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Parti Sözcüsü

"Türkiye hızla büyüyor, gelișiyor ve güçleniyor. Ülkenin birliği, dirliği, kardeșliği için var gücümüzle 
çalıșıyoruz. Son dönemde yașanan gelișmelere bakacak olursak, AK Parti olmasaydı, bugün 
hem içeride hem dıșarıda vatanımıza ve milletimize kasteden terör örgütleriyle mücadele edecek 
bir irade olmayacaktı. Ama herkes bilsin ki AK Parti varsa bu ülke sahipsiz değildir. AK Parti varsa bu 
vatanın geleceği güçlü ve kuvvetli olacaktır. AK Parti varsa birlik, dirlik ve kardeșlik her zaman ve her 
zeminde ayakta olacaktır. Biz milletimizin bize verdiği yetkiyle her türlü terörle, belayla, düșmanla 
sonuna kadar mücadele ederiz. 

Ülke olarak önümüzde önemli bir süreç var o da Türkiye'nin derin bir yarası olan yeni anayasa. 
Yeni anayasa konusu bizim temel vaadimiz. Türkiye’nin yeni bir anayasaya kavușması, 2023 
hedeflerine ulașması için zorunlu.

Yeni anayasa meselesini sadece devleti yönetenlerin elindeki bir yol haritası olarak görmemek 
lazım. Yeni anayasa ulus devletini güçlendirecek bir șey. Yeni anayasa sadece siyasi elitleri ya da 
sadece devlet erkanını ilgilendiren bir mesele değil. Yeni anayasa en çok esnafı ilgilendiriyor, 
çiftçiyi ilgilendiriyor, ișçiyi ilgilendiriyor, bugün okula giden, yarın kendisi için iyi bir gelecek bekley-
en üniversiteli gençleri ilgilendiriyor. Dolayısıyla, yeni anayasa meselesini sadece bir hukuk  
meselesi olarak görmemek lazım. Yeni anayasa ekonomik refahı artırma meselesidir, demokrasimizi 
daha ileri noktalara tașıma meselesidir. Yeni anayasa yapılması meselesi Türkiye’nin en stratejik, en 
büyük meselesidir.

Yeni anayasayı yaparken Bașkanlık siteminin de Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu 
düșünüyoruz. Bizim iddiamız, Bașkanlık sisteminin Türkiye’deki yargı bağımsızlığı ve tarafsı-
zlığını, insan hakları düzenini, temel hak ve hürriyetleri daha çok garanti altına alacağını, hukuk 
devletini daha çok güçlendireceğini, özgürlükçü bir laikliği tesis edeceğini düșünüyoruz. Biz yeni 
Türkiye’nin ilk anayasasını yapmak istiyoruz. Bu yüzden ne gerekiyorsa yapmaya, elimizi tașın altına 
koymaya her zamanki gibi hazırız."

AK Parti Şubat 2016



MESELE MEMLEKET MESELESİ

Kimliklerin hepsine saygılıyız, toplumsal barışın esası da budur.

Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında hepimiz eşit vatandaşlarız. 

Kader ve duygu birliği gibi geleceğimiz de birdir.

AK Parti Şubat 2016

Sen, ben yok Türkiye var...
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MİLLİ UYDU YAPILIYOR

OKULLARDA KARNE SEVİNCİ

FATİH BELGESELİ İTALYA’DA

TÜRKiYE AKTÜALiTE ATLASI

Türkiye’nin ilk yerli mühendislik ve tasarımıyla yapılacak uydu projesi, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle başlatıldı. Tamamen yerli sermayeyle yapılması planlanan proje finans-
manı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜRKSAT tarafından karşılanacak.

Fatih Sultan Mehmet’in kişiliği ve dönemini anlatan, “Fatih: Avrupa’nın Kaderini Değiştiren Adam” 
belgeselinin özel gösterimi, Roma’da yapıldı. Fatih Sultan Mehmet’in çocukluğundan itibaren tüm 
hayatının belgelerle anlatıldığı belgeselin özel gösterimi büyük ilgi çekti.

17 milyon 535 bin 236 öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Ayrıca kamplarda eğitim gören 80 bin, devlet 
okullarında 70 bin, geçici eğitim merkezlerinde 165 bin olmak üzere toplam 315 bin Suriyeli öğrenci 
de yarıyıl tatiline başladı.



