanılan ve seçilmiş bir mil-
letvekilinin, Merve Kavakcı’nın şahsın-
da, başörtülü kadınlara ve ailelerine 
yaşatılan had bildirme kampanyasıy-
dı. Bu aslında milli iradeye yapılan adı 
konmamış bir darbeydi. Halk arasında 
zaten asla itibar görmeyen bu saçma 
sapan ayrımcılık ve onu uygulayanlar 
da tarihin kara sayfalarına gömüldü-
ler.”

Kavakcı Kan, artık Türkiye’de demokrasi-
nin kendine sunduğu nimetlerin bilincinde 
tepeden bakan siyasetçilere prim verme-
yen, onlara tahammülü olmayan, hakları-
nı meşru yollarla sonuna kadar özgüvenli 
bir şekilde savunabilen bir anlayışın bu-
lunduğunu kaydetti.

Panelde, Cumhurbaşkanlığınca Türkçe ve 
İngilizce hazırlanan “15 Temmuz Darbe 
Girişimi ve Milletin Zaferi” ile TRT ta-
rafından İngilizce hazırlanan “History and 
Memory, TRT World in the Face of the July 
15 Coup” kitapları konuklara dağıtıldı.

Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı “Bir İn-
san Hakları İhlali Olarak 15 Temmuz” 
paneline, ilk oturumda TBMM İnsan Hak-
ları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa 
Yeneroğlu moderatörlük yaparken, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sa-
yan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ pane-
list olarak iştirak etti; ikinci oturumda ise 
TRT World Araştırma ve Vizyon Direktörü 
Pınar Kandemir’in moderasyonunda Sa-
bancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilim-
ler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ce-
mil Koçak, Hacettepe Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin 
Fendoğlu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol 
Göka değerli katkılarını sundular. Panele 
Bakanlar, AK Parti milletvekilleri, yabancı 
misyon temsilcileri, yerli ve yabancı medya 
temsilcileri ile akademisyenler katıldı. AK 
Parti teşkilatından ve kadın kollarından da 
panele yoğun ilgi gösterildi.
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SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI’NDAN 
‘TARİHE DÜŞÜLEN BİR NOT’!

“15 TEMMUZ MİLLİ İRADENİN ZAFERİ ARAŞTIRMA RAPORU” 

AK Parti Genel Merkez Sosyal 
Politikalar Başkanlığı tarafından 
15 Temmuz Şehitleri ve Gazilerinin 
anısına hazırlanan “15 Temmuz Milli 
İradenin Zaferi Araştırma Raporu” 
kitabı AK Parti Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başbakanımız Sayın 
Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle Genel 
Merkez’de düzenlenen programla 
kamuoyuna tanıtıldı.

Programa şehit yakınları, gaziler, MKYK 
ve MYK üyeleri, milletvekilleri, 81 il Sos-
yal Politikalar Başkanları, çeşitli düşün-
ce kuruluşlarının temsilcileri ve öğretim 
üyelerinin yanı sıra çok sayıda yerli ve 
yabancı basın mensubu da katıldı.

6 bölümden oluşan 304 sayfalık kitap, 
Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’ın koor-
dinatörlüğünde oluşturulan bir çalışma 
ekibi ve alanında uzman akademisyen-
lerden oluşan bir araştırma ekibinin 
bir yıllık çalışması sonucu hazırlandı. 
Raporda sunulan veriler şehit yakınları 
ve gaziler ile bire bir yüz yüze görüşme 
tekniğiyle uygulanan anket yöntemi so-
nucu elde edildi. 15 Temmuz hain dar-
be girişimine ilişkin önemli bilgilerin yer 
aldığı raporda şehit ve gazilere ilişkin 
önemli verilerin analizleri bulunuyor.

