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EDİTÖRDEN

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

Cumhurbaşkanımızın başlattığı 
gönül belediyeciliğinin 1994’ten 
beri şehirlerimizde yaşattığı 

olağanüstü değişimler AK belediyelere 
güzel bir örnek teşkil ederken, altyapı 
ve ulaşım projelerinin büyük oranda 
tamamlandığı ve yenileri için yoğun 
çalışmaların sürdürüldüğü şehirleri-
miz, eğitimde ve sağlıkta tüm dünya-
ya örnek olan bir dönüşüm ve gelişim 
grafiği yakalamıştır. Bütün bu tarihi 
başarılardan sonra artık değer üreten 
şehirlerimizin kültürel ve sanatsal ik-
limle harmanlandığı, geleneğimizin 
kültürel dokusunu ortaya çıkarmakta 
büyük bir misyon üstlendiği yeni bir 
döneme giriyoruz.

11 maddeden oluşan manifestomuz, 
dünya standartlarını yakalayacak olan 
şehirlerimizin temel ihtiyaçlarını bü-
tünüyle karşılarken bu ihtiyaçlara ger-
çekçi çözümler sunmaktadır. AK kad-
rolarımız, bitmek tükenmek bilmeyen 
gayretleri ile bize büyük oranda değiş-
miş, gelişmiş ve geleceğe hazırlanmış 
şehirler sağlayacaklardır. Böylelikle;

1 Şehir planlarının tamamen hakka-
niyete ve çevresel hassasiyete göre 
yapıldığı, 

2 Eksiksiz bir şekilde bütün altyapı 
ve ulaşım sorunlarının çözüme ka-
vuşturulduğu, 

3 Kentsel dönüşümün bölgesel özel-
liklere ve vatandaşlarımızın temel 
ihtiyaçlarına göre düzenlendiği, 

4 Bütün hizmet faaliyetlerinin şe-
hirlerimizin hikâyeleri, tarihleri ve 
gelenekleri göz önünde bulundu-
rularak, bu asli unsurlara asla halel 
getirmeden, gerçek bir kültür has-
sasiyetiyle yürütüldüğü, 

5 Teknolojinin bütün imkânlarının 
şehirlerimizin ve vatandaşlarımı-
zın emrine sunulduğu, 

6 Hizmetlerin, tabiatın canlı ve 
cansız bütün varlıklarıyla tam bir 
uyum içinde ve çevrenin salahiye-
tini koruyarak gerçekleştirildiği

7 Sosyal ve kültürel faaliyet alan-
larının dünya standartlarının da 
üstüne çıkarılarak halkımızın hu-
zuru için başat bir unsur hâline 
getirildiği,

8 Aile kurumunu, mahalle kültü-
rünü, komşuluk ilişkisini gözete-
cek yerleşim alanlarının oluştu-
rulduğu,

9 Demokrasinin gerçek niteliğini ya-
şatacak şekilde, ortak aklın, halkı-
mızın iradesinin şehir yönetimine 
dahiliyetinin yoğunlaştırıldığı, 

10 Kaynakların kullanımının tama-
men denetlenebilir bir forma dö-
nüştürülerek şeffaflaştırıldığı ve 
israftan kaçınmanın, tasarrufun 
ilkeselleştirildiği,

11 Her alanda, kültürümüze ve tarihi-
mize yakışan değerlerin üretilme-
sinin, sürdürülmesinin ve yaşam 
kalitemizi yükselten ortaklaşa atı-
lımların sağlandığı,

şehirlerde yaşamanın eşsiz tecrübe-
sini yaşayacak, birlikte şehirlerimizi 
geliştirecek, dönüştürecek ve gelece-
ğe taşıyacağız. Vatandaşlarımızın hak 
ettikleri refah dolu şehirlerde yaşama-
ları için var gücümüzle çalışacak, hiz-
metlerimizi coşkuyla, heyecanla, daha 
iyisine ulaşmak için duyduğumuz ar-
zuyla halkımızla buluşturacağız. 

Bütün şehirlerimiz, manifestomuzda-
ki ilke ve vaatlerimizin rehberliğinde 
vatandaşlarımıza hizmete odaklanmış 
AK kadroların azmiyle, Türkiye’nin 
büyüklüğüne doğrudan katkı sağla-
yacaklar, milli yürüyüşümüzün sarsıl-
maz birer parçası olacaklardır.

“11 maddeden oluşan 

manifestomuz, 

dünya standartlarını 

yakalayacak olan 

şehirlerimizin 

temel ihtiyaçlarını 

bütünüyle karşılarken 

bu ihtiyaçlara 

gerçekçi çözümler 

sunmaktadır.”

“

“
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SAYFA 04
TÜRKİYE 

AKTÜALİTE ATLASI

Yht’lerde Taşınan Yolcu 
Sayısı 45 Milyona Yaklaştı

Ekonomiye “Vergi İstisnası” 
Desteği

Savunma Sanayisinde 
Hedefler Büyüyor

SAYFA 06
DÜNYA 

AKTÜALİTE ATLASI

Yahudi Yerleşim Birimleri 
Hazreti İsa’nın Doğduğu 

Şehri Kuşattı 

İngiltere’de Brexit Kaosu 
Derinleşti 

Sarı Yeleklilerin  
Gösterileri Fransa’yı Sarstı

Almanya ile Fransa İş 
Birliğinde Yeni Bir Dönem

SAYFA 38
RÖPORTAJ

Numan Kurtulmuş
AK Parti Genel Başkanvekili

İstanbul Milletvekili
r

Biz Siyasete Bir Dava Olarak 
Bakıyoruz. Yeniden Güçlü ve 

Büyük Türkiye Davası

SAYFA 34
GÜNDEM

“Seçim Bitene Kadar Hep
Birlikte Sahada Olacağız” 

SAYFA 26
GÜNDEM

“Tevazu, Samimiyet ve 
Gayret ile Memleket İşi  

Gönül İşi”
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SAYFA 68
GÜNDEM

“Türk Kültür ve Tarihini 
Yansıtan Filmler Daha Fazla 

Çekilmeli”

SAYFA 62
GÜNDEM

“Türkiye’yi Bilim ve Teknoloji 
Alanında Geleceğe Hazırlamak 

İçin Gereken Adımları 
Kararlılıkla Atıyoruz”

SAYFA 70
HAFIZA

Zeytindalı Harekâtı 
1 Yaşında

SAYFA 44
GÜNDEM

“İki Yaka Bir Sevda” 
“İstanbul’un Kalan Sorunlarını 

Çözmek, İnsanları Huzur 
İçinde Yaşatmak İçin Yola 

Çıkıyoruz.”

SAYFA 36
GÜNDEM

“Kültür, Sanat ve Mimari 
Alanda Altına İmza Atacağımız 

Yeni Eserlerle Ecdada Layık, 
Evlada Da Örnek Olmak 

İstiyoruz”

SAYFA 46
RÖPORTAJ

Fatma Betül Sayan Kaya
Sosyal Politikalardan 

Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı 

İstanbul Milletvekili
r

“Biz siyaseti bu vatana, 
bu millete olan aşkımızla 

yapıyoruz.”
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Geçen yıl ihracatta cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Türk oto-
motiv sektörünün, 1 milyar dolar ve üzerinde dış satıma ulaştığı 
ülke sayısı, önceki seneye göre 7’den 9’a yükseldi. Geçen yıl önceki 

seneye göre yüzde 11 artışla 31,6 milyar dolarlık ihracata 
imza atarak kendi alanında Cumhuriyet tarihinin 

ihracat rekorunu kıran sektör, yıl bazında ih-
racatta üst üste 13’üncü şampiyonluğuna da 
ulaşmış oldu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın açıklamasının 
ardından, tekstilden otomobil 

sektörüne geniş kullanım alanı bulunan 
kenevirin üretimine ilişkin tarımsal po-
litikalar yeniden şekillendiriliyor. Ke-
nevir, otomobil sektöründe doğal fiber 
parçalar, ağaç işleme sanayisi, kenevir 
talaşından doğal inşaat malzemeleri, 
ahşap malzeme, kumaş ve kanvas ürün-
ler, gemi halatı, izolasyon malzemeleri, 
kozmetik ürünler, biyodizel, biyokütle 
yoluyla enerji üretimi, kenevir yağı, gıda 
ve yem, kâğıt sanayisi, banknot ve sigara 
kâğıdı, çay poşeti gibi çok geniş alanda 
kullanılıyor.

Yüksek hızlı trenlerle birçok kente günübirlik seyahat 
mümkün hale gelirken, Ankara ve İstanbul’dan Kütah-
ya, Tavşanlı, Afyonkarahisar, Denizli, Karaman, Antalya 

ve Alanya’ya YHT, otobüs ya da konvansiyonel tren bağlantılı 
kombine taşımacılık imkânı sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına 
bağlı müze ve ören yerleri-
ni ziyaret edenlerin sayısı, 

2018’de 28 milyon 144 bin 670 kişiye 
ulaştı. En çok ziyaret edilen müze, 2 

milyon 980 bin 450 kişiyle Topkapı 
Sarayı Müzesi oldu. Müze ve ören yer-
lerini ziyaret edenlerin sayısı, 2017’de 
20 milyon 509 bin 746 iken, 2018’de 
28 milyon 144 bin 670 kişiye ulaştı.

TOPKAPI SARAYI, 2018’DE EN ÇOK 
ZİYARET EDİLEN MÜZE OLDU

OTOMOTİVDE 9 ÜLKEYE  
“MİLYAR DOLARLIK İHRACAT”

KENEVİR 
ÜRETİMİNDE 
YENİ DÖNEME 
GİRİLİYOR

YHT’LERDE TAŞINAN 
YOLCU SAYISI 45 MİLYONA 
YAKLAŞTI
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Türk savunma sanayisinde, güvenlik güçlerinin ihtiyaç 
duyduğu ürünlerdeki yerlilik oranının artırılması, gele-
ceğin muharebe ortamına hazırlanılması amacıyla geçen 

yıl bir dizi yeni proje başlatıldı. Modern bir savunma sanayisinin 
geliştirilmesi ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu silah, araç 

ve gereçlerin temini için 
faaliyet gösteren Savunma 
Sanayii Başkanlığı (SSB), 
2018’de yeni projeler ha-
yata geçirdi. Başkanlığın 
koordinasyonunda yürü-
tülen bazı projelerde de 
önemli eşikler atlandı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen “torba” 
teklif, yenilenebilir enerjiden varlık finansma-
nı fonlarına Türk Hava Kurumu’ndan sivil ha-

vacılığa birçok alana, önemli vergi istisnalarıyla nefes 
aldıracak. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Ver-
gi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kuru-
lunda kabul edilerek 
yasalaştı. Kanunda, 
birçok alana yönelik 
vergi istisnaları dik-
kati çekiyor.

15 Temmuz darbe girişiminden 
önce açılan 75 sanıklı Fetullahçı 
Terör Örgütü/Paralel Devlet Ya-

pılanması (FETÖ/PDY) “çatı davası”-
nın gerekçeli kararında, örgütün nihai 
amacının devleti tüm kurumlarıyla 
ele geçirip anayasal düzeni değişti-
rerek, cemaat zümre egemenliğine 

dayalı teokratik totaliter rejim kur-
mak olduğu, güç dengesini ele ge-
çirdiğini düşünen örgütün emniyet, 
adliye ve medya yapılanmasının, 
2006’dan itibaren planlı ve sistemli iş 
birliğiyle kamu kurumlarında kitlesel 
tasfiyelere neden olan operasyon ve 
soruşturmalara başladığı kaydedildi.

FETÖ/PDY  
“ÇATI DAVASI”NIN 

GEREKÇELİ 
KARARI 

AÇIKLANDI

SAVUNMA SANAYİSİNDE 
HEDEFLER BÜYÜYOR

EKONOMİYE “VERGİ 
İSTİSNASI” DESTEĞİ
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Hazreti İsa’nın doğduğuna inanı-
lan Yeniden Doğuş (Mehd) Kili-
sesi’nin bulunduğu kutsal kent 

Beytüllahim, Yahudi yerleşim birimleri-
nin çevrelediği bir kent olma tehlikesiyle 
karşı karşıya. Genişletme projesi kapsa-
mında Efrat Yahudi yerleşim birimi bün-
yesinde oluşturulacak yeni mahallenin 
Gush Etzion Yahudi yerleşim birimine 
bağlanacağı, böylece Beytüllahim’in gü-
ney kesiminin tamamen yerleşim birim-
leriyle kuşatılacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratlar arasında Meksika sınırına örül-
meye başlanan duvar için geçici bütçede Trump’ın istediği fonun ayrılma-
ması üzerine başlayan ve federal hükümetin 20 gündür kısmen kapanması-

na neden olan kriz sürüyor.

YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİ HAZRETİ  
İSA’NIN DOĞDUĞU ŞEHRİ KUŞATTI

ABD’DE FEDERAL HÜKÜMETİN  
KAPANMASI REKORA GİDİYOR

İngiltere’de parlamentonun, Başba-
kan Theresa May’in Avrupa Birliği 
(AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını 

ezici çoğunlukla reddetmesinin ardın-
dan ülkedeki kaos havası yoğunlaştı. 
İngiliz parlamentosunda 15 Ocak’ta ya-
pılan oylamada May’in AB ile vardığı 
Brexit anlaşması, 202’ye karşı 432 oyla 
reddedildi. Brexit oylaması, İngiliz par-
lamentosunun tarihinde son 94 yılda bir 
hükümetin uğradığı en büyük yenilgi 
olarak gösteriliyor.

İNGİLTERE’DE BREXİT 
KAOSU DERİNLEŞTİ
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Almanya ile Fransa arasında 22 
Ocak’ta imzalanan Aachen An-
laşması, iş birliğinde yeni bir 

dönem başlatmayı ve ortaklığı yeni bir 
seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Alman-
ya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 
22 Ocak’ta Aachen kentindeki belediye 
salonunda dışişleri bakanlarıyla imza-
ladığı anlaşma, iki ülkenin Avrupa’da iş 
birliği, güvenlik ve dış politika konula-
rında birlikte hareket etme niyetini tem-
sil ediyor.

Tunus parlamentosu, yıl sonunda 
planlanan genel ve cumhurbaş-
kanlığı seçimlerine, 2014 seçim 

sonuçlarından farklı bir dağılımla giri-
yor. Son seçimde yer almayan parlamen-
to grubu “Ulusal Koalisyon” ikinci sıraya 
yükselirken, seçimin galibi Nida Tunus 
Partisi, peş peşe istifaların ardından 
mecliste üçüncü sıraya geriledi.

Fransa; ülke ekonomisini ve turizmini cid-
di şekilde etkileyen, 10 kişinin yaşamının 
yitirdiği, binden fazla kişinin yaralandığı, 

binlerce insanın gözaltına alındığı ve şiddet olay-
larının yaşandığı sarı yeleklilerin protestolarıyla 
sarsıldı. Ülkede akaryakıt zamlarıyla başlayan 
ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron yönetimine isyan ve öfkeye dönüşen sarı 
yeleklilerin gösterileri, 2 aydır devam ediyor.

SARI 
YELEKLİLERİN  

GÖSTERİLERİ 
FRANSA’YI 

SARSTI

ALMANYA İLE  
FRANSA İŞ BİRLİĞİNDE 
YENİ BİR DÖNEM

TUNUS SEÇİM DÖNEMİNE 
YENİ PARLAMENTO 

ARİTMETİĞİYLE GİRİYOR
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31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ ADAY  
TANITIM TOPLANTILARI YAPILDI

Adıyaman  
AK Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfenkçi

Ağrı  
AK Parti MKYK Üyesi Zehra Taşkesenlioğlu

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 8 Ocak Salı günü toplanan 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) alınan karar üzerine, MKYK üyelerimiz farklı farklı illere 

giderek, o ilde aday tanıtım toplantısına katıldılar. 

Afyonkarahisar  
AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel  
Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya

Aksaray  
AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu

Ardahan  
AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Arslan

Amasya  
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin

Adana  
AK Parti Tanıtım ve 

Medyadan Sorumlu 

Genel Başkan 
Yardımcısı Mahir Ünal

Balıkesir  
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
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Artvin  
AK Parti Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

Bilecik 
AK Parti MKYK Üyesi Emine Zeybek

Bayburt 
AK Parti MKYK Üyesi Erol Kaya

Bartın 
AK Parti MKYK Üyesi  
Gökçen Özdoğan Enç

Aydın  
AK Parti AR-GE’den Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

Balıkesir  
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

Batman 
AK Parti MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar

Bitlis 
AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz 

Bingöl 
AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir

Bolu 
AK Parti MKYK Üyesi Büşra Paker Burdur 

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
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Bursa  
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

Çanakkale  
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

Çankırı  
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı Mehmet Özhaseki 

Denizli  
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

Düzce  
AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Leyla Şahin Usta

Çorum  
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı Mehmet Özhaseki 

Edirne  
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan

Diyarbakır  
AK Parti MKYK Üyesi Efkan Ala
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Kahramanmaraş  
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Hatay  
AK Pati Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı

Isparta  
AK Parti MKYK Üyesi Tuğba Işık Ercan

Hakkâri  
AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu

Gümüşhane  
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan

 Iğdır  
AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz

Giresun  
AK Parti Grup Başkanvekili  

Muhammet Emin Akbaşoğlu

Elazığ  
AK Parti MKYK Üyesi Harun Karacan

Eskişehir  
AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Ataş

Erzincan  
AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan
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Karabük  
AK Parti Grup 
Başkanvekili 
Özlem Zengin

Karaman  
AK Parti MKYK Üyesi 

Öznur Çalık

Kars  
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş

Kayseri  
AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sorgun

Kilis  
AK Parti MKYK Üyesi Hacı Bayram Türkoğlu

Kastamonu  
AK Parti MKYK Üyesi Nurettin Canikli
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Kütahya  
AK Parti MKYK Üyesi İffet Polat

Manisa  
AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen

Muğla  
AK Parti MKYK Üyesi 
Markar Esayan

Mardin  
AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal 

Kırşehir  
AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan

Mersin  
AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Köse

Malatya  
AK Parti MKYK Üyesi Yavuz Subaşı

Kırıkkale  
AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Tan

Konya  
AK Parti Grup Başkanvekili 
Bülent Turan
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Muş  
AK Parti MKYK Üyesi 
Vildan Polat

Niğde  
AK Parti MKYK Üyesi 
İbrahim Halil Yıldız

Rize  
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

Tekirdağ  
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Nevşehir  
AK Parti MKYK Üyesi 

Metin Bulut

Osmaniye  
AK Parti MKYK Üyesi 

Metin Yavuz

Şırnak  
AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

Şanlıurfa  
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

Sinop  
AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur

Sivas  
AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
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Tokat  
AK Parti Gençlik Kolları  
Başkanı Ahmet Büyükgümüş

Zonguldak  
AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Erkan Kandemir 

Yozgat  
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin

Yalova 
AK Parti MKYK Üyesi Hatice Merve Tatar

Uşak 
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 

Başkanı Lütfiye Selva Çam

Van  
AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Tunceli  
AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yeneroğlu
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“KOCAELİ’Yİ BÜYÜTMEYE, 
ZENGİNLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli Belediye 
Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Kocaeli bu seçimlerde de 

tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacaktır” dedi.

G enel Başkanımız ve Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
AK Parti Kocaeli Belediye Başkan 

Adaylarını Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı 
konuşmada, “Kocaeli bu seçimlerde de 
tercihini hizmet siyasetinden, gönül be-
lediyeciliğinden yana kullanacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakile-
rin Sultan Alparslan, Osman Gazi, Fatih 
Sultan Mehmed, Mustafa Kemal Atatürk 
ve kendi resimleriyle yaptığı koreog-
rafi üzerine, “Rabbim inşallah bizlere 

gerek Selçukluda gerek Osmanlıda gerek 
Cumhuriyetin kuruluşunda öncü olan 
liderlerle beraber yeni bir tarihi yazmayı 
nasip etsin. İşte Sultan Alparslan olma-
saydı, şunu bilin ki Osmanlı olmazdı. 
Osmanlı oldu, Fatih... Fatih ile bir çağ 
kapandı, bir çağ açıldı. Ve geldik Cumhu-
riyet’e. Cumhuriyet yeniden bir kuruluş 
değildir aslında. Cumhuriyet, Selçuklu-
nun, Osmanlı’nın bir devamı mesabesin-
dedir. Bunu farklı olarak telakki etmeye 
çalışanlar, öyle anlatmaya çalışanlar var 

ama bu yanlışa biz asla düşmedik, düş-
meyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kocaeli, Ticari ve Beşerî 
Zenginlikleriyle Türkiye’nin 
Lokomotif Şehirlerinden Biri”
Kocaeli’nin ticari ve beşerî zenginlikle-
riyle Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden 
birisi olduğuna vurgu yapan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, bu yüzden Kocaeli’ndeki 
hizmetlerin farklılığı olduğunu, sanayi, 
ticaret ve üretim şehri Kocaeli’nde kişi 
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başına düşen millî gelirin, Türkiye orta-
lamasının üzerine çıkarak, 18 bin dolara 
ulaştığını bildirdi. Bu rakamın birçok Av-
rupa Birliği ülkesinden bile ileride oldu-
ğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Kocaeli’nin millî gelir sıralamasında 
Türkiye’de ikinci durumda olduğuna dik-
kati çekti.

Kocaeli’ye Yapılan Yatırımlar
AK Parti hükûmetleri döneminde Koca-
eli’ye 27 milyar lira yatırım yapıldığını, 
eğitimde 10 bin 670 adet yeni derslik inşa 
ettiklerini, Kocaeli Üniversitesini yeni 
yatırımlarla büyüttüklerini, şehrin ikinci 
üniversitesi olarak Gebze Teknik Üniver-
sitesini faaliyete geçirdiklerini anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğrenim 
öğrencilerimiz için 14 bin 191 yatak kapa-
siteli yurt binalarını hizmete açtıklarını, 2 
bin 550 kişi kapasiteli yeni yurt binaları-
nın da yapımının devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de 33 
bin seyirci kapasiteli stadyum, Gebze’ye, 
Darıca’ya, Gölcük’e gençlik merkezle-
ri, spor salonları, yüzme havuzları inşa 
edildiğini dile getirerek, kentte toplam 
80 adet sağlık tesisi yaptıklarını, bin 180 
yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi, 400 ya-
taklı Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve 250 
yataklı Gölcük Devlet Hastanesi inşaatla-
rının da sürdüğünü kaydetti.

Kocaeli’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara, 
şehit yakınlarına, gazilere, engellilere ve 
yaşlılara 1,5 milyar lira tutarında destek 
sağladıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla Kocaeli’de 19 
bin 352 konut projesinin hayata geçiril-
diğini, şehirdeki 119 kilometre olan bö-
lünmüş yol uzunluğunu 272 kilometreye 
çıkardıklarını söyledi.

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun en önemli 
ayağının Kocaeli’den geçtiğini hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Gazi 
Köprüsü’nü Kocaeli’ye ve Türkiye’ye 
kazandırdıklarını, İstanbul-İzmir Otoyo-
lunun biten kesimlerini etap-etap trafiğe 

açtıklarını, yılsonuna kadar bu projenin 
bitirilerek İstanbul-İzmir arasındaki me-
safeyi 3,5 saate düşüreceklerini belirtti.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kurt-
köy-Akyazı kesiminin Kocaeli sınırları 
içerisindeki 11,2 kilometrelik bölümün 
trafiğe açıldığını, bu otoyolun da 2020 yı-
lında tamamlanacağı bilgisini veren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, İzmit-Kandıra Yolu 
Projesi’nin köprülerinin inşa edildiğini, 
kalan kısmının da gelecek yıl tamamlana-
cağı bilgisini aktardı.

Kocaeli’nin İstanbul, Sakarya, Bilecik, 
Eskişehir, Ankara ve Konya’ya hızlı tren 
hattıyla bağlandığını vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden 
hızlı tren projeleri tamamlandığında Ko-
caeli’nin Türkiye’nin doğusundan batısı-
na, kuzeyinden güneyine birçok il merke-
ziyle bağlanmış olacağını ifade etti.

“Her Alanda Kocaeli’yi Tarihî 
Hizmetlerle de Buluşturduk”
Sanayinin, ekonominin can damarı il-
lerden biri olan Kocaeli’ne Türkiye’nin 
en modern lojistik merkezlerinden Kö-
seköy Lojistik Merkezinin birinci etabını 
kazandırdıklarına değinen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, lojistik merkezinin ikinci 
etabıyla ilgili çalışmaların devam ettiği-
ni, Gebze-Halkalı Banliyö hatlarını iyi-
leştirmek ve modernize etme çalışma-
sının yılsonuna kadar tamamlanacağını 
kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam mali-
yeti 10,5 katrilyon lira olan Gebze-Sabiha 
Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 
İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı ara-
sındaki yüksek hızlı tren hattının proje 
çalışmalarının bittiğini, yakında inşasına 
başlanacağı müjdesini vererek, Kocaelili 
çiftçilere de 348 milyon lira tutarında ta-
rımsal destek verdiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her alan-
da Kocaeli’yi tarihî hizmetlerle de bu-
luşturduk. Önümüzdeki dönem özel 

sektörümüz bir yandan, bakanlıklarımız 
bir yandan, belediyelerimiz diğer yandan 
Kocaeli’yi büyütmeye, zenginleştirmeye 
devam edeceğiz” dedi.

“Şayet Kocaeli’nde Sıkıntı Varsa, 
Türkiye’nin Her Yerinde Sıkıntı 
Vardır”
“Kocaeli demek Türkiye demektir. Şayet 
Kocaeli’de sıkıntı varsa, Türkiye’nin her 
yerinde sıkıntı vardır” ifadesini kulla-
nan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli 
gelişiyorsa, büyüyorsa, üretiyorsa, Tür-
kiye’nin diğer bölgelerinde de işlerin 
yolunda demek olduğunu belirterek, 
Kocaeli’nin üretimden gelen gücünü 
vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 
geçmişte istismar, yıkım ve iftira si-
yasetinden çok çektiğini, AK Parti’nin 
hizmet, yatırım, proje siyasetiyle Türki-
ye’ye çağ atlattığını anlatarak, eğitimden 
sağlığa, ulaşımdan adalete, emniyetten 
enerjiye kadar her alanda yapılanların 
halka anlatılması gerektiğini, bunun için 
de AK Parti’nin tüm teşkilat mensupları-
na görevler düştüğünü söyledi.

AK Parti’yi milletin kurduğunu, bugün-
lere milletin getirdiğini, geleceğe de 
gençlik ve kadın kollarıyla taşınacağını 
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Yeter ki biz milletimize layık olacak 
duruşu sergileyelim. Yeter ki biz mille-
timize hâkim değil hadim olmaya gel-
diğimizi herkese hissettirelim, göstere-
bilelim, gerisi kendiliğinden gelecektir” 
sözlerini ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamaları-
nın ardından AK Parti Kocaeli Belediye 
Başkan Adayı Tahir Büyükakın ve 12 il-
çenin AK Parti belediye başkan adayla-
rını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
mevcut Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu da 
sahneye çağırarak hizmetlerinden dola-
yı teşekkür etti.
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“HİZMET SİYASETİ VE GÖNÜL 
BELEDİYECİLİĞİ YAPIYORUZ”

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye 
Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Ordu’nun bugün de 

bölgesinin ve Türkiye’nin iftihar kaynağı şehirlerinden biri olduğunu söyleyerek, 
“Ordu’nun yaşadığı son sel felaketinin ardından hasar gören tarihi köprü onarıldı. Ordu 
çevre yolunun Efirli Kavşağı ile Otogar Kavşağı arasındaki birinci kesimini Mart ayının 

başında, ikinci kesimini ise 2020 yılında bitirmeyi planlıyoruz.” dedi.

“Trenden İnenler de Bir Daha 
Zaten Bu Trene Binemediler ve 
Binemeyecekler”

Siyasettin bir hasbiliği, hesabi-
liği bulunduğuna vurgu yapan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözle-

rini şöyle sürdürdü: “Hasbilik işte ideal 

olanıdır, hesabilik menfaat çetelerinin 
hâkim olduğu yerdir. Ne çektiysek he-
sabi olanlardan çektik ve onlar hep göl-
gelediler, hep lekelediler ve onlarla da 
yol yürüyemedik, onlar yol ve dava ar-
kadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Bun-
ları sizler zaten gayet iyi biliyorsunuz, 

kimler olabileceğini biliyorsunuz. Yola 
çıktık, milletvekili oldular, belediye 
başkanı oldular, bakan oldular, ama 
trenden indiler. Trenden inenler de 
bir daha zaten bu trene binemediler ve 
binemeyecekler. Onun için zaman za-
man benim istediğim niye yok, benim 
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istediğimi yapmıyorsunuz; ne olur bu 
tür şeyler olmasın, hasbi olalım, evvel 
Allah davayı iktidara taşıyalım, nefsimi-
zi. Eğer nefsimizi iktidara taşıma müca-
delesi verirsek, yaya kalırız. Onun için, 
nefsi ne kadar ayaklarımızın altına alır-
sak hedefe o kadar çabuk ulaşırız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 
en büyük referansının Türkiye ve şehir-
lere kazandırdığı hizmetler olduğuna 
dikkati çekerek, AK Parti’nin hizmet 
partisi olduğunu, hizmet siyaseti yürüt-
tüğünü, gönül belediyeciliği yaptığını 
vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yılda Or-
du’ya 21 milyar lira yatırım yaptıklarını, 
şehre eğitimde 3 bin 547 adet yeni ders-
lik, 21 bin öğrencisiyle bölgesinin önde 
gelen eğitim kurumlarından biri hâline 
gelen üniversiteyi kazandırdıklarını an-
latarak, yükseköğrenim öğrencileri için 
3 bin 336 kişi kapasiteli yurt binalarını 
hizmete açtıklarını, birkaç yıla kadar bin 
kişi kapasiteli bir yurt daha açacaklarını 
dile getirdi.

Ordu ve ilçelerine gençlik merkezleri, 
spor kompleksleri, yüzme havuzları, 
futbol sahaları kazandırdıklarını ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapı-
mında yüzde 90 ilerleme sağlanan 20 
bin seyirci kapasiteli stadyumun da bu 
sezon içinde açılacağını bildirdi.

Sağlık alanında 9’u hastane 38 adet sağ-
lık tesisinin Ordu’da hizmete girdiğini, 
Ulubey ve Akkuş devlet hastanelerinin 
yapımının devam ettiğini, 900 yataklı 
şehir hastanesinin de ihale sürecinin 
devam ettiğini kaydeden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Ordu’da ihtiyaç sahibi va-
tandaşlara, şehit yakınlarına, gazilere, 
engellilere, yaşlı ve asker yakınlarına da 
2,1 milyar lira sosyal yardım yaptıkları 
bilgisini aktardı.

Ordu’ya Yapılan Yatırımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ vası-
tasıyla Ordu’ya beş bin konut yaptık-
larına dikkati çekerek, şehirdeki bö-
lünmüş yol miktarını 50 kilometreden 
152 kilometreye çıkardıklarını, 34 kilo-
metre uzunluğunda 27 adet tünel inşa 
ettiklerini de söyledi.

O rd u -To p ç a m - Me s u d i ye  yo l u  ve 
Topçam Tünellerinden de 23’ünün 
tamamlandığını, projenin bu yıl bi-
tirileceğini sözlerine ekleyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ve 
Avrupa’nın ilk denize dolgu yapılarak 
inşa edilen Ordu-Giresun Havalima-
nı’nı da şehre kazandırdıklarını, ge-
çen yıl bu havalimanının 1 milyon 86 
bini aşan yolcu kapasitesine ulaştığı-
nı dile getirdi.

Ordu şehir merkezi ile Gülyalı ve Ünye 
ilçelerinin içme suyu problemini çöz-
düklerini, Topçam Barajı ve Hidroe-
lektrik Santrali’ni hizmete açtıklarını, 
Ordu Üniversite Barajı’nı inşa ettikle-
rini, hâlen beş barajın inşasının sür-
düğünü anlatan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, 67 adet taşkın koruma tesisinin 
yapıldığını, 15’inin yapımına devam 
edildiğini kaydetti.

Belediyeleri iktidarla ele ele olduğu 
sürece Ordu’nun ayağa kalkışının çok 
farklı olacağına vurgu yapan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Ordu, demokra-
sinin, millî iradenin üstünlüğünü ve 
onun kıymetini çok iyi bilir. Seçimler-
de tercihini kullanırken öyle esen rüz-
gâra, telkinlere, baskılar filan bakmaz, 
diklenmez, ama dik durur, doğru bil-
diği yolda yürürken bedel ödemeyi de 
göze alır” sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim so-
nuçları üzerine gölge düşürmeye çalı-
şanların kimlere hizmet ettiğini vatan-
daşın çok iyi bildiğini belirterek, şöyle 

devam etti: “Ordu, dört bir yanından 
terör örgütleriyle kuşatılmaya çalışı-
lan Türkiye’nin hedeflerine ulaşması 
hâlinde nasıl bir eşiğin aşılacağını, 
önümüzde nasıl bir fırsat kapısının 
açılacağını çok iyi biliyor” dedi.

