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Parti Sözcüsü

Suriye'de insanlık tarihinin en dramatik savașlarından biri yașanıyor. Her gün yüzlerce  
insanın öldüğü topraklarda, milyonlarca insan ülkelerinden göç etmek zorunda kaldı. Bu 
göç yollarında hemen her gün insanlık için utanç verici, kalpleri derinden sızlatan birbirin-
den farklı dram yașanıyor. Aylan bebeklerin cansız bedenlerinin kıyıya vurduğu, vicdan-
ların; kör, sağır ve dilsiz olduğu bir dönemden geçiyoruz.

İnsanlığın sınıfta kaldığı bu dönemde, Türkiye tarihe geçecek șekilde insani, vicdani, ahlaki ve 
politik olarak mükellefiyetlerini yerine getirmek için Suriye'de ölümden kaçan mazlum insanları 
ülkesine davet etti. Milletimizin engin yüreği, engin misafirperverliği ve tarihsel hassasiyeti 
çerçevesinde bu mazlumları barındırıyoruz. Bunların ihtiyaçlarını uluslararası kurulușların takdirini 
kazanacak bir biçimde yerine getirdiğimiz organizasyonlarla karșılıyoruz.
Ortaya çıkan bu tablo Türkiye için bir iftihar tablosudur. Yıllar geçtikten sonra hep beraber 
göreceğiz nasıl ki geçmiște birçok mazluma bu ülke ev olmușsa, birçok mazlum için sığınacak 
bir liman olmușsa aynı șekilde bugün de aynı tarihsel misyonunu yerine getirmektedir, bununla 
iftihar ediyoruz. İsterdik ki, bu kadar insan yerinden yurdundan olmasın. Bu șekilde bir mülteci 
faciası ortaya çıkmasın. Fakat bir husus vardır ki; milletlerin saygınlığını ve devletlerin 
büyüklüğünü tarihe aktaran konular bu tip dönüm noktalarıdır.

Bizim açımızdan hicret çok önemlidir. Nitekim dikkat ederseniz pek çok dini gelenekte takvimler 
peygamberlerin doğumu ya da bașka olaylarla bașlarken, bizim geleneğimizde Peygamber 
Efendimizin hicretiyle bașlar. Onun için hicret ve hicret edenler bizim manevi dünyamızda çok 
ayrı bir yere sahiptir. Hicretin bir șekilde biz insanlar için, tarih için, bir gün dönümü olduğunu, bir 
dönüm noktası olduğunu düșünürüz ve bu bilinçle, bu insanlara kucak açmaya devam ediyoruz. 
Șimdi bu insanların ortaya çıkan bu tablo içerisinde Türkiye’yi așarak Avrupa’ya ulașmaya 
çalıșması, Akdeniz’e açılarak canlarını kurtarmaya çalıșması karșısında o ana kadar duyarsız 
kalan pek çok ülkenin, özellikle Avrupa Birliği’nin bunu gündemine gerekene yakın bir șekilde 
almaya bașladığını görüyoruz.

Türkiye burada tüm insanlık adına, maddi ya da manevi hiç kimse kendisinin yardımına gelmek-
sizin tek bașına insanlığın bu Suriyeli mazlumlara dönük mükellefiyetini yerine getirme çabasını 
göstermiștir ve bu sınavdan da șimdiye kadar bașarıyla çıkmıștır. Bundan sonrasında Türkiye’nin 
bu yükünün paylașılması gerektiği konusunda bir tablonun ortaya çıkması tabi ki memnuniyet 
vericidir. Dileriz bu güne kadar gösterilmeyen hassasiyet bundan sonra kendini fazlasıyla hisset-
tirir. Zira ülkelerin, liderlerin bu konudaki tutumu uzun yıllar konușulacak, tarihe damgasını 
vuracak nitelikte olacaktır.
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YAŞAR KEMAL'İN 
VEFATININ 

BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ

GENÇKONFED'den 
"Başkanlık Sistemi ve 
 Yeni Anayasa" anketi

Yazar Yașar Kemal, ölümünün birinci yılında 
doğum yeri  Osmaniye'nin Hemite köyünde 
anıldı.  Ünlü Yazar'ın en çok bilinen roman-
larından birine ismini veren "İnce Memed" 
heykeli ziyaret edilerek çiçek bırakıldı.

Ankete 40 üniversiteden 2 bin öğrenci katıldı.  
Üniversite öğrencilerinin yüzde 55'i  mevcut 
parlamenter sistem yerine  bașkanlık sistemi-
nin gelmesini destekliyor. 

14 KENTE HIZLI TREN 
MÜJDESİ

Nüfusumuzun yüzde 55'inin yașadığı  14 
șehri 2023 hedefleri içerisinde  hızlı trenle 
birbirine bağlanacağı açıklandı.

