
TÜRKİYE
B Ü L T E N İA K  P A R T İ  Y A Y I N  O R G A N I AĞUSTOS 2018 / SAYI: 122 / YIL: 16



Genel Yayın Yönetmeni:

Markar Esayan 

Yayın Kurulu:

Hasan Turan

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

İsa Sinan Göktaş

Veli Tolu

Yelda Erol Gökcan

Zeynep Yıldız

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Ömer Arvas

Fotoğraf:

Ali Sarıgül

Sanat Yönetmeni:

Serdar Kutlutürkan

Grafik Tasarım:

Emre Ateş

Basın ve Halkla İlişkiler:

Emre Cemil Ayvalı

Gökşin Deniz Ocak

Medya Takibi:

Ahmet Sunay

Deniz Demir

Redaksiyon:

Tuba Budak

Ebru Kuzay

Meryem Kılıç

AK PARTİ ADINA SAHİBİ:  TANITIM VE MEDYADAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI    Mahir Ünal
                                

TÜRKİYE BÜLTENİ AĞUSTOS 2018 YIL: 16 SAYI: 122



EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN

MAHİR ÜNAL
Parti Sözcüsü

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

AK Parti, 
Partilerden Bir Parti 

Değildir. Bir Dava, 
Bir İdeal Etrafında 

Kenetlenmiş Bir Millet 
Hareketidir
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“
15 Temmuz işgal girişimi, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı çok yönlü siste-
matik saldırıların en şiddetlisi olmuştur. Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte milletimiz, bu aleni işgal girişimine karşı 
yekvücut bir biçimde direnmiş, istiklaline ve istikbaline olan sadakatini ölümü-
ne tüm dünyaya bir kere daha göstermiştir. 

Geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz’un 2.yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle ve 
minnetle andık, gazilerimizle bir araya gelerek onların fedakârlıklarıyla devle-
timizin ayakta kaldığı gerçeğini bir kere daha hatırladık… 

15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ ile çok yönlü mücadelemiz de-
vam etmektedir. Neticelenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında olduğu 
gibi, bağımsız Türk yargısı soruşturma ve yargılamalarını adil bir platformda, 
gecikmeden gerçekleştirmektedir. Milletimiz o gece nasıl ki bir daha bu ülke 
üzerinde planlar yapacak, habis düşüncelere kapılacak olanlara akıllarından 
çıkaramayacakları bir ders verdiyse, devletimiz de bu darbenin sorumlularına 
karşı adaleti bir saat ustası hassasiyetiyle işleterek gereken mesajı verecektir, 
vermektedir. 

Diğer taraftan, tarihin içerisinden akıp gelen davamızın, binlerce yıllık ideal-
lerimizin, hayallerimizin ve iddialarımızın çatısı altında vücut bulduğu parti-
mizin 17. kuruluş yıldönümünü idrak ediyoruz. AK Parti kurulduktan kısa bir 
süre sonra iktidara gelen, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde girdiği tüm se-
çimleri kazanan, onlarca saldırıya ve operasyona rağmen ayakta kalan, tüm bu 
saldırılara karşı ayakta kalma mücadelesi vermesine rağmen Türkiye’nin deği-
şim ve dönüşüm sürecinin sekteye uğramasına müsaade etmemiş bir partidir. 
Bu sebeple her zaman söylediğimiz gibi AK Parti, partilerden bir parti değildir. 
Bir dava, bir ideal etrafında kenetlenmiş bir millet hareketidir. 

AK Parti ilerlemeyi yenilenme ile teminat altına almış bir partidir. 6. Olağan 
Büyük Kongremiz ile birlikte partimiz, dava bilinciyle ve Türkiye’yi yönetme 
sorumluluğu içerisinde kadrolarını yenileyerek yoluna devam edecektir. 

AK Parti bir reform hareketidir. Partimiz Türkiye’yi değiştirip dönüştürürken 
kendisi eskide kalmamış, bu sebeple milletimiz tarafından her zaman için Tür-
kiye’yi yönetmeye memur kılınmıştır. Bugün yine bir demokrasi şöleni içerisin-
de gerçekleşecek olan Kongremiz, yeni başarıların ilk adımı olacaktır. AK Par-
ti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Başkanlığı ve liderliği 
ile tarihine daha pek çok zaferler kazandıracaktır.

Bu vesileyle partimizin 17. kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutlar, 6. Ola-
ğan Büyük Kongremizin hayırlara vesile olmasını dilerim. 
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“HER ŞEHİT AİLESİ VE HER GAZİ BENİM 
ÖZ KARDEŞİM MESABESİNDEDİR”

MİLLETİN ZAFERİ MÜCADELİMZ SON TERÖRİST 
KALINCAYA DEK DEVAM EDECEK

“ÇAĞI AYDINLATAN KADINLAR”CUMHURBAŞKANLIĞI 
100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI

“TÜRKİYE MİLLİ GELİRİNE ORANLA EN 
FAZLA YARDIM YAPAN ÜLKEDİR”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Millet Camisi'nde "Hatm-i Şerif 
Merasimi"ne katıldı ve sonrasında 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit 
yakınları ve gaziler ile bir araya geldiği 
yemekte katılımcılara hitap etti. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 
(FETÖ) darbe girişiminin akamete uğ-
ratılmasının 2. yıl dönümünde 15 Tem-
muz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü Buluşması"nda halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 
PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı 
patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit 
olan asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 
11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Ka-
rakaya'nın Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki 
cenaze töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, 10. Brezilya-Rusya-Hindis-
tan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirve-
si'ne katılmak üzere Güney Afrika 
Cumhuriyeti'ne gitti.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 
Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "AK 
Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongre-
si"nde konuştu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan tarafından, Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesi'nin göreve geldikten sonraki 
"ilk 100 günlük hedefi" düzenlenen ey-
lem planı toplantısıyla kamuoyuna du-
yuruldu.
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TBMM BAŞKANIMIZ BİNALİ 
YILDIRIM

100 GÜNLÜK İCRAAT HAZIR"ÖNCE YOLDAŞ, SONRA YOL"

AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE 
SIFIR ATIK BAŞLIYOR

"15 TEMMUZ’DA TÜRKİYE HALKI 
DEMOKRASİ İÇİN AYAĞA KALKMIŞTIR"

AK PARTİ DÖNEMLERİNDE 
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı AK Parti Ekonomik İşler Başkanlığı

TBMM Genel Kurulundaki 3. tur oyla-
manın ardından Meclis Başkanlığına 
İzmir Milletvekilimiz Binali Yıldırım 
seçildi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Beştepe Millet Kültür ve Kong-
re Merkezi'nde, "Cumhurbaşkanlığı 
100 Günlük İcraat Programı" tanıtım 
toplantısında kabinesinin eylem planını 
açıkladı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'n-
de TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhu-
riyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a 
Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töre-
ni'ne katıldı.

Bünyesinde Genel Başkan Yardımcılığı 
düzeyinde Çevre, Şehir ve Kültür Baş-
kanlığı bulunan tek siyasi parti olan AK 
Parti, “Sıfır Atık Projesi”ni hayata geçi-
rerek bir ilke daha imza attı. 

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ravza 
Kavakcı Kan, SETA Vakfının ABD’nin 
başkenti Washington’daki ofisi SETA 
DC’de “Sivil-asker ilişkileri çerçeve-
sinde 15 Temmuz darbe girişiminin mi-
rası ve Türkiye-ABD ilişkileri” konulu 
panelde konuştu.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin 
mimarı olan AK Parti büyümenin ni-
metlerinin adaletle paylaşılmasına da 
her zaman önem vermiştir.
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EDEBİYATÇILARA "İLK ESER" DESTEĞİ İÇİN SÜREÇ BAŞLIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yeni ve öz-
gün edebiyat eserlerinin üretilmesi, yeni yazar-
ların desteklenmesi amacıyla başlatılan "ilk eser 
desteği" uygulaması için başvurular alınmaya 
başladı. Destek başvuruları yazarlar değil yayı-
nevleri üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular-
da, eserin Türkçe olmasının yanı sıra edebiyata 
yeni boyutlar kazandırması, özgünlük taşıması, 
daha önce hiçbir şekilde basılmamış olması gibi 
şartlar aranacak. Yayımcılar sağlanan desteğin 
yüzde 35'ini yazara ödeyecek.

İHA VE SİHA'LARIN ETKİNLİĞİ KUZGUN İLE ARTACAK

TÜRKİYE E-DEVLET'TE EN HIZLI GELİŞEN ÜLKELER ARASINDA

Güvenlik güçlerine istihbarat ve operasyon kabi-
liyeti anlamında önemli katkılar sunan insansız 
hava araçları (İHA) ile silahlı insansız hava araç-
larının (SİHA) etkinliği yeni teknolojilerle artı-
rılıyor. Baykar ve paydaşlarının ortaklaşa geliş-
tirdiği mobil canlı yayın yazılımı Kuzgun, ilk kez 
Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbi-
katı'nda tanıtıldı. Tatbikatta Bayraktar TB2'den 
gelen canlı yayın görüntülerinin fuar alanında 
bulunan katılımcılar tarafından mobil cihazlar 
üzerinden izlenebilmesini sağlayan Kuzgun, 
güvenlik güçleri tarafından sahada aktif olarak 
kullanıma hazır hale getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yürütülen 
e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'ne göre, Türki-
ye'nin bu alanda iki yılda en hızlı gelişen ülkeler-
den biri olduğunu belirterek, "e-Devlet Gelişmiş-
lik Endeksi'nde ülkemiz 2 yılda 68'inci sıradan 
53'üncü sıraya çıktı." dedi. Turhan, yaptığı açık-
lamada, e-Devlet ile ilgili ölçümleme çalışmaları 
içinde en çok bilinen ve takip edilen çalışmanın, 
BM tarafından yürütülen e-Devlet Gelişmişlik 
Endeksi olduğunu belirtti.
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"ASRIN PROJESİ" MARMARAY'LA 265 MİLYON YOLCU TAŞINDI

BURSA'DAN DÜNYAYA GÜNDE BİN 606 ARAÇ

Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleş-
tiren Marmaray'ı bugüne kadar 265 milyon yol-
cu kullandı. "Asrın projesi" olarak nitelendirilen 
Marmaray'ın 13 kilometrelik Ayrılık Çeşmesi 
ile Kazlıçeşme arası 29 Ekim 2013'te hizmete 
girdi.

Otomotiv  devleri OYAK Renault, Tofaş ve Kar-
san'a ev sahipliği yapan Bursa'da, yılın ilk yarı-
sında günde 2 bin 41 adet araç üretildi, bunların 
ortalama bin 606 adedi (yüzde 78,69'u) ihraç 
edildi. Ayrıca Türk otomotiv sektörünün ihracatı, 
yılın ilk yarısında yüzde 14,5 artarken, Avrupa 
Birliği (AB) ülkelerinde yüzde 15,37 büyüme 
kaydetti. Ocak-haziran döneminde 16,4 milyar 
dolar olarak gerçekleşen sektör ihracatının yüz-
de 78,82'si (12,9 milyar dolar) AB ülkelerine ya-
pıldı. 

"TÜRKİYE GEÇİCİ LİSTEDE DÜNYA BİRİNCİSİ"

TÜRKİYE E-DEVLET'TE EN HIZLI GELİŞEN ÜLKELER ARASINDA

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı 
Öcal Oğuz, "Türkiye olarak şu anda 18 mirası-
mız dünya miras listesine girdi. 77 mirasımız 
geçici listede yer alıyor. Türkiye geçici listede 
dünya birincisi." dedi. Oğuz, yaptığı açıklamada, 
UNESCO ve onun kültüre, eğitime yönelik yap-
tığı çalışmaları anlama, farkına varma bakımın-
dan, Türkiye'nin kurumları ve halkıyla geçmişe 
göre daha iyi durumda olduğunu söyledi.
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"MEKKE'NİN YOLU" GİRİŞİMİ HACI ADAYLARININ "BEKLEME ÇİLESİNİ" SONLANDIRACAK

YAHUDİ ULUS DEVLET YASASI: IRKÇILIĞIN 'MEŞRULAŞTIRILMASI'

SREBRENİTSA'NIN "ADALET SAVAŞÇISI" ANNESİ: HATİCE MEHMEDOVİC

İsrail Meclisi, İsrail vatandaşı Araplara uygula-
nan ırkçı ve ayrımcı politikaların 'yasayla' siste-
matik hale getirilmesi anlamını taşıdığı eleşti-
rilerine maruz kalan Yahudi Ulus Devlet Yasa 
tasarısını onayladı. Mecliste sabah erken saatle-
re kadar devam eden ve sert tartışmalara sahne 
olan yasa tasarısı 62 evet, 55 hayır oyuyla kabul 
edildi.

1995'te Srebrenitsa'da yaşanan soykırımdan 
sonra adaletin yerini bulması ve suçluların ceza-
landırılması için 23 yıl mücadele eden Mehme-
dovic, hayatını kaybetti ve Srebrenitsa'da kılınan 
cenaze namazının ardından doğduğu köy Bekti-
ci'de toprağa verildi.

Suudi Arabistan, hacı adaylarının kutsal toprak-
lara yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla bu yıl 
Malezya ve Endonezya'dan başlattığı "Mekke'nin 
Yolu" (Tarik Mekke) girişimini gelecek yıldan iti-
baren periyodik olarak diğer İslam ülkeleri için 
de uygulamayı planlıyor. Girişimle birlikte hacı 
adayları, Suudi Arabistan'daki havalimanlarında 
hiçbir kontrole tabi tutulmaksızın kendileri için 
tahsis edilen özel bölümlerden geçerek ülkeye 
girişlerini gerçekleştirebilecek. Bu yıl ilk olarak 
Malezya ve Endonezya'dan gelen hacı adayları 
için uygulanan söz konusu girişim; vizelerin çı-
karılmasının yanı sıra pasaport, gümrük ve sağ-
lıkla ilgili istenen işlemlerin kendi ülkelerinde 
yapılmasını içeriyor. 
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ALMANYA MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDAN MESUT ÖZİL GEÇTİ

DÜNYA NÜFUSU 2050 YILINDA 10 MİLYARI BULABİLİR

YUNANİSTAN YANGIN FACİASININ ŞOKUNU YAŞIYOR

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, ırkçı saldırılar 
nedeniyle bıraktığı Almanya Milli Takımı'nın ba-
şarılarına büyük katkı sağladı. Türk asıllı Alman 
futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında ırkçı ve 
ayrımcı söylemlerin hedefi olması nedeniyle bir 
daha forma giymeyeceğini açıkladığı ve “kazan-
dığımız zaman Alman, kaybettiğimiz zaman göç-
menim” sözleriyle Alman Milli Takımı'nı bıraktı.

Her yıl yaklaşık 84 milyon artan dünya nüfusu-
nun, 2050'de 10 milyara, yüzyılın sonunda da 
11,2 milyara yükseleceği tahmin ediliyor. Birleş-
miş Milletler (BM) Nüfus Fonunun (UNFPA), ge-
çen yüzyıl ve halihazırda dünya nüfusunun duru-
mu ve gelecek 50 yılda nasıl olacağı hakkındaki 
tahminlerden yapılan derlemeye göre, 2 bin yıl 
önce dünya nüfusu 300 milyondu.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında mey-
dana gelen yangında hayatını kaybedenlerin 
sayısı 91'e yükselirken, felaket için olağan dışı 
mevsim şartlarının yanı sıra ihmalkarlık ve alt-
yapı sorunları da sebep olarak gösteriliyor. Atina 
yakınlarındaki liman kenti Rafina civarında or-
manlık alanda çıkan yangınların sıcak hava ve 
şiddetli rüzgarlar sebebiyle kısa süre içerisinde 
yerleşim bölgelerine sıçraması, yüzlerce insanın 
alevler içerisinde mahsur kalmasına yol açtı. 
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MİLLETİN 
ZAFERİ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdo-
ğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 
darbe girişiminin akamete uğratılmasının 
2. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü'nde düzenlenen "15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"n-
da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz 
Destanı'nı selamladığımız bu anlam-
lı günde 100 bini aşkın hatm-i şerifle, 
dualarla, Kur-an'ı Kerim tilavetleriyle 
şehitlerimizin ruhlarını mesrur eyle-
mek üzere bu adımları attık ve bugün 

sabahtan itibaren hamdolsun bu yolda-
ki 81 vilayette anma törenlerimiz devam 
ediyor. Herkese teşekkür ediyorum. Bu 
vesileyle bir kez daha 15 Temmuz gecesi 
FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla 
destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, 
bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şe-
hitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 
Terörle mücadelede yurt dışı operas-
yonlara kadar vatanımızın bekası, mil-
letimizin huzuru için şehadete yürüyen 
tüm kahramanları tekrar kemal-i edep-
le yad ediyorum. Gazilerimize, cesa-
retleri ve fedakarlıkları için ülkem ve 

milletim adına şükranlarımı sunuyor, 
Allah'tan hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler 
diliyorum." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın Nesli" 
şiirinden "Asım'ın nesli... diyordum ya... 
nesilmiş gerçek. / İşte çiğnetmedi namu-
sunu, çiğnetmeyecek. / Şüheda gövdesi, 
bir baksana dağlar, taşlar... / O, rüku ol-
masa, dünyada eğilmez başlar." ve "Ça-
nakkale Şehitlerine" şiirinden "Vurulup 
tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, / 
Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler 
batıyor!" dizelerini okuyan  Erdoğan, 
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"Rabbim onları cennetiyle, cemaliyle 
müşerref kılsın, Sevgili Peygamberimi-
ze komşu eylesin. Yüce Mevla, şehitle-
rimizin canlarını feda ederek yaptıkları 
şahitliği dergahı izzetinde kabul etsin." 
ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şöyle devam 
etti:

"Bugün hem derin bir kederi hem de 
büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde 
hissediyoruz. Bir taraftan 251 vatanda-
şımızı bir gecede kaybetmenin hüznü-
nü tekrar yaşarken, diğer taraftan da 
dünyada eşine az rastlanır bir direnişe 
imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bir 
yandan daha ömrünün baharındaki, 16-
17 yaşındaki gencecik fidanları toprağa 
vermenin acısını yeniden yaşarken, aynı 
zamanda da vatanımızı kurtarmanın 
onurunu hissediyoruz. Şüphesiz hiç-
bir zafer, altın tepside sunulmaz. Fetih 
sancağı kolayca burca dikilmez. Bedel 

ödemeden hiçbir başarı elde edilmez. 
Tarihimiz boyunca kazandığımız her za-
ferin gerisinde fedakarlık vardır, azim, 
dirayet ve cesaret vardır. Buna özellikle 
Çanakkale Zaferimizle İstiklal Harbi-
mizde çok yakından şahit oluyoruz."

Pakistan milli Şairi Muhammed İkbal'in 
"Osmanlıların üzerine bir keder dağı 
yıkılmışsa sen hiç üzülme, çünkü şafak 
yüz bin yıldızın kanı dökülmeden sök-
mez." mısralarını okuyan  Cumhurbaşka-
nı  Erdoğan, Kurtuluş Savaşı'nda milletin 
istikbali için binlerce yıldızın, binlerce yiği-
din, binlerce şehidin kanının döküldüğünü 
hatırlattı.

15 Temmuz Zaferi'nin de böyle büyük 
bir fedakarlığın eseri olduğunu dile ge-
tiren  Erdoğan, "Bu zafer milletimizin 
direnişi yanında, o gece tanklara, uçak-
lara meydan okuyan şehit ve gazileri-
mizin cesaretinin sonucudur. Silah ve 
bomba seslerinin gecenin karanlığını 

deldiği o gece Türk milleti, cesareti, di-
rayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda 
Çanakkale ruhunun, Kuvay-ı Milliye 
şuurunun halen diri olduğunu göster-
miştir. FETÖ'nün ölüm kusan silahları 
karşısında milletimiz canından, kimi 
zaman canından daha çok değer verdiği 
evlatlarından vazgeçmiş ancak vatanına 
namahrem elinin değmesine müsaade 
etmemiştir." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nın "Arkadaş! Yurduma 
alçakları uğratma sakın, / Siper et göv-
deni, dursun bu hayâsızca akın. /  Do-
ğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın, 
/ Kim bilir, belki yarın belki yarından da 
yakın." mısralarını okuyan Cumhurbaş-
kanı    Erdoğan,  "İşte bu millet, vücudu-
nu böyle siper etti. F-16'lara siper etti, 
bomba yağdıran helikopterlere siper 
etti, tankların altına yattı, yılmadı, usan-
madı, çünkü onlar bir şeye inanmıştı, 
'Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şü-
heda, / Canı, cananı bütün varımı alsın 
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da Hüda, / Etmesin tek vatanımdan beni 
dünyada cüda.' Böyle yürüdü... 1 asır 
önce 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla 
Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandıran 
Türk milleti 15 Temmuz gecesi de 'Gün 
vatana sahip çıkma günüdür' diyerek 
darbecileri püskürtmüştür. 100 sene 
önce Anadolu'yu işgalcilere dar eden 
kahramanların torunları 15 Temmuz'da 
da FETÖ'cü alçaklara meydanları, so-
kakları, işte bugün üzerinde toplandı-
ğımız şu köprüyü dar etmiştir. Bu millet 
FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokul-
masına, terbiye edilmesine, müstemle-
kecilerin uydusu haline getirilmesine 
izin vermemiştir. Ben bu milletin bir 
ferdi olmakla iftihar ediyorum." şeklinde 
konuştu.

