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MAHİR ÜNAL
Parti Sözcüsü

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

Türkiye, Gerçek 
Manada Sağlam 

Ekonomik Temeller 
Üzerine Oturmaktadır 
ve Her Türlü Badireyi 

Atlatabilecek 
Kapasiteye Sahiptir

“

“
Partimizin iktidara gelmesiyle birlikte o güne kadar çözülemeyen tüm sorun-
larının üzerine giden, kronikleşen ve çözümü imkânsız gibi görünen sıkıntıları 
cesareti ve kararlılığıyla nihayete kavuşturan Türkiye, 16 Nisan referandumu 
ve bu referandumda halk tarafından onaylanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminin 24 Haziran’da hayata geçirilmesiyle beraber yeni bir döneme kapı 
aralamıştır. Bu yeni dönem hem sistemsel krizlerin ortadan kaldırıldığı, güçlü 
ve etkin bir yönetim anlayışıyla Türkiye’yi içerisinde bulunduğu coğrafyanın 
şartlarına uyumlu bir yapıya kavuşturmak, yani daha güçlü kılmak, hem de 
toplumsal refahı bu güçlü yönetimin teminatı altına almayı ifade etmektedir. 

Türkiye uzun yıllardan beri çevresindeki istikrarsızlık çemberine rağmen 
ekonomisinden, üretiminden, gelişiminden ve belki de en önemlisi olarak 
güvenliğinden ödün vermemiştir. Tunus’ta başlayan, Mısır’daki devrime karşı 
darbeyle tersine dönen ve Suriye’de kilitlenerek bölgemizde büyük yıkımlara 
sebebiyet veren olaylar, Türkiye’yi doğrudan etkilemektedir. Bununla birlikte, 
Türkiye’nin 7 Şubat MİT krizi ile başlayan, Gezi Parkı Şiddet Eylemleri, 17-25 
Aralık Emniyet ve Yargı darbesi ile devam eden ve 15 Temmuz darbe teşeb-
büsüne kadar ilerleyen süreçte karşılaştığı sıkıntılar, her devletin üstesinden 
gelme kabiliyetine sahip olamayacağı olaylardır. 

Tüm bunlara rağmen Türkiye ekonomisini kendi rayında tutmayı başarmış, 
hem yatırımlarına, hem üretimlerine hem de Savunma Sanayi gibi stratejik 
öneme sahip endüstriyel atılımlarına hız kesmeden, Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve kararlılığı ile devam etmiştir.

Son dönemde yaşanan Döviz kuru dalgalanmaları, Türkiye’nin ekonomik ger-
çekleri ile bağdaşmamaktadır. Türkiye ekonomisinin dinamikleri son derece 
sağlam ve sağlıklıdır. Türkiye 2018’in ilk çeyreğinde %7.3, ikinci çeyreğinde 
%5.2 oranında büyüme kaydetmiştir. Son hesaplama ile büyüme oranında 
dünyada 7.sıradadır. 

Hem çevremizdeki istikrarsızlık dalgalarının etki alanı içerisinde bulunan, 
hem ekonomi hamleleriyle desteklenmiş bir takım uluslararası sindirme ope-
rasyonlarına maruz kalan Türkiye, gerçek manada sağlam ekonomik temeller 
üzerine oturmaktadır ve her türlü badireyi atlatabilecek kapasiteye sahiptir.

Partimiz, 6.Olağan Büyük Kongremizi büyük bir demokrasi olgunluğu içe-
risinde, Türkiye’yi yönetme ehliyetine sahip olmanın sorumluluk bilinciyle 
gerçekleştirmiştir. Cumhurbaşkanımız, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde, ilerlemeyi yenilenme ile teminat altına aldığını bir kere daha 
göstermiştir. Partimiz Türkiye’yi değiştirip dönüştürürken kendisinin eskide 
kalmadığını, sürekli yenilenerek, sürekli güçlenerek yoluna devam ettiğini en 
güzel şekilde göstermiştir. Büyük bir dava bilinci ve fedakârlık örneği ile bu 
güne kadar türlü hizmetlerde bulunan kimi yol arkadaşlarımız, yerlerini yeni 
gelenlere, gençlere bırakmıştır. Bu vesileyle bir kere daha, bugüne kadar hiz-
metlerde bulunan yol arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kongremiz-
de göreve yeni gelen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyoruz.

Fotoğraf:

Ali Sarıgül
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Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 
"Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında 
siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, 
türlü türlü engellere rağmen başarılarla 
dolu 16 yılı geride bıraktı.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, 
Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vak-
fı (SETA) tarafından düzenlenen "Ku-
ruluşundan Bugüne AK Parti Sempoz-
yumu"na katıldı.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 
Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 
6. Olağan Büyük Kongresi'nde Konuş-
tu.

“Avrupa, Türkiye’nin büyük bir Avrupa 
devleti olduğunun idrakine varmalıdır”

Cumhuriyet tarihimizin en güzel eko-
nomik verilerinin sağlandığı AK Parti 
iktidarımızda bu zamana kadar hangi 
adımlar atılmış ve olumlu sonuçlar 
alınmışsa şimdi de aynı hassasiyetle 
tedbirler alınmaktadır.

xxxxxxx
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"TÜRKİYE'NİN EKONOMİK DİNA-
MİKLERİ SAĞLAMDIR, GÜÇLÜDÜR”

MİLLETİN 
KUTLU DAVASI

AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ #KAZANACAĞIZ “YEREL SEÇİMLERDEN ZAFERLE 
ÇIKACAĞIMIZA HİÇ ŞÜPHEM YOK”
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AK Parti AK Parti Ar-Ge BaşkanlığıRöportaj

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından  
Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Milli 
Savunma Üniversitesi Harp Okulları 
Mezuniyet Töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'n-
de 10. Büyükelçiler Konferansı katı-
lımcılarına verilen öğle yemeğinde 
yaptığı konuşmada, büyükelçileri mil-
letin evinde ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Malazgirt Meydan Muharebesi 
Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen 
Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Tö-
reni'nde halka hitap etti. 

AK Parti Gençlik Kolları, AK Parti da-
vasının en geniş anlamda siyaset okulu-
dur.

Sosyal medya kampanyalarımız tüm 
dünyada Türkiye’nin sesi oldu!

Genel Başkan Yardımcısı Av. Hamza 
Dağ, Kütahya ve Kırıkkale’de bir dizi 
ziyaretlerde bulundu.
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‘HATALI SÜRÜCÜYE KIRMIZI DÜDÜK’ PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

81 ilde 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı 
sürücüye kırmızı düdük' projesi gerçekleştiril-
di. Projenin tanıtımı, İçişleri Bakan Yardımcısı 
Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal 
Uzunkaya, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı 
Korgeneral Ali Çardakcı, Trafik Eğitim ve Araş-
tırma Daire Başkanı Ali Temiz, Trafik Planlama 
ve Destek Daire Başkanı Mehmet Yavuz’un katı-
lımıyla İçişleri Bakanlığında gerçekleştirildi. 

ALTIN ADAM METE GAZOZ YİNE GURURLANDIRDI

DOKUZ GÜNLÜK KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE İÇ TURİZMDE EN HAREKETLİ DÖNEM YAŞANDI

Bulgaristan'da sona eren Avrupa Grand Prix 
müsabakaları klasik yay erkeklerde Türk spor-
cu Mete Gazoz altın madalyanın sahibi oldu. 
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açık-
lamaya göre, başkent Sofya'da düzenlenen mü-
sabakalarda klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, 
finalde Moldovalı Dan Olaru'yu 6-0 yenerek bi-
rinciliği elde etti.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili, geçen yılla-
ra göre iç turizmde en hareketli dönemini yaşa-
dı. Sahil kentlerinde turizmcilerin 'Yer kalmadı, 
gelmeyin' uyarıları yapmak zorunda kaldığı bu 
bayramda TÜRSAB'a göre 2 milyon kişi seyahat 
ederken, 2,5 milyar TL de gelir oluştu.
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TÜRK SAVAŞ PİLOTU, F-35 UÇAĞI İLE ABD'DEKİ İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

'MEDYA OSCARLARI' SAHİPLERİNİ BULDU

Türk savaş pilotu, ABD'deki uçuş eğitimleri kap-
samında, F-35 uçağı ile ilk uçuşunu gerçekleş-
tirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açık-
lamada, "Türk pilotlarının ABD'de devam eden 
eğitimleri kapsamında pilotumuz tarafından ilk 
F-35 uçuşu, 28 Ağustos 2018 tarihinde gerçek-
leştirilmiştir." ifadesi yer aldı.

40. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Radyo Tele-
vizyon Gazetecileri Derneği, 17 farklı kategoride 
21 kişi ve kuruma ödül verilmesini kararlaştırdı. 
RTGD Başkanı Şebnem Bursalı yaptığı açıkla-
mada, "Dernek olarak 40'ıncı yılımızı kutlama-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. 40'ıncı yıla özel sos-
yal sorumluluk projelerimizin yanı sıra, bu yıl 8 
kadın gazeteci arkadaşımızın ödül almaya hak 
kazanması mutluluğumuzu daha da arttırdı." ifa-
delerini kullandı.

TERÖRDEN TEMİZLENEN TUNCELİ TURİZM KENTİ OLDU

DOKUZ GÜNLÜK KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE İÇ TURİZMDE EN HAREKETLİ DÖNEM YAŞANDI

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla 
terörden temizlenen Tunceli, Valilik ve Belediye-
nin yürüttüğü çalışmalarla son 8 ayda turizmde 
adından söz ettiriyor. 8 ay içerisinde Tunceli'ye 
gelen turist sayısı geçmiş yıllara göre 3 kat arttı. 
2017 yılında Tunceli'ye gelmek için uçak bileti 
alan vatandaş sayısı 29 bin iken, bu yıl 66 bin 
500 olduğu görülüyor. Bu yoğunlukla birlikte bir 
yıl önce otellerdeki doluluk oranı yüzde 15 iken, 
bu yıl yüzde 95'lere ulaştı. 2017 yılında şehre gi-
ren araç sayısı 797 bin iken, bu yılın ilk 8 ayında 
bu sayı 1 milyon 300 bini geçti.
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APPLE ÇİN VE HİNDİSTAN’DA PAZAR PAYINI KAYBEDİYOR

MOSKOVA'DA "TÜRKİYE FESTİVALİ"

ABD, FİLİSTİN YARDIMLARINDA KADEMELİ KESİNTİ YAPIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Tür-
kiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) 
katkısıyla bu yıl ikincisi düzenlenen festival 
Moskova'nın en prestijli parklarından Krasna-
ya Presnaya'da açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Ersoy festivalin açılışında yaptığı ko-
nuşmada, geçen yıl da aynı yerde gerçekleştiri-
len Türkiye Festivaline yoğun ilgi gösterildiğini, 
bunun sevindirici olduğunu belirtti.

ABD'nin Filistin hazinesine yaptığı yardımlarda 
2012'den 2017'ye gelinceye dek yaklaşık 200 
milyon dolarlık düşüş yaşandı. ABD'nin 2012 
yılına kadar Filistin yönetimi hazinesine yaptığı 
destek 250-300 milyon doları bulurken bu ra-
kam 2017'de 75 milyon dolara kadar geriledi. 
Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah yaptığı 
açıklamada, ABD yönetiminin, Filistin hazinesi-
ne doğrudan ve dolaylı yollarla yaptığı tüm yar-
dımları kesme kararı aldığını söyledi.

Dünyanın en büyük iki cep telefonu pazarı Çin ve 
Hindistan'da iPhone'un pazar payı büyük ölçüde 
düşmüş durumda. Çin cep telefonu piyasasında 
Apple'ın payı 2017'nin dördüncü çeyreğinde yüz-
de 15 iken, bu yılın ikinci çeyreğinde 8'e düştü. 
Apple, yılın ikinci çeyreğinde Hindistan'da ilk 
5'te yer alamadı ve pazar payının büyük bölümü-
nü Güney Koreli ve Çinli firmalara kaptırdı.
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EKSİKLİĞİ OTİZME NEDEN OLABİLEN BİR GEN KEŞFEDİLDİ

AKDENİZ SON 3 YILDA "EN ÖLÜMCÜL" HALE GELDİ

VATİKAN'IN "UTANCI" ÇOCUK İSTİSMARCISI RAHİPLER

Çin Bilimleri Akademisinden bilim adamları, fa-
reler üzerinde yaptıkları deneylerde, PAK2 geni 
ve bu genin kodladığı PAK2 treonin kinaz enzi-
mi eksikliğinin otizmin ortaya çıkmasına neden 
olabileceğini buldu. Söz konusu deneylerde, fa-
relerdeki PAK2 geni kaldırıldı. Daha sonra yapı-
lan gözlemlerde söz konusu genin eksikliğinin 
sinirsel fonksiyonların anormalleşmesine ve 
otizmle alakalı davranışların ortaya çıkmasına 
yol açtığı gözlendi.

Birleşmiş Milletler (BM), Akdeniz'den Avru-
pa'ya düzensiz göçmen geçişlerinin 3 yıl önce 
Bodrum'da Aylan Kürdi'nin cesedinin bulunma-
sından bu yana "en ölümcül" hale geldiğine dik-
kati çekti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (BMMYK), "Umutsuz Yolculuklar" 
adıyla yayımlandığı raporunda, Akdeniz'in dü-
zensiz göçmenler için ne kadar tehlikeli olduğu-
nu bir kez daha vurguladı. Raporda, 2018 başın-
dan bu yana Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya 
çalışan bin 600'den fazla düzensiz göçmenin 
yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu kaydedildi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yüzlerce Kato-
lik rahibin, binden fazla çocuğa cinsel istismarda 
bulunmakla suçlanması, Katolik dünyasının cin-
sel istismar vakalarını yeniden tartışmaya açtı. 
Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık 
bir soruşturmanın ardından çocuklara yönelik 
cinsel istismarların, Pensilvanya ve Vatikan'daki 
kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' bir şe-
kilde örtbas edildiği sonucuna ulaşsa da suçla-
malar sadece ABD ile sınırlı değil.
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"KURULUŞUNDAN BUGÜNE
AK PARTİ SEMPOZYUMU"

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi 
ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ta-
rafından düzenlenen "Kuruluşundan Bu-
güne AK Parti Sempozyumu"na katıldı.

ATO Congresium'da düzenlenen sempoz-
yumda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
AK Parti'yi ve AK Parti dönemini anlama-
nın bugünlerde çok daha önemli olduğunu 
belirtti. Erdoğan, siyasetten dış politikaya, 
ekonomiden toplumsal hayata kadar her 
alanda AK Parti'nin Türkiye'de gerçekleş-
tirdiği büyük dönüşümün konuşulacak, 
tartışılacak, değerlendirilecek olmasını 
çok çok önemli gördüğünü söyledi. 

SETA'nın dört ayrı kitapla, bugünkü sem-
pozyumun tartışma zeminini oluşturdu-
ğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
katılımcıların geleceğe ışık tutacak yeni 
yaklaşımları, stratejileri ortaya koyacağını 
bildirdi. 

"AK Parti'yi Anlamak İçin 
Önce Türkiye'yi Anlamak 

Gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 
nevzuhur bir siyasi oluşum olmadığına 
işaret ederek, şöyle devam etti:

"Biz en başından beri AK Parti'yi mille-
timizin partisi olarak gördük ve öyle ta-
nımladık. AK Parti'nin tarihi, milletimi-
zin tarihi kadar eskidir. Cumartesi günü 
yapacağımız büyük kongremizde bu ko-
nuyu enine boyuna kamuoyumuzla pay-
laşacağız. AK Parti'yi anlamak için önce 
Türkiye'yi ve Türk milletini anlamak ge-
rekiyor. Tarihiyle, kültürüyle, sevinciyle, 
hüznüyle bu milleti anlamayan hiç kim-
se AK Parti'nin ne olduğunu, nereden 
geldiğini, ne yaptığını, nereye gittiğini 
çözemez."  

AK Parti'nin 2001 Ağustos'unda kurul-
duktan sonra 2002 Kasım'ında iktidar 
olmasına ve girdiği her seçimden birinci 
çıkmasına akıl erdiremeyenlerin bakış 
açısını değiştirmeleri gerektiğini vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri 
kullandı: 

"Bizimle girdikleri her yarışı kaybeden-
lerden bazılarının, işi millete hakaret 
etmeye kadar vardırmalarını aslında 

hiç de şuursuz bir tepki değildir. Bunlar, 
geçmişte hem devletin imkanlarını tepe 
tepe kullanmış hem de milletimizin 
değerlerine, inancına, kültürüne savaş 
açmış faşist bir zihniyetin önümüzdeki 
temsilcileridir. Seçimler sonrasında ser-
giledikleri tavırlar da AK Parti'yi değil, 
milleti yenememiş olmanın hırsından 
kaynaklanıyor. Bu kesim, artık ülkemize 
ve milletimize olan düşmanlıklarını AK 
Parti'ye muhalefet örtüsü altında gizle-
yemez hale geldi. Esasen tüm bunları 
hayırlı gelişmeler olarak görüyorum. 
Türkiye tartışmaların, kodlar, şifreler, 
semboller değil, açık yüreklilikle yapıla-
bildiği bir ülke olmalıdır. Son günlerde 
yaşanan hadiseleri de bu çerçevede de-
ğerlendiriyorum."

Türkiye'ye yönelik açık bir ekonomik saldı-
rının varlığına dikkati çeken Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "Eskiden bu işler, daha 
sofistike, daha örtülü, daha dolaylı yol-
lardan yapılıyordu. Şimdi bodoslama 
bir şekilde üzerimize geliyorlar." dedi. 

Buna karşı yapılacak iki şey olduğuna işa-
ret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

"Bunlardan biri ekonomik, diğeri siyasi 
tavırdır. Ekonominin gerektirdiği ted-
birleri aldık alıyoruz. Hazine ve Maliye 
Bakanlığımız ile tüm ilgili kurumlarımız 
bu konuda gece gündüz çalışıyorlar, ça-
lışacaklar. Biz de tüm süreci yakından 
takip ediyoruz. Yapabileceğiniz ikinci ve 
bana göre asıl önemli olan husus, siyasi 
duruşumuzu sağlam tutmaktır. Madem 
maruz kaldığımız saldırıların ekonomi-
mizin gerçek durumuyla bir ilgisi yok-
tur, işin arkasında başka niyetler vardır, 
öyleyse bizim de kendimizi buna göre 
konumlandırmamız gerekiyor. Ekono-
mi alanında cari açık, faizler, enflasyon 
başta olmak üzere çözmemiz gereken 
bazı sorunlar olduğu gerçeğini elbette 
gözden ırak tutmuyoruz. Ama aynı za-
manda ülkemizin uzun süredir ulusla-
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rarası alanda gerçek ekonomik gücüyle 
ve potansiyeliyle mütenasip bir konuma 
yerleştirilmeye çalışıldığını da biliyoruz. 
Son saldırı, bu haksızlığın üzerine adeta 
dikenle gelinerek, cilalı sözleri, fiyakalı 
raporları, cafcaflı klasikleri anlamsız 
hale getirmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ismini 
kapatıp ülkemizin ekonomik verilerini yer-
li yabancı, dost düşman kime gösterirse-
niz gösterin ortada bir gariplik olduğunu 
fark edecektir." dedi. 

"Huzurun, Güvenin, 
İstikrarın Teminatı Bir Ülke 

Durumundayız"

Son döviz kurunda yaşananlara bakılma-
sını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu 
değerlendirmelerde bulundu:

"Dolar, ülkemizin parası karşısında 
nasıl oldu da bir anda 4,8 seviyesinde 
nasıl oldu da 7'lere fırladı. 15 Temmuz 
sabahı 2,8 seviyesinde olan kurun iki 
yılda 4,8 seviyesine çıkmış olması dahi 
anlamsızken bu durumu nasıl izah ede-
ceğiz. Ortada buna sebep olacak bir fev-
kaladelik, anormallik var mı diye bak-
tığımızda gördüğümüz manzara şudur; 
Türkiye'nin 1994 ve 2001 krizinde veya 
10 yıl önceki mortgage krizinde, Avrupa 
ve Asya'da olduğu gibi bankaları mı bat-
tı, hayır. Bugün ülkemiz her bakımdan 
dünyadaki en sağlam bankacılık sistem-
lerinden birine sahiptir. Borçlarımızı tı-
kır tıkır ödediğimiz gibi..." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 
kamu borç stokunun milli gelire oranında 
Avrupa'nın en iyi ülkesi olduğunu belirtti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydet-
ti:

"Türkiye çok büyük bir felaket yaşayıp, 
üretemez, ticaret yapamaz bir konuma 
mı düştü? Hayır. Hamd olsun ekonomi-
miz tıkır tıkır çalışıyor. İhracatta, tu-
rizmde, istihdamda rekorlar kırdığımız 
bir dönemden geçiyoruz. Dünyada ör-
nek gösterilen, turizmde adeta patlama 
yaşayan bir ülke konumundayız. Bir sa-
vaşa mı girdik, işgale mi uğradık, siyasi 
veya sosyal bir kaos mu yaşıyoruz? Ha-
yır. Tam tersine kendi topraklarımızda 
da bölgemizde de huzurun, güvenin, 
istikrarın teminatı bir ülke durumunda-
yız. Öyleyse bu soruna her zamanki kla-

sik yaklaşım dışında bir bakış açısıyla 
bakmak, ona göre bir hareket tarzı be-
lirlemek zorundayız. Bizim yaptığımız 
şu anda budur."  

“AK Parti, Bir İddia Değil, 
İspattır”

Sempozyumda, "Siyasetin ve Devletin Dö-
nüşümünde AK Parti" başlıklı oturumun 
açılış konuşmasını yapan  Genel Başkan 
Yardımcımız Mahir Ünal, AK Parti'nin en 
önemli özelliğinin karşılaştığı zorlukları 
aşma kabiliyeti olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin yaşanan krizleri çözmede ve 
demokrasiyi öncülemede ortaya koyduğu 
siyasi tavrın önemine değinen  Ünal, "AK 
Parti, kurulduğu günden bugüne kadar 
demokrasinin, demokratik siyasetin ya-
şadığı, krizlerin çözümünde, karşılaştı-
ğı zorlukları aşma kabiliyetinde çok bü-
yük bir sınav vermiştir. Bu yönüyle AK 
Parti, bir iddia değil, ispattır. AK Parti, 
bizim birçok sualimizin cevabıdır." dedi. 

"AK Parti'yi Bir Millet 
Hareketi Olarak Görmemiz 

Gerekir"

CHP'nin ilk defa bir şey yapmak istediğini 
belirten Ünal, şöyle devam etti:

"CHP dedi ki; ‘Ben de bir seçim siste-
mi kuracağım ve kendi müşahitlerimle 
sandıkları yakından izleyeceğim ve o 
ıslak imzalı tutanakları sisteme gire-
rek, yıllardan beri AK Partinin, daha 
öncesinde Refah Partisinin yaptığı sis-
temi ben de işleteceğim.’ Bu sistemi 

maalesef işletemedi. Çünkü bir siyasi 
hareketi ayakta tutan en aşağıdaki ada-
mın duygusudur. Onun duygusuyla, en 
tepedeki liderin duygusu birleştiğinde 
işte o zaman bunun adı bir siyasi hare-
ketten ziyade, bir millet hareketi olmayı 
hak eden bir durumdur. O yüzden  AK 
Parti'yi partilerden bir parti olarak gö-
remeyiz, AK Parti'yi bir millet hareketi 
olarak görmemiz gerekir." 

"AK Parti'yi Bir Millet Aşkı 
Hikayesi Olarak Görüyoruz"

Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan  liderliği-
ni oluşturan kimyayı, onun inanç, duygu, 
düşünce, değer dünyasının da anlaşılması 
gerektiğini belirterek, AK Parti siyaseti ko-
nuşulurken, adanmışlık ve aidiyet gibi  li-
derliğin de değer, duygu, inanç, cesaret, 
dürüstlük ve bütün bunlarla kurduğu iliş-
kinin ahlakının da konuşulması gerektiği-
ni söyledi. 

AK Parti'yi konuşurken, aynı zamanda 
ahlakın da kaçınılmaz olarak konuşuldu-
ğuna işaret eden  Ünal, "Recep Tayyip 
Erdoğan'ın liderliğinde adanmışlığın, 
dürüstlüğün ve cesaretin en güzel şekli-
ni defalarca sınanmış ve bedeli ödenmiş 
olarak görürüz.  Ziya Paşa'nın meşhur 
sözü vardır ya (Ainesi iştir kişini lafa ba-
kılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı ese-
rinde.)" ifadesini kullandı. 

Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik 
kollarından itibaren değerlendirildiğin-
de, defalarca hem kişisel ilişkilerinde hem 
milletiyle kurduğu ilişkide hem yaşadığı 
krizlerde her sınanmasının bedeli öden-
miş ve iddiası ispat edilmiş bir duruşu gös-
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terdiğine dikkati çekti.

Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AK Parti'yi bir millet aşkı hikayesi ola-
rak görüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın 
liderliğini de milletine aşık bir adamın 
hikayesi olarak görüyoruz.  Bir millet 
aşkı hikayesi ve milletine aşık bir ada-
mın hikayesi birleştiğinde tam da bu-
günlerde ortaya çıkan büyük bir millet 
mukavemetini görüyoruz. Saldırılar 
karşısında milletin nasıl kenetlendiği-
ni, nasıl mukavemet gösterdiğini, nasıl 
birlik ve beraberlik sergilediğini görüyo-
ruz. Eğer bir güç varsa bu aziz milletin 
yüksek mukavemetidir ve o mukaveme-
tin altında yatan birlikteliği, beraber-
liği oluşturan inanç, duygu ve düşünce 
birlikteliğidir. Bunun da merkezinde, 
mihenginde Recep Tayyip Erdoğan’ın li-
derliği yatmaktadır."

“Proaktif Bir Dış Politika 
İzlemeye Başladık”

Sempozyumun, "AK Parti Dış Politi-
kasına Farklı Bakışlar" başlıklı ikinci 
oturumunun açılışında konuşan  Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti ku-
rucularından birisi olarak, partinin ku-
ruluş  yıl dönümünde anlamlı bir etkinlik 
düzenleyen SETA'yı tebrik etti.

AK Parti'nin politikalarıyla ilgili 16 yıl bo-
yunca çok sayıda tez, kitap, makale yazıldı-
ğını anlatan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan partiyi kurma-
sıyla birlikte hiçbir şey artık eskisi gibi 
olmayacaktı." diye konuştu. Bunun tüm 

politikaları kenara atmak anlamına gelme-
diğini ifade eden Çavuşoğlu, önce masada 
olan, yarım kalan konuları tamamlamak 
için yoğun bir dış politika izlediklerini söy-
ledi.