TÜRKiYE AKTÜALiTE ATLASI



MEHMET KIRKINCI VE 
SAİD ÖZDEMİR VEFAT ETTİ

KİTAP SATIŞINDA 
DÜNYADA 11. SIRADAYIZ

Uluslararası Yayıncılar Birliği verilerine göre, 
okuma oranının yükselmesiyle Türkiye’de son 
15 yıldır yayıncılık sektörünün düzenli olarak 
büyüdüğü ve sektörün 2014 yılında yüzde 5, 
2015’te ise yüzde 10 büyüdüğüne dikkat 
çekildi.

Bediüzzaman Said-i Nursi'nin talebelerinden 
kanaat önderi Mehmet Kırkıncı (88) ve Said 
Özdemir (89) vefat etti. Uzun süredir has-
tanede tedavi gören Mehmet Kırkıncı, Erzu-
rum’da, Said Özdemir Ankara’da defnedildi.

TÜRKİYE'YE 
113 MİLYON YOLCU 

GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTI

Türkiye'ye gelen ve giden yolcu sayısı geçen 
yıl 113 milyon 481 bin 318 olarak belirlendi. 
Geçen yıl 56 milyon 966 bin 152 kiși Türki-
ye'ye giriș yaparken, 56 milyon 515 bin 166 
kiși de ülkeden çıktı. 



TAHRAN’DA 
"ŞEFKAT DUVARI"

FBI-APPLE TARTIŞMASINA 
MAHKEME SON 
NOKTAYI KOYDU

Evsizler ve ihtiyaç sahipleri için düzenlenen 
“șefkat duvarları” İran’ın farklı bölgelerinde 
görüldü. kampanyada insanlar, soğuk kıș 
günlerinde ihtiyaç sahiplerine yardımda 
bulunmak amacıyla kıyafetlerini sokaklardaki 
duvarlara asıyor.

ABD'de bir federal yargıç, iPhone'ların 
șifresinin kırılması konusunda Apple'a baskı 
yapılamayacağı yönünde karar verdi

HOCALI KATLİAMININ 
24. YILDÖNÜMÜ

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde, 
1992 yılında Ermenilerin gerçekleștirdiği 
Hocalı katliamının 24. Yıldönümü Türkiye ve 
Dünya çapında protestolarla anıldı.

DÜNYA AKTÜALiTE ATLASI



İRAN SEÇİMLERİ: 
TAHRAN'DA REFORMCULAR 

KAZANDI

İran'da resmi olmayan sonuçlara göre, 
Düzenin Maslahatını Teșhis Konseyi (DMTK) 
Bașkanı Hașimi Rafsancani ve Cumhur-
bașkanı Hasan Ruhani Uzmanlar Meclisi 
seçimlerinde ilk sıralarda yer alıyor.

KOSAVA MECLİSİ’NDE 
GAZ BOMBALI 

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Kosova'nın yeni cumhurbașkanının seçi-
leceği meclis genel kurulunda, Dıșișleri 
Bakanı Hashim Thaci'nin cumhurbașkanı 
seçilmesine karșı olan muhalefet milletvekilleri 
gaz bombası attı.

HOLLYWOOD'DA IRKÇILIK 
BOYKOTUNUN GÖLGESİNDE 

OSCAR GECESİ

88. Oscar Ödülleri ırkçılık protestolarının 
gölgesinde sahiplerini buldu.  Siyahiler 87 
yıllık Oscar tarihinde toplamda sadece 32 
ödül alabildi.
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Yerel yönetimlerin yetkileri 
genişletecek ama bu yetkilerin 

istismar edilmesine izin 
verilmeyecek

YEREL
YÖNETİMLER

İllerde ve ilçelerde "İstişare 
Meclisleri" kurulacak. Herkes 

muhatap alınacak ancak elinde 
silah olan kimse muhatap 

kabul edilmeyecek

İSTİŞARE
MECLİSLERİ

Yeni bir kardeşlik döneminin 
başlamasına yönelik olan son 
madde çerçevesinde kapsamlı 
bir, "birleştirici ruh hareketi" 

başlatılacak

BİRLEŞTİRİCİ
RUH

Bölgede istihdamı artıracak yeni hamleler yapılacak. İşveren ve sigortalıların prim borçları ile esnaf ve 
sanatkarların kredi ödemeleri hiçbir gecikme zammı olmaksızın ertelenecek

EKONOMİ / İSTİHDAM

TERÖRLE MÜCADELE EYLEM PLANI

Başbakan Davutoğlu, 10 ayaklı ve 10 temel esasa dayanan “Terörle Mücadele Eylem Planı”nı açıkladı
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EBEDİ”
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așbakan Ahmet Davutoğlu, 
Bingöl’e toplu açılıș töreni, Erzin-
can’a Erzincan'ın düșman ișgalin-

den kurtulușunun 98. yıl dönümü, Mardin’e 
“Kardeșlik Bulușmaları Konferansı” ve 
Șırnak Silopi’ye vatandașlar ile bir araya 
gelebilmek vesilesi ile yaptığı ziyaretlerde 
bölge halkına “Kardeșlik” mesajı verdi.