"Ya Rab, Bu Millete Hizmet 
Etmeyi Bizlere Nasip Et" 

"İnşallah efendi olmaya değil, hizmetkar 
olmaya geldiğimiz bu yolda çok daha bü-
yük hizmetler vermeye bizleri muktedir 
kıl. 15 Temmuz Türk milletinin yeniden 
dirilişinin, yeniden şahlanışının, irade-
sine yönelik saldırılar karşısında tekrar 

kıyama kalkmasının adıdır. Şairin dedi-
ği gibi 'Ezan-ı bilal için, o şanlı hilal için, 
bizler istiklal için kıyam ettik, kıyam.' 15 
Temmuz milli iradenin vesayete, cesa-
retin ihanete, milletin hainlere galebe 
çaldığı insanlık  tarihine altın harflerle 
yazılmış büyük bir demokrasi mücade-
lesinin adıdır.  Bu mücadelenin ve zafe-
rin sahibi 81 milyonun tamamıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu töreni sade-
ce İstanbul ve Ankara'da yapmadıklarını, 
şu anda 81 vilayette tören yapıldığını dile 
getirerek, 15 Temmuz'un tüm Türkiye'nin, 
milletin tüm fertlerinin zaferi olduğunu 
söyledi.

15 Temmuz'un kendileriyle beraber dün-
yanın dört bir yanında adalet ve özgürlük 
mücadelesi veren tüm mazlumların zaferi 
olduğunu aktaran  Cumhurbaşkanı  Erdo-
ğan, "Şu anda Moskova'da da bu tören-
ler yapılıyor. Düşünebiliyor musunuz? 
Her yerde, batıda her yerde, çünkü bu 
nabız, sadece bir noktada atmadı, atmı-
yor. Her yerde atıyor." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Nasıl İstiklal 
Harbi'miz ülkemizde yeni bir dönemi 
başlatmışsa, 15 Temmuz zaferimiz de 
Türkiye'nin önünde yeni kapılar araladı. 
15 Temmuz gecesi dökülen şehit kanla-
rı, bağımsızlığımızı korumanın yanında, 
milletimizin birlik, beraberlik ve kar-
deşliğini pekiştirmesine de vesile oldu." 
ifadelerini kullandı. 

Demokrasi nöbetleriyle başlayan, tarihi 
Yenikapı Mitingi ile ete, kemiğe bürünen 
bu dayanışma ikliminin başta terör ve ve-
sayetle mücadele olmak üzere, Türkiye'yi 
tüm cephelerde daha da güçlendirdiğine 
işaret eden Başkan  Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Tabii 7 Ağustos... Orada Sayın Bahçeli 
ile başladığımız yürüyüşü hamdolsun 
Cumhurun İttifakı'yla devam ettirdik. 
Aynı kararlılıkla bunu inşallah devam 
ettireceğiz. FETÖ'nün devlet ve toplum 
hayatımızından tasfiye sürecini hızlan-
dırırken, yurt dışında da özellikle PKK 
ve uzantılarına karşı başarılı operasyon-
lar gerçekleştirdik. Önce Fırat Kalkanı 
Harekatı, daha sonra Zeytindalı Ope-
rasyonu ile sınırlarımızda, ülkemize 
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yönelen terör tehdidini kaynağında ber-
taraf ettik.  Cerablus'ta 3 bin DEAŞ'lıyı 
hamdolsun derdest ettik. Zeytindalı'nda 
4 bin 600'e yakın teröristi yok ettik. İçe-
ride 1400'ü aşkın teröristi bu yıl içinde 
aynı şekilde etkisiz hale getirdik. Ne de-
dik? İnlerine gireceğiz dedik. İnlerine 
girmeye devam ediyoruz. Onlar kaçacak 
biz kovalayacağız. Nereye giderlerse git-
sinler, bu milletin huzurunu kaçıranlar, 
karşılarında bizleri bulacak, ordumuzu, 
polisimizi bulacak, güvenlik korucuları-
mızı bulacak."

"Yeni Yönetim Sistemiyle 
Türkiye'nin Sıçrayışını 

Birlikte Göreceğiz"

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip  Erdoğan, 
ülke hudutları içerisinde artık sabotajlara, 
karartma eylemlerine maruz kalmadan 
tüm terör örgütleriyle çok daha başarılı 
bir mücadele yürüttüklerini vurgulayarak, 
"Ayrıca Türkiye'yi vesayetin boyundu-
ruğundan tamamen kurtaracak, de-
mokrasimizin önünü açacak yönetim 
sistemimizi kalıcı istikrara kavuştura-

cak önemli adımlar attık. Artık yönetim 
sistemimizi malum değiştirdik ve yeni 
yönetim sistemiyle birlikte Türkiye'nin 
gerek ülkemizde, gerek tüm dünyada 
sıçrayışını hep birlikte göreceğiz. Bun-
dan hiç endişeniz olmasın." diye konuş-
tu. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 
hem milleti bir hayaliyle buluşturduklarını 
hem de ülkeyi büyük bir çileden kurtardık-
larını dile getiren  Cumhurbaşkanı   Erdo-
ğan, şöyle devam etti:

"Bu tarihi değişimle Türk demokrasisi-
ne çağ atlattık. 15 Temmuz ile demok-
rasimizin rüşdünü tüm dünyada ispat 
ettik. Tüm bu gelişmelerle ülkemizde 
artık darbe defterini bir daha açılma-
mak üzere kapattık. Yıl dönümleri aynı 
zamanda muhasebe ve murakabe gün-
leridir. Ülke, millet ve devleti yönetenler 
olarak, 15 Temmuz gecesi ve sonrasın-
da yaşadıklarımızdan çok büyük dersler 
çıkardığımıza inanıyorum. Öncelikle 15 
Temmuz bizlere kimin ülkemizin kara 
gün dostu olduğunu, kimin de sadece iyi 
gün dostu olduğunu gösterdi. Biz millet 
olarak derin bir hafızaya sahibiz. Yaşa-

dığımız hadiseleri ikide bir gündeme 
getirmesek de onları asla unutmayız, 
unutturmayız."

"15 Temmuz Asla 
Unutulmayacak"

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, onun için 15 
Temmuz'un asla unutulmayacağını ve 
unutturmayacaklarını vurgulayarak,  "O 
bizim için bir tarihe kayıttır. Geçmiş tec-
rübelerden aldığımız derslerle geleceği-
mizi aydınlatacak adımlarımızı atarız. 
15 Temmuz sürecinde şahit olduğumuz 
riyakarlıkları da aynı şekilde hafızamıza 
kaydettik, not ettik." ifadelerini kullandı. 

"O gece bizim için dua edenlerle FE-
TÖ'nün başarısı için gayret edenleri hiç-
bir zaman unutmayacağız." diyen  Cum-
hurbaşkanı  Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

"Daha darbe teşebbüsünün ilk anla-
rından itibaren demokrasimize destek 
verenlerle, cuntacıların yanında yer 
alanları asla aynı kefeye koymayacağız. 
Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği 
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gibi, 'Her şey bittiğinde hatırlayacağı-
mız düşmanlarımızın sözleri değil, dost-
larımızın, daha doğrusu dost bildikle-
rimizin sessizliği olacaktır.' Burası çok 
önemli. Hele hele ülkemizden kaçan 
darbecileri bağırlarına basanların ilke-
sizlikleri asla hafızamızdan silinmeye-
cektir. Açık ve net söylüyorum,  kimin, 
nerede, nasıl tavır takındığını çok iyi 
biliyoruz. Kimin kimlerle iş tuttuğunun 
da gayet iyi farkındayız. Umutlarını FE-
TÖ'cü cuntaya bağlayanların, olayların 
seyri değişince nasıl hayal kırıklığı ya-
şadıklarını, nasıl öfkelendiklerini de 
biliyoruz. İlişkilerimizi belirlerken, di-
ğer konular yanında darbe teşebbüsüne 
karşı tavrı da dikkate aldık, alıyoruz, 
alacağız. Bunun yanında gerek yurt için-
de, gerekse yurt dışında FETÖ ile mü-
cadelemizi aralıksız devam ettireceğiz. 
İşte Azerbaycan'dan geldi. Ukrayna'dan 
2 tane arka arkaya geldi. Takip ediyoruz, 
gelecekler, gelecekler...  Pensilvanya'da-
ki mel'unun takiyye, hile, yalan, dolanla 
büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahta-
potun kollarını kestik, bu böyle biline. 
Son 2 yılda örgütün devlet, iş dünyası, 
bürokrasi, ticaret, medya ve sivil toplum 

alanlarındaki yapılanmalarını büyük öl-
çüde çökerttik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diploma-
tik temasları sayesinde bugüne kadar, 16 
ülkede örgütün okul adı altında açtığı fitne 
yuvalarını kapattırdıklarını, 80'in üzerinde 
firari ele başını kaçtıkları yerlerden ülkeye 
getirtip yargıya teslim ettiklerini söyledi.

Türkiye'de devam eden davaların artık 
yavaş yavaş neticelenmeye başladığına 
işaret eden  Cumhurbaşkanı   Erdoğan, 
"Suçlular titizlikle belirlenerek, o gece 
ülkemize ihanet eden, milletimize kur-
şun sıkan katiller en ağır cezalara çarp-
tırılıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

"Bu çevrede tanklara alkış tutanları, 
darbecilerle anlaşıp tankların arasın-
dan sıvışanları unutmuyorsak, Yeşil-
köy'de havalimanında tankların ara-
sından çıkıp Bakırköy Belediyesi'ne 
sığınanları asla unutmuyoruz ve unut-
mayacağız. O gece başta bu köprü ol-

mak üzere ülkemizin farklı köşelerinde 
yaşanan kahramanlıkları da unutmaya-
cağız. O tarihi gece boyunca gözlerimizi 
yaşartan, göğüslerimizi kabartan birçok 
kahramanlık hikayesine şahit olduk. "

O gece milletin, bağımsızlığı için neleri 
göze alabileceğine bir kez daha çok yakın-
dan şahit olduklarını dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Füze rampalarının gidişini engelle-
mek için tır lastiklerini kesen, Polatlılı 
vatandaşlarımızı, tarlasındaki mahsulü 
yakarak jetlerin uçuşlarına engel olan 
Kahramankazan halkını hiçbir zaman 
unutmayacağız. Şu zekaya bak zekaya... 
'Nasıl durdururuz biz bu saldırıyı' diye 
bütün tarlasını yakıyor. Lastikleri kalkı-
yor orada tankların önüne koyuyor. Şe-
hit edileceğini bildiği halde darbecilere 
meydan okuyan Ömer Halisdemirleri, 
16 yaşında babasıyla beraber şuracıkta 
şehadete yürüyen Abdullah Tayyip Ol-
çokları, Gölbaşı'nda bombaların hedefi 
olan 52 yiğit özel harekat polisimizi asla 
unutmayacağız. Tek başlarına karşıla-
rına dikildiği darbecilere kök söktüren 
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hanım kardeşlerimizi, Türkan kardeşi-
mizi, nicelerini, ellerinde bayraklarla 
namluların üzerine yürüyen gençlerimi-
zi, alnı secdede sabaha kadar dua eden, 
gözyaşı döken ak saçlılarımızı hiçbir 
zaman hafızamızdan çıkarmayacağız. 
Somali'den Pakistan'a, Medine'den Ma-
lezya'ya, Sancak'tan Türkistan'a kadar 
dünyanın dört bir ucunda ülkemiz ve 
milletimiz için meydanlara koşan kar-
deşlerimizi de unutmayacağız."

"Bu Millet, Cesur Bir 
Millettir"

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 81 vilayetin 
tamamında iradesine ve meşru hüküme-
te sahip çıkan kahramanları hiçbir za-
man unutmayacaklarını belirterek, "15 
Temmuz bize   şu hakikati bir kez daha 
gösterdi. Bu millet asil bir millettir, bu 
millet cesur bir millettir. Bu millet kah-
raman bir millettir. Bu millet hürriye-
tine canı pahasına sahip çıkan bir mil-
lettir. Vatan söz konusu olduğunda aynı 
safta buluşma erdemi gösteren necip 
bir milletir." diye konuştu.

 Türkiye'de demokrasinin de bağımsızlığın 
da en büyük garantisinin ferdi ve hizmet-
karı olmaktan her zaman şeref duyduğu 
bu millet olduğuna vurgu yapan Cumhur-
başkanı Erdoğan, bu topraklarda 15 Tem-
muz ruhu ayakta oldukça Türkiye'yi yolun-
dan alıkoyacak hiçbir gücün olmadığını 
söyledi.

"Vurulup ömrünün ilkbaharında/Ka-
nından çiçekler açar yanında/Cümle 
şehitlerin omuzlarında/Bir sabah ge-
lecek, kardan aydınlık." dörtlüğünü 
okuyan  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Şe-
hitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin 
cesareti sayesinde hiç şüpheniz olma-
sın, hiç tereddüdünüz olmasın. Ülkemi-
zin ve milletimizin geleceği  aydınlıktır." 
dedi.

"Şehitler Müzesi Süratle 
Bitecek"

Şehitler Mabedini başta bitirdiklerini ha-
tırlatan  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şimdi 
de Şehitler Müzesi'ni yapacaklarını ifade 
etti. Bu müzede tüm şehitlerin hatıraları-
nın, objelerinin  sergileneceğini aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzenin sürat-
le biteceğini kaydetti. 

Cumhurbaşkanı   Erdoğan, müzeye gelen 
misafirlerin, şehit yakınlarının bunları 
ziyaret etme, gezme, görme imkanını bu-
lacaklarını belirterek, "Özel bir düzenle-
meyle burayı gayet güzel bir hale getire-
ceğiz." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gü-
nü'nde bir kez daha ebediyete uğurladıkla-
rı şehitleri rahmet ve minnetle yad ettik-
lerini anlatan  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
şunları kaydetti: 

"Şehitlerimizin ailelerine yüce Rabb'im-
den sabr-ı cemil diliyorum. Gazilerimize 
Rabb'imden sağlık ve afiyet niyaz ediyo-
rum. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimi-
zi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabb'im 
her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu 
güzel ülkeyi korusun, Rabbim vatanımı-
zı her türlü saldırıdan, ihanetten muha-
faza buyursun. Rabb'im bu millete bir 
daha 15 Temmuzvari acılar, travmalar 
yaşatmasın."
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“HER ŞEHİT AİLESİ VE HER 
GAZİ BENİM ÖZ KARDEŞİM 
MESABESİNDEDİR”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdo-
ğan, Millet Camisi'nde "Hatm-i Şerif Me-
rasimi"ne katıldı ve sonrasında Cumhur-
başkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve 
gaziler ile bir araya geldiği yemekte katı-
lımcılara hitap etti. 

Konuşmasına tüm katılımcıları selamla-
yarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, mil-
letin evini, o  meşum gecede 29 karde-
şimizin şehit edildiği bu gazi mekana 
teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da 
ve terörle mücadele operasyonlarında 
hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan 
rahmet dileyerek, şehit yakınlarına sağlık 
ve metanet, gazilere de sağlık afiyet te-
menni etti.

Tedavileri süren gazilere de şifa dile-
yen  Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü 
buluşmalarında tüm şehit yakını ve gazi-
lerle birlikte olma arzuları bulunduğunu 
belirtti.

Yemeğin gerçekleştirildiği salonun 2 bin, 2 
bin 500 kişiye hizmet verdiğini ve zaman 
içerisinde diğer şehit aileleri ve gazilerle 
peyderpey bir araya gelme şansı bulacak-
larını aktaran  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Yürüttüğümüz mücadele öylesine bü-
yük ki bu uğurda hayatını kaybeden ve 
gazilikle şereflenen kardeşlerimizin 
sayısının çokluğu tabii ki bu buluşmaya 
imkan vermedi. Sadece 1984 yılından 
bu yana asker, polis, güvenlik korucusu, 
diğer kamu görevlisi olarak 9 bine ya-
kın, sivil vatandaşlarımızla birlikte  17 
bine yakın şehidimiz vardır. Kur'an-ı Ke-
rim'in şehitlerimizle ilgili 'Allah yolunda 
öldürülenlere sakın ölüler demeyiniz, 
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bilakis onlar diridirler, lakin siz anla-
yamazsınız' emri ve müjdesi en büyük 
teselli kaynağımızdır." ifadesini kullandı.

Malullük düzeyinde yaralanan gazilerin 
sayısının da şehitlerin yaklaşık yarısı ka-
dar olduğunu aktaran Erdoğan, "Şehit ve 
gazi sayımızla mukayese edilemeyecek 
kadar çok sayıda teröristi de ortadan 
kaldırdık. Sadece Fırat Kalkanı Hare-
katı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı, Zeytin Dalı 
Harekatı'nda 4 bin 600'e yakın PKK 
ve PYD'liyi etkisiz hale getirdik. Bu yıl 
sınırlarımız içinde ve Kuzey Irak'ta yü-
rüttüğümüz operasyonlarda etkisiz hale 
getirdiğimiz terörist sayısı bin 400'e 
yaklaştı." dedi. 

"Bataklığın Kendisini 
Kurutmaya Yönelik 

Hamleler Yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücade-
lede Türkiye sınırları içinde ve dışında böy-
lesine büyük kayıplar vermenin kesinlikle 
kendi tercihleri olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  şöyle devam 
etti:

"Devlet ve millet olarak varlığımıza 
yönelen tehditler ve saldırılar karşısın-
da bu mücadeleye mecbur kalıyoruz. 
Milletimizi kalkındırmak, refahımızı 
artırmak için kullanmamız gereken kay-
naklarımızı terörle mücadeleye tahsis 
etmek zorunda kalıyoruz. Asla başara-
mayacakları gün gibi aşikar olduğu hal-
de terör örgütlerinin ısrarla üzerimize 
salınmasının gerisindeki amaçlardan 
birinin bu olduğunu da biliyoruz. İşte bu 
kısır döngüyü kırmak için son yıllarda 
terörle mücadele stratejimizi değiştir-
dik. Artık tehdidin, tehlikenin kapımıza 
dayanmasını beklemiyoruz. Sivrisinek-
lerle uğraşmak yerine bataklığın kendi-
sini kurutmaya yönelik hamleler yapıyo-
ruz." 

"Tuzakları da Birer Birer 
Teşhis Ve Teşhir Ediyoruz"

15 Temmuz darbe girişiminden beri yaşa-
dıklarının bu kararlarının ve kararlılıkları-
nın ne kadar doğru olduğunu gösterdikle-
rini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şu değerlendirmelerde bulundu: 

"FETÖ  ihanet çetesinin de tıpkı PKK 

gibi, tıpkı DEAŞ gibi, tıpkı diğer terör 
örgütleri gibi tek hedefi ülkemizin birli-
ğidir, beraberliğidir, geleceğidir. Türkiye 
kendi kararlarını alıp kendi belirlediği 
hedeflere doğru ilerledikçe karşımıza 
çıkartılan engelleri giderek daha kolay 
aşmayı başardık. Daha düne kadar bize 
adeta öcü gibi gösterilen, yapılamaz de-
nilen, altından  kalkılamaz denilen, ba-
şarılamaz denilen nice işin üstesinden 
hamdolsun geldik geliyoruz. Sahada me-
safe katettikçe  yıllarca ülkemize kuru 
tehditlerle patinaj yaptıranların gerçek 
yüzlerini ve güçlerini görme imkanı da 
bulduk. Sahada karşımızda durama-
yanların, diplomasi, siyaset, ekonomi 
ve psikoloji gibi yöntemlerle kurdukları 
tuzakları da birer birer teşhis ve teşhir 
ediyoruz. İnşallah bundan sonra işimiz 
daha kolay." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere ma-
nevi borcu ödeyebilmek, gazilere layık 
olabilmek için artık daha fazla imkana 
sahip olduklarını belirtti.    Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, "Yeni yönetim sistemimizle 
karar alma ve uygulama mekanizmala-
rımızı tıkayarak Türkiye'yi  istedikleri 
gibi yönlendirenlerin bir kozlarını daha 
ellerinden aldık. Bugün geleceğimize 
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dün olduğundan çok daha ümit var bir 
şekilde bakıyoruz. İnşallah 2023 hedef-
lerimize ulaştığımızda her şey çok daha 
farklı hale gelecek." dedi.  

Yaşanılanlardan  ibret almanın, aynı ha-
taları tekrarlamamanın ve aynı tuzaklara 
düşmemenin en başta gelen şartı oldu-
ğuna işaret eden  Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan,  "Esasen bizim milletimizin karak-
terinde bu özellik zaten vardır." ifadesini 
kullandı.  

15 Temmuz gecesi darbe girişiminin ma-
hiyeti anlaşıldığında Adana'nın kuzeyinde-
ki bir köyde Yörük vatandaşların toplanıp 
Ankara'daki bir hemşerilerini aradıklarını 
ve "Gavur Ankara'yı bombalıyormuş, 
dayanın geliyoruz" dediklerini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları aktardı:

"Evet, milletimiz o hayran kalınası irfa-
nıyla darbe girişiminin gerisindeki silu-
eti işte böyle keşfetmiş ve hemen tavrını 
almıştır. 'Dayanın geliyoruz'. Bu anlayı-
şın tarihimizde pek çok örneği mevcut-
tur. Bundan bir asır önce geçmişteki 
nice zaferler, nice yenilgiler karşısında 
sükunetle toprağını işlemeye, işini yap-

maya devam eden milletimiz düşman 
Çanakkale'ye dayandığında da işte 
böyle davranmıştı. Cephedeki oğluna 
mektup yazan baba 'oğlum ya gazi olup 
avdet ya şehit olup dahili cennet ol' diye-
rek milletimizin Çanakkale'deki müca-
deleye bakışını ifade etmiştir. Kurtuluş 
Savaş'ımızda evladını koruyan örtüyü 
ıslanıp bozulmasın diye top mermisinin 
üzerine örten, ağır kış şartlarında evla-
dıyla birlikte donarak şehit olan Şerife 
Bacı'nın mesajı da buydu."