“Biz Eserlerimizle Milletimizin 
Karşısındayız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muha-
lefet partisi genel başkanının “yıka-
cağız, kapatacağız, atacağız, sataca-
ğız” dediğini anımsatarak, “Çünkü 
bunların dünyası yasaklar ve yıkmak 
üzerine kurulu, ne eser inşa etmek, ne 
gönül inşa etmek diye bir gayeleri, bir 
gayretleri var. Biz yatırımlarımızla ko-
nuşuyoruz, onlar iftiralarıyla konuşu-
yor. Ziya paşa ne diyor; “Eşek ölür ka-
lır semeri, insan ölür kalır eseri”, olay 
bu. İşte biz eserlerimizle milletimizin 
karşısındayız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her seçimde 
AK Parti olarak milletin karşısına en 
güzel kadrolarla çıkmaya çalıştıkları-
na işaret ederek, Ordu’nun 17 ilçesin-
de seçime girecek AK Parti adayları ile 
İkizce ve Çamaş ilçelerinde Cumhur İt-
tifakı kapsamında desteklenecek MHP 
adaylarını tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Bü-
yükşehir Belediye Başkan adayının 
da AK Parti’nin kurucularından eski 
bürokrat, milletvekili ve bakan Hilmi 
Güler olduğunu belirterek, “Hilmi Bey, 
bütün deneyimlerini, tecrübelerini in-
şallah Ordu’ya aktaracak ve Ordu’muz 
da inanıyorum ki gerek devlet adamlı-
ğı olarak, gerek özel sektör, bunun ya-
nında devlet tecrübesiyle Ordu’ya çok 
daha büyük hizmetleri inşallah getire-
cektir” diye konuştu.
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“SAKARYA’YA 16 YILDA  
24 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK”

G enel Başkanımız ve Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
AK Parti Sakarya Belediye Baş-

kan Adaylarını Tanıtım Toplantısı’nda 
yaptığı konuşmada, AK Parti olarak tek 
amaçlarının Sakarya’yı, Sakarya halkını 
hak ettiği hizmetlere kavuşturmak oldu-
ğuna vurgu yaparak, AK Parti teşkilatla-
rının yoğun şekilde çalışması gerektiğini 
bildirdi.

kendilerini partimize siyaset yapmaya 
davet edeceksiniz” diye konuştu.

Gittikleri her yerde eserleriyle konuş-
tuklarını, ana muhalefet partisinin ise 
sadece laf ürettiğini, iftiranın, yalanın, 
çirkefliğin gölgesine sığındığını anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’ya 16 
yılda 24 milyar lira yatırım yaptıklarını, 
bunu bilmeyenlere söylemenin de AK 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm il ve ilçe 
başkanlarımıza buradan bir kez daha ta-
limat veriyorum; seçmen kütüklerinde 
isimleri yer almayan üyelerimizin adres-
lerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. 
Üyemiz olmayan vatandaşlarımıza da 
hoş geldiniz ziyaretine gideceksiniz. Oy 
verme hakkı kazanan her gencimize ula-
şıp onları siyasi, sosyal, ekonomik, kül-
türel hakları konusunda bilgilendirecek, 
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Parti teşkilatlarının tüm kademelerinin 
görevi olduğunu söyledi.

Göreve geldiklerinde, Türkiye’yi eğitim, 
sağlık, adalet ve emniyet temelleri üze-
rinde yükselteceklerini ifade ettiklerini 
anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Sakarya’da 3 bin 136 yeni derslik inşa et-
tiklerini, yükseköğrenim öğrencileri için 
9 bin 438 kişilik yurt binalarını hizmete 
açtıklarını, şehre ikinci devlet üniversi-
tesi olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi’ni kazandırdıklarını anlattı.

Sakarya’ya Yapılan Yatırımlar
Son 16 yılda Sakaryalı ihtiyaç sahipleri-
ne toplam 1,3 milyar lira tutarında sos-
yal yardım yaptıklarını, sağlıkta 17’si 

hastane, toplam 47 eseri Sakarya’ya 
kazandırdıklarını, 6 sağlık tesisinin 
inşasının da sürdüğünü bildiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, ayrıca bin yataklı 
Sakarya Şehir Hastanesi’nin ihale süre-
cinde olduğunu kaydetti.

TOKİ aracılığıyla 7 bin 362 konutun 
Sakarya’da sahiplerine teslim edildi-
ğini, kentteki 133 kilometre bölünmüş 
yol uzunluğunu 401 kilometreye çı-
kardıklarını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Ankara-İstanbul yüksek hızlı 
tren hattının Sakarya’ya da hizmet ver-
diğini, ayrıca Sakarya’da bir hızlı tren 
fabrikası kurulduğunu aktararak, yurt 
dışında alınan hızlı tren setleri ve mo-
dern metro araçlarının artık Sakarya’da 
üretileceği müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere 
bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyar lira 
tutarında tarımsal destek verdiklerini 
de anımsatarak, bu hizmetleri önü-
müzdeki dönemde daha da artırıp ye-
nilerini ekleyerek devam ettirecekle-
rini söyledi.

“Bu Ülke Ne Çektiyse 
Hazırcılıktan Çekmiştir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim için 
kıymetli olan sadece teknolojinin ken-
disini değil onun tüm aşamalarını ül-
kemize getirecek projelerdir. Bu ülke 
ne çektiyse hazırcılıktan çekmiştir. 
Artık bu devri kapatıyoruz. Gerçi hâlâ 
birtakım kurumlarımızın eski hasta-
lıklardan kurtulamadığını duyuyoruz, 
görüyoruz. Bunların hesabını da en 
kısa sürede sorumlularından soraca-
ğımızdan kimsenin şüphesi olmasın” 
değerlendirmesinde bulundu.

Savunma sanayinin tüm alanlarında 
varlık göstermenin, iddia ortaya koy-
manın, başarıya ulaşmanın şart ol-
duğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, bunun için gerekirse kamu-
nun elindeki fabrikaların daha farklı 
yöntemlerle işletilmesiyle ilgili alter-
natiflerin de değerlendirmeye alınabi-
leceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık Tür-
kiye’de dışarıdan gelecek bedava 
yardımlara güvenerek, içerideki gay-
retleri, atılımları engelleyecek bir zih-
niyetin bulunmadığını; tam tersine, 
müteşebbislerin arkasında artık yerli 
ve millî tasarım, geliştirme, üretim, 
ihracat için atılan her adımına destek 
veren bir Cumhurbaşkanı ve devletin 
bulunduğunu kaydetti.

Türkiye’nin şu anda savunma sana-
yinde yılda 2 milyar dolar ihracat ya-
pabilecek durumda olduğu bilgisini 
de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Sakarya, eskiden beri bu işlerin mer-
keziydi. Önümüzdeki dönemde inşal-
lah daha büyük atılımlar, daha büyük 
yatırımlar, daha büyük üretimlerle 
Sakarya sanayideki liderliğini inşallah 
sürdürecektir. Fitnecilerin tahriklerine 
sakın ha aldırmayın. Onların derdi ül-
kenin veya sizlerin çıkarlarını korumak 
değil Türkiye’nin ayağındaki pranga-
lardan kurtulmasına engel olmaktır” 
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama-
larının ardından AK Parti Sakarya Bü-
yükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem 
Yüce ve 15 ilçenin AK Parti belediye 
başkan adayları ile Cumhur İttifakı 
kapsamında Taraklı’da desteklenecek 
MHP adayını açıkladı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan mevcut Sakarya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nu da 
sahneye alarak hizmetlerinden dolayı 
teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, aday tanıtım toplantısını ardın-
dan AK Parti Sakarya İl Teşkilatı’nın 
düzenlediği akşam yemeğine katıldı.
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Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, aday tanıtım 
toplantısının AK Parti’ye ve Samsun’a hayırlı olmasını dileyerek, 31 Mart yerel 
seçimlerinde büyükşehir ve ilçelerde AK Parti’yi temsil edecek belediye başkan 

adaylarına muvaffakiyetler diledi.

“SAMSUN, KUTLU MÜCADELENİN 
RUHUNUN DA ŞEKİLLENDİĞİ 

YERDİR”

“Yolumuza Şehrine ve Ülkesine 
Hizmet İçin Yola Çıkanlarla 
Devam Edeceğiz”

Samsun’un bu seçimlerde de terci-
hini hizmet siyasetinden, gönül 
belediyeciliğinden yana kulla-

nacağına inandığını ifade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, merhum şair Ce-
mal Safi’nin Gelin Birlik Olalım şiirini 
okuyarak, “Evet hem millet hem de 

ülkesine hizmet için yola çıkan, işte 
bu salondaki gibi dava erleriyle devam 
edeceğiz. Cumhur İttifakıyla kurduğu-
muz gönül birliğini inşallah hep birlik-
te yüceltecek, hep birlikte zafere taşı-
yacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılın Gazi 
Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının 
100. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak 

AK Partililer olarak birlik ve beraberlik 
içinde düşmanı sevindirmeyerek, insaf 
ederek aydınlık geleceğimizi hep bera-
ber inşa edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel he-
saplarını şehrinin, partisinin, ülkesi-
nin üzerinde tutan kişinin davasının 
değil enaniyetinin emrinde olduğunu 
belirterek, “Biz yolumuza şehrine ve 
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Gazi’nin 16 Mayıs’ta İstanbul’dan yola 
çıktığını, 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaşa-
rak İstiklal Harbi’nin meşalesini yaktı-
ğını kaydetti.

Bu yıl 19 Mayıs’ı daha farklı bir heye-
canla, daha farklı bir anlamla kutla-
nacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları ekledi: “Önümüz-
deki yıl  da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışının, 1923 yılında da 
Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl 
dönümüne ulaşacağız. Maziden atiye 
kurduğumuz köprünün önemli dö-
nüm noktaları olan bu tarihleri hem 
bir hatırlatma hem bir muhasebe hem 
de hedeflerimize olan bağlılığımızın 
birer timsali olarak görüyorum. 19 
Mayıs’tan başlayarak bir asırlık tüm 
kutlamaları gelecek nesillere bu vata-
nın hangi fedakârlıklarla kurulduğu-
nu gösterecek şekilde gerçekleştire-
ceğiz. Samsun, bu kutlu mücadelenin 
sadece ilk adımının atıldığı değil, aynı 
zamanda ruhunun da şekillendiği 
yerdir. Bazıları için Samsun’da atılan 
ilk adım da Ankara’da faaliyete geçen 
Meclis de Cumhuriyetimizin kurulu-
şu da demokrasiye geçişimiz de sa-
dece slogandan, sadece istismardan 
ibarettir. Biz ise bunların her birini 
milletimizin kadim yolculuğunun 
yakın dönemdeki işaret taşları, yön 
levhaları olarak görüyoruz. Meseleye 
böyle baktığımız için de bu tarihlerin 
her birinin önemini, değerini, misyo-
nunu, anlamını çok iyi biliyoruz. İşte 
bu anlayışla 2019’dan 2023’e kadar 
olan millî mücadele ve yeni devleti-
mizin kuruluş dönemini kesintisiz bir 
kutluma programıyla değerlendirme-
yi planlıyoruz. 16 Mayıs’ta başlayıp 29 
Ekim 2023 yılına kadar devam edecek 
bu süreçte hem millî mücadelenin 
kendisini hem gerisindeki o muhte-
şem arka planı milletimizle birlikte 
ortaya koyacağız.”

Samsun’a Yapılan Yatırımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’u 
millet bahçesiyle, millet kütüphane-
siyle, kıraathanesiyle, müzesiyle, kül-
türüyle, sanatıyla yüzüncü yıla uygun 
projelerle donatacaklarını anlatarak 
belediye başkan adaylarının bu hizmet-
leri yaparak Samsun’u ayrı bir cehreye 
büründüreceklerini kaydetti.

Konuşmasının devamında Cumhur-
başkanı Erdoğan, Samsun’u ekonomi-
nin lokomotif şehirlerinden biri hâline 
getireceklerini, Samsun’u yatırımlarla, 
projelerle, hizmetlerle donatmak için 
16 yıldır gece gündüz çalıştıklarını ve 
çalışmaya devam edeceklerini vurgula-
dı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’a 
28,5 milyar lira yatırım yaptıklarını, 
eğitimde 4 bin 832 adet yeni derslik 
inşa ettiklerini, şehre ikinci devlet üni-
versitesini kazandırdıklarını ve Sam-
sun’un 54 bini aşan üniversite öğren-
cisiyle bir gençlik ve eğitim şehri olma 
yolunda ilerlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğ-
renim öğrencileri için 8 bin 865 kişi 
kapasiteli yurt binalarını hizmete aç-
tıklarını, yıl içinde Çarşamba, Kavak ve 
Alaçam ilçelerinde toplamda bin kişi 
kapasiteli yükseköğrenim yurtlarının 
açılacağını birkaç yıla kadar da Sam-
sun, Tekkeköy ve Terme’de toplamda 4 
bin 550 kişi kapasiteli yeni yurtları aça-
caklarını sözlerine ekledi.

Samsun’da biri 35 bin, diğeri 5 bin seyir-
ci kapasiteli 2 büyük stadyum ile spor 
salonları, yüzme havuzları, atletizm 
pistleri, futbol sahaları, buz pateni salo-
nu, kayak eğitim merkezi, tenis kortları, 
gençlik merkezleri gibi tam 99 spor te-
sisi inşa ettiklerini bildiren Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, eski stadın yerine millet 
bahçesi yapıldığını, bahçenin bir köşe-
sine de güzel bir millet kıraathanesinin 
yakışacağını dile getirdi.

“Samsunlu Çiftçilere  
2 Milyar Lira Tarımsal  
Destek Verdik”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık, sos-
yal yardımlar, ulaşım, altyapı gibi 
alanlarda Samsun’a yapılan yatırım-
ları anlatarak Samsunlu çiftçilere de 
toplamda 2 milyar lira tarımsal destek 
verdiklerinin altını çizdi.

Samsun’da işveren ve sigortalılara 1 
milyar lira tutarında teşvik sağladıkla-
rını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, önümüzdeki dönemde Sam-
sun’dan çok büyük bir atılım bekledik-
lerini, 31 Mart yerel seçim çalışmaları-
nı da “tevazuu, samimiyet, gayretle, 
önce millet önce memleket” çerçeve-
sinde yürüteceklerini açıkladı.

Konuşmasında 20 Ocak 1989 tarihin-
de Malatyaspor maçı için yola çıkan 
ve Havza’da trafik kazası geçirerek 
hayatını kaybeden Samsunsporlu beş 
futbolcuyu rahmetle yâd eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, eski stadyumun 
yerine inşa edilecek millet bahçe-
sinde yapılacak bir anıtla bu kazada 
hayatlarını kaybeden Samsunsporlu 
futbolcuların hatırasını yaşatacakla-
rını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama-
larının ardından AK Parti Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Mustafa Demir ve 15 ilçenin AK Parti 
belediye başkan adaylarını açıkladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alaçam ve 
Asarcık ilçelerinde Cumhur İttifakı 
kapsamında MHP’nin adaylarını des-
tekleyeceklerini belirterek, “Herhangi 
en ufak bir şüphe olmadan AK Parti 
adayı neyse bizim için Milliyetçi Ha-
reket Partisi adayı odur ve birliğimizi, 
beraberliğimizi güçlü bir şekilde orta-
ya koyacağız Cumhur İttifakıyla” dedi.
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Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 
Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı’nda yaptığı konuşmada, “İnşallah son 

14 seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de Trabzon’un, yine kendine, tarihine, 
asaletine yakışanı yapacağına inanıyorum” dedi.

“HİZMET SİYASETİNİN KESİNTİSİNE 
İZİN VERMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trab-
zon’da el ele, gönül gönüle ve-
rerek, her zamankinden daha 

çok çalışarak bir kez daha AK Parti’nin 
zafer sancağını şehrin tepesinde dal-
galandırılacağına inandığını dile ge-
tirerek, “Bugüne kadar olduğu gibi 31 
Mart’tan sonra da AK Parti’nin hizmet 
siyasetinin kesintisine inşallah izin 
vermeyeceğiz” diye konuştu.

AK Parti’nin, Türk siyasetinin son 17 
yılına damga vurmuş, siyasete itibar 

popülizm bataklığına saplanmadık” 
ifadelerini kullandı.

“Mücadelemiz; Türkiye’yi 
Aydınlık Geleceğine, Yepyeni 
Ufuklara Kavuşturma 
Mücadelesidir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’yi di-
ğerlerinden ayıran temel özelliğin, mil-
letin çıkarlarını, ülkenin menfaatlerini 
daima kendisinin üstünde tutması ol-
duğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu: 

kazandırmış bir parti olduğunu vur-
gulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Sadece 81 vilayetimizde inşa ettiği-
miz eserlerle, yatırımlarla değil aynı 
zamanda milletimizle kurduğumuz 
gönül bağı ile insanlarımızın siyasete 
bakış açısını değiştirdik. Uzun yıllar 
sonra vatandaşlarımızın tekrar siya-
setçiye, siyaset kurumuna güvenlerini 
sağladık. Bunu da verdiğimiz sözleri 
yerine getirerek başardık. Üç-beş oy 
daha fazla almak için hiçbir zaman 
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“Bu hareket kuruluşundan itibaren da-
ima “önce vatanım”, “önce milletim” 
diyenlerin partisi olmuştur. Bu dava, 
İstiklal Marşımızdaki “Canı cananı bü-
tün varımı alsın da Hüda, etmesin tek 
vatanımdan beni dünyada cüda” diyen 
Türkiye sevdalılarının partisi olmuştur. 
AK Parti’nin, Trabzonlu Kurtuluş Savaşı 
kahramanlarının, Albay Hamdi Beyle-
rin, Yüzbaşı Kahraman Beylerin istiklal 
sancağını bugün de taşıyanların partisi-
dir. Bizim davamız senlik-benlik davası 
değil, memlekete hizmet davasıdır. Bi-
zim mücadelemiz Türkiye’yi aydınlık 
geleceğine, yepyeni ufuklara kavuştur-
ma mücadelesidir.”

Trabzon’da Gerçekleştirilen 
Yatırımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarları 
döneminde Trabzon’a 30 milyar lira 
yatırım yaptıklarını, laf değil icraat si-
yaseti gerçekleştirdiklerini, eğitimden 
sağlığa, turizmden ulaşıma, ticaretten 
tarıma, sanayiye kadar Trabzon’un 
hangi ihtiyacı varsa, neyin eksikliğini 
hissediyorsa, onu gidermenin çabasını 
güttüklerini söyledi.

Trabzon’a ikinci üniversitesi, yurtları, 
yolları, tünelleri, barajları, derslikle-
ri, hastaneleri, spor salonları, gençlik 
merkezleri ve 41 bin seyirci kapasiteli 
modern stadyumuyla her alanda çağ 
atlattıklarını dile getiren Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Akçaabat Millet Bahçesi 
ve Avni Aker Millet Bahçesi gibi yeni 
projelerin de çalışmalarının devam et-
tiğini bildirdi.

Avni Aker Millet Bahçesi’nin yakla-
şık 58 bin metrekare, Akçaabat Millet 
Bahçesi’nin de yaklaşık 23 bin metre-
kare alana sahip olacağını açıklayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizzat kendi 
himayesinde yürütülen Trabzon Mer-
kez-Pazarkapı’daki cami ve külliyenin 
inşasının da devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin kişilik 
konferans salonu, İslami kültür merke-
zi ve müzesinin de tamamlandığında 
Karadeniz’in en büyük külliyesi ola-
cağının altını çizerek, 100 yataklı Of 
Devlet Hastanesi’nin yapımının sür-
düğünü, 1200 yataklı Trabzon Şehir 
Hastanesi projesinin ihale aşamasın-
da olduğunu, 1,3 milyar lira maliyetli 
Trabzon Şehir Geçişi Devlet Yolu ile 
Akyazı ve sahil bağlantı yollarının in-
şasının da seneye bitirileceğini bildirdi.

Etüt çalışmaları süren Trabzon-Erzin-
can arasındaki hızlı tren projesini de 
hayata geçirerek, Trabzon’u da hızlı 
tren ağına ekleyecekleri müjdesini 
veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, So-
laklı Vadisi’nde 20 kilometrelik bir 
güzergâhta örnek bir projeyi hayata 
geçirdiklerini, Of-Çaykara arasındaki 
proje ile vadinin çehresinin değişti-
rildiğini, Altındere Vadisi Millî Parkı 
ile Sera Gölü Tabiat Parkı ve Uzungöl 
Tabiat Parkı’nın da yer aldığı sekiz 
tabiat parkında gerekli çalışmaları 
yaparak, tabiat turizmine katkı vere-
ceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işveren-
lerle yükseköğrenim mezunlarını 

buluşturmak amacıyla da 10-12 Mart 
2019 tarihlerinde Trabzon’da Karade-
niz Kariyer Fuarı’nın düzenleneceğini 
de bildirdi.

“AK Parti’nin Kazanması 
Demek Türkiye’nin Kazanması 
Demektir, Trabzon’un 
Kazanması Demektir”
AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın 
başarısının, sadece Türkiye’ye yöne-
lik tehditlerin bertaraf edilmesinde 
değil; son 16 yıllık kazanımların ko-
runmasında da hayati öneme sahip 
olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “AK Parti’nin kazanması de-
mek Türkiye’nin kazanması demek-
tir, Trabzon’un kazanması demektir. 
Sizlerden, omuzlarınızda işte böylesi-
ne büyük bir sorumluluk olduğunun 
bilinciyle gece gündüz gayret göster-
menizi istiyorum” şeklinde konuştu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamala-
rının ardından AK Parti Trabzon Bü-
yükşehir Belediye Başkan Adayı Murat 
Zorluoğlu ve 16 ilçenin AK Parti’den 
belediye başkan adayları ile Cumhur 
İttifakı kapsamında Çarşıbaşı ve Şal-
pazarı MHP adaylarını açıkladı.
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“TEVAZU, 
SAMİMİYET VE 

GAYRET İLE 
MEMLEKET İŞİ 

GÖNÜL İŞİ”

“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.  
Cumhur ittifakı’nın tanımı budur.  

Pazara kadar değil inşallah mezara 
kadar”

G enel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, AK Parti’nin 31 Mart 2019 Mahallî İdareler 
Genel Seçimleri Manifestosu’nu açıkladı. Cumhur-

başkanı Erdoğan, “bu seçimlerde illerine, ilçelerine, belde-
lerine, hizmet etmek üzere belediye başkanlığına aday olan 
AK Partili ve Cumhur İttifakı mensubu arkadaşlarımızın her 
birine başarılar diliyorum. Önümüzdeki seçimlerde milleti-
mizin tercihini yine hizmet siyasetinden yana kullanarak AK 
Parti’yi sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkartacağına 
inanıyorum.” dedi.

“Mazisiyle Barışık Olamayan Geleceğini de 
Sağlıklı Bir Şekilde İnşa Edemez”
Yeni teknolojilerin, önemli fırsatlarla birlikte belirsizlikleri de 
beraberinde getirdiğine, ekolojik tahribatın dünyanın gele-
ceğini daha çok tehdit ettiğine, etnik, kültürel ve dini ayrım-
cılık gibi demokrasiye meydan okuyan eğilimlerin yükselişe 
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geçtiğine değinen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, dünyanın artık tarihî bir yol 
ayrımına doğru gittiğini kaydetti.

Bu tablonun kendilerini, şehir ve 
medeniyet tasavvurunun ayrılmaz 
bir parçası olan belediye hizmetleri 
üzerinde daha çok düşünmeye sevk 
ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Er-
doğan, şehirlerin uzun süredir malul 
olduğu sıkıntıların temelinde; insan 
fıtratının bir kenara bırakılıp, bireysel 
hırslar elinde şekillendirmenin yattı-
ğını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Milletin değerlerine sahip çıkmayan-
ların şehircilik mirasına sahip çıkması, 

zaten işin tabiatına aykırı olurdu. Ma-
zisiyle barışık olamayan geleceğini de 
sağlıklı bir şekilde inşa edemez” dedi.

Türkiye’nin, uzun süre yönetimine 
hâkim olan vizyonsuz, öngörüsüz, 
kifayetsiz, plansız, istikrarsız, mille-
tin derdiyle dertlenmeyen zihniyetler 
elinde örselenip oyalandığını söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizler, tüm 
siyasi hayatı, işte bu çarpıklıklarla mü-
cadeleyle geçen AK Parti kadroları ola-
rak, şehirlerimizin ve ülkemizin hiz-
metine koştuk. Eksiklerimiz ve hatta 
kimi zaman hatalarımız elbette olmuş-
tur. Ama milletimiz ve tarih şahittir ki, 

tüm samimiyetimizle ve gücümüzle, 
ülkemizi maddi ve manevi medeniyet 
değerleriyle yeniden buluşturmak için 
çalıştık” ifadesini kullandı.

“Vatandaşın Derdine Derman 
Olmak İçin Çırpınan Bir 
Yönetim Pratiği Sergiledik”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin, 
belediyecilikte çığır açmış, milletin 
gönlünde bu hizmetleriyle yer edinmiş 
kadrolar tarafından kurulduğunu ve 
belediyelerdeki başarısının arkasında 
halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak 
bilen bir paradigma değişikliğinin ol-
duğunu kaydetti. “Bu yaklaşımla, ema-
neti korumayı ve ehline teslim etmeyi 
esas alan, hizmeti memur-işçi mesai 
süresiyle sınırlamayıp 24 saate-7 güne 
yayan, vatandaşın her derdine derman 
olmak için çırpınan bir yönetim pratiği 
sergilenmiştir” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, belediyecilikteki tecrübe ve 
birikimlerini sürekli geliştirip büyü-
terek tüm Türkiye’nin hizmetine sun-
duklarını ifade etti.

Geçmiş mahallî idare seçimlerindeki slo-
gan ve hedeflerine değinerek, 2004’te 
“yerel kalkınma başlıyor” diyerek büyük 
hedefler koyduklarını, 2009’da “işimiz 
hizmet gücümüz millet” diyerek “mar-
ka şehirler” hedeflediklerini, 2014’te 
“daima millet, daima hizmet” ifadesini 
kullandıklarını hatırlatan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şunları ekledi: “Şimdi de, 
“tevazu, samimiyet ve gayret ile memle-
ket işi gönül işi” diyerek, “gönül beledi-
yeciliği” sözüyle milletimizin huzuruna 
çıkıyoruz. Halkımıza, yeni bir heyecan-
la, yeni bir vizyonla, kimi tecrübeli, kimi 
yeni ama birikimli ve vizyoner isimler-
le şehirlerimizi daha ileriye taşımanın 
sözünü veriyoruz. Hedefimiz istisnasız 
tüm fertleriyle önce milletimizin gönlü-
nü kazanmak, ardından sandıkta oyunu 
almaktır.”
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“Cumhurbaşkanlığı 
Bünyesinde Belediye İzleme-
Değerlendirme Sistemi 
Kurulacak”
31 Mart imtihanından başarıyla çık-
mak için, geçmişte yaptıkları hizmet-
lerle yetinmeyip şehirleri geleceğe 
hazırlayacak yeni projeler geliştirdik-
lerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şehirler için kısa, orta ve uzun 
vadeli strateji belgeleri hazırlayacak-
larını ve şehirlerle ilgili ilgili tüm plan-
ları, projeleri, yatırımları, hizmetleri 
bu strateji belgeleri üzerinden takip 
edeceklerini açıkladı.

Bu süreçleri tüm belediyelerde takip 
etmek için Cumhurbaşkanlığı bünye-
sinde bir izleme-değerlendirme sis-
temi kuracaklarını sözlerine ekleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tecrübe ve 

bilgi paylaşımından, tasarruf ve şeffaf-
lığa kadar pek çok faydasını görecekle-
rine inandıkları benzer bir sistemi AK 
Partili belediyelerin daha yakından 
takibi için, parti genel merkezinde da 
faaliyete geçireceklerini dile getirdi.

“Tüm Canlıların Güven 
İçinde Yaşadığı Şehirlere 
Sahip Olmanın Huzuruna 
Kavuşacağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi, 
bugüne kadarki uygulamaların öte-
sinde, “yeni şehircilik vizyonu” ile 
buluşturacaklarını vurguladı ve açık-
lamalarını şöyle sürdürdü: “Şehirleri-
mizi, insan fıtratına uygun, medeniyet 
ve kültür değerlerimizle yoğrulmuş 
daha çok hizmetle donatacağız. Bele-
diye başkanlarımız, şehir halkına hâ-
kim olma değil, hadim olma idrakiyle 

görevlerini yürütecekler. Yani “efen-
di olmaya değil hizmetkâr olmaya 
geliyoruz” anlayışıyla hizmetlerini 
sürdürecekler. Şehir plancılığında ve 
imar uygulamalarında, coğrafyamızın 
tüm birikimine sahip çıkan, Selçuklu 
mimarisinin sadeliğini, Osmanlı mi-
marisinin zarafetini ve günümüzün 
modern çizgilerini meczeden bir an-
layışı yaygınlaştıracağız. İnsanlarıyla 
birlikte ağacından hayvanına kadar 
tüm canlıların güven içinde yaşadığı 
şehirlere sahip olmanın huzuruna AK 
Parti belediyeciliği ile kavuşacağız.”

AK Parti iktidarları döneminde kurduk-
ları güçlü altyapının, bunun teminatı 
olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “AK Partili belediyeleri, her 
insana adaletle hürmet edecek, şehri-
nin ve insanlarının maddi-manevi tüm 
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varlığını kutlu bir emanet olarak görüp 
sahip çıkacak, herhangi bir kesime ve 
kişiye değil, sadece milletine ve dev-
letine sadakat gösterecek başkanlarla 
yönetilecektir. İşte bunun için 31 Mart 
seçimlerinde milletimizin karşısına 
“memleket işi gönül işi” diyerek çıkı-
yoruz” diye ekledi.

Gönül Belediyeciliği
AK Parti olarak, yeni dönemdeki bele-
diyecilik anlayışlarını ve millete taah-
hütlerini 11 başlık altında özetledikle-
rini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu başlıkları “şehir planları”, “altya-
pı ve ulaşım”, “kentsel dönüşüm”, 
“benzersiz şehirler”, “akıllı şehirler”, 
“çevreye saygılı şehirler”, “sosyal 
belediyecilik”, “yatay şehirleşme”, 
“halkla birlikte yönetim”, “tasarruf ve 
şeffaflık”, “değer üreten şehirler” ola-
rak açıkladı. Konuşmasında, aktardığı 
başlıklarla ilgili detaylı açıklamalarda 
bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerine şöyle devam etti.

1) Şehir Planları konusunda, uzun 
vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkani-
yete uygun yöntemler takip edeceğiz. 

İstismara açık parsel bazlı plan de-
ğişikliklerine kesinlikle geçit ver-
meyeceğiz. Şehir planlarını ve imar 
uygulamalarını şeffaf bir şekilde ha-
zırlayacağız. Zorunlu hallerde yapıl-
ması gereken plan değişiklikleriyle 
ilgili süreçleri de aynı şekilde halkın 
gözetiminde yürüteceğiz. Muhtarlık 
binalarında ilan edilecek plan değişik-
liklerini, milletimizin görüşü ve onayı 
alındıktan sonra daha etkin bir şekilde 
uygulamaya geçireceğiz. Yapılan çalış-
malar konusunda ilgili tüm kamu, özel 
sektör ve sivil toplum temsilcilerinin 
fikirlerine başvuracak, kararları de-
mokratik katılım süreçlerini işleterek, 
en geniş uzlaşmayla alacağız. Milleti-
mizin hayat kalitesini artırmayan hiç-
bir işe vakit ve kaynak ayırmayacağız. 
Potansiyellerini en iyi şekilde değer-
lendirerek, şehirlerimizi çekim mer-
kezi haline getirecek projelere öncelik 
vereceğiz.

2) Altyapı ve Ulaşım konusu çö-
zülmeden şehirlerimizi gerçek an-
lamda şehir haline getirmiş olama-
yacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki 
dönemde, içme suyu, yağmursuyu, 

kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve ileti-
şim hatları gibi temel altyapı sorunları 
tamamen çözülmemiş hiçbir şehrimi-
zi bırakmayacağız. AK Partili olmayan 
belediyelerde de altyapı eksiklerinin 
tamamlanması çalışmalarını yakından 
takip edeceğiz. Toplu taşıma projele-
rini hızlandırıp yaygınlaştırarak, şe-
hirlerde yaşayan insanlarımızı trafikte 
boğulmaktan kurtaracağız. Otopark 
meselesini, hem şehir planlarında, 
hem de imar uygulamalarında asli 
öncelik haline getireceğiz. Böylece so-
kaklarımızdaki araç istilasına son ve-
rip, kaldırımlarımızı sadece yayaların 
hizmetine sunacağız.

3) Kentsel Dönüşüm projelerini, 
şehirlerimizi hem deprem riskinden, 
hem de çarpık yapılaşmadan kurtar-
maya dönük olarak geliştireceğiz. Bu-
güne kadar elde ettiğimiz tecrübelerin 
ışığında, bina bazlı kentsel dönüşüm-
den ziyade alan bazlı kentsel dönü-
şümü teşvik edeceğiz. Tek tip kentsel 
dönüşüm uygulamaları yerine, bölge-
nin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 
gözeten çözümler üreteceğiz. Fiziki 
dönüşümü kültürel, ekonomik ve sos-
yal dönüşümle birlikte tasarlayarak, 
yepyeni bir şehircilik hamlesi başlata-
cağız. Millet kıraathanelerini mahalle 
düzeyine kadar yaygınlaştıracağız.