GÖBEKLİTEPE DAVOS’TA

TÜRK NASA’SI KURULUYOR

MUĞLA'DA 4 BİN YILLIK GEMİ BATIĞI BULUNDU

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok kurum ve kuruluş, “Dünyanın en eski tapınak 
merkezi” olduğu belirtilen ve bir süre önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Göbekli-
tepe’nin tanıtımı için çeșitli projeler yürütüyor. Bu bağlamda Davos’ta hazırlanan tanıtım organizas-
yonunda ilk olarak Göbeklitepe için gala gecesi tertiplendi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 64. Hükümet’in bu yıl gerçekleştireceği eylem 
planında yer alan Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması için adımlar atıldı. Türkiye Uzay Ajansı’nın 
kurulması için ilk adım olan kanun tasarısı çalışmaları başladı.

Türkiye kara sularındaki su altı kültür mirasının ortaya çıkarılması amacıyla 2007 yılında başlayan 
proje kapsamında Marmaris Hisarönü Körfezi'nde 4 bin yıllık gemi batığına ulaşıldı.



ABD’DE KUTLANAN MARTİN LUTHER KING
GÜNÜ, BU YIL PROTESTOLARA SAHNE OLDU

DÜNYA AKTÜALiTE ATLASI

DONALD TRUMP İNGİLTERE’YE GİREMEYEBİLİR

Hollanda Bașbakanı Mark Rutte, ülkesinin altı ay sürecek Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı sıra-
sındaki en önemli hedefinin sığınmacı krizine çözüm bulmak olacağını belirtti.

ABD’de başkanlık yarışına giren iş adamı Donald Trump’ın Müslümanlara ve Londra’ya yönelik 
sözlerine tepki olarak, Birleșik Krallık’a girişinin yasaklanması talebiyle başlatılan imza kampanya-
sına, 575 bin 563 kişi destek verdi. 

Cumhuriyetçi başkan aday adaylarından iş adamı Donald Trump’ın Latin kökenli göçmenlere ve 
Müslümanlara yönelik ırkçı nefret söylemi, siyahilerin polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmeye 
devam etmesi ve Oscar’da finale kalan adaylar arasında hiçbir siyahinin bulunmaması bu seneki 
Martin Luther King Günü’nde protestolara neden oldu.

AB’NİN ÖNCELİĞİ SIĞINMACI KRİZİ



DÜNYA TURİZMİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

130 MİLYON YAŞINDA TİMSAH FOSİLİ BULUNDU

FRANSA’DA İSLAM KARŞITI SALDIRILAR ARTIYOR

Tunus'ta dünyanın bilinen en büyük tuzlu su timsahına ait fosil bulundu. Tarih öncesi döneme ait deniz 
timsahının uzunluğunun 10 metre, ağırlığının 3 tonu bulduğu ve timsahın kafatasının uzunluğunun 1,6 
metre olarak ölçüldüğü açıklandı.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, 2015’te ülkedeki İslam karşıtı saldırıların önceki yıla 
oranla 3 katına çıktığını söyledi. Cazeneuve, 7 Ocak 2015’teki Charlie Hebdo terör saldırısı sonrası 
Müslümanlara yönelik saldırı sayısının önceki yıla kıyasla 3 misline çıkarak 400’e ulaştığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü , 2015 yılı içinde bir önceki yıla oranla yüzde 4,4’lük artışla 1 
milyar 184 milyon kişinin seyahat ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada; ‘’2015 yılının turist rakamları-
na petrol fiyatlarındaki değişiklik ve dünyanın farklı yerlerindeki krizler gibi bir çok faktör etki etti.”
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DAVUTOĞLU DÜNYAYI
5 KEZ TURLADI
DAVUTOĞLU DÜNYAYI
5 KEZ TURLADI
Dünyanın Etrafında 5 Tur, Toplam 195.000 Kilometre



bBaşbakan Ahmet Davutoğlu, 2015’te 3’ü Almanya’ya, 2’si Belçi-
ka’ya olmak üzere toplam 18 kez yurt dışı ziyaretinde bulundu. 
Başbakan Davutoğlu’nun, yurt içi ve yurt dışındaki seyahatlerinde 
katettiği toplam 195 bin kilometrelik mesafe, dünyanın çevresinde 
yapılacak 5 tura denk geliyor.

AK Parti Şubat 2016
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Ak Parti’nin kurulduğu günden beri her yıl düzenlediği İstişare ve Değer-
lendirme Toplantıları’nın 24’üncüsü 8-10 Ocak arası Afyonkarahisar’da 
gerçekleştirildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında bakanlar, 
milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurucularının katıldığı 
toplantı üç gün sürdü. 