Sınır içinde ve dışında terörle mücadele 
operasyonlarındaki sayısız kahramanlık 
hikayesinin bu anlayışla ortaya çıktığına 
dikkati çeken  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Şenoba'da helikopteri-
nin düşmesi sonucu şehit olan Aydoğan 
Paşa'mız, hatırlayın ne diyordu? '90 
kişiydik biz o gün. Aç, susuz, uykusuz. 
Nasır tutmuş ayaklarla yürüyorduk kay-
gusuz, şehitlerden selam geldi savaşan 
tüm sağlara, uzaklarım yakınlaştı, inan-
cımla, davamla.' Evet, biz ülke ve millet 
olarak bu mücadeleyi hep inancımızla, 
davamızla yürüttük. 15 Temmuz gecesi 

milletimizin sergilediği kahramanlığın 
sırrını keşfetmek isteyen asırlardır sü-
regelen bu büyük mücadeleye bakmalı-
dır. Milletimizin istiklali ve istikbali uğ-
runda verdiği mücadelenin büyüklüğü 
zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır.

Biz bugünden geriye bakıp nasıl Ana-
dolu'nun kapılarını açan Sultan Al-
parslan'ı, haçlı ordularını Anadolu 
topraklarında mum gibi eriten Sultan 
Kılıçarslan'ı, bir beyliğin bir dünya 
devleti haline gelmesinin temellerini 
atan Ertuğrul Gazi'yi, Osman Gazi'yi, 
İstanbul'u fethederek çağ kapatıp çağ 
açan  Fatih Sultan Mehmet Han'ı, siya-
setteki maharetiyle ve gerçekleştirdiği 
reformlarla en kritik zamanda Osman-
lı'yı ayakta tutan Abdülhamid-i saniyi, 
Kurtuluş Savaş’ımızın Başkomutanı, 
cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal'i, demokrasi tarihimizin 
sembol ismi şehit Başbakan Adnan 
Menderes'i tarihimizin diğer kahraman-
larını rahmetle, minnetle yad ediyorsak 
bugünün kahramanlarının isimleri de 
aynı şekilde tarihe altın harflerle yazıla-
caktır."
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Demokrasi ve ekonomiyi geliştirerek istik-
lale ve istikbale sıkı sıkıya sahip çıkarak 
bu konumu daha da güçlendireceklerine 
işaret eden  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 
Temmuz'un bu inancın, bu kararlılığın 
sembolü olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi akılla-
rınca 15 Temmuz'u önemsizleştirmeye 
çalışanlar aslında örtülü olarak ülke-
mize ve milletimize karşı ruhlarında 
biriktirdikleri kibirlerini, kinlerini, nef-
retlerini dile getiriyorlar. Terörle mü-
cadelemizi küçümseyenler de aynı ruh 
halindedir. Hiçbir siyasi, sosyal, ekono-
mik çıkar, hiçbir kişisel husumet böyle 
bir alçaklığı mazur gösteremez. Şehit-
lerimizin aziz ruhlarının muazzep edil-
mesine, gazilerimizin incitilmesine asla 
izin vermeyiz. Böyle bir davranış içine 
girenler karşılarında önce bu aziz mille-
tin bir ferdi olarak ve Türkiye Cumhuri-
yeti'nin Cumhurbaşkanı olarak bizi bu-
lurlar. Her şehit ailesi ve her gazi benim 
öz kardeşim mesabesindedir. Onlara ya-
pılan her yanlışı şahsıma yapılmış saya-
rım, ona göre davranırım." diye konuştu.

Bir daha 15 Temmuzların yaşanmaması 

için çocukların bu bilinçle yetiştirilmesi 
gerektiğini vurgulayan  Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Dinini, milliyetini, dilini, va-
tanını, devletini bilmeyen her çocuk, 
terör örgütlerinin potansiyel hedefidir 
ama benim sizden bir ricam var; şeha-
det bambaşka bir şeydir, o makam çok 
başkadır. Şehadetin inceliğini, hassasi-
yetini özellikle kavramak ve şehadetin 
istismar edilmesine de asla müsaade 
etmemek gerekir ki şehitlerimizi o ma-
kamda rahatsız etmeyelim." ifadesini 
kullandı.  

Cehaleti, okuma yazma bilmemek değil, 
tarihini, kültürünü ve medeniyetini öğ-
renmemek olarak tanımlayan  Cumhur-
başkanı Erdoğan, Yunus Emre'nin, "İlim, 
ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. 
Sen kendini bilmezsen ya nice okumak-
tır. Dört kitabın manisi, bellidir bir elif-
te. Sen elifi bilmezsen, bu nice okumak-
tır.  Yunus Emre der hoca.  Gerekse bin 
var hacca.  Hepsinden iyice, bir gönüle 
girmektir." dizelerini hatırlattı.  Cumhur-
başkanı Erdoğan, "Bize kendini bilecek, 
elif gibi dosdoğru olacak, gönüllere gire-
cek nesiller lazım." dedi.

Bize Kendini Bilecek, 
Elif Gibi Dosdoğru 

Olacak Nesiller Lazım

“

“
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FETÖ 15 BİNE YAKIN ULUSLARARASI 
RESMİ TEMASTA ANLATILDI

Türkiye, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iki yıl önce 15 Temmuz'da 
yaşattığı darbe girişiminin ardından, uluslararası kamuoyu nezdinde 
bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor

FETÖ
konusunda
yurt dışı
temsilcilikleri
yaklaşık
14 BİN 781
RESMİ TEMASTA BULUNDU

448 1519 2 BİN 842 9 BİN 972
CUMHURBAŞKANI 
VE BAŞBAKAN 
DÜZEYİNDE

BAKAN 
DÜZEYİNDE

MİLLETVEKİLİ 
DÜZEYİNDE

DİĞER
ÜST DÜZEY 
YETKİLİ

Yurt dışındaki temsilcilikler yazılı ve görsel basına

3 BİN 416 
MÜLAKAT
VERDİ

410 BASIN
TOPLANTISI
DÜZENLEDİ

884’Ü AŞKIN
MAKALE VEYA MEKTUP
YAYIMLADI
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HARİTALANDIRMA ÇALIŞMALARI TAMAM

FETÖ'NÜN YURT DIŞINDAKİ HAREKET ALANI KISITLANDI

Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, MİT, Emniyet Müdürlüğü 
ve MASAK yetkililerinden oluşan görev gücü çok yakın bir 

çalışma formatında düzenli şekilde bilgi paylaşımında 
bulunuyor

Örgütün işlediği suçlara yönelik olarak sürekli şekilde adli 
dosyalar hazırlanarak ilgili muhataplarla paylaşılıyor. Çalışmalar 
neticesinde dünya genelinde FETÖ yapılanmasında bir daralma 

olduğu ifade ediliyor

Örgütün daha çok eğitim kurumlarıyla girdiği Afrika 
kıtasında okulların çoğu FETÖ kontrolünden çıktı

Bakanlık, 160'a yakın ülkede sürekli yer ve isim 
değiştiren örgüte ilişkin haritalandırma çalışmalarını 

tamamlarken, güncellemeler yapmayı sürdürüyor

Gelinen aşamada dünya çapında FETÖ'nün 
çalışmalarının nerede, hangi kisve altında ve kimler 

tarafından yürütüldüğü biliniyor
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F E TÖ  E L E B AŞ I  G Ü L E N ' İ N  
İ A D E  S Ü R EC İ N İ N  İ K İ  Y I L I

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından elebaşı 

Fetullah Gülen için iade talepleri ilk kez iki yıl önce 

bugün Adalet Bakanlığı tarafından ABD'li makamlara 

iletildi. Türkiye'ye iki yıl boyunca süren görüşmelere ve 

üst düzey temaslara rağmen henüz bir yanıt verilmedi 

FETÖ ELEBAŞI
FETULLAH GÜLEN
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2016
19 TEMMUZ
Gülen'in iadesiyle ilgili süreç resmen başlatıldı, Adalet 
Bakanlığı ABD'ye Gülen hakkında 4 iade dosyası 
gönderdi
 
22-23 AĞUSTOS
ABD Adalet Bakanlığından 3, Dışişleri Bakanlığından
1 temsilcinin yer aldığı 4 kişilik heyet, Adalet Bakanlığı 
yetkilileriyle Ankara'da görüşmeler yaptı. Görüşmeler 
17 saat sürdü
 
10 EYLÜL
Bakanlık, FETÖ elebaşı Gülen'in 15 Temmuz darbe 
girişimi nedeniyle ilk geçici tutuklanması talebini 
ABD'ye iletti
 
27 EKİM
O dönem Adalet Bakanlığı görevinde bulunan Bekir 
Bozdağ, eski ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch ile 
Washington'da bir araya geldi
 
2017
OCAK 

FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün 
15 Temmuz darbe girişiminden önce Amerika'ya yaptığı 
ziyaretlerin detayları ABD Adalet Bakanlığıyla 
paylaşıldı
 
22 MART
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı olduğu dönemde ABD 
Adalet Bakanı Je� Sessions ile telefonda görüştü, 
Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesinin zorunlu olduğunu 
aktardı
 
8 MAYIS
ABD'ye giden Bozdağ, Gülen'in iadesi için ABD 
yetkilileriyle görüştü

10-11 MAYIS
Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel 
Müdür Yardımcısı Faris Karak'ın başkanlığındaki heyet de 
mevkidaşlarıyla bir araya geldi.  Heyet, 2 gün süresince 
toplam 10 saatlik görüşmede örgütün elebaşı Gülen ve 
FETÖ hakkında ABD yetkilileriyle bilgi paylaşımında 
bulundu
 
15-17 MAYIS
ABD'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde 
Gülen'in iadesi de gündeme geldi
  
3 KASIM
Yeni taleplerle Gülen hakkında ABD'ye iletilen iade dosyası 
sayısı 7'ye yükseldi
 
7 KASIM
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Adalet Bakanı Je� 
Sessions'la Gülen'in iadesi konusunu telefonda görüştü
 
15 ARALIK
Abdulhamit Gül, ABD Adalet Bakanı Sessions'a gönderdiği 
mektupla Türkiye'nin iade konusundaki taleplerini 
tekrarladı

2018

30 HAZİRAN
Adalet Bakanlığı, FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in, 
Gülen'le görüştüğünü ortaya koyan yeni delilleri Amerika'ya 
gönderdi
 
13 TEMMUZ
ABD'den gelen heyet Dışişleri Bakanlığında görüşme 
gerçekleştirdi
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DARBECİLER İHANETİN BEDELİNİ 
YARGI ÖNÜNDE ÖDEDİ

FETÖ ELEBAŞI
FETULLAH GÜLEN

F E T Ö ' N Ü N  D A R B E  G İ R İ Ş İ M İ N E  YÖ N E L İ K  

T A M A M L A N A N  D A V A L A R D A

289 95 DAVADA194’ü
YARGILAMALAR SÜRÜYORKARAR BAĞLANDIDAVA AÇILDI

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan 
194'ü karara bağlandı, 95 davada ise yargılamalar sürüyor

2381 sanık hapis cezasına çarptırıldı

1624'ü ömür boyu, (734'ü ağırlaştırılmış müebbet, 890'ı müebbet)

757 sanık 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı
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İSTANBUL'DA KARAR VERİLEN 
BAZI DAVALAR

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ EYLEMLERE İLİŞKİN DAVA
72 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 22 sanığa 17 yıl 7’şer ay, 5 sanığa 15'er yıl hapis cezası 
verildi

İSTANBUL'DAKİ "ANA DARBE" DAVASI
12 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINI İŞGAL DAVASI
4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 11 sanık müebbet hapisle cezalandırıldı

İBB’Yİ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI
10 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 31 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NIN İŞGALİ DAVASI
28 sanıktan 8'i ağırlaştırılmış müebbet, 20'si müebbet hapis cezasına çarptırıldı

ANKARA’DA KARAR VERİLEN 
BAZI DAVALAR

FAHRİ KASIRGA'NIN ALIKONULMASI DAVASI
18 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl, 5’i müebbet ve 10'ar yıl hapisle cezalandırıldı

GÖLBAŞI'NDAKİ TÜRKSAT DAVASI
13 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Firari 4 sanığın dosyası ayrıldı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAKİ EYLEMLERE İLİŞKİN DAVA
73 sanıklı davada 47 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

KARA HARP OKULU DAVASI
4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

ÖMER HALİSDEMİR'İN ŞEHİT
EDİLMESİ DAVASI
18 sanığın tamamı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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FETÖ SANIKLARI HESAP VERİYOR 

FETÖ ELEBAŞI
FETULLAH GÜLEN

Yurt genelinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve FETÖ/PDY'ye yönelik 

soruşturmalar kapsamında ağustos ayında 14 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 

30 dava görülecek

AĞUSTOS AYINDA GÖRÜLECEK DAVALARDAN BAZILARI

İSTANBUL  4

BURSA 1

ANKARA 10

ESKİŞEHİR 1

BURDUR 1

AYDIN  2

MUĞLA 1

ADANA  2

GAZİANTEP  1

HAKKARİ 1

TEKİRDAĞ 1
KOCAELİ 2
SAKARYA 1
ZONGULDAK 2

30 
DAVA

1980
SANIK
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1 AĞUSTOS

ANKARA

Dava: Kara Havacılık 
Komutanlığındaki eylemlere 
ilişkin dava (151 sanıklı)
1-17 Ağustos / 09.30
Dava: FETÖ'nün adliye ve cezaevi 
yapılanması davası (35 sanıklı)
1-3 Ağustos / 09.30
Dava: FETÖ'nün ışık evleri 
yapılanması davası (50 sanıklı)
1-2 Ağustos / 09.30

İSTANBUL 

Dava: Çengelköy ve Kuleli'deki 
darbe girişimi davası (117 sanıklı)
1-16 Ağustos / 10.00
Dava: Harp Akademileri 
Komutanlığı'ndaki darbe 
faaliyetlerine ilişkin dava (126 
sanıklı)
1-17 Ağustos / 10.00
Dava: FETÖ'nün Atatürk 
Havalimanı'nı işgal girişimi davası 
(159 sanıklı) 
1-31 Ağustos / 11.00  

2 AĞUSTOS

ANKARA

Dava: Koza-İpek Holding davası 
(45 sanıklı)
2 Ağustos / 09.30

AYDIN

Dava: FETÖ'ün Nazilli öğretmen 
yapılanmasına ilişkin dava
(87 sanıklı) 
2 Ağustos / 10.00

GAZİANTEP

Dava: 5. Zırhlı Tugay 
Komutanlığındaki eylemlere 
ilişkin dava (9 sanıklı)
2 Ağustos / 10.30

3 AĞUSTOS

BURSA 

Dava: Komiser yardımcılarının 
yargılandığı dava (60 sanıklı)
3 Ağustos / 10.00

6 AĞUSTOS

ANKARA

Dava: FETÖ'nün kaset komplosu 
davası (171 sanıklı)
6-10 Ağustos / 09.30
Dava: Bekir Bozdağ'ın alıkonulma 
planına ilişkin dava (13 sanıklı)
6 Ağustos / 09.30

İSTANBUL

Dava: FETÖ sanığı SAT'çılar ile 
"mahrem imamları"nın davası 
(52 sanıklı)
6-10 Ağustos / 10.00

7 AĞUSTOS

ZONGULDAK

Dava: Eski katip ve infaz 
koruma memurlarının 
yargılandığı dava (17 sanıklı)
7 Ağustos / 10.00

KOCAELİ

Dava: Donanma 
Komutanlığı'ndaki eylemlere 
ilişkin dava (90 sanıklı)
7 Ağustos / 10.00

HAKKARİ

Dava: Yüksekova'daki darbe 
girişimi davası (5 sanıklı)
7 Ağustos / 10:00

8 AĞUSTOS

AYDIN

Dava: FETÖ'nün Nazilli'deki 
işadamı ve finans kaynaklarına 
ilişkin dava (108 sanıklı)
8 Ağustos / 10.00

13 AĞUSTOS

ESKİŞEHİR

Dava: Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı Eskişehir 
yapılanması davası (57 sanıklı)
13-18 Ağustos / 10.00

ZONGULDAK

Dava: FETÖ'nün "Batı 
Karadeniz emniyet 
yapılanması" davası (44 
sanıklı)
13 Ağustos / 10.00

KOCAELİ

Dava: FETÖ'nün "TÜBİTAK 
Gebze Yerleşkesi yapılanması" 
davası (17 sanıklı) 
13 Ağustos / 10.00

14 AĞUSTOS

ANKARA

Dava: Eski korgeneral 
Güvenç'in yargılandığı dava
(8 sanıklı)
14 Ağustos / 09.30

ADANA

Dava: Adana'daki FETÖ/PDY'nin 
eğitim yapılanmasına yönelik 
dava (21 sanıklı) 
14 Ağustos / 09.30

15 AĞUSTOS

ANKARA

Dava: ÖKK'deki darbe girişimi 
davası (68 sanıklı)
15-16 Ağustos / 09.30

SAKARYA

Dava: Sakarya'daki darbe 
girişimine ilişkin dava
(222 sanıklı)
15 Ağustos / 09.30

BURDUR

Dava: FETÖ "mütevelli heyeti 
yapılanması"na yönelik dava
(9 sanık)
15 Ağustos / 14.00

16 AĞUSTOS

MUĞLA

Dava: FETÖ'nün Muğla'daki "çatı 
yapılanması" davası (41 sanıklı)
16 Ağustos / 09.00

27 AĞUSTOS

TEKİRDAĞ

Dava: FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ndeki "kripto 
yapılanması"na ilişkin dava
(43 sanıklı)
27 Ağustos / 10.00

28 AĞUSTOS

ADANA

Dava: Adana'da FETÖ/PDY'nin 
emniyet yapılanmasına yönelik 
dava (63 sanıklı)
28 Ağustos / 09.30

29 AĞUSTOS

ANKARA

Dava: Adil Öksüz'ü serbest 
bırakan eski hakim Çetin 
Sönmez'in yargılandığı dava
29 Ağustos / 09.30
Dava: 2010 KPSS sorularının 
sızdırılması davası (91 sanıklı)
29 Ağustos / 09.30
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FETÖ'NÜN FİRARİLERİ
FETÖ'ye yönelik soruşturmalar ve davalar kapsamında örgütün elebaşı Fetullah 
Gülen ile çok sayıda kişi firari durumda bulunuyor

KUDRET
ÜNAL

TUNCAY
DELİBAŞI

FETÖ ELEBAŞININ 
DOKTORLARI

BAZI FİRARİ 
ASKERLER

ALİ
ÖZDOĞAN

ENES
ÇİĞCİ

SERHAT
DEMİR

POLİS MÜDÜRLERİ

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
EMİR ASTSUBAYLARI

ESKİ
SAVCILAR

CELAL
KARA

CİHAN
KANSIZ
CİHAN
KANSIZ

FİKRET
SEÇEN

MEHMET
BERK

MUAMMER
AKKAŞ

ŞADAN
SAKINAN

MEHMET
YÜZGEÇ

ZEKERİYA
ÖZ

ÖRGÜTÜN 
MEDYA YAPILANMASINDA 
YER ALAN İSİMLER

ADEM YAVUZ 
ARSLAN

AYDOĞAN 
VATANDAŞ
AYDOĞAN 
VATANDAŞ

BÜLENT
KENEŞ

ESKİ TUĞAMİRAL 

ALİ SUAT AKTÜRK

ESKİ TUĞGENERAL 
ALI KALYONCU
ESKİ TUĞGENERAL 
ALI KALYONCU

ESKİ TÜMAMİRAL

MUSTAFA Z. 
UĞURLU

EKREM
DUMANLI

KERİM
BALCI

RECEP
UZUNALLI

EMRE
USLU

TARIK
TOROS

TUNCAY
OPÇİN

SAİD 
SEFA

ADNAN
ŞEKER

NURULLAH
ALBAYRAK

TALHA
AKSOY

ESKİ TUĞGENERAL
MEHMET NAİL YİĞİT

ESKİ TUĞGENERAL 
MEHMET ZEKİ KIRALP

ESKİ ALBAY 
TEVFİK GÖK

SERHAT
PASHA

ŞENER
DOĞRUGÖREN

GÜLEN'İN 
AVUKATLARI

6 GENERAL VE AMİRALİN DE 
ARALARINDA BULUNDUĞU 
458 ASKER HALEN FETÖ FİRARİSİ 
OLARAK ARANIYOR 

ESKİ YÜZBAŞI 

SÜLEYMAN 
ÖZKAYNAKÇI

ESKİ YÜZBAŞI 
UĞUR UÇAN
ESKİ YÜZBAŞI 
UĞUR UÇAN

ESKİ BAŞÇAVUŞ 

BİLAL KURUGÜL

ESKİ BİNBAŞI 
AHMET GÜZEL

ESKİ BİNBAŞI  
GENCAY BÜYÜK

ESKİ YÜZBAŞI
ABDULLAH YETİK

ESKİ YÜZBAŞI   
FERİDUN ÇOBAN

ESKİ BAŞÇAVUŞ 
MESUT FIRAT

FETULLAH GÜLEN
FETÖ ELEBAŞI

1 NUMARALI FİRARİ
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FETÖ’NÜN 
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ

AKADEMİSYENLER

FİRARİ

ABDULLAH
AYMAZ

AHMET
KURUCAN
AHMET
KURUCAN

CEVDET
TÜRKYOLU

HAMDİ 
AKIN İPEK

HAMDULLAH 
BAYRAM ÖZTÜRK

İSMAİL
BÜYÜKÇELEBİ

MUSTAFA
ÖZCAN

OSMAN
ÖZSOY

ÖNDER
AYTAÇESKİ

FUTBOLCULAR

ARİF
ERDEM

HAKAN
ŞÜKÜR

AHMET
KARA

MEHMET ALİ
BÜYÜKÇELEBİ

ADİL ÖKSÜZ

Darbe girişimini Ankara'daki Akıncı 
4. Ana Jet Üs Komutanlığından yönettiği 
tespit edilen FETÖ’nün sivil imamı