Dış politikadaki Avrupa Birliği (AB) üyeliği 
fırsatının heba edilmemesi için tüm üyeler-
le görüşerek yoğun bir çaba yürüttüklerini 
dile getiren  Çavuşoğlu, 3 Ekim 2005'te 
müzakerelerin başladığını ve ardından si-
yasi engellerin ortaya çıkarıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, AB hayalinin istedikleri gibi 
gitmediğini ancak o süreçte ciddi bir re-
form süreci başladığını ve reformcu kim-
liğine kavuştuklarını vurguladı. Söz konu-
su 16 yıllık süreçte dış politikada İslam 
dünyası, Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar, 
Afrika, Latin Amerika, Asya Pasifik gibi 
bölgelerin ihmal edilmiş olduğunu hatırla-
tan Çavuşoğlu, tüm bu bölgelere ulaşabil-
mek için çok yönlü, proaktif bir dış politika 
izlemeye başladıklarını anlattı.

Bakan  Çavuşoğlu, "Bu, bazıları tarafın-
dan bir eksen kayması olarak nitelendi-
rilse de bu adımlarla biz tam anlamıyla 
Türk dış politikasını yeniden bir eksene 
oturttuk." dedi.

Çavuşoğlu, önceliklerinin tüm ülkelerle 
ilişkileri geliştirmek olduğunu, ilişkilerin 
çok iyi olduğu ülkelerle de yüksek düzeyli 
işbirliği konseyi gibi mekanizmalarla daha 
da üst seviyeye ulaşmak için çabaladıkla-
rını kaydetti.

Türkiye'nin geçmişte birçok uluslararası 
kuruluşa üye olsa da o kuruluşlarda söz 
sahibi olmadığını hatırlatan  Çavuşoğlu, 

kendilerinin tüm kuruluşlarda bir statü 
elde edebilmek için yoğun çaba sarf ettik-
lerini söyledi.

Mevlüt  Çavuşoğlu, her örgüte üye oluna-
mayacağını fakat birçok üyelik statüsü 
bulunduğunu belirterek, "Bu örgütlerde 
bulunmamız hem haklarımızın aranma-
sı bakımından önemli, hem de bunlarla 
serbest ticaret anlaşması imzaladığınız 
zaman tüm ülkelerle imzalamış oluyor-
sunuz, ekonomik anlamda da önemli. 
Diğer taraftan, karar mekanizmalarına 
da nüfuz edebiliyorsunuz." değerlendir-
mesinde bulundu.

"Milletimiz Bugün de 
Devletinin Yanında Dimdik 

Ayakta"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 
Sempozyumda, "AK Parti Döneminde 
Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Kal-
kınma" başlıklı panelin açılış konuşması-
nı gerçekleştirdi. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın liderliğinde 16 yıldır ekonomide 
büyük bir başarı hikayesi yazıldığına işaret 
eden Albayrak, AK Parti kadrolarının bu-
gün bir kere daha yeni başarı öyküsü yaz-
maya talip olduklarını belirtti. 

Albayrak, son 5 yıldır doğrudan terör ör-
gütleriyle çok fazla uluslararası sınama 
ve saldırılara maruz kalan Türkiye'nin ilk 
defa geçtiğimiz günlerde küresel finansal 
sistemin en büyük oyuncusu tarafından 
doğrudan hedef alındığına işaret etti. 

Özellikle 10 Ağustos'ta Türk lirasına doğ-
rudan en üst düzeyden saldırının ilan edil-
diğini vurgulayan  Albayrak, şöyle devam 
etti: 

"Hamdolsun bir kez daha milletimiz, 
kurumlarımız, bankacılık sektörümüz 
başta olmak üzere tüm özel sektör baş-
kanlarımız çok sağlam, kararlı bir du-
ruş ortaya koydular. Bu zorlu süreçten 
geçerken ilk günden itibaren tüm pay-
daşlarla çok yakın bir çalışmayla  aksi-
yon planı oluşturduk. Merkez Bankamız 
ve BDDK piyasadaki baskıyı azaltmak 
için gerekli tüm tedbirleri aldı. Serbest 
piyasa kuralları çerçevesinde  kalarak, 
gereken tüm piyasa araçlarını devreye 
sokarak adımlarımızı atmaya devam 
edeceğiz. Saldırılara karşı aksiyon 
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adımlarımızı hayata geçirirken reel sek-
tör ve bankalarımıza yönelik de bir dizi 
tedbir uygulamaya devam edeceğiz. Ku-
run en çok etkilediği reel sektörün ban-
kalarla kredilerinin yeniden yapılandı-
rılmalarına ilişkin çerçeve anlaşması 
bir noktaya geldi. Böylece yapılandırma-
ları artık daha net bir şekilde yasal bir 
çerçeveye oturtmuş oluyoruz."

Bankalar ve BDDK ile kur artışından et-
kilenen firmaları tespit ederek, kamunun 
da elini taşın altına koyduğu büyük bir dö-
nüşümle bu kuruluşları daha da rahatlat-
maya devam edeceklerini   anlatan Albay-
rak, Merkez Bankası'nın bankaları likidite 
konusunda rahatlatacak çok önemli bazı 
uygulamaları hayata geçirdiğini kaydetti. 

"Bankalarımızın ve özel sektörümüzün 
sonuna kadar yanındayız." diyen  Albay-
rak, bu zorlu sürecin aksiyon planı çer-
çevesinde oldukça önemli bir iyileşme ve 
rahatlatma süreciyle tamamlanacağını 
bildirdi. 

Albayrak, Türk  bankacılık sektörünün 
güçlü, sermaye yeterlilik oranlarının ya-
sal sınırların oldukça üzerinde olduğuna 
işaret ederek, "Bu süreç bize bazı eksik 
olduğumuz alanları da gösterdi. Tüm 
paydaşlar gerekli adımları atarak ban-
kacılık sektörümüzü çok daha güçlü bir 
yapıya kavuşturacağımız sürece doğru 
emin adımlarla ilerliyoruz. Son 5 yıldır 
ülkemize karşı yapılan her türlü art ni-
yetli girişim ve saldırıları ferasetiyle 
doğru okuyan milletimiz, bugün de bir 
kez daha devletinin yanında dimdik 
ayakta durmaktadır. Bu aziz milletin bir 
ferdi olmaktan, tıpkı 15 Temmuz'da ol-
duğu gibi ne kadar gurur duysak azdır." 

diye konuştu.

“AK Parti Gönül Köprüleri 
Kurdu”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kuru-
luşundan Bugüne  AK  Parti  Sempozyu-
mu"nda,  AK  Parti'nin Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk 
siyasetinin en güçlü ve prestijli markası ol-
duğunu söyledi.

AK  Parti'nin bütün renkleri ve sesleriyle 
bir Türkiye  partisi olduğunu ifade eden 
Gül, şunları kaydetti:

"AK  Parti, dili, mezhebi, etnik kimliği 
ne olursa olsun 81 milyonun tamamını 
benzer hayaller ve ortak  hedefler doğ-
rultusunda buluşturan bir milli mer-
kezin adıdır. İşte siyasetteki bu milli 
merkez, 16 yıllık tek başına iktidarı 

döneminde icraat odaklı politikalarıyla 
hep öne çıkmıştır. Bu icraatları sadece 
maddi kalkınma anlamında düşünmek 
anlamak da elbette hatalı olur. AK Par-
ti  bu ülkede tüneller, köprüler yapma-
dı, aynı zamanda vatandaşıyla asla 
ama asla kopmayacak  gönül köprüleri 
kurdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da 
söylediği gibi, bu siyasi hareket devlet 
ile millet arasındaki makası birleştirdi, 
devlet ile milleti bütünleştirdi."

"Millet İlk Defa Kendisini 
Birinci Sınıf Vatandaş 

Olarak Hissetti"
Türkiye'nin  AK  Parti  ile sivilleştiğini, öz-
gürleştiğini ve özgüven kazandığını  akta-
ran Gül, ana dilde savunma, farklı dil ve 
lehçelerde akademik çalışma ve bu dilleri 
özgürce öğrenme hayalinin AK Parti saye-
sinde gerçeğe dönüştüğünü dile getirdi.

Bakan Gül, 16 yılda ülkenin demokrasisi-
nin güçlendiğini ve her alanda özgürlük-
lerin genişlediğine işaret ederek, şunları 
kaydetti:

"Bu millet uzun yıllar sonra ilk defa ken-
disini birinci sınıf vatandaş olarak  his-
setti. Düşüncesi, yaşam tarzı, etnik aidi-
yeti ne olursa olsun bu ülkede yaşayan 
81 milyonun hepsi AK Parti ile kendisi-
ni birinci sınıf vatandaş olarak hissetti. 
Elbette bunlar kolay olmadı. Pek çok 
tehdide, antidemokratik birtakım giri-
şimlere rağmen hiçbir zorluğu mazeret 
görmeksizin, tüm engelleri aştık. 27 
Nisan e-muhtırasından Gezi kalkışma-
sına, 17-25 Aralık'tan, 15 Temmuz dar-
be girişimine kadar bütün bu saldırılar 
cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde de-
mokrasinin ve millet iradesinin daha da 
güçlenmesine sebebiyet vermiştir."
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Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini 
alan AK Parti, türlü türlü engellere rağmen başarılarla dolu 16 yılı geride bıraktı

16 yılda girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başaran AK Parti, bu süreçte 
bünyesinden 4 başbakan ve 2 cumhurbaşkanı çıkardı

AK PARTİ 17 YAŞINDA

14 AĞUSTOS 2001
Ak Parti kuruldu

3 KASIM 2002

AK Parti, genel seçimde %34,28'lik oy 
oranıyla birinci parti oldu ve Abdullah 

Gül Başbakanlığında 58. Hükümet 
kuruldu

8 MART 2003

Kurucu Genel Başkan Erdoğan, 
Siirt'te yapılan yenileme 
seçimlerinde milletvekili seçildi

15 MART 2003

Erdoğan, 59'uncu Hükümeti 
kurarak başbakan oldu

28 MART 2004

AK Parti, girdiği ilk yerel seçimde 
%41,67'lik oy aldı ve 11'i büyükşehir 

olmak üzere 1950 belediyeyi kazandı
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11 MART 2003

Abdullah Gül başbakanlık görevinden 
istifa etti

TEMMUZ 2007

AK Parti, genel seçimlerde %46,58 oyla 
tek başına iktidar oldu 

28 AĞUSTOS 2007

Abdullah Gül, 11. Cumhurbaşkanı seçildi

MART 2009

AK Parti, yerel seçimlerde 10 büyükşehir 
belediyesi ile 1442 belediyeyi kazandı

HAZİRAN 2011

AK Parti, genel seçimlerde %49,53 oy 
aldı ve kurulan 61. Hükümet çalışmalara 

hız kesmeden devam etti

10 AĞUSTOS 2014 

Erdoğan, doğrudan halk iradesiyle 
seçilen ilk ve Türkiye'nin 12. 
Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti, yoluna 
Ahmet Davutoğlu ile devam etti

22 MAYIS 2016

Binali Yıldırım, AK Parti 2. Olağanüstü 
Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçildi 

ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu

16 NİSAN 2017

Halk oylamasından çıkan %51,41’lik 
‘Evet’ oyuyla Cumhurbaşkanına parti 
üyeliğinin yolu açıldı ve Erdoğan, 2 
Mayıs’ta AK Parti'ye üye oldu

21 MAYIS 2017

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük 
Kongresi'nde 1414 oyla geçerli oyların 

tamamını alan Erdoğan, 998 gün sonra 
kurucusu olduğu partiye yeniden Genel 

Başkan seçildi

24 HAZİRAN 2018

AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde 
%42,28 oy alarak 16 yılda 13. seçim 
zaferini ilan etti

Recep Tayyip Erdoğan, %52,38 oy alarak, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk 

Cumhurbaşkanı oldu
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MİLLET BİR
HEDEF BİR

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip  Erdoğan, Ankara Spor Sa-
lonu'nda düzenlenen AK Parti 6. Olağan 
Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmasına, 
"Sevgili AK Parti'liler, aziz dava ve yol 
arkadaşlarım, dünyanın dört bir köşe-
sinden gelerek heyecanımızı bizlerle 
paylaşan devlet başkanları, hükümet 
başkanları, bakanlar, siyasi parti tem-
silcileri, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum." diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  vatan topra-
ğının neresinde olursa olsun, fabrikada 
makine başında, atölyede tezgah önünde, 
inşaatta iskele üzerinde, ekmek teknesi 
olan aracının direksiyonunda, dükkanın-
da iş yerinde nafakasını temin etmek için 
çalışan tüm emekçilere selamlarını sundu.

Pamuk, fındık toplayan, çay, ekin biçen, 
ürününü hasat eden, pancarını sulayan, 
serasını hazırlayan, hayvanını otlatan, ba-
lığa çıkmak için ağlarını hazırlayanlara, 
ülkesi ve kendisi için üreten, ihraç eden, 

kazanan, yatırım yapan herkese selamları-
nı gönderdi.

Okullarda, üniversitelerde bilgisi ve gay-
retiyle ilim öğreten ve öğrenen hocalara, 
öğrencilere selam sunan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sınırlar içinde ve dışında dağlar-
da, ovalarda, şehirlerde, en izbe yerlerde 
ülkenin ve milletin güvenliği için hayatla-
rını ortaya koyarak görev yapan güvenlik 
güçlerini de selamladı.

15 Temmuz'da ve her nerede olursa olsun 



AK PARTİ EYLÜL 2018  |  16. YIL

17

vatan müdafaası yolunda fedakarlık yap-
mış olan şehit yakınları ve gazilere selam-
larını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
vesileyle tüm şehitlere Allah'tan rahmet, 
gazilere hayırlı uzun ömür diledi.

Ülkeye, millete, AK Parti ve şahsına mu-
habbet duyan herkese selamlarını gönde-
ren Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Allah'ın 

selamı, rahmeti, bereketi, hepinizin, he-
pimizin üzerine olsun." dedi.

AK Parti'nin Kuruluşu

Kongrenin parti ve ülke için hayırlara ve-
sile olmasını temenni eden Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam 17 yıl önce AK Parti'yi kurar-
ken 'Bugün Türk siyaset tarihine hizme-
te sevdalı insanların kurduğu AK Par-
ti'nin doğum günü olarak geçecektir.' 

demiştik ve devam ederek 'Bugünden 
sonra Türkiyemiz'de hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacak.' demiştik. Hamdolsun 
milletimize verdiğimiz sözü tutmuş ol-
manın bahtiyarlığı ile karşınızda bulu-
nuyorum. Bu duygu ile kurulduğu 14 
Ağustos 2001'den bugüne kadar AK 
Parti teşkilatında görev almış genel 
başkanından, teşkilat yöneticilerine, 

milletvekillerine,   belediye başkanları-
na, mahalle temsilcileri ve sandık mü-
şahitlerine kadar herkese şükranlarımı 
sunuyorum. Dava ve yol arkadaşları-
mızdan ahirete irtihal etmiş olanlara 
Allah'tan rahmet diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de 
teşkilatın faaliyetlerindeki her seviyede, 
kadrolarında hanımlara ve gençlere özel 
önem veren tek partinin AK Parti olduğu-
nu aktardı.

"İnşallah Daha Nice 17 

Yıllara"

Kadınlara ve gençlere özellikle teşekkür 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Par-
ti'yi sizlerle bugünlere getirdik. İnşallah 
daha nice 17 yıllara da sizlerle birlikte 

ulaştıracağız. AK Parti kağıt üzerinde 
14 Ağustos 2001'de kurulmuş bir parti-
dir.  AK Parti kağıt üzerinde 60 kurucu 
üye tarafından kurulmuş bir partidir 
ama asıl kurucusu da sahibi de milleti-
mizin bizatihi kendisidir." diye konuştu.

"AK Parti Anadolu'daki 

Tüm İzlerimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin ne 
olduğunu anlayabilmek için önce medeni-
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yet ve tarihe vakıf olmak gerektiğini vurgu-
layarak şunları kaydetti:

"AK Parti başlangıçtır. Hazreti Adem'in 
dünyaya gelmesiyle başlayan imtiha-
nımızın takipçisidir. AK Parti hicrettir, 
Peygamber Efendimizin tüm  cihanı ay-
dınlatan nurunun, tüm insanlığı kucak-
layan mesajının müntesibidir. AK Parti 
Malazgirt'tir, sadece Allah'ın rızası için 
kendisinden kat ve kat üstün düşmanın 
üzerine 'Ölürsem kefenim üzerindeki 
elbisemdir.' diyen Sultan Alparslan'ın 
yolundan gidendir. AK Parti, Anado-
lu'daki tüm izlerimizdir. AK Parti İznik, 
Söğüt, Bursa, Edirne, Konya, Sivas, 
Kayseri, Erzurum, Alanya, Kastamonu, 
Malatya, Balıkesir, Manisa ve Antalya'da 
devletler kuran atalarımızın varisidir. 
AK Parti Selçuklu'dur, Osmanlı'dır. Coğ-
rafyamıza diktikleri çınarları 3 kıta 7 
iklime yayan ecdadımızı takip edendir. 
AK Parti fetihtir, İstanbul'u alarak çağ 
açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet 
Han'ın mirasçısıdır. AK Parti hadimdir. 
AK Parti Hicaz'ı topraklarına katarak 
kutsal emanetlere sahip çıkan, kutsal 
beldelerin hizmetkarlığına talip olan 
Yavuz Sultan Selim Han'ın yoldaşıdır. 
AK Parti müdafidir. Dünyanın çalkantı-
lı bir döneminde devletimiz onlarca yıl 
boyunca hem koruyup hem geliştiren 
Sultan 2. Abdülhamit'in hakkının hu-
kukunun savunucusudur. AK Parti Ça-
nakkale'dir, Kut'ül Amare'dir. AK Parti, 
yedi düvelin en modern silahlarla, en 

büyük ordularla üzerimize geldiği anda 
bile imanı ve cesaretiyle zincirleri kıran, 
oyunları bozan ecdadın torunudur." 

"AK Parti, Türkiye'dir"

"AK Parti, İstiklal harbimizdir" ifadesini 
kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözle-
rine şöyle devam etti:

"AK Parti, cumhuriyetimizdir. 'Artık yı-
kıldı, yok oldu' denilen bir milleti, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde 
küllerinden yeniden doğarcasına aya-
ğa kaldıran milli mücadele ruhunun 
temsilcisidir. AK Parti,  çok partili ha-
yattır.  Rahmetli Menderes'in bedelini 
canıyla ödediği demokrasi mücadele-
sinin bugünkü sancaktarıdır. AK Parti, 
kalkınmadır. Rahmetli Özal'ın binbir 
meşakkatle açtığı kalkınma  yolunun 
günümüzdeki takipçisidir. AK Parti bu-
gündür.  Geçtiğimiz 16 yılda Türkiye'yi 
demokraside, ekonomide geliştirerek, 
2023 hedefleriyle buluşturarak mille-
timizin hayalini gerçekleştirendir. AK 
Parti, gelecektir.  Gençlerimize 2053 ve 
2071 vizyonlarını emanet ederek, ülke-
mizin önümüzdeki yarım asrını, bir asrı-
nı aydınlatandır. AK Parti, Türkiye'dir."

Bunun için "AK Parti'yi milletimiz kur-
muştur" dediklerini hatırlatan Cumhur-
başkanı  Erdoğan, AK Parti'nin tarihinin 
milletin tarihi kadar eski olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun için 
AK Parti'ye tüm gücümüze sahip çıkıyor, 
partimizi gözümüz gibi koruyoruz.  Her 
bir AK Parti'linin de bu şuurla partisine 
ve davasına sahip çıktığına inanıyorum. 
Bu şarkının sonu yok." dedi. 

"Biz Zalimlerin Karşısına 

İşte Bu İnançla Dikiliyoruz"

AK Parti'nin misyonunu en güzel  Meh-
met Akif Ersoy'un dizelerinin anlattığını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal 
Şairinin "Zulmü Alkışlayamam" şiirini 
okudu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz zalimle-
rin karşısına işte bu inançla dikiliyoruz. 
Biz, mazlumlara gönlümüzü ve imkan-
larımızı işte bu anlayışla sonuna kadar 
açıyoruz. Biz ecdadımıza işte bu hissi-
yatla tüm gücümüzle sahip çıkıyoruz. 
Biz, istiklalimiz uğrunda gerektiğinde 
canımızı işte bu şuurla ortaya koymak-
tan çekinmiyoruz." dedi. 

AK Parti'nin seçim şarkısı  "Yoktur ma-
zimde zulme teslim olan" şarkısının di-
zelerinin yer aldığı pankartı okuyan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, "AK Kadınlarımıza 
teşekkür ediyorum." dedi. 

"Milletimizin Ayağına 

Takılmaya Çalışılan 

Prangaları Parçalayıp 

Atıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz işte bu 
imanla, ülkemizin ve milletimizin ayağı-
na takılmaya çalışılan prangaları parça-
layıp atıyoruz. Biz, işte bu sorumluluk-
la, soysuzlara zağarlık yapmak yerine 
onlara meydan okuyoruz. Ne demek za-
ğarlık, av köpeği..." değerlendirmesinde 
bulundu. 

Hazreti Ali'ye atfedilen "Haksızlığa kar-
şı susarsanız, hakkınızla birlikte şere-
finizi de kaybedersiniz" sözüne işaret 
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eden  Cumhurbaşkanı Erdoğan  şunları 
kaydetti:

"Biz, sadece hakkımızı değil aynı zaman-
da ülkemizin ve milletimizin de şerefini 
savunuyoruz. Bazıları bunu anlamakta 
zorluk çekebilir. Bazılarının dünyala-
rında şeref, namus, haysiyet, dik duruş, 
onurlu bir hayat sürmek gibi kavramla-
rın karşılığı olmayabilir.  Bizim için bu 
değerlerimiz her şeyimizdir. İmandır 
o cevher ki ilahi ne büyüktür.  İmansız 
olan paslı yürek sinede yüktür. Bizim 
hayatımızın manası budur. Milletimizle 
birlikte 16 yıldır karşımıza çıkan onca 
sıkıntıya, önümüze konan onca engele, 
kurulan onca sinsi tuzağa, yapılan onca 
saldırıya işte bu inançla karşı koyduk 
ve zafere ulaştık. 15 Temmuz destanını 
işte bu hissiyatla verdiğimiz mücadele 
sayesinde kazandık. Bugün de birileri, 
bizi güya ekonomiyle yaptırımla, kurla, 
dövizle, faizle, enflasyonla tehdit ediyor. 
Biz de onlara diyoruz ki 'Oyununuzu 
gördük ve meydan okuyoruz.' Biliyoruz 
ki; iman varsa imkan da vardır."

"Hiç Kimse Bu Milletle, 

Bu Ülkeyle Oynamaya 

Kalkmasın"

Milletin  bugüne kadar nice ihanetleri, 
tuzakları hep imanıyla boğduğuna işa-
ret eden  Erdoğan, "Kardeşlerimizin ve 
dostlarımızın duasıyla, desteğiyle her 
türlü zorluğun üstesinden geldik. Bu-
gün de yine imanımızla mücadelemizi 
yürütüyoruz. Türkün cesareti ve müslü-
manın aklı, imanının tezahürüdür. Hem 
cesareti, hem aklı olan bu milletin kar-
şısında duracak hiçbir fani güç tanımı-
yoruz. Hiç kimse bu milletle, bu ülkeyle 
oynamaya kalkmasın. Çünkü biz, 'Ya 
olacağız ya öleceğiz' diyerek, hedefleri-
mize doğru yürüyen bir milletiz." değer-
lendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan bir kez 
daha haykırdığını belirterek, "Başarama-
yacaksınız,  milletimizi bölemeyeceksi-
niz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, 
bayrağımızı indiremeyeceksiniz, dev-

letimizi yıkamayacaksınız. Türkiye'nin 
yükselişini durduramayacaksınız.  He-
deflerimize ulaşmamıza engel olamaya-
caksınız. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü 
biz Türk milletiyiz. Çünkü biz Müslüma-
nız. Çünkü biz insanlığın ortak sesi ve 
vicdanıyız." diye konuştu. 

Görülen her haksızlık, adaletsizlik, zulüm 
ve riyakarlık karşısında seslerini yükselt-
mekten geri durmadıklarını, durmayacak-
larına işaret eden  Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, hak, vatan, millet, insanlık için kavga 
verilirken pencereden seyretmediklerini, 
bundan sonra da seyretmeyeceklerini vur-
guladı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

"Zalimler vurdukça sinenlerden, terö-
ristlere boyun eğenlerden, acılardan 
çıkar sağlamaya çalışan menfaatpe-
restlerden olmadık, olmayacağız. Önde 
yiğitler, aslan gibi vuruşurken arkada 
başka hesaplar içinde el ovuşturanla-
ra benzemedik, benzemeyeceğiz. Ülke 
yanarken fırsatçılık peşinde koşanlara 
itibar etmedik, etmeyeceğiz. Dünyayı 
sömürerek kendilerine refah düzeni ku-
ranlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatlarını ve 
geleceklerini kurtarmak için yollara dö-
külen masum insanlar, denizlerin, okya-
nusların, ırmakların karanlık sularında, 
tel örgülerin, yüksek duvarların önünde 
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ağlarken gülenlerden, onlara çelme takan-
lardan olmadıklarını, olmayacaklarını dile 
getirdi.

"Bizi Stratejik Hedef Haline 

Getirmeye Çalışanlara 

Teslim Olmadık"

Filistinlilere zulmedilirken, ilk kıble Ku-
düs'teki kutsallar çiğnenirken kafasını 
başka tarafa çevirenlerin safına katılma-
dıklarını ve katılmayacaklarını vurgula-
yan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
söyledi:

"Sınırlarımızın dibinde oluşturulmaya 
çalışılan terör koridoruna rıza göster-
medik, göstermeyeceğiz.  Zahirde bize 
stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her 
adımla bizi stratejik hedef haline getir-
meye çalışanlara teslim olmadık, olma-
yacağız.  Kısa çöpün uzun çöpten hak-
kını bir gün mutlaka alacağına inandık, 
inanmayı sürdüreceğiz. Zalim Nemrut'u 
öldüren küçücük sineğin hikmetinden 

şüphe duymadık, duymayacağız. Kim-
senin hakkına göz dikmediğimiz gibi 
kendi hakkımızın gasp edilmesine izin 
vermedik, vermeyeceğiz. Kendi umut-
larımızı, hayallerimizi, hedeflerimizi 
başkalarının insafına terk etmedik, et-
meyeceğiz. Kazandığımız her başarıyı 
bir sonraki başarıların başlangıç nokta-
sı olarak gördük, göreceğiz. Rabb'imizin 
ihsanından, lütfundan, yardımından, 
kereminden asla şüphe duymadık, duy-
mayacağız. Tarihin dolgu malzemesi 
değil, inşacısı olduğumuzu unutmadık, 
unutmayacağız."

Masa başı siyaset yapmadıklarını akta-
ran  Cumhurbaşkanı Erdoğan, asla ka-
ranlık odakların dümen suyuna girme-
diklerini, siyaset mühendisliklerine itibar 
etmediklerini belirtti.