Başbakan Davutoğlu, Afyon kampıyla ilgili kapanış konuşmasında 
şunlara değindi: “İstişaremizin verimli bir dönemin başlangıcı 
olacağı kanaatindeyim. Ak Parti, ortak akıl hareketidir. Ak 
Parti, ortak irade hareketidir. Ak Parti, ortak söylem 
hareketidir. Ak Parti, ortak eylem hareketidir.’’

Ak Parti’nin kurulduğu günden beri her yıl düzenlediği İstişare ve Değer-
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olacağı kanaatindeyim. Ak Parti, ortak akıl hareketidir. Ak 
Parti, ortak irade hareketidir. Ak Parti, ortak söylem 
hareketidir. Ak Parti, ortak eylem hareketidir.’’
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TÜRKİYE,
SULTANAHMET’TEKİ
BOMBALI
SALDIRIYLA
SARSILDI

Sayfa 16-17
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Başbakan Davutoğlu; 
“Bu menfur saldırıda 10 

Alman vatandaşı hayatını 
kaybetmiştir. Ailelerine 

taziyelerimi sunuyorum. 
Saldırıyı gerçekleştiren DAEŞ 

terör örgütüne karşı mücadelemi-
zi bir kez daha kararlılıkla yürüte-
ceğimizi ifade etmek istiyorum. 
Bütün terör örgütlerine karşı 
gösterdiğimiz kararlığı DAEŞ terör 
örgütü içinde gerçekleştire-

ceğimizi ve bundan geri adım 
atmayacağımızı bildirmek 

istiyorum. Bütün insanlığa 
bir çağrıda bulunmak 

istiyorum. Küresel bir 
sorun ile karşı 
karşıyayız. 
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Paris’te yapılan saldırıya karşı nasıl 
hep birlikte omuz omuza durduysak,  

İstanbul ve Ankara’da yapılmış 
olan saldırılara karşı da hep 

beraber omuz omuza duralım. 
Hiç bir şekilde terörü şu veya bu 

din ile veya etnisiteyle veya 
mezheple irtibatlandırmadan 

bütün terör örgütleri ve unsur-
larının insanlık düşmanı olduğu 

gerçeğini hep beraber 
haykıralım. Uluslararası 
terörizme karşı birlikte 

mücadele edelim. Türkiye 
bu çerçeve içinde 

atılacak bütün adım-
ların kararlılıkla 

destekçisi olacaktır.”



BAŞBAKAN
DAVUTOĞLU
ALMANYA’DA
Bașbakan Davutoğlu: “Ülkelerimizin huzurunu, Avru-
pa’nın ve insanlığın huzurunu kim bozmaya niyet 
ederse karșılarında Türkiye ve Almanya’yı birlikte 
omuz omuza bulacaklardır. Terörle mücadele konu-
sunda çok sağlam bir irademiz var. Türkiye ve Alman-
ya, DAEȘ, PKK, DHKP-C gibi örgütlere karșı tam bir iș 
birliği içinde barıșı, istikrarı ve demokrasiyi koruma 
konusunda kararlıdır.”

Sayfa 18-19
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  İsviçre’nin Davos kasabasında Dünya 
Ekonomik Forumu’na katılan Başbakan 
Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada 
önemli mesajlar verdi. 
  Başbakan Davutoğlu “Bizim uluslararası 
topluma Suriye’deki kriz ortamı için baskı 
yapmaya hakkımız var ama hiç kimsenin 
Türkiye’ye baskı yapmak gibi bir hakkı yok. 
Türkiye ve ABD gibi iki müttefik ülke 
arasında sadece işbirliği ve stratejik birlik-
telik olur’’ dedi. 
  Başbakan Davutoğlu, bu yıl 46’ncısı 
düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun 
ikinci gününde “Türkiye’nin Küresel Rolü’’ 
genel oturumundaki konuşması öncesi 
gazetecilere açıklama yaptı. Bu açıklama-
da Başbakan Davutoğlu, Davos’un her yıl 
kapsamlı bir gündeminin olduğunu, bu yıl 
da mülteci krizinden terörizme ve küresel 
ekonomik krize kadar pek çok önemli 
konunun ele alındığını söyledi. 
  Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin 
sınırlarını kapatıp kapatmayacağıyla ilgili 
bir soruyu ise şöyle yanıtladı: “Mülteciler 
için açık kapı politikası uyguladık ve bu 
bizim için tarihi bir gelenektir. Teröristlerle 
mücadele ediyoruz. Ilımlı muhalifler 
DAEŞ’e karşı savaşıyor ama maalesef Rus 
uçakları muhalifleri vuruyor. Bu yüzden 
hem terörle hem de sivilleri öldüren 
baskıcı rejimlerle mücadele etmemiz gere-
kiyor.”
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   Terörle mücadelede master planın 
taslağı Bașbakan Yardımcısı ve 
Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuș 
tarafından açıklandı. 