(FETÖ’NÜN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNDEN)

FİRARİ
MEHMET 
H. SÖZEN

2010 KPSS sorularını çalıp Turgut Özal 
Düşünce ve Hamle Derneği üzerinden hücre 
evlerine servis ettiği belirtiliyor

ŞERİF 
ALİ TEKALAN

AHMET
CAN

AHMET
KIRMİÇ

MUAMMER
TÜRKYILMAZ

SAİT
AKSOY

SUAT
YİĞİT

FİRARİ 
İMAMLAR

ABDÜLLETİF
TAPKAN
ABDÜLLETİF
TAPKAN

ALİ
URSAVAŞ
ALİ
URSAVAŞ

BEKİR
BAZ

MEHMET
ALİ ŞENGÜL

MURAT
KARABULUT

NECDET
İÇEL

OSMAN
HİLMİ ÖZDİL

HASAN PALAZ

ESKİ TÜBİTAK BAŞKAN YARDIMCISI
VE BİLGEM BAŞKANI 

İSMAİL CİNGÖZ

KAPATILAN KİMSE 
YOK MU DERNEĞİ BAŞKANI

MUSTAFA 
M. GÜNAY

TUSKON 
GENEL SEKRETERİ

MUSTAFA TALAT 
KATIRCIOĞLU

ESKİ BANK ASYA 
YÖNETİM KURULU BAŞKANVEKİLİ
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YÜKSEL ALP ASLANDOĞAN / 
FETÖ'NÜN ABD'DEKİ ÇATI 
ÖRGÜTLERİNDEN ORTAK 
DEĞERLER İTTİFAKI BAŞKANI
New Jersey eyaletinde, piyasa 
değeri yaklaşık 540 bin dolar olan 
tripleks bir evde yaşıyor

ABDULHADİ YILDIRIM / OTO 
SATIŞI VE TAMİRİ YAPILAN LÜKS 
İŞ YERİ VAR
New Jersey eyaletinin Ridgefield 
bölgesinde 550 bin dolar 
değerindeki 3 katlı evinin önünde 
çeşitli markalarda 3-4 araç 
bulunuyor

BURAK YENEROĞLU / 
BAYROCK STONE ŞİRKETİNİN 
SAHİBİ 
Önceki başkan Obama'ya 652 bin 
dolar bağış yapan Yeneroğlu, 400 
bin dolarlık tripleks bir evde 
yaşıyor

RECEP ÖZKAN / FETÖ 
BAĞLANTILI TÜRK KÜLTÜR 
MERKEZİ'NİN ESKİ BAŞKANI 
New York'un Brooklyn 
bölgesindeki 1.4 milyon dolarlık 
eviyle dikkat çekiyor

ABD'DEKİ FİRARİ 
FETÖ YÖNETİCİLERİNİN LÜKS YAŞAMI

WA

MT

WY

ND

SD

NE

KS

OK
AR

LA

MS AL GA

IL
OH

WV

NC

SC

FL

KY

TN

NY

ME

MI

MO

IA

MN

WI

AK
HI

OR

NV

ID

UT

AZ
NM

CO

IN

PA

SEZAİ ŞABLAK / ALTIN NESİL İBADET VE 
İNZİVA MERKEZİ BAŞKAN YARDIMCISI
Pensilvanya'daki 5 odalı, 4 banyolu yaklaşık 300 bin 
dolar değerinde bahçeli bir evde yaşıyor

CEVDET TÜRKYOLU / GÜLEN'İN YEĞENİ 
Gülen’in yeğeni “Mebruke” ile evli olan Türkyolu ve 
ailesi üzerine kayıtlı, Pensilvanya ve Florida’da 7 
konut bulunuyor

CEMİL TEBER / TAA YÖNETİCİLERİNDEN
FETÖ'nün "Washington Diplomacy Group" lobi 
firmasında lobici olarak adı geçen Teber'in 
Teksas'ta 200 bin dolar değerinde evi var

HAKAN ŞÜKÜR / FETÖ FİRARİSİ
San Francisco’da “tuts Bakery-Cafe” adlı lüks 
kafe-restoranı var.  Son model 3 binek araca 
sahip. 3 Milyon dolar değerindeki lüks bir evde 
6 bin 850 dolara kirada oturuyor

VA

TX
SA

N
 FR

A
N

C
ISCO

 

KEMAL ÖKSÜZ / FETÖ FİRARİSİ
Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi 
Başkanlığını yürüten Kemal Öksüz,  Virginia 
eyaletinin Arlington şehrinde 1,7 milyon 
dolar değerindeki  müstakil bir evde yaklaşık 
7 bin dolara kirada yaşıyor

EMRE USLU / FETÖ FİRARİSİ 
Virginia eyaletinin Fairfax kentinde 
kendine ait 400 bin dolarlık müstakil 
bir evde yaşıyor

FARUK TABAN / TÜRKİ-AMERİKAN 
İTTİFAKI (TAA) BAŞKANI 
Virginia'nın Centreville bölgesinde 
kendine ait 470 bin dolarlık evde 
yaşıyor

HASAN ALİ YURTSEVER / 
GÜLEN'E EN YAKIN İSİMLERDEN
Virginia'nın Fairfax kentinde 
yaklaşık 515 bin dolarlık müstakil 
dubleks bir evde ikamet ediyor

TALHA SARAÇ / İSA SARAÇ'IN OĞLU
FETÖ bağlantılı Virginia International 
University'nin başkanı İsa Saraç'ın oğlu 
Talha Saraç, Ashburn bölgesindeki 500 
bin dolarlık evde kalıyor

AHMET SAİT YAYLA / "KOZMİK 
ODA" SORUŞTURMASI FİRARİSİ
Virginia'nın Fairfax kentinde dubleks 
bir evde yaşıyor

NEW YORK

NEW JERSEY

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında ABD'ye 
kaçan önde gelen üyeleri, sahip oldukları yüz binlerce dolarlık ev ve 

arabalarla lüks içinde yaşıyorlar

PENSILVANYA

CA

TEXAS

VIRGINIA
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YÜKSEL ALP ASLANDOĞAN / 
FETÖ'NÜN ABD'DEKİ ÇATI 
ÖRGÜTLERİNDEN ORTAK 
DEĞERLER İTTİFAKI BAŞKANI
New Jersey eyaletinde, piyasa 
değeri yaklaşık 540 bin dolar olan 
tripleks bir evde yaşıyor
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New Jersey eyaletinin Ridgefield 
bölgesinde 550 bin dolar 
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bulunuyor
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SAHİBİ 
Önceki başkan Obama'ya 652 bin 
dolar bağış yapan Yeneroğlu, 400 
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yaşıyor
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bölgesindeki 1.4 milyon dolarlık 
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Pensilvanya'daki 5 odalı, 4 banyolu yaklaşık 300 bin 
dolar değerinde bahçeli bir evde yaşıyor

CEVDET TÜRKYOLU / GÜLEN'İN YEĞENİ 
Gülen’in yeğeni “Mebruke” ile evli olan Türkyolu ve 
ailesi üzerine kayıtlı, Pensilvanya ve Florida’da 7 
konut bulunuyor

CEMİL TEBER / TAA YÖNETİCİLERİNDEN
FETÖ'nün "Washington Diplomacy Group" lobi 
firmasında lobici olarak adı geçen Teber'in 
Teksas'ta 200 bin dolar değerinde evi var

HAKAN ŞÜKÜR / FETÖ FİRARİSİ
San Francisco’da “tuts Bakery-Cafe” adlı lüks 
kafe-restoranı var.  Son model 3 binek araca 
sahip. 3 Milyon dolar değerindeki lüks bir evde 
6 bin 850 dolara kirada oturuyor
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KEMAL ÖKSÜZ / FETÖ FİRARİSİ
Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi 
Başkanlığını yürüten Kemal Öksüz,  Virginia 
eyaletinin Arlington şehrinde 1,7 milyon 
dolar değerindeki  müstakil bir evde yaklaşık 
7 bin dolara kirada yaşıyor

EMRE USLU / FETÖ FİRARİSİ 
Virginia eyaletinin Fairfax kentinde 
kendine ait 400 bin dolarlık müstakil 
bir evde yaşıyor

FARUK TABAN / TÜRKİ-AMERİKAN 
İTTİFAKI (TAA) BAŞKANI 
Virginia'nın Centreville bölgesinde 
kendine ait 470 bin dolarlık evde 
yaşıyor

HASAN ALİ YURTSEVER / 
GÜLEN'E EN YAKIN İSİMLERDEN
Virginia'nın Fairfax kentinde 
yaklaşık 515 bin dolarlık müstakil 
dubleks bir evde ikamet ediyor

TALHA SARAÇ / İSA SARAÇ'IN OĞLU
FETÖ bağlantılı Virginia International 
University'nin başkanı İsa Saraç'ın oğlu 
Talha Saraç, Ashburn bölgesindeki 500 
bin dolarlık evde kalıyor

AHMET SAİT YAYLA / "KOZMİK 
ODA" SORUŞTURMASI FİRARİSİ
Virginia'nın Fairfax kentinde dubleks 
bir evde yaşıyor

NEW YORK

NEW JERSEY
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MÜCADELİMİZ SON TERÖRİST 
KALINCAYA DEK DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan,  Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 
PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı pat-
layıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 
asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık 
bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın Si-
vas'ın Şarkışla ilçesindeki cenaze törenin-
de yaptığı konuşmada, "Her şeyden önce 
şu anda huzurlarında bulunduğumuz 
şehidimiz Nurcan kardeşimize öbür ta-
raftan Bedirhan Mustafa yavrumuza, bu 
iki şehidimize öncelikle Allah'tan rah-
met diliyoruz. Makamlarını ifade etme-
mize gerek yok. Makamları belli." diye 
konuştu.

"Allah yolunda öldürülenlere ölüler de-
meyiniz, onlar diridirler ancak siz bile-
mezsiniz" ayetini okuyan  Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "Yerleri belli ve sevgililer 
sevgilisi Peygamberimize komşu. Böyle 
yüce bir makama uğurluyoruz. Tabi bu-
rada bir gerçeği sizlerin şahsında tüm 
milletimize, tüm dünyaya ayrıca duyur-
mak istiyorum. O da şudur. Bu bölücü 
terör örgütünün ne kadar alçak ne ka-
dar müptezel olduğunu işte bu çocuk 
katilleri ve hanım kardeşlerimizin ka-
tilleri olarak bir kez daha görmüş bulu-
nuyoruz. Bunların inine girdik, girmeye 
devam ediyoruz, devam edeceğiz." ifade-

lerini kullandı.

Terör örgütünün peşini bırakmayacakla-
rını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

"Özellikle son haftalarda, aylarda, yıl-
larda ne denli onlar kaçıp biz kovalıyo-
ruz biliyorsunuz. Bunlarla mücadele-
miz inşallah son terörist kalınca dek 
devam edecek. Bu milletin huzurunu 
bölmeye kimsenin hakkı yok. Bizi par-
çalamaya kimsenin hakkı yok. Her ne 
kadar birileri, bu bölücü terör örgütü-
nün yanında olmak suretiyle bunlara 
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yol veriyor yol açıyorlarsa da ne demek 
istediğimiz anlıyorsunuz biz bunların 
peşini bırakmayacağız. Bizler askeri-
mizle, polisimizle, jandarmamızla, bu-
nun yanında güvenlik korucularımızla 
bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. İdam 
konusundaki hassasiyetimi biliyorsu-
nuz. Bütün mesele parlamentoya geldiği 
zaman, parlamentodan geçtiği anda be-
nim için onaylamamak diye bir şey yok-
tur, onaylarım. Çünkü biz bu tür katille-
rin konumunun ne olduğunu biliyoruz. 
Ve biz biliyoruz ki bunlar, bu yaptıkları 
katliamla bunun bedelini aynen  aynen 
ödemek durumundadırlar ve bunun-
la ilgili de inşallah atacağımız adımlar 
yakındır. Şunu bilmenizi istiyorum. Bu 
konuda Hans ne der, George ne der, biz 
buna bakmayız. Allah ne der, biz buna 
bakarız."

Nurcan Karakaya'nın, eşini ziyaret dönüşü 
bebeğiyle şehit olduğuna değinen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biliyorum ki sizler, orada ki bu görüş-
meyle birlikte belki sizin o çağrınıza 
karşı farklı bir sada ile size gelmenin o 
da huzuru içinde oldu ama bundan do-
layı da hiç rahatsız olmayacağız çünkü 
bu yolculuk farklı bir yolculuk. Bunlar 
birer vesileydi ve Rabbim inşallah bu 
vesileyi de özellikle 'Şüheda fışkıracak 
toprağı sıksan şüheda, canı cananı bü-
tün varımı alsın da Hüda, etmesin tek 
vatanımdan beni dünyada cüda' diyerek 
bu yolculukta sana geldi ve şehitler di-
yarındayız. Ta Çanakkale'den ta Bedir'e, 
Uhud'a kadar biz o şühedanın izindeyiz. 
Rabbim bizlere de aynı makamı nasip 
etsin. Ve 15 Temmuz'da biliyorsunuz 
FETÖ terör örgütüyle de bir mücadele 

verdik. Hala veriyoruz ve vereceğiz. On-
larla da bu mücadelemizi sonuna kadar 
sürdüreceğiz. Sizlerden dua bekliyoruz. 
Sizlerin dualarınız inşallah bu müca-
delemizi çok daha güçlü kılacaktır. Hiç 
endişeniz olmasın. Kardeşlerim, bu ko-
nuda hiç endişeniz olmasın. Biz beşer 
planında kimsenin önünde eğilmedik, 
eğilemeyiz. Biz sadece ve sadece Rab-
bimizin huzurunda rükuda ve secdede 
eğildik. Ancak orada eğiliriz. Onun için 
de inşallah dualarınız gücümüzdür. Rab-
bim inşallah, hiç endişe etmeyin tecelli 
edecektir ve bu tecelli bizim için bir za-
fer müjdesi olacaktır. Ve değerli kardeş-
lerim, hakkınızı helal edin diyorum. Şe-
hitlerin buna ihtiyacı yok, ayrı bir konu 
ama biz yine de bu helalliği bu tezkiyeyi 
gerçekleştirmiş olalım diyorum. Sizleri 
tekrar Allah'a emanet ediyorum."
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PKK’LI
TERÖRİSTLER
30 YILI AŞKIN 
SÜREDE YÜZLERCE 
ÇOCUĞU 
KATLETTİ

BEDİRHAN
KARAKAYA
11 AYLIK

EREN
BÜLBÜL
16 YAŞINDA

CELİN
NAZ AYDIN
3 YAŞINDA

YASİN
BÖRÜ
16 YAŞINDA

ÇOK SAYIDA 
ÇOCUĞU YARALADI 
YA DA SAKAT 
BIRAKTI

FIRAT
SİMPİL
13 YAŞINDA

ELİF
ŞİMŞEK
9 YAŞINDA

PKK'NIN SON KURBANI 
11 AYLIK BEDİRHAN OLDU

Bölge halkına korku salmak için gerçekleştirdikleri kanlı eylemlerinde bebekleri ve çocukları hedef 

almaktan kaçınmayan PKK'lı teröristler, 30 yılı aşkın sürede yüzlerce çocuğu katletti, çok sayıda 

çocuğu yaraladı ya da sakat bıraktı
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1987

7 MART
Mardin'in Nusaybin ilçesi Açıkyol Köyü'nde 6'sı çocuk
8 kişi kurşuna dizildi
20 HAZİRAN
Mardin'in Ömerli ilçesi Pınarcık köyünde 16'sı çocuk 30 kişi 
vahşice öldürüldü
8 TEMMUZ
Mardin'in Yuvalı köyünde aynı aileye mensup 7'si çocuk 9 kişi 
katledildi
19 AĞUSTOS
Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Milan mezrasına saldıran teröristler, 
aralarında üç ve altı günlük iki bebeğin de bulunduğu 25 
sivili katletti. Katledilenlerin 14'ü 18 yaşından küçüktü
21 EYLÜL
Şırnak'ın Güneyce köyü Çiftekavak mezrasında, 4'ü çocuk 11 
kişi katledildi
10 EKİM
Şırnak'ın Çobandere mezrasına baskın yapan teröristler, 
birçoğu yaşlı, kadın ve kundaktaki bebek olmak üzere 13 
kişiyi katletti

1988
9 MAYIS
Nusaybin ilçesi Taşköyü'nün Behmenin mezrasında aynı 
aileden 8'i çocuk 11 kişi öldürüldü

1992
22 HAZİRAN
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde 8'i çocuk, 10 
kişi vahşice katledildi
1 EKİM
Bitlis'in Cevizdalı Köyü'nde 8'i çocuk 30 kişi katledildi
9 KASIM
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4'ü çocuk 12 kişi kurşuna dizildi

1993
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 13'ü çocuk 22 
kişi kurşuna dizildi

1994
21 OCAK 
Mardin'in Ormancık ve Akyürek köylerinde, 11'i çocuk 21 kişi 
öldürüldü

2008
3 OCAK 
Diyarbakır'da bir dershane önünde bomba yüklü aracın 
patlatılması sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi yaşamını yitirdi
27 TEMMUZ
İstanbul Güngören'de meydana gelen patlamada, 4’ü çocuk 
17 kişi hayatını kaybetti

2010

16 EYLÜL
Hakkari'de bir minibüsün geçişi sırasında mayın patlaması 
sonucu 1’i bebek 9 kişi yaşamını yitirdi

2011
20 EYLÜL
Siir’te otomobil ile gezen 6 kızdan 4'ü teröristlerin açtığı ateş 
sonucu hayatını kaybetti

2014
6-7 EKİM
16 yaşındaki Yasin Börü ve 2 arkadaşı ihtiyaç sahiplerine 
kurban eti dağıtırken vahşice katledildi

2015
30 AĞUSTOS
Silvan’da 13 yaşındaki Fırat Simpil, PKK’lılarca yola 
yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını 
kaybetti
28 EYLÜL
Diyarbakır Bismil’de teröristlerin fırlattığı roketatar 
mermisinin isabet ettiği evde 9 yaşındaki Elif Şimşek 
yaşamını yitirdi

2016
13 OCAK
Diyarbakır Çınar’da İlçe Emniyet Amirliği ve lojmanına 
bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi 
hayatını kaybetti
13 MART
Ankara'daki terör saldırısında 6 aylık hamile Songül Yılmaz'ın 
karnındaki bebek terör saldırılarının en küçük kurbanı oldu
13 NİSAN
İdil’de tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 
yaralanan 4 yaşındaki Hidayet Tek hastanede hayatını 
kaybetti
10 TEMMUZ
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 5 yaşındaki Viyan Kanat, 
hayatını kaybetti
11 AĞUSTOS
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bombalı saldırıda bebek Ceylin 
Naz Aydın, şehit oldu

2017
11 AĞUSTOS
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında evden erzak çalan 
teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken 16 
yaşındaki Eren Bülbül şehit oldu

2018
31 TEMMUZ
Hakkari Yüksekova’da yola tuzaklanan patlayıcının infilak 
etmesi sonucu 11 aylık Bedirhan Karakaya annesiyle beraber 
yaşamını yitirdi

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HAİN SALDIRILARDAN BAZILARI
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"ÖNCE YOLDAŞ, 
SONRA YOL"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Er-
doğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 
TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 
27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şe-
ref Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı 
konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 65. 
Hükümeti'nin Başbakanı Binali Yıldırım'a 
devlet şeref madalyası tevcih etmek üze-
re bir araya geldiklerini belirterek, "Bu 
madalya, devletimizin bekası, ülkemizin 
ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, top-
lumun huzuru, birlik ve beraberliği için 
üstün başarı gösterenlere veriliyor. Kadim 

yol ve mesai arkadaşım Binali Bey'e ülke-
mize yaptığı hizmetler sebebiyle şükranla-
rımı sunuyorum. Kendisini, bugüne kadar 
gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar dolayı-
sıyla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. 

"Herkesin Gönlünde 
Müstesna Bir Yer Edindi"

"Ehl-i hünerin kadrini, kıymetini bilmek de 
hünerdir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Yıldırım'ın 2002'den beri  AK Parti hükü-
metlerinde aldığı görevlerle, ülkenin kal-

kınması, milletin refahı için ortaya koydu-
ğu çabalarla herkesin gönlünde müstesna 
bir yer edindiğini bildirdi.

Milletin hafızası ve tarihin yapılan hizmet-
lerle, sarf edilen çabaların en büyük hake-
mi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan şöyle devam etti:

"Bizim burada takdim ettiğimiz madalya, 
sadece devletimiz ve halkımız adına gös-
terilen fedakarlıklar karşısında vefa bor-
cumuzun bir nişanesidir. Bu madalyanın 
bir başka gayesi de vatanına, imanla bağlı, 
milletine gönülden sevdalı  hizmet ehlini, 
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yeni projeler, eserler, çok daha büyük so-
rumluluklar için teşvik etmektir.  Sadece 
son 16 yılda ülkemize milletvekili, Ulaştır-
ma Bakanı, Başbakan olarak hizmet eden 
Binali Bey, inşallah bundan sonra TBMM 
Başkanı olarak çalışmalarına devam ede-
cektir. Gerek Bakanlığı gerekse Başba-
kanlığı döneminde sergilediği uzlaşmacı, 
kuşatıcı ve samimi yaklaşımını Meclis 
Başkanlığı sürecinde de devam ettirece-
ğine inanıyorum. Kendisine üstlendiği bu 
önemli görevde Rabbimden muvaffakiyet-
ler diliyorum."