Çalık: “Halkımız alçak ihanet şe-
bekesine geçit vermedi”

Tanıtım toplantısında yaptığı konuşma-
da 15 Temmuz gecesi, Türkiye tarihinin 
en karanlık günlerinden birisinin yaşa-
dığını ifade eden AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Öznur Çalık, Cumhurbaş-
kanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın çağ-
rısıyla milletin alçak ihanet şebekesine 
geçit vermediğini aktardı. Tek silahı 
“tekbir” olan vatan evlatlarının sesleri-
nin, caddelerce yankılanan postal sesle-
rini bastırdığını dile getiren Çalık, FETÖ 
üyelerince gerçekleştirilen kalkışmanın, 
sadece bir darbe girişimi olmadığını, 
aynı zamanda bir terör saldırısı ve işgal 
girişimi olduğunu da vurguladı.

Öte yandan hazırlanan araştırma rapo-
runun 15 Temmuz şehit ve gazilerinin 
sosyo-ekonomik durumlarını tespit et-
mek amacını taşıdığını belirten Çalık, 
hazırlanan çalışmanın şehit yakınları ve 
gazilerin direniş meydanlarına nasıl çık-
tıkları, duygu ve düşünceleri ile talepleri 
dinlenilerek oluşturulduğunu söyledi.

Çalık, yayımlanan raporda 76 ilden 15 
Temmuz şehidinin olduğunu, şehitlerin 
yaşlarının 15 ile 63 arasında değiştiği-
ni, gazilerin de 9 ile 83 yaş aralıklarında 
olduğunu kaydetti. Ayrıca darbe gecesi 
Cumhurbaşkanımızın çağrısının halkın 
üzerinde %100 etki bıraktığını gözlem-
lediklerini belirten Çalık, minarelerden 
okunan birlik selalarının milletimizin 
meydanlara çıkmasında önemli rol oy-
nadığını belirtti. Çalık, okunan selaların 

çok etkili olduğunu düşünen gazilerimi-
zin oranının da %100 olduğunu ifade 
etti.

Kitabın 3 dile çevirisi yapılıyor

15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Kitabı,  
‘15 Temmuz 2016’ ile ilgili şimdiye ka-
dar yapılan en geniş çaplı saha çalışma-
sı ve akademik bir çalışma olma özelliği 
taşıyor. 15 Temmuz şehit ve gazilerinin 
sosyo-ekonomik durumlarına ait bilgi-
lerin yer aldığı kitapta, o gece yaşanan 
olayların kronolojisi ve şehitlerimizin 
kısa bilgileri de yer alıyor. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın talimatıyla 3 dile ( İngi-
lizce, Rusça ve Arapça)’ya çevirisi yapıla-
cak olan kitap, Türkiye’nin ve dünyanın 
çeşitli kütüphanelerindeki raflarda yeri-
ni alacak.

15 Temmuz Belgesel Filmi

Şehit yakınları ve gazilerle yapılan rö-
portajlardan ve 15 Temmuz gecesine 
ait görüntülerden oluşan “15 Temmuz 
Milli İradenin Zaferi” başlıklı belgesel 
filminin de gösteriminin yapıldığı tanı-
tım toplantısında, Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın ve misafirlerin duygulandığı 
görüldü.

15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Araş-
tırma Raporu Kitabı’na ve Milli İradenin 
Zaferi belgesel filmine AK Parti Resmi 
internet sitesi www.akparti.org.tr’den 
ulaşılabiliyor. 
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“NİTELİKLİ BİR SANAYİ İLE 
GELECEĞE YÜRÜYECEĞİZ”

EKONOMİ İŞLERİ BAŞKANI CEVDET YILMAZ İLK ZİYARETİNİ TOBB BAŞKANI RIFAT 
HİSARCIKLIOĞLU’NA GERÇEKLEŞTİRDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Ekonomi İşleri Başkanı Cevdet Yılmaz 
ve beraberindeki başkan yardımcıla-
rıyla bir takım ziyaretler kapsamında 
ilk ziyaretini TOBB Başkanı Rıfat Hi-
sarcıklıoğlu’na gerçekleştirdi.

Toplantıda 2017 yılı Türkiye ekonomi-
si ve 2018 yılı Türkiye ekonomisinden 
beklentiler dile getirildi. İş dünyasının 
2018 yılı için iyimser ve olumlu gö-
rüşlerin olduğu büyüme rakamlarına 
da bakınca ivmenin yükselişin devam 
edeceği vurgulandı. 