"Milletimizin Talep ve 

Beklentilerine Göre İcraat 

Yaptık"

Rakip bulamadıklarında kendi kendile-
riyle yarıştıklarını anlatan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, güçlerini darbecilerden, vesa-
yet odaklarından değil milletten aldıklarını 
bildirdi. Erdoğan, konuşmasını şöyle sür-
dürdü:

"Elimize tutuşturulan programlara göre 
değil, milletimizin talep ve beklentile-
rine göre icraat yaptık. Merhum Aliya, 
'Büyük milletlerin imtihanı da büyük 
olur.' derdi. Milletimizin büyüklüğün-
den şüphe etmediğimiz gibi sınamala-
rımızın büyüklüğünü de hiçbir zaman 
unutmadık. Bir ayağımızla İstanbul'a, 
Ankara'ya, 81 vilayetimize sıkı sıkıya 
basarken, diğeriyle Bosna'dan Bakü'ye, 
Semerkant'tan Hartum'a bölgemizin ve 
dünyanın dört bir yanını adımlıyoruz. 
Biz medeniyetimizin köklerini Medi-
ne'nin minberinde, Mescid-i Aksa'nın 
kubbesinde, coğrafyamızın dört bir ya-
nındaki kürsülerinde,  Selimiye'nin, Sü-
leymaniye'nin, Fatih'in, Sultanahmet'in 
minarelerinde ararız. Biz geçmişimizi 
Dede Korkurt'un hikayelerinde, Yunus 
Emre'nin şiirlerinde, Hacı Bayram Ve-
li'nin öğütlerinde, Buhurizade Itri'nin 
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tekbirinde, Karahisari'nin hattında 
buluruz. Vatanımıza sadece nüfus cüz-
danımızla değil, kalbimizle ruhumuz-
la, her şeyimizle bağlıyız. Böyle olduğu 
içindir ki gerektiğinde onun uğruna ca-
nımızı dahi feda etmekten çekinmeyiz."

Türkiye'yi çok sevdiklerini ifade eden Cum-
hurbaşkanı  Erdoğan, bu nedenle "Türki-
ye'ye birinci sınıf demokrasi, ekonomi, 
hizmet yakışır." dediklerini, AK Parti'nin 
kuruluşundan bugüne kadar da bunun için 
çalışıp mücadele ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  kimlik siyaseti 
değil millet siyaseti,  kavga siyaseti değil 
hizmet siyaseti yaptıklarını, hep inşa et-
menin, üretmenin, büyütmenin peşinde 
olduklarını dile getirdi.  

Hiç kimseyi aynı kalıba sokmaya çalışma-
dıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, tüm renkleri zenginlik görerek ol-
duğu gibi kabul ettiklerini bildirdi.

"Soframızın paylaştıkça bereketlendiği 
inancıyla yardım eli için uzanan hiçbir 

eli boş çevirmedik." diyen  Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Türk milletinin birliği, be-
raberliği güçlendikçe Türkiye'nin gücünün 
arttığını, imkanlarının genişlediğini anlat-
tı.

"Ekonomik Darbe Yapmaya 

Kalktılar"

Aynı zamanda husumetlerin de çoğaldığı-
nı aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dı-
şarıdan kurdukları tuzaklar yetmedi, 
içerideki ihanet odaklarını da harekete 
geçirdiler. Sokak darbesi, yargı-emniyet 
darbesi, çukur eylemleriyle terör dar-
besi, ülkemiz dışından taciz atışlarıyla 
sınır darbesi, seçim sonuçlarını bahane 
ederek siyaset darbesi yapmaya kalktı-
lar. Kuru, dövizi, faizi kullanarak ekono-
mik darbe yapmaya kalktılar." değerlen-
dirmesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2012'deki 
kongre konuşmasına, "Ülkendeki kuşlar-
dan ne haber vardır / Mezarlardan bile 

yükselen bir bahar vardır / Aşk cella-
dından ne çıkar, madem ki yar vardır / 
Yoktan da vardan da öte bir var vardır 
/ Hep suç bende değil beni yakıp yıkan 
bir nazar vardır / O şarkıya özenip söy-
lenecek mısralar vardır / Sakın kader 
deme, kaderin üstünde bir kader vardır 
/ Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir 
karar vardır / Gün batsa ne olur, geceyi 
onaran bir mimar vardır / Yanmışsam, 
külümden yapılan bir hisar vardır / Ye-
nilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır / 
Sırların sırrına ermek için sende anah-
tar vardır / Göğsünde sürgününü geri 
çağıran bir damar vardır / Senden umut 
kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çı-
nar vardır/ Sevgili, en sevgili, ey sevgili." 
dizelerini okuyarak başladığını hatırlattı.

Bu şiiri okuduğu tarihten itibaren geçen 
dönemde yaşanılanları göz önüne getirdi-
ğini ifade eden Erdoğan, kaderin üstünde-
ki kaderin tezahürüne her vesileyle şahit 
olunduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son 5 - 6 yılda yaşadığımız her hadi-
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seyle gördük ki bir, iri, diri, kardeş oldu-
ğumuzda, hep birlikte Türkiye olduğu-
muzda hiç kimsenin bize gücü yetmez. 
Bugün her türlü tehdidin karşısında 
dimdik ayakta kalan bir Türkiye'yi bu 
duruşumuza borçluyuz. Hep söyledi-
ğim gibi, bana böyle bir milletin evladı 
olmayı nasip eden Rabb'ime binlerce 
kez hamdediyorum. Rahmetli Cengiz 
Aytmatov, 'Gün olur asra bedel.' diyor. 
Türkiye'nin AK Partili yıllarında da 
milletimiz asırlara bedel hizmetlere 
kavuşmuştur. Her fırsatta, özellikle de 
illerimize her gittiğimizde bu hizmetle-
ri kısaca özetleyerek ülkemizi nereden 
nereye getirdiğimizin muhasebesini ya-
pıyoruz."

Dış politikada atılan adımlarla yeni bir sü-
recin içine girildiğini vurgulayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin büyüklüğüne yakışan adım-
ları atıyoruz. Kurulan oyunlara figüran-
lık yapan değil, oyun kuran bir Türk dış 

politikası inşa ettik. Avrupa Birliği'nden 
NATO'ya, G20'den Birleşmiş Milletler'e 
kadar her yerde ülkemizin başının dik 
durmasını sağladık. Aktif dış politika 
anlayışımızın gereği olarak büyükelçi-
lik, başkonsolosluk ve daimi temsilcilik 
statüsündeki dış temsilciliklerimizin 
sayısını 163'ten 240'a çıkardık. Afrika 
ve Güney Amerika'da, daha önce ihmal 
edilmiş bölgelere yönelik açılım politi-
kaları geliştirip hayata geçirdik. Ekono-
mi tüm bu çalışmalarımızın hasılasını 
topladığımız bir alan oldu."

"Kişi Başı Milli Gelir Arttı"

Kişi başı milli gelirin 3 bin 500 dolardan 
11 bin dolara yükseldiğini aktaran  Erdo-
ğan, Türkiye'nin ekonomik büyüklük ola-
rak 17'nci, satın alma paritesine göre de 
13'üncü sıraya çıktığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, 
dünyada kamu-özel ortak yatırımlarını en 

iyi uygulayan ve bu şekilde büyümesini 
sürekli yüksek oranlara ulaştıran bir ülke 
olduğunu belirtti.

Geçen 16 yılda, 50 milyar doların üzerinde 
proje bedeli olan 159 kamu - özel ortaklı-
ğını hayata geçirdiklerini anımsatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonda ve 
faiz oranlarında her ne kadar hedefleri-
mize ulaşamamış olsak da geçmişle mu-
kayese edildiğinde çok ileri bir durum-
dayız. Son günlerde yaşanan sıkıntıların 
bize yeni ve daha büyük atılımların ka-
pısını açacağına yürekten inanıyorum." 
değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Mu-
hammed'in Uhud'da yaptığı duadan il-
hamla şu duayı yaptı:

"Allah'ım hamd sana mahsustur. Al-
lah'ım senin ihsanına kimse karşı çıka-
maz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. 
Biz sadece sana tabiyiz. Allah'ım lüt-
fundan, rahmetinden, bereketinden ve 
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rızkından bizlere bolca ihsan eyle. Ülke-
mizi ve milletimizi muhannete muhtaç 
etme. İstiklalimize ve istikbalimize göz 
dikenlere fırsat verme. Ey kalpleri çekip 
çeviren Rabb'im, benim ve arkadaşları-
mın kalbini yolun üzere sabit kıl. Bizleri 
sıratı müstakimden ayırma. Fitnelere 
karşı kalplerimizi koru. Allah'ım öne 
geçiren de geride bırakan da şahsımı 
ve dava arkadaşlarımızı milletimize hiz-
met yolcuğundan geri bırakma.

Tüm mazlumların umudu olan bu cen-
net vatanı ilelebet payidar eyle. Minare-
lerimizden ezanlarımızı susturma. Ca-
milerimizden Kur'an-ı Kerim nidalarını 
eksik etme. Semalarımızdan bayrakları 
mahrum bırakma Allah'ım. Verdiği-
ni kimse engelleyemez. Engellediğini 
kimse veremez. Uzaklaştırdığını kimse 
yaklaştıramaz. Vatanımızın bekası, mil-
letimizin huzuru için mücadele eden 
kahramanları sen koru. Sen alemlerin 
Rabbisin, senin her şeye gücün yeter. 
Amin. Rabb'im dualarımızı dergahı iz-

zetinde kabul buyursun. Rabb'im yolu-
muzu, bahtımızı açık etsin."

Kongreden Notlar

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi haya-
tının anlatıldığı 17 dakikalık kısa film iz-
lendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden 
şair Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İs-
tanbul" şiiriyle başlayan filmde, Recep 
Tayyip  Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı ile başlayan siyasi ha-
yatından kesitlere yer verildi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın konuşması-
nı tamamlamasının ardından Türkiye'de 
eğitim gören 25 ülkeden 50 uluslararası 
öğrenci platforma davet edildi.  Cumhur-
başkanı Erdoğan, platforma çıkan öğren-
cilerle tek tek tokalaştı.

Çad'dan gelen ve Kayseri Erciyes Üni-

versitesinde bilgisayar mühendisliği bö-
lümünde okuyan Timan Ahmet, Cumhur-
başkanı Erdoğan'a, "Dünyanın huzur 
barış ve adaleti özlediği bir dönemde 
bu kongre sadece AK Parti'nin kongresi 
değildir. Çünkü sizin gibi adaletsizlikle-
re karşı elif gibi dimdik duran bir lider 
var. Tüm dünya mazlumları, gençler ve 
tüm liderler adına size bir dünya lideri 
olarak teşekkür ederim." dedi.

Öğrenciler,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 
zalimler karşısında dik duruşunu simgele-
yen Arapça elif harfinin yer aldığı bir tablo-
yu hediye etti.

Hediye takdiminin ardından tekrar söz 
alan Ahmet, "Siz Türk halkına ve dün-
ya gençlerine örnek bir lidersiniz. Türk 
halkı, böyle bir  Cumhurbaşkanınız ol-
duğu için övünün, gurur duyun." ifade-
sini kullandı.  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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MİLLETİN 
KUTLU DAVASI

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli 
Parkı alanında düzenlenen Anadolu'nun 
Fethi Malazgirt 1071 Töreni'nde halka hi-
tap etti. 

Muş başta olmak üzere ülkenin dört bir ya-
nından Malazgirt Ovası'na gelenlere selam-
larını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri-
de bırakılan Kurban Bayramı'nı da bir kez 
daha tebrik ettiğini söyledi. 

Hac farizasını yerine getirenlerin ibadetle-
rinin kabul olmasını dileyen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, bayram sonu dönüş yoluna çı-
kan sürücülerin trafikte dikkatli olmalarını 
ve kurallara uymalarını istedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah bulunduğu 
Ahlat'ın tarihteki önemine dikkati çekerek, 
buradaki Selçuklu Meydan Kabristanı'nda 
dua ettiklerini anlattı.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli 
Parkı alanında, şu anda resmi rakamlara 
göre 75 bin kişinin bir arada olduğunu bil-
diren  Erdoğan, alanın daha da iyi olması 
için çalışmaların süreceğini söyledi.  Çevre 
düzenlemesini selvilerle daha da geliştire-

ceklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Bu millete, bu gençliğe ne yakışırsa onu 
yapacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Mey-
dan Muharebesi için otağın, 24 Ağustos 
1071'de Ahlat'ta kurulduğunu belirterek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oradan yolculuk 2 gün buraya ve 26 
Ağustos'ta da Malazgirt Zaferi ile ilgili 
adımlar atıldı. Esasen Ahlat ve Malazgirt 
yanında Adilcevaz, Erciş, Van, Gevaş ve 
Tatvan ile bütün bu bölge yani Van Gölü 
Havzası tarihimizin bize en kıymetli 
emanetlerindendir. Türk'ü ile, Kürt'ü ile, 
Arap'ı ile ve diğer kökenlerden insanla-
rıyla milletimizin özellikle teşekkülüne 
neden olan tüm farklı renklerinin, ahen-
ginin, birliğinin, beraberliğinin sembolü 
olan bu bölgeyi her bakımdan korumalı, 
gözetmeliyiz. 

Sağ olsun Sayın Bahçeli, ziyaretinde 26 
Ağustos'u konuşurken, Ahlat'ı değerlen-
dirirken güzel bir hatırlatmada bulundu. 
Dediler ki 'Ahlat'a bir Cumhurbaşkanlığı 
Köşkü yakışır çünkü otağı Sultan Alpars-
lan oraya kurdu, biz de varisleri olarak 

oraya böyle bir inşallah otağı kuralım.' 
Bugün Vali ve Belediye Başkanımızla da 
görüştük. Onlar 1071 metrekare bir yer 
düşünmüşler. Dedik ki 'Olmaz.' 1071 
metrekare oturma alanı olur, bir de bu-
nun çevre düzenlemesini yapacağız, en 
azından 5 dönüm. Belediye Başkanımız 
da coştu ve 'Biz bunu 10 dönüm yaparız.' 
dedi. Şimdi, orada inşallah böyle bir otağı 
merkezini yapacağız. Selçuklu mimari-
siyle inşallah çok kısa zamanda onu da 
bitirip artık geldiğimizde hem oraya uğra-
yacak, ondan sonra da Malazgirt'e gelece-
ğiz. Bu bir işaret fişeğidir, inşallah sonu 
da hayırlı olur." 

Bu anlayışla Malazgirt Meydan Savaşı'nın 
yaşandığı bölgeyi Milli Park ilan ettikleri-
ni anımsatan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bunun için düzenlemelere de başlandığını 
söyledi.

Bu yıl Milli Park alanının ilk etabının hiz-
mete girdiğini, parkın yeşillendirme ça-
lışmalarıyla geliştirileceğini, gelecek yıla 
kadar kalan kısımların tamamlanacağını 
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer 
bölgelerimizde tarihimizi, köklerimizi, 
ecdadımızı yaşatacak çalışmalara önem 
ve öncelik veriyoruz. Bu vesileyle Malaz-
girt Meydan Muharebesi Milli Parkı'nın 
ülkemize kazandırılmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünü 
tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu 
kutlu zaferin milletimize ve coğrafyamı-
zın dört bir yanındaki Türk kardeşleri-
mize bir kez daha hayırlı olmasını diliyo-
rum. Bizlere bu güzel yurdu vatan olarak 
bırakan Sultan Alparslan ve ordusundaki 
tüm kahramanlara, asırlar boyunca aynı 
yoldan giden nice gazilere ve şehitlere 
şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

"Bizim Medeniyetimiz Bir 
Fetih Medeniyetidir" 

Fethin, zulme karşı başkaldırının, toprakla-
rın ve toplumların adalet, hakkaniyet, iman 
ve cesaret mayasıyla harmanlanması anla-
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mına geldiğini ifade eden  Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunun için de bizim medeniyetimiz bir 
fetih medeniyetidir. En büyük fethimiz, 
gönüllerin fethidir. Gittiğimiz her yere, 
gönüllerden girdiğimiz içindir ki aradan 
kaç asır geçerse geçsin varlığımız, izimiz, 
hatırımız tüm canlılığıyla devam ediyor. 

Mekke'nin fethiyle başladığımız bu za-
ferler silsilesini Kudüs'te ve daha nice 
beldeyle ve nihayet Malazgirt'in giriş 
kapısı olduğu Anadolu ile sürdürdük. 
Malazgirt'te kazandığımız zafer, bize 
Avrupa'nın ortalarına kadar giden yolu 
açmıştır. Bunun için Malazgirt demek, 
öncesine baktığımızda Mekke demektir, 
Kudüs demektir; sonrasına baktığımızda 
Bursa demektir, Edirne demektir, İstan-
bul, Rumeli, tüm Balkanlar demektir. Şa-
yet, Malazgirt ruhunu unutursak ne önce-
miz kalır ne sonramız. Biz, Malazgirt'te 
sadece bir zafer kazanmakla kalmadık. 
Biz Malazgirt'te aynı zamanda millet ol-
duğumuzu hem de nasıl bir millet olduğu-
muzu cümle aleme ilan ettik. Malazgirt'i 
nasıl bir millet haline gelerek zafere dö-
nüştürdüysek Haçlı Seferleri'nin de Mo-
ğol istilasının da dört bir yandan uğradı-
ğımız tüm saldırıların da üstesinden aynı 
hissiyatla geldik."

"Malazgirt ruhunu yaşatmayı başaramaz-
sak, geçmişimizle birlikte geleceğimizi 
de kaybederiz." vurgusu yapan Erdoğan, 
onun için milli park ilan edilen bu ovaya taş 
toprak olarak değil medeniyetin atan kalbi 
olarak bakmak gerektiğini söyledi.

Malazgirt'in sadece hikayenin başladığı yer 
değil, aynı zamanda hiç sönmeyecek istiklal 
ve istikbal ateşinin kıyamete kadar yana-
cağının bir alametifarikası olduğuna işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

"Malazgirt'i hatırlamak demek kim oldu-
ğumuzu hatırlamak demektir. Kim oldu-
ğumuzu hatırlamak demek, niçin burada 
bulunduğumuzu hatırlamak demektir. 
Niçin burada bulunduğumuzu hatırla-
mak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve 
tek devlet ülkümüze sıkı sıkıya sarılmak 
demektir. Rabia'mıza sıkı sıkıya sarıl-
mak, 2023 hedeflerimize ulaşmak için 
daha çok çalışma demektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2023 
hedeflerine ulaşmasının, gençlerin 2053 ve 
2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri 
büyük, güçlü, müreffeh, itibarlı bir Türki-
ye'nin inşası anlamına geldiğini belirterek, 

"Görüldüğü gibi her şey zincirin halkaları 
gibi bir birine bağlıdır. Bu zincirden han-
gi halkayı çıkartırsanız çıkartın sadece 
Türk milletinin değil koskoca bir medeni-
yetin geleceği tehlikeye düşecektir." diye 
konuştu. 

"Hem Milletin Hem 
Ümmetin Hem İnsanlığın 

Umudusunuz"
Gençlerden maziden atiye uzanan bu bü-
yük mirasa çok iyi sahip çıkmalarını isteyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mekke'ye, Medine'ye sahip çıkın. Bu 
mübarek topraklara namusunuz gözüyle 
bakın. Kudüs'e sahip çıkın, Hazreti İbra-
him'in, Hazreti Muhammed'in, Hazreti 
Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Yavuz 
Sultan Selim Han'ın emaneti bu şehri gö-
zünüz gibi koruyun. Malazgirt'e, Ahlat'a 

Anadolu'ya giriş kapımızın giriş sembol-
leri olan her yere sahip çıkın. Selçuklu'ya 
sahip çıkın, Osmanlı'ya sahip çıkın, Sö-
ğüt'ten başlayıp Bursa'ya, Edirne'ye, İs-
tanbul'a uzanan Osmanlı başkentlerine 
sahip çıkın. Evlad-ı Fatihan olan Balkan-
lar'a sahip çıkın. Ecdadın gerek ayak bas-
tığı, gerek gönül kazandığı her yerde ema-
netini yere düşürmeyin. Çanakkale'nin, 
Kut'ül Amare'nin, Medine Müdafaası'nın 
gerisindeki manayı çok iyi kavrayın. Kur-
tuluş Savaşı'mıza ve Cumhuriyet'imize 
çok iyi sahip çıkın. Bu vatanı hangi şart-
larda, ne büyük fedakarlıklarla kurta-
rabildiğimizi unutmadan, ülkemizi her 
alanda hep daha ileriye götürmenin mü-
cadelesini verin. 15 Temmuz kıyamına 
sahip çıkın. Türk milletinin inancı, ezanı, 
bayrağı, özgürlüğü, geleceği için topye-
kun ayağa kalkabileceğinin son örneği 
olan bu tarihi hadiseyi asla unutmayın, 
unutturmayın. Sizler hem bu milletin 
hem bu ümmetin hem de tüm insanlığın 
umudusunuz."
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BÜYÜK ZAFERİN 
96. YILI

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdo-
ğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından  Kara 
Harp Okulu'nda düzenlenen Milli Savun-
ma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet 
Töreni'nde yaptığı konuşmaya, kendisini 
dinleyenleri selamlayarak başladı.

Kara, deniz ve hava harp okullarında eği-
tim öğretimlerini tamamlayan 146 Türk 
ve 78 misafir subayın her birini ayrı ayrı 
tebrik eden  Erdoğan, 15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından tüm harp okullarının 
Milli Savunma Üniversitesi'nin bünyesin-
de toplayarak yeniden yapılandırıldığını 
anımsattı.

Bu sebeple 2016 ve 2017 yıllarında harp 
okullarından Türk öğrenci mezun edilme-
diğini, subay ihtiyacını karşılamak için 
temel askerlik ve subaylık anlayışı kazan-
dırma eğitimlerinin başlatıldığını belirten 
Cumhurbaşkanı  Erdoğan, böylece geçen 
yıl kasım ve bu yıl temmuz ayında yaklaşık 
3 bin teğmeni Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 
kazandırdıklarını anlattı.

Aynı şekilde üniversiteye bağlı astsubay 
meslek yüksekokullarının da mezunlarıyla 
ordunun insan gücüne katkılarını sürdür-

düğünü ifade eden  Erdoğan, şunları kay-
detti:

"Bugün ise yeniden yapılandırma son-
rası harp okullarımızın ilk mezunları-
nı veriyoruz. İnşallah yarın Balıkesir'e 
gidecek, astsubaylarımızın mezuniyet 
törenlerinde onlarla ve aileleriyle bir-
likte olacağız. Milli Savunma Üniver-
sitemiz, önümüzdeki ekim ayında top-
lam 6 bin 125 Türk ve 22 ülkeden 661 
misafir askeri öğrencisiyle yeni eğitim 
öğretim yılına başlayacaktır. Böylece 
15 Temmuz'un ardından başlayan ye-
niden yapılanma süreci büyük ölçüde 
tamamlanmış ve harp okullarımız, tam 
kapasiteyle faaliyetlerini yürütür hale 
gelmiş olacaktır. Bazıları 'askeri okul-
lar kapatıldı' diye propaganda yapıyor. 
Halbuki işte burada olduğu gibi harp 
okullarımız, astsubay meslek yüksek 
okullarımız, enstitülerimiz faaliyetleri-
ni sürdürüyor."

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, günün şartla-
rında ihtiyaç kalmadığı için sadece askeri 
liselerin kapatıldığını dile getirerek, "Şu 
anda üniversitemizin toplam öğrenci 
sayısı, 9 bin 500'ün üzerindedir. Sadece 

bu yıl üniversitemize bağlı okullara 4 
bine yakın yeni öğrenci alınacak. Görül-
düğü gibi askeri okullar, kapanması bir 
yana kapasitesi ve faaliyet alanı daha da 
genişleyerek ülkemize hizmet etmeyi 
sürdürüyor." diye konuştu.

"Çalışmaları Yakından Takip 
Ediyorum"

Askeri okullardaki eğitim-öğretimin içe-
riğinin önemine de işaret eden  Cumhur-
başkanı   Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvet-
lerimizin personel ihtiyacını karşılama 
konusundaki reformumuzu tabelayla 
sınırlı tutarsak, kendi kendimizi kan-
dırmış oluruz. Asıl buradaki zihniyeti 
değiştirmek mecburiyetindeyiz. Türki-
ye'nin sürekli darbe ve cunta üreten, ve-
sayetin aracı haline gelen değil, ülkesini 
ve milletini en iyi şekilde savunacak bir 
orduya ve insan gücüne ihtiyacı vardır. 
Milli Savunma Üniversitemizin bu doğ-
rultuda çok önemli çalışmalar gerçek-
leştirdiğini biliyorum. Ancak içerik ko-
nusunda henüz arzu ettiğimiz seviyeye 
gelemediğimizi düşünüyorum." dedi.

Kurumsal açıdan yeniden yapılanma 
sürecinin önemli ölçüde tamamlandığı-
nı, artık tüm enerjinin ve zamanın içerik 
üzerinde yoğunlaşması gerektiğine işaret 
eden  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şunları 
kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'i sadece 
silahıyla sadece insan gücüyle sadece 
fiziki performansıyla değil, aynı zaman-
da hayata, dünyaya, ülkemize, üstleni-
len sorumluluklara bakış açısıyla da 
en ileri düzeye ulaştırmak noktasında 
kararlıyız. İnşallah önümüzdeki dönem, 
bu doğrultuda çok büyük reformlara 
imza atılacak bir dönem olacaktır. Tür-
kiye'nin diğer tüm kazanımları gibi Milli 
Savunma Üniversitesi ile kurduğumuz 
yeni sistemden de geriye dönüş kesin-
likle mümkün değildir. Üniversitemi-
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zin, rektörümüzün, dekanlarımızın tüm 
çalışmalarını yakından takip ediyor ve 
destekliyorum."

"Topyekun Kıyama Kalkan 
Bir Millet"

Tarihçilerin Türk milletini "asker millet 
veya ordu millet" olarak tanımladığı-
nı belirten  Cumhurbaşkanı   Erdoğan, 
"Buradaki askerlik vurgusu, birilerinin 
iddia ettiği gibi Türk insanının başka bir 
işe yaramayacağını ifade etmiyor. Tam 
tersine asker millet kavramı, milleti-
mizin ezanı, bayrağı, vatanı, devleti söz 
konusu olduğunda topyekun kıyama 
kalkan bir millet olduğunu anlatıyor." 
diye konuştu.

"Günümüzdeki tecrübelerden de bili-
yoruz ki askerlik ve onunla ilgili tüm 
faaliyetler toplumların gelişmesinin, 
büyümesinin, güçlenmesinin temel alt-
yapısıdır, lokomotifidir." ifadesini kul-
lanan  Erdoğan, nitelikli insan gücünden 
yüksek teknolojiye kadar her türlü geliş-
menin kaynağında, askerlikle ilgili ihtiyaç-
ların olduğuna dikkati çekti.