Bașbakan Davutoğlu, bölgeye yaptığı 
ziyarette caddelerde vatandașlarla kol kola 
yürüdü. Çocuklarla ve yașlılarla yakından 
ilgilenen Bașbakan Davutoğlu, yaptığı 
konușmada, “Eğer Silopi tehlikede ve 
risk altındaysa ben Ankara'da rahat 
uyumam, ailem rahat uyumaz. Eğer 
Silopi'de huzur olmayacaksa, bize Tür-
kiye'nin hiçbir yerinde, dünyanın hiçbir 
yerinde huzur olmaz. Cizre'de olmaya-
caksa olmaz, Sur'da olmayacaksa 
olmaz. Bu, herkesçe böyle bilinsin!” 
ifadelerini kullandı.

Bașbakan Davutoğlu konușmasının 
devamında, "Bu hain alçaklar, ülkemizi, 
terör belasına musallat etmesi karșısın-
da Doğu ve Güneydoğulu kardeșlerim, 
özellikle de Bingöllü kardeșlerim, 'Bu 
vatan bölünmez' diye haykırdı. 
'Kardeșliğimiz ebedi' diye haykırdı. 
Hepinize teșekkür ediyorum" dedi.

B
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TÜRBE VE CEMEVİNe 
ZİYARET



B
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aşbakan Ahmet Davutoğlu, Erzincan'da türbe ve cemevi 
ziyaretinde bulundu.  Davutoğlu, Terzi Baba Camisi'nin 
yanındaki Terzi Baba Türbesi'ni ziyaret etti. Burada bir süre 

kalan Davutoğlu, ardından Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 
Erzincan Şubesi ve Cemevi'ne geçti.



"TERÖR KARŞISINDA, 

OMUZ OMUZA 
VERMELİYİZ"

Başkent Ankara’da gerçekleştirilen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği 
terör saldırısının faillerinin bölücü terör örgütü PKK ve uzantıları YPG 
ve PYD olduğu tespit edildi. 

C
umhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bașbakan Ahmet Davutoğlu, 
ayrı ayrı Genelkurmay Bașkanı Orgeneral Hulusi Akar'a taziye 
ziyaretinde bulundu.  Cumhurbașkanı Erdoğan, ziyaret sonrasında 

basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gerek PKK gerekse PYD’nin her ne 
kadar bașında olanlar bu ișin kendileriyle alakalı olmadığını söylüyorlarsa da 
bu iș son olarak İçișleri Bakanlığımızın da tüm istihbarat örgütlerimizin de elde 
ettiği bilgilerle, belgelerle bunlara ait olduğu ortaya çıkmıș vaziyettedir”  dedi.
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B
așbakan Ahmet Davutoğlu ise, saldırının faillerinin tespit edildiğini, 
kesin bir șekilde bu saldırının Türkiye içindeki bölücü terör örgütü 
mensuplarıyla Suriye'den sızan YPG mensubu bir kiși tarafından 

gerçekleștirildiğini söyleyen Davutoğlu, Siyasi partilere ve sivil toplum kuru-
lușlarına "Terör karșısında, kaynağı ne olursa olsun, piyonu kim olursa olsun, 
omuz omuza verilmesi" çağrısında bulundu.
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PKK’nın Suriye uzantısı PYD, elebașı Öcalan’ın 2002’de verdiği talimatla kuruldu. 
PYD iç tüzüğü, Öcalan’ı sözde “komutan”, PKK’yı sözde “yüksek yasama organı” 

kabul ediyor.

teröristler
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PKK’nın Suriye uzantısı PYD, elebașı Öcalan’ın 2002’de verdiği talimatla kuruldu. 
PYD iç tüzüğü, Öcalan’ı sözde “komutan”, PKK’yı sözde “yüksek yasama organı” 

kabul ediyor.
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BAŞBAKANIMIZ
KAZAKİSTAN’DA
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așbakan Ahmet Davutoğlu, 
Kazakistan Bașbakanı Karim 
Masimov ile görüștü. 