4) Benzersiz Şehirler hedefimiz doğ-
rultusunda, her şehrin kendi coğrafya-
sına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan 
dokusuna, büyüme alanlarına uygun 
gelişme modelleri hazırlayacağız. 
Planları, altyapı ve üstyapı projelerini, 
şehirlerimizin asli karakterlerini güç-
lendirecek şekilde tasarlayacak, koru-
yarak yaşatmayı esas alacağız. Her bi-
rinin kendi hikâyesi olan şehirlerimizin 
siluetini bozan, estetik değeri olmayan, 
kültür varlığımıza katkıda bulunmayan 
projelere kesinlikle izin vermeyeceğiz. 
Tarihi yapıları ve mekânları şehrin 
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günlük hayatının ayrılmaz parçaları 
haline getirerek gelecek nesillere mi-
ras bırakacağız. Taklitten ve tekrardan 
uzak, geçmişten feyz alan, bugünün ve 
geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren bir 
mimariyi şehirlerimize hâkim kılaca-
ğız. Şehirlerimizin, kadınlardan çocuk-
lara, gençlerden yaşlılara, engellilerden 
sporculara kadar herkese dokunacak 
mekânlarla donatılmasını sağlayacağız.

5) Akıllı Şehirler ile şehircilikte yeni 
ufuklar açacağız. Belediye hizmetleri-
ne erişimden, ulaşımın, enerjinin, bi-
naların ve cihazların yönetimine kadar 
insanlarımızın günlük hayatını kolay-
laştıracak tüm akıllı şehir uygulamala-
rını destekleyeceğiz. Teknolojinin im-
kânlarını, özellikle de yerli çözümleri 

teşvik ederek, şehirlerimizin emrine 
sunacağız. Mobil teknolojilerin böyle-
sine geliştiği bir dönemde, Türkiye’yi 
bu büyük yarışta geri bırakmayacağız.

6) Çevreye Saygılı Şehirler ile Rab-
bimizin bize emanet ettiği tabiat için-
de, canlı veya cansız tüm varlıklarla 
birlikte uyum içinde bir hayat sürdü-
rebilmemizi sağlayacağız. Halkımızın 
ailesiyle huzur içinde vakit geçirebi-
leceği, dinlenebileceği, sosyal ve kül-
türel faaliyetlere katılabileceği Millet 
Bahçelerini her şehrimize yaygınlaştı-
racağız. Tabiat kaynaklarının sonsuz 
olmadığının bilinciyle, şehirlerimizi 
yeşil alanlarıyla güzelleştirirken, kit-
lesel tüketimden kaynaklanan atık-
ların da çevreyi kirletmesine engel 

olacağız. Katı atıktan kanalizasyo-
na, hava ve gürültü kirliliğine kadar, 
çevreye zarar veren tüm unsurların 
olumsuz etkilerini ortadan kaldırma-
ya yönelik yatırımları her şehrimize 
yaygınlaştıracağız. Bu kapsamda Sı-
fır Atık Projesini her kurumumuzda, 
her evimizde hayata geçireceğiz. İn-
san-şehir-tabiat dengesini en ideal 
şekilde gözeterek, şehirlerimizi yeşil 
ve sürdürülebilir büyüme ilkesiyle 
inşa ve ihya edeceğiz.

7) Sosyal Belediyecilik anlayışı-
mızı, tüm mağdur ve mazlumlarla 
birlikte ailelerimize, çocuklarımıza, 
gençlerimize, kadınlarımıza, yaş-
lılarımıza ve engellilerimize hiz-
met verecek şekilde genişleteceğiz. 
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Erişilemeyen, yardım eli uzatılma-
yan, hizmet götürülmeyen hiçbir 
kesim bırakmayacak, kimsesizlerin 
kimsesi olacağız. Özellikle toplumun 
temeli olarak gördüğümüz aile kuru-
munu güçlendirecek çalışmaları ön-
celiklerimizin başına alacağız. İnsana 
hizmet üreten belediyecilik yapacak, 
şehirleri imar ederken nesilleri ihmal 
etmeyeceğiz. Aile Danışma ve Yaşam 
Merkezleri, Kadın ve Gençlik Merkez-
leri, Spor Merkezleri, Kültür ve Sanat 
Merkezleri, Engelli ve Yaşlı Merkezle-
ri gibi hizmetleri en küçük yerleşim 
birimlerine kadar götürmeye devam 
edeceğiz. Sporu, gençlerimiz başta 
olmak üzere, her kesimin hayatının 
ayrılmaz bir parçası haline getire-
cek altyapıyı kuracak faaliyetleri yo-
ğunlaştıracağız. Sosyal belediyecilik 

çalışmalarının kalite standartlarını 
oluşturarak, ülkenin her yerinde be-
lirli bir seviyenin üzerinde hizmet ve-
rilmesini sağlayacağız.

8) Yatay Şehirleşme yeni dönem-
deki şehircilik vizyonumuzun mer-
kezinde yer alacaktır. Gönüllerimize 
hitap eden mekânlar bütünü olan 
şehirlerimizi, toprakla daha çok bu-
luşan, mahalle kültürünü yaşatan, 
komşuluk ilişkilerini canlı tutan ya-
tay mimari anlayışıyla geliştireceğiz. 
Bu modelle, insani hizmetlerden yeşil 
alanlara ve akıllı şehir uygulamaları-
na kadar pek çok sorunu aynı anda 
çözebileceğiz. Her şehrimizde pilot 
uygulamayla başlayıp, zaman içinde 
genişleterek, yatay şehirleşme mode-
limizi ülkemizin her yerine yaygınlaş-
tıracağız. Kentsel dönüşüm alanları 

ile yeni imara açılan bölgelerde, bu 
modele öncelik vereceğiz.

9) Halkla Birlikte Yönetim ilkesiyle, 
belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara, 
şehir sakinlerinin, özellikle de muhtar-
ların ve sivil toplum kuruluşlarının en 
üst seviyede katılımını temin edeceğiz. 
Bilhassa, insanların hayatlarını doğru-
dan ilgilendirecek büyük projelerde, 
bu istişare yöntemini mutlaka kullana-
cağız. Belediyemizden hizmet alan va-
tandaşlarımız için bir “Şehirli Hakları” 
bildirgesi hazırlayacağız. Belediye sınır-
ları içinde yaşayan herkesin katılımıyla 
toplanacak Şehir Meclislerinde, önemli 
kararları ortak akıl ile alacağız. Belediye 
Meclisi toplantılarının ve belediye iha-
lelerinin canlı yayın dâhil, herkese açık 
şekilde yapılması için tüm imkânların 
kullanılmasını sağlayacağız.
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10) Tasarruf ve Şeffaflık yeni dö-
nemde belediyelerimizde çok daha 
önemli bir yönetim ilkesi haline 
gelecektir. Hangi kaynaktan gelir-
se gelsin belediye bütçesine giren 
her kuruşta yetiminden gazisine, 
işçisinden yaşlısına herkesin hakkı 
olduğunu aklımızdan asla çıkarma-
yacağız. Yatırımları ve hizmetleri 
yaparken kullanılan kaynağın ge-
rekliliğini, verimliliğini, önceliğini, 
kalitesini titiz bir şekilde değerlen-
direcek, sonra adımları atacağız. Her 
faaliyetimizi, en başından en sonuna 
kadar milletimizin gözü önünde, her 
türlü bilgiye, belgeye erişimin açık 
olduğu bir yöntemle yürüteceğiz. 
Belediyelerimizde hakka, adalete, 
maşeri vicdana, hukuka aykırı dav-
ranan hiç kimsenin gözünün yaşına 
bakmayacağız.

11) Değer Üreten Şehirler ile AK 
Parti belediyeciliğini bir üst aşama-
ya taşıyoruz. Bugün şehirlerimizde 
yaşayan insanların talepleri, bundan 
çeyrek asır, yarım asır öncesine göre 
çok değişti. Eskiden ihtiyaçlar, başını 
sokacak bir çatı, musluğundan aka-
cak su, ampulünü yakacak elektrik, 
evine ulaşacak yol gibi temel hizmet-
lerle sınırlıydı. Bugün ise şehirler-
deki insanlarımızın temel beklen-
tilerini her alanda hayat kalitesinin 
yükseltilmesi olarak özetleyebiliriz. 
Bunun için şehirlerimizi gayrimen-
kul odaklı zenginleşme aracı olmak-
tan çıkartıp, insanın kültürel ve eko-
nomik üretkenliğinden kaynaklanan 
katma değerle güçlenen mekânlar 
haline getireceğiz. Bir başka ifadeyle 
şehirlerimizin gayrimenkul rantıyla 
değil, geleceğe medeniyet mirasımız 
olarak bırakabileceğimiz iyilik, mer-
hamet, kültür, sanat ürünü eserlerle 
değerlenmesini sağlayacağız.”

“Seçim Yarışının Plan, Proje, 
Hizmet Etrafında Şekillenmesi 
En Büyük Temennimizdir”
31 Mart seçimlerinin demokrasi şö-
leni şeklinde geçmesi temennisinde 
bulunarak, bu ilkelerin millete yeni 
dönemdeki yönetim anlayışlarını 
ifade eden taahhütleri olduğunu dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yeni projelerin her büyükşehirde, 
il ve ilçelerde AK Parti adayları ta-
rafından açıklanacağı bilgisini pay-
laştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Se-
çim yarışının iftira, yalan, hakaret, 
husumet değil; plan, proje, hizmet 
etrafında şekillenmesi en büyük te-
mennimizdir. Darbe çığırtkanlığı ya-
pan, asmayı, kesmeyi, zehirlemeyi, 
sürmeyi hesap eden anti-demokratik 
siyaset anlayışının dönemi, inşallah 
31 Mart’ta tamamen kapanacaktır. 
Türkiye’nin, tehdit siyasetine değil, 
hizmet siyasetine ihtiyacı vardır. AK 
Parti olarak, kendi seçim kampanya-
mızı bu şekilde yürüteceğiz” sözleri-
ne yer verdi. Bu süreçte, Türkiye’nin 
bekasının ve milletin geleceğinin 
güvencesi olarak gördükleri Cumhur 
İttifakı’na bağlılıklarından taviz ver-
meyeceklerinin ve Milliyetçi Hareket 
Partisi ile birlikte ittifakı diri tutup 
devam ettireceklerinin altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiği-
miz yıllarda üst üste çok büyük sal-
dırılara maruz kalan ülkemizin, is-
tikrar ve güven ortamının devamına, 
her zamankinden daha çok ihtiyacı 
olduğuna inanıyoruz” ifadelerine 
yer verdi. Bu dönemde atacakları 
adımların, sonraki nesillere emanet 
edilecek 2053 ve 2071 vizyonları ba-
kımından kritik önemde olduğuna 
vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “AK Parti olarak, bu bilinçle, de-
mokraside ve ekonomide Türkiye’yi 
dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine 

çıkartacak reformları hayata geçir-
meye devam edeceğiz. Büyükşehir-
lerimizde, illerimizde, ilçelerimizde, 
beldelerimizde kazanacağımız her 
başarı,  ülkemizin aydınlık yarın-
larına tutulmuş bir ışık olacaktır” 
şeklinde konuştu. Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, tribünlerden sarkıtılan 
kendisinin, MHP Genel Başkanı Dev-
let Bahçeli’nin, Alparslan Türkeş ile 
Necmettin Erbakan’ın fotoğraflarının 
yer aldığı “Söz konusu vatansa gerisi 
teferruattır.” yazılı pankartı görmesi 
üzerine, “Söz konusu vatansa gerisi 
teferruattır. Cumhur İttifakı’nın tanı-
mı budur. Pazara kadar değil inşallah 
mezara kadar.” dedi.

31 Mart’ta kazananın, bir kez daha 
hizmet siyaseti olacağına kalpten 
inandığını, demokrasiye ve kendi-
lerine vereceği destek için millete 
şimdiden şükranlarını ilettiğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK 
Partili belediye başkan adaylarına ve 
teşkilat mensuplarına seçim gecesine 
kadar tüm güçleriyle her yerde mil-
letle birlikte olmaları; ulaşılmayan 
ve derdi dinlenmeyen bir vatandaş 
bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

Önümüzdeki dönemde belediyeler-
deki hedefleri, standartları çok daha 
yükseğe çıkartarak, seçilecek beledi-
ye başkanları eliyle millete sunmaya 
devam edeceklerini belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan 
adaylarına “Türkiye’yi elbirliğiyle 
geleceğe taşımak için sizlerden gece 
gündüz gayret göstermenizi bekle-
diğimi bir kez daha belirtmek istiyo-
rum” sözleriyle seslendi. Konuşması-
nın sonunda “tek millet, tek bayrak, 
tek vatan, tek devlet” vurgusunda 
bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini “Rabbim yar ve yardımcı-
mız olsun; yolumuzu, bahtımızı açık 
etsin” temennisiyle tamamladı.
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“SEÇİM BİTENE KADAR HEP 
BİRLİKTE SAHADA OLACAĞIZ”

Genel Başkanımız ve Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, AK Parti Genişletilmiş 

İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı ko-
nuşmada, “Eğer benim istediğim olur-
sa eyvallah, benim istediğim olmazsa 
yallah derseniz kusura bakmayın, bu 
AK Partili değildir” dedi.

Bir gelişme olmazsa, 31 Mart yerel 
seçimlerinden önce yapılan son Ge-
nişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nı 
gerçekleştirdiklerini ifade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra 
seçim bitene kadar gece gündüz hep 
birlikte sahada olacaklarını bildirdi. 
Konuşmasının devamında, AK Parti 

eski Erzurum Milletvekili Muhyettin 
Aksak’ın vefat ettiğini ifade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Aksak’a Al-
lah’tan rahmet diledi. Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, iki hafta içerisinde aday 
tanıtımlarının bitirilerek sahada ça-
lışmaya başlanmasını ve 31 Ocak’ta ya-
pılacak büyük aday tanıtım, manifesto 

Belediyecilikte hizmet esastır, ama hizmet yeterli değildir. 
Aslolan gönül lere girmektir, gönülleri fethetmektir.
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toplantısına kadar bu süreci tamamen 
bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Aday belirleme sürecinde yaşananların 
geçmişte kaldığını, ne aday adaylarının 
ne de adayların bu dönemdeki rekabeti 
seçim çalışmalarına yansıtmayacakla-
rına inandığını dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Dava adamlığı da si-
yasette de bunu gerektirir. Aksi yönde 
davrananlar olursa zaten bunlar hiçbir 
zaman AK Partili olmamış, olamamış, 
dava adamı da olmamış, siyasetçi de 
olmamış demektir. Eğer benim istedi-
ğim olursa eyvallah, benim istediğim 
olmazsa yallah derseniz kusura bakma-
yın, bu AK Partili değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran 
seçimlerine göre ilçe değiştiren 1,5 mil-
yona yakın seçmenin bulunduğuna 
dikkati çekerek, “Buradan taşınalım, 
kaydı taşıyalım da muhtarlığı alalım, 
taşıyalım da il genel meclis üyeliğini 
alalım, belediye meclis üyeliğini alalım 
veya belediye başkanlığını alalım” gibi 
bir yanlış içine AK Parti’nin kesinlikle 
girmemesi gerektiğini bildirdi. Bu yıl 
ilk defa oy kullanacak yaklaşık 1 mil-
yon seçmen bulunduğuna vurgu yapan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat men-
suplarının ilk defa oy kullanacak kişile-
ri yakın markaja alarak bu kişilerin oy 
kullanmada herhangi bir yanlışa düş-
mesini engellemesi gerektiğini söyledi.

“Siyaset; Kendini Millete 
Sevdirme, Benimsetme,  
Kabul Ettirme Sanatıdır”
Teşkilat mensuplarından bir ilçeye yer-
leşen kişiye hoş geldin ziyareti yapma-
sını, seçme ve seçilme hakkı elde eden 
gençlere AK Parti’yi tanıtmasını, partiye 
davet etmesini isteyen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şöyle devam etti: “AK Parti 
olarak bizim için 31 Mart seçimleri bele-
diyecilikte 25 yıllık bir tecrübenin zirve 

noktası olacaktır. Milletimiz 25 yıldır 
şehirlerini ve hayatlarını bu kadroların 
belediyecilik anlayışına teslim ediyorsa 
elbette bunun bir sebebi var durup du-
rurken bunu yapmıyor, bir memnuniyet 
var. Bundan dolayı da AK Parti’yle bera-
ber bu yolda yürüdük, yürüdüler. Hep 
söylediğim gibi kimsenin AK Parti’ye oy 
vermek gibi bir mecburiyeti, bir mah-
kumiyeti, bir borcu yoktur. Milletimizin 
her bir ferdini AK Parti’ye oy vermeye, 
davamızla, ahlakımızla, duruşumuzla, 
mütevaziliğimizle, hizmetlerimizle, pro-
jelerimizle, vizyonumuzla biz halkımızı 
ikna edeceğiz. Kendini milletin üzerinde 
gören, oy sandığından çıkacak sonucu 
çantada keklik sanan teşkilat yöneticisi, 
milletvekili, belediye başkanı veya ada-
yı kadar AK Parti’ye zarar veren kimse 
olamaz. Siyaset milleti kendinden nefret 
ettirme değil, kendini millete sevdirme, 
benimsetme, kabul ettirme sanatıdır. AK 
Parti milletimize hâkim olmak değil hep 
söylüyoruz, hadim olmak üzere yola çık-
mış kadroların partisidir. Bugüne kadar 
kazandığımız her başarının ardında işte 
bu şuurla çalışıyor olmamız vardır.”

“Gelişen Teknoloji Siyasetin 
Teknik Araçlarını Farklılaştırdı”
Gelişen teknolojinin siyasetin teknik 
araçlarını farklılaştırdığını, daha çok 
insana ulaşmak için sosyal medya gibi 
alternatif mecraların geliştiğini dile ge-
tiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ama 
unutmayınız hâlâ her şey insanla baş-
lıyor ve insanda bitiyor. İnsanlara de-
ğerli olduklarını hissettirmenin yolu 
hangi kanalı kullanırsanız kullanın on-
larla doğrudan iletişime geçmenizdir. 
Bunun için her fırsatta çalmadık kapı, 
sıkmadık el, almadık gönül bırakmaya-
cağız diyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Bizler Sadece Milletimiz Adına 
Görev Yapan Emanetçileriz” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “sandık 

esaslı çalışma” yapılması gerektiğini 
vurgulayarak, “AK Parti bizlerin değil 
milletimizin partisidir. Zaten milleti-
mize mal olduğu için buralara geldik. 
Bizler sadece burada milletimiz adına 
görev yapan emanetçileriz. Milletimiz 
bize görev verdiği sürece emaneti ne 
kadar iyi temsil edebilirsek kendimizi o 
derece başarılı sayacağız. Buradaki her 
bir arkadaşımın işte bu şuurla hareket 
edeceğine inanıyorum” dedi.

“Hedeflerimize Sıkı Sıkıya 
Sarılacağız”
2023 hedeflerinin gelecek umutlarının 
somut verileri olduğunu belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Hedeflerimize sıkı 
sıkıya sarılacağız. 2053 ve 2071 vizyonla-
rımız bizden sonraki nesillere bırakacağı-
mız en değerli mirasımızdır. Gençlerimizi 
bu yönde sürekli teşvik edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınların AK 
Parti siyasetinin temel direği olduğuna 
işaret ederek tüm kadınlara ulaşılarak 
onları AK Parti’nin gönüllü seferberliğine 
dâhil edilmesi gerektiğini söyledi. Üstlen-
dikleri sorumluluğun, görevin adını bu 
dönemde “gönül belediyeciliği” olarak be-
lirlediklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Belediyecilikte hizmet esastır, 
ama hizmet yeterli değildir. Aslolan gö-
nüllere girmektir, gönülleri fethetmektir. 
Eğer gönüllere giremezseniz istediğiniz 
kadar en üst düzeyde yatırım yapın, va-
tandaş seni kabul etmez. Senin tepeden 
bakışın her şeyi bitirir. Ne alt yapı kalır, 
ne üst yapı kalır. Onun için tevazu, tebes-
süm; bunlar çok önemli” diye konuştu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 
çevreci bir parti olduğunu, naylon poşet-
lere savaş ilan ettiklerini ve bu seçimde 
bez torbalar ve kenevirden yapılmış file-
lerle meydanlarda olacaklarını belirterek 
milyonlarca bez torba ve filenin hazırlan-
dığını, kampanyada halka promosyon ola-
rak bunların dağıtılacağını bildirdi.



G Ü N D E M

2 0 1 9Ş U B AT
36

“MİLLETİMİZİN VERDİĞİ ÜLKEYİ 
YÖNETME EMANETİ DOĞRULTUSUNDA 

HİZMETLERİMİZE KESİNTİSİZ 
DEVAM EDİYORUZ”

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş 
İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “Bir yandan parti olarak 

seçim hazırlıklarımızı yürütürken, diğer taraftan da milletimizin verdiği ülkeyi yönetme 
emaneti doğrultusunda hizmetlerimize kesintisiz devam ediyoruz” dedi.

“Sandığa Sahip Çıkılmadığı 
Takdirde Millet İradesinin 
Yönetime Yansıması da Temin 
Edilemez”

Demokrasilerde sandığın namus 
olduğunu seçimin kazanıldığı 
yerin sandık olduğunu belirten 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasinin 

fiilen tecelli ettiği yer olan sandığa sahip 
çıkılmadığı takdirde millet iradesinin yö-
netime yansımasının da temin edileme-
yeceğini söyledi.

Türk siyasi tarihine “47 Hadisesi” olarak 
geçen ve 1947 yılında muhtarlık seçimin-
de Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 
dayatmalarına ve hapis cezasına rağmen 
oylarına sahip çıkan Mersin’e bağlı Ars-
lanköy sakinlerinin yaşadığı olayı aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu olayın mille-
tin sandığa ve oradan çıkan iradeye olan 
bağlılığını göstermesi bakımından önemli 
olduğunu dile getirdi.

“Seçim sandığındaki oya sahip çıkmakla 
ırza sahip çıkmayı aynı gören bir demok-
rasi mirasına sahip olduğumuzu asla 
unutmayacağız” diyen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, milletin; iradesini sandı-
ğa özgürce yansıtma hakkını geçmişte 
kolayca alamadığını, merhum Andan 
Menderes’in, sandıktan çıktığı hâlde, 
arkasında CHP’lilerin olduğu darbecile-
rin urganından kendini kurtaramadığını 
söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yine 
aynı CHP, sandıktan çıkan rahmetli Tür-
keş’i ve arkadaşlarını 12 Eylül’de en ağır 
işkencelere maruz bırakarak idamla 
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yargılayanların mirasçılarını bugünlerde 
yeniden vitrine çıkarmak suretiyle, 60 
yıldır hiç değişmediğini gösteriyor” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

“Milletimizin Sandıktan Çıkan 
İradesinin Başımızın Üzerinde 
Yeri Var”
Bölücü terör örgütünün güdümünde-
ki siyasi partiyle girdiği yakın ilişkinin, 
CHP’nin gerçek yüzünün sadece bir kıs-
mı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “İş başında bulundukları be-
lediyelerden, kendi partilerinin içindeki 
uygulamalardan çok iyi biliyoruz ki, bu 
kılıfın altında gücü eline geçirme umu-
duyla yanıp tutuşan, yontulmamış bir fa-
şist zihniyet vardır” diye konuştu.

Bugün CHP’ye oy verenlerin, aileden 
tevarüs edilen bir alışkanlık, ideolojik 
bağnazlık ya da AK Parti’nin kendisini 
doğru şekilde anlatamaması ve söyle-
nen yalanlara inanılması gibi sebep-
lerle bu partiye meylettiğini söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti ve 
Cumhur İttifakı olarak biz milletimizle 
gönül bağımızı güçlendirdikçe, CHP’nin 
giderek marjinalleşeceğine ve siyasetin 
denkleminden çıkacağına ben inanıyo-
rum” diye ekledi.

31 Mart seçimlerinde en önemli görevin, 
seçim işleri başkanlarına ve onlarla bir-
likte çalışan partililere düştüğünü hatır-
latarak seçim gününde dikkat edilecek 
hususlarda tavsiyelerde bulunan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin san-
dıktan çıkan iradesinin başımızın üzerin-
de yeri vardır. Eğer orada bir sıkıntı varsa, 
bunun sorumlusunun sandık değil kendi-
miz olduğunu kabul etmeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim anlayı-
şımıza göre milletle inatlaşılmaz, millete 
tabi olunur. Sandıkta sıkıntı yaşamışsak, 
milletimizle olan gönül bağımızı sorgu-
lamalı, nereyi eksik bıraktığımızı, nerede 
hata yaptığımızı tespit etmeliyiz. Tabii 

asıl olan bu muhasebeyi sandığa gitme-
den yapmak ve eksikleri seçim günü gel-
meden gidermektir” şeklinde konuştu.

“Her Fırsatta Milletimizin 
Hayatını Kolaylaştıracak 
Müjdelerimizi Kamuoyumuzla 
Paylaşıyoruz”
Bir yandan seçim hazırlıklarını yürütür-
ken, diğer yandan ülkenin ve milletin 
meselelerinin çözümü için de gece gün-
düz çalıştıklarını kaydeden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Her fırsatta milletimizin 
hayatını kolaylaştıracak, sanayicimizin, 
esnafımızın, çiftçimizin, üreticimizin, 
emeklimizin velhasıl toplumun her ke-
siminin dertlerine derman olacak adım-
larla ilgili müjdelerimizi kamuoyumuzla 
paylaşıyoruz” dedi.

Konuşmasında; 2001’de yüzde on olarak 
belirlenen ve geçen yıl yüzde beşe düşü-
rülen nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 
2,5’a indirdiklerini müjdeleyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, kömür üretimiyle ilgili 
de açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydet-
ti: “Manisa-Soma’daki kömür madenle-
rinde çalışan kardeşlerimize bir müjde 
vermek istiyorum. Soma Işıklar Bölge-
sinde rödovans usulüyle çalıştırılan ve 
yılda 6 milyon ton kömür çıkartılan böl-
gelerdeki sözleşmeler sona ermek üzere-
dir. Bu madenler önümüzdeki dönemde 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumumu-
za ait bir şirket tarafından işletilecektir. 
Hâlen bu madenlerde çalışan 2 bin 400 
işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İş-
letmelerinin şirketinde kadrolu olarak ve 
aynı şartlarda maden ocaklarında çalış-
maya devam edecektir. Yine Soma’daki 
yeni işletmeye açılacak ve 351 milyon 
ton rezervi bulunan sahalarda yatırımcı-
larımızın 10 bin kişiyi istihdam etmesini 
bekliyoruz.”

81 ilinin tamamına doğal gaz verilme-
ye başlandığına, ülke nüfusunun yüzde 

80’inin doğal gaz konforundan faydalan-
dığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İzmir Aliağa’dan sonra Hatay-Dörtyol’da 
LNG depolama ve yeniden gazlaştırma 
ünitesini devreye aldıklarını, TANAP’ı 
hizmete açtıklarını, Akkuyu Nükleer Güç 
Santralinin temelini geçen yıl attıklarını 
hatırlattı. TürkAkım projesini yılsonuna 
kadar tamamlayacaklarını, Hakkâri başta 
olmak üzere sınır bölgelerinde petrol ara-
ma çalışmaları kapsamında veri toplama 
işlemine yeniden başladıklarını ve bor 
madeniyle ilgili yoğun bir çalışma içinde 
olduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Er-
doğan, enerjide 2019’u daha büyük atı-
lımlarla değerlendirecekleri bir yıl olarak 
gördüklerini söyledi.

“İlaç Sanayini Millî 
Güvenliğimizin En Hayati 
Unsurlarından Biri Olarak 
Görüyoruz”
Konuşmasında SMA hastalığının tedavi-
sinde kullanılan ve pahalı olan ilaç bedel-
lerinin geri ödeme sistemine dâhil edil-
diği müjdesini de veren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu tür kritik ilaçların geliştiril-
mesi çalışmalarının Türkiye’de yapılması-
nı öncelediklerini belirtti. Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “İlaç sanayini, tıpkı savunma 
sanayi gibi, millî güvenliğimizin en hayati 
unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bu 
konuda atılan adımları şahsen destekle-
meyi, milletimize olan sorumluluğumu-
zun bir gereği olarak kabul ediyorum. İlaç 
sanayinin gelişmesi için projesi olan veya 
yaptığı çalışmalarda sıkıntı yaşayan her-
kese kapım açıktır” sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bir yandan parti olarak se-
çim hazırlıklarımızı yürütürken, diğer 
taraftan da milletimizin verdiği ülkeyi 
yönetme emaneti doğrultusunda hiz-
metlerimize kesintisiz devam ediyoruz. 
Türkiye’nin tökezlemesini, istikrar ve gü-
ven ortamının zarar görmesini dört gözle 
bekleyenleri 31 Mart akşamı hep birlikte 
bir kez daha hüsrana uğratacağız.”
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N uman Kurtulmuş 1959’ da Ordu, 
Ünye’de doğdu. Ülkemizin ta-
nınmış âlimlerinden Cumhuri-

yet Dönemi’nde Latin harfleriyle yazıl-
mış ilk ilmihal kitaplarından “Âmentü 
Şerhi”nin müellifi, İstiklal Savaşı gazi-
lerinden merhum Binbaşı Numan Kur-
tulmuş’un torunu, birçok vakıf ve ha-
yır kurumunun öncülerinden merhum 
Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş’un 
oğludur. Lise eğitimini İstanbul İmam 
Hatip Lisesi’nde, lisans ve yüksek lisans 
eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’nde tamamladı. 1992 yılında 
İktisat Doktoru, 1994 tarihinde İstanbul 

Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde do-
çent ünvanını aldı. ABD’de Cornell Üni-
versitesinde akademik çalışmalarını 
sürdürdü. 2004 yılında profesör oldu. 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’n-
de uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan 
Kaynakları Yönetimi konularında ders-
ler verdi. Kurtulmuş, 1998 yılında aktif 
siyasete girerek Fazilet Partisi İstanbul 
İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi 
olarak görev yaptı. 2008’de Saadet Par-
tisi Genel Başkanı seçildi. 1 Kasım 2010 
tarihinde Halkın Sesi Partisi’ni (HAS 
Parti) kurdu. HAS Parti, 2012’de bütün-
leşme kararı alarak AK Parti ile birleşti. 

AK Parti’de Ekonomi İşleri’nden sorum-
lu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde 
bulundu. Kurtulmuş, 29 Ağustos 2014 
tarihinde 62. Hükümet’te Başbakan 
Yardımcısı olarak görevine başladı. 63, 
64 ve 65. Hükümetler döneminde Baş-
bakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcü-
lüğü yapan Numan Kurtulmuş, 65. Hü-
kümet’te yapılan değişiklik ile Kültür 
ve Turizm Bakanı olarak görev yaptı. 
AK Parti 6. Olağan Kongresi’nde MKYK 
üyeliğine seçilen Kurtulmuş, halen AK 
Parti Genel Başkan Vekilliği görevini 
yürütmektedir. Numan Kurtulmuş, evli 
ve üç çocuk babasıdır.

Numan Kurtulmuş
AK Parti Genel Başkanvekili

İstanbul Milletvekili

“BİZ SİYASETE BİR DAVA OLARAK BAKIYORUZ.  
YENİDEN GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE DAVASI”
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Temelleri 1994’te Sayın 
Cumhurbaşkanımızın İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Olmasıyla Atılan ve  
Recep Tayyip Erdoğan 
Belediyeciliği Olarak 
Tanımlanan Yerel Yönetim 
Anlayışı Hakkında 
Düşünceleriniz Nelerdir?
Sorunuzu 1994’e atıf yaparak sordu-
ğunuz için teşekkür ediyorum. Zira 
1994’te İstanbul’da başlayan belediye-
cilik bizim için bir dönüm noktasıdır. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 

gerçekleştirdiği hizmetlerle, yerel yö-
netimler tarihimizde hem marka hem 
ekol olmuştur. “Recep Tayyip Erdoğan 
belediyeciliği”, “halka hizmet, Hakk’a 
hizmettir” değeri üzerinde inşa edil-
miştir. Bu aslında bugün kavramsal-
laştırdığımız “Gönül Belediyeciliği’nin 
sahadaki ilk tecrübesidir. “Kimsesiz-
lerin Kimsesi olmaya geldik” bilinciy-
le İstanbul’da bir yerel hizmet dalgası 
oluşturmuştu Sayın Cumhurbaşkanı-
mız... Ki bu diğer ilçe belediyeleri için 
de bir model oldu. Bütün Türkiye’deki 
belediyeler İstanbul hizmet modelini 
benimsediler o dönemde. Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın kurduğu “Yerel 

Yönetimlerde İstanbul modeli” aslında 
onun siyaset manifestosudur. Ve ciddi 
bir sosyolojik talebin üzerinden yükse-
len sestir Sayın Erdoğan’ın avazı. İnsan 
onuru gereği şehir hizmetine layık olan 
tüm kesimlerin yönetime bizzat katıl-
ması ve doğrudan demokratik katılım 
imkânını ortaya çıkarmıştır. 1994’e 
kadar, şehir seçkinlerince dışlanan 
kesimlerin taleplerine kulak tıkayan 
şehre sağır CHP vesayeti, 1994’te yıkıl-
mıştır. İstanbul’daki tüm sesleri işiten 
bir hizmet yapısı kuruldu bu tarihten 
itibaren. İnsana insan olduğu için de-
ğer veren bu hizmet pratiği, zaman 
içinde kurucu kuşatıcı makro siyasi bir 
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vizyon kurdu. AK Parti’nin kuruluşun-
da; değerlerimizin, misyonumuzun 
ve 1994’te dökülmeye başlayan alın 
terimizin izi vardır. Şehirden ülkeye, 
ülkeden dünyaya şeklinde tanımlaya-
bileceğimiz ve sürekli değer aktaran 
bu siyasi birikimin temelinde; erdem, 
söze sadakat, çalışkanlık, adalet ve ge-
leceğe has vizyon gücü yer alır.