Buradan elde edilen sonuçların ticaretten 
eğitime diğer alanlara uyarlanarak, top-
lumların hedeflerine ulaşmalarına katkıda 
bulunduğunu kaydeden  Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim de tüm gelişmiş ülkelerde kul-
lanılan bu sistemi etkin şekilde çalış-
tırmamız şarttır. Esasen bu hakikatin 
örneklerini kendi tarihimizde de görü-
yoruz. Geçtiğimiz günlerde Malazgirt'te 
947 yıl önce kazandığımız büyük zaferin 
yıl dönümünü 10 binlerce kardeşimizle 
birlikte kutladık. Malazgirt'ten yaklaşık 
bir asır sonra Anadolu'nun ve Balkan-
lar'ın her köşesinde izi olan Sarı Sal-
tuk'un önderliğinde Dobruca'dan baş-
layarak bölgeye yerleşen Türkmenler, 
asker millet oluşumuzun en bariz örne-
ğidir. İlk etapta 12 bin kişiyle başlayan 
bu yerleşim, tarım ve hayvancılıktan ti-
carete, şehirlerin imarından eğitime ka-
dar geniş bir alanda sonuçlar doğurarak 
genişlemiştir."

"Ecdadımızı Farklı Kılan, 
İnsana Bakış Açısıdır"

Osmanlı Devleti kurulmadan Selçuklu 
devrinde yaşayan bu hadisenin, "gönüller 

fethedilmeden, toprakların fethedileme-
yeceği"ni gösterdiğini belirten  Cumhur-
başkanı  Erdoğan, dün, Mohaç Savaşı'nın 
492. yıl dönümünün kutlandığını kaydetti.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Mohaç Ova-
sı'nda askerlerinin önünde yaptığı duayı 
hatırlatan Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Bi-
zim ordularımız, başındaki komutanın-
dan en son safındaki erine kadar işte bu 
teslimiyetle işte bu inançla savaşıyordu. 
Onun için de bin yıllardır milletimizin 
bileği bükülmüyor. Küllerinden hep ye-
niden doğmayı başarıyor. Ecdadımızı 
tarihteki emperyalist ve barbar ordular-
dan farklı kılan, insana bakış açısıdır." 
dedi.

Cumhurbaşkanı   Erdoğan, Yunus Em-
re'nin "Yaradılanı yaradan ötürü seven" 
bir milletin başka türlü davranmasının dü-
şünülemeyeceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Anıtkabir ziya-
retinde Atatürk'ün mozolesine ay yıldız 
motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun 

ardından İstiklal Marşı okundu. 

Cumhurbaşkanı   Erdoğan, burada Anıt-
kabir Özel Defteri'ni imzaladı.  Deftere 
yazdıklarını okuyan  Cumhurbaşkanı  Er-
doğan, şunları kaydetti:

"Bugün millet olarak bağımsızlığımı-
zın müjdesi olan Büyük Zaferin 96'ncı 
yıl dönümünü büyük bir gururla idrak 
ediyoruz.  Tüm yokluk, yoksulluk ve 
imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Sava-
şı'mızın Başkomutanı'nın liderliğinde 
sürdürülen, destansı bir mücadelenin 
meyvesi olan bu zafer, şanlı tarihimizin 
altın halkalarından biridir. Türk milleti, 
şehitlerimizin fedakarlıklarından, ga-
zilerimizin cesaretinden,  binlerce yıla 
sari kadim değerlerinden aldığı ilhamla 
96 yıl önce olduğu gibi bugün de istik-
laline canı pahasına sahip çıkmakta-
dır. Ülkemizin egemenliğine yönelik son 
zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırı-
lar bizi ideallerimizden ve hedeflerimiz-
den asla alıkoyamayacaktır. Ruhun şad 
olsun."
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"TÜRKİYE'NİN EKONOMİK 
DİNAMİKLERİ SAĞLAMDIR, 
GÜÇLÜDÜR”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde  10. 
Büyükelçiler Konferansı katılımcılarına 
verilen öğle yemeğinde yaptığı konuşma-
da, büyükelçileri milletin evinde ağırla-
maktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

10. Büyükelçiler Konferansı'nın, ülke, mil-
let ve diplomasi için hayırlara vesile olma-
sını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt 
dışından Türkiye'ye teşrif eden ve edecek 
olan misafirlere "Hoşgeldiniz" dedi.

 "113 Yurt Dışı Seyahati 
Gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanlarda 
millete verdiği söze uygun olarak maka-
mında oturan değil, koşan, koşturan, terle-
yen bir Cumhurbaşkanı olmaya çalıştığına 
değinerek, "Nasıl 81 vilayetin meseleleri 
ile yakından ilgileniyorsak, yurt dışında 
da ülkemizin gücüne güç katmak için 
gayret sarf  ediyoruz. Geride bıraktığı-
mız dört senede,  Cumhurbaşkanı  ola-

rak resmi ziyaret, çalışma ziyareti ve zir-
ve  toplantıları bağlamında toplam 113 
yurt dışı seyahati gerçekleştirdik." dedi.

Başta Afrika ve Latin Amerika'dakiler 
olmak üzere uzun yıllar ilişkilerin kısıtlı 
seyrettiği devletlerle iş birliğini geliştir-
menin yollarını aradıklarını aktaran  Er-
doğan, 50'si resmi ziyaret olmak üzere 60 
devlet başkanını, Türkiye'de misafir ettik-
lerini bildirdi.

"Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi, 

Ülkemizin İhtiyaçlarına En 
Uygun Modeldir"

G 20, Dünya İnsani Zirvesi, D8 İslam İşbir-
liği Zirveleri gibi pek çok üst düzey toplan-
tıya başarıyla ev sahipliği yaptıklarını dile 
getiren  Erdoğan, büyükelçilerle de gerek 
ziyaretleri sırasında gerekse bu zirveler 
vesilesiyle bir araya geldiklerini hatırlattı. 

Büyükelçiler Konferansı'nın konumunun 
çok daha farklı olduğuna işaret eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Artık geleneksel hale gelen bu toplantı, 
tüm büyükelçilerimizin aynı çatı altında 
buluştuğu, istişareler yaptığı, ortak akıl-
la Türk diplomasisinin genel resminin, 
rotasının ve ufkunun çizildiği önemli bir 
platform haline geldi. Konferans, ulus-
lararası ilişkilerimizin durumu, gelece-
ği ve başarısı açısından çok kıymetli bir 
imkandır.  Bu seneki toplantının daha 
öncekilerden farkı, Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümet Sistemi'nin ilk konferansı 
olmasıdır. Türkiye, merhum Özal'dan 
Erbakan'a, Türkeş'ten Yazıcıoğlu'na, 
Demirel'e kadar,  Türk siyasi hayatın-
da iz bırakmış birçok siyaset adamının 
hayalini kurduğu bir yönetim sistemini 
hamdolsun demokratik yöntemlerle 
hayata geçirmiştir. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi tarihimize, kültürü-
müze, milletimizin beklentilerine ve el-
bette ülkemizin ihtiyaçlarına en uygun 
modeldir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birikimleri, öz-
güvenleri ve pek çok üstün vasıflarıyla dip-
lomatların güçlerini ve kabiliyetlerini iyi 
tanıdığını ve bildiğini dile getirerek, "Bu 
kadroyu, yeteri kadar etkin şekilde kul-
lanamadığımıza da inanıyorum. İnşal-
lah, yeni dönemde sizlerden daha büyük 
gayretler ve sonuçlar bekliyoruz." dedi. 

"Görünen köy kılavuz istemez" atasözü-
nü anımsatan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
son birkaç haftadır yaşanan hadiselerin 
Türkiye'nin diğer alanlardaki  gibi ekono-
mide de bir kuşatma ile karşı karşıya bu-
lunduğunun göstergesi olduğuna işaret 
etti. 

Gezi olayları ile başlayan 17 - 25 Aralık giri-
şimi ile devam eden 15 Temmuz hain dar-
be teşebbüsü ile bir üst aşamaya taşınan 
saldırıların bir müddet daha devam ede-
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ceğinin açık olduğuna dikkati çeken Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bağımsızlığını, ekonomik 
çıkarlarını milli onurunu, haysiyet ve 
şahsiyetini hedef alan bu atakların fark-
lı biçimlerine karşı da hazırlıklı olma-
lıyız. Son yıllarda terörden ekonomik 
manipülasyonlara bir dizi operasyona 
maruz kalmamızın en önemli sebebi, 
milli menfaatlerimiz noktasında taviz-
siz bir tutum takınmış olmamızdır. 

Göreve geldiğimiz andan itibaren mille-
tin emanetini, namusumuz bilip üzerine 
gölge düşürmedik. Siyasetin yeniden 
vesayetin emrine girmesine izin verme-
dik. Toplumsal çatışma senaryolarını 
milletimizle sırt sırta vererek engelle-
dik. Terör örgütleri üzerinden kurulan 
oyunları kısa sürede deşifre edip önüne 
geçtik." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de DEAŞ'la 
mücadele bahanesiyle Türkiye'nin etrafın-
da oluşturulmaya çalışılan terör korido-
runa rıza göstermediklerini vurgulayarak, 
ekonomide de fakir fukaranın rızkının 
finans lobilerine peşkeş çekilmesine göz 
yummadıklarını söyledi. 

"Ben Yaptım Oldu 
Diyemezsin"

Döviz kurundaki gelişmelerin ekonomik 
hiçbir temelinin olmadığını, tamamen 
Türkiye'ye saldırı mahiyeti taşıdığının 
herkesin ortak tespiti olduğunu dile geti-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kay-
detti:

"Dünyada bir Dünya Ticaret Örgütü var. 
Şu atılan adımlara baktığınız zaman 
acaba bunun Dünya Ticaret Örgütü'nün 
umdeleriyle yakından uzaktan bir ala-
kası var mı? 'Ben yaptım oldu' diyemez-
sin. İstediğin kadar Başkan ol, ne olur-
san ol. Akşam yatıp, sabah kalkıp ondan 
sonra 'Demir çeliğe şu kadar vergi koy-
dum' diyemezsin. Bir devamlılık söz ko-
nusudur. Ülkeler bütün hesabını bunun 
üzerine yapıyor ve buna göre adımlarını 
atıyor. Ondan sonra uluslararasında gü-
ven diye bir şey kalır mı? 

Bir taraftan stratejik ortak olacaksın. 
Öbür taraftan stratejik ortağının ayak-
larına kurşun sıkacaksın. Bir taraftan 
Afganistan'da herkes terk ederken, be-
raber olacaksın, Somali'de, NATO'da 

beraber olacaksın. Ondan sonra kalkıp 
stratejik ortağını sırtından vurmaya yö-
neleceksin. Böyle bir şey kabullenilebi-
lir mi? Bunlara bizim eyvallah etmemiz 
mümkün değildir." 

"Bugün yaşadığımız hadisenin ne 1994, 
ne 2001, ne 2007 kriziyle bir ilgisi yok-
tur. Gerçekten bambaşka bir durumla 
karşı karşıyayız" diyen  Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ekonomik saldırılara karşı Hazi-
ne ve Maliye Bakanlığı ile diğer ilgili eko-
nomi birimlerinin gereken adımları attığı-
nı, atmaya da devam edeceğini aktardı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Şu anda bizim bütün bu olaylar kar-
şısında temkinli bir şekilde attığımız 
adımlar var, atacağımız adımlar var. Çe-
şitli planlarımız var. Kurun geldiği yerin 
ekonomik izahı olmadığı gibi biz 'Kur 
şöyle oldu, kur böyle oldu' demek su-
retiyle 'Battık, bittik' böyle bir şey yok. 
Türkiye'nin ekonomik dinamikleri sağ-
lamdır, güçlüdür. Yerindedir ve yerinde 
olmaya da devam edecektir. 

Döviz kurunun ekonominin kuralları 
içindeki makul seviyesi neyse en kısa 
zamanda mutlaka oraya da oturacaktır. 
Hiç endişe etmeyin, bu konuda rahat 
olun. Ülke olarak bu süreçte, serbest 
piyasa ekonomisinin kurallarından asla 
taviz vermedik, vermeyeceğiz."

"Spekülasyonları 
Yapanlara Gereken Bedeli 

Ödeteceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aksi yönde çıka-
rılan söylentilere hiç kimsenin itibar etme-
mesini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya üzerinden birçok ekono-
mik terör kişilikleri var. Onların yaptığı 
çalışmalar var. Bunlara karşı da şu anda 
yargımız, tedbirlerini almıştır. Onların 
üzerine gidiyor. SPK'sıyla üzerine gidi-
yoruz ve bunları yakaladığımız yerde de 
gereken cezai müeyyideleri bunlara uy-
gulayacağız. Çünkü bu vatana ihanettir. 
Bu ihanet şebekelerine de 'Elini, kolunu 
sallayarak gezebilirsin' demeyeceğiz, 
dedirtmeyeceğiz. 

Biz bu oyunu gördük ve duruşumuzdan 
taviz vermeyeceğimizi bir kez daha ilan 

ederek tavrımızı ortaya koyduk. Diğer 
alanlarda da yolumuza devam ediyoruz. 
Neler söylüyorlar. İşte C planı... C pla-
nının arkasında yatan gerçek şu, 'Ser-
mayeye el koymak' Ya sen benim hafıza 
kayıtlarımı nereden okuyorsun? Bunlar 
falcı mıdır, nedir anlamak mümkün de-
ğil. Böyle bir şey mi açıkladık. Neye göre 
bunu söylüyorsun. Bunlar maalesef ger-
çekten ihanet şebekesi ama biz bunlara 
yüz vermeyeceğiz. Gereği neyse, işte bu 
tür spekülasyonları yapanlara da gere-
ken bedeli ödeteceğiz."

 "Bunların da İnlerini 
Başlarına Geçireceğiz" 

Milli güvenliği tehdit eden FETÖ ihanet 
çetesinin ve bölücü terör örgütünün sa-
dece saldırılarını engellemekle kalmadık-
larını inlerini de başlarına geçirdiklerini 
vurgulayan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Bunların da inlerini başlarına geçire-
ceğiz." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi kendi 
vatandaşları ile beraber yüz milyonlarca 
insanın umudu haline getirdiklerine işaret 
ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Göreve geldiğimizde Türkiye'nin duru-
mu neydi, biliyorsunuz. Bugün geldiği-
miz durum nedir, o da ortada. Ülkemize 
yönelik son yıllarda artık saldırıların 
hedefi asla şahıslar, partiler, kurumlar 
değildir. NATO müttefiki olarak ciddi 
bedeller ödemiş bir devlete karşı, her 
alanda böylesine düşmanca bir tavır 
içine girilmesini hiçbir makul gerekçesi 
yoktur. Burada amaç üzüm yemek değil, 
bağcıyı dövmek, hatta mümkünse bağcı-
nın dişlerini dökmek, ciğerini sökmek-
tir. Bunların yapmak istediği bu. Burada 
asıl mesele Türkiye'yi iddialarından, he-
deflerinden ve ısrarla dile getirdiği hak 
ve adalet arayışından vazgeçirmektir.

Maruz kaldığımız oyunların gayesi ülke-
mizi tekrar boyunduruk altına sokarak, 
cüssesi büyük ama içi boş kağıttan kap-
lana dönüştürmektir. Dertleri bu. Hangi 
bahane ile yapılırsa yapılsın, hangi caf-
caflı kavramlarla süslenirse süslensin, 
operasyonun gerçek hedefi budur.  Bu 
saldırılardan alnımızın akıyla çıkmamız 
da milletimizin birliği, beraberliği ve 
desteğiyle mümkündür."
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RÖPORTAJ
BİZLER İSİMLERİNİN ÖNÜNDEKİ 

SIFATLARA TAKILMADAN 
SANDIK SORUMLUSUNDAN, 

MAHALLE TEŞKİLATINA, İLÇE VE 
İL YÖNETİMLERİNE AYNI İDEALİ, 

HEYECANI PAYLAŞAN BİR TEŞKİLATIZ

ERKAN
  KANDEMİR
►AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl 
Yönetim Kurulu Üyeliği
 
►AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl 
Başkan Yardımcılığı
 
►Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı 
 
►Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Bakan Yardımcısı 
 
►26. Dönem İstanbul Milletvekili 
 
►Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı görevine devam etmektedir.

Teşkilattan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı
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ERKAN
  KANDEMİR

6. Olağan Büyük Kongremizi gerçekleş-
tirdik. Bu kongrenin koordinasyonunu 
üstlenmiş birisi olarak kongremizi 
değerlendir misiniz ve AK Parti kong-
relerini farklı kılan noktalar size göre 
nelerdir?
6. Olağan Büyük Kongremizi muhteşem 
bir coşkuyla tamamladık. Öncelikle bu 
coşkumuza ortak olan, Türkiye’nin dört bir 
tarafından kongremize katılan tüm teşki-
lat mensuplarımıza şükranlarımızı sunu-
yorum. Bu vesile ile kongreye katılmak 
için yola çıkan ve talihsiz bir kaza geçiren 
arkadaşlarımıza tekrar geçmiş olsun di-
leklerimizi iletmek istiyorum. 

İl kongrelerimizi seçimlerden önce ta-
mamlamıştık.  Her kongre döneminin si-
yasi hedefleri olur. Bu dönem ülkemizin 
zorlu koşullarla karşı karşıya kaldığı  ve 
önemli bir sınavdan geçtiği bir dönemdi. 
Ülkemiz, bu zorlu sınavları verirken, par-

timiz kurucu liderine yeniden kavuştu. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın, partimizin 
Genel Başkanı olarak partimize döndüğü, 
yeni bir heyecan ve motivasyonun oluştu-
ğu bir döneme girmiş olduk böylece. Biz 
bu heyecanı tüm il kongrelerimizde yaki-
nen gördük. Her kongremiz adeta bir bay-
ram havasında ve coşkusunda tamamlan-
dı. Kongreler AK Partide birlik, beraberlik, 
huzurun varlığını yeniden hatırlamak için 
vesiledir aynı zamanda. Bizim kongreleri-
miz demokrasi bayramlarıdır. Kongremi-
zin olduğu hafta o şehir, o belde o heye-
canı muhakkak hisseder. Yollar süslenir, 
teşkilat mensuplarımız vatandaşlarımızı 
kendi düğünlerine çağırır gibi kongrele-
rine davet ederler. Kadrolar yenilenirken, 
görevlerini devreden arkadaşlarımız bunu 
bir bayrak yarışı olarak görürler ve yeni 
görev alan yol arkadaşlarına ellerinden ge-
len tüm desteği verirler . Yani bizde kişisel 
rekabetler değil dava ahlakının ürettiği  bir 
görev kutsiyeti anlayışı esastır. Bu süreçte 
belde, ilçe ve il teşkilatlarımızı yüzde 54 
gibi ciddi bir oranda tazeledik. Gençlerle 

"Bizim Teşkilatlarımızı 

Diğer Partilerden 

Ayıran En Önemli 

Şey Teşkilatlarımızın 

Zaman, Mekan Mefhumu 

Olmadan Çalışmalarıdır"“

“



AK PARTİ EYLÜL 2018  |  16. YILTÜRKİYE BÜLTENİ 

34

ve kadınlarla güçlendirdiğimiz teşkilatla-
rımızla seçimlere gittik ve çok şükür mil-
letimizin teveccühü ile bu seçimlerden de 
alnımızın akıyla çıktık. 

"Her Kongremiz Adeta 

Bir Bayram Havasında ve 

Coşkusunda Tamamlandı"

Büyük kongremizi işte bu seçim zaferin-
den hemen sonra partimizin 17. Kuruluş 
yıldönümünü kutladığımız haftada yaptık. 
Bizim için bu kongrenin iki temel anlamı 
var: Birincisi, 17 senenin sonunda kurum-
sallaşmasını tamamlamış ve Türk siyasi 
tarihine adını ilklerle altın harflerle yazdır-
mış bir parti olarak ilk gün ki heyecanımızı 
muhafaza ettiğimizi göstermiş olduk. İkin-
cisi, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünya-
nın ilgiyle izlediği bir siyasi hareket oldu-
ğumuzu hep beraber tekrar görmüş olduk. 
Kongre salonumuzun içi ve dışı 100 bin 

kişinin katılımıyla şenlenirken dünyanın 
hemen hemen her yerinden temsilciler bu 
coşkuya tanıklık ettiler. Yabancı katılım-
cıların yoğunluğu bize bir kez daha Cum-
hurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın 
liderliğindeki hareketimizin tüm insanlık 
adına bir vicdan hareketine dönüştüğünü 
hatırlatmış oldu. Tam da bu yüzden dünya-
da adı vicdan ve adaletle anılan bir liderin 
teşkilatı olarak bir kez daha görmüş olduk 
ki sorumluluğumuz çok büyük. 

Kongre sonrasında Teşkilat Başkanlığı 
görevini üstlendiniz. Önümüzdeki sü-
reçte yapılacak olan yerel seçimlerle 
birlikte Teşkilat Başkanlığını yoğun bir 
süreç bekliyor. Bu süreçte yapılacak 
çalışmalardan bahsedebilir misiniz?

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 
teşkilat başkanı olarak görevlendirildim, 
öncelikle güveni için şükranlarımı tekrar 

ifade etmek isterim. Görevi Sayın başka-
nım Mustafa ATAŞ tan devralmanın da 
ayrıca benim için bir anlamı var, zira ak 
partinin kuruluşundan itibaren birlikte 
çalışma imkanı bulduğum, kongre önce-
si de teşkilat biriminde birlikte çalıştığım 
bir başkanımız kendisi. Kendisine tekrar 
teşekkür ediyorum. Bizim teşkilatlarımı-
zı diğer partilerden ayıran en önemli şey 
teşkilatlarımızın zaman, mekan mefhumu 
olmadan çalışmalarıdır. Yani bizler seçim 
merkezli çalışan bir teşkilat değiliz, her an 
sahadayız. Teşkilatlarımız her zaman ki 
gibi sandık merkezli bir çalışmayı esas ala-
rak, seçmenlerimize partimizin vizyonu-
nu, milletçe 17 yılda gerçekleştirdiğimiz 
büyük dönüşümü anlatacaklar. Derdiyle 
dertlendiğimiz, hüznüyle kederlendiğimiz. 
Sevinciyle coştuğumuz milletimiz bizi her 
kapısını çaldığımızda coşku ile karşıladı. 
Bu coşku inşallah bu seçimlerde artarak 
devam edecek. Hiç kuşkusuz yerel seçim-
lerin kendi dinamikleri var. Seçmenleri-
miz tercihte bulunurken yerel meseleleri 
bu seçimlerde daha fazla merkeze alıyor. 
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Teşkilatlarımız da bir yandan bizim şehir-
cilik vizyonumuzu paylaşırken, bir yandan 
da bugüne kadar yapılanan hizmetlerimizi 
anlatacaklar. AK Parti hükümetleri genel 
başkanımızın liderliğinde bugüne kadar 
hiç yorgunluğa düşmeden, ilk gün ki he-
yecanla bu millet için durmaksızın çalıştı. 
Bugünden sonra da bunun böyle olacağını 
milletimize kapı kapı dolaşarak anlatmak 
her üyesiyle teşkilatımızın görevi. 

AK Parti teşkilatları her zaman çalış-
kanlığıyla öne çıkıyor. Bu çalışkanlığın 
sırrı nedir?
Bizler isimlerinin önündeki sıfatlara takıl-
madan sandık sorumlusundan, mahalle 
teşkilatına, ilçe ve il yönetimlerine aynı 
ideali, heyecanı paylaşan bir teşkilatız. Ge-
nel Başkanımızın dünya düzenine dönük 
adalet merkezli itirazları, bu medeniyetin 
siyaset dili ile inşa ettiği çözüm önerileri, 
milleti esas alan mücadele heyecanı bizim 
temel motivasyonumuz. Bu seçimlerde de 
diğer seçimlerde olduğu gibi ev ev, sokak 
sokak, cadde cadde dolaşan, yorulmayan, 
inançlı, fedakar bir teşkilatla gideceğiz 
milletimizin kapısına. 

Yorulmak da yok, dinlenmek de. Bu bü-
yük bir mücadele. Derdimiz de aşkımız 
da büyük. Biz bu ülkeye ve millete kendini 
adamış bir liderin arkasında saf tutmuş 
bir teşkilatız. En az onun kadar çalışmak, 

gayret etmek, yükünü almak durumunda-
yız. Tarihin bize bu ülkenin kaderini değiş-
tirecek sorumluluklar yüklediği bu kadar 
önemli bir dönemeçte durmaksızın çalış-
mak bu teşkilat için sadece bir sorumluluk 
değil, aynı zamanda bir onurdur.   

AK Parti’nin girdiği her seçimden za-
ferle çıkmasını sağlayan etkenler ne-
lerdir? 
Milletimizin gündemi ile partimizin gün-
demi, milletimizin hassasiyetleri ile parti-
mizin duruşu hep aynı olmuştur. Ak Parti 
siyasi hareketi kökü mazide bir ati olarak 
konumlandırıyor kendisini. Canlı bir yapı 
olarak, geçmişin mirası ile geleceğin iddia-
sını birleştiren bir hareketiz biz. Milletimiz 
tarihin içinden süzülerek gelen bir mira-
sı Ak Partinin taşıyabileceğine inanıyor. 
Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımı-
zın şahsında bir milletin şahlanışını gö-
rüyor. AK Parti köklü bir medeniyetin ana 
taşıyıcısı. Milletimiz Ak parti kadrolarının 
bu hafıza ile barışık olduğuna inanıyor ve 
vizyoner bir gelecek tasavvuru ile ülkemi-
zi bugün getirdiği yerden de daha ileriye 
taşıyabileceğine inanıyor. Cumhurbaşkanı-
mızın güçlü liderliği, tavizsiz adalet müca-
delesi, hakkı hukuku yücelten tavrı bizim 
başarımızın ana motivasyonu.  

Biz Bu Ülkeye ve Millete 

Kendini Adamış Bir 

Liderin Arkasında Saf 

Tutmuş Bir Teşkilatız

“
“
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BERAT
ALBAYRAK

YENİ EKONOMİ YAKLAŞIMI AÇIKLANDI

HAZİNE VE MALİYE
BAKANI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından, istişare toplantıları 
çerçevesinde kurgulanan Yeni Ekonomi Yaklaşımına ilişkin çerçeve 

kamuoyuyla paylaşıldı

“Hazinemizin iki aylık 

borç çevirme oranını 

yüzde 125'lerden yüzde 

110’a çektik. Yılın kalan 

aylarında da bu oranı 

yüzde 100'e çekeceğiz."

 

"Yeni bir üst finansal 

regülasyon otoritesinin 

kurulmasını yeni yasama 

döneminde Meclis'e 

getireceğiz."

 

"Sadeleştireceğimiz 

vergi sistemiyle ilgili 

maliyede çok ciddi bir 

değişim süreci 

yaşanacak."