Yerli Otomotiv
Rıfat Hisarcıklıoğlu TOBB’un yer-
li otomobil çalışmalarını hakkında 

bilgi verdi. Hisarcıklıoğlu, “sektöre 
yatırım yapacak ciddi firmaların 
olduğunu, dünyadaki otomotiv sa-
nayinin geleceğinde karbon yakıt-
lar ortadan kalkacak onun yerine 
elektrikli ve yazılım donanımlı 
yeni teknolojilerin önü açılacak” 
dedi. Yaptıkları çalışmalarda da yerli 
ve milli teknolojiyle elektrikli otomo-
billerin üretilmesi esası üzerinde çalı-
şıldığını dile getirdi.
  
Ziyaretlerine devam eden Cevdet Yıl-
maz ve beraberindeki başkan yardım-
cılarıyla, Türkiye Ekonomi Kurumu(-
TEK) Başkanı Sayın Prof. Dr. Ercan 
Uygur ve yönetim kurulunu, Türkiye 
Ekonomi Politikaları Vakfı Kurucu Di-
rektörü Sayın Prof. Dr. Güven Sazak 
ve yönetim kurulunu ziyaret etti. İki 

toplantıda da Türkiye ekonomisindeki 
gelişmeler ele alındı.

Akademik çalışmalar hakkında bil-
gi alan Yılmaz, yapılan sunumun 
faydalı olduğunu,  Ar-ge ve teknoloji 
alanındaki gelişmeler, girişimcilerin 
desteklenmesi, endüstri ile üniversi-
te işbirliği, yenilikçilik kapasitesinin 
arttırılması gibi unsurların bu alanda 
önemli katkılarının olacağını söyledi.

Yılmaz konuşmasında “sadece doğal 
kaynaklarla değil, donanımlı genç 
nüfusu, eşsiz coğrafyası ve tari-
hi birikimi ile kalkınma sürecini 
sürdüren ülkemiz, daha nitelikli 
bir sanayi ile geleceğe yürüyerek, 
2023,2035 ve 2053 hedeflerine her 
geçen yıl yaklaşacaktır” dedi.
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‘‘BU BAYRAK 
BİZE EMANET’’

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI 15 TEMMUZ HAİN DARBE 
GİRİŞİMİNİN YIL DÖNÜMÜNDE, 81 İLDEN GENÇLERİN 

ŞEHİT AİLELERİNDEN EMANET ALARAK GETİRDİKLERİ 
BAYRAKLARI GAZİ MECLİSTE SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A TESLİM ETTİ.

AK Parti Gençlik Kolları 15 Temmuz 
hain darbe girişiminin yıl dönümün-
de, 81 ilden gençlerin şehit ailele-
rinden emanet alarak getirdikleri 
bayrakları Gazi mecliste sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’a teslim etti. 

“Çanakkale Savaşı döneminde ülke 
genelindeki seferberlik kapsamın-
da şehir meydanında yapılan duyu-
ruyla eli silah tutan herkes cepheye 
çağırılırmış ve akabinde başvuran-
lar içinden belirlenen isimler toplu 
halde şehirlerden uğurlanırmış.” 
Çanakkale ruhu ile 15 Temmuz’da 

meydanlara çıkarak şehadete yürü-
yen  250 vatandaşımızı temsilen 250 
bayrağın emanet edildiği 81 ilden 
seçilen 250 genç Ankara’ya yola çık-
tılar. 250 Gencin içinde yer alan 15 
Temmuz şehitlerimizden Akın SERT-
ÇELİK’in kızı Irmak SERTÇELİK ve 
Celalettin İBİŞ’in oğlu Abdullah İBİŞ 
250 genci temsilen Cumhurbaşkanı-
mıza emanet aldıkları bayrakları tes-
lim ettiler.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Me-
lih Ecertaş İstanbul il teşkilatının Sa-
raçhanede gerçekleştirilen “Bu Bay-
rak Bize Emanet” programında;

‘Bu millet o kadar çok şehade-
te susamış bir  şekilde o akşam 
kendini geri tutmadan; Saraç-
hanede, Vatan Caddedesi’nde, 
Atatürk  Havalimanı’nda, Boğaz 
Köprüsü’nde,  Ankara’da milletini 
vatanını savundu. Bu millet dede-
lerinden özellikle biz gençler de-
delerimizden 27 Mayıs ihtilalini 
babalarımızdan 12 Eylülü dinle-
dik ve sonunda dedik ki bu mille-
tin gençleri olarak bizim zamanı-
mızda siz darbe yapamazsınız, 
çok şükür ki biz burda bugün bu 
toplantıları yapıyorsak bunu kıy-
metli şehitlerimize ve gazilerimize 
borçluyuz, Rabbim hepsinden razı 
olsun.’ 