   Master Planının genel özelliklerini 
beș maddede sıralayan Kurtulmuș 

șunları söyledi: “Beș ana çerçevede 
bulușuyoruz. Önümüzdeki günlerde bu 
taslağı somut bir eylem planı olarak 
kamuoyuyla paylașacağız. Sosyal ve 
ekonomik boyutlarıyla bir eylem planı 
yapmaya hazırlanıyoruz.’’ dedi.

   Birincisi; terörün bitirilmesi, ortaya 
çıkan ekonomik ve sosyal zararlarının 
giderilmesi ve tüm bunları yaparken milli 
birlik ve kardeșlik duygularımızla hareket 
edilmesi, bu eylem planının üç așamalı 
yolunu belirtir. 
   

    İkinci süreç, son derece yoğun bir kamu 
diplomasisinin olușturulması. Biz hükümet 
olarak son derece doğru, hızlı ve etkili bir 
șekilde iç ve dıș kamuoyunu bilgilendirmek 
durumundayız. 
   Üçüncü olarak, eylem planında ortaya 
çıkabilecek bazı idari tedbirlerin somut delil-
lere dayandırılmasını șart koșuyoruz. 
   Dördüncü olarak, bizim asıl amacımız, 
terör nedeniyle mağdur olmuș, sosyal ve 
ekonomik haklarından mahrum kalmıș 
vatandașlarımızın mağduriyetlerini gider-
mek ve zararlarını karșılamaktır. 
   Beșincisi ise tüm bu süreçte 
kardeșliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi 
bozmak isteyenlere karșı, kardeșliği ve 
bütünlüğü sağlayacak her türlü insani tedbi-
rin alınmasıdır.”
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   ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, çalışma ziyareti çerçevesinde Türkiye’ye 
geldi. Biden, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, milletvekilleri, gazeteciler ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcile- 
riyle buluştu. Joe Biden, Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti. 10 Alman turistin hayatını 
kaybettiği, patlamanın olduğu yere karanfiller bırakan Biden, terör örgütlerini ortadan 
kaldırmak için işbirliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

   ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, çalışma ziyareti çerçevesinde Türkiye’ye 
geldi. Biden, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, milletvekilleri, gazeteciler ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcile- 
riyle buluştu. Joe Biden, Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti. 10 Alman turistin hayatını 
kaybettiği, patlamanın olduğu yere karanfiller bırakan Biden, terör örgütlerini ortadan 
kaldırmak için işbirliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

JOE
BIDEN’IN
TÜRKİYE
ZİYARETİ
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BIDEN’IN
TÜRKİYE
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Sayfa 24-25
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Ulaștırma, Denizcilik ve Haberleșme Bakanı Binali 
Yıldırım, mega projelerin son durumu hakkında 
bilgi verdi. 
  
Yıldırım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Körfez Köprüsü, üçüncü 
havalimanı, İstanbul-İzmir Otoyolu, İzmit Körfez Geçiș 
Köprüsü, Avrasya Tüneli projelerinin yapımının devam 
ettiğini söyledi. 
   
Bakan Yıldırım, “Yavuz Selim, Mayıs sonunda hazır, 
yollarıyla birlikte Ağustos’ta hizmete veriyoruz. Rekor 
sürede yapıldı. Yıl sonunda Avrasya Tüneli açılıyor. 
Körfez Geçiși Köprüsü’nden Gemlik’e kadar olan 
kısım, İstanbul’dan Gemlik’e kadar olan kısım ve 
köprü Mayıs’ta bitiyor. 

Bursa’ya kadar olan kısım yıl sonunda tamamlan-
acak. Bursa’dan Manisa’ya kadar olan kısım ise 
2017’nin sonunda bitecek. İzmir’den Manisa 
girișine kadar 22 kilometrelik kısım da yıl 
sonunda bitmiș olacak.” dedi. Kanal İstanbul 
ile ilgili çalıșmaları hızlandıracaklarını vurgu-
layan Binali Yıldırım, hedeflerinin yıl sonu 
itibarıyla ihalesini yaparak, inșaat çalıșma-
larına bașlamak olduğunu kaydetti.