"Rabbim, Bize Binali Bey 
Gibi Güzel Dostlar, Sağlam 

Dostluklar Nasip Etti"

"Önce yoldaş, sonra yol" atasözüne atıfta 
bulunan Cumhurbaşkanı  Erdoğan, haya-
tın her alanında yol arkadaşlığının, gönül 
dostluğunun önemli olduğuna işaret ede-
rek, "Bu sözün asıl hikmetini ve mana-
sını bulduğu yer siyaset ve devlet idare-
sidir." dedi.

Cumhurbaşkanı   Erdoğan, "Siyasette 
aynı ideallere inandığınız, aynı değer-
leri   paylaştığınız, gönül ve fikir birliği 
içinde hareket ettiğiniz yol arkadaşları-
nızın değeri herşeyin üstündedir. Türlü 
imkanlarla, zorluk ve badirelerle dolu 
siyaset  yolculuğu ancak sizi anlayan, 
sizinle aynı hedeflere kilitlenen yol ar-
kadaşlarınızla yürünebilir. Hayatta en 
büyük zenginlik dost biriktirmektir.  Al-
lah'a hamd olsun 40 seneyi aşan zorlu 
siyaset yolculuğumuzda Rabbim bizle-
re, Binali Bey gibi güzel dostlar, sağlam 
dostluklar nasip etti." değerlendirmesin-
de bulundu.  

1970'lerin sonunda Kasımpaşa'da Milli 
Selamet Partisi'nin Gençlik Kolları'nda 
başlayan dava arkadaşlığının bugünlere 
kadar ulaştığını anlatan  Cumhurbaşkanı   
Erdoğan, "Dostluk en çok da kader ve 
keder ortaklığıdır. Dostluk, yolun sıkın-
tılarına karşı beraber göğüs germektir. 
Binali Bey ile 40 yıllık dostluğumuz pek 
çok imtihanı başarıyla atlatmıştır.  Üs-
tesinden geldiğimiz her badire, paylaş-
tığımız her acı ve sevinçle dostluğumuz 
daha da perçinlenmiş, çelikleşmiştir." 
diye konuştu. 

"Bizleri Hiçbir Zaman Yolda 
Bırakmadı"

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Biz haber et-
meden haberimizi alırsın, yedi yıllık yol-
dan kuş kanadıyla gelirsin. Gözümüzün 
dilinden anlar, elimizin sırrını bilirsin. 
Namuslu bir kitap gibi güler,   alnımızın 
terini silersin. O gider, bu gider, şu gider, 
dostluk, sen yanı başımızda kalırsın." di-
zelerini okudu.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan  konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

"Bu şiirde ifade edildiği gibi Binali Bey, 
en meşakkatli zamanlarımızda uzun yol-
lardan kuş kanadıyla gelmiş, derdimize, 
sıkıntımıza, mutluluğumuza ortak ol-
muştur. Onun için de Ulaştırma Bakanı 
olmuştur.  40 yıllık yoldaşlığımızda biz-
leri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi 
bazıları gibi yolunu da şaşırmadı.  Üst-
lendiği her vazifeyi, deruhte edilen her 
görevi ehliyet, liyakat ve prensiplerine 
sadakatle en güzel şekilde yerine getir-
di. Gücünü ve itibarını makamlarından 
alanlardan değil, icraatlarından, millete 
yapmış olduğu hizmetlerden alan bir ar-
kadaşımız oldu. Özellikle son 16 yılda 
ulaştırma, haberleşme ve denizcilik ala-
nında gerçekleştirdiğimiz hamlelerimi-
zin gerisinde Binali Bey'in mutlaka bir 
imzası, izi, emeği vardır."

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın konuşma-
sının ardından TBMM Başkanı Binali Yıl-
dırım, kendisine madalya tevcihi için Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 
törendeki konuşmasına Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı mektu-
bu okuyarak başladı.  

Mektupta, "Sayın Başkanım" hitabını kul-
lanan Yıldırım, şöyle devam etti:

"16 Nisan 2017 halk oylamasının kabul 
edilmesi sonrasında yapılan 24 Hazi-
ran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimle-
rini milletimizin desteği Rabb'imizin 
lütfuyla kazanarak, cumhurbaşkanlığı 
sisteminin ilk seçilmiş kurucu başkanı 
oldunuz. Zatıdevletlerinizi en derin duy-
gularımla tebrik ediyor, yeni dönemde 
başarılarınızın artarak devamını Ce-
nab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Türkiye 
Cumhuriyeti devletimizin son başbaka-
nı olarak bugüne kadar devlet idaremi-
zin bütün tarihi kararlarında, milletimiz 
ve ülkemiz adına bu ulvi makamların 
iradesini temsil eden başbakanlık müh-
rünü binlerce yıllık Türk devlet haya-
tımızın bir aziz hatırası ve ölümsüz ni-
şanı olarak değerli Cumhurbaşkanımız 
ve seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanımız 
olan zatıdevletlerinize arz etmekten bü-
yük bir bahtiyarlık ve şeref duyuyorum.

Bu mührü zatıalinize arz ederken, mil-
letimiz, ülkemiz ve tüm vatandaşlarımız 
adına bir kez daha sizi tebrik ediyorum. 
Allah daima elinizden tutsun ve bu mil-
lete hizmet yolunda sizi, dava ve yol ar-
kadaşlarınızı mücadelenize omuz veren 
herkesi, 7'den 70'e aziz milletimizi, gü-
zel ülkemizi, adalet ve hukuk ekseninde 
güçlenen devletimizi payidar kılsın. En 
derin hürmetlerimle."

Binali  Yıldırım, mektubunu okumasının 
ardından Başbakanlık mührünü Cumhur-
başkanı Erdoğan'a teslim etti.



AK PARTİ AĞUSTOS 2018  |  16. YILTÜRKİYE BÜLTENİ 

38

TBMM BAŞKANIMIZ 
BİNALİ YILDIRIM

TBMM Genel Kurulundaki 3. tur oylama-
nın ardından Meclis Başkanlığına İzmir 
Milletvekilimiz Binali Yıldırım seçildi.

27. Dönem Yasama Meclis'inin millete, 
ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Yıl-
dırım, Gazi Meclisin 28. Başkanı olarak, 
kendisini seçen herkese teşekkür etti.

Yıldırım, nice meşakkat ve imkansızlık-
lar içinde milli iradenin bağımsızlık ve 
egemenlik ruhuyla ayağa kalkmasını 
sağlayan Birinci Meclis üyelerine, başta 
TBMM'nin ilk Başkanı, Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere, 
istiklal mücadelesinin tüm kahramanları 

ve ecdatlarını yad ettiğini belirterek, "Ruh-
ları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Gazi Meclise, bu dönemde önemli görev 
ve sorumluluklar düştüğünü vurgulayan 
Yıldırım,  24 Haziran seçimlerinin ardın-
dan TBMM'nin yeni yönetim sistemiyle, 
yasama faaliyetlerine de başlangıç yaptığı-
nı kaydetti.

Binali Yıldırım, bu dönemde Meclisin gö-
rev ve sorumluluklarının çok daha arttığı-
na işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasama ve denetim görevleriyle, Mec-
lisimiz bir yandan memleketimizin, mil-

letimizin ihtiyacı olan yasaları hayata 
geçirirken, diğer yandan Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi'nin, Cumhur-
başkanı'nın ve kabinesinin icraatlarını 
daha etkin ve verimli yapabilmesine im-
kan sağlayan yasal taleplerini de yerine 
getirecek, değerlendirecektir. Yeni dö-
nem Meclisi, yapılan anayasa değişikliği 
doğrultusunda uzlaşma kültürünü daha 
da geliştirme imkanına da sahip olmuş-
tur. Zira oy veren vatandaşlarımızın 
hemen hemen tamamı, bu yüce Meclis 
çatısı altında temsil imkanına kavuştu. 
Yeni dönem güven ve istikrarı, icraatta, 
yürütmede temin ederken, yasama mec-
lisinde de temsilde adaleti getirmiştir.
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Yeni dönemde yürütmenin bütçe ka-
nun tasarısı dışında Meclise tasarı gön-
derme yetkisi yoktur. Bir başka deyişle 
kanun yapma yetkisi tamamen Meclise 
ve değerli milletvekillerimize ait ola-
caktır. Bu durum yasama organını çok 
daha önemli hale getirmektedir. Meclis 
araştırması, Meclis soruşturması, yazı-
lı soru önergeleri, genel değerlendirme 
gibi mekanizmaların yeni dönemde et-
kin şekilde uygulanması mümkün hale 
gelecektir."

"Rehberimiz, Anayasa ve 
İçtüzük"

Binali Yıldırım, görev süresi içinde mille-
tin beklentilerini karşılayacak şekilde, ya-
sama ve denetleme faaliyetleri ile  millet-
vekillerinin bölgelerine yönelik taleplerin, 
sorunların gündemde tutulması ve hükü-
met nezdinde etkin şekilde takip edilmesi 
konusunda üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getireceğini bildirdi.

Çalışmalarında rehberlerinin, milletin 
iradesi, Anayasa ve İçtüzük olacağını ifa-
de eden Yıldırım, seçilmesine katkı sunan 
bütün milletvekillerine, açıkça desteğini, 
iradesini ortaya koyan AK Parti ve MHP 
gruplarına teşekkür etti. Yıldırım, "Oy ve-
ren ya da vermeyen bütün milletvekil-
lerinin başkanı olacağımın  bilinmesini 
isterim." dedi.

Yıldırım, bir önceki yasama döneminde 
Mecliste hizmet veren, başarılı görevler ifa 
eden Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a, 
Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz ve 
Başkanvekili Hakkı Köylü'ye teşekkür ede-
rek, 27. Dönem'in en yaşlı üyesi sıfatıyla 

bu birleşimleri yönetmesi beklenen ancak 
mazereti nedeniyle yerine getiremeyen 
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a 
da acil şifa diledi.

"Parlamenter Sistemin Son 
Başbakanı, Yeni Sistemin 

İlk Meclis Başkanı"

TBMM Başkanı Yıldırım, yeni dönemde 
Meclisin bütün üyelerinin,  Türkiye'nin, 
milletin beklentileri doğrultusunda en gü-
zel şekilde görev yapmanın gayretinde ola-
cağını vurguladı.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizim amacımız bu yüce çatı altında 
değerli milletvekillerimizin ülke ve mil-
let menfaatine, yürütmenin görevlerini 

daha etkin şekilde yapabilmesi için ih-
tiyacı olan düzenlemeleri yapmak, bir 
yandan da milli irade adına yürütmeyi 
denetlemek olacaktır. Bu nedenle bu 
dönemde bütün milletvekillerime ya-
pacakları katkılardan dolayı peşinen 
teşekkür ediyorum.

16 Nisan halk oylamasıyla 95 yıllık 
Cumhuriyet dönemimizin parlamenter 
sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemi-
ne geçiş yapıldı. Parlamenter sistemin 
son başbakanı, yeni sistemin ilk Mec-
lis Başkanı olarak hepinizi saygıyla, 
sevgiyle selamlıyorum. 24 Haziran se-
çimleri sonucu göreve başlayan Sayın 
Cumhurbaşkanıma ve kabinesine de 
görevlerinde  başarılar diliyorum. Bu-
günlere gelmemizde bu yüce Meclisin, 
birçok konuda aktif katkısı oldu. Bu 
Meclis, Cumhuriyetin temellerinin atıl-
dığı yerdir. Bu Meclis, Cumhuriyetin 
kurulduğu yerdir. Bu Meclis, darbelere 
karşı kahramanca direnen milletvekil-
lerimizin olduğu yüce çatıdır. 15 Tem-
muz gecesi, hiçbir parti farkı gözetmek-
sizin bu Meclis açık durdu, bombalara 
rağmen milli iradeden, egemenliğin ka-
yıtsız ve şartsız millete ait olduğu esa-
sından taviz vermeden, darbecilere kar-
şı direnmesini başarmış bir Meclistir. 
15 Temmuz'un ikinci yılını pazar günü 
tekrar anacağız. Ülkemizin birliği için 
vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü 
için hayatını seve seve veren bütün şe-
hitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize 
Allah'tan rahmet diyorum, mekanları 
cennet olsun, bütün gazilerimize hayırlı 
ömürler diliyorum. Bugünlere gelmem-
de birçok fedakarlığa katkı sağlayan 
eşim Semiha Hanım ve bütün aile fert-
lerime de teşekkür ediyorum."
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Türkiye Cumhuriyeti’nin 65. Hükümeti’ni kurarak ülkenin 27. Başbakanı olan Binali 

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesiyle “son başbakan” 

olarak tarihe geçti

1955
20 Aralık’ta Erzincan Refahiye’ye bağlı Kayı 
Köyü’nde dünyaya geldi

1970
Piri Reis Ortaokulu’nu, 1973’te Kasımpaşa Lisesi’ni 
bitirdi

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz 
Bilimleri Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını aynı 
fakültede tamamladı

Dünya Denizcilik Üniversitesinde ihtisas eğitimi 
aldı

1978-1993
Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı 
Tersanesinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı

1994-2000
İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerinde (İDO) 
Genel Müdür olarak görev yaptı

2002-2013
AK Parti’nin kuruluş aşamasında görev aldı. 3 
Kasım seçimlerinden sonra AK Parti İstanbul 
Milletvekili ve Ulaştırma Bakanı oldu

58, 59, 60, 61, 62 ve 64’üncü hükümetler 

döneminde sürdürdüğü toplam 11 yıllık göreviyle 
Cumhuriyet tarihinin en uzun süre Ulaştırma 
Bakanlığı yapan ismi oldu

2015
AK Parti’nin “3 dönem kuralı” nedeniyle 7 Haziran 
genel seçiminde aday olmadı

Kasım’daki seçimlerde AK Parti’den İzmir 
Milletvekili oldu ve 64. Hükümet’te yeniden 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
görevine getirildi

2016
AK Parti’nin 22 Mayıs’ta yapılan 2. Olağanüstü 
Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa seçildi ve 
partinin 3. Genel Başkanı olarak 1 yıl görev yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 65’inci 
Cumhuriyet Hükümetini kurmakla görevlendirildi ve 
Başbakanlık görevini üstlendi

2018
24 Haziran’da yapılan seçimlerin ardından geçilen 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde 
Başbakanlık yürürlükten kaldırıldı

2 yıllık Başbakanlık yapan Yıldırım, “Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Son Başbakanı” olarak tarihteki 
yerini aldı

Ulaştırma, Denizicilik ve Haberleşme 
Bakanlığı görevinde, Türkiye’nin prestij 
projelerine imza atan ve “mega projelerin 
mimarı” unvanını kazanan Binali Yıldırım, “İcraatçı 
bakan” ve “Yolların mimarı” olarak da tanındı

YILDIRIM ‘SON BAŞBAKAN’ 
OLARAK TARİHE GEÇTİ
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Dünyadaki 10 büyük projeden 6’sı 

Türkiye’de yapıldı

3. HAVALİMANI OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

AVRASYA TÜNELİ MARMARAY İSTANBUL-İZMİR
OTOYOLU

YAVUZ SULTAN SELİM 
KÖPRÜSÜ

İSTANBUL İZMİR

YILDIRIM’IN BAŞBAKANLIĞI 
SIRASINDAKİ ÖNEMLİ BAZI 

GELİŞMELER

YILDIRIM’IN BAKANLIĞI DÖNEMİNDE 
HAYATA GEÇİRİLEN BAZI PROJELER

DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI 
“DİK DURDU”

16 Nisan halk oylaması
Fırat Kalkanı Harekatı
Zeytin Dali Harekatı
Çanakkale 1915 Köprüsü ile 
Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun temeli 
atıldı

FETÖ’nün hain darbe girişimiyle karşı 
karşıya kalan Yıldırım, ilk andan itibaren 
darbe girişimine karşı demokrasi ve 
millet iradesinin hakim kılınması için 
mücadele etti
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100 GÜNLÜK İCRAAT HAZIR

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre 
Merkezi'nde, "Cumhurbaşkanlığı 100 
Günlük İcraat Programı" tanıtım toplan-
tısında kabinesinin eylem planını açıkladı.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 100 günlük 
icraat programını açıklarken hitap ettiği 
kürsünün arkasında Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesinin üyeleri de yer aldı.  Cumhur-
başkanı  Erdoğan, konuşmasını yaparken 
barkovizyonda, Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanlığı Teşkilat Yapısı ve açıklanan 
eylem planına ilişkin görsellere yer verildi.

Konuşmasına, "Cumhurbaşkanlığı hü-
kümet sistemine resmen geçtiğimiz 24 
Haziran seçim sonuçlarının bir kez daha 
ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını 

diliyorum." diyerek başlayan Cumhurbaş-
kanı  Erdoğan, Türkiye'nin yaklaşık 150 
yıllık bir geçmişe sahip yönetim sistemi 
arayışında, tarihi bir dönüşümün başarıyla 
tamamlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, geçmişteki ör-
neklerinden farklı olarak bu dönüşümün 
tamamen demokratik sistem içinde ger-
çekleştiğinin altını çizdi.

Milletin bizatihi kendisinin, onun temsil 
mercii olan Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinin ve siyaset kurumunun iradesiyle 
hayata geçen yeni yönetim sisteminin, 
demokrasi tarihinin zirvesini oluşturdu-
ğuna inancını dile getiren Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, "Darbeler, muhtıralar, türlü 
müdahaleler, geriye doğru baktığımızda 

pek çoğunu üzüntüyle karşıladığımız 
nice acı hadiselerin ardından böyle bir 
demokratik olgunluğa erişmiş olmamı-
zı, en büyük kazanımımız olarak görü-
yorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vesileyle Ma-
lazgirt'te kazanılan zaferle bu toprakları 
ebedi vatan olarak bırakan Sultan Alpars-
lan'dan başlayarak, coğrafyadaki ilk devlet 
olan Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuran 
Süleyman Şah'ı, Osmanlı çınarını bu top-
raklara diken Ertuğrul Bey'i ve Osman 
Gazi'yi, Avrupa'nın kapılarını Osmanlı'ya 
açan ve türbesi Kosova-Priştine'de bulu-
nan Sultan 1. Murat Hüdavendigar'ı, İs-
tanbul'u fethederek çağ kapatıp çağ açan 
Fatih Sultan Mehmet Han'ı, Hicaz Bölge-
si'ne, oradaki kutsal beldelere ve kutsal 
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emanetlere hizmet etme şerefini milleti-
mize kazandıran Yavuz Sultan Selim Han'ı 
yad etti.

Osmanlı'nın son döneminde izlediği usta 
siyasetle devleti yıllarca ayakta tutan eko-
nomik ve siyasi atılımların mimarı Sultan 
Abdülhamid-i Sani Han'ı anan  Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı 
ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk'ü, demokrasiye ge-
çişimizin bedelini canıyla ödeyen şehit 
başvekil Adnan Menderes'i, dünyanın 
yeniden yapılandığı kritik bir dönem-
de Türkiye'nin bu değişimin gerisinde 
kalmamasını sağlayan rahmetli Turgut 
Özal'ı ve isimlerini burada zikredeme-
diğim istikbalimizin ve istiklalimiz için 
emeği geçmiş ecdadımızın her birini ha-
yırla yad ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, amaçlarının ec-

dattan aldıkları emaneti daha da yükseğe 
çıkartarak, gelecek nesillere aktarmak ol-
duğunu dile getirdi.

Bugünkü proje toplantısını işte bu yolda 
atılmış küçük ama önemli bir adım olarak 
gördüğüne işaret eden  Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şunları söyledi:

"Mecliste ettiğimiz yeminle birlikte 
sistemin fiilen işlemeye başladığı 9 
Temmuz gününden bu yana gerek şah-
sım gerek bakanlarım yoğun bir mesai 
içindedir. Bir yandan yeni yönetim sis-
teminin o mimarisini oluşturuyor, diğer 
yandan milletimize verdiğimiz sözleri 
hayata geçirecek programları, projeleri 
hazırlıyoruz. Tüm bunları devlet işlerin-
de, millete sunulan hizmetlerde en kü-
çük bir aksamaya meydan vermeyecek 
şekilde yürütüyoruz.

Anayasa değişikliğine uygun şekilde, 
yeni sisteme geçişin gereği olarak ilga 

“

“

 Üst Düzey 
Yöneticilerimizle İlgili 
Hazırlıklarımız Hızla 

İlerliyor
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edilmesi gereken kanunları yürürlük-
ten kaldırdık, bunların yerini alacak 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini 
de yayımlamaya başladık. İlk iş olarak 
Cumhurbaşkanlığımızın ve bakanlık-
larımızın yeni teşkilat yapılarını oluş-
turduk, bakanlarımızın atamalarını da 
hemen yaptık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinenin bir 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 16 bakan-

dan oluştuğunu anlatarak, "Bakan yar-
dımcılarımızın önemli bir bölümünü 
atadık, üst düzey yöneticilerimizle ilgili 
hazırlıklarımız da hızla ilerliyor. Yeni 
kurulan başkanlıkların, kurulların ve 
ofislerin işler hale getirilmesine yönelik 
çalışmalar da sürüyor." dedi.

Bugün de ilk 100 Günlük İcraat Progra-
mını milletle paylaştıklarını belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Progra-

mı ağustos ayı sonuna kadar kamuoyuna 
ilan etmeyi planladıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 2019-2023 dö-
nemine ilişkin stratejik plan çalışmalarına 
başladıklarını, kasım ayı sonuna kadar 
bunu da tamamlamayı hedeflediklerini 
kaydetti.