AK Parti’nin Belediyecilik 
Anlayışına Dair Neler 
Paylaşmak İstersiniz?
AK Parti milli ve yerli bir partidir. 
Değerlerine köklerine bağlıdır. Bu 

Belediyecilik anlayışımıza da yan-
sır, bizim yerel yönetime has değer-
ler dünyamızda millete hizmet esası 
vardır. AK Parti reformcu bir partidir. 
Bunun yerel yönetime yansıması, İn-
san hakları ve onurunu önemseyen 
belediyecilik hizmetleridir. AK Parti, 
milli ve yerel projelerimizi başarıyla 
üstlendiği gibi, dünya vizyonlarını 
da takip eder ve uzman kadrolarla, 
ihtisas gruplarıyla çalışır. AK Parti 
kalkınmayı esas alır, bunun yerele 
yansıması, belediyecilik anlayışın-
da hizmet yarışı içinde olmasıdır. 
Halkın hizmete erişimi önündeki 

engelleri aşar, refahı paylaşmada ön-
cülük eder.

AK Parti, halka güvenir. Bunun yerel-
deki sonucu, AK Parti belediyelerinin 
esas gücünü halktan alması şeklinde 
zuhur eder. AK Parti herkesi kuşatıcı 
bir partidir belediyecilik anlayışında 
da şehri ve sakinlerini, Allah’ın aziz 
bir emaneti bilir, hukuka uygunluk 
temel belediyecilik kriterimizdir. AK 
Parti belediyeleri, hizmetini herkese 
ve hiçbir ayırım gözetmeden gerçek-
leştirir.
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AK Parti’nin Yerel Seçim 
Sürecinde Yürüteceği 
Faaliyetlere Dair Neler 
Paylaşabilirsiniz?
Seçim startı verildiği günden itibaren 
ilk olarak Seçim Strateji Grubu’nu kur-
duk. AK Parti Genel Başkanvekili ola-
rak, genel başkan yardımcılarımızla sıkı 
bir işbirliği içinde olmayı önemsedik. 
Hem seçim gündemini hem genel ma-
nada ülke siyasetini odak toplantılarıy-
la değerlendirdiğimiz süreçte, seçime 
hazırlık vizyonumuz da belirlenmiş 
oldu. Adaylık kriterleri üzerinde ciddi 
değerlendirmelerde bulunduk. Şahsen 

bir siyasetçi olarak değerler dünyamızı 
çok önemsiyorum. Dünyevileşmenin 
yol açtığı her türlü erozyona açık mo-
dern dünyada, ancak değerlerimize 
dayanarak sağlam durabiliriz. Ehliyet, 
liyakat, adalet, tevazu, millete sadakat 
gibi kriterler bizim etik anlamda koordi-
natlarımızı belirler. Değerler dünyamız 
önemlidir. Kriterleriniz yoksa ahlakınız 
çöker, siyasetiniz güven uyandırmaz. 
Ardından seçim manifestosu hazırladık. 
Kampanyamızı koordine edecek reklam 
ve tanıtım gruplarıyla toplantılar yaptık. 
Yerel Seçim Manifestomuzu büyük bir 
toplantıyla kamuoyu ile paylaştık. Si-
yasi sorumluluk anlamında yepyeni bir 

bakış açıdır bu, bir tür toplumsal sözleş-
me anlamını da ihtiva ediyor. Her seçim 
çevresinde o kentin taleplerine ve ihti-
yaç profiline uygun, o şehre özel kam-
panyalar hazırlıyoruz. Geçtiğimiz hafta 
Urfa’daydık mesela, tanıtım toplantıları-
mız, halkla ve gençlerle buluşmalarımız 
gerçekten çok coşkulu geçiyor…

Aday Belirleme Sürecinde 
Dikkat Ettiğiniz Hususlar  
Neler Oldu?
Biz siyasete bir dava olarak bakıyoruz. 
Yeniden güçlü ve büyük Türkiye dava-
sı. Bu büyük bir iddiadır ve sağlam bir 
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karakter gerektirir. Siyaset, takdir edersi-
niz ki; temsili anlamıyla fertler üzerinden 
görünürlük kazanır. Bu manada adayla-
rımızın temsil kabiliyeti bizim için çok 
önemlidir. Tüm adaylarımız davamızı 
ve Cumhurbaşkanımızı temsil ediyorlar, 
buna layık olmak zorundalar. Bu bir so-
rumluluk bilincidir aynı zamanda. Aday-
larımızda aradığımız kriterleri; ehliyet, 
liyakat, adalet, tevazu, millete sadakat 
şeklinde belirledik. Tevazu, samimiyet, 
gayretle çalışacak adaylar aradık. Teşki-
latlarımızın desteği ve toplumsal talebi 
önemsedik. Tüm Türkiye’nin partisiyiz, 
ümit ederim ki adaylarımız da milletimizi 
en güzel şekilde temsil ederler.

Yerel Seçim Süresince 
Teşkilatlarımıza ve 
Adaylarımıza Söylemek 
İstediğiniz Mesajlar Var Mıdır?
Bizim en büyük gücümüz birlik ve 
beraberliğimizdir. Milli Şairimiz Akif; 
“Girmeden tefrika bir millete düşman 
giremez, Toplu vurdukça yürekler 
onu top sindiremez” der. Biz birlik 
beraberlik harcımızı dostluğumuz-
la karar, kardeşliğimizle perçinleriz. 
Teşkilatlarımızın birbiriyle kurduğu 
esaslı akit, gönüldaşlıktır, yoldaşlık-
tır. Adaylarımız belirlendikten sonra 
birbirimize ve davamıza kenetlenerek 

gece gündüz çalışmaya başladık. Da-
vamıza nefer olursak Allah davamıza 
bereket verir. AK Parti’de gönüllülük 
esastır. Gönül kırmadan gönül kazan-
maya dikkat edeceğiz. Kibir kulesi 
gibi gezmeyeceğiz mütevazi olacağız. 
Ve elbette gayret! Davamız büyük-
tür. Halka hizmet Hakka hizmettir 
inancıyla aziz davamızı hep birlikte 
omuzlayacağız. Bileceğiz ki sadece 
Türkiye’mizdeki 80 milyon vatan-
daşımız değil, tüm İslam dünyası ve 
mazlum milletler, yani “millet varlı-
ğımız”, gözümüzün içine bakıyor ve 
AK Parti’nin başarısını gözlüyor…
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Binali Yıldırım
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı

“İKİ YAKA BİR SEVDA”
“İSTANBUL’UN KALAN SORUNLARINI ÇÖZMEK, İNSANLARI HUZUR 

İÇİNDE YAŞATMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ.”

Sevgili yol ve dava arkadaşlarım... Be-
lediye hizmeti ne demektir? Örneğin, 
bir şehirde ulaşımı rahatlattığınızda 

ne değişir? Şüphesiz ki yolların yükü hafif-
ler, enerji tüketimi azalır, verimlilik artar… 
Ama en önemlisi ne olur? Bir baba, işten 
dönerken evladına 10 dakika da olsa erken 
kavuşur. Denizi pırıl pırıl, atıkları zamanın-
da toplanıp ayrıştırılan, suları gürül gürül 
akan bir şehir için neden çabalarız? Çün-
kü şüphesiz ki temiz, sağlıklı, hijyenik bir 
ortam, belediyenin temel görevidir. Ama 
ayrıca, sakinleri o şehri sever, gözünü ka-
pattığında içi huzurla dolar.

İşte, Gönül Belediyeciliği Budur
Metro inşa etmek demek, bütün bir aile-
yi akşam yemeğinde sofraya aynı saatte 
oturtmak demektir. Yol yapmak demek, 
öğrenciyi dersine yorulmadan ulaştırmak 
demektir. 

Yolları aydınlatmak demek, sabahın karan-
lığından gecenin geç vaktine kadar ekmek 
parası için çalışan işçinin, esnafın sokakta 
huzurla yürümesi demektir. 

Yeşil alan demek, gülümseyerek birbirle-
riyle selamlaşan vatandaş demektir. 

Belediyecilik, hakkıyla yapıldığında sadece 
taşa, toprağa, suya değil insanların gönlü-
ne de dokunmaktır. İnsanların yaşadığı 
şehirde bulduğu mutluluk, amacı halka 
hizmet olanların en büyük ödülü oluyor. 

O yüzden tevazu, samimiyet ve gayretle 
çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderli-
ğinde “Memleket işi gönül işi” sloganını 
şiar ediniyoruz. Gönül vermeden hizmet 
verilmez, adımız gibi biliyoruz.

Ve şimdi, “İki yaka bir sevda” diyerek İs-
tanbul için 39 ilçe belediye başkanı aday 
arkadaşımla yola çıkıyoruz. Cumhur İt-
tifakı’ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin varlığı, 31 Mart 2019 tarihinde 
bizi bir seçimden çok daha fazlasının bek-
lediğinin açık bir göstergesi. Şehirler artık 
ülkemiz nüfusunun yüzde 80’ini, dünya 
nüfusunun yüzde 55’ini ağırlıyor. Bu oran 
her geçen gün artıyor ve eldeki imkânlarla 
insanların maddi manevi yapılarını tahrip 
etmeden, mutlu, huzurlu bir hayat sürme-
lerini sağlamak bir o kadar zorlaşıyor. 

İstanbul için de durum farklı değil. Tekno-
lojinin de etkisiyle hayatlar çok hızlı deği-
şiyor. Anadolu’yla Trakya’nın birleştiği, 
sadece tüm Türkiye’nin değil koskoca kı-
taların kucaklaştığı bir yer burası. İstanbul 
gibi iki kıtayı birleştiren başka bir şehir yok. 
Bu özelliğiyle yurdun her köşesinden ge-
len milyonlarca vatandaşımız İstanbul’da 
ayakta kalabilmek, değerlerini muhafaza 
edebilmek için bu şehirde buluşuyor. 
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Ancak bu, İstanbul için yeterli değil. Hede-
fimiz daha büyük olmalı. İstanbul kimliğini 
bir üst kimlik olarak içselleştirip, bu kutlu 
şehirde bir araya gelmeye ihtiyacımız var. 
Olumsuzluklardan dertlenmek yerine, sa-
hip çıkmak, benimsemek ve uyum sağla-
mak gerekiyor. Bunu yapmak zorundayız 
çünkü İstanbul bizim ortak geleceğimiz. 8 
bin 500 yıllık mazisi olan, Peygamberimi-
zin fethini müjdelediği, nice kahramanla-
ra yurt, üç büyük imparatorluğa başkent 
olmuş, Napolyon’un “dünyanın başkenti” 
diye tanımladığı İstanbul’un emsalsiz hikâ-
yesine aziz İstanbulluların teveccühüyle 25 
yıldır yeni sayfalar ekliyoruz. 

Bu teveccühe layık olmak için gecemizi 
gündüzümüze kattık. Emaneti korumayı 
ve ehline teslim etmeyi esas alan, vatanda-
şın her derdine derman olmak için çırpınan 
bir yönetim anlayışı sayesinde alnımızın 
akıyla bugüne kadar geldik. 

Ancak bu yolculuk hiç kolay geçmedi. 
Serüveni anlatmak için filmi 25 yıl geri-
ye sarmam gerekiyor. İstanbul 8 bin 500 
yıllık mazisinin şehre en yakışmayan dö-
nemlerinden birini yaşıyordu: Çöp dağla-
rı, her yerde karşımıza çıkan çukurlar ve 
İstanbulluların yaşam kalitesini aşağıya 
çeken çamur şehri kuşatmıştı. Gazeteler 
90’lı yıllarda “Kaldırın bu pisliği” başlığını 
atarak şehirde artık can alan çöp yığınları-
na isyan ediyordu. Hem belediyecilik hem 
de merkezi yönetimde perişan bir haldeydi 
İstanbul. Şehrin suyu yoktu, hava kirliliği 
gazetelerin maske dağıtmasına varacak ka-
dar sağlığı olumsuz etkiler haldeydi. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, 27 Mart 1994’te 
yapılan yerel seçimleri kazanıp Büyükşehir 
Belediye Başkanı olduğunda, İstanbul’un 
hikâyesini yazacak eller değişmiş ve kalem 
halkla aynı dili konuşan, halka efendi ol-
mak değil hizmet etmek için çalışan ellere 
teslim edilmişti. 

Bu andan itibaren, çöp yığınlarının orta-
dan kaldırıldığı, Haliç’in temizlenip alt-
yapı çalışmalarının hızlandırıldığı, yere 
düşen İstanbul’un ayağa kalkıp nefes 
almaya başladığı döneme girmiş olduk. 

Medeniyet mirası tekrardan başı dik yürü-
meye başladı.

Recep Tayyip Erdoğan sadece İstanbul’u 
değiştirmedi. Onun tarzı bütün Türkiye’ye 
örnek oldu. Milletimiz baktı ki yapılabiliyor, 
yaşadığı yerdeki belediyelere İstanbul’u ör-
nek gösterdi. Adeta üzerine ölü toprağı ser-
pilmiş olan belediyecilik kendine geldi. AK 
Parti kadroları hizmet aşkı ve vizyonlarıyla 
Türkiye’nin hayat kalitesini yükseltti.

Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürü-
yenlerin devam ettirdiği belediyecilik an-
layışında şimdi sıra bizde. 25 yılın verdiği 
deneyim, enerji ve bitmeyen aşkla, yeni 
bir 25 yılın ilk adımını atıyoruz. Gelenekle 
geleceği birleştiren, teknolojiyi, çevre bi-
lincini, gençlerin ihtiyaçlarını dikkate alan, 
bu şehre yeni bir akıl getiren, modern bir 
yaklaşımı hedefliyoruz. Ve bir şehri aşkla 
sevmenin getirdiği hizmet enerjisiyle sa-
bırsızlanıyoruz. 

Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızla hiz-
met yolculuğuna başladığımız İstanbul’da 
yeniden beraberiz. Sloganımız “Memleket 
İşi Gönül İşi”. Manifestomuzda yazdığı gibi 
planlı, akıllı, çevreye saygılı, değer üreten 
şehirler hedefiyle buradayız. 

Her birimiz çok çalıştık, çok ter döktük. 
Merkezi yönetim-yerel yönetim uyumu-
nun işleri ne kadar kolaylaştırdığını bilen 
milletimiz, onun derdiyle dertlenen, onun 
dilinden konuşan AK Parti’ye teveccüh 
gösterdi. Biz de çok şükür onlara hep şunu 
dedirttik: “Yaparsa AK Parti yapar”. Bu ka-
naati ulaşılmış bir hedef değil, daha da çok 
çalışmamızı sağlayacak bir sorumluluk ola-
rak görüyoruz. 

Cumhurbaşkanımızın böyle bir emaneti 
bana teslim etmesinden duyduğum onurla 
beraber, beni ben yapan İstanbul’a hizmet 
etme heyecanı ve sorumluluğuyla projele-
rimi İstanbullulara sunmak için sabırsızla-
nıyorum. 

Çünkü İstanbul’un hikâyesini 
kendi hikâyemden ayrı 
düşünemem 

Erzincan Refahiye Köyü’nde dünyaya gel-
dim, düzgün okumam için ortaokulda İs-
tanbul’a, Kasımpaşa’ya gönderildim. Çok 
çalıştım. Ortaokulu, liseyi, üniversiteyi İs-
tanbul’da okudum. Meslek sahibi oldum, 
aile babası oldum; milletvekili oldum... 

Ben hem İstanbul’da büyüdüm hem İstan-
bul’la büyüdüm. Bu şehre borcum oldu-
ğuna inandım hep. Şimdi heyecanla tam 
zamanlı hizmet etmek için gün sayıyo-
rum. Bu heyecan, beni gelecek günler için 
heveslendiriyor. AK Parti’nin genlerinde 
olan iyi belediyeciliği uygulamak için 25 yıl 
sonra hâlâ koca bir aile olarak halka hizmet 
ediyoruz. Gözümüz bu aşkla parlıyor. Çok 
çalışmamız, her geçen yıl daha yükseğe 
koyduğumuz çıtayı daha da yükseklere 
taşımak için her şeyimizi ortaya koymamız 
gerekiyor.

Bu hikâyenin devamını tek başımıza yaz-
mayacağız. Bulunduğumuz makamların 
asıl sahibi olan milletimizle, bu şehrin 
sakinleriyle yazacağız. Bu amaç uğrunda 
İstanbulluluk şuurunu oluşturup, şehrin 
her köşesine yayılacak şekilde halkımızın 
dünyanın incisi olan bu şehre sahip çık-
masını sağlayacağız. Komşuluk ruhunu 
güncelleyip, her duyguyu beraber yaşayıp, 
yaşadığımız yere aidiyetimizi artıracağız. 
Bu şehre gelen herkese İstanbulluyum 
duygusunu yaşatıp, İstanbul’un duygusu-
na acı, keder, mutsuzluk karışmasın diye 
gecemizi gündüzümüze katacağız.

Orhan Veli’nin emsalsiz dizesine atıfla “İs-
tanbul’u dinliyoruz gözlerimiz açık” de-
dim. Çünkü insan gözlerini hayal etmek, 
iç dünyasıyla baş başa kalmak, huzur bul-
mak için kapatır. İstanbul’un kalan sorun-
larını görmek, gördüğü sorunları çözmek 
ve insanları huzur içinde yaşatmak için biz 
gözlerimiz açık şekilde, hayal etmek yerine 
hayalleri gerçekleştirmek için yola çıkıyo-
ruz. Gönül Belediyeciliği uğrunda, 27 Mart 
1994 ruhunu hissederek, bütün AK Parti 
teşkilatlarıyla beraber çalışarak, “İki yaka 
bir sevda” diyerek başlıyoruz. 

Allah yar ve yardımcımız olsun.
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Fatma Betül Sayan KAYA Elektrik-E-
lektronik Mühendisi, Tıp Doktoru. 
İstanbul, Fatih’te hukukçu bir aile-

nin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlko-
kulu Fatih İlkokulu’nda okuduktan sonra 
Beyoğlu Anadolu Lisesi’ni (English High 
School) bitirdi. Üniversite sınavlarında 
derece yaparak Bilkent Üniversitesi Elekt-
rik-Elektronik Mühendisliği’nde burslu 
olarak okudu, şeref derecesiyle mezun 
oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul’da 
proje mühendisi olarak bir süre çalıştıktan 
sonra Amerika’nın en iyi üniversitelerin-
den biri olan New York Üniversitesi’nde 
lisansüstü çalışmalar yaptı. 2009 yılında-
ki 5. Olağan Kongre ile AK Parti İstanbul 
İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. 
Daha sonra kurucu Genel Başkanımız 

Sn. Recep Tayyip Erdoğan’la 2012 yılına 
kadar AK Parti Genel Başkan Danışmanı 
olarak çalıştı. 2012 yılındaki kongreyle 
tekrar İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak seçildi ve AK Parti İstanbul Tanı-
tım Medya’dan sorumlu İl Başkan Yar-
dımcısı olarak atandı. AK Parti İstanbul İl 
Teşkilatı’nın Sosyal Medya Yapılanmasını 
kurarak İstanbul’un 39 ilçesinde ekipler 
oluşturulmasına öncülük etti. İstanbul 
teşkilatlarında 3 kademe sosyal medya 
eğitimlerini başlattı. İstanbul Kültür ve 
Sanat Politikaları Komisyon Başkanlığı 
yaptı. 2014 Yerel Seçimleri Seçim Koordi-
nasyon Merkezi Tanıtım Medya Sorum-
lusu ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde ERDOĞAN İSTANBUL seçim ofisi 
Tanıtım Medya Sorumlusu olarak görev 
yaptı. 5. Olağan Kongre ile AK Parti MKYK 

üyeliğine seçildi. AK Parti AR-GE’den So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak gö-
rev yapmıştır. 25 Kasım 2015 tarihli MYK 
değişikliği ile AK Parti Dış İlişkilerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı göre-
vine getirilmiştir. 26. dönem İstanbul Mil-
letvekili seçilen Fatma Betül Sayan Kaya, 
25.04.2016 günü açıklanan 65. Hükümette 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak yer 
aldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın, 19 Tem-
muz 2017 günü açıkladığı yeni kabinede 
Bakanlık görevine devam etti. Kaya, 24 
Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen 
genel seçim ile 27. dönem İstanbul Millet-
vekili seçildi. Şu an Sosyal Politikalar’dan 
sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcı-
lığı görevine devam ediyor. Evli, 2 çocuk 
annesi. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Al-
manca biliyor.

Fatma Betül Sayan Kaya
Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 

İstanbul Milletvekili

“BİZ SİYASETİ BU VATANA, BU MİLLETE OLAN AŞKIMIZLA YAPIYORUZ.”
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Temelleri 1994’te Sayın 
Cumhurbaşkanımızın İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Olmasıyla Atılan ve  
Recep Tayyip Erdoğan 
Belediyeciliği Olarak 
Tanımlanan Yerel Yönetim 
Anlayışı Hakkında 
Düşünceleriniz Nelerdir?
1994 İstanbul yerel seçimleri, bir 
dönüm noktası. Hem Türk siyase-
tinde, hem de belki dünya belediye-
cilik tarihinde de bir dönüm noktası 
bence. 

Sn. Cumhurbaşkanımız nasıl bir İstan-
bul’a belediye başkanı olmuştu, bunu 
hatırlamak lazım önce. Kısaca özetlersek; 
Sn. Cumhurbaşkanımızın 3Ç olarak özet-
lediği çöp, çukur ve çamur vardı. Başka ne 
vardı? Susuzluk vardı, hava kirliliği vardı. 
Bakın; kültüre, sanata, trafiğe, metroya, 
sosyal belediyeciliğe, dünya ölçeğinde bir 
metropol olmasına hiç girmiyorum.

Anlayış dediniz soruyu sorarken. Sn. 
Cumhurbaşkanımız ne yaptı görevi 
devralınca? Önce halkıyla kucaklaştı. 
Çünkü demokrasi de hizmet de yerel-
de başlar. Yerel yönetimlerde başarılı 
olmanın temel şartı da halkla birlikte 

yürümek, insanları aynı hedefe yönelt-
mekle mümkün. Belediyecilik bir gönül 
işi, bizim bugün kampanya sloganımız 
olan bu kavram, ta o günlerden kalan 
bir mirastır, Sn. Cumhurbaşkanımızdan 
kalan bir değerdir bize. 

Bunu başardıktan sonra, az önce an-
lattığım bütün meseleleri çözdü Sn. 
Cumhurbaşkanımız ve ekibi. Çöp dağ-
ları ortadan kalktı, musluklardan su-
lar akmaya başladı, doğalgaza kavuştu 
İstanbul. En önemlisi standart ortaya 
koyan ve mevcut standartları yükselten 
bir yerel yönetim anlayışıdır bu. Bugün 
otomatik olarak yahut hep varmış gibi 
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düşünülen birçok şey, ya da bir hizmet-
te küçük bir aksaklık yaşandığında ge-
len büyük tepkiler, bu anlayışın koydu-
ğu standartların sonuçlarıdır.

1994 tecrübesi, bu ülkenin kaynakları-
nın yeterli olduğunu, eksik olanın siyasi 
anlayış ve memleketini seven insanlar 
olduğunu göstermiştir bize. Yani çok 
büyük bir başarı hikayesinin, yerel-
den merkeze taşınan, ülkenin kaderini, 
dünyanın akışını değiştiren bir sürecin 
başlangıcıdır. Bu röportaja sığmayacak 
onlarca farklı açısı, sonucu var. Ancak 
şunu da söylemeden edemeyeceğim. Biz 
siyaseti bu vatana, bu millete olan aşkı-
mızla yapıyoruz. Bizim ana motivasyo-
numuz, enerji kaynağımız bu sevgidir. 
1994’te Sn. Cumhurbaşkanımızın kazan-
dığı seçim ve devamındaki büyük başarı, 

ülkesine aşık insanlara biz de yapabiliriz 
hissini güçlü bir şekilde vermiştir. Yani 
Sn. Cumhurbaşkanımızın milletimizin 
gönlüne girmesi 1994 seçimleri ile başla-
mıştır. Bugün de milletimizin gönlünde-
ki yerimizi korumanın, o yeri sağlamlaş-
tırmanın mücadelesini veriyoruz.

AK Parti’nin Belediyecilik 
Anlayışında Sosyal 
Belediyeciliğin Yeri Nedir?
Sosyal Belediyeciliğin yeri nedir? Ne-
redeyse en önemli parçası, merkezi, 
anahtarı diyebilirim. 

Yatay şehirleşmenin sosyal hayata ka-
tacağı zenginlik de sosyal belediyeci-
liğimizin bir parçası, çocuklarımızın 
küçük yaşta müzikle tanışması da. İn-
sanlarımızın ailece, huzur içinde vakit 

geçirebileceği, dinlenebileceği, sosyal 
ve kültürel faaliyetlere katılabileceği 
millet bahçeleri mesela. Sosyal beledi-
yeciliğin nefis bir örneği. 

İnsanlarımızla kurduğumuz gönül bağı-
nın en önemli halkalarından biri sosyal 
belediyecilik kavramıdır tabii ki.

Türkiye’de sosyal devlet anlayışının 
gerçek anlamda ilk defa AK Parti döne-
minde uygulandığını söylersek yanlış 
yapmış olmayız. Engelli vatandaşları-
mızdan yaşlılarımıza, kadın ve çocuk-
larımızdan şehit ve gazi ailelerimize 
kadar; toplumun tüm kesimlerine yö-
nelik birçok destek, hizmet ve kanuni 
düzenleme ilk defa AK Parti hükümet-
lerince hayata geçirildi. Ülkemizin en 
ücra köşesine kadar vatandaşlarımızın 
ayağına hizmet gitti. Yerel yönetimler 
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de bu hizmetlerin en kolay ve doğru 
biçimde yapıldığı adresler. Bizim temel 
anlayış ve kararlarımıza bağlı olarak, 
yerel yönetimlerimiz sosyal hizmet ve 
projelerde büyük rol oynuyorlar. İnşal-
lah yeni dönemde bu rol daha da arta-
cak, çeşitlenecek.

İnsanlarımıza bir şey lütfetmek değil 
hakkını teslim etmek anlayışıyla yap-
tıklarımızın adı sosyal belediyeciliktir, 
böyle ifade edebiliriz sanırım.

AK Parti’nin Yerel Seçim 
Sürecinde Yürüteceği 
“Sosyal” ve “İnsana Dokunan” 
Faaliyetlere Dair Neler 
Paylaşabilirsiniz?
Öncelikle, az önce de söylediğim gibi, 
sosyal hizmet ve projelerin yanı sıra, 
manifestomuzdaki birçok kavram ve 

icraat da aslında sosyal katkılar sunacak 
insanlarımıza.

Örnek vermek gerekirse; kentsel dönü-
şüm mesela. Şehirlerimizi deprem ris-
kinden, çarpık yapılaşmadan kurtarmak 
için yapılıyor kentsel dönüşüm tabii 
ama bunu yaparken aynı zamanda bu 
dönüşümü kültürel, ekonomik ve sos-
yal dönüşümle birlikte başaracağız. Sn. 
Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; millet 
kıraathanelerini mahalle düzeyine ka-
dar yaygınlaştıracağız.

Millet Kıraathaneleri, sadece orada ders 
çalışan gençlerimiz için değil, kitap 
okumak, farklı ve güzel bir mekânda va-
kit geçirmek isteyen herkese açık. An-
nelerimiz için kreş var. Anne, çocuğunu 
oraya bırakıp kitabını okuyor, çayını içi-
yor, dinleniyor. 24 saat hizmet veriliyor 
millet kıraathanelerinde, ücretsiz çay, 

çorba, simit ikramı da var. Sosyal bele-
diyecilik işte budur.

Standart oluşturmaktan bahsetmiştim. 
Sosyal belediyecilik çalışmalarının ka-
lite standartlarını oluşturacağız, ülke-
mizin her yerinde belirli bir seviyenin 
üzerinde hizmet verilmesi gerekiyor, 
bunu başaracağız.

Aile Danışma Merkezleri, Gündüzlü En-
gelsiz Yaşam Merkezleri, çocuklarımızın 
yeteneklerini keşfedip sosyalleşebile-
cekleri Sanat Akademileri gibi pek çok 
kurum ve hizmetten daha çok insanımı-
zın faydalanmasını sağlayacağız.

Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezlerin-
den bahsetmek isterim, çok önemli bir 
hizmet çünkü. Bu mekanlar hem engelli 
ailelerine nefes aldıracak hem de çocuk-
larımız için bir sosyalleşme, öğrenme 
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fırsatı sunacak. Engellisi olan aileler, 
kadınlar, anneler, bir yere gitmek iste-
diklerinde çocuklarını evde bırakıp gi-
demiyorlar. Bundan sonra bu merkez-
lere bırakacaklar, çocuklar orada farklı 
terapi ve eğitimler alacaklar. Kadınları-
mız, evine dönerken çocuğunu alacak, 
böylece en başta dediğim gibi; bir nefes 
almış olacaklar. İnşallah bu merkezlerin 
sayısını merkezi yönetim - yerel yöne-
tim iş birliğiyle artıracağız.

Engelsiz Yaşam Merkezlerimiz, öyle 
sıradan bakım hizmetinin verildiği 
yerler değil. Çeşitli engel durumlarına 
göre, alanında uzman personelle hiz-
met veriliyor. Örneğin Alzheimer Kreşi 
var. Buradaki etkinlik ve meşguliyetler 

sayesinde, hem hastalarımız iyi vakit 
geçiriyor hem de hastalığın ilerlemesi-
nin yavaşladığı görülüyor.

Yine henüz başlangıç aşamasında olan 
bir projemiz; engelli ailelerimiz için 
yine. Aileler, engellisini bırakıp hiçbir 
yere gidemiyor. Tatile gidemiyor, bir 
cenazesi olsa memleketine gidemiyor. 
Belki tatile gitmek istiyor ama gidemi-
yor, ağır bir engellisi varsa yanında da 
götüremiyor. Bu durumlar için merkez-
ler açılacak, aileler bir yere gittiklerinde 
engellilerini buraya bırakabilecekler. 

Down sendromlu evlatlarımızı hayatın 
içine daha çok çekmek, sosyalleşip iş 
tecrübesi kazanmaları için açılan Down 

Kafelerimiz var. Belediyelerimizin yap-
tığı bir diğer önemli iş bu. Çalışıyor bu-
rada çocuklarımız, arkadaş ediniyor, bu 
durum aileleri için de büyük bir moti-
vasyon ve mutluluk kaynağı oluyor. 
Önümüzdeki dönemde bu tip mekanla-
rın sayısını da artıracağız inşallah.

Çevre dostu şehirler, yeşil alanları artır-
mak, ulaşımda yatırımlara hız vermek, 
trafiği azaltıp zamanı insanlara bırak-
mak; bunların hepsi aslında sosyal be-
lediyecilik faaliyeti aynı zamanda.

İnsana dokunan faaliyetler dediniz, ke-
sinlikle dokunmadığımız gönül, çalma-
dığımız kapı kalmayacak. 7’den 70’e her 
kesimdeki vatandaşımızla buluşacağız. 
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Zaten Türkiye’deki tüm teşkilatlarımız 
seçim olsun olmasın her zaman vatan-
daşlarımızla birlikte. Biz, 2002’den bu 
yana her daim “İnsana Hizmet Hakk’a 
Hizmettir” şiarı ile hareket ettik. Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ka-
zandığımız hız ve kabiliyeti de kullana-
rak, bu çalışmalarımızı daha da güçlü 
bir şekilde sürdüreceğiz.

Manifestoda Yer Alan 
“Toplumun Temeli Olan Aile 
Kurumunu Güçlendirecek 
Çalışmaları” Biraz Açar Mısınız?
Aile kurumunu toplumun temeli, da-
yanak noktası olarak görüyoruz. Sosyal 
politika anlayışımızı da aynı bakış açı-
sıyla şekillendiriyoruz. Milletimizi güç-
lü kılan mutlu bireyler ve onların oluş-
turduğu aileler şüphesiz. 