Sayfa 28-29
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BAŞBAKAN DAVUTOĞLU:
“BENİM KALBİM
ÜLKEMİN SINIRINDA”

İngiltere’nin bașkenti Londra’da düzenlenen ‘’Suriye’ye ve Bölgesine Destek’’ konulu 
donörler konferansına katılan Bașbakan Davutoğlu, toplantının açılıșında konușma yaptı. 

Bașbakan Davutoğlu, toplantıya katılmak için Türkiye’den ayrılırken kendisine bir rapor geldiğini ifade 
ederek, “Șu anda sizin kalplerinize hitap ediyorum. Halep’teki hava saldırılarından dolayı, 10 bin 
yeni sığınmacı Türkiye sınırının önünde beklemektedir. Halep’in kuzeyindeki kamplarda bulunan 
60-70 bin kiși Türkiye’ye doğru hareket ediyor. Șu anda benim kalbim ülkemin sınırında. Suri-
ye’den gelenleri nerelere ve nasıl yerleștirmeliyiz, bunu düșünüyorum” diye konuștu. 

ABD’Yİ KARARLI VE AÇIK BİR TAVIR ALMAYA DAVET EDİYORUM 

Konferanstan sonra bir basın toplantısı düzenleyen Bașbakan Davutoğlu; ‘’ABD’yi Rusya’ya karșı daha 
kararlı ve açık bir tavır göstermeye davet ediyorum. Ne zaman ABD-Rusya görüșmesi olmușsa 
ertesi gün daha fazla saldırı oldu. Bunun için milyonlarca Suriyeliyi misafir eden Türkiye’ye, bir 
açıklama borçlular. Bunu beklemek bizim hakkımız. Dünya kamuoyunda bu sorunun cevabını 
beklemek ve Suriye halkı adına tutum almak da bizim görevimiz’’ dedi.
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CUMHURBAŞKANLIĞI SOFRASI, 
AKADEMİSYENLER İÇİN KURULDU

Sayfa 30-31
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Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhurbașkanlığı Külliyesi’nde ilk defa verilen ve 
daha önce Çankaya’da yapıldığı için ‘’Çankaya Sofrası’’ diye nitelendirilen yemek ‘’Cumhurbașkanlığı 
Sofrası’’ adı altında gerçekleștirildi. Yemekte, çeșitli üniversitelerden katılan akademisyenlerle ‘Terör, 
Terörle Mücadele, Güvenlik - Demokrasi Dengesi’ konuları ele alındı. DAEȘ ve PKK gibi terör örgütleriyle 
mücadelenin önemi ve Türkiye’nin aldığı tedbirler, kamu güvenliği ve özgürlükler arasında dengenin 
korunması, Suriye’deki iç savaș ve etkileri üzerinde duruldu.



Sayfa 32-33
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MUHTARLAR
CUMHURBAŞKANLIĞI
KÜLLİYESİ’NDE
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Cumhurbașkanı Erdoğan tarafından hayata geçirilen bir bașka uygulama 
da “Muhtarlar Toplantısı” oldu. Seçilerek göreve geldikleri ve Türkiye’nin 
farklı yerlerindeki tüm vatandașları temsil ettikleri için muhtarlara büyük 
önem verdiğini ifade eden Cumhurbașkanı Erdoğan, Cumhurbașkanlığı 
Külliyesi’nde bugüne kadar 17 kez muhtarları misafir etti.



KAÇIRILAN
TARİHİ ESERLER
AİT OLDUKLARI
TOPRAKLARA DÖNÜYOR

KAÇIRILAN
TARİHİ ESERLER
AİT OLDUKLARI
TOPRAKLARA DÖNÜYOR

Sayfa 34-35
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Konya'daki Yusuf Ağa Yazma Eserler 
Kütüphanesi'nden 15 yıl önce çalınıp, 
ABD'de bulunan Selçuklu dönemi el 
yazması

AK Parti Şubat 2016

Bașbakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dıșișleri Bakanlığı’nın sürdürdüğü 
koordineli çalıșmalarla 2015 yılı içerisinde Türkiye’ye iadesi sağlanan toplam 
eser sayısı 39’u buldu. 2004 yılından itibaren gösterilen titiz ve ortaklașa 
çalıșmalarla șimdiye kadar, yurtdıșına kaçırılan tarihi eserlerin 4 bin 224’ü 
ülkemize getirildi. Uzun uğrașlar sonucunda dünyanın dört bir yanından getirilen 
kültür varlıklarına, döneminin kültürel, sosyal, ekonomik ve sanatsal yönlerini 
yansıttıkları ve sağladıkları bilimsel verileri nedeniyle paha biçilemiyor.