100 Günlük İcraat Programı'nın koordi-
nasyonunun,  Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

100 Günde 
ve 

Yaklaşık 
46 Milyar 

Liralık Bütçe “

“
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Fuat Oktay'ın yürüttüğünü bildiren  Cum-
hurbaşkanı  Erdoğan, konuşmasına şöyle 
devam etti:

"Bakanlarımızın her biri kendi alanla-
rıyla ilgili tüm projeleri, planları, Cum-
hurbaşkanlığı manifestosunda ve AK 
Parti seçim beyannamesinde yer alan 
taahhütlerimizi baştan sona gözden ge-
çirdiler. Bunlardan 100 gün içinde yapa-
caklarımızı maddeler halinde listeleyip, 
bütçeleriyle birlikte bir araya getirdik. 
Aslında ilk 100 günde tamamlanacak 
proje sayısı binin üzerindedir. Biz bun-
lardan daha önemli ve öncelikli gördü-
ğümüz 400'üne  milletimize açıklayaca-
ğımız programda yer verdik.

Sizlere dağıtılan kitapçıkta tamamı yer 
alan bu 400 projeyi başlıklarıyla zikret-
mek dahi tüm günümüzü alacağı için 
burada sadece bazı başlıkları, görsel 
malzemeler eşliğinde ifade etmekle 
yetineceğiz. Cumhurbaşkanlığımıza ve 
bakanlıklarımıza bağlı kurumlarımızın, 
100 günde ve yaklaşık 46 milyar liralık 

bütçe ile hayata geçirecekleri bu 400 
proje, adeta yeni dönemin ateşleyici 
gücü olacaktır. Bu projeleri hazırlarken, 
ilave kaynak ihtiyacı doğmamasına, 
mevcut bütçe imkanlarıyla yürütülebil-
mesine özellikle dikkat ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli eğitimle 
ilgili küçük bir istisna dışında, bu ilkeden 
sapmadan programı oluşturduklarını ifa-
de etti.

AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri 
bütçe disiplinine özel önem veren bir parti 
olduğuna dikkati çeken  Cumhurbaşka-
nı  Erdoğan, "Ekonomide bugüne kadar 
elde ettiğimiz başarıların gerisindeki en 
önemli unsurlardan biri de bütçe disip-
liniyle ilgili hassasiyetimizdir. İnşallah, 
önümüzdeki dönemde de aynı şekilde 
devam edeceğiz. Kaynakların çeşitlen-
dirilmesi burada çok büyük önem arz 
ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, yeni yönetim 
mimarisini oluştururken, tüm kurumları 

Maliyetleri Azaltan 

E-Devlet Sistemini 

Etkinleştireceğiz

“

“



AK PARTİ AĞUSTOS 2018  |  16. YILTÜRKİYE BÜLTENİ 

46

ilgili bakanlıklar bünyesinde toplamaya 
özen gösterdiklerini söyledi.

Genelkurmay, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
MİT, MGK, Savunma Sanayi gibi belli 
yerler dışındaki tüm kurumların, faaliyet 
alanlarıyla ilgili bakanlıklar bünyesin-
de çalışmalarını sürdüreceklerini akta-
ran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri 
kullandı:

"Böylece Cumhurbaşkanlığını, tüm ba-
kanlıkların ve kurumların faaliyetlerini 
daha iyi, daha etkin yönetebilecek bir 
yapıya kavuşturduk. Cumhurbaşkanlı-
ğının kendisinin doğrudan yürüteceği 
faaliyetleri de bu anlayışla sınırlı tuttuk. 
Bu projelerden biri, vatandaşlarımızın 
kamu hizmetlerine erişimini kolaylaş-
tıran, hızlandıran ve maliyetleri azaltan 
e-devlet sistemini etkinleştirmek ola-
caktır.

Bir başka projemiz de tüm icraatların, 
planların, projelerin ülke geneli ve böl-

gesel ölçek yanında 81 il bazında takibi-
ni sağlayacak bir sistemi, en kısa sürede 
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurmak-
tır. Böylece tüm icraatları ve yatırımları 
Ankara'dan illerimize ve illerimizin her 
birinden Ankara'ya uzanan karşılıklı et-
kileşime dayalı bir sistemle takip etme 
imkanına kavuşacağımıza inanıyorum."

Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı ku-
rumların her birinin elbette 100 günde 
gerçekleştirmeyi hedefledikleri çok değer-
li projeleri bulunduğunu bildiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunlar içinde savunma sanayi proje-
lerine ayrı bir önem veriyorum. Prog-
ramımızda yer alan 400 projenin 48'i 
savunma sanayimize aittir. Her birini 
yakından takip ettiğim bu projelerde, 
100 günlük dönemde elde edeceğimiz 
ilerleme, yeni dönemdeki hedeflerimiz 
bakımından kritik ehemmiyete sahiptir. 
Türkiye'nin her alanda tehdide ve bas-
kıya maruz kaldığı bir dönemde, kendi 

Savunma Sanayi 

Projelerine Ayrı Bir 

Önem Veriyorum “

“
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göbeğimizi kendimizin kesmesine katkı 
sağlayacak her çalışma bizim için kıy-
metlidir.  Bu projeler, lazer silahından 
uydu ve uydu fırlatma projelerine, SİHA 
ve İHA'ların geliştirilmesinden roket ve 
füzelere, helikopter motoru ve muharip 
savaş uçağı tasarımından mühimmat 
üretimine kadar geniş bir yelpazeye ya-
yılıyor.

Geçtiğimiz 5 yılda yaşadığımız her ha-
dise bize, savunma sanayi projelerinin 
önemini bir kez daha göstermiştir. Sa-
dece sayısal olarak büyük ve en modern 
silahlarla donatılmış bir orduya sahip 
olmak tek başına anlamlı değildir. 'Güç-
lü ordu' demek hem sayısal olarak ye-
terli hem de aracından mühimmatına ve 
yazılımına kadar tüm aşamalarıyla sizin 
kontrolünüzde donanıma sahip bir ordu 
demektir. Bunun için biz, bir yandan or-
dumuzun kritik birimlerinde uzmanlığa 
dayalı bir personel yapısına geçerken, 
diğer yandan da her alanda kendi kendi-
mize yeterli bir savunma sanayi kurma-

ya çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldikle-
rinde yüzde 25 gibi kendi kaynaklarıyla sa-
vunma sanayide bir güce sahipken, bunun 
şimdi yüzde 65'e ulaştığını söyledi.

Bunu daha da artırmak durumunda olduk-
larını söyleyen  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
"16 yıl öncesine göre bugün, çok ileri bir 
noktaya geldiğimizi memnuniyetle gö-
rüyoruz. Ama hala kat etmemiz gereken 
çok yol olduğunu da biliyoruz. Bunun 
için her ne olursa olsun savunma sanayi 
projelerinden asla taviz vermeyeceğiz." 
dedi.

Toplantıdan Notlar

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 100 Günlük 
İcraat Programını açıklarken hitap ettiği 
kürsünün arkasında Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesinin üyeleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını 
yaparken barkovizyonda, Türkiye Cumhu-
riyeti Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Yapısı ve 
açıklanan eylem planına ilişkin görsellere 
yer verildi.

Eylem planının açıklandığı toplantı-
ya  Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın eşi Emi-
ne  Erdoğan  ve kızı Esra Albayrak da ka-
tıldı.

Toplantıya katılan konuklara, Cumhurbaş-
kanlığı tarafından hazırlanan ve 43 sayfa-
dan oluşan "100 Günlük İcraat Programı" 
başlıklı kitapçık dağıtıldı. Söz konusu ki-
tapçıkta, 22 kurum ve bağlı kuruluşlarla 
ilgili ayrı ayrı konu başlıklarından oluşan 
400 projeye yer verildi.

Erdoğan eylem planını açıklamadan önce 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında bil-
gi verirken,  Cumhurbaşkanı  Yardımcısı 
Fuat Oktay'ı salondaki konuklara takdim 
etti. Oktay da ayağa kalkarak konukları 
selamladı.
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CUMHURBAŞKANLIĞI 
100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI

CUMHURBAŞKANLIĞI

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesi'nin göreve geldikten sonraki "ilk 100 günlük hedefi" düzenlenen eylem 

planı toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı  yeni  teşkilat  yapısının  
faaliyete  geçirilmesi  

E-Devlet  çalışmalarının  yeni  sisteme  göre  
başlatılması  için  tüm  kurumların    yapısal  
dönüşümünü  tamamlaması  

ADALET  BAKANLIĞI  
“Yargıda  Hedef  Süre  Uygulamasına”  geçilerek  
soruşturma  ve  yargılamaların   ortalama  
görülme  sürelerinde  kısalma  ve  yargıda  
hızlanmanın  sağlanması

Çocuklara  karşı  cinsel  istismar  suçuyla  
mücadelede  cezaların  caydırıcılığının   arttırıl-
ması  

ÇALIŞMA,  SOSYAL  HİZMETLER  
VE  AİLE  BAKANLIĞI
Emekli  aylıklarının  en  az  ₺1.000’ye  tamamlan-
ması  

Üniversite  mezunu  gençlerin  işgücü  piyasası  
ile  tanıştırılması  için  5  bin  gencin   “İşe  İlk  
Adım  Projesinden”  yararlandırılması  

ÇEVRE  VE  ŞEHİRCİLİK  
BAKANLIĞI
5  Adet  “Millet   Bahçesi”nin  Açılışının  yapılması,  
6  adet   Millet  Bahçesi’nin   temelinin   atılması  ve 
22   Adet   Millet   Bahçesi’nin   proje   çalışmalarına   
başlanması        

Güneydoğuda   terör   eylemlerinden   zarar   
gören   alanlarda   alt   ve   üst   yapı   çalışmalarının  
tamamlanması  

DIŞİŞLERİ  BAKANLIĞI  
AB,   Rusya   Federasyonu   ve   Moldova   ile   vize   
mua�yeti   sağlanması   için   çalışmaların  
sürdürülmesi  

Suriye'de  siyasi  çözüm  çabalarının  yoğun-
laştırılarak  ülkemizde  bulunan  3,5   milyondan   
fazla   Suriyelinin   Münbiç,   Zeytin   Dalı   ve   Fırat   
Kalkanı   Harekâtı   bölgelerine  geri  dönüşlerinin  
kolaylaştırılması  

ENERJİ  VE  TABİİ  KAYNAKLAR  
BAKANLIĞI
Doğal  gaz  erişim  imkânı  sunulan  vatandaş  
sayısının  63  milyondan  66  milyona   yükseltilme-
si  

Madenlerimizin   ülke   sınırlarımız   içinde   
işlenecek   şekilde   tesis   kurulması   kaydıyla  
kıymetli  maden  sahalarının  ihale  edilmesi    

GENÇLİK  VE  SPOR  BAKANLIĞI
Sporun  yaygınlaştırılması  kapsamında  150  
Mahalle  Tipi  Spor  Sahası  ve  10   Futbol   Altyapı  
Merkezi’nin   faaliyete   geçirilmesi   ve   malzeme   
desteğinin   sağlanması  

Spor  kültürünün  yaygınlaştırılması  kapsamında   
Sporda   Mobil  Uygulamalar   geliştirilmesi  

HAZİNE  VE  MALİYE  BAKANLIĞI  
Dış  borçlanmada  Çin  piyasasına  açılım  
yapılması,  Çin’in  Panda  Piyasası’ndan   dış  
borçlanma  işlemi  gerçekleştirilmesi  

Katılım   bankaları   ile   kalkınma   ve   yatırım   
bankalarının   faizsiz   �nansman   faaliyetleri  için  
altyapının  geliştirilmesi  

İÇİŞLERİ  BAKANLIĞI  
Dijital   Dönüşüm   Projeleri   ile   Bürokrasinin   
Azaltılması   ve   Hizmetlerin   Performansa  Dayalı  
Takip  ve  Denetiminin  sağlanması,  

Şahsa  karşı  işlenen  suçların  %0.5  azaltılması,  
mala  karşı  işlenen  suçların  %1   azaltılması  ve  
işlenen  suçların  aydınlatılması  oranının  %1  
artırılması  

KÜLTÜR  VE  TURİZM  BAKANLIĞI
Yıkımı   tamamlanan   “İstanbul   Atatürk   Kültür   
Merkezi”   yapım   ihalesinin   sonuçlandırılması  

İstanbul’daki   kültürel   eserlerimizin   daha   fazla   
ziyaretçi   ile   buluşması   kapsamında  “Tourİst  
Kart”  ve  “İstanbul  Kart” sistemine  geçilmesi  
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MİLLİ  EĞİTİM  BAKANLIĞI  
700  okulumuzun  Kent  Güvenlik  Yönetim  
Sistemine  entegre  edilerek  daha   güvenli  hale  
gelmesi 

Öğrencilerimizin  yabancı  dili  aktif  bir  şekilde  
kullanmasına  imkân  sağlayacak   bir  öğretim 
modeline  geçilmesi   

MİLLİ  SAVUNMA  BAKANLIĞI  
Dört  adet  Milli  İnsansız  Uçak  (ANKA)  ve  6  
adet  SİHA’nın,  sahada  askerlerimizin   
kullanımına sunulması  

400   bin   gencimizin   faydalanması   beklenen   
“Bedelli   Askerlik   Hizmeti”nin   uygulamaya 
geçirilmesi  

SAĞLIK  BAKANLIĞI  
Kamu  hastanelerinde  öncelikli  acil  hasta  
ayrımının  modellenmesiyle  acil  servis   hizmet  
kapasitesinin  geliştirilmesi  

Sağlık  turizminde  Türkiye’nin  marka  haline  
getirilmesi  

SANAYİ  VE  TEKNOLOJİ  
BAKANLIĞI
Türkiye  Uzay  Ajansı’nın  kurulması  

81   İlde   100   Deneyap   Teknoloji   Atölyesinin   
kuruluş   sözleşmelerinin   imzalanması    

TARIM  VE  ORMAN  BAKANLIĞI  
Yerel  tohumların  korunması  ve  yetiştiriciliğinin  
yaygınlaştırılması  

Tabiatın   korunması,   suyun   verimli   ve   tek   
elden   yönetilmesi   ve   hayvan   haklarının 
iyileştirilmesi  için  mevzuat  düzenlemesi  
yapılması  

TİCARET  BAKANLIĞI  
EXIMBANK   müşteri   sayısının   artırılması   ve   
toplam   müşteriler   arasında   KOBİ’lerin  
payının  yükseltilmesi  

Gümrük  kapılarının  Tek  Durak  Sistemine  ve  
çağın  gerekliliklerine  uygun  olarak   modernize 
edilmesi      

ULAŞTIRMA  VE  ALTYAPI  
BAKANLIĞI  
İstanbul  Yeni  Havalimanının  1’inci  fazının 
hizmete  açılması      

Kanal  İstanbul  Etüt  Proje  İşinin tamamlanması  
ve  yapım  ihale  ilanına  çıkılması  

DEVLET  ARŞİVLERİ  
BAŞKANLIĞI  
Osmanlı   Dönemi’ne   ait   diğer   ülkelerde   
bulunan   belgelerin,   dijital   görüntülerinin  
ülkemize  kazandırılması  

DİYANET  İŞLERİ  BAŞKANLIĞI
Dini   istismar   eden   terör   örgütleri   ile 
mücadele   kapsamında   farkındalık   oluşturma 
faaliyetlerinin  yürütülmesi    

SAVUNMA  SANAYİİ  
BAŞKANLIĞI  
GÖKTÜRK   Yenileme   Uydu   Sistemi 
Geliştirilmesi   Projesinin   ihalesinin 
tamamlanması  

Savunma  Sanayii  Zirvesinin  Gerçekleştirilmesi  

TÜRKİYE  RADYO  -  
TELEVİZYON  KURUMU  
TRT’nin  yerli  ve  milli  dizi,  çizgi  film  
karakterlerimize  ait  tasarımların  ünlü   
mağazaların  raflarında  yerlerini  alması    

YÜKSEKÖĞRETİM  KURULU  
BAŞKANLIĞI  
Yükseköğretim   Kurumlarının   ihtisaslaşmasına   
yönelik   olarak   belirlenen   11   Araştırma 
Üniversitesi   ve   5   Aday   Araştırma 
Üniversitenin   ihtisas   alanlı   araştırmacı  insan  
kaynaklarının  oluşturulması 

H

₺
₺
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“TÜRKİYE MİLLİ GELİRİNE 
ORANLA EN FAZLA YARDIM 
YAPAN ÜLKEDİR”

Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip  Erdo-
ğan, 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Gü-
ney Afrika (BRICS) Zirvesi'ne katılmak 
üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Sandton Con-
vention Centre'da düzenlenen BRICS Out-
reach Çalışma Toplantısı'na katıldı. 

Buradaki konuşmasına tüm katılımcıları 
selamlayarak başlayan Cumhurbaşka-
nı  Erdoğan,  İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 

dönem başkanı olarak burada bulunmak-
tan büyük bir memnuniyet duyduğunu 
belirterek Güney Afrika Devlet Başkanı 
Cryil Ramaphosa'ya misafirperverliği için 
teşekkür etti. 

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak zirveye iş-
tirakinin Türkiye ile BRICS arasındaki ilk 
yüksek düzeyli teması teşkil ettiğine işaret 
eden  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirveyi 
Türkiye ile BRICS arasındaki iş birliği-
nin geliştirilmesi için bir fırsat olarak 

görüyoruz. Türkiye olarak, BRICS ül-
keleriyle özellikle ekonomi, ticaret, ya-
tırım ve kalkınma alanlarında beraber 
çalışmak istiyoruz." diye konuştu. 

BRICS Yeni Kalkınma Bankası ve İş Kon-
seyi ile Türkiye'deki kurumlar arasında iş 
birlikleri tesis edebileceklerini düşündü-
ğünü söyleyen  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
şöyle devam etti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile BRI-
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CS Yeni Kalkınma Bankası arasında 
devam eden üyelik görüşmelerinin kısa 
zamanda sonuçlanmasını diliyoruz. 
Daha adil, daha tarafsız, yeni bir ulus-
lararası kredi derecelendirme kurulu-
şu oluşturulması amacıyla hem BRICS 
bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı 
yürütülen çalışmalarda da ortak hare-
ket edebiliriz. Enerji alanında BRICS 
ülkeleriyle mevcut iş birliğimizi ileriye 
taşımak istiyoruz." 

Türkiye'nin oturuma İİT Dönem Başkanı 
sıfatıyla davet edildiğini anımsatan  Cum-
hurbaşkanı  Erdoğan, "Bugün burada 
yalnızca Türkiye'yi değil İslam İşbirliği 
Teşkilatı üyesi tüm Müslüman ülkeleri 
de temsilen bulunuyorum. Teşkilat ile 
BRICS arasındaki iş birliğinin ilerletil-
mesine gerçekten çok ihtiyaç var. Daha 
adil bir dünya için güney-güney iş birli-
ği süreçlerinden bu çerçevede istifade 
edebiliriz. İslam Kalkınma Bankası ile 
BRICS Yeni Kalkınma Bankası arasın-
da özellikle Afrika’nın kalkınma çaba-
larının desteklenmesine matuf iş birliği 
imkanlarının değerlendirmesinde de 
fayda görüyorum." diye konuştu. 

Dünyanın oldukça sancılı bir dönemden 
geçtiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, son yıllarda savaşların, terör ey-
lemlerinin, ekonomik krizler ve doğal fela-
ketlerin insanlık üzerinde ne denli büyük 
yaralar açtığına hep birlikte şahit oldukla-
rını söyledi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu 
değerlendirmeyi yaptı:

"Mevcut küresel sistem çıkarları garanti 
altına alınmış mutlu bir azınlık dışında 
hiç kimseyi tatmin etmiyor. Neredeyse 

her 10 yılda bir tekrarlanan ekonomik 
krizlerle bugünlere geldik. Bu yapının 
günümüz şartlarına göre yeniden ele 
alınmadan, değişmeden devam etmesi 
mümkün değildir. Yükselen ekonomile-
rin artan ağırlıklarının sisteme yansıtıl-
ması şarttır."  

BRICS'in "güney-güney iş birliği"nde 
üstlenmek istediği rolü dikkatle izledikle-
rine işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin bu iş 
birliğinin en önemli unsuru olan kalkınma 
yardımları alanında dünyada önde gelen 
ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl 
8,2 milyar dolarlık resmi kalkınma yar-
dımıyla bu alanda ilk sıralarda yer aldık. 

İnsani yardımlarda ise açık ara birinci 
sırada bulunuyoruz. Türkiye tüm kate-
gorilerde milli gelirine oranla en fazla 
yardım yapan ülkedir. Bugün 3,5 milyo-
nu Suriye ve Irak'tan olmak üzere 4 mil-
yonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği ya-
pıyoruz. Birçok gelişmiş Batılı ülkelerin 
mültecileri dikenli tel örgülere mahkum 
ettiği bir ortamda Türkiye sığınmacılar 
için 32 milyar dolar para harcamıştır." 
diye konuştu. 

 Yatırımlar 6 Milyar Doları 
Aştı

Türkiye'nin 2015 yılındaki G-20 dönem 
başkanlığı sırasında kalkınma konusunu 
G-20 gündeminin merkezine yerleştirdiği-
ne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 
Haziran'da Birleşmiş Milletler En Az Ge-
lişmiş Ülkelere Yönelik Teknoloji Bankası-
nın açılışını yaptıklarını ifade etti.

BRICS'in 10'uncu zirvesinin ana tema-
sı  olarak Afrika'nın belirlenmiş olması-
nın son derece önemli olduğuna vurgu 
yapan  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Ülke-
mizin Afrika'daki doğrudan yatırımları-
nın değeri 6  milyar doları aştı. Ben bu 
vesileyle ülkemizin 2011'den bu yana 
Somali'de yaptığı çalışmalar Afrika Kı-
tası'na yaklaşımımızı göstermesi açısın-
dan önemli bir örnektir." dedi. 

Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip  Erdo-
ğan, Güney Afrika programı kapsamında 
Türkiye’nin Pretorya Büyükelçiliği Kançı-
larya binasının açılış törenine katıldı.
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GENÇLERE 
ÖNEM VEREN 
BİR PARTİ
OLARAK AK PARTİ

"Geçmişinden aldığı değer ve birikimi 
ülke gençliğine aktaran bir parti AK 
Parti. "

Partiyi 2013 Gezi Olayları sırasında ta-
nıdım.

2002 yılında kurulmasına ve faaliyetlerine 
başlamasına rağmen 2013 "Gezi olayla-
rı" sırasında tanıdım AK Parti'yi ve Recep 
Tayyip Erdoğan'ı. Benim tanıma ve anlam-
landırma sürecim öfkeyle başlamıştı. Bir 
olay vardı ve ülke geneline yayılmıştı. An-
cak anlayamıyordum(duk). Başta a ile baş-
layan sonradan z olmuştu. Çeşitli talepler, 
ortak bildiriler vs. Tabi o sene lisedeki 
arkadaşlarımla tartışmalarımız, kavgala-
rımıza hiç girmiyorum. 

Değerleri içinde barındıran parti

AK Parti'yle tanışma sürecimi kısaca an-
lattıktan sonra tüm bunları bir yana bıra-
karak AK Parti'yi dışarıdan gözlemleme 
noktasına gelelim. Evet ben AK Parti'yi 
dışarıdan izlediğimde gördüğüm bir "de-
ğerler bütünü" var ve bu bütün toplumun 
geçmişinden ve geleneğinden beslenen 
bir değerler bütünü. Bu ne demek?

Bu, kendinde barındırdığı değerleri toplu-
mun her kesimine aktarmak ve toplumu 

değerli kılmak demek. Bu değer ne sağlı-
yor peki?

Bu değer, önce ülke içinde vatandaşların 
kendini değerli hissetmesiyle başlıyor 
sonra yurt dışına çıktığındaki  "başı yu-
karıda" gezmekle daha da değerleniyor. 
Eskiden, yurt dışını bırakın yurt içinde 
vatandaşların değeri yerle bir imiş (büyük-
lerimin anlattığına göre). 

Dün "Karanlığa Kapalı, Aydınlığa Açık" 
diyen bir liderin bugün hiçbir karanlık ve-
sayetin ortağı olmadığını görüyoruz. Bu, 
istikrarın, iradenin, erdemin, cesaretin ve 
tutarlılığın bir göstergesi.

Gençliğe önem veren parti

Gençliğin bir ruh ve bir hayali gerçeğe dö-
nüştürmek olduğuna inanan gençler ola-
rak AK Parti'nin gençliğe önem verdiğini 
söyleyebilirim. 

Nasıl mı? ;

KYK'sıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla, 
Yunus Emre Enstitüsü'yle, TİKA'sıyla ve 
daha nice kurumu/kuruluşu ile. Gençliğe, 
burs hizmetinden tutun da bilmediği bir 
şehri gezdirmeye kadar bir çok imkan su-

Kemal Temel
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi

 
Gazetecilik Bölümü 

4. Sınıf Öğrencisi
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nuyor. Ve tabiki bu "Sosyal Devlet" olabil-
menin bir gerekliliği. 

Bütün bunların yanında gençliğin spora 
aktif katılımı artmış ve artmakta. Sayısını 
bilmemekle beraber geçmişte 3 haneyle 
ifade edilen lisanslı sporcu sayımız 4'lü 
hanelere çıkmış, spor branşlarının sayısı 
artmıştır. Bu çok onur verici ve sevindirici 
bir durum esasında. 

Sosyal Devlet

Yol yapılmalı, okul-üniversite yapılmalı, 
cami yapılmalı... daha sayabiliriz. Bunlar 
zaten hükümetin yapması gereken, "Sos-
yal Devlet" olmanın gerektirdiği icraatlar. 
Ancak şu cümleyi de kendi kendime söyle-
meden edemiyorum: Geçmişte olduğu gibi 
AK Parti Hükümetleri de icraat yapmadan 
yıllarını geçirebilir ve ömrünü tamamlaya-
bilirdi. 

Ama bunu yapmadı.

AK Parti 16 yılda upuzun yollar da yaptı, 
okullar-üniversiteler de yaptı yani yaptı da 
yaptı. Ülkesini sevmeyen birisi bir gün kal-
kacak, 16 senesine bunca icraatı sığdıra-
cak, yorulmayacak, dinlenmeyecek, ülke-
sini her mecrada savunacak; inanmazdım. 
İşte Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaş-
larının ülkelerine ve milletine sevdalı ol-
duklarını buradan anlayabiliyorum. 

Kut zaferinden yola çıkalım. O zamana 
kadar bırakın bir zafer olduğunu Kut de-
nen bir yerden bile bihaberdik. Bir zaferdi 
halbuki ama unutturulmuştu. Doğruları 
söylemek gerek; bunu tarihin tozlu rafla-
rından kim indirdi önümüze? Erdoğan. 

Bugün her yıl Malazgirt'te 1071 zaferini 
kutluyoruz. 

Bize Kut'ül Amare'yi, bize 1071 Malazgirt 
ruhunu...  hatırlatan kimdir?

Cevap veriyorum: AK Partidir, Recep Tay-
yip Erdoğandır.

Bunlar öyle çöplüğe atılacak değerde et-
menler değildir.

Maşallah diyelim. Değerini gençler olarak 
bilelim.

Gence sahip çıkıyorlar, gençler sahip çı-
kıyor

Baktığımda AK Parti'nin "genç üye" sayı-
sının diğer partilerin toplam üye sayılarına 
eşit olduğunu görüyorum. Ve bu aklıma 
AK Parti'ye gençlerin sahip çıktığı düşün-
cesini getiriyor. Gençlerin sahip çıktığı bir 
değer de yine onların ellerinde geleceğe 
yol alacaktır. 

AK Parti ise gençlere, özellikle yeni dö-
nemle beraber, partinin her kadrosunda 
yer ve söz veriyor. 2006 yılına kadar se-
çilme yaşı 30 idi. Gençler meclis kürsü-
sünde söz sahibi olamıyordu. 2006 yılına 
gelindiğinde AK Parti'nin verdiği teklifle 
seçilme yaşı 25 indirilmişti. 2016 Nisan 
ayında halk tarafından onaylanan Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ise 
yine AK Parti seçilme yaşını 18 indirmiş 
ve gençliğe verdiği değeri buradan bir kez 
daha haykırmıştır. 

Zorluklar rafa kalktı

Cumhurbaşkanımız hep sayıyor ya "şu 
kadar yol yaptık, üniversite, hastane...", 
bunlara hakim değilim ancak bir genç 
olarak şunları söyleyebilirim ki: bugün 
geldiğimiz noktada, ben üniversitemde 
gönül rahatlığıyla okuyabiliyorum, cami-
lere rahatlıkla girebiliyorum, siyasi ve dini 
düşüncemi rahatlıkla dile getirebiliyorum, 
çok kısa sürelerde uzakta olan ailemin ya-
nına gidebiliyorum. Bütün bunları ben çok 
kolay ve rahat şekilde gerçekleştirebiliyo-
rum. Bu yüzden de resmen 2002'de fiilen 
ise daha evvelinde yola çıkan, bu zamana 
kadar ülkemizin ve dolayısıyla bizlerin de 
gelişiminde rol almış başta Cumhurbaş-
kanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'a beraberinde partililere 
şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye öyle bir Türkiye ki artık

Türkiye eskiden, yani eski Türkiye, bildik-
leri gibi dizayn ettikleri bir ülkeydi. Artık 
Türkiye, dizayn eden, bildiğini yapan bir 
Türkiye. 

Silahını, tankını, uçağını, SİHA'sını üre-
ten bir ülke olduk. Dünyanın bir ucundaki 
olayları görmezden gelen değil, bu olay-

lara sesini en üst makamdan çıkaran bir 
ülke olduk. "Komşusu açken, tok yatan 
bizden değildir." hadisine mazhar olarak 
yardıma ihtiyacı olan tüm insanlığa yar-
dımlarımızı esirgemedik. Yeri geldi ülke-
mize kabul ettik. Tüm bunları ve daha faz-
lasını Türkiye olarak yaptık. Görmezden 
gelirsek haksızlık etmiş oluruz. Haklıya 
hakkını teslim etmemiş oluruz.

Artık Türkiye, 

Dizayn Eden, 

Bildiğini Yapan 

Bir Türkiye “

“
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“ÇAĞI AYDINLATAN KADINLAR”

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salo-
nu'nda gerçekleştirilen "AK Parti Kadın 
Kolları 5. Olağan Kongresi"nde yaptığı 
konuşmaya, "17 yıldır AK davaya hizmet 
eden büyük ve güçlü Türkiye sevdası 
için gecesini gündüzüne katan hanım 
kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyo-
rum." sözleriyle başladı.

Kadın Kollarına, Türk siyasetine kalite 
kazandırdıkları, anlam kattıkları, coşku, 
heyecan, incelik ve nezaket getirdikleri 
için bugün bir kez daha gönülden tebrik-
lerini ileten  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye'nin dört bir yanındaki "yürekleri 
Akdeniz gibi geniş, solukları Afrika gibi 
sıcak kadınları" selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in yiğit, 
Arakan'ın mazlum, Afrika'nın ve Asya'nın 
cefakar, Suriye'nin gözü yaşlı kadınlarına 
selamlarını göndererek, konuşmasına şöy-

le devam etti:

"Her türlü ayrımcılığa ve baskıya rağ-
men dünyanın farklı köşelerinde Türk 
ve Müslüman olmanın onurunu, bir şe-
ref payesi gibi, göğsünde gururla taşıyan 
gurbetçi kadınlarımızı selamlıyorum. 
Yazın kavurucu sıcağına, kışın dondu-
rucu soğuğuna aldırmadan çalışan, üre-
ten ülkemizin kalkınması için ter döken 
tüm emekçi kadınlarımıza da selamları-
mı iletiyorum."

En büyük takdiri ve en büyük teşekkürü 
şehit yakınları ve gazilerle onların aileleri-
nin hak ettiğini vurgulayan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şair Erdem Beyazıt'ın "Sana, 
Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına 
Dair" isimli şiirinin "İçimde kaynayan 
bir mahşer var. Bu mahşer bir de anne-
lerinin kalbinde kaynar.  Çünkü onlar 
yün örerken, pencere önlerinde ya da 
çamaşır sererken bahçelerinde, birden 

alıverirler kara haberini. Okul dönüşü 
bir trafik kazasında can veren oğulları-
nın." dizelerini okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatana  hizmet 
yolunda en beklenmedik zamanlarda ev-
latlarının şehadet haberlerini alan o sabır 
ve fedakarlık abidelerine ülke ve millet adı-
na şükranlarını sundu.

"Katil Sürülerinden 
İşledikleri Cinayetlerin 

Hesabını Tek Tek Sorduk"

15 Temmuz gecesi ellerinde bayraklarıyla 
şehadete yürüyen kadınlar başta olmak 
üzere, tüm şehitlere Allah'tan rahmet ni-
yaz eden Erdoğan, "O gece ölümü öldü-
ren, korkuyu sindiren, namlulara mey-
dan okuyan tüm kadınlara şükranlarımı 
sunuyorum. Özel Harekat Daire Baş-
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kanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si'nde, Kızılay'da, 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü'nde şehit olan, yaralanan, gazi-
lik makamına erişen günümüzün Nene 
Hatunlarını, Şerife Bacılarını, Kara Fat-
malarını bir kez daha saygıyla yad edi-
yorum. PKK teröründe kurban verdiği-
miz, ömrünün baharında şehit düşen al 
yazmalı Aybüke öğretmeni, evlatlarının 
canını kurtarmak için bombaların üze-
rine atılan Hatice Belgin'i, geçtiğimiz 
günlerde 11 aylık bebeği Bedirhan ile 
şehit olan Nurcan Karakaya kardeşimi-
zi özellikle rahmetle anmak istiyorum. 
Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanı-
nı yerde koymadık. Er ya da geç, ama 
mutlaka katil sürülerinden işledikleri 
cinayetlerin hesabını tek tek sorduk ve 
sormaya devam edeceğiz." diye konuştu.

 "4 Milyon 600 Bin Bayan 
Üyemiz Var"

Siyasi hayatının her aşamasında kadınlar-
la yol yürüdüğüne değinen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, gençlik kolları döneminden 
başlayarak Beyoğlu'nda, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi'nde, AK Parti'nin kuru-
luşunda ve sonrasında tüm mücadeleleri 
kadınlarla birlikte verdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Türkiye'yi 
kadınlarla inşa edeceklerinin sözünü ver-
diklerini anımsatarak, şu görüşlerini pay-
laştı:

"Bugün geriye dönüp baktığımızda sö-
zümüzü tuttuğumuzu görüyoruz. Ha-
yatın her alanında kadınlar, geçmişle 
mukayese edilemeyecek kadar ileri se-
viyeye geldiler. Kadınlarımızın iş gücü-
ne katılım oranı iktidarımız döneminde 
yüzde 23'ten yüzde 34'e ulaştı. Bu daha 
da ilerliyor. Özellikle kadınların siyase-
te katılımına baktığımızda AK Parti'yle 
zirveye ulaştı. AK Parti Kadın Kolları 
üyesi  4 milyon 600 bin bayan üyemiz 
var.  Bu diğer siyasi partilerin toplam 
üye sayısını bile geride bırakmıştır. Tür-
kiye'de kadın kolları kongresi yapan ilk 
ve tek parti AK Parti'dir. 2005'te yaptı-
ğımız bu kongreyle, siyasi tarihimizde 
yeni bir dönemi başlattık. Kadın kolla-
rımızın milyonlarca ev ziyaret edip da-
vımızı, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı 
anlatarak açtıkları yolda ardı ardına 
nice başarılar yaşadık. Siyasette kadın-
larımız verdiğimiz önemin en son ve 
müşahhas örneği 24 Haziran seçim so-
nuçlarıdır."

Meclis'te, AK Parti sıralarında 53 ka-
dın milletvekilinin bulunduğuna işaret 
eden  Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer si-
yasi partilerde böyle bir şeyin olmadığını 
kaydetti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
kadınların 45'inin teşkilatlarından gelen 
kişiler olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin kadın 
kolları bünyesinde yıllardır çalışan, emek 
veren, ter döken bu kişilerin görevlerini 
artık milletvekili olarak Meclis'te sürdüre-
ceklerini vurguladı.

"Kadınlarımızın O Gece 
Gösterdikleri Kahramanlık 
Nesiller Boyu Anlatılacak"

15 Temmuz'da kadınların bir başka 
önemli yönünün de cesaretlerine, kahra-
manlıklarına, fedakarlıklarına, şehadetle-
rine,  gaziliklerine şahit olduklarını belir-
ten  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbeci 
hainlerin karşısına dikilip hesap soran, 
üzerine yağan kurşunlara aldırmadan 
ezanı ve bayrağı için öne atılan, tankla-
rı elleriyle durduran kadınlarımızın o 
gece gösterdikleri kahramanlık nesiller 
boyu anlatılacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetin yanı 
sıra kamu ve özel sektörde çalışan kadın 
sayısının giderek arttığına değinerek, şun-
ları söyledi:

"Kamu çalışanlarının yüzde 38'i kadın-
larımızdan oluşuyor. Özellikle öğret-
menler arasında bu oran yüzde 56'yı 
buluyor. Banka çalışanları arasında 
kadınlar yüzde 51 ile erkeklerin önüne 

geçti. Üniversitelerdeki öğretim ele-
manlarımız arasında kadınların oranı 
yüzde 45'e yaklaştı. Serbest çalışan 
mimarlar ve avukatlar arasında kadın 
oranı yüzde 44'e ulaştı. Dışişleri Ba-
kanlığımızda çalışan 249 büyükelçiden 
51'i kadındır. Hakim ve savcılarımızın 
neredeyse üçte biri kadınlardan müte-
şekkildir.  Bu örnekleri olabildiği kadar 
artırmak mümkündür. Kadınlar, hayatın 
her alanında varlıklarını en güçlü şekil-
de hissettirmekle kalmıyor, başarılarıy-
la bulundukları yeri, hak ettiklerini de 
gösteriyorlar. Kendileri, aileleri, ülkele-
ri için gece gündüz mücadele veren tüm 
kadınlarımıza bir kez daha şükranları-
mı sunuyorum."
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Bünyesinde Genel Başkan Yardımcı-
lığı düzeyinde Çevre, Şehir ve Kültür 
Başkanlığı bulunan tek siyasi parti 
olan AK Parti, “Sıfır Atık Projesi”ni 
hayata geçirerek bir ilke daha imza 
attı. 

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı ta-
rafından AK Parti Genel Merkezi’n-
de gerçekleştirilen Sıfır Atık eğitimi 
programına; AK Parti Çevre, Şehir 
ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı ve Samsun Milletvekili 
Çiğdem Karaaslan, Çevre, Şehir ve 
Kültür Başkan Yardımcısı ve Ankara 
Milletvekili Nevzat Ceylan, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yöneti-
mi Şube Müdürü Hülya Çakır ile çok 
sayıda Genel Merkez çalışanı katıldı. 

Eğitim programının açılışında görüş-

lerini paylaşan Karaaslan, “İsrafın 
hayatımızı kuşattığı, çevre ve doğa 
değerlerinin hoyratça kullanıldığı 
bir çağda atık yönetiminin gerçek-
leştirilmesi bir zorunluluk olduğu 
kadar çevremize ve nesillerimize 
karşı en önemli sorumluluklarımız-
dandır. Sürdürülebilir kalkınma 
ilkesi doğrultusunda, Cumhurbaş-
kanımızın eşi Sn. Emine Erdoğan 
Hanımefendi’nin himayelerinde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca 
başlatılan Sıfır Atık Projesi, üretim 
süreçlerinde ve tüketim alışkanlık-
larımızda bir değişikliği hepimiz 
için zorunlu kılarak çevre dostu ya-
şamın ilk adımı olmuştur. Sn. Emi-
ne Erdoğan Hanımefendi’nin attı-
ğı bu dev adım, Türkiye genelinde 
ciddi bir farkındalığın oluşmasını 
sağlamış ve tüm kurumlarımız için 

AK PARTİ
GENEL MERKEZİ’NDE

BAŞLIYOR

Atık Yönetimi, 

Çevremize ve 

Nesillerimize Karşı 

Sorumluluğumuz “

“
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örnek teşkil etmiştir.” açıklamasında 
bulundu. 

“AK Parti hükümetleri olarak; Sayın 
Genel Başkanımız ve Cumhurbaş-
kanımızın liderliğinde son on altı 
yılda Dünya’nın gıptayla izlediği pek 
çok kalkınma hamlesini hayata geçi-
rirken çevremizi koruma hassasiye-
tiyle hareket ettik. 2002’den bugüne 
çevre alanında önceki dönemlerle 
kıyaslanamayacak ölçüde önemli 
ilerlemelerin sağlanmış olması çev-
reci bakış açımızın en önemli gös-
tergesidir.” açıklamasında bulunan 
Karaaslan, Sıfır Atık konusunda AK 
Parti Genel Merkezi’nde uzun soluklu 
bir çalışmayı hayata geçirdiklerini an-
latarak, “Türkiye'deki tek çocuk dos-
tu ve ilk engelsiz siyasi parti Genel 
Merkezi sıfatımıza bir yenisini daha 
eklemek için yola çıktık. Çevre dos-
tu bir Genel Merkez olma hedefimiz 
doğrultusunda çalışmalarımıza Sı-
fır Atık Projesi’ni hayata geçirmekle 
başladık. AK Parti Genel Merkezi 
olarak Sıfır Atık Projesi’ni tüm aşa-
malarıyla başarılı bir şekilde hayata 
geçirmiş ilk siyasi parti Genel Mer-
kezi olacağız. İkinci aşamada da 81 
il ve tüm ilçe teşkilatlarımızda pro-
jeyi uygulamaya geçirmeyi hedefli-

yoruz.” açıklamasında bulundu.

Karaaslan, çevre konusundaki diğer 
projeler hakkında bilgi vererek, şu de-
ğerlendirmelerde bulundu:

"AK Parti olarak, enerji tüketimi 
bakımından insan faaliyetlerinin 
çevreye verdiği zararı ifade eden 
karbon ayak izimizi ölçtürüyoruz. 
Genel Merkezi’mizdeki elektrik 
harcamalarından araç kullanımla-

rına kadar, hayatımıza henüz geçi-
remediğimiz alışkanlıklarımızın yıl 
bazında karbon ayak izi olarak neye 
mal olduğunu tespit ederek 2018 
sonu için kendimize bir hedef ko-
yacağız. Birkaç ay geçtikten sonra 
proje kapsamında çalışmalarımızda 
gelinen noktayı değerlendirip, son-
rasında Türkiye'nin ilk ‘iklim dostu 
kuruluş’ sertifikasını almayı hedef-
liyoruz.”

AK Parti Olarak; 

İklim Dostu Kuruluş 

Sertifikasını Almayı 

Hedefliyoruz

AK Parti Genel 

Merkezi, Bir İlke Daha 

İmza Atarak Çevre 

Dostu Olacak ““

““
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"15 TEMMUZ GECESİNİN KARANLIĞINI 
16 TEMMUZ SABAHINDA AYDINLIĞA 
ÇEVİRDİNİZ" 

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 15 
Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda 
düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü Buluşması ve Şehitleri 
Anma Programı" na katıldı.

Genel Sekreter Şahin, konuşmasına, 
"Gazi Ankara’nın saygıdeğer güzel in-
sanları. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günümüz kutlu olsun. Geceniz 
mübarek olsun. Gazanız mübarek ol-
sun. Rabbim sizlerden razı olsun." diye-
rek başladı.