PRENSİPLER

Piyasayla iletişim ve güven sağlanması

Piyasa ve teori ile uzlaşmacı ve gerçekçi 
politikaların seçilmesi ve uygulanması

Para politikalarının tam bağımsızlığının 

sağlanması

Bütçe dengesinin tekrardan sağlanması ve 
kalitesinin artırılması

Sıkı para ve mali politika

Yapısal dönüşümlerin öncelendirilmesi

YENİ EKONOMİ YAKLAŞIMI

Kararlı yaklaşım

Değişimi hedefleyen

Güçlü reflex güçlü Strateji

Güçlü temeller

Sürdürülebilir

Katılımcı
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İSTİKRARLI BÜYÜME
Stratejik büyüme alanlarının tespiti

Katma değerli stratejik / Teknolojik ürün üretimi
İhracata ve cari açığı düşürmeye odaklanma

Vergi sisteminde sadeleştirme
Üreten Türkiye hedefi

  

 DAHA ADALETLİ PAYLAŞIM
Adil vergi sistemi

Dolaylı vergilerin azaltılması
Kayıt dışı ile mücadele

İşsizliğin azaltılması
Gelir dağılımının iyileştirilmesi

 

NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ VE TOPLUM
Gelişmiş ülke kriterlerini yakalama

Nitelikli nüfusun iş gücüne katılması
İnsani gelişmişlik düzeyinin artırılması

Üreten sivil toplum
Kaynak verimliliği kültürü

YENİ EKONOMİ HEDEFİ

EKONOMİK DENGELENME
Enflasyon ile güçlü mücadele

Mali disiplin
Cari açığın düşürülmesi

Güven ortamının iyileştirilmesi
Verimlilik ve tasarruf artışı

Sermaye piyasalarında derinleşme
Kamu borçlarında kaynak çeşitliliği
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RÖPORTAJ
“AVRUPA, TÜRKİYE’NİN BÜYÜK BİR 

AVRUPA DEVLETİ OLDUĞUNUN 
İDRAKİNE VARMALIDIR”

ÖMER
         ÇELİK

►22 ve 23. Dönem Adana Milletvekili

►2010-2013 yılları arasında Dış 
İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcılığı

►2013-2015 yılları arasında Kültür ve 
Turizm Bakanlığı

►2015-2016 yılları arasında Tanıtım 
ve Medya'dan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü

►65. Hükümette Avrupa Birliği Bakanlığı

►Parti Sözcüsü olarak görevine devam 
etmektedir.

Parti Sözcüsü
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ÖMER
         ÇELİK

6. Olağan Büyük Kongremizi geride bı-
raktık. Hem son kongremizi hem de 
dünden bugüne AK Parti kongrelerini 
değerlendirir misiniz? AK Parti kong-
relerinin farkı nedir?
Türk siyasi tarihini pek çok açıdan okuyup 
değerlendirebiliriz. Bunların en önemli-
lerinden biri de AK Parti kongreleri üze-
rinden okumaktır.  AK Parti kongreleri, 
Türk siyasi hayatının dönüm noktaları 
olmuştur. AK Parti’nin ilk iktidara geldi-
ği zamanlardaki koşulları düşünürsek o 
zamanların siyasette belirleyici unsuru 
Türkiye'de siyaset üzerindeki vesayetti. 
Esasında AK Parti kongrelerinin her biri 
vesayet alanının adım adım nasıl geriletil-
diğini, AK Parti’nin siyasal alanı nasıl ge-
nişlettiğini ortaya koyan bir çerçeve oldu. 
Şöyle değerlendirebiliriz; her bir AK Parti 
kongresiyle birlikte sivil siyaset alanının 
genişlemesi, vesayet alanının daralması 
şeklinde bir gelişme yaşandı. 

O sebeple AK Parti kongreleri hiçbir za-
man sıradan parti kongreleri gibi olmadı. 
Sivil siyasetin tamamen oksijensiz kaldığı 
dönemlerde AK Parti kongreleri sivil siya-
sete oksijen pompalayan, vesayetle oluştu-
rulan kirliliği azaltan işlevler gördü. Bu se-
beple de her zaman çok büyük bir ilgi çekti. 
Bunun hangi aktörler üzerinden şekillene-
ceği, MKYK’nin nasıl oluşacağı, MYK’nın 
nasıl oluşacağı her zaman kıymetli bu-
lundu. Siyasetin her kongreden sonraki 
dönemlerde hangi reform dinamikleriyle 
şekilleneceği, siyasal reform alanının ipuç-
larının okunmaya ve belirlenmeye çalışıl-
dığı bir takım çerçeveler olarak ele alındı. 
Her kongre, gündemi, ajandası ve taşıyıcı 
kadroları ile Türkiye’nin demokratikleşme 
sürecinin yapıtaşları olmuş, Türkiye siyasi 
hayatına yön vermiştir.

"AK Parti Kongreleri 
Hiçbir Zaman Sıradan Parti 

Kongreleri Gibi Olmadı"

Tabi şöyle de bir durum var. Dünyanın bir-
çok yerinde temel bir kural vardır. İktidar 
zayıflar, muhalefet güçlenir. Türkiye’de ise 
iktidardaki AK Parti sürekli güçlenirken 
muhalefet zayıflamıştır. Bu AK Parti’nin sı-
radan bir iktidar partisi olmadığını, iktida-
rın içini siyasallaşmayla, siyaset üretimiyle 

doldurduğunu muhalefetin ise siyasetsiz-
leşmeye savrulduğunu göstermektedir. 
Mesela dünyada iktidarlar siyaset üretme-
yi bırakırlar, muhalefetler siyaset ürettiği 
için iktidarın yerine gelir. Siyaset üretme-
yen zayıflar, siyaset üreten ise güçlenir. 
Ama Türkiye’de bu genel kuralı kıran bir 
şey olmuştur. Yine siyaset üreten, siya-
setsizleşmeye karşı mücadele eden her 
zaman AK Parti olduğu için iktidarday-
ken de güçlenmiştir. Bu genel kuralı yıkan 
güçlü bir istisna hatta istisna olmanın öte-
sinde yeni bir sayfa açan dinamik haline 
gelmiştir. Türkiye’deki muhalefet özellikle 
CHP’de olduğu gibi siyasal parti olmaktan 

çok siyasetsizleşmeyi koruyan, vesayete 
sahip çıkan bir örgüt olarak kendisini ko-
numlandığı için, buradaki temel mesele o 
bağlamdaki muhalefetin gerilemesi, AK 
Parti’nin ise siyasal olarak güçlenmeye de-
vam etmesi olarak oluştu. Dolayısıyla AK 
Parti kongreleri bunu temsil etmiştir. 

Bir de tabi kongrelerin kendi içinde bir 
mantığı var. Aktörler üzerinden okunacak 
bir mantık. Orada da her zaman için şu gö-
rülmüştür. Süreklilik ve değişimi birlikte 
yönetecek şekilde tecrübe ile gençlik, tec-
rübe ile dinamizm, AK Parti’nin gelenek-
lerine sahip çıkmakla AK Parti siyasetinin 
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yeni dinamiklerle buluşması arasında güç-
lü sentezler, güçlü dinamikler ortaya çıka-
rılmıştır. O yüzden MKYK oluşumunda bu 
çizgi izlenmiştir. Yani AK Parti’nin gele-
neklerine sahip çıkarken aynı zamanda da 
yeni dinamiklerle kendisini güçlendirirken 
MKYK’sının, MYK’sının da nasıl şekillene-
ceği merak konusu olmuştur. 

AK Parti kongrelerinin bir boyutu da bölge-
sel ve uluslararası boyut olmuştur. Biz her 
zaman şunu söylüyoruz; AK Parti sadece 
bir Türkiye markası değil, aynı zamanda 
bir dünya markasıdır. AK Parti kongreleri 
dünyada da yakından izlenir. Her zaman 
şu ya da bu şekilde uluslararası aktörlerin 
katılımıyla gerçekleşmiştir. Bir şekilde de 
bir dünya markası olmayı sürdürmüştür.

AK Parti teşkilatlarını nasıl tanımlaya-
biliriz?
AK Parti teşkilatları kendilerini sadece 
bir partinin iktidara gelmesinden sorumlu 
görmezler. Türkiye’nin gidişatından büyük 
çerçevede dünyadaki mazlum halkların 
gidişatından, dünyanın iyiye gitmesinden, 
daha adil bir dünya olması konusunda da 
sorumlu hisseden bir siyasetin taşıyıcıları 
olarak büyük bir misyon üstlenmişlerdir. 
Bir direğe AK Parti’nin bayrağını asan 
arkadaşımızdan o ilde AK Parti’yi en üst 
düzeyde temsil eden il başkanımıza kadar 
AK Parti teşkilatının üç aşağı, beş yukarı 
hepsinin gündemi illeri olduğu gibi, ül-
kenin genel meseleleri ve aynı zamanda 
dünyadaki genel gidişattır. Teşkilat men-
suplarımız Genel Başkanımız ve Cumhur-

başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ortaya koyduğu çerçevede yerel, ulusal ve 
küresel bilinç ve sorumluluk sahibidir. 

Normalde siyasi parti teşkilatları dar an-
lamda sadece iktidar ilişkileri üzere faa-
liyet gösteren yapılar iken AK Parti teşki-
latları klasik anlamda parti tanımını çok 
aşan, çok daha büyük bir siyasal çerçeveye 
tekabül etmektedir. Burada teşkilatlarımı-
zın ortaya koyduğu dinamik çok önemlidir. 
Örneğin bir AK Parti teşkilatı ile konuştu-
ğunuz zaman sadece kendi ilindeki mese-
lelerle ilgili olmadığını görürsünüz. Hatta 
sadece Türkiye’nin gidişatıyla ilgili değil, 
aynı zamanda Arakanlı Müslümanların 
durumuyla, Gazze’deki Filistinlilerin du-
rumuyla, Somali’deki durumla, Bosna’daki 
durumla da ilgilendiklerini görürsünüz. 
AK Parti il teşkilatlarında, danışma mec-
lislerinde bu tür konular o ilin meseleleri 
kadar sıcak gündem olarak yer almaktadır. 
Bu açıdan bakıldığında sadece iktidarı ko-
rumaya ya da sadece iktidarı elde etmeye 
ayarlı, klasik teşkilat yapısının dışında bü-
yük bir siyasal üretim aşikârdır. 

AK Parti’nin girdiği her seçimden za-
ferle çıkmasını nasıl açıklayabiliriz?
Siyaset toplumun taleplerini karşılamak 
için yapılır. Toplumun taleplerini karşı-
larken siyaseti belli bir ilişki tarihi kav-
rayışından ele almak gerektiği gibi yine 
toplumsal taleplere de açık olmak gerekir. 
AK Parti’nin başarısının en büyük sırrı bu 
sentezdir. Genel Başkanımız ve Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın AK 

Parti’de geleneklerin korunması konusun-
daki hassasiyeti ve AK Parti’nin her zaman 
yeni dinamiklerle donanması konusunda-
ki hassasiyeti güçlü sentezler üretti.  Yani 
bir yandan geleneklerinizi korumazsanız 
köksüz bir yapıya dönüşürsünüz. Ama sa-
dece geleneklerinizle sınırlı kalırsanız da 
bugünün dünyasına cevap verecek siyasi 
dinamikleri ıskalarsınız. Dolayısıyla Genel 
Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın bu hassasiyeti ve ortaya 
çıkardığı güçlü sentezler AK Parti’yi kendi 
köklerini koruyan, kendi kökleri konusun-
da berrak bir zihin yapısına sahip olan 
ama aynı zamanda da yeni dinamiklerle 
buluşma konusunda her zaman iştahlı ve 
heyecanlı bir yapı haline getirmiştir. Bu en 
büyük meseledir. 

ABD yönetimi son zamanlarda dünya-
daki birçok ülke ile olduğu gibi Türkiye 
ile de çeşitli sorunlar yaşamaktadır. 
ABD yönetiminin son dönemdeki tutumu 
hakkında ne düşünüyorsu nuz?
Trump Yönetimi’nin dünyadaki pek çok 
ülkeyle çatışması söz konusu. Bu çatışma-
yı şöyle de okuyabiliriz; Başkan Trump’ın 
sadece dünya ile değil, ABD’yi süper güç 
yapan dinamiklerle, ABD’nin birikimiyle, 
tarihiyle, bugünkü konumuyla çatışan bir 
yapısı olduğunu düşünüyorum. Nihayetin-
de ABD dünya düzeni içerisinde birinci 
konuma sahip bir ülke ve bu ülke gücü-
nü serbest ticaretten, küreselleşmeden 
elde ediyor. Şimdiki Amerikan Başkanı 
ise serbest ticaretle, küreselleşmenin ana 
dinamikleriyle kavga eden bir yapı ortaya 
çıkarıyor. 

Aslında dünyanın istikrarlı bölgelerindeki 
kurumsallaşmış ilişkiler çok önemlidir. 
Bunların başında da Avrupa ile kurdukları 
transatlantik ilişkilerdir. Ama ilk defa bir 
Amerikan Başkanı, Paris İklim Değişikliği 
Anlaşması’nda görüldüğü gibi, NATO ile 
ilgili tartışmalarda görüldüğü gibi, Avrupa 
bütünleşmesi konusundaki yaklaşımlarda 
görüldüğü gibi transatlantik ilişkileri sor-
gulayan hatta sorgulamanın ötesine geçip 
hırpalamaya başlayan bir yaklaşım sergi-
liyor. Dolayısıyla bu da ABD’nin içindeki 
bir tartışmanın dünyaya yansıması olarak 
ortaya çıkabiliyor. 

Amerikan kurumlarıyla Amerikan başkanı 
arasında güçlü bir tartışma var. Hatta bu 
tartışma zaman zaman da çelişkiye, çatış-
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maya dönüşüyor. Bütün bunları değerlen-
dirdiğimiz zaman sorun ABD’nin içinde 
gibi gözüküyor. Yani “First Amerika” söyle-
miyle ortaya çıkan tablo, Donald Trump’ın 
zihniyeti içerisinde böyle bir tabloya dö-
nüşüyor. Ama transatlantik ilişkilerdeki 
hırpalayıcı rolü, serbest ticaretle kavga 
etmesi burada Amerika açısından parlak 
bir tablo ortaya çıkarmıyor. Düşünebiliyor 
musunuz Amerika Başkanı serbest tica-
rete karşı çıkıyor ama Çin Devlet Başkanı 
serbest ticareti destekliyor. Bunlar çok bü-
yük çelişkiler ortaya koyuyor. 

Amerikan Başkanı, Türkiye meselesinde 
ise geleneksel Türkiye-Amerika müttefik-
lik ilişkisine hiçbir şekilde yakışmayacak 
bir tutum sergiliyor. Türkiye’de yürüyen bir 
hukuki dava, Trump’ın yaklaşımı yüzün-
den NATO müttefiki olan Türkiye ile bir 
şekilde bu çelişkinin bu çatışmanın ortaya 
çıkmasına yol açıyor. Üstelik bu sadece 
Türkiye’yle de ilgili değil dünyanın birçok 
yeriyle de ilgili. Sabah kalkıp bir tweet 
atarak yeni bir kriz çıkarabiliyor. Bu Tür-
kiye-Amerika ilişkileri açısından yararlı bir 
tablo değildir. 

"Türkiye-Amerika 
Müttefiklik İlişkisine Hiçbir 
Şekilde Yakışmayacak Bir 

Tutum Sergiliyor"

Şunu söylemek gerekirse; sorunların 
çözümü açısından doğru yolu ortaya ko-
yamayan, yanlış yöntemi ortaya koyan 
Amerikan Başkanı’dır. Türkiye’ye karşı 
kullandığı üslup, dayatmacı bir üsluptur. 
Türkiye tarafından da dünyanın hiçbir ül-
kesi tarafından da asla kabul edilmez bir 
üsluptur. Bu son kriz ortaya çıkmadan 
bir hafta on gün evvel Brüksel’deki NATO 
zirvesinde Cumhurbaşkanımızla ilgili, 
“Tayyip Erdoğan işini en iyi yapan lider, 
diğerleri işlerini iyi yapmıyor” şeklinde bir 
değerlendirmede bulunuyordu. Diplomasi 
kanalları açık. Buna rağmen bu şekil iç 
siyaset yaklaşımıyla, Rahip Brunson ile 
ilgili krizi körüklemeye çalıştığını görü-
yorum. Kendisi de söylüyor, önümüzdeki 
seçimlerde yeterli çoğunluğu alamaması 
halinde Hristiyanların haklarını kaybede-
ceğinden tutun, evanjelistlerin haklarını 
kaybedeceğinden tutun… İlk defa bir Ame-
rikan Başkanı’nın, Amerika’nın dış politika 
ilişkilerini, müttefiklik ilişkilerini kendi iç 
siyasal ajandasının bu kadar parçası ha-
line getirdiğini görüyoruz. Bu müttefiklik 
ilişkimiz açısından doğru bir yaklaşım 

değildir. S-400 meselesi olsun başka me-
seleler olsun, bunu bir bahane olarak kul-
landıklarını düşünüyorum.

"Türkiye’ye Karşı Kullandığı 
Üslup, Dayatmacı Bir 

Üsluptur"

Avrupa Birliği Bakanlığı ve partimizde 
Dış İlişkiler Başkanlığı görevlerini yü-
rütmüş bir isim olarak AB ile ilişkileri-
miz ne durumda?
Amerika’da ortaya çıkan bu tablodan son-
ra Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki yakın-
laşmanın çok büyük bir ivmeyle artması 
gerektiği, ne kadar kıymetli olduğu bir kez 
daha görülmüştür. Avrupa ile Türkiye eko-
nomik olarak entegredir. Türkiye, Avrupa 
Birliği üyesi olmasa da büyük bir Avrupa 
devletidir. Bu şekilde değerlendirildiğin-
de görülmesi gereken şey Türkiye-Avrupa 
arasında ilişkinin çok daha sıkı olması ge-
rekliliğidir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden 
dışlanması basiretli bir yaklaşım değildir. 

"Türkiye, Avrupa Birliği 
Üyesi Olmasa da Büyük Bir 

Avrupa Devletidir"

Objektif kriterlere dayanan bir müzakere 
yürütülmüş olsaydı Türkiye şimdiye kadar 
çoktan Avrupa Birliği üyesi olurdu. Fakat 
burada ön yargılarla yürüyen bir şey var. 
Ve şunu yanlış yapıyorlar; Türkiye’yi sade-
ce terörle mücadele konusunda iş birliği 
yapacakları ya da sadece güvenlik mese-
lelerinde göçmen konusunda iş birliği ya-
pabilecekleri bir ülke olarak değerlendir-
meye çalışıyorlar. Türkiye sadece terörle 
mücadele konusuna indirgenemeyecek ya 
da sadece göçmenler konusunda iş birli-
ğine indirgenemeyecek kadar büyük bir 
ülkedir. 

Avrupa, Türkiye’nin büyük bir Avrupa dev-
leti olduğunun idrakine varmalıdır. Şunu 
görmek lazım; 2. Dünya Savaşı sonrasın-
da kurulan liberal sistem ciddi bir sarsın-
tı geçiriyor. Bu liberal düzenin ciddi bir 
sarsıntı geçirmesinin sonuçlarını Ame-
rikan Başkanı’nın tavırlarında, dünyanın 
çeşitli yerlerinde müttefiklik ilişkilerinin 
çözülmesinde görüyoruz. Avrupa, bütün 
bu tabloya bakarak Türkiye ile çok daha 
yüksek düzeyli ve çok daha kaliteli bir iliş-

ki kurmalıdır. Siyasal olarak önem verdi-
ğimiz demokratik değerlerin korunması 
bakımından bu ilişki hem önemli hem de 
o değerleri koruyabilecek yegâne bir ilişki 
olacaktır. 

Teşkilat mensuplarımızın faydalanma-
ları için önereceğiniz bir eser var mı?
Halil İnalcık’ın Osmanlı ve Avrupa Osman-
lı Devleti'nin Avrupa Tarihindeki Yeri adlı 
eserinin okunmasının faydalı olacağını 
söyleyebilirim. Pek çok eser daha söyle-
nebilir ama bu konuşmamız üzerine bu 
kitabı önerebilirim. Hem Osmanlı Devle-
ti’nin Avrupa tarihindeki yerini ve Avrupa 
tarihindeki etkisini hem de devletimizin 
çok boyutluluğunu gösteren bir eserdir. 
Şunu unutmayalım; evet bir yönüyle Asya 
devletiyiz, bir yönüyle Akdeniz devletiyiz, 
devletimizin çok boyutları var. Aynı za-
manda ve en başta da güçlü bir Avrupa 
devletiyiz. Dünyanın en büyük refah ve 
istikrarlı coğrafyası Avrupa coğrafyasıdır. 
Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya 
olan etkisini, Avrupa ilişkilerinin Osman-
lı Devleti’nde nasıl algılandığını gerçekçi 
bir gözle görmek lazım. Bu işleri komplo 
teorilerinden ya da bir takım yanlış bilgi-
lerden arındırarak realist bir gözle öğren-
mekte, değerlendirmekte fayda var. Bugü-
nün dünyasını anlamak bakımından da bu 
eser önemli olacaktır.
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DÖVİZ PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİK 
VE POLİTİKALARIN YENİ ÖNCELİKLERİ

Türkiye’de döviz piyasasında son iki aydır 
ekonomik göstergeler ile açıklanmayacak 
derecede dalgalı bir hareketlilik yaşan-
maktadır. Her ülkenin olduğu gibi Türki-
ye'nin de belli makro ekonomik sorunları 
bulunmaktadır. Bu sorunların başında 
enflasyon ve cari açık yer almaktadır. Kur 
geçişgenliği ve tarım sektöründeki bazı 
yapısal sorunlardan dolayı enflasyon uzun 
bir aradan sonra yeniden çift haneli ra-
kamlara yükseldi. Türkiye’de ihracatın ya-
pısı ithal ara mallarına bağlı olduğu için 
ihracatın ve büyümenin ivme kazandığı 
dönemlerde cari açık da kaçınılmaz olarak 
yükseliyor. Bütün bu gelişmelere rağmen, 
ne cari açık ne de enflasyon döviz kurla-
rındaki ani yükselişi açıklayacak ölçüde 
bir kötüleşme yaşadı. Enflasyon ve cari 
açık Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı 
olarak görünse de Türkiye'nin üstesinden 
gelemeyeceği sorunlar değildir. Sorunla-
rın farkında olan ekonomi yönetimi uzun 
vadeli çözümlere yönelik adımlar atmaya 
başladı. 

Bazı analistler mali disiplinden taviz ve-
rilmesi ve Merkez Bankası'nın bağımsız-
lığına dair tartışmaların döviz piyasasını 
etkilediğini belirtiyorlar. Kamunun reel 
sektöre verdiği teşvikler ve emeklilere 
yönelik devreye giren bayram ikramiyesi 
uygulaması kamu harcamalarının belli 
ölçüde yükselmesine neden olsa da, Tür-
kiye  bütçe açığı ve kamu borcu gibi gös-
tergeler dikkate alındığında halen  bütçe 
disiplini konusunda neredeyse bütün G20 
ülkelerinden daha güçlü bir konumdadır. 
Öte yandan, para politikası değişiklikle-
rinin zamanlaması hususunda bazı te-
reddütler yaşansa da, merkez bankası bu 
yıl faizleri agresif bir şekilde arttırmakla 
kalmayıp gerekli olduğu durumda ek sıkı-
laştırmaya gideceğine dair güçlü sinyaller 
verdi. Dolayısıyla, para ve maliye politika-
sına yönelik endişelerin de Türkiye gibi 
büyük bir ekonomide kurların bu denli ani 
ve hacimli yükselmesine tek başına neden 
olabileceğini söylemek güçtür. 

Yukarıda sıraladığımız ekonomik gelişme-
ler kurları belli ölçüde etkilemiş olsa da, 
döviz piyasasında yaşanılan anormal hare-
ketliliğe asıl neden olan faktör ABD ile tır-
manan gerginliğin ve manipülatif haberle-
rin beslediği spekülatif hareketlerdir. ABD 
hukukun üstünlüğü ilkesini yok sayarak 
Türkiye'de yargılanma süreci devam eden 
Andrew Brunson’un sorgusuz sualsiz sa-
lıverilmesini isteyecek kadar "Batılı" ilke-
lerden sapar bir duruma geldi. ABD küre-
sel sistemde gelecekte daha fazla ağırlığı 
olması beklenen neredeyse bütün ülkelere 
karşı son yıllarda aşırı agresif ve irrasyo-
nel tepkiler vermeye başladı. ABD nasıl ki 
Çin'in yükselişini yavaşlatmak için kendi 
kurduğu ekonomik sistemin ayrılmaz bir 
parçası olan serbest ticaret anlayışının al-
tını oyan ticaret savaşlarını başlatmaktan 
çekinmiyorsa, Türkiye’yi de bazen Suriye 
konusunu bazen de FETÖ ile ilgili mesele-
leri (Hakan Atilla davası ve Rahip Brunson 

davası gibi) bahane ederek zayıflatmaya 
çalışıyor. 

ABD ile yaşanan gerilime paralel bir şe-
kilde, bazı manipülatif haberlerin piyasa-
lara yayıldığına şahit oluyoruz. Bankacılık 
sektörünün zor durumda olduğu, döviz 
mevduatlarına el konulacağı veya kam-
biyo rejiminde değişikliğe gidileceği gibi 
manipülatif haberler yoluyla piyasalardaki 
tedirginlik bilinçli bir şekilde arttırılmaya 
çalışılıyor.   

ABD’de faizlerin yükseldiği ve küresel tica-
ret savaşlarının belirsizlikleri arttırdığı bir 
dönemde yabancı yatırımcıların Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkelere yatırım işta-
hında gözle görülür bir gerileme yaşanıyor. 
Bu durum zaten iki yıla yakın bir süredir 
TL üzerinde belli bir baskı oluşturuyordu. 
ABD ile yaşanan gerilim ve manipülatif 
haberler de bunun üzerine eklenince ya-
tırımcıların yaşadığı tedirginlik spekülatif 
hareketleri beraberinde getirdi. Spekü-
latörler böyle puslu ortamları fırsat bilip 
kur üzerinde ataklar gerçekleştirerek para 
kazanmaya çalışırlar. Bu da ister istemez 
kurlarda ciddi dalgalanmalara neden olur. 
Türkiye son dönemlerde böyle bir atağa 
maruz kalmıştır. 

Ekonomi yönetimi ve kurumları TL’de 
yaşanan değer kaybının ve reel sektörde 
yaşanabilecek olası likidite sıkıntısının 
önüne geçmek adına bir dizi önlem aldı. 
Alınan bu önlemler döviz kurlarının belli 
bir ölçüde geri çekilmesini sağladı.  Eylül 
ayında açıklanacak OVP ile birlikte enflas-
yon, cari açık ve yükselen kurlar ile müca-
deleye yönelik kapsamlı bir yol haritasının 
ortaya konması beklenmektedir. Alınacak 
önlemlere yönelik bütüncül bir politika de-
metinin sunulmasının böyle zamanlarda 
daha etkili olması beklenir.   