Sayfa 38-39
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YENİ ANAYASA İÇİN
HEP BİRLİKTE

Sayfa 36-37
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“Yeni Anayasa için Hep Birlikte çağrısının șu ana kadar yaklașık 300 sivil 
toplum kurulușumuz tarafından desteklendiğini öğrendim. Bu sayı kısa süre       
içerisinde inanıyorum ki çok daha yüksek rakamlara çıkacaktır. Bunun ise 
ülke genelinde milletin birliğine bir çağrı olduğuna inanıyorum. Çünkü bu 
mesele herhangi bir kurumun veya șahsın değil bizatihi milletimizin mese-
lesidir.” 

   Cumhurbașkanı Erdoğan, yeni anayasa çalıșmaları ile ilgili olarak, “Bu 
mesele milli ve yerlidir. Milli ve yerli olan her meselede Cumhurbașkanı 
olarak ben de varım. Bugüne kadar kurulan anayasaların hepsi 
ithaldir. İthal ürünlerle yönetildik, ithal mantıklar bize hakim oldu. 
Șimdi biz yerliye ve milliye dönmeliyiz.” dedi. 
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Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Anayasa Platformu 
tarafından düzenlenen “Yeni Anayasa İçin Hep Birlikte” konulu 
programda konuștu:



Sayfa 38-39
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BİNLERCE
YILLIK
YAŞAM İZLERİ
ZİYARETÇİLERLE
BULUŞUYOR
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BULUŞUYOR



     Dünyanın en büyük arkeoloji müzeleri arasın-
da gösterilen Hatay Arkeoloji Müzesinin 18 bin 
818 parça arkeolojik, 989 etnografik eser, 15 bin 
44 sikke, bin 509 mühür, 423 tablet, 2 arșiv 
vesikası ve 73 el yazması kitap olmak üzere 
toplam 36 bin 858 eserlik envanter kaydı 
bulunuyor.
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Sayfa 40-41

AK Parti Şubat 2016 TÜRK HÜKÜMETİ
HAYRANLIK VERİCİ

BİR İŞ YAPTI

   Eski ABD Başkanı Bill Clinton, 2 milyondan fazla Suriyeli mülteciye 
kapılarını açan Türkiye’ye övgü dolu sözler sarfetti. New York’ta kendi adına 
kurulan vakıfta konuşan Clinton, “Türkler, kapılarına gelen tüm sığınmacıları 
kabul ederek hayranlık verici bir iş yaptılar. Oldukça güzel imkanlara sahip 
sığınmacı kampları inşa ederek onlara kasabalar kurdular” diye konuştu. Suri-
yeli sığınmacıların Türkiye’de iş kurmalarına da olanak sağlandığından bah-
seden Clinton, mültecilerin de bulundukları topluma katkı sağladığını belirtti.





Sayfa 42-43
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Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Bașbakan Ahmet Davutoğlu’nun 
koordinasyonuyla Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen Ahıska Türkleri, “vatanım” diyebi-
lecekleri topraklarda “gariplik” duygusundan kurtulmanın mutluluğunu yașıyor. 
Rusların 71 yıl önce vatanlarından Orta Asya’ya sürdüğü ve zamanla farklı ülkelere 
göç etmek zorunda kalan Ahıska Türklerinden 121 aile, Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde 
yeni yașamlarına “merhaba” dedi.

AHISKA TÜRKLERİ
ÖZ VATANLARINA

DÖNÜYOR
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“Bayrağınız yok. Vatansızlık garipliktir. Allah’a șükrediyorum ki șimdi torunlarım vatanlı olarak
yașayacak. Ölecek yerimize șimdi geldik, buradan bașka yere gitmeyiz. Allah razı olsun Cum-
hurbașkanımız Erdoğan’dan. Bize babalık yaptı, sahip çıktı. Bașbakanımız Davutoğlu’ndan Allah 
razı olsun. Hiçbirini Allah eksik etmesin. Onlar bize sahip çıktı, geldik. Bizi çok güzel karșıladılar. 
Uçak yolladılar oraya, çok güzel bir șekilde geldik.”