Fethullahçı Terör Örgütünün gözünü kan 
bürümüş teröristlerinin aziz milletimizin 
vergileriyle alınmış tankları, topları, tüfek-
leri, helikopterleri, mermileri, aziz millete 
ve seçilmiş hükümetine yönelttiğini anım-
satan Şahin, "Sizler o hayâsızca akına 
karşı göğüslerinizi siper ettiniz. 15 Tem-
muz gecesinin karanlığını 16 Temmuz 

sabahında aydınlığa çevirdiniz." ifadele-
rini kullandı.

Tüm dünyaya demokrasi, milli irade ve va-
tan sevgisinin ne olduğunu gösterdiklerini 
anlatan Şahin, "Allah hepinizden razı ol-
sun. Başkomutanımız Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, 
o gün Başbakanımız olan bugün Meclis 
Başkanımız olan Binali Yıldırım’ın çağ-
rısıyla aziz milletimizin, sizlerin cesa-
retiyle, ferasetiyle o gece ve o günden 
bugüne Fethullahçı terör örgütü men-
suplarına Türkiye'yi dar ettik." dedi.

FETÖ mensuplarının adalet huzurunda 
hesap verdiklerini ifade eden Şahin, şöyle 
konuştu:

"Şundan emin olabilirsiniz ki hiçbiri ar-
tık gün yüzü göremeyecekler. Adaletin 
önünde en ağır cezayı alacaklar. Tabii o 

gece binler, on binler, milyonlar sokağa 
döküldüler. İçimizden seçilmiş 251 kar-
deşimiz şehadet şerbetini içti. O gece 
en çok şehit veren vilayet Ankara'mızdı. 
149 kardeşimiz sonsuzluğa kanat çırptı 
o gece. Rabbim Bedir'den bugüne dek 
şehadet şerbeti içmiş bütün şehitleri-
mizin makamını, derecesini ali eylesin. 
Rabbim kabirlerini pür-nur eylesin. 
Rabbim onları Peygamber Efendimize 
komşu eylesin. Rabbim şehitlerimizi 
Seyyid-ül Şüheda Hz. Hamza Efendimi-
ze arkadaş eylesin. Bizleri de şehitleri-
mizin yolundan ayırmasın. Şefaatine 
nail eylesin inşallah. Rabbim hepimize 
de şehitlik mertebesine ulaşmayı nasip 
eylesin. Gazilerimizi de Yüce Rabbim-
den sağlık, afiyet ve hayırlı, uzun ömür-
ler diliyorum. Allah hepinizden razı ol-
sun, geceniz mübarek olsun, geleceğiniz 
aydınlık olsun. Allah’a emanet olun. " 
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"15 TEMMUZ’DA TÜRKİYE HALKI 
DEMOKRASİ İÇİN AYAĞA KALKMIŞTIR"

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Dr. Ravza Kavakcı Kan, 
SETA Vakfının ABD’nin başkenti Washing-
ton’daki ofisi SETA DC’de “Sivil-asker iliş-
kileri çerçevesinde 15 Temmuz darbe giri-
şiminin mirası ve Türkiye-ABD ilişkileri” 
konulu panelde konuştu.

Türkiye tarihinde darbeler ve darbe girişim-
leri ile demokrasinin tahakküm altına alın-
maya çalışıldığını belirten Kavakcı, kendi 
kuşağının üniforma korkusuyla büyüdüğünü 
anlattı.

Geçmişte devlet tarafından ötekileştirilen 
ve yasaklarla kısıtlanan Türk halkının 15 
Temmuz gecesi “demokrasi için mücadele 
etme” ve “demokrasiyi savunma” kavramı-
nı yeniden tanımladığını vurgulayan Kavakcı, 
demokrasi tarihinde bunun bir örneği olma-
dığını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk defa bir 
darbede saldırıya uğradığını hatırlatan Ka-
vakcı, “Parlamento bombalanmaya devam 
ederken tüm partilerden milletvekilleriyle 
meclis çalışmaya devam etti. Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
çağrısıyla insanlar demokrasi için sokağa 
çıktı. 15 Temmuz’da Türkiye halkı demok-
rasi ve ülkesi için ayağa kalkmıştır.” dedi.

Terör saldırısına maruz kalan her ülke gibi 
Türkiye’de de Olağanüstü Hal ilan edildiğini 
dile getiren Kavakcı, ‘Hukukun üstünlüğü 
ilkesi’nin işlediğini ve süreç içerisinde vatan-
daşların etkilenmeden günlük hayatlarına 
devam ettiklerini ifade etti. 

Kavakcı, FETÖ darbe girişimi davalarına iliş-
kin şu bilgileri verdi:

“Bağımsız mahkemeler etkin bir şekilde 
çalışıyor. Türkiye çapında toplamda 287 
dosya bulunuyor. Bazı dava dosyaların-
da şüpheli sayısı 400’e çıkabiliyor. İsta-
tistiklere baktığımızda darbe girişimiyle 
bağlantılı dosyaların yüzde 70’i hakkında 
karar verildi. İnsan Haklarından Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı olarak bu dos-
yaları ekibimle yakından takip ediyorum. 
Yakınlarını kaybeden ya da yaralanan va-
tandaşlarımıza destek olmak maksadıyla 
davalara gözlemci olarak iştirak ediyoruz. 
Aynı zamanda adalet sisteminin işleyişini, 
nasıl uygulandığını gözlemlemek ve herke-
sin adil bir şekilde yargılandığına şahitlik 

etmek amacıyla davaları takip ediyoruz.”

Darbe girişimi sonrası görevlerinden alınan 
kişiler hakkında inceleme komisyonu kurul-
duğuna dikkati çeken Kavakcı, “Darbe giri-
şimi sonrasında işten çıkartılan kişilerin 
dosyalarının incelenmesi için bir komis-
yon kuruldu. Olağanüstü Hal İnceleme 
Komisyonu her bir dosyayı büyük bir has-
sasiyetle inceliyor.15 Temmuz darbe girişi-
mi Türkiye için bedeli ağır bir tecrübeydi 
fakat ileride herhangi bir grubun böyle bir 
girişimde bulunması mümkün olmaya-
cak.” ifadelerini kullandı.

Darbecilere karşı demokrasiyi savunan in-
sanların yanında olmak konusunda ulusla-
rarası camianın ve medyanın çok kötü bir 
tutum sergilediğini aktaran Kavakcı, “Üst 
düzey ABD yetkilileri de ifade etti, Tür-
kiye’ye çok geç geldiler. Gelince de neler 
olduğunu, darbe girişiminin düzeyini ve 
oluşturduğu etkiyi gördüler. Hem ABD’li 
hem de Avrupalı ortaklarımızdan daha ilk 
dakikadan itibaren Türkiye’nin yanında 
olmalarını beklerdik. Bu, Türk insanı için 
ciddi bir hayal kırıklığı oldu.” diye konuştu. 

Darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçmesi-
ne rağmen Türkiye’nin halen yaralarını sar-
maya devam ettiğinin altını çizen Kavakcı, 
şunları kaydetti:

“Milletimiz çok büyük bir iş başardı, ne ka-
dar minnettar olduğumuzu anlatmak zor. 
Hayat olmadan demokrasinin olmasının 
anlamı yok fakat Türk milletinin yaşaması 
için hayat haklarından vazgeçen 251 şe-
hidimize ve yaralanan 2 bin 194 gazimize 
Türk milleti ilelebet minnettar kalacaktır.”
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AKADEMİ’DE 18’İNCİ DÖNEM 
DEĞERLENDİRME SINAVI YAPILDI

Bu Yıl 18’incisi düzenlenen ve katılımcı-
larına dış politika, ekonomi, Türk siyasal 
hayatı, sosyal medya kullanımı konuları-
nın yanı sıra ilk defa müfredata ekledik-
leri "toplumsal yapı" ve "aile kurumu", 
"irfan dersleri" gibi konularda teorik eği-
timler veren AK Parti Siyaset Akademisi 
başarı değerlendirme sınavı yapıldı. 

Açılışı Cumhurbaşkanı Yapmıştı

Açılışı 9 Mart 2018’de Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapı-
lan 18’inci Dönem Siyaset Akademisi’ne 
Türkiye genelinde 30 noktada toplam 6 

bin 427 kişi katılım gösterdi. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu “Oku, dü-
şün, uygula, neticelendir” vizyonundan 
ilham alarak eğitimlerini şekillendiren Si-
yaset Akademisi’nin başarı değerlendirme 
sınavı ise 12 Mayıs 2018’de yapıldı. 

Katılımda Bursa, Sınavda Yalova Birinci

Siyaset Akademisi’ne Türkiye genelinden 
30 noktada yoğun bir ilgi gösterilirken, 
en çok katılımın sağlandığı il 632 kişi ile 
Bursa oldu. Bursa’yı, 572 kişi ile Ankara 
takip ederken, 452 kişinin kayıt yaptırarak 
katılım gösterdiği Şırnak ise bu anlamda 

üçüncü oldu. 

Mayıs ayı içerisinde yapılan ve Akademi’de 
verilen derslerden oluşan konuları içeren 
50 soruluk çoktan seçmeli sınavın birinci-
si ise eğitim sürecinde de gösterdiği yoğun 
katılım ve başarının meyvelerini sınavda 
toplayan Yalova’dan çıktı. Soruların 48’ine 
doğru cevap vererek 96 puan alan ve bi-
rincilik ipini göğüsleyen Sümeyye Ayhan’ı, 
46 doğru cevap ve 92 puanla Ankara’dan 
Seda Altundal ikinci olurken, 45 doğru ce-
vap ve 90 puan ile üçüncü olan katılımcı 
ise Ağrı’dan Aydın Yıldırım oldu.

Bu Yıl 18’incisi düzenlenen ve katılımcı-
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İktidarlarımız döneminde insanımızın refah ve 
mutluluğunu odak noktasına alarak gerçekçi ve 
bütüncül ekonomi politikalarıyla Türkiye eko-
nomisinde atılımlar gerçekleştirdik. Sürdürü-
lebilir ve kapsayıcı büyümenin mimarı olan AK 
Parti büyümenin nimetlerinin adaletle paylaşıl-
masına da her zaman önem vermiştir.

Makroekonomik İstikrar ve Mali Disiplin
Makroekonomik istikrar ve mali disiplinin sağ-
lanması ile başlayan ekonomi sürecimiz üretim, 
yatırım ve ihracat odaklı ekonomi politikalar ile 
devam etti. Böylece ekonomi büyüklüğümüzü 
3,7 katına çıkarmayı başardık. Sağlanan bu 
ekonomik büyüme ile kişi başı gelir artarken 
vatandaşlarımızın refahını arttırdık ve gelir da-
ğılımında iyileştirmeler gerçekleştirdik. Böyle-
ce iktidarlarımız döneminde mutlak yoksulluğu 
ortadan kaldırmayı başardık. 

Yine iktidarlarımız döneminde sağlanan siya-
si istikrar ve buna bağlı olarak güven ortamı 
ekonomi alanından yapısal reformlar gerçek-
leştirmemize olanak sağladı. Yapısal reformlar 
meyvesini yatırımcı sayısında ve üretimde artış 
olarak gösterdiği için yüksek büyüme oranları 
ile dünya ekonomisinde ön planda olan bir ülke 
olduk. Özellikle piyasalarda serbestleşme ve 
rekabet ortamının iyileştirilmesi Türkiye’ye çok 
önemli miktarda küresel sermayenin cezbedil-
mesini sağladı. 

Hükümetlerimizden önce yaşanan kriz dönem-
leri artık vatandaşlarımız için son bulmuştur. 
Ekonomik istikrar adına kamu adına hiçbir risk 
bulundurmama temel prensiplerimizden biri ol-
muştur. Bunun yanı sıra belirsizliklerin azalma-
sı ile işletme sahiplerimiz finansmana ulaşması 
kolaylaşmıştır. Finansmana erişim kolaylaştık-
ça da yatırımlar tarihin hiç görmediği seviye-
lere ulaştı. Yatırımlar da bir taraftan üretim ve 

istihdamı desteklerken bir 
taraftan da özel sektörün 
rekabet gücünü arttırarak 
katma değeri yüksek üre-
tim ve markalaşmayı sağla-
mıştır. 

Üretim
Artan üretim ve istihdam 
ülke ekonomimizin 2003-
2017 yılları arasında yüzde 
5,7 oranında büyümesini 
sağlamıştır. Böylece ekono-
mik büyüklüğümüzü 2002 
yılında 230 milyar dolar se-
viyesinden 2017 yılı itibari 
ile 851 milyar dolar seviye-

sine ulaştırdık. Özellikle 2008 krizinden sonra 
Türkiye’nin gösterdiği büyüme performansı 
dünyadaki pek çok gelişmekte olan ülkeyi ge-
ride bırakmıştır. Öyle ki hain darbe girişiminin 
yaşandığı 2016 yılında dahi yüzde 3,2’lik bir 
ekonomik büyüme performansı sergileyerek, 
ülke ekonomimizin ne kadar köklü ve dayanıklı 
olduğunu tüm dünyaya göstermiş olduk. 

AK Parti olarak artan işgücüne nitelikli iş im-
kânı sağlamak ve istihdam dostu büyüme her 
zaman önceliklerimiz arasında yer aldı. Nite-
kim istihdamı sade bir ekonomik göstergeden 
ziyade büyümenin sosyal hayata yansıdığı temel 
bir alan olarak ele alıyoruz. 

İstihdam
Uyguladığımız istikrarlı politikalar ve reformlar 
sayesinde küresel kriz sonrasında her yıl yak-
laşık 1 milyon kişiye istihdam imkânı sağladık. 
Özellikle küresel krizin etkileri birçok ülkede 
işsizlik olarak hissedilirken ekonomimiz istih-
damda büyük başarılar elde etmiştir. OECD 
verilerine göre; 2007-2017 yılları arasında Tür-
kiye’de istihdam 7,5 milyon kişi artmıştır. Aynı 
dönemde 28 AB ülkesindeki istihdam artışının 
7 milyon 190 bin kişi olduğu göz önüne alınırsa; 
bu kriz sonrası dönemde Türkiye’nin oluşturdu-
ğu istihdam imkânının AB ülkelerinin toplamın-
dan fazla olduğu görülmektedir. 

İstihdam alanında gösterilen bu artış özellikle 
kadın işgücünde ülkemizi dünyada birinci sıra-
ya çıkarmıştır. OECD verilerine göre; Türkiye, 
2007-2017 yılları arasında kadın işgücünü en 
fazla arttıran ülke olmuştur. Ülkemizde kadın 
işgücü son 10 yılda 4 milyon 244 bin kişi art-
mıştır. Aynı dönemde kadın istihdamını 3,5 mil-
yon kişi ile yüzde 63 oranında arttırdık. Böylece 
OECD ülkeleri arasında kadın istihdamını en 

fazla arttıran ikinci ülke olduk. 

2002’de 36 milyar $ olan ihracatımızı 2017 yı-
lında 157 milyar dolara çıkardık. Açıklanan son 
verilere göre 2018 yılında 163 milyar dolarlık 
ihracat gerçekleşmiştir. Böylece 170 milyar do-
lar olan 2018 yılı ihracat hedefimize oldukça 
yaklaşmış bulunmaktayız. 

Büyüme
Büyüme performansımızı 2017’de yüzde 7,4 
oranında gerçekleştirerek G20 ülkeleri ara-
sında en hızlı büyüyen ülke ve OECD ülkeleri 
arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke konumuna 
geldik. 

AK Parti döneminde Türkiye her anlamda bir 
dönüşüm yaşadı. Benimsenen sosyal devlet 
anlayışı ile halkın refah seviyesi artırıldı. Tür-
kiye’de 2002 yılında 3 bin 581 dolar olan kişi 
başı gelir, 2017 yılına gelindiğinde 10 bin 597 
dolara, yani 3 katına çıktı.  Bu sayede alt orta 
gelir grubunda olan ülkemizi üst orta gelir gru-
buna yükselmiş oldu. Gelir dağılımında eşitlik, 
büyümenin kapsayıcılığı ekonomide en önem 
verdiğimiz hususların başında geliyor. Türkiye 
ekonomisi büyüyor evet. Ama bu vatandaşa ha-
neye ne kadar yansıyor. Biz bunu önemsiyoruz 
ve tüm politikalarımızı bu yönde gerçekleştiri-
yoruz. 

Ayrıca 2002 yılında dünyanın 21’inci büyük eko-
nomisi olan Türkiye ekonomisi bugün dünyanın 
17, Avrupa’nın 6’ncı büyük ekonomisi. Satın 
alma gücüne göre milli gelirde ise 2018 yılı iti-
bariyle 2,3 trilyon dolar ile dünyanın en büyük 
13. büyük ekonomisi olduk. 

Yeni hükümet sisteminin hayata geçmesi ile 
özel sektör odaklı büyüme modelimize devam 
edeceğiz. Yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı 
bir büyüme anlayışı ile beşeri sermayemizin, 
kurumsal kapasitemizin ve teknolojik yetkinlik-
lerimizin geliştirilmesine olanak sağlayacağız. 
Böylece 2023 hedeflerine daha hızlı bir şekilde 
ulaşacağız. 

Makroekonomik istikrardan elde edilen kaza-
nımlarımızı yine ekonomiye yönlendirmeye de-
vam edeceğiz. Mali disiplinden taviz vermeden 
sermaye piyasalarında genişleme ve derinleşme 
sağlayarak ülkemizi bir yatırım cazibesi merke-
zine dönüştüreceğiz. Yeni hükümet sistemi ile 
iş ve yatırım ortamında iyileşmeler hız kazana-
cak fiziki ve sosyal altyapı yatırımları ile ekono-
mimizin gücüne güç katacağız. Belirsizlikleri 
azaltan, hızlı ve etkili icraat imkanı sağlayan, 
sürekli istikrar ortamını garanti eden yeni yöne-
tim sistemi ile milletimizin hizmetinde olmaya 
devam edeceğiz. 

AK PARTİ DÖNEMLERİNDE 
TÜRKİYE EKONOMİSİ
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“CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA 
EVDE BAKIM İHTİYACI OLAN 
İNSANLARIMIZA BAKIYORUZ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur 
Çalık, Malatya’da 8 çocuklarından 6'sında 
kas erimesi olan Katı ailesini yeni evle-
rinde ziyaret etti. Çalık, "14-15 yaşından 
sonra çocuklarımızda kas hastalığı 
ataksiden dolayı maalesef yatağa bağlı 
duruma gelmiş vaziyetteler. Biz ilk gün-
den itibaren çok yakın takiplerini yap-
tık. Anne, baba ve çocuklarımızın biz-
den talebi rahat bahçeli bir evdi. Şimdi 
yeni evlerinde ziyaret ettik, evlatlarımı-
zın hepsi buradalar" dedi.

Kas erimesi nedeniyle yatağa bağlı olarak 
yaşamını sürdüren Emine ve İbrahim Katı 
çiftinin çocukları; Yeter, Ümmü Gülsüm, 
Ilgın, Mehmet, Yunus ve Ali’nin Yakınca'da 
oturduğu evi ziyaret eden Çalık, ailenin ev 
talebini yerine getirdi. Aile, engelli çocuk-
larının rahat edebileceği şekilde yapılan 
yeni evlerine taşındı.

Çalık, "Ailemizin evi Yakınca Mahalle-
sindeydi. Orada ikinci katta oturuyor-
lardı. 8 evlatları var ve 8 evladın 2 tanesi 

dışındakiler maalesef yatalak hasta. 
14-15 yaşından sonra çocuklarımızda 
kas hastalığından dolayı maalesef yata-
ğa bağlı duruma gelmiş vaziyetteler. Biz 
ilk günden itibaren çok yakın takipleri-
ni yaptık. Anne, baba ve çocuklarımızın 
bizden talebi rahat bahçeli bir evdi. Şim-
di ailemizi yeni evlerinde ziyaret ettik, 
evlatlarımızın hepsi buradalar. Bu eve 
taşınmaktan çok büyük memnuniyet 
duydular" diye konuştu.

Katı ailesinin engelli çocuklarının her 
fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile bir araya gelmek istedikleri-
ni ifade eden Çalık, "Evlatlarımız, evde 
bakım ücretlerini alıyorlar. Yemeklerini 
belediyemiz karşılıyor. Belediye baş-
kanlarımıza ve iş insanlarına emekleri 
için teşekkür ediyorum. Evlatlarımla 
birlikte olmak ve onlardan memnuniyet 
ifadelerini duymak beni hassaten mutlu 
etti. Bir evde 8 evladımızın 6'sının en-
gelli olması anne-baba açısından da çok 

zor bir durum. Buna rağmen anne ve ba-
bamız evlatlarına çok güzel bir şekilde 
bakıyorlar. İkisine de çok teşekkür edi-
yorum. Biz üzerimize düşeni yapmak 
için gayret gösteriyoruz. Ziyaretimizde 
de eksiklerini söylediler, onları da en 
kısa zamanda çözüme kavuşturacağız. 
Hepsinin ortak bir talebi var, inşallah 
nasip olursa Sayın Cumhurbaşkanımızı 
evlerinde misafir etmek istiyorlar. Biz 
de Cumhurbaşkanımız Malatya'ya geldi-
ğinde bu 8 evladımızı evlerinde ziyaret 
etsin istiyoruz" dedi.

Baba İbrahim Katı ise "AK Parti teşkila-
tına teşekkür ediyorum, bize ev yaptır-
dılar. Aynı zamanda bu evin yapımında 
emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum. Bize çok güzel bir ev yaptılar. 
Bütün gereken yardımları da yapıyorlar. 
Allah herkesten razı olsun. Cumhurbaş-
kanımıza da özellikle teşekkür ediyo-
rum.” ifadelerini kullandı.