Döviz piyasasında yaşanan hareketliliğin 
itici gücü spekülatif hareketler olsa da, 

Nurullah Gür
SETA Ekonomi Araştırmaları Direktörü
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piyasaların dengelenebilmesi için ekono-
mi politikalarına yönelik atılması gereken 
adımlar bulunmaktadır.  Politika deği-
şikleri sadece iç piyasalarda yaşadığımız 
gelişmeler için değil aynı zamanda küre-
sel ekonominin yaşamakta olduğu ciddi 
değişime hazırlık için de gerekmektedir. 
Küresel ekonomi yeni korumacı önlemle-
rin devreye girdiği ve ticaret savaşlarının 
tozunun arttığı bir döneme girdi. Bununla 
birlikte, ticaret savaşlarının oluşturduğu 
riskler, ABD ekonomisinin yapısal sorun-
ları ve Çin ekonomisinin yavaşlaması gibi 
faktörlerin küresel ekonomiyi 2020 veya 
2021 gibi türbülanslı bir döneme sokması 
hiç de uzak bir ihtimal değil. Dolayısıyla, 
Türkiye yeni dönemin risklerini ve fırsat-
larını ne kadar önceden analiz edip buna 
yönelik gerekli uyum politikalarını devreye 
sokabilirse küresel ekonominin yaşadığı 
değişimden o kadar güçlü çıkar.    

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albay-
rak’ın ‘Yeni Ekonomi Yaklaşımı’nı açık-
ladığı toplantıda altını çizdiği gibi, makro 
ekonomik istikrarda yaşanan kısmi tahri-
batın giderilerek ekonomik dengelenme-
nin sağlanması için Türkiye ekonomisinin 
önümüzdeki 1,5 yıllık süreçte temel ön-
celiği enflasyonu ve cari açığı düşürmek 
olacaktır. 2016'da yaşanan terör olayları 
ve başarısız darbe girişimi gibi trajik olay-
lar sonrasında ekonomik aktivitenin ciddi 
ölçüde yara almaması için 2017'de ekono-
mik büyümeyi önceleyen politikaları uygu-
lamak doğru bir karardı. Küresel ekono-
mide ve Türkiye ekonomisine dair mevcut 
koşullar dikkate alındığında ise kamunun 
daha ılımlı büyüme rakamlarını göze ala-
rak belli bir süre önceliği enflasyon ve cari 
açığa vermesi anlaşılabilir bir durumdur. 

Maliye politikasının önümüzdeki dönemde 
ekonomik dengelenmenin sağlanmasına 
yönelik olarak para politikası ile daha faz-
la uyumlu hareket edeceği görülüyor. Ka-
munun bazı harcama kalemlerini gözden 
geçirip israfa neden olan alanlarda tasar-
rufa giderek bütçe açığının yükselmesine 
izin vermemesi bekleniyor. Türkiye’de hâ-
lihazırda kamu bütçesinde ciddi bozulma 
emareleri yaşanmamış olsa da mali disip-
linin ekonominin en önemli çıpası olmaya 
devam edeceğine dair algının korunması 
için bazı sıkılaştırıcı tedbirlerin alınması 
ekonomik istikrar açısından önemlidir. 

Sıkı maliye politikasına geçiş kamunun 

ekonomik denkleminden dışına çıkacağı 
anlamına gelmemektedir. Kamuda israfın 
önlenmesi yoluyla ortaya çıkan ek kaynak-
lar verimli alanlarda ve ekonomiyi des-
tekleyecek şekilde harcanacaktır. Bütçe 
disiplininden taviz verilmeden, fakat reel 
sektörün içinde bulunduğu durum da he-
saba katılarak bütçede dengeli bir tutum 
benimsenmelidir.

Kamu yeni dönemde ekonomiye daha et-
kin ve stratejik bir şekilde dokunmaya ça-
lışacaktır. Örneğin, önümüzdeki yıllarda 
teşviklerin ağırlıklı olarak yüksek teknolo-
jili ürünler üretme ve cari açığı düşürme 
potansiyeline sahip olan sektörlere veril-
mesi planlanmaktadır. Bir başka ifadeyle, 
sanayi politikasında daha seçici bir teşvik 
sistemi devreye girecektir. Küresel ekono-
mide yeni korumacı önlemelerin yükselişe 
geçmesi, Türkiye gibi gelişmekte olan ül-
kelere Dünya Ticaret Örgütü kurallarının 
etrafından dolaşabileceği ve stratejik sek-
törlere daha rahat destek verebileceği bir 
fırsat penceresi açmaktadır. Son yıllarda 
artan jeopolitik riskler ve bazı Batılı ülke-
lerin savunma araçlarını ithal etme konu-
sunda isteksiz davranması nasıl ki Türki-
ye’nin yerli savunma sanayi teknolojilerini 
üretmeye yönlendirdiyse, TL’de yaşanan 
değer kaybı ve küresel düzeyde yüksel-
meye başlayan korumacı önlemler diğer 
yüksek teknolojili ürün gruplarında yerli 
üretimi destekleyici yönde katkı sağlayabi-
lir. Akıllı sanayi politikalarının yeni dönem-
de devreye sokulması durumunda Türkiye 
yüksek teknolojili ürün gruplarında yerli-
lik oranını yükselterek hem cari açık prob-
lemine yapısal bir çözüm sunabilir hem 
de uzun vadeli ekonomik büyüyeme ivme 
kazandırabilir.  

Türkiye ekonomisini güçlendirmek adına 
atılması gereken bir diğer adım reel sek-
töre yönelik reformlardır. Türkiye nasıl ki 
2000/2001 krizinden sonra bankacılık 
sektörüne yönelik ciddi reformlara imza 
atılması sayesinde küresel finans krizin-
den en az hasar alarak çıkan ülkelerden 
biri olduysa, önümüzdeki süreçte reel sek-
törü güçlendirici reformların hızlı bir şe-
kilde hayata geçirilmesi ekonominin olası 
dış şoklara karşı direncini arttıracaktır. Bu 
bağlamda reel sektörün dövize bağımlılığı-
nı azaltıcı, şirketlerin finansal risk analiz-
lerini daha ciddi yapmalarını sağlayıcı ve 
KOBİ’lerin kurumsallaşmasını destekleyi-
ci reformlara öncelik verilmelidir. 

ABD Hukukun 

Üstünlüğü İlkesini Yok 

Sayarak Türkiye'de 

Yargılanma Süreci 

Devam Eden Andrew 

Brunson’un Sorgusuz 

Sualsiz Salıverilmesini 

İsteyecek Kadar 'Batılı' 

İlkelerden Sapar Bir 

Duruma Geldi

“
“
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RÖPORTAJ
CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN GÜZEL 

EKONOMİK VERİLERİNİN SAĞLANDIĞI AK PARTİ 
İKTİDARIMIZDA BU ZAMANA KADAR HANGİ 
ADIMLAR ATILMIŞ VE OLUMLU SONUÇLAR 
ALINMIŞSA ŞİMDİ DE AYNI HASSASİYETLE 

TEDBİRLER ALINMAKTADIR.

MUHAMMET EMİN
    AKBAŞOĞLU
►İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve 
Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

►Gaziosmanpaşa Milli Gençlik Vakfı 
İlçe Başkanlığı, Ekonomik ve Sosyal 
Araştırmalar Merkezi İstanbul İl Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 

►Gaziosmanpaşa Belediyesinde Özel 
Kalem Müdürü ve Müfettiş olarak, Adli Tıp 
Kurumunda 1. Hukuk Müşaviri ve Başkan 
Yardımcı olarak çalıştı. 

►25, 26 ve 27. Dönem Çankırı Milletvekili 
seçildi.

►AK Parti Grup Başkanvekili olarak 
görevine devam etmektedir.

AK Parti Grup Başkanvekili
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MUHAMMET EMİN
    AKBAŞOĞLU

Sorularıma AK Parti denilince ne aklını-
za geliyor diye başlamak istiyorum.
Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Gü-
zel bir soru AK Parti demek ne demektir? 
Kısaca ifade etmek gerekirse AK Parti 
demek yerel, ulusal, bölgesel ve küresel 
boyutta bir iddia, bir davaya sahip olmak 
demektir. AK Parti demek şairin ifadesi 
ile “kökü mazide olan ati” olma şuuruna 
ermek demektir. AK Parti demek yatırım 
ve hizmet demektir. AK Parti denilince 
gemileri karadan yürüten Fatih’lerin, fi-
ilen İslam’ın sancaktarlığını yapan aziz 
ve asil milletimize bu eşsiz hizmetkârlığı 
hukuken de tescil ettiren Yavuz Sultan Se-
lim’lerin, kendi öz kaynakları ile bir dünya 
projesi olan Harem-Medine tren hattını 
hayata geçiren Abdülhamid’lerin, bizi ta-
rihten silmek isteyenlere karşı “Ya İstiklâl 
Ya Ölüm” diyen Gazi Mustafa Kemal’lerin 
önderliğinde emperyalist kuşatmayı dar-
madağın eden dedelerimizin istikametle-
ri, kahramanlıkları, cesaret ve şecaatleri, 
insanlığa karşı yapmış oldukları büyük 
hizmetlerin, bugünkü izdüşümü aklımıza 
geliyor. AK Parti milli ve yerli, aynı zaman-

da evrensel bir ümit hareketidir. Velhasıl 
AK Parti demek büyük bir davanın, büyük 
bir sorumluluğun idraki içinde “Dünya 
5’ten Büyüktür” diyen Liderinin etrafında 
kenetlenmiş büyük bir teşkilatın “Güçlü 
ve Büyük Türkiye” öncülüğünde “Adil ve 
Merhametli Yeni Bir Dünya” kurma ufku 
ve şuuru demektir.

"AK Parti Milli ve Yerli, Aynı 
Zamanda Evrensel Bir Ümit 

Hareketidir"

6. Olağan Büyük Kongremizi gerçekleş-
tirdik. Son kongremizle birlikte dünden 
bugüne AK Parti kongrelerinin farkını 
anlatır mısınız?

AK Parti kongreleri her dönemde fark-
lılık arz eder. Her kongre bir öncekine 
göre çok daha fazla heyecan ve azme sah-
ne olur. Son kongremizde bu heyecan ve 
azim muhteşem bir şekilde bir kez daha 
görülmüştür. Bizim kongrelerimiz diğer 
partilerin kongreleri gibi kavga, gürültü, 
köşe kapma telaşı ile geçmez. AK Parti 
kongrelerinde hangi kademede hangi ehil 
arkadaşımız görev yapacak, bunu belirle-
me gayreti ve düşüncesi olur. Kongrenin 
yapıldığı salonun dışında da salondakinin 
kat be kat fazlası partili kardeşlerimizin 
katılımı ile kongrelerimiz bayram hava-
sında geçer ve bu davanın neferi olma-
nın heyecan ve coşkusu yaşanır. Tabi son 
kongremiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi değişikliğinden sonra gerçekleşti. 
Güçlü Meclis, güçlü yürütme vurgusunun 
hayata geçirileceği dönemde icra edilen 
kongremiz bu yönüyle de ayrı bir öneme 
sahip. Kongremiz birlik beraberlik içinde 
geleceğe emin adımlarla yürüme kararı ile 
neticelendi. Hani bir söz vardır anlatılmaz 
yaşanır diye, işte o söz bizim kongreleri-
mizi en iyi şekilde ifade etmektedir. Tek 
kelime ile AK Parti kongreleri anlatılmaz 
yaşanır.
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"Tek kelime ile AK Parti 
kongreleri anlatılmaz 

yaşanır"

Son dönemde kurda yaşanan gelişmele-
ri değerlendirir misiniz? 
Son dönemde yaşanan kur hareketleri-
nin Türkiye’nin ekonomik göstergelerin-
den kaynaklanmadığı, aksine siyasi bir 
operasyona maruz kaldığı açık bir şekil-
de ortadadır. Amerikalı Papaz Andrew 
Brunson hakkında terör örgütleriyle iş-
birliği ve casusluk yaptığı suçlamasıyla 
hukuki süreç başlatılması ve akabinde 
tutukluluğa itirazın reddi kararı üzerine 
bir anda kurda dalgalanmalar başladı ve 
dolar hızla arttı. Cumhuriyet tarihimizin 
en güzel ekonomik verilerinin sağlandığı 
AK Parti iktidarımızda bu zamana kadar 
hangi adımlar atılmış ve olumlu sonuçlar 
alınmışsa şimdi de aynı hassasiyetle ted-
birler alınmaktadır. Papaz Brunson ile ilgi-
li verilen yargı kararının ardından bir gün 
içerisinde çıkışa geçen doların ekonomik 
göstergelerden kaynaklandığını hiç kimse 
iddia edemez. Zira doların yükselmesinin 
ekonomik göstergelerden kaynaklandığı-
nın ortaya konulabileceği hiçbir ekonomik 
veri yoktur. Aslında ABD’li yetkililerin 
açıklamalarından durumun ne olduğu 
net şekilde anlaşılmaktadır. Papaz Brun-
son’un serbest bırakılmaması halinde yeni 

baskılar uygulanacağını, baskının devam 
edeceğini açıkça dile getirdiler. Tabi bu 
küstahlıktır, kendini bilmemezliktir, bunlar 
itiraf niteliğindeki açıklamalardır. Eskiden 
üzeri kapalı ifade edilen sözleri şimdi ale-
nen medya önünde dile getirmekten çekin-
miyorlar. Türkiye’nin ekonomik verilerine 
bakmadan sadece bu açıklamalar bile me-
seleyi anlamaya yetecek kifayettedir.

Şunu ifade etmek isterim ki, bu ekonomik 
saldırıyı da hep birlikte bertaraf edeceğiz 
ve Allah’ın izniyle muhakkak biz kazanaca-
ğız, Türkiye kazanacak.

"Doların Yükselmesinin 
Ekonomik Göstergelerden 
Kaynaklandığının Ortaya 

Konulabileceği Hiçbir 
Ekonomik Veri Yoktur"

Yeni yasama dönemi ile birlikte 
TBMM’de AK Parti Grubu olarak yoğun 
bir süreç sizleri bekliyor bu süreçte 
grup çalışmalarınız nasıl olacak?
Malumunuz 24 Haziran seçimlerinden   
sonra parlamento yeniden teşekkül etti. 7 
Temmuz’da yemin ederek seçilen milletve-

killeri göreve başladı. Aynı gün AK Parti 
grup toplantısında Sayın Genel Başkanı-
mız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın konuşmalarının ardından ya-
pılan seçimlerde milletvekili arkadaşları-
mız tarafından grup başkanımız ve grup 
başkanvekillerimiz seçilerek görevlerine 
başladılar. Daha sonra da grup yönetimi 
ve disiplin kurulumuz belirlendi. Ayrıca 
bu süreçte Meclis Komisyonları da teşek-
kül etti. Meclis tatile girmeden önce iki 
önemli kanun teklifi yasalaştı. İnşaallah 1 
Ekim’de meclisimiz açılacak. Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören yeni 
anayasal değişiklikler çerçevesinde yeni 
yasama yılını birlikte idrak edeceğiz. Önü-
müzde bütçe kanunu ve içtüzük değişikliği 
hususları var. Tabi halkoylaması sonucun-
da gerçekleşen anayasal değişikliklerin 
TBMM’nin çalışma esas ve usullerinin 
belirlendiği içtüzük hükümlerine derce-
dilmesi gerekiyor. Bu çalışmaları TBMM 
çatısı altında hep birlikte gerçekleştire-
ceğiz. Grup çalışmalarımız demokratik 
yaklaşıma dayalı, özgürlükçü, paylaşımcı, 
dayanışmacı, ufuk açıcı, disiplinli ve güçlü 
meclis vurgusuna uygun bir şekilde cere-
yan edecek.

Ak Parti döneminde Çankırı’da yaşanan 
gelişmeleri değerlendirir misiniz? 
Güzel Çankırımız Türkiye’nin tadı, tuzu 
aynı zamanda kilit taşıdır. AK Parti dö-
neminde Çankırımız eski parayla yakla-
şık 10 katrilyon liralık hizmete muhatap 
oldu. Bizler de son 2,5 yılda yaklaşık 2,5 
katrilyon liralık hizmete vesile olmanın 
bahtiyarlığı içerisindeyiz. Duble yolları, 
köprüleri, tünelleri, organize sanayi böl-
geleri, barajları, hastaneleri, spor komp-
leksleri, gençlik merkezleri, üniversitesi, 
okulları, köy grup yollarının sıcak asfaltla 
ve parke ile buluşması, kanalizasyon ve 
içme suyu projeleri ile Çankırı’nın çehresi 
muazzam bir şekilde değişikliğe uğradı. 
Önümüzdeki dönem için inşâallah Çankı-
rımızı eğitim, sanayi ve ticaret kenti olmak 
yanında bir kültür ve turizm şehri haline 
getirmenin de temellerini attık. Bu önü-
müzdeki dönemde Türkiye’nin öncülüğün-
de kurulacak “Adil ve Merhametli Yeni 
Dünyanın “Davos’u”: ILGAZ” projemiz-
de Çerkeş’ten Kızılırmak’a, Kurşunlu’dan 
Yapraklı’ya bütün ilçelerimizi içine alacak 
şekilde bir master plan çerçevesinde bü-
yük projelerimizi inşâallah gerçekleştire-
cek ve Çankırımızın bütününe ve bölgemi-
ze önemli bir katma değer kazandıracağız.
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"AK Parti Döneminde 
Çankırımız Eski Parayla 

Yaklaşık 10 Katrilyon Liralık 
Hizmete Muhatap Oldu"

Girdiği her seçimden zaferle çıkan par-
timizin bu başarısını nasıl açıklayabili-
riz?
Kısaca milletimizle özdeşleşmesi ile açık-
layabiliriz. AK Parti milletimizin partisidir, 
milletin ta kendisidir. AK Parti milletimi-
zin değerler manzumesi ile yoğrularak 
sevincini de tasasını da hissederek ve 
paylaşarak 2023, 2053, 2071 misyon ve 
vizyonuna tek millet, tek bayrak, tek vatan 
ve tek devlet kırmızı çizgilerini özümseye-
rek bir büyük medeniyetin izini sürmek 
ve sürdürmek mefkûresi ile milletimizin 
gönlünde taht kurmuş, böylece milletle bü-
tünleşmek suretiyle büyük başarılara imza 
atmıştır. Sayın Genel Başkanımız ve Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
karizmatik, samimi ve ilkeli liderliği, geç-
miş büyük hizmetleri ve gelecek vizyonu, 
aziz ve asil milletimiz tarafından daima bü-
yük takdirle karşılanmıştır. Milletimiz, Li-
derini bulmuş ve O’nu samimi bir şekilde 
ölümüne sahiplenmiştir. Bunun en güzel 
örneği 15 Temmuz gecesinde yaşanılan-
lardır. Şairin ifadesiyle “işaret aldığın gün 
atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek 
arkandan” mısraları, 15 Temmuz gecesin-
de ete kemiğe bürünerek hayat bulmuş ve 
yepyeni bir dönem başlamıştır.

"Milletimiz, Liderini Bulmuş 
ve O’nu Samimi Bir Şekilde 
Ölümüne Sahiplenmiştir"

AK Parti, içte ve dışta karşı karşıya kal-
dığı onca saldırı, onca kumpasa rağmen 
girdiği bütün seçimlerden Sayın Cumhur-
başkanımızın dik ve onurlu duruşuyla za-
ferle çıkmıştır. Hükümete karşı muhtıralar 
yayınlandığında da darbe girişimiyle kar-
şı karşıya kalındığında da hep dik duran 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan sadece halkına güvenerek FETÖ 
gibi sinsi yapılarla da, PKK gibi bölücü te-
rör örgütleriyle de çarpışa çarpışa bugün-
lere kadar geldi. Bunların sonucunda 24 

Haziran 2018 seçimleri, yaklaşık % 53 oy 
oranıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın ve AK Partimizin tartışmasız 
zaferiyle sonuçlandı. Böylece Cumhurbaş-
kanımız güçlü liderliğini bir kere daha gös-
termiş oldu. Bu başarı;  Liderimizin halkla 
kurduğu duygudaşlığın güçlü bir şekilde 
devam etmesi, özgürlükleri ve ekonomik 
refahı arttırması, Türkiye’yi güçlü ve büyük 
Türkiye hedefine yöneltmesi, terörle mü-
cadele karşısında gösterdiği performansla 
ülkeyi güvenli bir hale getirmesi, çağdaş 
gelişmeleri istikrar içinde yönetebilmesi 
ve toplumsal taleplere gösterdiği hassasi-
yet ve milletiyle bütünleşmesi sayesinde 
mümkün olmuştur.

AK Parti, Türkiye siyasi tarihinde iktidar-
dayken oylarını defalarca arttıran ve ikti-
darda en uzun kalan tek parti olarak adını 
altın harflerle milletin gönlüne yazdırmış-
tır. Merkezine milletimizi alan AK Parti-
miz bundan sonra da aziz milletimiz için 
mücadele ederek dimdik ayakta kalmaya 
ve insanlığın umudu ve vicdanı olarak mil-
li ve yerli politikalarla küresel bir güç olma 
hedefine kararlılıkla yürümeye devam ede-
cektir.

Başkanım son olarak okunmasını tavsi-
ye ettiğiniz kitaplar nelerdir?

İstanbul Hukuk Fakültesi'nde öğrenci 
iken bir yayınevinin tanıtım spotunu siz-
lerle paylaşmak isterim: “Bütün kitaplar 
tek bir Kitabın daha iyi anlaşılması için 
okunur.” Evet, o tek Kitap vahyi ilahi olan, 
mutlak gerçek ve hidayet rehberi olan 
Kuran-ı Kerim’dir. Bunun yanında tabii ki 
bütün insanlık için kendisinde en güzel 
örnekler bulunan ve âlemlere rahmet ola-
rak gönderilen Efendimiz(s.a.v)’in örnek 
hayatının mutlaka okunması gerekir. Bu 
iki kaynak bizi doğru yoldan ayırmayacak 
ölçülerimiz ve pusulalarımızdır. Kendi ya-
şadığı tecrübeleri güzel bir şekilde gelecek 
nesillere aktaran Ord. Prof. Dr. Ali Fuat 
Başgil’in “Gençlerle Başbaşa” kitabını 
özellikle tavsiye ederim. Güncel anlamda 
yaşadığımız süreçlerle ilgili ise jeopolitik, 
jeostratejik ve sosyo-ekonomik gelişmele-
rin arka planındaki paradigmayı, temel-
lendirme ve anlayışları görebilmek için 
Grace Hallsell’in “Tanrı’yı Kıyamete Zor-
lamak” isimli kitabı, evanjeliklerin yani 
hristiyan siyonistlerle yahudi siyonistlerin 
kafalarının arkasındaki küresel dünya dü-
zenini anlamak ve anlamlandırmak için 
aydınlatıcı olabilir. Özetle ifade etmek ge-
rekirse, Hakkı üstün tutan bir Medeniyetin 
mensupları olarak, “Yaratan Rabb'inin 
adıyla oku” emri ilahisi gereğince, ilim 
deryasında enfüsî ve âfâkî âlemlere ilişkin 
hem “kendimizi” hem de “kâinat kitabı-
nı” iyi okumamız gerektiği kanaatindeyim.
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RÖPORTAJ
AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI, AK PARTİ 

DAVASININ EN GENİŞ ANLAMDA SİYASET 
OKULUDUR

AHMET
BÜYÜKGÜMÜŞ
►AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları 
Yönetim Kurulu Üyesi

►27. Dönem Yalova Milletvekili

►AK Parti Gençlik Kolları Başkanı olarak 
görevine devam etmektedir. 

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınız 
açıklandığı zaman neler hissettiniz? 
Kongrenizin atmosferinden biraz bah-
sedebilir misiniz?

AK Parti Gençlik Kolları, Türkiye’nin en 

iyi teşkilatlanmış gençlik kuruluşlarından 
biri olduğu gibi aynı zamanda AK Parti 
davasının en geniş anlamda siyaset okulu-
dur. Ben de ilçe, il ve genel merkez düzey-
lerinde AK Gençliğin parçası olmaktan bu 
davaya gönül veren kardeşlerimle birlikte 
bu mücadelenin içerisinde olmaktan bü-

yük bir onur duymuşumdur. Genel Merkez 
Gençlik Kolları başkanlığı ise hem bu si-
yaset okulunu koordine etmek, çalışma-
larının başında olmak gibi ulvi görevleri 
uhdesinde barındırdığı gibi aynı zamanda 
partimizin en üst karar organlarında bu-
lunmak gibi bir sorumluluğu da beraberin-

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı 
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de getiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
görevlendirmesiyle 11 Mayıs’taki kongre-
mizle görevimize başladığımda ben yoğun 
olarak iki duyguyu hissettim. Onur ve so-
rumluluk. Sınırları ülkemizin de ötesine 
geçen gönül coğrafyamızda gençliğin sesi, 
teşkilatı olma iddiasıyla bugünlere gelen 
AK Gençliği temsil makamında yer almak 
şahsıma verilmiş büyük bir onurdur. Aynı 
zamanda şimdiye kadar yüksek fedakar-
lıklarla oluşturulmuş bu yapının daha da 
ileriye götürülmesi gibi bir sorumluluk an-
lamına gelmektedir.

Kongremize onuru ve sorumluluğu taşı-
yarak hazırlandık. Sadece şahsımız değil 
geçmişten bu yana görev alan tüm büyük-

lerimizin ve kardeşlerimizin de desteğiyle 
heyecanı yüksek bir kongre geçirdik. Diğer 
partilerde kongreler çekişmenin, kavganın 
görüldüğü yerler olduğu halde şimdiye 
kadar AK Parti’nin tüm kademelerdeki 
kongreleri birliğin, kardeşliğin ve en geniş 
anlamıyla istişare süreçlerinin yansıdığı, 

partimize, davamıza dair heyecanımızı 
tazelediğimiz platformlar olmuştur. 11 
Mayıs’taki kongremizde bunun güzel bir 
örneği oldu diye düşünüyorum.