Diyerek 15 Temmuzda yaşadıklarını 
anlattık.
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MİLLİ BİRLİĞİN ZİRVESİ: 
15 TEMMUZ...

SİVİL TOPLUM VE HALKLA İLİŞKİLER’DEN SORUMLU 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE ANKARA MİLLETVEKİLİ 

FATİH ŞAHİN “15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI” VE 
“ŞEHİTLER ANITI” AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler’den 
sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve 
Ankara Milletvekili Fatih Şahin, 15 
Temmuz etkinlikleri çerçevesinde; AK 
Parti Mamak İlçe Teşkilatı ile birlikte 
demokrasi yürüyüşü ve Mamak Be-
lediyesi’nce yaptırılan “15 Temmuz 
Şehitler Anıtı” açılış töreninin yanı 
sıra, Gölbaşı ilçesindeki demokrasi 
yürüyüşü ve Gölbaşı Belediyesi tara-
fından inşa edilen “Şehitler Anıtı” açı-
lış törenine katıldı.
 
Çok geniş bir katılım ile gerçekleştiri-
len etkinliklerde Fatih Şahin şunları 
söyledi: 

15 Temmuz hain darbe girişiminin 
en kanlı sahneleri Ankara’ da ya-
şandı. Çünkü darbeciler şunu çok 
iyi biliyorlardı ki, Ankara düşerse, 
Başkent düşerse, Türkiye de düşer. 
Ancak Ankaralılar “Başkentimizi 
biz yönetiriz” dediler. Binlerce va-
tansever o gece tek bilek, tek yürek 
oldu. Bayrak inmesin, ezan susma-
sın, ülke toprağına haçlı artıkları 
ayak basmasın diye canlarını si-

per ettiler. Asırlardır yaşanan haç-
lı seferlerinin sonuncusu da, daha 
öncekiler gibi milli bilinci ve şuuru 
yüksek vatan evlatları tarafından 
püskürtüldü.

Gelişen ve kalkınan Türkiye ha-
zımsızlığı ile malul şer odakları, 
terörün ülke sathına yayıldığı, is-
tiklali, istikbali ve istikrarı elin-
den alınmış bir ülke heyulasının 
peşine takılmışlardır. Ancak bi-
linmeli ve unutulmamalıdır ki, bu 
aziz millet, Kurtuluş savaşında, 
Çanakkale’de ülke toprağına yan 
gözle bakan yedi düvele nasıl dün-
yayı dar etmişse, 15 Temmuz’da 
da bu bilincin hala canlı ve diri 
olduğunu dosta düşmana göster-
miştir.

15 Temmuz hain kalkışmasının 
faili malum terör örgütü FETÖ ile 
yürütülen mücadele, bireysel bir 
mücadele değildir. Bu mesele Tür-
kiye’nin beka meselesidir. Yediden 
yetmişe herkesin bu duyarlılıkla 
hareket etmesi gerekir. AK Parti’ye 

oy versin vermesin, siyasi görüşü 
ne olursa olsun, bunun milli bir 
dava olduğunun farkında olmalı 
herkes.

AK Parti olarak terörle mücadele 
konusunda kararlıyız. Biz bu ül-
kenin gündeminden artık terörü 
çıkartacağız. Biz ülke olarak is-
tiyoruz ki, artık bütün enerjimizi, 
potansiyelimizi, beşeri imkanları-
mızı ülkemizi geliştirmek, büyüt-
mek ve kalkındırmak için harca-
yalım. Ekmeğimizi büyütmek ve 
hakça paylaşmak için harcayalım. 
Ülkemizi 21’inci yüzyılın parlayan 
yıldızı yapmak için enerjimizi, im-
kanımızı, emeğimizi harcayalım. 
İnşallah öyle de olacak. 21’inci 
yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti yüzyılı olacaktır. 21’inci yüzyı-
la damgasını vuran ülke, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti olacaktır.
 