Sn. Cumhurbaşkanımızın manifesto-
muzu açıklarken söylediği gibi; aile 
kurumunu güçlendirecek çalışmaları 
önceliklerimizin başına alacağız. İnsan 
odaklı hizmet anlayışımızı devam etti-
recek, hizmet üreten belediyecilik ya-
pacak, şehirleri imar ederken nesilleri 
ihmal etmeyeceğiz. 

Aile danışma ve yaşam merkezleri, ka-
dın ve gençlik merkezleri, spor merkez-
leri, kültür ve sanat merkezleri, engelli 
ve yaşlı merkezleri gibi ülkemiz gene-
line yaygınlaştırdığımız hizmetlerimiz 
var. Bu hizmetleri en küçük yerleşim 
birimlerine kadar götürmeye devam 
edeceğiz.

Aile Danışma Merkezleri, ailelerimizin 
sorun çözme kapasitesinin artırılması 
ve doğal olarak aile bütünlüğünün ko-
runması için çok çok önemli. İnsanla-
rımızın, evlilik kurumuna hazır bir şe-
kilde adım atmaları ve karşılarına çıkan 
problemleri çözmeleri için buralarda 
verilen eğitimler çok değerli.

Yatay şehirleşmeyi, tabiatla bütünleşen 
yerleşim alanlarını çok önemsiyorum. 
Bu anlayışla bezenecek şehirlerimiz, 
aile, mahalle ve komşuluk kültürünü 
ihya edecek inşallah.

AK Parti olarak, Genel Başkanımız, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ın liderliğinde, aileyi güçlendire-
cek ve çocuklarımıza aydınlık bir gelecek 
sağlayacak sosyal politikalar üretmeye 
yerelde de genelde de devam edeceğimi-
zi özellikle belirtmek istiyorum.

Geleceğimizin umudu olan evlatlarımı-
zın sağlıklı bir aile yapısı içinde yetiş-
mesi kuşkusuz hayati bir önem taşıyor.

Yerel Seçim Süresince 
Teşkilatlarımıza ve 
Adaylarımıza Söylemek 
İstediğiniz Mesajlar Var Mıdır?
31 Mart’ta gerçekleştireceğimiz yerel 
seçimler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin ilk yerel seçim olma özelli-
ğini taşıyor. Bu yeni sitemin merkezi si-
yasetteki, ekonomideki, dış politikadaki 
ve daha birçok alandaki olumlu etkisini 
hep birlikte yaşıyoruz. 31 Mart Seçimleri 

bu avantajları yerel yönetimlere taşımak 
adına hayati bir öneme sahip. Tabii bir de 
verdiğimiz istiklal ve beka mücadelesinde 
yeni bir meydan okuma olacak bu seçim-
ler. Yerli ve milli bir anlayış ile bir araya 
gelen partilerin kurduğu Cumhur İttifa-
kı’nın başarısı, içeride ve dışarıda ülkemi-
zin istikbali için elimizi güçlendirecektir. 

Sorumluluğumuzun, içinden geçtiği-
miz dönemin hassasiyetinin farkında 
olmalıyız. Bunun için çok çalışmalı, çal-
madık kapı, dokunmadık gönül bırak-
mamalıyız. Teşkilatlarımızın gerekeni 
yapacağına inancım tamdır. Liderimiz 
gece gündüz, her bir gönle dokunmanın 
gayreti içerisindeyken bizlere de onun 
yolundan yılmadan, yorulmadan koş-
mak düşmektedir.

Kıymetli teşkilatımızın her bir ferdine, 
belediye başkan adaylarımıza, AK Dava-
mızın ak yolcularına çalışmalarında ko-
laylıklar ve başarılar diliyorum. “Önce 
Millet, Önce Memleket” diyerek; teva-
zu, samimiyet ve gayret ile çalışarak bir 
kez daha Türkiye’yi, AK Belediyeciliğin 
AK Hizmetleri ile buluşturacağımıza 
canı gönülden inanıyorum. Biliyorsu-
nuz; Memleket İşi Gönül İşi. 
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Mehmet Özhaseki
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

T arih boyunca pek çok medeniye-
te ev sahipliği yapmış olan Anka-
ra, bugün Türkiye Cumhuriye-

ti’nin başkenti olarak insanlık adına tarihi 
misyonunu sürdürüyor.

Başkentimiz milattan öncesine uzanan 
geçmişiyle derin bir medeniyet biriki-
mine ve kültürel zenginliğe sahiptir. 

Birikimini günümüze kadar koruyabilmiş 
nadir şehirlerin de başında gelir.

Atalarımız, Anadolu’nun kapılarını açar-
ken ilk bu bölgelere yerleşirler ve Hakk 
uğruna gaza ederek bu toprakları İslam 
beldesi kılarlar. Türk - İslam medeniyeti-
ni Anadolu’da ihya eden Selçuklular’dan 
sonra Osmanlı için de büyük bir önem 

taşıyan Ankara, Millî Mücadele’nin mer-
kezi olur. Gazi Mustafa Kemal Paşa ön-
cülüğündeki aziz milletimiz tarafından 
düşmanın, Anadolu’dan sökülüp atılma-
sından sonra Ankara yeni kurulan devle-
timizin başkenti olmaya hak kazanır.

Ankara, bir başkent olmanın dışında ti-
caret, ekonomi, sanayi, kültür ve inanç 

ANKARA VİZYONUMUZ
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turizmi açısından büyük bir potansiyele 
sahiptir. İşte biz bu potansiyelin farkında 
olarak açıkladığımız projelerle Ankara’yı 
her kulvarda Türkiye’nin başşehri yap-
maya, her müspet değerlendirmede bi-
rinci sıraya çıkarmaya kararlıyız.

Açıkladığımız 111 projeyi, içerisinde sos-
yolog, çocuk psikoloğu, mimar, mühen-
dis ve şehir plancısı gibi pek çok alanda 
uzman çalışma arkadaşımızın da olduğu 
bir ekip ile birlikte hazırladık. Vatandaş-
larımızın taleplerini aldık, şikâyetlerini 
dinledik. Ankara’nın 50 yıllık vizyonunu 
içeren ve daha da gelişmesine yönelik te-
meller oluşturan projemizi ilan ettik.

Aynı zamanda gönül coğrafyamızın da 
başkenti olan Ankara’yı “BİZ’ şuurundan 
hareketle katılımcı belediyecilik anlayı-
şıyla yöneteceğiz. Alacağımız kararları 
halkımıza soracak; yapacağımız projeleri 
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve 
ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla azami 
başarı endeksiyle istişareli bir şekilde ha-
zırlayacağız.

Ankara’mızın nice medeniyetleri misafir 
etmiş bir kültür beşiği olduğunun far-
kındayız. Kültür Yolu projemiz ile hem 
bizlere emanet edilen mühim kültürel 
eserlere sahip çıkacağız hem de bu eser-
lerimizi, konumlandığı tarihi güzergâh ile 
birlikte turizme kazandıracağız. Kültür 
projeleriyle Ankara’yı, kültür ve inanç tu-
rizminin merkezi haline getireceğiz.

Modern ulaşım projelerimiz ile Ankara 
trafiğini rahatlatacağız. Bununla birlikte 
toplu taşıma konusuna öncelik verip ula-
şım noktasında birçok sorunu ortadan 
kaldıracağız.

Millet Bahçeleri ile Ankara yeşile doya-
cak. Toplamda 13 ayrı noktada düşündü-
ğümüz Millet Bahçelerimizi 3 yıl içeresin-
de açıp 13 milyon metrekarelik yeşil alanı 
şehrimize kazandıracağız.

Sahipsiz havyalarımız için huzurlu ya-
şam alanları kuracağız. Ankara’nın dört 
farklı bölgesinde, şehrimizde yaşayan 90 
bin sahipsiz hayvanın hem tedavilerini 
hem de sürekli bakımlarının yapılacağı 
doğal rehabilitasyon merkezleri açacağız.

Spor ve sporcunun kalbi Ankara’da ata-
cak. 19 Mayıs Stadı’nın yerine yeni yapa-
cağımız 55 bin kişilik UEFA standartların-
daki stadyum ile Ankara’mızın 25 yıllık 
milli maç özlemine son vereceğiz. Bunun 
yanı sıra 26 farklı branşta spor yapma im-
kânı sunan spor kompleksini Ankara’mı-
zın hizmetine sunacağız.

Gençlere ve öğrencilere yönelik projele-
rimiz ile Ankara’mızı öğrenci dosttu bir 
Başkent haline getireceğiz.

Geleceğimizin teminatı olan çocukları-
mızı hayata ve geleceğe hazırlayacağız. 1 
milyon metrekare üzerine inşa edeceği-
miz Çocuk Köyü Projesi ile çocuklarımıza 

yeni aktivite alanları sunacağız. Çocuk-
larımız bu alanlarda hem gönlünce eğle-
necek hem de doğayı tanıma, bir arada 
yaşama, takım çalışması ve paylaşma 
gibi birçok becerilerini geliştirme imkânı 
bulacak.

Gönüllü dönüşümü esas alan kentsel dö-
nüşüm projelerimizle sağlıksız yapı sto-
kunu temizlerken; çevreye duyarlı, enerji 
tasarruflu, erişilebilir, sağlıklı, akıllı, dep-
reme dayanıklı, kültürel dokuya ve yatay 
mimariye uygun bir şehir için çalışacağız.

Ankara’nın sorunlarını biliyoruz ve çö-
züm önerilerimizi hazırladık. Başken-
timizin gücünün ve potansiyelinin far-
kındayız. Artık ülkelerin değil şehirlerin 
yarıştığı dünyamızda inşallah Ankara’mı-
zı, 21. yüzyıla damgasını vuran bir şehir 
haline getireceğiz ve Türkiye’nin marka 
değerleri taşıyan şehirleri arasında ilk sı-
raya hep birlikte taşıyacağız.
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Göreni kendine hayran bırakan, 
geleni kendine benzeten ve yara-
tılıştan güzel bir şehir İzmir... Yak-

laşık 10 bin yıllık tarihiyle, medeniyetlerin 
doğduğu, sevginin, dinlerin, kardeşliğin, 
dostluğun, barışın, kültür ve sanatın ke-
sişme noktası; Anadolu’nun batıya ve 
dünyaya açılan kadim kapısı aynı zaman-
da. O yüzden de hem kurtuluşun hem de 
kuruluşun simge kentidir en çok da.

Gazi Mustafa Kemal, modern Türkiye’yi 
kurarken bütün önemli mesajlarını bu-
radan vermiştir. Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk-
lerin kenti olan İzmir’imiz, bu özelliğini 

sürdürmüş ve sürdürmektedir. Modern 
ve çağdaş Türkiye’yi dünyanın evrensel 
değerleriyle harmanlayan ve oksijeni “De-
mokrasi” olan bir medeniyetler mozai-
ğidir İzmir. Taşı toprağı medeniyet olan 
bu topraklarda ilk defa parşömen kâğıdı 
bulunup kullanılarak tarihin kaydı tutul-
maya başlanmış, tarihteki ilk hastane ve 
tedavi merkezleri yine İzmir’den dünyaya 
yayılmıştır. İlk tiyatronun olduğu yer, kül-
tür ve sanatın evrensel başlama noktala-
rındandır İzmir.

Ülkemizde futbol ilk defa İzmir’de oynan-
mıştır. 17 Şubat 1923’te Cumhuriyet’in ilk 
İktisat Kongresi İzmir’de toplanmıştır. 

Çok partili hayata geçiş fikrinin temelleri 
İzmir’de atılmıştır. Ülkemize sayısız hiz-
metlerde bulunan Demokrat Parti’nin ilk 
harcı İzmir’de karılmıştır. Yine aynı şekil-
de Cumhuriyet’in ilk Uluslararası Fuarı 
İzmir’de açılmış, Akdeniz Olimpiyatları 
ve Universiade gibi dünyanın büyük spor 
organizasyonlarına İzmir büyük bir misa-
firperverlikle ev sahipliği yapmıştır. De-
mokrasiyi, barışı ve özgürlüğü içtenlikle 
duyumsayanların ve onu bir yaşama biçi-
mi haline getirenlerin kentidir.

Ben bir Ege’liyim, İzmir’liyim. Bu kadim 
ve bereketli toprakların çocuğuyum. Bu 
yüzden çalışma arkadaşlarımız ve ekibi-
mizle birlikte aldığımız ilk karar; Geçmişin 
birikimini, bugünün kazanımlarıyla, İz-
mir’i geleceğe taşımak ve dünyanın sayılı 
kentlerinden biri yapabilmek düşüncesi 
oldu.

“Halka hizmet, Hakka hizmet”tir düstu-
rumuzla, yapacağımız çalışmalarımızın 
merkezinde sadece ve sadece “İNSAN” 
olacak. Daha iyi, daha güzel, daha aktif 
ve daha yaşanılabilir bir İzmir için el ele, 
yürek yüreğe vereceğiz. Ortak akıl ve ira-
deyle, dinimizin de temel emirlerinden 
olan “İstişare”yle yöneteceğiz İzmir’imizi. 
Alacağımız her kararda, yapacağımız her 
hizmette bu güzel şehrin, güzel yürekli in-
sanlarının imzası olacak.

Çünkü bizim bir hayalimiz var! Bizim bir 
sözümüz var! Gönüller yapmaya gele-
rek, İzmir’i geleceğe taşımak için birlikte 
verdiğimiz bir söz... Aylardır, İzmir’in 30 
ilçesini karış karış gezerek, İzmir’i din-
leyerek ve İzmir’i İzmirlinin gözünden 

Nihat Zeybekci
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

BİR SEVDA, BİR TUTKUDUR İZMİR
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görmeye çalışarak çıktığımız bir yol var... 
Bu güzel şehri hak ettiği yere taşımak ve 
dünyanın sayılı kentleri arasına sokmak 
için kendi alanlarında uzman yüzlerce ki-
şilik ekibimiz, kanaat önderleri, sanatçılar, 
bilim insanları, mühendisler, mimarlar, 
şehir planlamacıları ve en önemlisi de 
İzmirlinin bizzat kendisiyle projeler ha-
zırladık. 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinin 
hem İzmir hem de ülkemiz için hayati bir 
önem taşıdığını biliyoruz. Bu sorumlulu-
ğun bilinciyle İzmir Projelerimizi 10 ana 
başlıkta topladık. Bu projelerimiz hayata 
geçtiğinde geleceğin İzmir’ini bugünden 
görüp yaşamaya başlayacağız. İzmir için 
hazırladığımız projelerimizden bazılarını 
sizinle paylaşmak istiyorum;

Her Yol İzmir’e Çıkar
İzmir-İstanbul otoyolu, Çanakkale Köprü-
sü İzmir bağlantısı, İzmir Antalya otoyol 
ve hızlı treni sayesinde İzmir bir ulaşım 
merkezi olacak. İzmir- Antalya yolculuğu 
7 saatten 3 saate düşecek, İstanbul ve An-
kara’dan İzmir’e ulaşım ortalama 3,5 saate 
inecek. Böylece bütün yollar İzmir’e çıka-
cak. Tramvay, Metro ve İZBAN ağlarıyla 
rahat ulaşım İzmir’in her noktasını sa-
racak. Mevcut 21.3 km’lik tramvay hattına 
18 km, mevcut 19.35 km’lik metro hattına 
58 km, mevcut 136 km’lik İZBAN hattına 
ise, 70 km yeni raylı sistem eklenecek. 

Dünyaya Açılmak  
İzmir’den Başlar
Akdeniz havzasının en önemli lojistik mer-
kezi İzmir’de kurulacak. Sırtını tarihi kent 
merkezine veren bir kurvaziyer limanıyla 
İzmir, bölgemizin turizm merkezi olacak. 
Türkiye’nin en modern liman ve marina-
larının inşasıyla ülkemiz dünyaya yeniden 
İzmir’den açılacak. Alsancak Limanı, top-
yekûn kurvaziyer turizminde değerlen-
dirilmek üzere projelendirilecek. Liman 
sahasında oluşturulacak yaşam merke-
ziyle de bölge turizmine özellikle yabancı 
turistler sayesinde büyük katkı sağlaya-
cak. İzmir kıyı şeridinde 6 yeni balıkçı li-
manı yapılacak. Barınaklar artık “Balıkçı 
Limanları” olacak. Bu limanlarla tekne 

bağlama kapasitesi artırılacak, mevcut sa-
yıya ek olarak 750 teknenin daha bu yeni 
limanlarda barınması sağlanacak.

İzmir’de Çalışan Kazanır
İzmir sanayisinin gerçek potansiyeline 
ulaşması için gerekli tüm yatırımlar yapıla-
cak, destek ve teşvikler verilecek. Dünya-
nın en cazip bilim, teknoloji ve yazılım va-
disi İzmir’de kurulacak. İzmir’de üretilen 
tarım ve hayvancılık ürünlerinden ulusal 
ve uluslararası markalar yaratılacak.

İzmir, bölgemizin en önemli istihdam 
merkezi olacak. İzmir’in en önemli sorun-
larından biri olan, her türlü yatırımcının 
talep ettiği Organize Sanayi Bölgeleri’nin 
kurulamaması sorunu acilen çözülecek. 
İzmir için en önemli projelerimizden biri 
kentimizi 21’inci yüzyıl dünyası ve Türki-
ye’sine yakışır biçimde, dünyanın sayılı 
bilim, teknoloji ve yazılım serbest bölge-
lerinden birine sahip kılmak olacak. Oluş-
turacağımız serbest bölgelerin yanında, 
proje bazlı yatırım teşvik sistemi kanunları 
aracılığıyla İzmir Yüksek Teknoloji Ensti-
tüsü kampüs alanı üzerinde, dünyanın en 
cazip serbest Bilim, Teknoloji ve Yazılım 
Vadisi kurulacak.

Mavinin Yeşille Buluştuğu Yer 
İzmir’dir
İzmir’in yıllardır devam eden çöp sorunu 
en son teknoloji kullanılarak sona erdirile-
cek. İçme suyu hattı modern hale gelecek, 
kayıp kaçak oranı en aza inecek. İzmir’de 
kişi başına düşen yeşil alan oranı 5 yılda 10 
katına çıkacak.

İzmir Tarihe Sahip Çıkar
Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı ar-
keoloji ve medeniyetler müzesi İzmir’de 
açılacak. Kemeraltı ve çevresi Tarihi Kent 
Merkezi’ne dönüşecek, turistik cazibe mer-
kezi olacak. En az 8 bin 500 yıllık bir geçmi-
şe sahip olan, bugüne kadar sayısız mede-
niyetlere kucak açan İzmir’in tarihi, yapıları 
ve yaşayan kültürüyle ön plana çıkarılacak. 

Sahne Işıkları İzmir’de  
Hiç Sönmez

İzmir yıllardır beklediği Şehir Tiyatroları 
ve Belediye Konservatuarı’na kavuşacak. 
Modern Sanat Müzesi ve çağdaş müzecilik 
yaklaşımıyla İzmir, 365 gün sanat ve kül-
türle iç içe yaşayacak.

İzmir’de Yaşamak  
Şehirli Olmaktır
Çağdaş modern bir şehirde olması gereken 
bütün imkânlar İzmirlinin emrinde olacak. 
Kent enstitüleriyle nitelikli gençler yetişti-
rilip iş sahibi yapılacak. Gençlerimiz en iyi 
ve donanımlı şekilde hayata hazırlanacak. 
Spor kulüpleri özellikle amatör branşlarda 
şartsız desteklenecek, tarihteki başarıları-
na yeniden ulaşacak.

Şampiyonlar İzmir’den Çıkar
İzmir’e Dünyanın en modern Olimpiyat 
Stadı ve Türkiye’nin ilk veledromu kazan-
dırılacak. İzmirli sporu 7/24 yaşayacak.

Milano Değil,  
Barcelona Değil İzmir!
Türkiye’nin ilk Uluslararası Geriatri Merke-
zi İzmir’de kurulacak. İzmir’in 4-5 yıldızlı 
otel kapasitesi 5 yıl içerisinde iki katına 
çıkacak. İzmir 12 ay boyunca turizmle ya-
şayacak.

Hayat İzmir’de Güzel
İzmirlinin hayatını kolaylaştıran projelerle 
kentli olmanın keyfi İzmir’de yaşanacak. 
İzmir, hak ettiği yeri alarak dünyanın önde 
gelen kentleri arasına girecek.

Biz, bir hikâye yazıyoruz. Bu hikâyeyi, İz-
mirli hemşehrilerimizle İzmir’in geleceği 
için daha güzel ve marka bir şehir yarat-
mak için çalışıyoruz. Belki de bugüne ka-
dar hiç kimsenin dinlemediği bir şekilde 
İzmir’i dinliyor ve gücümüzü de yine İz-
mir’den alıyoruz. Çünkü biz İzmir’e inanı-
yoruz. 

Gönüller yapmak için çıktığımız bu yolda 
ekibimiz ve projelerimizle 31 Mart gecesi 
en çok konuşulan şehir İzmir olacak ve 
Allah’ın izniyle İzmir’i hak ettiği yere ta-
şıyarak “Gönül Belediyeciliği”yle İzmir’i 
tanıştıracağız.
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Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
(Kayyum) olarak 2017 yılı başında;

• Mahallelerinin il ve ilçe 
merkezlerine çamurlu stabilize yollar ile 
bağlandığı,

• Kanalizasyonunun %70’ten fazlasının 
arıtılmadan doğrudan Van Denizine 
verildiği,

• Çöplerinin insan ve çevre sağlığı hiçe 
sayılarak vahşi depolama şeklinde Özalp 
Yolundaki alana dökülüp-saçıldığı, 

• Birçok kırsal yerleşim biriminin sağlıklı 
ve yeterli içme suyu alamadığı,

• Şehrin merkezinde halkının nefes 
alabileceği bir Kent Meydanı dahi 
bulunmayan,

• Şehir içi trafik ve toplu taşıma alanında 
ciddi sorunları bulunan,

• Şehir merkezindeki ana caddeleri 
bakımsız ve yetersiz, 

• Tüm bu eksik hizmetlere rağmen 1 
Milyar Liraya yakın borcu olan toplam 
bütçesinin çok büyük bir bölümünü cari 
işlere ve personel maaşlarına harcayan 
bir Van Büyükşehir Belediyesi devraldık.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımı-
zın destekleriyle, iki yıldan az bir sürede 
başta bu sorunlar olmak üzere şehrin birik-
miş yerel sorunlarının çözümünde büyük 
mesafeler kat ettik. 

2017-2018 yıllarında Van’da büyük bölü-
münü tamamladığımız, bir bölümü halen 
devam eden projelerimizden bazıları şun-
lardır:

• 900 km sıcak asfalt, 400 km sathi 
kaplama ve 677 km stabilize yol,

• İleri biyolojik arıtma tesisi,

• Van katı atık entegre tesisi,

• Sürekli Eğitim Merkezleri

• 251 kırsal mahalle okulunun 
onarılması,

• Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi,

• Çatak, Gevaş ve Muradiye ilçelerine 
mezbahane,

• Akıllı bilet ve durak uygulaması,

• Akdamar Adasına Tatlısu Götürülmesi,

• Kent müzesi, 

• Tarihi Peynirciler Çarşısı restorasyonu,

• Şehrin merkezinde yeni Kent Meydanı.

Ayrıca gönül belediyeciliği ve sosyal be-
lediyecilik yaklaşımıyla, toplumun her 
kesimini kucaklayan, devletimizin sıcak 
ve merhametli elini vatandaşına sonuna 
kadar uzattığı projeler ve çalışmalarla, 
devlet-vatandaş yakınlaşmasına büyük 
katkılar yaptığımızı ve terörle mücadelede 
büyük mesafeler aldığımızı da memnuni-
yetle ifade ediyoruz. 

Mensubu ve hemşerisi olmaktan her za-
man büyük onur duyduğum kadim şehir 
Trabzon, binlerce yıllık tarihiyle sayısız 
kültüre, insanlığa eşik atlatan birçok me-
deniyete ev sahipliği yapmış çok özel bir 
şehirdir. Evliya Çelebi’nin deyişiyle adeta 
“Küçük İstanbul” dur. 

Dün olduğu gibi bugün de ticaretiyle, tu-
rizmiyle, doğal güzellikleriyle, deniziyle, 
yaylalarıyla, ormanlarıyla, balığı, fındığı 

Murat Zorluoğlu
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

GÜNEŞİN ŞEHRİ VAN’DAN KADİM ŞEHİR TRABZON’A
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ve çayıyla, horonu ve kemençesiyle, hoş-
görülü ama her daim dik duran, memleket 
sevdalısı, birliğin ve beraberliğin çimentosu 
olan insanıyla ve tabi Trabzonspor’uyla ger-
çek bir Türkiye markasıdır.

Bu özel ve kadim şehrin hizmetkârı olmak, 
güzel insanlarının yüreklerine dokunacak 
hizmetler üretmek ve halkımızla birlikte 
bu kentin geleceğini inşa etmek bizim için 
büyük bir onur olacaktır.

Nasip olursa dönemimizde, insanı merkeze 
alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçüleri-
ne sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen, istisna-
sız toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, 
katılıma açık, güler yüzlü bir belediyecilik 
anlayışı hâkim kılınacaktır.

Yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru 
olan istişareye açık olacak, ortak aklı öne 
çıkaracak ve sorunları mutlaka taraflarıyla 
konuşarak, görüşerek çözme gayreti içeri-
sinde olacağız. 

Gönül belediyeciliği hedefimize uygun 
olarak, makamda oturan değil, daha çok 
sahada, halkın içerisinde olan bir belediye 
başkanı olacak, kapıları ardına kadar hal-
kına açık, liyakatli ve ehliyetli bir belediye 
yönetimi oluşturacağız.

Devlette devamlılık esastır anlayışıyla biz-
den önce gerek belediye ve gerekse merke-
zi idare tarafından başlatılan projeleri sürat-
le tamamlama gayreti içerisinde olacağız.

Bu kapsamda; 

• Kanuni Bulvarı, 

• Çömlekçi ve Tabakhane Kentsel 
Dönüşüm Projeleri, 

• Şehir Hastanesi, 

• Katı Atık Bertaraf Tesisi, 

• İçmesuyu ve atık su arıtma tesisi 
projeleri, 

• Katlı Otopark Projesi ve 

• Doğal gaz hizmetinin kent geneline 
yaygınlaştırılması özel önem arz 
etmektedir. 

Ayrıca, Trabzon’un geleceği için büyük 
önem taşıyan; 

• Trabzon-Erzincan Demiryolu Hattı

• Yeni Havaalanı Yapılması

• Trabzon Güney Çevre Yolu

• Endüstri Bölgesi (Yatırım Adası) 
gibi mega projeler, şehrin diğer 
dinamikleriyle birlikte yakından takip 
edilecek ve hayata geçmeleri için her 
türlü gayret gösterilecektir.

Bunlara ilave olarak, trafik ve ulaşımdan 
çevre altyapılarına, kentsel dönüşümden 
kırsal kalkınmaya, yeni istihdam alanla-
rı açmaktan gençlik ve spora, turizmden 
sosyal ve kültürel faaliyetlere ve dezavan-
tajlı gurupların refahından sosyal yardıma 
kadar halkımızın hayatını kolaylaştıracak 
yeni projelerin hazırlanıp uygulamaya ge-
çirilmesi için her türlü gayreti göstereceğiz.

Halkımızın yaşam kalitesini ve konforunu 
artıracak kaliteli yerel hizmetler üretebil-
mek için Büyükşehir Belediyesi öncelikle 
ve süratle kendi kurumsal kapasitesini ge-
liştirecektir. 

Bu kapsamda insan kaynaklarında ehliyet, 
liyakat ve performans öne çıkarılacak, be-
lediyenin teşkilat yapısı gözden geçirilecek, 
mali yapısı güçlendirilecek ve yetki devri 
yaygın bir sorumluluk verme aracı olarak 
kullanılacaktır. 

İmar planlarını şehrin geçmişten bugüne 
taşıdığı kadim mirası dikkate alarak, Trab-
zon’un uzun vadeli ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde ve hakkaniyet anlayışı içe-
risinde süratle tamamlayacağız. Merkezin 
yoğunluğunu azaltmak üzere şehrin güney 
bölgelerinde yeni imar ve yerleşim alanları 
oluşturacağız. 

Ayrıca, başta ulaşım ve turizm alanları ol-
mak üzere, şeffaf ve katılımcı bir şekilde 
hazırlayacağımız sektörel ana planlarla 
(master plan), şehrin sorunlarına bütüncül 
bir anlayışla çözüm önerileri geliştireceğiz.

Halkımızın en büyük sorun olarak gördüğü 

ulaşım ve trafik meselesi öncelikli olarak 
ele alacağımız konuların başında gelecektir.

Yapacağımız ulaşım ana planı, kuracağımız 
Trabzon Ulaşım A.Ş ve ulaşım entegrasyon 
merkezimiz, şehrin güneyi ile sahili birbi-
rine bağlayacak yeni yollar, hafif raylı gibi 
yeni toplu taşıma sistemleri, tek merkez-
den yönetilecek yeni otoparklar ve dolmuş-
ların modernizasyonu gibi projelerle ulaşım 
ve trafik sorununu çözebileceğimize inanı-
yoruz. 

Turizm Trabzon’un ekonomisinde ciddi 
payı olan ve önümüzdeki yıllarda önemi 
daha da artacak olan bir sektördür. Bu ne-
denle yapacağımız çalışmalarla turizm alt-
yapısındaki eksiklikleri süratle tamamlaya-
cak, bu alanda yatırımcının önünü açacak, 
yeni destinasyonlar ve yatırımlarla sezonu 
12 aya yayacak çalışmalara ağırlık verece-
ğiz. Hazırlayacağımız turizm master planı 
bu alanda bize yol gösterecektir. 

Nüfusuna göre ülkemizin en fazla amatör 
spor kulübü ve sporcusuna sahip illerinde 
birisi olan ilimizde, amatör spor kulüpleri-
mizi ayni ve nakdi imkanlarla destekleye-
cek ve gençlerimizi spora daha fazla teşvik 
edeceğiz. 

Ayrıca toplumun hassas kesimleri olan 
kimsesiz çocuklar, zor durumda olan ka-
dınlar, yaşlılar, engelliler ve muhtaç du-
rumda olan insanlarımıza yönelik özel 
çalışmalar yaparak, bu kesimlere belediye-
mizin şefkatli yüzünü göstermek ve gönül 
belediyeciliğinin en güzel örneklerini şeh-
rimizde yaşatmak temel hedeflerimizden 
olacaktır.

Sonuç olarak, Trabzon Büyükşehir Beledi-
yesi sunacağı kaliteli yerel hizmetler, haya-
ta geçireceği özel projeler ve sergileyeceği 
örnek gönül belediyeciliği uygulamalarıyla 
güçlü ve müreffeh bir Trabzon’un inşasına 
büyük katkı yapacaktır.

Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışarak el-
birliğiyle Trabzon’umuzu Cumhuriyetimi-
zin 100. yılına taşıyacağız.

Gayret bizden, yardım Allah’tan…
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan “Cumhurbaşkanlığı 

Hükûmet Sisteminde Yerel 
Yönetimler Sempozyumu”nda 

yaptığı konuşmada, “Medeniyetin 
özünde inanç ve ahlak vardır. 
İnancın ve ahlakın sükût ettiği 

medeniyetlerin yıkımı ya 
kendiliğinden gerçekleşir ya da 

herhangi bir dış etki bu kaçınılmaz 
akıbete vesile olur. Modern 

dünyanın problemi, medeniyetini 
inanç ve ahlaktan yoksun bir 

şekilde yükseltmeye çalışmasıdır. 
Biz bu yanlışa düşmeyeceğiz” dedi.

“Parlamenter Sistem İçinde 
Koalisyonlarla Geçen Yılların 
Türkiye’ye Çok Ağır Maliyeti 
Oldu”

Sempozyumun 31 Mart mahalli ida-
reler seçimleri öncesinde gerçekleş-
tiriliyor olmasını da isabetli buldu-

ğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bilimin ışığıyla aydınlanmamış yolların 
nereye çıktığını kestirmek zordur. Yerel 
Yönetimler Sempozyumu, istifade etme-
sini bilen herkes için, kendi alanında ge-
leceğe yakılmış bir ışıktır” diye konuştu.

Türkiye’nin, son beş yıllık dönemde pek 
çok tarihî hadiseyi üst üste yaşadığını, 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine 
geçiş sürecinin bunların en önemlilerin-
den biri olduğunu ifade eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Türkiye’nin yönetim siste-
mi tartışmalarının, Osmanlı döneminde 
meşrutiyetin ilanına kadar uzanarak çok 
eskilere dayandığına işaret etti. Parla-
menter sistem içinde koalisyonlarla geçen 
yılların Türkiye’ye çok ağır maliyetinin 
olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, krizler, kaoslar, darbeler, cuntalar ve 

istikrarsızlıklarla hatırlanan bu dönemler-
de sorumluluk sahibi devlet ve fikir adam-
larının, yönetim sisteminin değişmesi ge-
rektiğini söylediğini hatırlattı.