"AK Gençliğin Parçası 
Olmaktan Bu Davaya 

Gönül Veren Kardeşlerimle 
Birlikte Bu Mücadelenin 

İçerisinde Olmaktan Büyük 
Bir Onur Duymuşumdur"

Gençlik Kolları Başkanlığı göreviniz ya-
nında bir de milletin özellikle gençlerin 

temsilcisi olarak Meclistesiniz. Yalova 
milletvekili olarak 24 Haziran seçim-
lerinin öncesi, seçim kampanyanız, 
çalışmalarınız ve Yalova’yı geleceğe 
taşıyacak projelerinizden biraz bahse-

der misiniz?
Gençlik Kolları Başkanlığı’nın ardından 
milletvekili olarak bir ili TBMM’de temsil 
etmek sorumluluklarımızı daha da arttırdı. 
Doğup büyüdüğüm güzel şehrime hizmet 
etme imkanı elde ettiğim için mutluyum. 
Yalova, Marmara’nın gözbebeği bir ilimiz 
ve tarımdan turizme, katma değeri yüksek 
sanayiye büyük potansiyelleri içerisinde 
barındırıyor. Biz de bu çok yönlü gelişim 
stratejisine bir de eğitim şehri olma fonk-
siyonunu ekleyerek üniversitemizin geli-
şimiyle Yalova’yı 21. Yüzyıla güçlü şekilde 
hazırlayacak büyük bir gayretin içerisinde 
olacağız. Seçim kampanyamız boyunca 
AK Parti siyasetinin temel ilkesi olan top-

lumun tüm kesimlerine seslenme ve mille-
timizle siyaset yapma düsturuna sıkı sıkı-
ya sarıldık. Böyle olunca sadece kuru bir 
propaganda sürecinin ötesinde Yalova’nın 
sorunlarını, potansiyellerini bizzat muha-
taplarından, yerinde öğrendiğimiz hem bir 
tanışma hem de birlikte 5 yıllık gündemi-
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mizi oluşturduğumuz bir süreç oldu seçim 
kampanyamız. Yalova Üniversite’mize ka-
zandıracağımız Uluslararası Kongre Mer-
kezi ve yeni açacağımız fakültelerle hem 
verdiğimiz eğitimin kalitesini arttıracağız 
hem de öğrenci sayımızla bölgemizde 
öncü bir üniversite olmayı hedefliyoruz. 
Bunun yanında her biri kendi alanında ih-
tisaslaşmış Organize Sanayi Bölgelerimiz, 
çiçekçilik alanında sektörün değişik alan-
larında gerçekleştireceğimiz kümelenme 
çalışmalarıyla Yalova’nın dünyaya açılan 
çiçekçiliğini daha da geliştirmeyi hedefli-
yoruz. Yılın belli dönemlerinde organize 
edeceğimiz festivallerle şehrimizde çiçek-
çilik, yeme-içme ve tersaneler başta olmak 
üzere tüm alanlarda yapılan çalışmaları 
tematik alanlarda ilgilileriyle buluşturmuş 
olacağız.

"Yalova’yı 21. Yüzyıla Güçlü 
Şekilde Hazırlayacak Büyük 

Bir Gayretin İçerisinde 
Olacağız"

24 Haziran seçimlerinde kazanılan 
büyük zaferde hiç şüphesiz AK Parti 
Gençlik Kolları’nın da büyük bir başarısı 

söz konusu. Gençlik Kolları çalışmaları-
nız ve yeni dönemdeki yol haritanızdan 
bahseder misiniz?

AK Parti tüm seçimlerde olduğu gibi Ana 
Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolla-
rı’nın uyumlu ve üstün gayretlerle gerçek-
leştirdiği çalışmalarıyla yeni bir zafere 
ulaştı. Seçim çalışmaları boyunca sıklıkla 
vurguladığımız bir husus vardı. Bu seçim-
ler adeta bir futbol maçı olarak değerlendi-
rirsek oyunun ilk devresiydi ve burada son 

derece başarılı bir netice aldık. Öte yan-
dan seçimlerin hemen ertesinde güçlü bir 
şekilde partimiz ve gençlik kolları olarak 
yeni bir devreye hazırlanmaya başladık. 
31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçim-
lerdir. AK Parti Gençlik Kolları olarak san-
dık bazlı çalışma esasını hayata geçirerek 
her sandıkta bir üyemizle tüm gençler 
arasında sürdüreceğimiz çalışmayla do-
kunmadığımız hiçbir kardeşimizi bırak-
mayacağız. Bunun yanında şu an itibariyle 
yürüttüğümüz Kampüse Hoşgeldin çalış-
masıyla üniversitelerimize kayıt için gelen 
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tüm kardeşlerimize ilk defa biz ‘hoşgeldin’ 
demeyi hedefliyoruz. Bir yandan yerel se-
çimlere hazırlanırken öte yandan da üni-
versiteleriyle, sivil toplum kuruluşlarımız-
la yürüttüğümüz koordineli çalışmalarıyla 
AK Gençliği heyecanıyla, coşkusuyla takip 
edeceğimiz dopdolu bir gündem bekliyor.

AK Parti MYK’sında ve MKYK’sında bir-
çok ismin partinin Gençlik Kollarından 
yetişmiş olduğunu görüyoruz. Teşki-
latınızda görev alan arkadaşlarınızın 
üstlendikleri misyon tam olarak nedir?

Cumhurbaşkanımız tarafından AK Par-
ti’nin misyonu muasır medeniyetler se-
viyesinin üzerine çıkmak şeklinde ifade 
edilmektedir. 2023, 2053 ve 2071 hedef-
leri ise zaman planlaması içerisinde me-
deniyetimizin ihyası programının tatbik 
aşamalarını ifade etmektedir. AK Parti 
gençliği de temelde bu hedefe yürürken 
gençliğin partimizle, davamızın misyo-
nuyla ve medeniyetimizin ihyası gayesiy-
le bütünleşmesi amacıyla çalışmaktadır. 
Bizlerden önce Gençlik Kolları okulun-
dan mezun olan büyüklerimizin bugün 
partimizin ve ülkemizin siyasetine damga 
vurması ise bizler için övünç kaynağıdır. 
Başta partimizin üst karar organlarında ve 
tüm teşkilatlarımızda bugün genel başkan 
yardımcılığından il başkanlığına ve yöne-
tim kurulu üyeliklerine kadar birçok ma-
kamda AK Gençlik markasını taşıyan bü-
yüklerimizin yer alması AK Parti siyaseti 
adına büyük bir şanstır. Bu durum AK Par-
ti’nin sadece 2001 yılında başlamış bir si-
yasi parti olmadığını, kökünün tarihimizin 
derinliklerinde yer alan ve kendini her an 
yenileyerek yoluna devam eden güçlü bir 
siyaset hareket olduğunu göstermektedir. 
Kendi içinden yetişen kadroların bugün 
her düzeyde güçlü bir varlık göstermesi bu 
durumun en açık göstergesidir.

AK Parti’nin girdiği her seçimde zaferle 
çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
AK Parti’yi milletin partisi yapan sır 
nedir?

AK Parti’yi milletin partisi yapan en önem-

li etken gücünü, samimiyetini, gündemini 
ve gayretini milletimizden almasıdır. Tüm 
iddialarıyla AK Parti, milletimizin tarih-
sel yolculuğu içerisinden çıkmıştır. Bu 
sebeple AK Parti milletin partisi, Sayın 
Cumhurbaşkanımız da milletin adamıdır. 
Türkiye’de milletimiz üzerindeki tüm vesa-
yet odaklarını teker teker geriletmiş ve yok 
etmiş olan AK Parti’nin bir diğer önemli 
özelliği ise kararlılığıdır. Ayakları Anadolu 
toprağına basan yerli ve milli bir siyaset 
anlayışının takipçisi olarak AK Parti, de-
ğerlerimizle ters düşmeden çağın meydan 
okumalarına en iyi cevapları üretebildiği 
için yoluna güçlü bir şekilde devam edebil-
mektedir. 

"AK Parti’yi  Milletin Partisi 
Yapan En Önemli Etken 
Gücünü, Samimiyetini, 
Gündemini ve Gayretini 

Milletimizden Almasıdır"

Gençlik Kolları Başkanı olarak ülkemi-
zin gençlerine potansiyellerini keşfet-
meleri ve doğru kullanabilmeleri için 
neler önerirsiniz? 

Çok yönlü bir gelişimin her zaman faydalı 
olduğunu düşünmüşümdür. Okuduğumuz 
okullarda ve icra etmek istediğimiz mes-

leklerde her zaman en ilerisini hedefleme-
liyiz. Üniversite sınavına hazırlanıyorsak 
en iyi okulları kazanmayı gayretimizin 
merkezine yerleştirmeliyiz. Öte yandan 
hiçbir zaman unutmamalıyız ki hayat, 
maddi hedeflerden ibaret değildir. Siya-
setle uğraşmayı hedefliyorsak siyasette, 
sivil toplum kuruluşlarında görev almak 
istiyorsak bu mecralarda mutlaka toplum-
sal bir sorumluluğun peşinde olmalıyız. 
Küçük ya da büyük demeden kendimizi 
konumlandırdığımız yerde çalışmalıyız. 
Üniversitelerde kulüp çalışmaları bunun 
için güzel bir başlangıç olacaktır diye dü-
şünüyorum. Benim çok başaramadığım 
ama hep istediğim sanatla meşgul olmak 
hayata bakışımızı mutlaka olumlu yönde 
etkileyecektir. Bir sanat dalı belirleyerek 
ruhumuzu daha rafine hale getirmek için 
çalışmak yararlı olacaktır. Yabancı dil öğ-
renmenin mekanik bir alet konumuna 
geldiği bir dönemde yaşıyoruz maalesef. 
Küreselleşmenin kötü bir yanı bu belki de. 
Fakat kültürüyle birlikte bir yabancı dili 
öğrenmek, o dilin konuşulduğu dünyayı ta-
kip etmek, benzer olaylar karşısında kendi 
toplumumuzla karşılaştırmalarını yapmak 
faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Tüm 
bunlarla birlikte ve bunların ötesinde ‘ben 
neden varım’ sorusuna verilen ve verdiği-
miz ilahi hikmet dolu mesajın peşinden bir 
ömür koşmak bizi kelimenin tam anlamıy-
la genç tutacak ve her zaman heyecanımı-
zı yeniden diriltecektir. 
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AK PARTİ DÖNEMİNDE DIŞ 
POLİTİKADA YUMUŞAK GÜCÜN 
KULLANIMINA YÖNELİK 
REFORMLAR: ORTA ASYA VE 
AFRİKA’DA YAPILAN YATIRIMLAR

ABD’li siyaset bilimci Joseph Samuel 
Nye’e göre güç kavramı üç farklı katego-
ride sınıflandırılmaktadır. Bunlar “Askeri 
Güç, Ekonomik Güç ve Yumuşak Güç 
(soft power)” tür. Bu tipolojiler içerisin-
de Türkiye’nin 16 yıllık AK Parti yönetimi 
süresince en etkin kullandığı güç tipolo-
jisi yumuşak güçtür. Nye’e göre yumuşak 
gücün 4 temel aracı vardır: Değerler, 
kültür, politikalar ve kurumlar. Yumuşak 
gücün hükümet politikalarına yansıma-
sı ise kamu diplomasisi ile iki taraflı ve 
çok taraflı diplomasi şeklinde olmaktadır. 
Nye’nin tipolojileri doğrultusunda ele aldı-
ğımızda Türkiye kültürel mirasını, tarihi 
ve insani değerlerini etkin birer araç ola-
rak kullanmış ve küresel siyaset arena-
sında muteber bir noktaya yükselmiştir. 
Türkiye’nin bu denli muteber bir konuma 
yükselişinin ardındaki en önemli noktalar 
şüphesiz ki AK Parti döneminde gerçek-
leştirilen reformlar ve bu reformların is-
tikrarlı bir şekilde sürdürülmesidir.

Türkiye Cumhuriyeti son 16 yılda her 
alanda ciddi anlamda reformlara şahitlik 
etmiştir. Bu alanların başında hiç şüphe-
siz sağlık, milli savunma, ulaşım ve dış 
politika gelmektedir. AK Parti öncesi dö-
nemde, bilhassa koalisyon dönemlerinde, 
bakanlıkların ve devlet kuruluşlarının bir-
biriyle çatıştığı bir devlet mekanizmasının 
varlığı görülmektedir. Ancak AK Parti hü-
kümetleri süresince devlet tek boyutlu bir 
yapı olmaktan çıkarılmış, gerçekleştirilen 
yapısal reformlarla birlikte, çok boyutlu, 

koordine olmuş ve hedeflerine bütün gü-
cüyle odaklanmış bir yapı haline getiril-
miştir. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan 
öncülüğünde gerçekleştirilen bu reformla-
rın her biri millî menfaatler doğrultusun-
da ve tarihimizden aldığımız sorumlulu-
ğun bilinciyle gerçekleştirilmiştir. 

Yukarıda bahsettiğimiz dört en önemli 
alanın en bütüncül şekilde tezahür ettiği 
nokta Türkiye Cumhuriyeti’nin AK Parti 
dönemlerinde dış politikada yumuşak gü-
cün (soft power) kullanımına yönelik ger-
çekleştirdiği reformlar ve yaptığı icraatlar-
dır. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) 
kurulması, Türkiye Maarif Vakfı’nın çalış-
maları, Türk Kızılayı’nın ve AFAD’ın yurt-
dışında gerçekleştirdiği faaliyetler, Türk 
Hava Yolları’nın artan uçuş noktası sayı-
ları ve insani yardım çalışmaları Türk dış 
politikasında bir devrim niteliği taşımak-
tadır. Türkiye bu atılımlarla dünyanın dört 
bir yanında nerede bir mazlum varsa, ne-
rede bir afet, felaket veya yardıma muhtaç 
bir insan varsa orada beklenen ve aranan 
bir ülke haline gelmiştir. Kırgızistan’dan 
Tanzanya’ya, Tunus’tan Madagaskar’a, 
Moro’dan Myanmar’a, Balkanlar'dan Kaf-
kaslar'a, Orta Asya’dan Orta Doğu’ya ve 
hatta Güney Amerika’ya dahi yayılan bu 
büyük çaplı atılım Türkiye’nin hinterlan-
dını genişletmiş ve gönül coğrafyalarıyla 
arasındaki bağlarını güçlendirmiştir. 

Yeniliğe açık olma, çok boyutlu düşünerek 

Mehmet Ali Akkuş

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans Öğrencisi
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strateji geliştirme ve bu stratejileri uygu-
lamaya geçirirken koordinasyon halinde 
olma noktasında AK Parti’nin izlediği po-
litikalar son derece mühimdir. Bu reform 
politikalarının sonucunda AK Parti daima 
zinde kalmayı ve ileriye yürümeyi başara-
bilmiş, milli iradenin desteğini kazanmış 
ve güçlü bir ülke modeline geçiş sürecinde 
hızla yol almıştır. Bölgesinde ve dünyada 
söz sahibi bir ülke konumuna yükselmiştir. 
Türkiye’nin bu gelişen ve büyüyen yapısı 
dünyada küresel bir güç olma iddiasındaki 
ülkelerle rakip hale gelmesini de berabe-
rinde getirmiştir. Bu noktada Afrika’da ve 
Orta Asya’da dış politikada izlenilen yumu-
şak gücü (soft power) kullanma girişimleri 
her ne kadar insani ve kültürel mirası koru-
ma odaklı olsa da Türkiye Cumhuriyeti’nin 
mezkûr bölgelerde etkisini de görmezden 
gelinemeyecek düzeyde artırmıştır.

Dünyada Fransa, İngiltere ve Çin başta 
olmak üzere Afrika kıtasını uzun yıllardan 
beri sömüren ve günümüzde ise “yatırım-
cı” sıfatıyla oralara giderek tahakkümleri-
ni artıran belli başlı ülkelerin kurdukları 
baskı ve sömürü düzeni, Afrika ülkelerinin 
birçoğunun Türkiye Cumhuriyeti’nin Af-
rika’da yaptığı yatırımlara ve yardımlara 
son derece samimi yaklaşmalarına vesile 
olmuştur. Türkiye’nin karşılık bekleme-
den, devletlerine, milli iradelerine saygı 
duyarak, eşit bir muhatap olarak görüp 
değer vererek yaptığı diplomatik temaslar 
ve insani yardımlar bölgede Türkiye’nin 
adının merhamet, adalet ve mazlumların 
sığınağı olarak anılmasını sağlamıştır. Af-
rika’nın dört bir yanında yapılan modern 
ve son teknolojiyle donatılmış hastaneler, 
okullar, yollar ve ülkemizdeki bazı iş ma-
kinalarının hibe edilmesi gibi birçok yar-
dım ve destekle birlikte Afrika milletleri 
Türkiye’ye gönül bağı ile bağlanmışlardır. 
Somali 8. Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh 
Mohamud Ankara Yıldırım Beyazıt Üniver-
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaptığı 
bir konuşmada “Çoğu insani yardım kuru-
luşu Somali’yi tehlikeli bölge olarak görüp 
gelmiyordu. Ancak sizin Cumhurbaşkanı-
nız, Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan ailesiyle, bakanlarıyla, iş 
adamlarıyla birlikte uçağıyla binip geldi 
ve bize destek oldu. Hatta kendileri gel-
diğinde doğru düzgün bir havalimanımız 
dahi yoktu. Yardımcılarından birini çağırdı 
ve hemen buraya bir havalimanı yapalım, 
yolunu da biz yapalım diye talimat verdi.” 
diyerek konunun ne derece mühim oldu-
ğunu ifade etmiştir. 

Dış politikada Türkiye’nin yumuşak gü-
cünün (soft power) artması sert gücünün 

(hard power) artmasını da beraberinde 
getirmiştir. Özellikle Afrika kıtasında Tür-
kiye’nin karşılıksız ve çıkar gözetmeden 
insani yardım amaçlı yürüttüğü faaliyetler 
uzun vadede birer yatırıma dönüşmüş ve 
o bölgenin Türk Savunma Sanayii sektörü 
için bir pazar haline gelmesini sağlamıştır. 
Ülke bazında bakıldığında Türkiye Cum-
huriyeti’nin yurt dışında üs bulundurduğu 
ülkelerden birisi de Somali Cumhuriye-
ti’dir. Jeostratejik konum olarak Somali’nin 
konumu Afrika’nın en kritik noktasında 
yer almaktadır. Bab-ül Mendep Boğazının 
Aden körfezi tarafındaki girişinde bulu-
nan Somali, Afrika’nın Boynuzu olarak da 
bilinmektedir. Yalnızca Savunma Sana-
yii sektörü açısından değil sert güç (hard 
power) açısından da Afrika’daki varlığımız 
stratejik önem arz etmektedir. Dikkat edil-
diğinde görülecektir ki son yıllarda küre-
sel siyaset arenasında parlayan bir güç 
halini alan Çin Halk Cumhuriyeti’de Afri-
ka’da ciddi atılımlar yapmıştır. Afrika’nın 
Doğu ve Güney Doğu bölgelerinde demir-
yolu projeleri yapmaya başlamış ve Bab-ül 
Mendep boğazında yer alan Cibuti’de bir 
askeri üs açmıştır. Somali ve Cibuti Aden 
Körfezine sınırı olan iki Afrika devletidir. 
Dünyadaki birçok güç Afrika’da uzun yıllar 
askeri güçleriyle ya da ekonomik güçle-
riyle barınmaya çalışmış, ancak tam anla-
mıyla başarılı olamamışlardır. Türkiye ise 
yumuşak güç vasıtasıyla Afrika ülkeleriyle 
hem askeri hem ekonomik ilişkilerinde 
oldukça ciddi ilerlemeler kaydetmektedir. 
Kazan - kazan politikasıyla yalnızca kaza-
nan değil aynı zamanda kazandıran da bir 
ülke olarak Afrika’da varlığını güçlendir-
mektedir. 

21. yüzyılın başından itibaren yeni odak 
noktasının Afrika kıtası olduğuna ve de 
gücün Atlantik’ten Asya - Pasifik bölgesine 
doğru kaydığına dair binlerce yazılar, kon-
feranslar, tartışmalar, kitaplar vs. ortaya 
konulmuştur. Filhakika bugün Çin, elinde 
ABD’den daha fazla dolar rezervi bulundu-
ran bir ülke konumundadır. Aynı zamanda 
dünya nüfusunun neredeyse 1/5’ine sa-
hip olan ve dünyadaki üretimin %13,8’ini 
tek başına üstlenen devasa bir kitleden 
oluşmaktadır. Dünyanın en büyük 2. eko-
nomisi olan Çin’in son yıllarda Afrika’dan 
daha büyük yatırımlarını yaptığı bir diğer 
bölge ise Orta Asya bölgesidir. Kuşak ve 
Yol Projesi kapsamında bölge ülkelerine 
milyarlarca dolar yatırım yapan Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin bölge ülkeleri ve Rusya 
dışında Türkiye’yi de hesaba katması ge-
rekmektedir.

AK Parti döneminde Orta Asya’daki Türkî 

Cumhuriyetlerle yakın ilişkiler kurulmuş 
ve bölgedeki tarihi miraslarımıza yönelik 
bakım, onarım ve restorasyon çalışmala-
rı yapılmıştır. Bilhassa TİKA’nın bölgede 
yaptığı çalışmalar soydaşlarımızın takdi-
rine mazhar olmuş ve bölgede Türkiye’ye 
karşı eskisinden daha büyük bir ilgi duyul-
maya başlanmıştır. Bölgede TİKA aracılı-
ğıyla inşa edilen okullar, kültür merkezleri, 
sağlık merkezleri ve tüm diğer yardımlar 
ve destekler bölge halkına umut olmuş ve 
de Türkiye’nin etkisi ciddi anlamda artmış-
tır. Çin’in Kuşak ve Yol Projesi güzergahın-
da olan bu bölgede soydaşlarımızın da bu-
lunması ve bizim bölge ülkelerine yönelik 
ülke olarak ortaya koyduğumuz dış politi-
kamızın yumuşak güce ve güçlü ilişkilere 
dayalı olması AK Parti döneminde gerçek-
leştirilen bu yapısal reformlar sayesinde 
gerçekleştirilmiştir.

Türkiye tüm bu adımları atarken ciddi zor-
luklarla karşılaşmış, iç ve dış engellerle 
meşgul edilmeye çalışılmıştır. Bu engelle-
rin en büyüğü, dışarıdan güdümlü, içimize 
sızan ihanet çetesi FETÖ’nün Türkiye’nin 
yumuşak gücünü istismar ederek eğitim 
ve kültürel faaliyetler kılıfı altında Afrika 
ve Orta Asya ülkelerinde uzun yıllar bo-
yunca suç örgütü kurmuş olmasıdır. Türki-
ye bu ülkelerde FETÖ’nün meydana getir-
diği tahribatı da onarmaya çalışmaktadır. 
Bu bağlamda başta Türk Kızılayı olmak 
üzere insani yardım kuruluşlarının ve yine 
başta Türkiye Maarif Vakfı olmak üzere 
eğitim kurumlarının da bu çalışmalardaki 
etkisi son derece büyük olmuştur. Türkiye 
eğitimden ticarete, savunma sanayiinden 
insani yardıma, askeri üslerden tarıma bir-
çok alanda kapsamlı çalışmalar yürütmüş 
ve tüm bu çalışmaları da AK Parti döne-
minde istikrarlı bir biçimde sürdürülen 
reformlar neticesinde başarılı hale getir-
miştir.

Kısaca bakıldığında Türkiye Cumhuri-
yeti’nin devlet yapılanmasında yapılan 
yapısal reformlarla birlikte Türkiye’nin 
dış politikasında da yumuşak gücün (soft 
power) önemi artmış ve Joseph Nye’nin bu 
tipolojisine ait ortaya koyduğu araçların 
yani değerlerin, kültürün, politikaların ve 
kurumların daha aktif şekilde kullanılma-
sı sağlanmıştır. Tüm bu yapısal reformlar 
sayesinde de Türkiye küresel siyaset are-
nasında sözü muteber olan bir ülke haline 
gelmiştir. AK Parti ve Recep Tayyip Erdo-
ğan liderliğinde ortaya konan bu başarı 
tablosu birçok uluslararası krizde onlarca 
ülkenin Türkiye’nin yanında yer aldığı bir 
tabloya dönüşmüştür.
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# K A Z A N A C A Ğ I Z
SOSYAL MEDYA 

KAMPANYALARIMIZ TÜM 
DÜNYADA TÜRKİYE’NİN SESİ 

OLDU!

Dünya gündeminde bir numaraya oturan #Kazanacağız 
ve #TurkeyWillPrevail etiketleriyle başlatılan sosyal 

medya çalışmalarımız Türkiye’nin sesi oldu.

ABD tarafından Türkiye’ye yönelik başlatılan ekono-
mik savaşa karşı hükümetimiz tarafından tedbirler 
alınmaya devam ederken, sosyal medyada da destek 
amaçlı kampanya başlatıldı. #Kazanacağız etiketi ile 
başlatılan kampanya 530 bin tweet ile tüm dünyada 
yankı uyandırdı. Kısa sürede büyük ses getiren eti-
ket çalışması 16 saat Türkiye gündeminde kalırken, 
13 saat süreyle de dünya gündeminde yer aldı. #Tur-
keyWillPrevail etiketi ise 93 bin tweet ile 9 saat Tür-
kiye, 2 saatte dünya gündeminde yer almayı başardı.

Yapılan çalışmalar ile sosyal medyada olası manipü-
latif paylaşımların da önüne geçilmiş oldu. Destek 
amaçlı yapılan çalışmalara toplumun her kesiminden 
Türkçe ve İngilizce paylaşımlarla destek geldi. Tanı-
tım ve Medya’dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcı-
mız Mahir Ünal, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğ-
lu, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, Sivil 
Toplum ve Halkla İlişkiler’den Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Jülide Sarıeroğlu, İstanbul Milletvekili-
miz Ravza Kavakçı başta olmak üzere siyaset, medya, 
sanat, spor ve iş dünyasından da birçok isim kampan-
yaya katılanlar arasında yer aldı.
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GENEL BAŞKAN VEKİLİ KURTULMUŞ; 
BAŞARAMAYACAKLAR, KUR OPERASYONLARIYLA 
BİZE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKLER

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzen-
lenen bayramlaşma programında konu-
şan  AK Parti Genel Başkanvekili Numan 
Kurtulmuş, tüm İslam aleminin bayramını 
tebrik ederek, bayramın Müslümanlara 
huzur ve esenlik getirmesi temennisinde 
bulunarak, Türkiye’ye yönelik başlatılan 
ekonomik savaşa ilişkin değerlendirmeler-
de bulundu.