Açıklamalarının sonunda, 15 Tem-
muz’da şehit düşen vatan evlat-
larına Allah’tan rahmet, yakınla-
rına ve aziz milletimize sabırlar 
dileyen Ankara Milletvekili Şahin, 
gazilerimiz için de acil şifa temen-
nisinde bulunarak “bu ülke göster-
miş olduğunuz fedakarlığı ve kah-
ramanlığı asla unutmayacaktır” 
dedi.
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“AK PARTİ ‘15 TEMMUZ’ 
ANILARINI KİTAPLAŞTIRACAK”

AK PARTİ AR-GE BAŞKANLIĞI, FETÖ’NÜN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN FOTOĞRAF, 
VİDEO VE ANILARI, HAZIRLADIĞI “WWW.15TEMMUZHATİRAM.COM” ADLI İNTERNET SİTESİYLE 

KİTAP HALİNE GETİRECEK

AK Parti Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Hamza Dağ, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’da, insanlık 
tarihinin görmüş olduğu en alçak işgal girişiminin, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve milletin 
ferasetiyle atlatıldığını ifade etti.
Toplumun her kesiminden tüm vatandaşların darbe gi-
rişimi gecesine ait anılarının olduğunu aktaran Dağ, iş-
galcilere karşı olan duruşun gelecek nesillere aktarılması 
için çalışma yaptıklarını anımsattı.

15 Temmuz gecesinde çok önemli şeylerin yaşandığına 
işaret eden Dağ, “Herkesin hatırası var ve bu herkesin 
hala zihninde. Vatandaşlarımız o geceyi çocukları-
na, torunlarına anlatacak ama belkide sadece on-
larda kalacak. Bizim ise o onurlu duruşu, o gururlu 
anlatışı kesinlikle bir arşiv haline tarihsel bir metin 
haline getirmemiz lazım.” diye konuştu.
Hamza Dağ, AK Parti Ar-Ge Başkanlığı olarak 15 Temmuz 
gecesi yaşanan hatıraları, çekilen fotoğraf ve videoları top-
layıp arşivlemek için bir internet sitesinin yayına açıldığı-
nı ifade etti.

 www.15temmuzhatiram.com

Siteye “www.15temmuzhatiram.com” adını verdiklerini 
aktaran Dağ, şöyle konuştu:
“Buraya herkes çok kolay bir şekilde erişebilecek. 
Buraya giren kişi adını, soyadını, konumunu belir-
tip, o anın videosu, fotoğrafını ve yaşadığı anısını 
paylaşabilecek. Bunun dışında internet sitesine gire-
meyenlerden de hatıralarını faks yoluyla alacağız ve 
daha sonra bunları ekleyeceğiz. Tüm hikâyeler kayıt 
altına alınmış olacak. Siteye yüklemeler belirli bir 
seviyeye geldiği ve elimizde yeterli verilere ulaşıldığı 
zaman bunları kitaplaştırma boyutuna geçeceğiz.”

15 Temmuz ile ilgili kısa film yarışması da planladıklarını 
anlatan Dağ, “Gençlerimizden 15 Temmuz demokrasi 
ruhunu içlerinde tutmasını arzuluyoruz. Bu siyaset 
noktasında düşünülebilecek bir şey değil. Bu millet-
le, vatanla alakalı bir konu. Dolayısıyla burada her 
gencin bunu hissetmesini, arzulamasını, buna dair 
bir duygu içerisinde olması çok önemli.” şeklinde ko-
nuştu. 

Herkesin, http://www.15temmuzhatiram.com internet 
adresine girip anısını paylaşmasını rica eden Dağ, insan-
lar yazdıkları hatıraları bu site aracılığıyla sosyal medya-
da da paylaşabileceğini kaydetti.  
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