“Türkiye’nin Yeni Yönetim 
Sistemine Geçme Kararı,  
Çok Ağır Bir Dizi Krizin 
Ardından Ortaya Çıktı”
Türkiye’nin yeni yönetim sistemine 
geçme kararının, çok ağır bir dizi krizin 
ardından ortaya çıktığına dikkat çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarıyla 

“İNANCIN VE AHLAKIN SÜKÛT 
ETTİĞİ MEDENİYETLERİN YIKIMI 

KAÇINILMAZDIR”
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sokakları, 17-25 Aralık darbe girişimiyle 
hükûmeti, çukur eylemleriyle ülkenin 
birliğini, 2015’teki seçimlerle istikrarı, Su-
riye ve Irak kaynaklı tehditlerle sınırları 
hedef alan çok yönlü ve çok boyutlu sal-
dırılara maruz kaldıklarını kaydetti. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “En son 15 Temmuz 
darbe girişimi bize, ülkemizin geleceğini 
güvence altına alabilmek için derhal ha-
rekete geçmemiz gerektiğini gösterdi. AK 
Parti olarak MHP ile vardığımız uzlaşma 
sayesinde, önce Meclis’te ardından halk 
oylamasıyla milletimiz nezdinde bu deği-
şimi tescil ettirdik” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin Yönetim Sistemi 
Tartışmaları Çok Eskilere 
Dayanır”
Yeni sistemle, eskiden sadece kâğıt üze-
rinde kalan güçler ayrılığını, gerçek an-
lamda hayata geçiren bir yapı ortaya 
çıkardıklarını ve Türkiye’nin uzun za-
mandır arayışı ve özlemi içinde olduğu 
yeni yönetim sistemine kavuştuğunu 
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ta-
bii bu arada, ülkemizin huzurundan ve 
istikrarından rahatsız olan çevreler de 
boş durmadı. Cumhurbaşkanlığı Hükû-
met Sistemine geçişimizin hemen ardın-
dan, bu defa ekonomik bir saldırıyla karşı 
karşıya kaldık” dedi. Bu saldırıyı da kısa 
sürede bertaraf ettiklerini dile getirerek, 
2019 yılıyla birlikte Türkiye’nin yeni ve 
güçlü bir yükseliş dönemine geçeceğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
süreçte, her alanda olduğu gibi yerel yö-
netimler konusunda da yeni bakış açıları-
na, yeni ufuklara ve yeni araçlara ihtiyaç-
larının olduğunu söyledi.

“Günümüzde İnsana Dair 
Her Şey Belediyelerin Görev 
Alanına Girmektedir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasinin 
gelişmesinde mahalli idarelerin üstlendi-
ği tarihî fonksiyona da değinerek, “Muh-
tar seçiminden başlayıp belde, ilçe, il veya 

büyükşehir belediye başkanlıklarına ve 
belediye meclis üyeliklerine kadar giden 
süreç, demokrasimizin âdeta laboratu-
varı niteliğindedir” değerlendirmesinde 
bulundu.

Kendisi başta olmak üzere, pek çok kişi-
nin ülke siyasetinde önünün, belediye-
lerdeki çalışmaları ve başarıları sayesinde 
açıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, mahalle, ilçe ve beldelerde kimi 
adayların seçimler için büyükşehirler-
den seçmen taşıdığına dikkat çekerek bu 
durumu “işgalin farklı bir türü” olarak 
niteledi. Bu türden girişimleri İçişleri 
Bakanlığı ile birlikte daha yakın takibe 
alacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Çünkü bunun adı demokrasi 
değildir, böyle bir demokrasi olmaz. Taşı-
yalım gidelim, bindirilmiş kıtalarla seçim 
kazanalım; olmaz böyle şey. Kim oralarda 
yaşıyorsa seçimi onlar yapsın, ha netice-
sine de herkes katlansın” sözlerine yer 
verdi. Yeni sistemin kurumsal yapılarını 
oluştururken, Cumhurbaşkanlığı bünye-
sinde bir Yerel Yönetim Politikaları Kuru-
lu oluşturduklarını belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Siyasette çıkış noktamız 
olan belediyelerin, çağımızın ve ülkemi-
zin ihtiyaçlarına göre sürekli daha ileriye 
gitmesi için üzerimize düşenleri yapmayı 
sürdüreceğiz” diye ekledi.

“Medeniyetin Özünde İnanç ve 
Ahlak Vardır”
Medeniyetin özünde inanç ve ahlakın 
olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “İnancın ve ahlakın sükût ettiği 
medeniyetlerin yıkımı ya kendiliğinden 
gerçekleşir ya da herhangi bir dış etki bu 
kaçınılmaz akıbete vesile olur. Modern 
dünyanın problemi, medeniyetini inanç 
ve ahlaktan yoksun bir şekilde yükselt-
meye çalışmasıdır. Biz bu yanlışa düşme-
yeceğiz. Medeniyetimizi, tarihimizin ve 
kültürümüzün birikimleri üzerine bina 
ederken inancı ve ahlakı asla ihmal etme-
yeceğiz. Şehirlerimizde yaşanan sıkıntı-
ların sebebi işte bu ihmallerdir. Geçmiş-
teki ihmallerin ürünü olan acil ihtiyaçlar 
sebebiyle gözden ırak tutulan medeniyet 
değerlerimizi yeniden ihya etmekle işe 
başlayacağız. Merkezinde insanın olma-
dığı hiçbir işin hayırlı neticeler doğurması 
mümkün değildir.” şeklinde konuştu. Bu 
sürece tüm belediye başkanlarını aktif 
olarak katılmaya davet eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Gerekirse bu yeni şe-
hircilik atılımımızı Türkiye Belediyeler 
Birliğimizin çatısı altında da yürütebiliriz. 
Amacımız, 82 milyon vatandaşımızın ta-
mamını kucaklayacak bir çalışmayla ül-
kemizin her köşesinde aynı anda değişimi 
gerçekleştirmektedir” diye ekledi.
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“Tesis Faaliyete Geçtiğinde 
10 Bin Kişiye İstihdam 
Sağlayacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tür-
kiye’nin savunma sanayiini bir 
üst lige taşıyacak BMC Üretim 

ve Teknoloji Üssü’nün birinci kısmının 

temel atma törenini icra edildiğini be-
lirterek, 222 hektar alan üzerine kuru-
lan tesiste tank, zırhlı araç ve askerî 
kamyon, ticari araç, motor, hızlı tren 
ve metro fabrikaları gibi pek çok üretim 
hattının bulunduğuna işaret etti.

Toplam yatırım büyüklüğü 500 milyon 

dolara ulaşacak BMC Üretim ve Tek-
noloji Üssü’nün tüm etaplarıyla faali-
yete geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam 
sağlayacağını bildiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, tesisin Türkiye ekonomisi-
ne senelik 5 milyar dolar katma değer 
oluşturmasını beklediklerini kaydetti.

“TÜRKİYE, ASKERÎ KAPASİTESİ, 
EKONOMİK, SİYASİ VE DİPLOMATİK 
KABİLİYETLERİYLE GÜÇLÜ OLMAK 

ZORUNDADIR”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, BMC 

Üretim ve Teknoloji Üssü 
Temel Atma Töreni’nde 

yaptığı konuşmada, 
“Türkiye, stratejik önemi 
haiz bir coğrafyada barış, 
huzur ve istikrar abidesi 
olarak sadece 82 milyon 
halkımız için değil; tüm 

dost ve kardeş topluluklar 
için bir güven kaynağıdır. 

Bu topraklar tarih boyunca 
darda kalanların, zulme 
ve baskıya uğrayanların; 

dini, dili, inancı, etnik 
kimliği dolayısıyla eziyet 

çekenlerin yegâne sığınağı 
olmuştur” dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne dediler 
“Türkiye battı, bitti, yatırımlar durdu, 
üretim durdu.” Hepsine inat yatırımlar 
da devam ediyor, üretimler de devam 
ediyor. Bu ülkeyi hazmedemeyenler bu 
ülkenin duruşuna katlanamayanlar is-
teseniz de istemeseniz de bu millet, bu 
ülke dimdik ayaktadır, dimdik ayakta 
olarak yoluna devam edecektir” dedi.

“Katarlı Kardeşlerimizin 
Ülkemizle Sergilediği 
Dayanışmayı Unutmayacağız”
BMC Üretim ve Teknoloji Üssü’nün 
hayata geçirilmesinde öncülük eden 
herkesi tebrik eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, projede Türkiye-Katar ortaklığı 
bulunduğunu anımsatarak, Katar Emiri 
Şeyh Temim’e de şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz 
darbe girişiminden Ağustos ayında ya-
şanan kur saldırılarına kadar hemen 
her konuda Katarlı kardeşlerimizin ül-
kemizle sergilediği dayanışmayı asla 
unutmadık, unutmayacağız. Nasıl Tür-
kiye, belli güçlerin Katar’ı kuşatma te-
şebbüsleri karşısında kara gün dostlu-
ğunu göstermişse, Katar da ülkemizin 
karşılaştığı tüm kritik süreçlerde kadir-
şinaslığını ispatlamıştır” dedi.

Bundan sonra da savunma sanayin-
den ticarete, turizmden enerjiye kadar 
Türkiye-Katar iş birliğinin güçlenerek 
devam etmesi temennisinde bulunan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Türkiye, stratejik önemi 
haiz bir coğrafyada barış, huzur ve is-
tikrar abidesi olarak sadece 82 milyon 
halkımız için değil; tüm dost ve kardeş 
topluluklar için bir güven kaynağıdır. 
Bu topraklar tarih boyunca darda ka-
lanların, zulme ve baskıya uğrayan-
ların; dini, dili, inancı, etnik kimliği 
dolayısıyla eziyet çekenlerin yegâne 
sığınağı olmuştur.”

“Silah, Mühimmat ve Askerî 
Teçhizat Bakımından Dışa 
Bağımlılığın Acısını Çok 
Çektik”
Türkiye’nin savunma sanayini geri pla-
na itme lüksü bulunmadığını, Türki-
ye’nin askerî kapasitesiyle, ekonomik, 
siyasi ve diplomatik kabiliyetleriyle 
güçlü olmak zorunda olduğunu vurgu-
layan Cumhurbaşkanı Erdoğan, millî-
lik oranı yüzde 20’lerde olan savunma 
sanayini yüzde 68 oranında millî hâle 
getirdiklerini, bunu da yeterli bulmaya-
rak, bu oranı daha da artırmaya yönelik 
çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Türkiye’nin silah, mühimmat ve askerî 
teçhizat bakımından dışa bağımlılığın 
acısını çok çektiğini, son olarak 1974 
Kıbrıs Barış Harekâtı’nda bunun acısı-
nın yaşandığını aktaran Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şöyle devam etti: “Stratejik 
ortaklarımız bizi yarı yolda bıraktılar. 
Muhabere askerde çok çok önemlidir. 
Muhabere sistemlerimiz çöktü. Strate-
jik ortaklarımız telsizlerimizi susturdu-
lar. Ama şimdi biz onlardan kurtulduk, 
artık kendi telsimizi kendimiz yapıyo-
ruz. Onlara ihtiyacımız yok. Türkiye, 
Kıbrıs Türk’ünün Rum çeteler eliyle 
soykırıma uğramasına engel olduğu 
için bizzat müttefikleri tarafından ce-
zalandırılmıştır. Şimdi de aynı oyunlar 
oynanıyor. Nerede? Suriye’de. Fakat 
şimdi bu oyunları oynayanlar şunu 
bilmeli ki kullandıkları enstrümanlar, 
insan olarak söylüyorum, yanlış ens-
trüman. Bu yanlış enstrümanlar onları 
aldatıyor ama bizi aldatamayacaklar.”

“Savunma Sanayinde Dışa 
Bağımlılık Oranımızı Yüzde 
35’ler Seviyesine Düşürdük”
“Bilhassa savunma sanayii alanın-
da caydırıcılığımız mutlaka çok yük-
sek olmak durumundadır” ifadesini 
kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

konuşmasının devamında konuyla il-
gili şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Türkiye, savunma sanayii başta olmak 
üzere tüm kritik alanlarda, sadece ken-
disine yeterli olmakla kalmayıp, tüm 
dostlarının ihtiyaçlarını da karşılayabi-
lecek düzeye gelmek mecburiyetindir. 
Nitekim attığımız adımlar sayesinde 
2002 yılında yüzde 80’lere bulan dışa 
bağımlılık oranımızı yüzde 35’ler sevi-
yesine düşürdük.”

Türk savunma sanayii şirketlerinin 
yurt dışına, zırhlı araçlar, hava savun-
ma sistemleri, roket sistemleri, simü-
latörler, sahil güvenlik gemileri, ha-
berleşme, komuta kontrol sistemleri 
ve yazılımları ihraç ettiğine işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarının 
kamu imkânları ile özel sektörün tec-
rübe ve dinamizminin birleşmesiyle 
ortaya çıktığını da kaydetti.

Pakistan ile MİLGEM gemilerinin ih-
racatına yönelik 1,5 milyar dolarlık bir 
anlaşma imzalandığı, Ukrayna ile altı 
tane İHA’nın satışına dair mutabakata 
varıldığı bilgisini veren Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, gelişmiş ülkelerin hiç-
birinin ürünün yüzde yüz üretimini 
kendisi yapmadığını, birçok farklı ül-
keden farklı parça tedarik ettiğini ve 
F-35 uçaklarının belli parçalarının Tür-
kiye’den gönderildiğini de sözlerine 
ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMC Üre-
tim ve Teknoloji Üssü’nün Sakarya ve 
Türkiye için hayırlara vesile olmasını 
dileyerek, “Vatanımızın bağımsızlığı 
uğrunda gözlerini kırpmadan canla-
rını veren şehitlerimizi bir kez daha 
rahmetle yâd ediyor, gazilerimizden 
hayatta olanlara Rabbimden sağlık ve 
afiyet niyaz ediyorum” sözleriyle ko-
nuşmasını tamamladı.
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“Teknolojinin Nasıl Bir Güç 
Olduğunu Küresel Şirketlerin 
Piyasa Değerleri Ortaya 
Koyuyor”

Be l e d i y e  b a ş k a n l ı ğ ı  d ö n e -
minde harita çalışmalarında 
Millî Savunma Bakanlığı’nın 

merkezinden başka hiçbir müracaat edi-
lecek bir yer bulunmadığını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir taraftan 
Google, bir taraftan Yandex aracılığıyla 
şimdi yaygınlaşmaya başladı. Fakat bi-
zim çok daha ileriye gitmemiz gereki-
yordu. Harita Genel Müdürlüğümüzün, 

Millî Savunma Bakanlığı çatısı altında 
şimdi güçlü bir şekilde ortaya çıkmış 
olması bizler için bir iftihar vesilesidir. 
Her türlü takdirin üzerindedir” dedi.

Yaklaşık yarım asırdır bilgi toplumundan, 
21. asrın başından beri de dijital dünyadan 
söz edildiğini belirten Cumhurbaşkanı 

“TÜRKİYE’Yİ BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA 
GELECEĞE HAZIRLAMAK İÇİN GEREKEN 

ADIMLARI KARARLILIKLA ATIYORUZ”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre 
Uygulamalarının Tanıtılması Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Ülkemizi her alanda 
olduğu gibi bilim ve teknoloji alanında da geleceğe hazırlamak için gereken adımları 

kararlılıkla atıyoruz. Bu konuda, kamunun ve özel sektörün iş birliği şarttır. Aksi 
takdirde hedeflerimize ulaşamayız” dedi.
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Erdoğan, bilginin ve teknolojinin nasıl bir 
güç olduğunu, küresel şirketlerin piyasa 
değerlerinin en çarpıcı şekilde ortaya koy-
duğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en 
değerli beş şirketinin tamamının, ilk 10 
şirketin yedisinin dijital teknoloji veya 
bu altyapıya dayalı olarak çalışan hizmet 
şirketleri olduğunu vurgulayarak Başba-
kanlığı döneminde himaye ettiği, proje-
lerini yakından takip ettiği, toplantıları-
na düzenli katıldığı alanlardan birinin de 
bilim ve teknoloji olduğunu anımsattı.

Bilim ve teknolojideki gayretlerin sa-
dece savunma sanayinden ibaret ol-
madığını, geniş bant internet abonesi 
sayısının 16 yılda 3 binden 74 milyona 
yaklaştığını, mobil telefon abone sayı-
sının 23 milyondan 80 milyonun üzeri-
ne çıktığını açıkladı.

Türkiye’de elektronik devlet kullanıcı 
sayısının 41 milyonun üzerine çıktığı, 
fiber hatların uzunluğunun 345 bin kilo-
metreye dayandığı ve abone sayısının 2.7 
milyon olduğu bilgisini veren Cumhur-
başkanı Erdoğan, dünyanın çevresine 
yerleştirilen yeni uydular ve hâlen ha-
zırlığı sürdürülen üç yeni uydu ile Türki-
ye’nin bu alanda da yerini alma gayretin-
de olduğunu, geçen haftalarda kuruluşu 
gerçekleştirilen Türkiye Uzay Ajansı ile 
uzay çalışmalarında yeni bir aşamaya 
geçtiklerine inandığını sözlerine ekledi.

“Araştırma-Geliştirme 
Merkezlerimizin Sayısı  
Bini Geçti”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, araştırma-ge-
liştirme merkezlerinin sayısının bini 
geçtiğini, tasarım merkezlerinin 300’e 
yaklaştığını ve teknopark sayısının 81’i 
bulduğunu belirterek Türkiye’nin sana-
yide ve teknolojide kat ettiği mesafenin, 
diğer alanlardaki gayretlerin de altyapısı-
nı oluşturduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığında kurulan bir sis-
temle 81 ildeki tüm yatırımların takip 
edildiğini, Devlet Bilgi Koordinasyon 
Merkezi ile tüm kurumlardan acil du-
rum bilgi akışını koordine ettiklerini 
anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu 
değerlendirmelerde bulundu: “Dünya 
18. yüzyıldan beri bilim ve teknolo-
jinin iç içe geçerek insanların günlük 
hayatlarında çok büyük değişimlere 
yol açtığı bir dönemi yaşıyor. Sanayi 
devrimi, insanlık tarihinde önemli bir 
dönüm noktasıydı. Önce su ve buhar 
gücüyle, ardından elektrik gücüyle 
yükselişe geçen sanayi devrimi, geçti-
ğimiz asırda bilgi teknolojileriyle zirve 
yaptı, zirveye ulaştı. Üretim süreçleri-
nin otomasyonu, bilgisayar ve yazılım 
teknolojilerinin önünü açmıştır. Bu 
yüzyılın başından itibaren ise dünya 
yeni bir yöne doğru evrilmeye başladı. 
Her ülke bu yeni döneme kendi hedef-
lerine göre isimler veriyor. Mesela, Al-
manlar buna endüstri 4.0 diyor. Buna 
karşılık Japonlar toplum 5.0 yaklaşımı 
üzerinde çalışıyor. Amerika’da yaşam 
3.0, dördüncü devrim, birey 4.0 türü 
tartışmalar var. Biz ise millî teknoloji 
hamlesi ve dijital Türkiye diyerek bu 
süreçte yerimizi alıyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne 
geçtikten sonra elektronik devlet ve si-
ber güvenlik koordinasyonunu aynı çatı 
altında toplayacak önemli bir adım at-
tıklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, yerli ve millî yenilikçi tekno-
lojilerin geliştirilmesi, millî yazılımların 
desteklenmesi, kritik altyapıların korun-
ması gibi konuları da aynı kapsamda de-
ğerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu işlerin ka-
rarlılıkla ve yetkin bir şekilde yürütülme-
si için direkt kendisine bağlı olarak dijital 
dönüşüm ofisinin görevlendirildiğini, 
sadece mevcut veriyi muhafaza etmek, 
anlık veriyi takip etmek amacıyla değil, 

bu veriyi işleyerek anlamı hâle getirecek 
ve kullanılabilir hâle getirilecek adımları 
attıklarını bildirdi.

“Yapay Zekâ, Her Alanda 
Dünyanın Geleceğine Damga 
Vuracak Yepyeni Bir Devrim”
Bu süreçte yapay zekânın öne çıkması-
nın kaçınılmaz hâle geldiğine işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zekânın 
her alanda dünyanın geleceğine damga 
vuracak yepyeni bir devrim olduğunu, 
bu değişimin kontrollü gerçekleştirile-
memesi hâlinde çok ciddi sıkıntılarla 
karşı karşıya gelinebileceğini dile getirdi.

Her geçen gün daha da büyüyen verinin 
yapay zekâ ile işlenmeye başlanmasıyla 
gelişmelerin hızının geçmişle mukayese 
edilemeyecek derecede artacağını kay-
deden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay 
zekânın etkin kullanımının sadece üre-
tim ve hizmette değil yönetim ve karar 
alma süreçlerinde de köklü değişikliklere 
yol açılacağını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı 
ve Zeytin Dalı operasyonlarında kulla-
nılan yöntemleri geçmişteki operasyon-
larla karşılaştırmanın mümkün olmadığı 
vurgusunda bulundu. Teknoloji ne ka-
dar gelişirse gelişsin, yapay zekâ nereye 
varırsa varsın insanın her şeyin merke-
zinde olmaya devam edeceğine dikkati 
çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm 
çalışmaları insan merkezli bir anlayışla 
yürütmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Ülkemizi her alanda olduğu 
gibi bilim ve teknoloji alanında da gele-
ceğe hazırlamak için gereken adımları 
kararlılıkla atıyoruz. Bu konuda, kamu-
nun ve özel sektörün iş birliği şarttır. 
Aksi takdirde hedeflerimize ulaşamayız. 
Açılışını yaptığımız harita uygulamaları 
bu iş birliğinin başarılı bir örneğidir.”
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İ nsan hakları; herhangi bir şar-
ta veya statüye bağlı olmadan, 
tüm insanların hiçbir ayrım gö-

zetmeksizin yalnızca insan olmala-
rından ötürü eşit, özgür ve onurlu 
yaşama hakkına sahip olmasıdır. 
Yani insanın, “insanca” yaşaması 
için gerekli, zorunlu koşulları ifade 
eder. Tüm insanların sahip olduğu 
temel hak ve özgürlüklerdir. Herkes, 
ırk, renk, din, dil, düşünce, etnik 
köken, maddi zenginlikler vs. gibi 
fark olmaksızın kanun karşısında 
eşittir. Herkes insanca, eşitçe, hakça 

muamele görmek ister. Bu haklar 
ayrıca; İnsanın insan olmaktan do-
ğan ihtiyaçlarını gidermeye yönelik, 
maddi ve manevi varlığını korumayı, 
geliştirmeyi amaç edinen en temel 
değerlerdir. Bir diğer taraftan, insan 
hakları ve özgürlüklerini insan onu-
rundan doğan siyasi talepler olarak 
da ifade etmek mümkündür.

Günümüzde İnsan hakları ve Özgür-
lüklerinin temelini 10 Aralık 1948 
tarihli İnsan Hakları Evrensel Be-
yannamesi ile 4 Kasım 1950 tarih-
li Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
oluşturmaktadır. İç mevzuatımızın 
bir parçasını oluşturan Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi, ülkemiz tarafın-
dan 1954’te onaylanmıştır. 

İnsan hakları ile özgürlükleri tanı-
mından ve mezkûr bilgilerden sonra 
şöyle devam etmek daha doğru ola-
caktır: Ülkemiz Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde-
ki AK Parti iktidarı dönemine kadar, 
birçok alanda olduğu gibi demok-
rasi, insan hakları, temel özgürlük-
ler alanlarında da antidemokratik, 
insan onurunu ve haysiyetini zede-
leyici pek çok uygulamaya, yasak-
layıcı düzenlemeye şahit olmuştur. 
Toplumun kanayan yaraları haline 
gelen pek çok çözülemeyen mesele, 
ülkemizin huzurunu, milletimizin 
mutluluğunu ve hatta refahı, kal-
kınmayı engeller, önünü tıkar hale 
gelmişti. Ülkemizin demokrasi, in-
san hakları ve özgürlükleri alanında 
AK Parti iktidarı dönemine kadar 
yaşadığı sorunlar, aslında toplumun 
hemen hemen tüm kesimlerinin or-
tak malumudur. Darbeler, özellik-
le 28 Şubat post modern darbesi ve 
sonrasında İslami kesimin çektiği 
sıkıntılar, mezhebi ve etnik temelde 
yaşanan sorunlar, 80 darbesi sonra-
sında cezaevi işkenceleri, özellikle 

Diyarbakır cezaevi zulümleri, gayri-
müslim vatandaşların çektiği sıkıntı-
lar, din, inanç alanında yapılan hak-
sız uygulamalar ve bunların başında 
başörtüsü meselesi, katsayı engeli ve 
en önemli gündemlerimizden meşru, 
milletin oyuyla seçilmiş iktidara yani 
doğrudan milletin ta kendisine kar-
şı gerçekleştirilen 15 Temmuz hain 
darbe girişimi, vatanımıza sığınan, 
kendilerinin de birer “insan” olduğu-
nun feryadıyla hak, özgürlük, insan 
onuruna yakışır bir hayat talebi olan 
Mülteciler…

Şeyh Edebali’nin damadı Osman Ga-
zi’ye nasihat buyurduğu gibi “İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın.” şiarıyla ha-
reket eden AK Parti siyasi hareketi, 
göreve geldiği günden itibaren yal-
nızca kalkınmada değil; demokrasi, 
insan hakları ve özgürlük mücadele-
sinde de dev adımlar attı. Hesabi de-
ğil hasbi, günü kurtarmaya yönelik 
değil hakkı kurtarmaya, adaleti te-
sis etmeye, adaletin ve özgürlüğün 
egemen olduğu bir sistemde milleti-
ni yaşatmaya gayret etti, etmeye de 
devam ediyor. Bu şuurla önce, her 
türlü ret, inkâr ve asimilasyon poli-
tikasına son verildi. TRT’nin Kürt-
çe yayın yapan kanalı TRT ŞEŞ ya-
yın hayatına başladı. Kürtlerin dile, 
kültüre, eğitime, güvenliğe ilişkin 
sorunlarının üzerine kararlılıkla gi-
dildi. Doğu ve Güneydoğu bölgeleri-
ne tarihimizin en büyük yatırımları 
yapıldı. Darbe dönemlerinde toplu-
ma dayatılan temel kanunlar önem-
li ölçüde yenilendi. İşkence Türkiye 
gündeminden çıkartılırken sıfır to-
lerans politikasıyla buna ilişkin ce-
zalar artırıldı. Bu suçları işleyenler 
bakımından zamanaşımı kaldırıldı. 
Gayrimüslim vatandaşlarımıza yö-
nelik reformlarda 1600 yıllık Mor 
Gabriel  Kil isesi,  Cumhurbaşkanı 

AK PARTİ 
DÖNEMİNDE 
DEMOKRASİ, 
İNSAN 
HAKLARI VE 
ÖZGÜRLÜKLER 
ALANINDA 
YAPILAN 
REFORMLAR
İsmail Yılmaz Kan
KTO Karatay Üniversitesi
Özel Hukuk Yüksek Lisans Öğrencisi
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Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde 
Süryani Cemaatine verildi. Ayrıca 
AK Parti döneminde 2 Milyar doların 
üzerinde gayrimüslim cemaatlerine 
vakıf malları iade edildi. Trabzon 
Sümela Manastırı’nda Rumların, Van 
Akdamar’da Ermenilerin ibadet et-
melerine imkân tanındı. Cumhuriyet 
tarihinde bir ilk olarak İstanbul’da 
Süryani kilisesi inşaatına izinler ve-
rildi ve bu kilisenin yapılmasının 
önü açıldı.

Özgürlükler alanında AK Parti hükü-
metleri tarafından yapılan en önem-
li reformlardan birisi de başörtüsü 
ve imam hatiplere katsayı engelinin 
kaldırılmasıydı. Çok fazla insan hak-
kı ihlallerinin yapıldığı, birçok genç 
kızın eğitim hayatının engellendiği, 
kendilerine ve ailelerine zulmedil-
diği, 28 Şubat döneminde zirveye 
çıkan “kamuda başörtüsü yasağı” 
meselesi aşama aşama ülkemizin 
gündeminden kalktı. 2007’de üni-
versitelere başörtülü öğrencilerin 
girmesinin önü açıldı. YÖK başkanı-
nın rektörlüklere gönderdiği talimat-
la yasak uygulamada kalktı. Kamu 
personeli için başörtüsü yasağının 
kalkması da 2013’te gerçekleşti. Ay-
rıca imam hatip liselerinin önüne 
ideolojik sebeplerle getirilen katsayı 
engelini yine AK Parti hükümetleri 
kaldırdı. Vatandaşların idare karşı-
sında uğradığı haksızlıkların gideril-
mesi için Kamu Denetçiliği Kurumu 
oluşturulurken, bireysel hak arama 
yollarında çok önemli adımlar atıldı. 
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel baş-
vuru hakkı getirildi. Vatandaşların 
kişisel verilerinin korunması, anaya-
sal bir hak olarak ilk defa düzenlen-
di. Ve daha bu yazının kapsamının 
yetmeyeceği birçok reform, değişik-
lik, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” 
sözünü kalplere nakşeden icraatlar... 

Burada ayrı bir parantez açılması ge-
reken konu ise insan hakları, özgür-
lükler alanında Avrupa devletlerinin 
ve dünyada süper güç, özgürlükler 
ülkesi olduklarını vaat edenlerle AK 
Parti iktidarı Türkiye’sinin karşılaş-
tırılması. Türkiye’nin anlamı artık 
din, ırk fark etmeksizin tüm coğraf-
yalarda, mazlumun sığınacağı ye-
gâne liman olmuştur. Türkiye artık 
Muhacire Ensar olmuştur, Türkiye, 
fakire ocağında pişen yemekten bir 
kap, evsize evinde bir oda, yurtsu-
za münbit toprağıyla yurt, insanlığa 
dair ümidini yitirmişlere kocaman 
bir ümit, mazlum gönüllere yoldaş, 
samimiyetin ve delikanlılığın dün-
yadaki yüz akı olmuştur. Dünyada 
ırkçılık, İslamofobi, yabancı düş-
manlığı hızla yükselirken Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komi-
serliği  (BMMYK) verilerine göre, 
dünyada yerinden edilen kişi sayısı 
geçen yıl 68,5 milyonu geçmişken 
ülkelerinde yaşanan zulüm ve çatış-
malar sebebiyle evlerini terk etmek 
zorunda kalan kişilerin sayısı ise 25 
milyondan fazla olmuşken; Türki-
ye, Anadolu kıtası büyüklüğündeki 
dâva taşını gediğine koymayı unut-
mayan AK Parti kadroları ile dünya-
da en fazla mültecinin barındığı ülke 
konumundadır. Herkesi kucaklayan, 
herkese el uzatan, herkesin gönlüne 
girmeyi hedefleyen ülkemiz özellikle 
Suriye’de yaşanan iç savaş sonucun-
da milyonlarca sığınmacıya kucak 
açmıştır. Suriye savaşı mağdurları 
için ilk günden beri Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tali-
matıyla açık kapı politikası uygulan-
mış, mazluma umut olunmuştur. AK 
Partinin bu konuda gösterdiği tavrın 
ana çıkış noktası insana hizmet, “Ya-
ratılanı severiz, Yaradan’dan ötürü” 
anlayışı olmuştur.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyindeki beş daimî üyeyi vurgu-
layarak yaptığı meşhur “Dünya beş-
ten büyüktür” çıkışı, insan hakları 
mücadelesinde yeni bir sayfa açmış, 
yeni bir dönemin kapısını aralamış-
tır. Erdoğan, beş ülkenin aldığı ka-
rarların bütün insanlara uygulanma-
sına itiraz ederek cesaretin, eşitliğin, 
insan hakları mücadelesinin bir kez 
daha en önemli değeri olmuştur.

Son tahlilde Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde AK Parti, dünya ve Av-
rupa’nın demokrasiyi, insan hakla-
rını, eşitliği, özgürlüğü sanki daima 
kendi tekelindeymiş gibi davranma-
sına, sahte, samimiyetsiz bir şekilde 
hareket etmesine ve bu kavramları 
kullanarak kendi çıkarlarını sağlam-
laştırmasına, arttırmasına karşın son 
derece insani, yardımsever, samimi, 
sahiplenici tavrıyla mazlum ve mağ-
dur coğrafyaların dostu, hamisi, gö-
nüldaşı oluvermiştir. Gösterilen tavır 
gerçek insan hakları savunucularının, 
gerçek demokrasi, eşitlik, özgürlük 
sevdalılarının kim olduğunu cüm-
le aleme göstermiş ve kanıtlamıştır. 
Malcolm X’in veciz ifadesiyle “Sa-
mimiyetini itibarı” belleyen, bunu 
kendisine değişmez düsturu olarak 
koymuş bir siyasi hareket ve lide-
ri, önce ülkesini son 16 yılda insan 
hakları, özgürlükler ve demokrasi 
alanında sınıf atlattırmış, ardından 
dünya sathında nerede bir zulüm, 
nerede bir haksızlık varsa karşısında 
durmuştur. Bu duruş bize şair Erdem 
Beyazıt’ın şu dizelerini hatırlatmıştır:

“Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin 
kurşun yükünü

Çatlayacak yalanın çelik kabuğu

Sizin bahçenizde büyüyecek imanın 
güneş yüzlü çocuğu…”
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“Eski Musiki Nadide Bir 
Mücevher Gibi Korunması 
Gereken Değerler Arasında”

Ödüllerin, adlarına kurulmuş ku-
rumlara takdim edilen merhum 
Emin Ongan ile Ara Güler’i say-

gıyla yâd ettiğini dile getirerek konuşma-
sını başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ödüllerin Emin Ongan Üsküdar Musiki 

Cemiyeti ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma 
Merkezi-Ara Güler Müzesi’ne verilmesini 
isabetli bulduğunu söyledi.