AK Parti’nin 24 Haziran seçimlerinden za-
ferle çıktığını ifade eden Genel Başkan Ve-
kili Kurtulmuş "Önümüzdeki dönemde 
daha zor, daha çetrefilli yollarla karşı-
laşacağımızı hepimiz biliyoruz. Hemen 
seçimden sonra, 'nasılsa Tayyip Erdo-
ğan seçildi' diyerek, birileri işi oluruna 
bırakmadı, bırakmak istemedi. Önce 
ekonomide birtakım operasyonlar yap-
maya gayret ettiler. Maalesef bir gece 
içerisinde karanlık çetelerini devreye 

sokarak, dolar üzerinden, kur üzerin-
den bir operasyonla Türkiye'yi gerilet-
mek, Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi diz 
çöktürmek, teslim almak istediler. Ama 
avuçlarını yalarlar, bunu başaramaya-
caklar, başaramayacaklarını da çok kısa 
süre içerisinde gösterdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletin des-
teğiyle zor bir dönemi geride bıraktıklarını 
dile getiren Genel Başkan Vekili Numan 
Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bundan sonra yine onlar işlerini ya-
pacak, biz de işlerimizi yapacağız. Bi-
zim işimiz, bu ülkenin birliğini, dirli-
ğini savunmaktır, bu ülkede kardeşlik 
tohumlarını daha fazla ekmektir, güçlü 
Türkiye'yi güçlü bir şekilde savunmak-
tır, cesaretle, kararlılıkla ve aklıselimle 
Türkiye düşmanlarının üstüne gitmek, 
asla onlardan korkmamak, asla on-

lardan çekinmemektir. Bizim işimiz 
her gün milletin desteğini biraz daha 
arttırmak, milletle beraber bu büyük 
yolculuğu sonuna kadar başarıyla sür-
dürmektir. Milletimize sonsuz teşekkür 
ediyoruz, hiçbir şekilde bu süreçlerde 
en ufak bir telaşa kapılmadan, Recep 
Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye des-
tek vermeyi sürdürdüler. Bundan sonra 
cümle aleme, Türkiye'ye düşman ve diz 
çöktürmek isteyen bütün bu çevrelere 
karşı parti olarak, millet olarak cevap 
vereceğimiz yeni bir dönem önümüzde 
var. İnşallah önümüzdeki yerel seçim-
lerde AK Parti camiası olarak, çok güçlü 
bir şekilde hazırlanarak İstanbul başta 
olmak üzere bütün Türkiye'de cevabımı-
zı hazırlayacağız. AK Parti'nin yerel yö-
netimlerde çok daha fazla güç kazandığı 
bir yerel seçimi hep beraber yeniden 
kazanacağız." 
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GENEL BAŞKAN YARDIMCISI USTA’DAN TUNCELİ 
CEMEVİNE ZİYARET

AK Parti İnsan Haklarından sorumlu Ge-
nel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin 
Usta, Tunceli Cemevi Hacı Bektaş-i Veli 
Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derne-
ği’ni ziyaret ederek Alevi dedeleriyle gö-
rüştü.

AK Parti Hükümeti’nin 16 yıllık insan 
odaklı hizmetlerinin insan hakları husu-
sunda vatandaşa yeni bir bakış açısı getir-
diğini belirten Genel Başkan Yardımcısı 
Dr. Leyla Şahin Usta, Aleviler ve cemevleri 
konusunda da atılan önemli adımlara dik-
kati çekti.

Alevilerin değerlerini kullanarak yıllardır 
toplumu ayrıştırma gayretinde olanların 
tüm uğraşlarının boşa çıktığını anlatan 
Usta, “Alevilerin, cemevlerinin sorunla-
rı, sıkıntıları nedir, bunlarla ilgili bir ça-
lışma yapmayı düşünüyoruz. Bu aslında 
çok büyük bir sorun da değil, sıkıntı da 
değil. Çok rahat çözebileceğimiz mese-
leler.” dedi.

Kanaat önderleriyle iş birliğinin önemini 
vurgulayan Usta, şunları söyledi:

“Gündeme alınıp ve çözümü adına da 
sizlerden gelecek tavsiyelerle birlikte 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu 
doğrultuda nasıl bir yol izlenebileceği 
noktasında tekliflerimizi önerilerimizi 
sunacağız. Sonuçta önemli olan bir ve 
beraber olmamız. Buradaki sorunları 
tespit edip, beraber çözebiliriz. Bu güç 
bizde var. Bundan kimsenin endişesi ol-
masın. Hedefimiz sıkıntıları ve sorunla-
rı çözüp, birlik ve beraberlik içerisinde 
bu ülke için hep birlikte çalışmak.”

Tunceli’ye hayran kaldığını dile getiren 
Usta, “Tunceli’nin inanılmaz bir doğası 
var. Turizm cenneti olabilecek bir şeh-
rimiz. Sayın Vali Tuncay Sonel’in çalış-
malarıyla burası güvenli ve huzurlu bir 
şehir haline gelmiş. Bundan sonrası için 
hep birlikte el ele vererek, çalışacağız. 
Bu güven ve huzur ortamını daha da ar-
tıracağız ve sorunlarımızı, sıkıntılarımı-
zı çözerek hem Tunceli’yi hem de Türki-
ye’yi daha iyi noktalara getireceğiz.” diye 
konuştu.

Hacı Bektaş-i Veli Kültürünü Yayma ve 
Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Tunceli 
Cemevi dedesi Ali Ekber Yurt da sorunla-
rın çözümü için destek beklediklerini ve 
çözüm için diyaloğa ihtiyaç bulunduğunu 

bildirerek, beklentilerinin çok yüksek ol-
duğunu aktardı. 

Konuşmaların ardından, bir Alevi dedesi-
nin Kerbela mersiyesini bağlamasının ar-
dından program sona erdi.

Elazığ’da örnek proje

Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin 
Usta, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve 
Gençlik Çalışmaları Merkezi Projesi kap-
samında Elazığ’da düzenlenen toplantıya 
da katıldı.

Burada yaptığı açıklamada Usta, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himaye-
lerinde yürütülen projenin tüm dünyaya 
örnek olacak önemli bir proje olduğunu 
belirtti. 

Elazığ’da hizmete açılacak merkezin yurt 
içinden ve yurt dışından çocukları ve 
gençleri bir araya getireceğinin bilgisini 
veren Usta, ayrıca merkezin çocukların ve 
gençlerin uluslararası çalışmalara imza 
atmalarına, kültürel ve sosyal faaliyetlerde 
bulunabilmelerine, farklı ırk ve dine men-
sup insanlar arasında hoşgörünün tesis 
edilmesine imkan sağlayacağını vurguladı.
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17 YILLIK BAŞARIYA KADIN İMZASI
17 YILLIK BAŞARIDA KADIN FAKTÖRÜ

AK Parti’nin 17. kuruluş yıl dönümü olan 
14 Ağustos 2018’de ATO Congresium’da 
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları 
Vakfı (SETA)tarafından düzenlenen “Kuru-
luşundan Bugüne AK Parti” Sempozyu-
munda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolla-
rı Başkanı Sn. Lütfiye Selva Çam, AK Parti 
döneminde kadın hareketinin siyasetteki 
dönüşüme etkisi konusunda konuşmalarını 
gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başka-
nı Lütfiye Selva Çam, konuşmalarında “AK 
Parti’nin geçmişinden bahsederken ilk 
kurulmuş kadın teşkilatı olan Bacıyan-ı 
Rum’dan, Osmanlı dönemindeki kadın-
lardan, meşrutiyette ayaklanarak kendi 
mücadelelerini vermeye çalışan Müda-
faa-i Hukuki İsyan Cemiyetini kuran ve 
kadın haklarını dava edinmiş kadınlardan 
bahsetmemek olmaz” dedi.

Tarihimizde kadın asla ikinci planda ol-
mamıştır.

“Anadolu kadını her zaman savaşta da 
barışta da erkeklerle yan yana durmuş-
tur. Gerek Selçuklu’nun gerek Osmanlı 
Devleti’nin ve gerekse Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kuruluş aşamaları incelendiğin-
de kadınların ana omurgada yer aldıkları 
görülecektir ”diyen Çam, İstiklal Savaşı’n-
da varlık gösteren kadınların haklarını 
almak ve mücadelelerini devam ettirmek 
amacı ile Cumhuriyet daha kurulmadan 
önce kadın fırkası kurduklarını yani parti 
oluşturduklarını; ancak bu harekete  izin 
verilmediğini bunun üzerine seçme ve 
seçilme hakkı henüz olmayan kadınların 
çalışmalarını Kadınlar Birliği adı altında 
o dönemin sivil toplum kuruluşu olarak 
devam ettirebildiklerini sözlerine ekledi. 

“Tarihimizin hiçbir döneminde başka mil-
letlerde olduğu şekliyle kadın asla ikinci 
planda olmamıştır” dedi.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, 
dünyada kadınlara seçme ve seçilme hakkı-
nın verildiği ilk ülkelerden birinin Türkiye ol-
duğunu hatırlatırken, ilk seçimlerde18 mil-
letvekilinin mecliste milleti temsil etmeye 
başladığını bugün ise AK Parti’nin mecliste 
53 kadın milletvekilinin olduğunu ve bunla-
rın 46’sının kendi teşkilatlarımızdan yetiş-
tiğini vurguladı. Ayrıca 1 kadın büyükşehir 
belediye başkanı, 8 kadın belediye başkanı, 
927 kadın meclis üyesi ve 33 kadın il genel 
meclis üyesi ile ulusal ve yerel düzeyde ula-
şılan kadın temsil sayısının önemli bir kaza-
nım olduğunu belirtti.

“7 Haziran 2015’te herkese açık olan 
mecliste tüm kadınların seçilebileceği ilk 
seçimi yaşamış olduk. Bundan sonraki 
süreçte de artık her noktada mücadele-
sini veren kadınların, hem eğitimde hem 
siyasette yer almaları mümkün olmaya 
başladı. AK Parti’nin kadın hareketine 
gelmeden Adalet Partisi, Demokrat Parti 
ve ANAP hükümetlerinde belirli bir züm-
reden, elitler tabakasından kadınların 
milleti temsil ettiği bir dönem yaşandı.” 
diyen Kadın Kolları Başkanı Çam, şöyle de-
vam etti:

“AK Parti'de 2003 yılında ilk Genel Mer-
kez Kadın Kolları Başkanı’nın atanması 
ile birlikte kadın kolları başkanlığı çalış-
maları fiili olarak başladı. Buna gelmeden 
önce, Sn. Cumhurbaşkanımızın 1994'te 
İstanbul Belediye seçimlerindeki kadın-
ları aktif hale getirmeleri, saha çalışma-
larında her zaman ifade ettiği 'kapı kapı 
dolaşma' çalışmaları o dönem başladı. Ka-

dınlar siyasete katılarak, siyasette varlık 
gösterdiler. Genel Merkez'de kadın kolla-
rının kurulmasıyla birlikte tüm il ve ilçe 
teşkilatlarının yapılanması başladı.”

Türkiye’de Kadın Kolları Kongresi yapan 
ilk ve tek parti AK Parti’dir.

Bugün AK Parti teşkilatlarından yetişmiş 
kişilerin mecliste yer almasının bu sürecin 
ve kadın hareketinin gelmiş olduğu nokta-
nın göstergesi olduğunu dile getiren Çam, 
AK Parti'de kadınların sadece yerelde değil, 
ana kademede de görev aldığını vurgulaya-
rak, "4 milyon 617 bin üyeye sahip olan 
dünyanın tek örgütlü teşkilatıyız” dedi. 
Nitekim Kadın Kolları Kongremizde Genel 
Başkanımız ve Sn. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi 
bu diğer siyasi partilerin toplam üye sayısını 
geride bırakan bir rakamdır ve Türkiye’de 
Kadın Kolları Kongresi yapan ilk ve tek 
parti AK Parti’dir. 

Şimdiye kadar pek çok başarılı işe imza 
attıklarını söyleyen Çam “Uluslararası 
programlar, sempozyumlar ve paneller 
düzenlerken pek çok sosyal sorumluluk 
projesine de imza attık. Bir çok kanun 
çıkardık. Eğitimler, seminerler ve çalış-
taylar düzenledik. Toplumda farkındalık 
oluşturmak amacıyla programlar yaptık, 
imza kampanyaları düzenledik. Yurt için-
de bölge toplantıları gerçekleştirirken 
yurt dışında da bazı siyasi partilerin kadın 
kollarıyla işbirliği içerisinde ortak çalış-
malar yaptık Kamuoyunun dikkatini çek-
mek ve toplumda farkındalığı artırmak 
için projeler ürettik. Türkiye’nin 2023 Viz-
yonu ve Kadın Raporunu tamamladık.” 
dedi.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye 
Selva Çam ”Biz Sn. Cumhurbaşkanımızın 
‘Yeni Türkiye’yi inşallah ülkemizin kadın-
larıyla beraber inşa edeceğiz’ sözünü bi-
raz da bu şekilde algılıyor ve uygulamak 
için var gücümüzle çalışıyoruz. AK Parti 
Kadın Kolları olarak biz, bir yandan si-
yasal faaliyetler için kadınları çalışmaya 
katarken, bir yandan da onlara belli alan-
larda siyasal eğitimler veriyor, ortaklaşa 
hareket etme ve kadın olma bilinci etra-
fında birleşmeyi sağlıyoruz” diyerek sözle-
rini tamamladı.
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“YEREL SEÇİMLERDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIMIZA 
HİÇ ŞÜPHEM YOK”

Genel Başkan Yardımcısı Av. Hamza 
Dağ, Kütahya ve Kırıkkale’de bir dizi zi-
yaretlerde bulundu. 

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 
Kütahya ve Kırıkkale’de gerçekleştirdiği 
ziyaretlerde gündeme ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu. Kütahya’da yaptığı 
konuşmada yerel seçimlerden zaferle 
çıkacaklarına inandığını belirten Dağ, Kı-
rıkkale’de ise Türkiye üzerinde oynanan 
oyunlar karşısında milletin yaptığı feda-
karlıklardan övgüyle bahsetti.

 

“Çok çalışacağız ve 
gerekeni yapacağız”

Kütahya’da katıldığı bir programda yerel 
seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bu-
lunan ve yapılacak çalışmaların meyvesi-
nin seçim günü toplanacağını ifade eden 

Dağ “Önümüzde yerel seçimler var ve 
biz bu seçimler için çok çalışacağız. 
Mevcut belediyelerimizi koruyarak, 
yeni projelerle vatandaşlarımıza hizmet 
edebilmek adına, henüz AK Parti tara-
fından yönetilmeyen belediyeleri de ka-
zanmak için gayret edeceğiz. Şartları iyi 
biliyoruz, hem ülkemizin şartlarını hem 
de bölgemizin şartlarını görebiliyoruz. 
Önümüzde iktidar olarak geçireceği-
miz 5 yıllık bir süreç var. İktidar olarak, 
bir yerde vatandaşlarımıza bir hizmet 
sunmak istediğimizde, orada AK Partili 
bir belediyeyle beraber çalışmanın ver-
diği motivasyonu ve yapılan işbirliğinin 
faydasını hep gördük. Bu iş birliğiyle il-
gili en somut delil ise, yaşadığım il olan 
İzmir’de AK Partili Belediye Başkanları 
tarafından yönetilen 7 ilçede ürettiğimiz 
projeler ve yaptığımız çalışmalardır.” 
dedi.

 

“Artık bir değil, binlerce 
Recep Tayyip ERDOĞAN 

var”
Kırıkkale’de katıldığı etkinlikte gündeme 
dair düşüncelerini açıklayan Dağ “ Sü-
rekli olarak ülkemize operasyon çekil-
meye çalışılıyor. Milletimiz bu oyunları 
ve özellikle son dönemdeki ekonomik 
saldırıları görüyor ve muhteşem bir da-
yanışma içinde 15 Temmuz ruhu ile bu 
saldırılara karşılık veriyor. Bu noktada 
AK Parti teşkilatlarının birbirlerine ve 
ülkemize olan bağlılıkları, milletimizin 
Sayın Cumhurbaşkanımız'a olan tevec-
cühleri kendini gösteriyor. Oyunlar oy-
nayanlar, planlar kuranlar ve Türkiye’ye 
diz çöktürmeye çalışanlar şunu iyi bil-
meliler ki bu ülkede artık bir tane Recep 
Tayyip Erdoğan yok, binlerce Recep Tay-
yip Erdoğan var” şeklinde konuştu. 
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"BU OYUNLARIN DA ÜSTESİNDEN GELMEYİ 
BAŞARACAĞIZ"

Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, 
"Birtakım manipülasyonlarla bu mille-
ti diz çöktürebileceklerini düşünenler 
avuçlarını yalayacaklar. Cumhurbaşka-
nımızın kararlılığı, hükumetimizin di-
rayeti ve milletimizin gücüyle bu oyun-
ların da üstesinde gelmeyi başaracağız." 
dedi. 

Elvan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürlüğü tarafından Erdemli ilçesi Kayacı 
Mahallesi’ne yaptırılan spor tesislerinin 
açılış törenindeki konuşmasında, spor 
tesislerinin gençlerin geleceği ve alanla-
rında Türkiye'yi temsil etme şansı bulabil-
meleri açısından önemli bir işlevi yerine 
getirdiğini söyledi.

Gençlerin geleceği için yatırımlara devam 
edeceklerini aktaran Elvan, millet için 
gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. 

Elvan, Türkiye’nin çok büyük badireler 
atlattığına işaret ederek, "Olmadık yön-
temlerle üstümüze geldiler. Bu milleti, 
ülkemizi ve hükümetimizi yıkmak için 
denemedikleri yol kalmadı. Hepsini bu 
aziz milletimizin dik duruşuyla atlattık." 
dedi.

Türkiye’nin ekonomisine yönelik saldırılar 
düzenlendiğini belirten Elvan, şöyle de-
vam etti: 

"Birtakım manipülasyonlarla bu mille-
ti diz çöktürebileceklerini düşünenler 
avuçlarını yalayacaklar. Cumhurbaşka-
nımızın kararlılığı, hükümetimizin di-
rayeti ve milletimizin gücüyle bu oyun-
ların da üstesinde gelmeyi başaracağız. 
Türkiye'nin ucuz tehditlerle yıldırılama-
yacağını bütün dünya gördü, bundan 
sonra da görmeye devam edecek. Söz 
konusu vatan olduğunda bu milletin 

nasıl kenetlendiğini cümle alem gör-
müştür. Bizler milletiyle, devletiyle, 
hükümetiyle topyekun olarak dimdik 
ayaktayız. Kimsenin gücü bize diz çök-
türmeye yetmeyecektir. Artık gel denil-
diğinde gelen, git denildiğinde giden bir 
Türkiye yok. Türkiye'nin kendi doğru-
ları var. Milletimiz ne diyorsa biz onu 
yaptık. Bundan sonra da onu yapmaya 
devam edeceğiz. Birilerinin gücü, şuyu, 
buyu varmış... Hiç önemli değil. Bu aziz 
millet tarih boyunca hiçbir güç karşısın-
da eğilmedi, bundan sonra da asla eğil-
meyecektir."  

Elvan, İstiklal Marşı’nın ilk iki satırını ha-
tırlatarak, “Yörüklerin bacası tüttüğü 
müddetçe, bu aziz millette bu inanç, 
kudret ve iman olduğu sürece hiçbir za-
man ezanımız susmayacak, bayrağımız 
inmeyecektir.” diye konuştu.
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KARAASLAN: ÜLKEMİZİ GELECEĞE TAŞIYACAK 
GÜÇLÜ HEDEFLERLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 
Genel Merkez 6. Olağan Büyük Kongre ile 
yeniden MKYK ve MYK Üyeliğine seçildi.

Karaaslan, AK Parti Kongrelerinin yeni-
lenme ve tazelenmeye vesile olduğunu 
ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız ve 
Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Er-
doğan’ın liderliğinde 17. yaşını büyük 
bir gururla kutladığımız AK Partimiz'in 
6. Olağan Büyük Kongresini 81 ilimiz ve 
972 ilçemizden gelen teşkilat mensupla-
rımız ile millete hizmetin kutlu yürüyü-
şüne, AK davamıza gönül veren değerli 
yol arkadaşlarımızın coşkulu katılımıy-
la gerçekleştirdik. Üstlendiğimiz tüm 
görevleri sorumluluk olarak kabul edip, 
emanet bilinciyle yerine getirme anla-
yışına sahip bir partinin mensupları 
olarak; geçmişte olduğu gibi bugün de, 
bizatihi milletimizin kendisinden aldığı-
mız emaneti ve taşıdığımız sorumluluğu 

her an omuzlarımızda hissederek, ülke-
mizi geleceğe taşıyacak güçlü hedefler 
koymaya, politikalar üretmeye devam 
edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak 
yeni dönemde de önemli projeleri haya-
ta geçireceklerini söyleyen Karaaslan, 
“Çevreyi; sürdürülebilirlik ekseninde 
yeşil alandan tabiat varlıklarına, ener-
jiden geri dönüşüme tüm boyutlarıyla 
bir bütün olarak değerlendiriyoruz. AK 
Parti olarak bugüne kadar milyarlar-
ca fidanı toprakla buluşturmuş, temiz 
ve yenilenebilir enerji konusunda dev 
adımlar atmış çevreci bir parti ve hü-
kümetiz. Çevre alanında olduğu gibi 
şehircilik alanındaki yeni vizyonumuz 
ile korunmuş, özgün kimliğiyle gelişen, 
yatay mimari anlayışının hâkim olduğu 
şehirlerimiz için çalışmalarımızı tüm 
paydaşlarımızla birlikte kararlılıkla 
sürdüreceğiz. Üzerinde binlerce yıldır 

yaşadığımız, tarih yazılan kadim Ana-
dolu topraklarının nice devletlere ev 
sahipliği yaptığı, büyük medeniyetlere 
beşiklik ettiği gerçeğiyle, bizlere ema-
net edilen kültürel hafızamızı korumak, 
ülkemizin her karışına yayılmış kıymetli 
eserlere sahip çıkmak amacıyla da üze-
rimize düşen görevi yerine getirebilmek 
için titizlikle çalışacağız. Yenilenerek, 
tazelenerek çıktığımız 6. Olağan Büyük 
Kongremizin ardından başlayan yeni 
dönemde büyük bir ailenin fertleri ol-
duğumuzu unutmadan, uyumlu çalışma 
ilkemiz ve artan dinamizmimizle, tari-
himizden aldığımız ilhamla belirlediği-
miz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize 
ulaşmak için tüm gücümüzle çalışmaya 
devam ederek ülkemizi her alanda hak 
ettiği muasır medeniyetler seviyesinin 
üstüne çıkaracağız.” açıklamasında bu-
lundu.
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Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Ge-
nel Merkezi'nde bayramlaşma programı 
düzenlendi. 

AK Parti Ankara teşkilatları ve milletve-
killerinin yer aldığı programda konuşan 
Genel Sekreter Fatih Şahin, bayramların 
birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma 
duygularının çok yoğun bir şekilde yaşan-
dığı müstesna günler olduğunu söyledi.

"Siz dava arkadaşlarımızın, kıymetli ai-
lelerinizin ve aziz milletimizin mübarek 
Kurban Bayramını tebrik ediyorum." ifa-
desini kullanan Şahin, şöyle konuştu:

"Bu toprakları bizlere vatan olarak 
emanet eden şühedayı rahmetle, min-
netle, şükranla yâd ediyorum. Gazile-
rimize acil şifalar diliyor, onlara Yüce 
Rabbimden hayırlı, sağlıklı, uzun ömür-
ler niyaz ediyorum. Bu vesile ile aramız-
dan ebediyete irtihal etmiş olan dava ar-
kadaşlarımıza da yüce Allah’tan rahmet 
diliyorum. 

Bundan dört yıl önce, yine böyle bir 
Kurban Bayramı gününde, kurban eti 
dağıtırken PKK’lı teröristler tarafından 

şehit edilen Yasin Börü kardeşimizi ve 
onunla birlikte şehadet şerbeti içmiş o 
güzel insanları da rahmetle anmak isti-
yorum.  Kesmiş olduğumuz kurbanları-
mız bizi birbirimize, Rabbimize iyiliğe, 
doğruluğa, güzelliğe ve hakikate yaklaş-
tırsın inşallah. Hep birlikte bu müstes-
na güne ulaşmanın sevinci içerisinde-
yiz. Bu sevinci hep birlikte paylaşmalı, 
çoğaltmalı, ailelerimizden başlamak 
üzere tüm çevremize, şehirlerimize ül-
kemize ve İslam âlemine yaymalıyız." 

Genel Sekreter Şahin, konuşmasında AK 
Parti'nin siyasi sorumluluğunun ve üstlen-
diği görevlerin yalnızca Türkiye ile sınırlı 
olmadığını vurguladı. Bugün Türkiye'nin 
bütün mazlum milletlerin umudunu bağ-
ladığını kaydeden Şahin, "İşte bundan 
dolayı Filistin, Suriye, Türkistan, Gü-
ney Asya, Balkanlar, İslam coğrafyası ve 
bütün Türk coğrafyası için sorumluluk-
larımızı bir hakkın yerine getirmeli ve 
vazifelerimizi gerçekleştirmeliyiz." diye 
konuştu. 

Türkiye'nin bugün hiç olmadığı kadar güç-
lü ve hedeflerine daha da yakın olduğunu 

ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Sizlerle birlikte gece gündüz demeden, 
17 yıldır kutlu bir yolculuğun fertleri 
olarak, dava arkadaşlığı, şuuru ve bilin-
ci içerisinde bir yol yürüyoruz. Bizi he-
deflerimizden döndürmek için, bizi esir 
almak için türlü oyunlara başvurduk-
larını biliyoruz. Türkiye'yi esir almak 
için çalmadıkları kapı, başvurmadıkla-
rı oyun kalmadı. Ancak her seferinde 
sizlerin azim ve gayretiyle, milletimizin 
hayır ve duasıyla bütün engelleri aşarak 
bugüne kadar geldik. Asla ve asla bu 
kutlu yolculuktan vazgeçmedik ve asla 
da vazgeçmeyeceğiz. Genel Başkanımız, 
Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Recep 
Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu kutlu 
yolculuğumuza her zamankinden daha 
güçlü bir şekilde devam edeceğiz."

AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongre-
si'nin geçen hafta yapıldığını anımsatan 
Genel Sekreter Şahin, Ankara teşkilatla-
rının Ankara’da gerçekleştirilen bu büyük 
organizasyonda yine en büyük yükü çek-
tiğini belirterek, "Allah hepinizden razı 
olsun. Sizlerin alın teriyle, sizlerin akıl 
teriyle, katılımıyla yine Türk siyasi tari-
hine geçecek bir kongreyi hep birlikte 
gerçekleştirdik. Bu kongreden de yeni-
lenerek ve güçlenerek çıktık." dedi.

Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde 
azim ve kararlılıkla çalışmaların yürü-
tülmesi gerektiğini dile getiren Şahin, 
"Ankaramız'da 25 ilçemiz var. Büyük-
şehrimizle birlikte 26 belediyemiz var. 
Biz bu 26 belediyenin 26'sında da çok 
güçlü bir şekilde iddialıyız. Şu anda 26 
belediyenin 22'si bizde, inşallah diğer 4 
belediyeyi de alarak Ankara'nın her bir 
ilçesini büyükşehriyle birlikte AK Bele-
diyecilik anlayışıyla 2023 hedeflerine ta-
şıyacağız. Ben Mart 2019'da yine büyük 
bir zafere sizlerle birlikte imza atacağı-
mıza canı gönülden inanıyorum." diye 
konuştu.

"KUTLU YOLCULUĞUMUZA DAHA GÜÇLÜ BİR 
ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"
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