Sayfa 42-43Sayfa 44-45
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BAYIRBUCAK 
TÜRKMENLERİNE 
YARDIM ELİ

Türkiye’nin farklı bölgelerinden, bașta belediyeler olmak üzere, vakıflar, 
dernekler ve okullar Bayırbucak Türkmenleri’ne yardım eli uzatıyor. Yapılan 
yardımlar erzak ve giyim malzemeleri ile sınırlı kalmıyor, sosyal faaliyetlerle de 
Türkmen çocuklarında savașın açtığı psikolojik yaraların sarılmasına destek 
veriliyor. 
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Bayırbucak
bölgesİnden kaçanlar

Türkiye'ye sığınıyor

Bayırbucak
bölgesİnden kaçanlar

Türkiye'ye sığınıyor
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Esed güçleri ve Rusya'nın Lazkiye kırsalındaki Türkmen 
köylerine düzenlediği saldırılar nedeniyle evlerini terk 
etmek zorunda kalan Suriyeli ailelerin Yayladağı 
sınırından Türkiye'ye geçișleri sürüyor.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu Türkmen ve 
Arap kökenli aileler, otobüsle sınırdan alınarak ilçedeki 
Yatılı İlköğretim Bölge Okulu kampına getiriliyor.



Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için “İnşallah bu yaz için İstanbulumuza 
ve ülkemize kazandıracağız. Beklenenden daha hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Şu ana kadar projenin 
yüzde 88’i gerçekleştirildi. Bu yüzden inşallah yaz içinde köprünün açılışını yapmak istiyoruz.”

AK Parti Şubat 2016
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YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ
2016’NIN YAZINDA
HİZMETE HAZIR OLACAK

Sayfa 48-49
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü, köprü mimarisi alanında bir ilk niteliği taşıyor. Genişlik bakımından 
dünyanın en geniş asma köprüsü. 59 metre genişlik ve 322 kule yüksekliğiyle, dünyada genişlik ve 

kule yüksekliği bakımından dünya birincisi ve bu iki özelliği bir araya getiren tek köprü.



Sayfa 50-51
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KEDİ
DOSTU

İMAM
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İstanbul Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kapılarını sokak kedilerine 
açarak, İslam dininin șefkat ve merhametine vurgu yapan imam Mustafa Efe, 
örnek davranıșıyla hem cemaatin hem de sosyal medya takipçilerinin takdirini 
topladı. "Kedi dostu imam" olarak anılmaya bașlanan Efe'nin görev yaptığı 
camiye sabah ezanıyla giren, namaz sırasında etrafta dolașan ya da bir kenar-
da kıvrılarak uykuya dalan, hatta yavrularını tek tek minbere tașıyan kediler, 
cemaat tarafından da benimsendi.



yenİ 
YÖNETİM 

İŞ BAŞINDA
Sayfa 52-53
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Genel 
Merkez Kadın 
Kolları yeni yönetimi ile ilk 
MKYK toplantısını Bașbakan Davu-
toğlu bașkanlığında gerçekleștirdi. Bașbakan 
Davutoğlu: ‘’Güzel bir bașlangıç için Allah hepimizin
yardımcısı olsun, dava arkadașlığınız devam etsin güzel hizmet-
lere vesile olsun’’ temennileri ile toplantıyı bașlattı. Toplantıda konușan 
Genel Merkez Kadın Kolları Bașkanı Selva Çam: ‘’Bacıyan-ı Rum 
Teșkilatı’nın ‘așına, eșine ve ișine sahip ol’ öğüdünde saklı olan insanlık 
hareketini daha iyi anlamak ve geleceğe aktarmak bilinci ile yola devam 
edeceğiz’’ sözleriyle önümüzdeki dönemde gerçekleștirilmesi planlanan 
hedeflerden bahsetti. Göreve yeni bașlayan Kadın Kolları MYK üyeleri, 
Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbașkanlığı 
Külliyesi’nde kabul edildi.



Gençlik Kolları Genel Bașkanı Melih 
Ecertaș, Șanlıurfa'ya kalabalık bir 
heyetle ziyaret gerçekleștirdi.

Bașkan Melih Ecertaș, ilk önce Harran 
ilçesine giderek Suriyelilerin barındığı 
Harran konteyner kentte incelemelerde 
bulundu. Sonrasında Akçakale ilçesini 
ziyaret eden heyet, Suriyeli mültecilerin 
sorunlarını dinledi.