Üsküdar Musiki Cemiyeti’nin, eskiden 
beri klasik Türk musikisinin üstatlar ta-
rafından icra edildiği ve yeni nesillere ak-
tarıldığı bir kurum olarak hafızalarda yer 
ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, eski musikinin nadide bir mücevher 

gibi korunması gereken değerler arasın-
da yer aldığını kaydetti.

Tek parti döneminde, geleneksel pek çok 
mirası gibi, müziğin de “köhnemiş bir 
zihniyetin ürünü” olarak yaftalanıp yok 
edilmeye çalışıldığını söyleyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, Üsküdar Musiki Cemi-
yeti’nin isminin başına, bu kurumun ça-
lışmalarına yarım asırlık bir ömrü adayan 

“KÜLTÜR, SANAT VE MİMARİ ALANDA 
ALTINA İMZA ATACAĞIMIZ YENİ 

ESERLERLE ECDADA LAYIK, EVLADA 
DA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel 
Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Bize göre bu topraklardaki birlik, beraberlik 

ve muhabbetin gerisinde, kültür ve sanat alanındaki eşsiz zenginliğimiz ve hazinelerimiz 
bulunuyor. Varlığımızı korumak ve geleceğe taşımak için, kültür ve sanatın gücüne, 

etkisine, kapsayıcılığına ihtiyacımız var” dedi
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Emin Ongan’ın adının eklenmiş olmasını 
bir vefa örneği olarak değerlendirdiğini 
ifade etti.

“Geride Bıraktığı Arşivi ve 
Müzesi Ara Güler’in Sanatını 
Gelecek Nesillere Aktaracaktır”
Ara Güler’in ise hayatını fotoğraf ma-
kinası vizörünün arkasında geçirmiş, 
ülkesini ve dünyayı çok daha geniş bir 
bakış açısıyla değerlendirmiş bir sanat 
insanı olduğunu dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, şunları ekledi: “Gerçi 
Ara Güler, hayatta kendisinin “sanatçı” 
olarak sıfatlandırılmasına itiraz eder, sa-
dece “foto muhabiri” olduğunu söylerdi. 
Ama bizler, onun fotoğraflarıyla ortaya 
koyduğu ürünlerin gerisindeki ruhu gö-
rüp anlayabilen kişiler olarak, kendisini 
sanatçı olarak sıfatlandırmaktan onur 
duyuyoruz. Geride bıraktığı arşivi ve 

müzesi, vefatından sonra da Ara Güler’in 
sanatını yaşatacak ve inşallah gelecek 
nesillere aktaracaktır.”

Selçuklu ve Osmanlı başta olmak üzere, 
bu coğrafyada kurulan devletlerin bugü-
ne ulaşan izlerinin, İslam medeniyetinin 
ve kültürünün bu topraklara vurulmuş 
birer mührü gibi olduğunu kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bize düşen 
görev de devraldığımız bu büyük me-
deniyet hazinesine yakışır şekilde dav-
ranmak; kültür, sanat ve mimari alanda 
altına imza atacağımız yeni eserlerle 
ecdada layık, evlada da örnek olmaktır” 
diye ekledi. Gençlik yıllarında kültür ve 
sanat faaliyetlerin çok önemli yer tuttu-
ğu biri olarak sorumluluk üstlendiği her 
yerde bu konuya ehemmiyet verdiğini 
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
döneminde kültür ve sanat alanında da 

çok büyük işlere, eserlere ve çalışmalara 
imza attıklarını, Başbakanlığı ve Cum-
hurbaşkanlığı dönemlerinde de kültür 
ve sanat alanına özel önem verip bu yön-
deki projeleri özellikle himaye ettiklerini 
söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kül-
tür ve sanat insanlarıyla sürekli istişare 
hâlinde olmaya, onların birikimlerinden 
istifade etmeye ihtimam gösterdiklerini, 
AK Partili belediyeleri de bu doğrultuda 
teşvik ederek, medeniyet değerlerine sa-
hip çıkılmasını sağlamaya çalıştıklarını 
sözlerine ekledi.

2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel 
Ödüllerine layık görülen kurumların 
temsilcilerini tebrik edip, bu kurumların 
faaliyetlerine destek olanlara teşekkür 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
Türkiye’nin tüm kültür-sanat insanlarına 
sevgi ve şükranlarını ileterek tamamladı.
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“TÜRK KÜLTÜR VE TARİHİNİ 
YANSITAN FİLMLER DAHA 

FAZLA ÇEKİLMELİ”

K ültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy’un da hazır bulun-
duğu kabulde; yapımcılar Birol 

Güven, Şükrü Avşar, Timur Savcı, Ce-
mal Okan, Muzaffer Yıldırım, Çağrı Öze-
ren, Necati Akpınar, Fatih Aksoy, Kerem 
Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, 
Raci Şaşmaz, Şükrü Erol Avcı, Elif Dağ-
deviren, Bahadır Özdener, oyuncu ve 
yapımcı Şahan Gökbakar, yönetmen 
Onur Tan ve Mahzun Kırmızıgül, oyun-
cular Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay 
Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağ-
lı, Şoray Uzun, Demet Akbağ ile yönet-
men, oyuncu ve yapımcı Yılmaz Erdo-
ğan yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, si-
nema sektörünün uluslararası alanda 
çok daha güçlü hâle gelmesi gerektiği-
ne değinerek, “Türk kültür ve tarihini 

yansıtan filmlerin daha fazla çekilmesi 
gerekiyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, kültür sanat alanında bir sıçrama-
nın gerçekleştirilmesi gerektiğini vur-
gulayarak sektör için devlet yöneticileri 
olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını ve 
yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kabulde yönetmen, oyuncu ve yapım-
cı Yılmaz Erdoğan, Türk sinema ve dizi 
sektörünün uluslararası alanda rekabet 
gücünün artırılmasını amaçlayan yasa 
teklifinin geçtiğimiz günlerde kısa süre-
de TBMM Genel Kurulu’na gelerek ya-
salaşmasına işaret ederek sorunlarının 
çözümü noktasında daha önce böyle 
bir ivme ve hızı görmediklerini söyledi. 
Sektörün tüm paydaşlarıyla ilk kez bu 
kanun dolayısıyla bir araya geldiklerini 
belirten Yılmaz Erdoğan, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’a sektörün sorunlarının 

çözümünde gösterdikleri hassasiyetleri 
ve kabulleri dolayısıyla teşekkür etti.

Senarist ve yapımcı Bahadır Özdener, 
sektörün yıllardır devam eden ve âdeta 
kemikleşmiş bir sorununun 15 günde 
yasa çıkarılarak çözüldüğünü gördükle-
rini dile getirerek, “Başkanlık sistemini 
son iki haftada idrak ettik. Sağladığınız 
birlik sayesinde artık bizim aramızda 
ayrılık gayrılık olmaz” dedi. Oyuncu ve 
yapımcı Şahan Gökbakar millî sinema 
ve geleceği açısından çok önemli bir 
adım atıldığını belirtirken Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın yasayı onayını “tarihî 
bir imza” olarak niteledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy da, gerçekleştirdikleri çalıştaylara 
devam edileceğini, sektörün sorunları 
dinlenerek yine çözüm üretmede aynı 
hızla ilerleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörü temsilcileri 
ve sanatçılardan oluşan heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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1 YAŞINDA
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye’nin Afrin bölgesinde 
PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarını 

etkisiz hale getirmek ve bölge halkını terör örgütü üyelerinin 
zulmünden kurtarmak için 20 Ocak 2018’de  

“Zeytin Dalı Harekâtı” başlatıldı.
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21 Ocak’ta zırhlı araçlar ve tank 
desteğiyle Türk askeri Af-
rin kırsalına kuzey, doğu ve 

batı yönlerinden girdi. Kilis Gülbaba 
açılan ilk cephe olurken Azez ise ikin-
ci cephe oldu. İlk 9 günde TSK ve ÖSO 
5 belde 14 köy olmak üzere 19 noktada 
kontrolü sağladı. Burseya dağına Türk 
bayrağı dikildi. Böylelikle harekâtta 
önemli bir aşama geride kalırken Af-
rin’e ulaşılmasına sadece 13 kilometre 
kaldı. 3 Mart’ta ise çok sayıda teröristi 
barındıran ve Afrin’e ulaşan yaklaşma 
istikametindeki Racu bölgesinde kont-
rol sağlandı.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ha-
rekâtın 21. Gününde 1062’ye 32. Gü-
nünde 1595’e yükseldi. Darmık dağında 
bulunan bölücü terör örgütünün sözde 
lideri Abdullah Öcalan posteri Türk sa-
vaş uçakları tarafından bombalanarak 
imha edildi. Köylerdeki kontrolün sağ-
lanmasının ardından sıra Afrin merke-
zinin kuşatılmasına yönelik harekâta 
geldi. Bu kapsamda sürdürülen çalış-
malar sonucu, tüm kuvvetler, 18 Mart 
sabahı Afrin’in kuzeyinde birleşti.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dö-
nümü olan 18 Mart 2018’de Afrin mer-
kezi kontrol altına alındı. Afrin mer-
kezini teröristlerden temizleyen TSK 
unsurlarına halk sevgi gösterilerinde 
bulundu. Zeytin Dalı Harekâtı sonu-
cunda, 200’den fazla meskûn mahal 
teröristlerden arındırılırken, 2 bin kilo-
metrekarelik alanda kontrol sağlandı. 
TSK’dan 55, Özgür Suriye Ordusu güç-
lerinden 398 personelin şehit olduğu 

harekât sonucunda, 4 bin 608 terörist 
etkisiz hale getirildi. Afrin’in terör un-
surlarından temizlenmesinin ardından 
başlatılan çalışmaların ardından bin 
500’den fazla el yapımı patlayıcı ile 
yaklaşık 300 mayın imha edildi.

Topçu, ÇNRA ve diğer ateş destek va-
sıtaları da ilk günden itibaren muharip 
uçaklara ilave olarak harekâta destek 
sağladı. Taarruz helikopterleri ve genel 
maksat helikopterleri de harekâtta gö-
rev aldı. Hava harekâtlarında teröristle-
rin bulunduğu bölgeler, uçaklardan atı-
lan akıllı mühimmatlarla vurulurken, 
harekât boyunca İHA ve SİHA’lar keşif, 
gözetleme ve ateş desteği kapsamında 
etkin olarak görev aldı.

Harekâtın sivillere zarar vermeden üs-
tün bir başarıya tamamlanmasında baş-
ta İHA ve SİHA’lar olmak üzere yerli ve 
milli silah sistemlerinin kullanılmasının 
büyük etkisi oldu. Harekât kapsamında 
teröristlerin döşediği mayın ve el yapı-
mı patlayıcıların imhasında ise METİ, 
PMKİ ve SAS timleri görev aldı.

Bölgeyi daha önce terk etmek zorunda 
kalan halk, güvenliğin sağlanmasının 
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ardından evlerine dönmeye başladı. 
Huzur ve istikrarın sağlanmasına yö-
nelik teröristlerin zarar verdiği Afrin 
Barajı, Türkiye tarafından onarıldı, acil 
yardım hastanesi açıldı, halka gıda yar-
dımı yapıldı. Mehmetçik tarafından ku-
rulan sahra fırınıyla da bölgede günde 
15 bin ekmek dağıtıldı.

“Afrin’de Bütün Terör 
Örgütlerini Tünellere Gömdük”
Afrin Harekâtı’nın birinci yıl dönümü 
vesilesiyle konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, vatandaşlardan şehitler için 
birer Fatiha okumasını istedi.

Konuşmasına başlamadan önce Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel-
kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler 
ve kuvvet komutanlarıyla Afrin Ha-
rekâtı’nın birinci yıl dönümü dolayısıyla 
bir bağlantı kurduğunu, harekâta katılan 
general, subay, astsubay ve uzman ça-
vuşlara seslendiğini belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Biz onlarla Afrin’de bütün 
terör örgütlerini gömdük, tünellere göm-
dük, aynı şekilde Cerablus’ta gömdük, 
El Bab’da gömdük, Cudi’de gömdük, 

Gabar’da gömdük, Tendürek’te gömdük 
ve bugünlere geldik” diye konuştu.

Türkiye’nin toprağına göz dikenlerin 
gözlerini çıkaracaklarını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mesele ne 
Suriye meselesidir, ne Irak meselesidir, 
Doğu Akdeniz veya Ege meselesi değil, 
doğrudan doğruya Türkiye meselesi, 
Türk milleti meselesi olduğunu be-
nim Ordulu kardeşlerim çok iyi biliyor. 
İçeride, dışarıda her gün ağız değişti-
renlerin, her gün tavır değiştirenlerin, 
her gün politika değiştirenlerin aslında 
neyin peşinde olduğunu Ordu gayet 
iyi biliyor, bunun için de Ordu Cum-
hurbaşkanına sahip çıkıyor, Cumhur-
başkanlığı Hükûmet Sistemi’ne sahip 
çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.
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SAVUNMA SANAYİSİNDE 
HEDEFLER BÜYÜYOR

Türk savunma sanayisinde, güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu ürünlerdeki 
yerlilik oranının artırılması, geleceğin muharebe ortamına hazırlanılması 

amacıyla geçen yıl bir dizi yeni proje başlatıldı

Gökbey helikopterinin 
ilk uçuş testi 

gerçekleştirildi.

Akıncı İHA projesi 
hayata geçirildi.Türkiye’nin ilk deniz 

füzesi olan Atmaca’nın 
seri üretim sözleşmesi 

imzalandı.

Çok Amaçlı Faz Dizinli 
Radar’ın (ÇAFRAD) test 

atışı gerçekleştirildi.
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Uzun menzilli bölge hava 
ve füze savunma sistemi 
Siper Projesi başlatıldı. 

Yerli helikopterlerde kullanılacak 
turboşaft motorun ilk ateşlemesi 

yapıldı.

Yerli ve milli 4,5 G 
baz istasyonu Ulak 

devreye alındı.Yerli helikopterlerde 
kullanılacak turboşaft motorun 

ilk ateşlemesi yapıldı.

Altay tankının seri 
üretimine geçildi.
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10 SORUDA

OLAYLARI

1 Venezuela-ABD  
geriliminin tarihi arka planı ne? 
Venezuela-ABD ilişkileri, halkçı ve sosyalist 
politikalar benimseyen Hugo Chavez’in 1999’da 
devlet başkanı seçilmesinden sonra gerilmeye 

başladı. Chavez’in Küba, İran, Rusya gibi ülkelerle iyi ilişki 
kurması ve kamulaştırılma politikaları ABD yönetimleri-
nin tepkisini çekti. Chavez’in 2013’te ölümünden sonra 
Maduro döneminde de ilişkiler gergin seyretti

2 Maduro nasıl  iktidara geldi? 
Hugo Chavez, ölmeden önce yardımcısı Ma-
duro’yu yerine aday gösterdi. Chavez’in ölü-
münden sonra Nisan 2013’te yapılan seçimler-
de, Maduro yeni devlet başkanı oldu. Maduro, 

Mayıs 2018’deki devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 68 oy 
alarak kazandı

3 Maduro döneminde  
olaylar nasıl  başladı?
2014’te ülkenin batısında güvenlik sorunları 
gerekçesiyle protesto gösterileri başladı. Pro-
testolar 

hükümet karşıtı 
gösterilere dö-
nüştü. Ekonomik 
durumu gerekçe 
gösteren muhale-
fetin son iki yılda-
ki protestolarında 
çıkan çatışmalarda 
çok sayıda kişi 
hayatını kaybetti 

4 Ekonomik krizin başlaması ve siyasi 
krize dönüşme süreci nasıl  oldu
Venezuela ekonomisi, 2014’ten itibaren petrol 
fiyatlarının gerilemesiyle sıkıntıya girdi. İhra-
cat gelirinin yüzde 95’ini petrol satışlarından 

elde eden Venezuela sıkıntıya düştü. Mal kıtlığı nedeniyle 
fiyatlar yükseldi, enflasyon arttı 

5 Trump döneminde  
Venezuela politikası sertleşti  mi?
ABD yönetimleri, Maduro’yu “diktatör” olarak 
anıyor ve Venezuela’ya yaptırım uyguluyor. 
Trump yönetiminin Venezuela muhalefetiyle 

gizlice görüştüğü, ordudaki bazı eski komutanlarla “dar-
be” konusunu ele aldıkları ortaya çıktı. Latin Amerika’da 
kabarık darbe sicili bulunan ABD’nin bu kez muhaliflere 
darbe yardımından “vazgeçtiği” belirtildi
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6 Ülkede muhalefe-
tin talebi ne?
Muhalefet, Maduro’nun meşru-
iyeti olmadığını öne sürerek görevi bırakma-
sını istiyor. Seçimlere hile karıştırıldığını 

iddia eden muhalefet, erken seçim talep ediyor

7 Maduro taleplere  
nasıl  yaklaşıyor?

Maduro, ülkesinde ABD destekli 
darbe teşebbüsü olduğunu vurgulu-
yor. Maduro, muhalefete “ABD’ye 

güvenmeyin. Onların dostları yok, çıkarları 
var. Venezuela’nın petrolüne ve zenginlikleri-
ne karşı açılmış pençeleri var.” dedi

8 Latin Amerika ülkelerinin 
tavrı ne?

ABD ve Kanada dışında Latin Amerika 
ülkeleri Kolombiya, Peru, Ekvador, Para-
guay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta 

Rika ve Guatemala, Guaido’nun geçici başkanlığına destek 
verdi. Bolivya ve Meksika ise Maduro hükümetine desteği-
ni sürdürüyor

9Dünya ülkelerinin tepkisi ne oldu?

Avrupa ülkelerinden Venezuela’da “siyasi geçiş” 
ve “yeniden seçim çağrıları” yapıldı. Şu ana 
kadar, İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka 
ve Kosova, Guaido’ya desteğini açıkladı. Çin, 

Rusya ve Türkiye ise Maduro hükümetini desteklediklerini 
bildirdi

10 Olaylara uluslararası medya-
nın yaklaşımı nasıl?

Uluslararası medya, son yıllarda 
Venezuela’daki hükümet karşıtı 
gösterilere geniş yer verdi. Ekonomik 

sıkıntılara yoğunlaşan medya, Guaido’nun kendini devlet 
başkanı ilan etmesini flaş haber olarak duyurdu. Uluslara-
rası medya, seçilmiş Devlet Başkanı Maduro’yu destekle-
yen taraftarlarına yer vermedi
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VENEZUELA’DAKİ GELİŞMELERE 
DÜNYADAN TEPKİLER

ABD, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, 
Kosta Rika ve Guatemala, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ülkenin “geçici devlet 
başkanı” olarak tanıdığını ilan etti. Meksika, Bolivya, Küba, Türkiye ve Rusya, Devlet 

Başkanı Maduro’ya desteğini ifade eden ülkeler olarak öne çıktı

VENEZUELA 
DEVLET BAŞKANI
NICOLAS MADURO

ABD GUAIDO’YU “GEÇİCİ 
DEVLET BAŞKANI” 
OLARAK TANIDI
ABD GuaIdo’yu “geçici 
devlet başkanı” olarak 
tanıdı

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’DAN MADURO’YA 
DESTEK TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, dün Maduro’yu 
arayarak “Maduro kardeşim! 
Dik dur, yanındayız” ifadesini 
kullandı

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
SÖZCÜSÜ MARIYA 
ZAHAROVA
“Venezuela’daki olaylar, ilerici 
Batı toplumunun oradaki ikti-
darı elle değiştirerek uluslara-
rası hukuka, egemenlik ve dev-
letin iç işlerine karışılmamasına 
nasıl baktığına örnektir.” 

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
SÖZCÜSÜ HUA ÇUNYING 
“Çin, Venezuela’ya dış 
müdahaleye karşı çıkıyor.” 
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AVRUPA’DAN FARKLI SESLER

AB KONSEYİ BAŞKANI  
DONALD TUSK
“Umarım tüm Avrupa 
Venezuela’daki demokratik 
güçlere destek verir. Maduro’nun 
aksine Ulusal Meclis ve Juan 
Guaido Venezuela vatandaşlarının 
verdiği demokratik yetkiye sahip.” 

FRANSA CUMHURBAŞKANI 
EMMANUEL MACRON
Venezuela’da Mayıs 2018’de 
yapılan seçimleri “yasa dışı” 
olarak nitelendirdi

KOLOMBİYA DEVLET 
BAŞKANI IVAN DUQUE
“Kolombiya, Venezuela 
halkının diktatörlükten 
kurtulması için Juan 
Guaido’yu Venezuela’nın 
devlet başkanı olarak 
tanıyor ve demokratik 
geçişi destekliyor.” 

BM GENEL SEKRETERİ 
ANTÓNIO GUTERRES
Venezuela’da taraflara 
tansiyonu düşürme, 
şiddeti ve gerginliği 
önleme çağrısında 
bulundu

AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK 
POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ 
FEDERICA MOGHERINI
“Venezuela’da anayasal düzene 
uygun bir şekilde, acilen güvenilir 
ve özgür seçimlerle sonuçlanacak 
siyasi bir süreç başlatılmalıdır.” 

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI
HEIKO MAAS
“Bütün tarafları ölçülü olmaya ve 
şiddetten kaçınmaya çağırıyoruz. 
AB ortaklarımızla ortak bir tepkiyi 
koordine edeceğiz.”

İNGİLTERE AVRUPA VE 
AMERİKA’DAN SORUMLU DEVLET 
BAKANI ALAN DUNCAN
“Siyasi kriz yeterince 
uzun sürdü. Şimdi bütün 
Venezuelalılar için barışçıl 
çözüme gidecek yolu bulma 
zamanıdır.”

ARJANTİN DEVLET BAŞKANI 
MAURICIO MACRI
“Juan Guaido’yu geçici devlet 
başkanı olarak tanıyarak 
kendisine olan desteğimi 
açıklamak isterim. Arjantin, 
Venezuela’da demokrasinin 
yeniden tesisini ve hayat 
şartlarının yükseltilmesini tüm 
gücüyle destekleyecektir.” 



Mutlu olmalarına karlı bir tepe ile 
kızakları yetiyor.
Van’ın Gevaş ilçesinde kar yağışı 
sonrası etkili olan güneşli havayı 
fırsata dönüştüren onlarca çocuk, 
tahta ve plastik borulardan yaptıkları 
kızaklarla gönüllerince kayak yaptı.
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ENDÜLÜS’ÜN GÖZBEBEĞİ:
KURTUBA
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Fethinden itibaren İslam kültür ve medeniyetinin 
filizlenip boy saldığı, üç semavi dinin mensuplarının 

asırlarca huzur içinde yaşadığı, muhteşem 
mimarisiyle gözlerin kamaştığı, zamanında Akdeniz 
havzasının diplomatik merkezi haline gelen, Ortaçağ 
karanlığını aydınlatan, İslam’ın Avrupa’ya hediyesi, 

Endülüs’ün gözbebeği Kurtuba şehri, geçmişin 
izlerini günümüze taşıyor.
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Bir zamanlar kitapları, kütüpha-
neleri, üniversiteleri, filozofla-
rı, kâşifleri, mucitleri ile adeta 

bir ilim üssü olan bu şehri, Endülüs’ün 
meşhur âlimi el-Huşenî şu cümlelerle 
tavsif ediyor: “Kurtuba… Bu büyük 
şehir… İmâmet’in yurdu, Endülüs top-
lumunun merkezi, faziletlerin made-
ni, faziletli kişilerin meskeni, ilimlerin 
mahzeni, âlimlerin toplanma yeri ve 
yeryüzünün direği.” Bir başka müellif 
ise, “İşbiliye’de (Sevilla) bir âlim öldü-
ğünde kitapları satılmak istenir ve Kur-
tuba’ya taşınıp orada satılırdı. Kurtu-
ba, Allah’ın beldeleri içinde kitabın en 
çok olduğu yerdir.” diyerek şehrin kül-
tür seviyesini yansıtıyor. Peki, Müslü-
manların bugün sadece turist olarak 
gezip dolaştığı, atmosferinden etkile-
nip “Ah Endülüs” deyip iç çektiği, gö-
nül coğrafyamızın Batı Avrupa’daki bu 
şehrinin fetihten-reconquıstaya, ke-
malden zevale uzanan sergüzeşti nasıl 
olmuştu? Bunun cevabını aralamak 
için 13 asır önceye gitmemiz gerekiyor.

Tarihe yön veren büyük kumandan 
Musa bin Nusayr, emrindeki İslam 
ordusuyla, sadece memleketleri de-
ğil gönülleri de fethederek Kuzeybatı 
Afrika’yı İslamiyet’le şereflendirir ve 
gözünü Avrupa kıtasına diker. Dün-
ya haritasını yeniden çizen savaşlara 
imza atan bu bilge komutan, Tarık bin 
Ziyad’daki kabiliyet, cesaret, hitabet, 
şecaat gibi hasletleri keşfederek, onu 
Endülüs’ün fethine memur eder. 

Tarihin en büyük zaferlerinden birine 
yol gösteren Tarık bin Ziyad, 8. asrın 
şafağında, 711 tarihinde, emrindeki 4 
gemi ve 7 bin seçme mücahid ile Af-
rika ile Avrupa’nın kesiştiği boğazı 
aşarak Endülüs’e yani Avrupa toprak-
larına ayak basar. Buraya geçici değil, 
kalıcı olarak geldiklerini göstermek 
için bindikleri gemileri yakarlar. Ora-
da yakılan o ateş 8 asır boyunca Avru-
pa’yı ve bütün dünyayı aydınlatmaya 
yeter. Tarık bin Ziyad’ın, askerlerine 
hitaben “Arkamız deniz, önümüz düş-
man! Ya zafer, ya şehadet!” haykırışıyla 

başlayan fetihlerle, Tuleytula (Tole-
do), Kurtuba, İşbiliye, Maride, Barse-
lona, Arbuna, Kadis, Galicia, Saragus-
ta, Leon Kataloni gibi şehirler birer 
birer düşer. Kısa sürede İspanya’nın 
tamamını fetheden efsanevi komutan 
Tarık bin Ziyad, adını tarihe altın harf-
lerle yazdırır. Yaktığı gemiler “gemileri 
yakmak” deyimi olarak edebiyattaki 
yerini alır. Endülüs’e geçtiği boğaz ise 
haritalara Cebel-i Tarık olarak yazılır.

Abbâsîlerin, Emevî hânedanına son 
vermesiyle Endülüs İslâm medeniye-
ti sekiz asırlık mevcudiyeti boyunca 
birçok evreler geçirir: Endülüs Emevî-
leri (756-1031), Mülûkü’t-tavâif (1031-
1090), Murâbıtlar (1090-1147), Muvah-
hidler (1147-1229) ve son olarak Benî 
Ahmer Devleti (1238-1492). Endülüs’te 
meydana gelen otorite boşluğun-
dan yararlanan Hıristiyan krallıklar 
ise Müslümanlara karşı birleşirler ve 
Endülüs’te İslâm hâkimiyetinin son 
temsilcisi olan, Elhamra Sarayı gibi İs-
lâm mimarisinin en güzel örneklerini 
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veren Gırnata Benî Ahmer Devleti’ni 
yıkarlar. Artık Endülüs Müslümanları 
için çile ve ızdırap dolu günler baş-
lar. İslam medeniyetinin asırlar boyu 
ürettiği binlerce kitap engizisyon ta-
rafından yakılır. 1499’dan 1614’e kadar 
Müslümanlar zorla vaftiz edilir; razı 
olmayanlar öldürülür ya da sürülür. 
Onların imdadına, Kemal, Oruç, Hızır 
Barbaros, Turgut, Salih, Aydın Reis 
gibi Osmanlı denizcileri yetişir. Hıris-
tiyan kralların zulmü altında inleyen 
100 binlerce Endülüslü Müslüman ve 
Yahudi’yi gemilerle, Kuzey Afrika’da-
ki Osmanlı topraklarına ve İstanbul’a 
taşırlar. Ancak bu büyük sürgün ve 
yıkım hareketi bile İslâmiyet’in bura-
daki izlerini silmeye yetmez. Kurtuba 
Ulucamii, Gırnata Elhamra Sarayı, Me-
dinetü’z-Zehra Sarayı, Caferiyye Sara-
yı, Altın Kule, şehir ve kale kalıntıları 
bölgedeki tesirlerini sürdürür.

Endülüs İslam Medeniyeti’nin en mü-
him yerleşim merkezi İspanyolca Cór-
doba diye telaffuz edilen Kurtuba’dır. 
Stratejik konumundan dolayı burası 
Endülüs Emevi Devleti’nin başşehri 
yapılır. Çağdaşı İstanbul ve Bağdat ka-
dar renkli bir nüfusa sahip olan Kurtu-
ba’da, 200 bin ev, 600 cami, medrese 
ve kütüphane, 800 hamam, 50 has-
tane, Avrupa’nın ilk tıp fakültesi ve 
muhtelif sanayi tesisleri vardı. 400 bin 
ciltlik kütüphanesiyle 10. asrın sonla-
rında bir ilim merkezi haline gelir, Av-
rupa, Kuzey Afrika ve hatta Asya’dan 
gelen âlimler, ilim talipleri, seyyahlar, 
tüccarlar ile dolup taşar. Böylece çeşit-
li ilim dallarında temayüz eden birçok 
renkli sima yetişir ve böylece Endü-
lüs’ün Kurtuba’sı dünyanın pırlantası 
oluverir.

Avrupa’nın dünyaca ünlü şehirleri 
kirli, bakımsız ve karanlık içindey-
ken, yaklaşık yarım milyon nüfuslu 
Kurtuba’da, kanalizasyon, temiz içme 

suları, bakımlı ve gece lambalarıyla 
aydınlanan sokaklarıyla müreffeh ve 
modern bir hayat yaşanıyordu. Ünlü 
tarihçi Draper, bu dönemi şöyle ifade 
eder: “Londra ve Paris’in karanlık so-
kaklarında insanlar çamura batmadan 
evlerine dönemezken, Kurtuba’nın taş 
döşeli aydınlık kaldırımlarında yürü-
menin zevkine varıyorlardı.”

Kurtuba’da bugün ayakta kalan en 
meşhur yapı ise hiç şüphesiz bütün 
dünya camileri içinde de müstesna 
bir yeri bulunan, büyüklüğüyle İslâm 
âleminde Sâmerrâ Ulucamii ile Ebû 
Dülef Camii’nden sonra üçüncü sırada 
yer alan Kurtuba Ulucamii’dir. 786’da 
başlayan cami, zamanla yapılan ekler-
le bugünkü şekline kavuşur. Mimari 
kuruluşun temelini teşkil eden kır-
mızı ve beyaz taşlı sütunlar ve at nalı 
kemerlerden oluşan taşıma sistemi, 
tezyinat aracı olarak da hesaplanır ve 
sade görünümlü dış cephesiyle tezat 
teşkil eden iç mekânların çarpıcı zen-
ginlikteki süslemeleri ve kûfî yazılar-
la ziynetlenen dekorasyonuna destek 
olur. Ayrıca, tavan kaplamalarında 
ve minberinde görülen ahşap işçiliği 

tezyinat açısından müstesna bir yere 
sahiptir. 

Bu devirde bilim dünyasına adını al-
tın harflerle kazıyan Endülüslü bilim 
adamlarının eşsiz eserleri karanlık Or-
taçağ Avrupa’sına ışık olur; Rönesans, 
Reform ve Aydınlanma’ya zemin hazır-
lar. Fakat Endülüs’ün bu parlak ışığı; 
istilalar, isyanlar ve savaşlar ile söner.
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GENÇLİK KOLLARI İL DANIŞMA 
MECLİSİ TOPLANTILARINDA 

SEÇİM VURGUSU

AK Parti Gençlik Kolları, Mahalli İdareler Seçimi’ne giden süreçte 
hazırlıklarını son sürat devam ettiriyor. 31 Mart’ta yapılacak yerel 

seçimler öncesi çeşitli konularda istişarelerin yapılması, gerekli dayanışma 
ortamlarının oluşması ve sahada koordineli şekilde çalışılabilinmesi için 
AK Parti Gençlik Kolları İl Danışma Meclisi toplantıları gerçekleştirildi.



A K  P A R T İ

B Ü LT E N İT Ü R K İ Y E

İ l başkanlıklarımızın ev sahipli-
ğinde düzenlenen Danışma Mec-
lisi toplantılarına Gençlik Kolları 

MYK ve MKYK üyelerimiz de iştirak 
etti. Teşkilatlarımızın coşkulu ve is-
tekli halleri, yerel seçim çalışmaları-
nın gençlerin enerjisiyle süreceğini ve 
Türkiye’nin yarınlarının, Türkiye’nin 
yarınını en güzel yere taşıyacağının 
göstergesiydi.