Öte yandan Bașkan Ecertaș, AK Parti 
Gençlik Kolları yönetimiyle ve parti üyesi 
gençlerle düzenlenen, istișare 
toplantısında bir araya geldi. Melih Ecer-
taș, amaçlarının bölgeyi sık sık ziyaret 
ederek gençlerle bulușmak olduğunu 
söyledi.

Sayfa 54-55
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“KARDEŞİM,
BİRLİKTEYİZ’’
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KARAASLAN 
HEDEFLERİNİ 

ANLATTI

Sayfa 56-57
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“Şehir, medeniyet ve insan ilişkisi üzerinde büyük bir 
hassasiyetle duruyoruz. Şehirlerimizin mevcut  kim-

liklerini koruyacak ve bu yolla şehirlerimizi global 
ölçekte söz sahibi yapacak politikaları geliştirmeyi 

amaçlıyoruz. Kadim Şehirlerimizin sahip olduğu doğal, 
tarihi ve kültürel değerlerin belirlenerek gelecek 

vizyonuna yönelik strateji ve önerilerin geliştirilmesi, 
tarihe, ekolojiye, şehir belleğine saygılı mekanların 

belirlenen bu vizyon çerçevesinde kurgulanması önce-
likli hede�miz olacaktır.'' dedi.
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“TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN YÜKSEK BİR İVME İLE 
YOLUNA DEVAM ETMESİNE ÖNEM VERİYORUZ”

Sayfa 58-59
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve 
Dıș İlișkiler Bașkanı Fatma Betül 
Kaya Ankara'da temaslarda 
bulunan AB Komisyonu heyeti ile 
bir araya geldi.

Toplantıda Avrupa Birliği ile ilișkiler 
bașta olmak üzere bölgesel konular, 
dıș politika reformu süreci masaya 
yatırıldı. Görüșmede Bașkan Ömer 
Çelik, "Türkiye-AB ilișkilerinin 
yüksek bir ivme ile yoluna devam 
etmesine önem veriyoruz" dedi.

AB Dıș Politika Yüksek Temsilcisi 
Federica Mogherini bașkanlığındaki 
heyette AB Komisyon üyeleri 
Johannes Hahn ve Hristos Stylia-
nides yer aldı. 

AK Parti Genel Merkezi'nde basına 
kapalı gerçekleștirilen görüșme, 
yaklașık 1 saat sürdü.
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İŞARET DİLİ
ÖĞRENİYORUZ

Sayfa 60-61
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İŞARET DİLİ
ÖĞRENİYORUZ

AK Parti Şubat 2016

AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Bașkanı 
Nükhet Hotar, ‘İșaret Dili Öğreniyoruz’ konulu bir eğitim programı 
düzenlediklerini belirtti. 

İșitme engellilerin toplumda yașadıkları en büyük sorunun  anlașılamamak 
olduğunu dile getiren Sosyal Politikalar Bașkanı Hotar, 

“Bunun için de kendi ifadeleriyle ‘ana-
dilleri’ olan, ișaret dilinin yaygın olarak 
öğretilmesini ve kullanılmasını bekli-
yorlar. Çünkü ‘anlașılamamanın’ 
bedelinin ne kadar ağır olduğunu 
günlük hayatlarında sürekli yașıyor-
lar’’ dedi.



Sayfa 60-61
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Tam donanımlı ambulanslar; teröristlerin açtığı ateș, patlayıcı tuzaklar, 
barikatlar, çukurlar nedeniyle yaralıların bulunduğu iddia edilen sokağa 
giremiyor. Bu yüzden sağlık ekiplerinin ‘‘yaralıların ambulansların bulun-
duğu yere getirilmesi’’ konusunda sık sık anonslar yapmasına rağmen, am-
bulanslara herhangi bir yaralı getirilmiyor.

AMBULANSLARIN 
BEKLEYİŞİ
DEVAM EDİYOR



MİLLETİN
SESİ

AK PARTİ İLETİŞİM MERKEZİ

‘DE!

444 25 44

akım



Cizre’de devam eden operasyonlarda terk edilmiș bir eve giren askerler, 
evin içindeki malzemeleri kullanarak yemek yedi. Mehmetçikler, evin 
sahiplerine para ile birlikte bir de not bıraktılar. 

hakkınızı helal eDİN