“Yedi Düvele Karşı Mücadele 
Vereceğiz”
İl Danışma Meclisi toplantılarımız 
yaklaşık 70 şehirde düzenlendi. An-
kara’da yapılan toplantımıza Cumhur-
başkanımız ve AK Parti Genel Başka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan telefon 
ile katılarak gençlerimize seslendi. 

Cumhurbaşkanımız buradaki konuş-
masında, “31 Mart yerel seçimlerinde 
yedi düvele karşı mücadele vereceğiz. 
Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıyo-
ruz.” dedi.

“Gençlik Kolları Olarak 
Kurulacak Gönül Köprüsünün 
Odağında Yer Alıyoruz”
Danışma Meclisi toplantılarımızın 
ilki Şanlıurfa’da gerçekleşti. Buradaki 
programa katılan Gençlik Kolları Ge-
nel Başkanımız Ahmet Büyükgümüş, 
gençlerin, inşa edilecek gönül köprü-
lerinin odağında olduğunu vurguladı. 
Gençlik Kolları Başkanımız Büyük-
gümüş “Partimizin esası şudur ki; bir 
seçim biter ertesi gün yeni seçime 

hazırlanmak için çalışmalarımız de-
vam eder. Cumhurbaşkanımızın kati 
bir şekilde vurguladıkları gibi AK Parti 
gönül köprüsü inşa etmekle mükellef-
tir. Bizler de teşkilat olarak bu gönül 
köprüsünün odağında yer alıyoruz, 
bunun da merkezinde gençlik kolları-
mız var.” dedi. 

Teşkilatlarımızın faaliyet raporunun 
sunumuyla başlayan İl Danışma Mec-
lisi toplantılarımızda, teşkilatlarla il-
gili görüşler iletildi, istişareler yapıldı. 
Özellikle 31 Mart yerel seçimlerinde 
sandık müşahitlerinin en kilit nokta-
da görev alacağı konuşuldu. Mahalle 
yönetimlerinin gönüllere en yakın 
teşkilat olması nedeniyle aktif çalış-
malarını sürdürme gerekliliği vurgu-
landı. Genel Merkez yöneticilerimizin 
konuşmalarında dile getirdiği birlik ve 
beraberlik vurgusu, toplantılarımızı 
amacına ulaştırdı.

İl Danışma Meclisi toplantılarımız, AK 
Parti’mizin gönül belediyeciliği hede-
finin gençlerden başlayan bir halka 
ile yayılacağının adeta bir teminatı ol-
muştur.
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T oplantının ardından düzen-
lenen yemekte AK Parti’nin 
öncü kadınları olan; Genel 

Başkan Yardımcıları; Fatma Betül 
Sayan Kaya, Jülide Sarıeroğlu, Leyla 
Şahin Usta, Çiğdem Karaaslan, Ana 
Kademe MKYK üyeleri, Kadın Bakan-
lar ve Milletvekilleri, Kadın Kolları 
MKYK üyeleri, Gençlik Kolları Kadın 
MKYK üyeleri, İl Kadın Kolu başkan-
ları, Kadın Belediye Başkan adaylarını 

daha yakından tanımak düşüncesiyle 
bir araya gelmişlerdir.

4219 Kadın Aday Adayıyla 
Bizzat İllere Giderek 
Görüşüldü
Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı 
Lütfiye Selva Çam, katılımcılara hi-
taben yaptığı konuşmasında; “4219 
aday adayımızla bizzat illere giderek, 
11 bölge esasıyla koordinatörlerimiz, 

İlçe Kadın Kolu Başkanlarımız, İl Ka-
dın Kolu Başkanlarımızla birlikte ta-
nışma ve değerlendirme toplantıları 
yapıldı. Bu dönem ilçelerdeki aday 
belirleme komisyonlarında Kadın 
Kolu Başkanlarımız ve Gençlik Kolu 
Başkanlarımızda yer alacaklar. Aynı 
şekilde ildeki aday belirleme komis-
yonunda da İl Kadın Kolu Başkanları-
mız yer alacaktır.” dedi.

AK PARTİ’NİN ÖNCÜ KADINLARI BULUŞTU

30 Ocak’ta Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam Başkanlığında, 
Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyeleri ve 24 kadın belediye başkan adayıyla yerelde 

kadın farkındalığını arttıran tecrübe paylaşımının yapıldığı kadın siyasetçileri 
buluşturan toplantı gerçekleştirildi.
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“Cumhurbaşkanımızın kadınlara her 
daim destek vermesi, pozitif ayrımcı-
lık yapmasıyla birlikte bugün her ka-
demede kadınlarımız temsil ediliyor.” 
diyerek sözlerine devam eden Genel 
Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye 
Selva Çam, “Başlangıç itibariyle eği-
tim çalışmalarımızı yaptık. Yerelde 
nasıl başarılı oluruz bunun için detay-
lı bir şekilde çalıştık. Anket çalışma-
ları yaptık. Sorunların neler olduğunu 
tespit ettik. Her ilimiz ve ilçemiz için 
bize gelen sorunları toplayarak onları 
İl Başkanlarımıza, adaylarımıza, Ka-
dın Kolu Başkanlarımız aracılığıyla 
ileteceğiz. Bir de önümüzdeki süreçte 
her bir günü vesile kılıp yerel seçim-
lere yönelik oy potansiyelimizi arttı-
rabilecek, geniş kitlelere ulaşabilecek 
neler yapabiliriz? Sorusuna bunun 
için de bir çalışmamız var.” diyerek 
cevap verdi. 

Genel Merkez Kadın Kolları Başka-
nı Lütfiye Selva Çam, “Sandık esaslı 
çalışma, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
her dönem teşkilatlarımıza vermiş 
olduğu bir talimattır. AK Kadınlar 
sahada SES (Sandık Esaslı Sohbet) 
getiriyor diyerek bütün ev sohbetleri-
mizde, çat kapı ziyaretlerimizde dahil 
olmak üzere tamamıyla sistematik bir 
şekilde sandık esaslı olarak bu çalış-
maları yürüteceğiz. Bunun ciddi ma-
nada programlamalarını İl Kadın Kolu 
Başkanlarımızla yaptık. Herhangi bir 
kaçağa müsaade etmemek için de 
sandıklarımız ziyaret edildikten son-
ra Genel Merkezimizden de telefon-
la o evlerimizi arayarak onlara hem 
hayır dualarını ve desteklerini almak 
için telefon görüşmeleri yapıyoruz.” 
ifadelerine yer verdi.

“Belediye Meclis Üyeliklerinde 
En Fazla Başvuruyu Aldık”
“Şu anda genele baktığımızda tüm 

kadın vekillerimizin yüzde 17,1’e 
tekabül ettiğini ve en fazla kadın 
temsiliyetinin genelde olduğunu gö-
rüyoruz. Partimizdeki orana baktığı-
mızda ise yüzde 18’in üzerinde kadın 
temsiliyeti söz konusu. 2009 Yerel 
Seçimlerinde Belediye Başkanlarının 
maalesef binde 8’i kadın idi. Beledi-
ye Meclis Üyelerinin ise yüzde 4’ü. 
İl Genel Meclis Üyelerinin ise yüzde 
3,25 kadınlardan oluşuyordu. Son 
yerel seçimlerde 30 Büyükşehir Bele-
diye Başkanının yalnızca 3’ü, 1364 İl, 
ilçe ve belde belediyelerinin ise yal-
nızca 37’si toplamda kadın belediye 
başkanı olarak seçildiler. Bu da top-
lam belediye başkanları içerisine sa-
dece yüzde 2’lik bir rakama tekabül 
ediyor” diyen Genel Merkez Kadın 
Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, 
“20.498 Belediye Meclis üyeliğinin, 
sadece 2.198’i kadınlardan oluşuyor-
du. Yani burada yüzde 10’a tekabül 
ediyor. 1.251 İl Genel Meclis üyeliği-
nin ise sadece 60’ı yani yüzde 4,79’ u 
kadınlardan oluşuyordu. AK Parti bir 
önceki dönem yani 2014’te, 18 kadın 
adayı gösterdi. Bunların 7’si beledi-
ye başkanlığını kazanmış oldu. Ve 
bugün baktığımızda belediye meclis 
üyeliklerinde en fazla başvuruyu al-
mış durumdayız. 24 Belediye Başkan 
adayımız var.” dedi.

“Birbirimize Destek Olacağız, 
Omuz Omuza Vereceğiz ve 
Başarıya Ulaşacağız”
Genel Merkez Kadın Kolları Başka-
nı Lütfiye Selva Çam, “Sayın Genel 
Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın 
2005 yılında yaptığı toplantıdaki hi-
tapları şu şekilde; “Siyaseti kadınsız 
düşünmek hayatı yarım algılamak 
anlamına gelir. Kaldı ki Türk siyase-
tinin erkek hakimiyetinde geçen üç 
çeyrek asırlık tarihi de bize bu işin bu 
şekilde devam edemeyeceğini açıkça 

gösteriyor. Kadınlarımız bir lütuf ola-
rak değil kontenjan tanınarak, vitrin 
süslemek adına değil asli unsur ola-
rak ana ses olarak siyasetin merke-
zinde çevresine her alanda en canlı 
en aktif şekilde yerlerini almalıdırlar. 
Sizlerden ricam bu hedefi bu vizyonu 
sonuna kadar zorlamanız. Bu sayede 
Türk siyaset tarihinde daha önce hiç 
olmamış bir ağırlığa, role etkinliğe 
sahip olmanız, bunun için gayret gös-
termenizdir. Sizlerden sınırları zorla-
manızı yeni şeyler ortaya koymanızı, 
bu konuda oldukça mağrur olduğu 
bilinen Türk siyasetine, kadınlara, 
kadın fikrine, kadın açılımına alış-
tırmanızdır. Annelik içgüdülerinizle 
bu ülkenin çocuklarına, geleceğine, 
ideallerine sizden daha fazla sahip 
çıkabilecek hiç kimse yoktur. Bu ül-
kenin hayallerine sizden daha fazla 
kanat gerecek kimse yoktur.” O za-
man Cumhurbaşkanımız bize sınırları 
zorlamamızı söyledi. Bizde sınırları 
zorluyoruz. Bugün 24, yarın 50, bir 
sonraki seçimlerde 100… İnşallah ço-
ğalacağız. Birbirimize destek olaca-
ğız, omuz omuza vereceğiz ve başarı-
ya ulaşacağız.” şeklinde konuştu.

Belediye başkan adayları kendileri-
ni tanıtan kısa konuşmalarının ar-
dından, Genel Başkan Yardımcıları 
ve Kadın Bakanlar, belediye başkan 
adaylarına tavsiyelerde ve iyi dilek-
lerde bulundular.
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AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  
Hamza Dağ, 31 Mart’taki yerel seçim çalışmalarına 

ilişkin açıklamalarda bulundu.

D ağ, yaptığı açıklamada, seçim 
çalışmalarının başarılı bir şe-
kilde sürdüğünü belirtti.

CHP’den daha yeni bir parti olmalarına 
rağmen kurumsal kimliği daha otur-
muş bir parti olduklarını, aday belir-
leme sürecini başarıyla yürüttüklerini 
ifade eden Dağ, tüm dünyada propa-
ganda süreçlerinin ciddi bir değişim 
gösterdiğine işaret etti. Dağ, Türkiye’de 

klasik yönetimlerle beraber teknolojik 
yöntemlerin de kullanılmaya başlandı-
ğını dile getirdi.

Teknolojik yöntemlerin daha farklı şe-
kilde kullanılması mecburiyetinin bu-
lunduğunu vurgulayan Dağ, “Bundan 
sonra klasik yöntemler iyice kaybolma-
ya doğru gidecek. Bayrak, afiş... Zaten 
bu sefer vazgeçiyoruz. Şu an mitingler 
devam ediyor ama 1-2 seçim sonra belki 

mitingler de azalmaya başlayacak. Kit-
lelere ulaşma imkânı çok arttı. Sosyal 
medya yoluyla özellikle kitlelere ulaşma 
imkânı çok arttı. Sosyal medyayı herkes 
kullanıyor ama nasıl, ne şekilde kullan-
dığınız önemli.” diye konuştu.

“Farklı Şeyler Yaptık”
Hamza Dağ, sosyal medyanın ezber bo-
zan bir şekilde kullanılması gerektiğini 
ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bir anda insanların, gençlerin “aa çok 
güzel, çok farklı, çok değişik bir şey” 
deyip o sisteme girmesi lazım. Sosyal 
medya konusunda referandumdan bu 
yana çok farklı şeyler yaptık. Referan-
dumda maddeleri videolarla anlattık. 
Klasik yöntemde gezerken benim 18 
maddeyi anlatabilme ihtimalim yok. 
Vakit yetmez. Bölümlere, metinlere 
ayırdık, anlattık. Eğlenceli olması için 
birtakım işaretlerle bunu yaptık.”

AK Parti’de Ar-Ge Başkanlığı yaptığı 
dönemde bir hesap oluşturduklarını 
belirten Dağ, “Burada yaptığımız iyi iş-
leri anlatma imkânı bulduk.” dedi.

“Yapay Zekâ Dönemi”
Dağ, yerel seçimlerde yapay zekaya 
ilişkin çalışma yapacaklarını ifade ede-
rek, şunları kaydetti:

“Artık sistem Big Data dedikleri Büyük 
Veri’ye ve yapay zekaya kayıyor. Bu se-
çimde Büyük Veri ve yapay zekayı 1-2 
ilçede pilot olarak uygulayacağız. Yapay 
zekadan faydalanacağız. Yani mutfak 
görevi. Verileri topluyorsun, oradan har-
manlıyorsun, o harmana göre sen propa-
ganda, yol haritası ortaya koyuyorsun. 
Birkaç seçim sonra bunun artık ciddi 
anlamda ülkemizde uygulanacağı kana-
atindeyim. Önümüzdeki süreçte bunla-
rı tüm siyasi partiler denemek zorunda 
olacak. Kim öncü olursa yine önde gide-
cek. Yine öncü olan AK Parti oldu.” 

“BU SEÇİMDE BÜYÜK VERİ VE 
YAPAY ZEKÂYI 1-2 İLÇEDE PİLOT 
OLARAK UYGULAYACAĞIZ”
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AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan,  

“AK Parti Yerel Seçim Manifestosu” hakkında 
değerlendirmelerde bulundu.

K araaslan yaptığı değerlen-
dirmede şu ifadelere yer 
verdi;

“Çok güçlü bir belediyecilik tecrü-
besi olan, ilhamını 1994’te Sn. Genel 
Başkanımız’ın İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı olduğu dönemden 
alarak, ortaya koyduğu çözüm odaklı 
yaklaşımla girdiği ilk yerel seçimler 
olan 2004 yılından bu yana 3 yerel 
seçim kazanan AK Parti’miz, titiz ça-
lışmalar sonucu ortaya konulan seçim 
manifestosunu hizmetlerin çeşitlen-
mesi, yeni şehircilik vizyonumuzun 
tüm Türkiye’de hayata geçirilmesi açı-
sından önemli görmektedir. 

AK Parti’nin temelinde değişim ve ken-
disini yenileyebilme kabiliyeti vardır. 
Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanı-
mız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafın-
dan kamuoyuna açıklanan seçim mani-
festomuz da 31 Mart seçimlerine giden 
süreçte; milletimizin ve şehirlerimizin 
değişen beklentileri ve ülkemizin bu-
gün geldiği noktada koyduğu hedefler-
le uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Değerler ve ilkeler seti olarak tanım-
ladığımız manifestomuz hem AK Par-
ti’mizin vizyonunun belediyeciliğe 
yansıması hem de şehircilikte 2023 
ve ötesine dair bakış açımızı anlatışı-
mızdır. Manifestomuz; insanı ve tüm 
yaratılmışları merkezine alan, şehirle-
rimizi onların yaşam alanları olarak ta-
nımlayan, şehirlerimizin gelecek viz-
yonunu temel ihtiyaçlar ekseninden 
çıkartıp şehir estetiği, şehirlerimizde 
kültür ve sanat, erişilebilirlik, çocuk 
ve kadın dostu şehir tasarımları, artan 
yaşam kalitesinin mekânsal kaliteye 
dönüşmesi beklentisiyle birleştiren ve 
bu hedefle uyumlu 11 başlıktan oluşan 
ilkeleri içermektedir.

Şehir planları, altyapı ve ulaşım, kent-
sel dönüşüm, benzersiz, akıllı, çevreye 
saygılı ve değer üreten şehirler, sosyal 
belediyecilik, yatay şehirleşme, halkla 
birlikte yönetim, tasarruf ve şeffaflık 
başlıklarından oluşan ilke ve taahhüt-
lerimiz yeni şehircilik vizyonumuzun 
belgesi niteliğindedir.

Manifestomuzda şehirlerimizin kendi-
ne özgü kimliğiyle gelişmesinin önü-
nü açan bir anlayış var. AK Parti Çev-
re, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak 

30 Büyükşehir’imizi farklı metodlarla 
ele aldığımız, 85.200 vatandaşımızın 
görüşleri ve her biri alanında uzman 
ekiplerimizin çalışmalarıyla ortaya 
koyduğumuz Şehrim 2023 Projemiz’in 
manifestomuzda vurgu yapılan değer 
üreten şehirler hedefimize katkı sağla-
masını amaçlamaktayız.

Yeni dönemde her şehrin kendi coğraf-
yasına, topoğrafyasına, tarih ve insan 
dokusuna, büyüme alanlarına uygun 
gelişme modelleri izleyeceğiz. Cum-
hurbaşkanımız ve Genel Başkanımız 
Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyo-
nuyla şehirlerimizi; insanın kültürel 
ve ekonomik üretkenliğinden kaynak-
lanan katma değerle güçlenen, alan 
bazlı kentsel dönüşümün teşvik edildi-
ği, yatay mimarinin yaygınlaştırıldığı, 
mahalle kültürünün yaşatıldığı, çevre-
ye saygılı, komşuluk ilişkilerinin canlı 
tutulduğu mekânlar haline getireceğiz. 
Böylece ülkelerden ziyade şehirlerin 
birbirleriyle yarıştığı bu dönemde, hem 
insanlarımızın hem de şehirlerimizin 
ihtiyaçlarının karşılık bulduğu, 2023’e 
giden yolda her yönüyle değer kazanan 
şehirlerimizi, katılımcı anlayışla hep 
birlikte inşa edeceğiz.”

KARAASLAN: MANİFESTOMUZ, 
ŞEHİRCİLİKTEKİ DEĞER VE 
İLKELERİMİZDEN OLUŞMAKTADIR
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile birlikte Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri 

Vakfı’nın düzenlediği “Vatan Kahramanları Gönül Buluşması” kahvaltı 
programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

AK Parti Altındağ Belediye Baş-
kan Adayı Asım Balcı’nın ev sa-
hipliğinde yapılan program 15 

Temmuz Gazisi Mehmet Arif Arslan’ın 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Genel Sekreter Fatih Şahin, konuşmasın-
da, “Her bir şehidimiz, gazilik mertebe-
sine ulaşmış her bir kardeşimiz, devlet 
ve millet olarak bizim göz bebeğimizdir.” 
ifadesini kullandı.

Şehitliğin peygamberlikten sonra in-
sanoğlunun sahip olabileceği en yüce 

mertebe olduğunu vurgulayan Şahin, 
“Her bir şehidimiz, gazilik mertebesine 
ulaşmış her bir kardeşimiz, devlet ve 
millet olarak bizim göz bebeğimizdir. 
Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak 
bizlerin boynunun borcudur. Burada 
bir araya gelme amacımız, aziz şehitle-
rimizin hatıralarını yaşatmak, onların 
ruhlarını şad etmek, yad etmektir.” diye 
konuştu.

Genel Sekreter Şahin, şehit ve gazile-
rin yaptıkları fedakârlıkları, ödemiş 

oldukları bedellerin büyüklüğünü layı-
kıyla anlatmanın mümkün olmadığını 
da belirterek, şöyle konuştu:

“Ne yaparsak yapalım şehitlerimizin 
ödemiş olduğu bedelin gazilerimizin 
yapmış oldukları fedakârlığın yanında 
bunların bir kıymeti harbiyesinin olma-
dığını da biliyoruz. Ancak bizler hem siz-
lerin acısını bir nebze olsun hafifletmek 
hem de şehitlerimize karşı olan borcu-
muzu bir nebze olsun ödeyebilmek için 
çok güçlü adımlar atıyoruz. Bizler gerek 
şahıs olarak gerek devlet olarak her an 
sizlerin yanınızdayız, yanında olmaya 
devam edeceğiz. Yalnızca yanınızda ol-
mak değil sizlerin emrinde olmak sizle-
rin ayağına taş değse, elinize diken batsa 
yanınızda olmak, acınızı paylaşmak bi-
zim boynumuzun borcudur.”

“VATAN KAHRAMANLARI GÖNÜL BULUŞMASI”



İ N S A N  H A K L A R I  B A Ş K A N L I Ğ I

B Ü LT E N İT Ü R K İ Y E

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Usta, dünyanın 
gözünün Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti’nin üzerinde olduğunu belirterek, 

Türkiye’nin ümidi olan AK Parti’nin gücüne güç katmak için 31 Mart yerel 
seçimlerinden çok daha yüksek oy oranıyla çıkmaları gerektiğini vurguladı.

AK Parti İnsan Haklarından 
Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı Dr. Leyla Şahin Usta, 

Karaman’da partisinin İl Başkanlığını 
ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada 
Usta, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim-
lerde çok çalışılması gerektiğine dikka-
ti çekti.

AK Parti’nin yerel yönetimler hizmet 
anlayışının Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İstan-
bul’da başlattığı gönül belediyeciliğine 
dayandığını dile getiren Usta, bu doğ-
rultuda Türkiye genelinde gerçekleştir-
dikleri proje ve yatırımlarla 16 yılda bü-
yük başarılara imza attıklarını söyledi.

Gönül belediyeciliği anlayışını Cumhur 
İttifakı vesilesiyle yaygınlaştırarak, is-
tisnasız her gönüle girmeyi hedefledik-
lerine işaret eden Usta, “Çok işler yap-
tık ancak daha yapacak çok işimiz var. 
Bu işleri de bizlerden başka yapacak 
yok. Çıkın bakın muhalefetin vadettiği 
herhangi bir şey mi var? Yok. Söyledik-
leri bir proje mi var? Yok. Ancak biz ne 
diyorsak, Cumhurbaşkanımız ne diyor-
sa, Türkiye için ne iyiyse ona karşı bir 
şeyler söylüyorlar.” dedi.

Cumhur İttifakı’na zarar verecek hiçbir 
davranışta bulunulmaması gerektiğini 
anlatan Usta, şöyle konuştu:

“Cumhur İttifakı’nın tek bir hedefi ve 
amacı var, bu ülke için en iyisi ne ise 
onu yapma çabasındayız. Cumhur İtti-
fakı, 15 Temmuz sonrası Yenikapı süre-
cinde ortaya çıkan vatanın bölünmez-
liği, birliği, bayrağımızın düşmemesi 
için yapılması gereken ne ise liderlerin 
göstermiş olduğu o tavırla oluşmuş bir 
ittifaktır. Biz, zillet ittifakı gibi çıkar 

hesabıyla bu ülkenin yararına değil za-
rarına olacak birtakım terör örgütleriy-
le iş birliği yaparak kurulmuş bir ittifak 
değiliz. Bunu hiçbirimiz unutmamalı-
yız.”

“Dünyanın Gözü  
Türkiye’nin Üzerinde”
Dünyanın gözünün Türkiye’de olduğu-
nun altını çizen Usta, “Bu ülkenin ümi-
di olan AK Parti’nin gücüne güç kat-
mak için 31 Mart yerel seçimlerinden 
çok daha yüksek oy oranıyla çıkmamız 
gerekiyor. Çünkü dünyanın gözü Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti’nin üzerin-
de. Çünkü dünyanın kaderi zaten AK 
Parti’nin kaderiyle birleşmiş durum-
da.” değerlendirmesinde bulundu.

Usta, sandıklara sahip çıkılması gerek-
tiğini kaydederek, “Seçim sandıkları 
hazırlanıyor. Tek tek oylar sayılıyor. 
Bir kişi bile olsa bize oy verir vermez 
mi diye düşünmeden elini sıkıp halini 
hatırını sorup onun gönlüne girmeye 
çalışacağız. Bir oy bile çok şeyi değiş-
tiriyor. Seçimde sandığı kazanmak için 
sandıklarımıza sahip çıkacağız. Sandık-
ların başında her daim görevlilerimizle, 
müşahitlerimizle, sandık kurulu heyet-
lerimizle dikkatli ve azimle çalışaca-
ğız.” ifadelerini kullandı.

“DÜNYANIN GÖZÜ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN,  
AK PARTİ’NİN ÜZERİNDE”
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TANITIM VE MEDYA 
BAŞKANLIĞI BÖLGE 

TOPLANTILARINI 
GERÇEKLEŞTİRDİ

Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, 
İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölge toplantıları gerçekleştirildi.



A K  P A R T İ

B Ü LT E N İT Ü R K İ Y E

T anıtım ve Medya Başkanı Ma-
hir Ünal’ın katılımıyla gerçek-
leştirilen toplantılara Tanıtım 

ve Medya Başkan Yardımcıları; Mar-
mara Bölge Koordinatörü Vedat Bil-
gin, Ege Bölge Koordinatörü Markar 
Esayan, Akdeniz Bölge Koordinatörü 
Hüseyin Yayman, Karadeniz Bölge Ko-
ordinatörü Mustafa Canbey, Güneydo-
ğu Anadolu Bölge Koordinatörü Orhan 
Miroğlu, İç Anadolu bölge Koordina-
törü Emre Cemil Ayvalı ile Genel Mer-
kez Kadın Kolları Tanıtım ve Medya 
Başkanı, Çanakkale Milletvekili Jülide 
İskenderoğlu ile Genel Merkez Gençlik 
Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Bu-
rak Yıldız katıldı.

Bölge illerinin ana kademe, kadın 
ve gençlik kolları tanıtım ve medya 
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başkanlarının yer aldığı toplantılar 
İstanbul, Antalya, Konya, Denizli, 
Samsun ve Mardin’de gerçekleştirildi. 
AK Parti’nin dijital, çevreye duyarlı 
ve tasarruf içeren yeni seçim kam-
panyası hakkında bilgilendirmelerin 
yapıldığı toplantılarda ayrıca teşkilat-
lara yönelik olarak “Medya Yönetimi, 
Sosyal Medya, Siyasal Metin ve İçerik 
Oluşturma” eğitimleri gerçekleştirildi. 
Bölge toplantılarının devamı niteliğin-
deki ve ilçelerin ana kademe, kadın ve 
gençlik kolları tanıtım ve medya baş-
kanlarının katılım gösterdiği il toplan-
tıları da bölge koordinatörleri tarafın-
dan gerçekleştirildi. 

Bölge toplantılarında konuşan AK Par-
ti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanı-
tım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, 31 
Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek 
olan yerel seçimlerin önemine dik-
kat çekerek; dijital, çevreye duyarlı, 
tasarruf içeren ve anlık veri akışı ye-
teneğine sahip yeni seçim kampan-
yası hakkında bilgiler verdi. AK Parti 

Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım 
ve Medya Başkanı Mahir Ünal, konuş-
ma ve değerlendirmelerinde ayrıca 
“Biz siyaseti makam ve mevki olarak 
değil görev ve sorumluluk bilinciyle 
yerine getirdiğimiz için Recep Tayyip 
Erdoğan önderliğinde 16 yıldan beri 
bütün seçimleri kazanıyoruz. Bütün 
seçimleri kazanırken bunu bir övünç 
olarak söylemiyoruz. Bunu bir milleti-
mize şükran olarak ifade ediyoruz. Biz 
seçim kazanarak bir üstünlük taslamı-
yoruz. Önümüzdeki seçim çok önemli. 

Bu seçimde şehirleri emanet edeceği-
miz belediye başkanlarını seçeceğiz.” 
ifadelerini kullandı.



MODERN SİYASETİN BABASI: 
İBN-İ HALDUN

“ Siyaset mekanizmasının işleme-
sinde, adalet mefhumu şüphesiz 
ki merkezî bir konumda olmalı-

dır.” diyerek 14. asırda modern siya-
setin, iktisat ilminin, sosyolojinin ve 
tarih felsefesinin temelini atan İbn-i 
Haldun, çağının ötesindeki fikirleriyle 
kendisinden sonra gelenlere çığır açar. 
Fıkıh, kelam, hadis, matematik, man-
tık, edebiyat, tasavvuf, tarih, coğrafya 
gibi birçok sahada engin bir birikime 
ve dehaya sahip olan İbn-i Haldun, 
Mukaddime adlı eserinde idarecilerin 
nasıl bir yol takip etmesi gerektiğini 
izaha çalışır...

1332’de Tunus’ta doğan İbn-i Haldun, 
ilk talim ve terbiyeyi babasından alır. 
Kur’ân-ı Kerîmi ezberledikten sonra 
kıraat-i seb’ayı öğrenir. Devrin meşhur 

Ehl-i Sünnet âlimlerinden Arab dili ve 
edebiyatını, fıkıh ve hadis ilmini okur; 
onların sohbet meclislerine dâhil olup 
bilgi, tecrübe, edeb ve faziletlerinden 
istifade eder, her birinden icazetname 
alarak, aklî ve naklî ilimlerde tekamü-
le ulaşır.

İbn-i Haldun, zamanın Tunus, Fas, En-
dülüs, Bicâye, Telemsan hükümdarla-
rının yanında çok yüksek makamlara 
getirilir. Bir ara memuriyeti bırakarak 
ilim ve ibadetle uğraşırken Mukaddi-
me’yi yazar ve 1378’de Tunus sultanı-
na takdim eder. Sultan, Mukaddime’de 
ortaya koyduğu usuller çerçevesinde, 
tarih kitabı yazmasını rica edince bir 
dünya tarihi kaleme alır. Hac niyetiy-
le Tunus’tan Mısır’a gider. Burada ta-
lebelerin ricasıyla Câmi’ul-Ezher’de 
ders okutur. 1384’de kadılığa tayin 
edilerek büyük bir İslâm hukukçusu 
olduğunu gösterir. Emir Timur, Şam’a 
gelince, onunla görüşüp hürmet ve ik-
ramına kavuşur. Ömrünün sonlarını 
Mısır’da geçiren İbn-i Haldun, bura-
daki medresede fıkıh ve hadis dersleri 
okutur. Son olarak Ehl-i Sünnet’in Mâ-
likî kadılığını yaparken 1406’da Kahi-
re’de vefat eder.

Tarihe mantıkı getiren, metodlarını 
araştıran, ilim vasfı kazandıran, psiko-
lojiyi uygulayan ve onu hikâyecilikten 
kurtaran ilk ilim adamıdır. Onun tarih 
anlayışının arka planında hiç şüphesiz 
gezdiği, gördüğü ve yaşadığı hadise-
lerdeki tecrübelerin rolü büyüktür. 
İbn-i Haldun’un günümüze ulaşan tek 
eseri, inceleme ve araştırma yönünden 

emsalsiz olan ve dünya tarihçilerinin 
müracaat ettiği Kitâb-ul-iber isimli 
yedi ciltlik dünya tarihidir. Bu külliya-
tın girişi olan Mukaddime başlı başına 
meşhur bir eserdir. 

Osmanlılar, tarihin bu büyük ilim ada-
mını çok önceleri keşfederler. İlk defa 
Kâtib Çelebi tarafından tanıtılan İbn-i 
Haldun; Nâimâ, Pirizade Mehmed ve 
Ahmed Cevdet Paşa gibi Osmanlı ta-
rihçilerine tesir eder. Dünya âlemi ise 
İbn-i Haldun’un Mukaddime’sinden 
ancak 19. asırda haberdar olur. Kütüp-
hanelerin raflarını dolduracak sayısız 
kitap ve makaleler, müellifin devlet 
ve hukuk görüşünü, Adam Smith’den 
çok evvel ortaya koyduğunu, iktisat 
ve maliye ilminin ilkelerini, gelişen 
maliye sosyolojisinin temellerini Mu-
kaddime’de bulur. Ortaçağ’ın karanlık-
larından parlayarak yükselen, sosyal 
ve siyasi fikirleri, çağını açık ara önde 
aşan, İbn-i Haldun, bu sebeple Batı 
bilim dünyasında Aristo’dan sonra en 
çok takdir edilen düşünür olarak de-
ğerlendirilir ve Mukaddime’nin tercü-
meleri İngilizce, Fransızca, İspanyol-
ca, Türkçe olarak defalarca yayınlanır. 

Sosyal Bilimleri ete kemiğe büründü-
ren, Ortaçağ İslâm dünyasında yetişen 
bilim adamları arasında son derece 
önemli bir yer tutan İbni Haldun, dü-
şünce tarihinin seçkin simalarından-
dır. Ancak buna rağmen, hâlâ daha 
hak ettiği alakaya mazhar olamamış-
tır. Bugün onun adına kurulan İbn-i 
Haldun Üniveristesi onun hatırasına 
büyük bir saygı olarak gösterilir.

P O R T R E

B Ü LT E N İT Ü R K İ Y E
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