Hükümet Evi'ndeki, Davutoğlu-Masimov 
görüșmesi yaklașık 1 saat sürdü. Daha sonra 
heyetlerarası görüșmeye geçildi. Bașbakan 
Davutoğlu, heyetlerarası görüșmede yaptığı 
konușmada, ortak kültürün yanında ortak 
stratejik çıkarları olan ve  birbirini bütünleștiren 
coğrafyalarda olmaktan büyük memnuniyet 
duyduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Bașbakanı sıfatıyla 
Kazakistan'a ilk ziyaretini gerçekleștirdiğini 
ifade eden Davutoğlu, bu ziyaretin ilk olmakla 
birlikte son da olmayacağını belirtti. 

Bașbakan  Davutoğlu, 

"Türkiye Cumhuriyeti Bașbakanı olsam da 
gönlüm ve zihnim her an bu coğrafyada ve 
Hoca Ahmet Yesevi'nin, atamın  coğrafya- 
sındadır. Burada herhangi bir kardeșimizin 
ayağına bir diken batsa biz Anadolu'da bu 
dikeni büyük bir hançer gibi yüreğimize 
saplanmıș gibi hissederiz" dedi.

Bașbakan Davutoğlu: 

"Türkiye, Kazakistan için AB'ye bir giriș 
kapısı. Kazakistan da Türkiye için Avrasya 
Ekonomik Birliği'ne giriș kapısı. Özellikle 
ulaștırmada orta koridorun devreye girme-
siyle Kazakistan ve Türkiye Avrasya'nın 
merkez ülkeleri niteliği kazanacak" dedi.

B

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kazakistan'ın başkenti 
Astana'da, Uluslararası Türk Akademesi Başkanı Prof.Dr. 
Darhan Kıdrali kalpak, kaftan ve yöresel çalgı aleti kopuz 
hediye etti.



Türkiye 2.5 milyonun üzerinde sığınmacıya ev sahipliği 
yaparken, Avrupa ülkelerinde bulunan bir avuç sığın-
macıya karşı gaddar bir tutum sergilenmeye devam 
ediyor. 

SIĞINMACILARA
AVRUPA ZULMÜ
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Danimarka Parlamentosu, sığınmacıların varlıklarına el koyulmasına yönelik 
parlamentoya sunulan tasarıyı onayladı. Tasarının onaylanmasıyla birlikte 
sığınmacıların yanlarında getirdikleri değeri yaklașık 1350 avroyu geçen para 
ve ziynet eșyalarını sınırda görevlilere teslim etmesi gerekiyor.

Yunanistan’da, Kuzey Avrupa ülkelerine geçmek için Makedonya sınırı 
yakınlarındaki Eidomeni bölgesinde bekleyen sığınmacılara Makedon polisi 
sert bir șekilde müdahale etti.

Fransa'da ise Manș Denizi kıyısındaki liman kenti Calais'te bulunan sığınma-
cı kampının yıkımı sırasında, çadırlarını bırakmak istemeyenlere polis, biber  
gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.  Sökülen çadırlar ve sığınmacıların çadır-
larda kalan eșyası, buldozerlerle çöp konteynırlarına yüklendi. Tekrar yerleșim 
olmaması için çadırlar yakıldı.
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FRANSA

BELÇİKA

Fransa ise sığınmacı kampı yıktı.  Sökülen çadırlar ve sığın-
macıların çadırlarda kalan eșyası, buldozerlerle çöp kon-
teynırlarına yüklendi. Bir daha yerleșim olmaması için çadır-
lar yakıldı.

Belçika'nın Batı Flandre ili Valisi Carl Decaluwe, halkı sığın-
macılara yardım etmemeye çağırdı. Vali Decaluwe, "Yardım 
ederseniz daha fazlası gelecektir" ifadesini kullandı.
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MAKEDONYA
Kuzey Avrupa ülkelerine geçmek için Makedonya sınırı yakınlarındaki Eidomeni 

bölgesinde bekleyen sığınmacılara Makedon polisi sert bir șekilde müdahale 
etti.



TÜRKİYE’DEN AVRUPA’YA
İNSANLIK DERSİ
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Avrupa’da sığınmacılara uygulanan insanlık dışı uygulamalara karşı, Türkiye’de 
hem halkın hem de güvenlik güçlerinin göstermiş olduğu yaklaşım adeta ders 
verici nitelikte. Fotoğrafta, Suriye'nin Tel Abyad bölgesine düzenlenen hava bom-
bardımanı ve bölgedeki çatışmalardan kaçan Suriyeli yaralı bir çocuğun güvenlik 
ekiplerince acil olarak Türkiye tarafına alınması yer alıyor.
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KİLİS NOBEL BARIŞ
ÖDÜLÜNE İNANDI

Kilis Belediyesince, kendi nüfusundan daha çok sayıda Suriyeli 
sığınmacıyı ağırlayan kente "Nobel Barıș Ödülü" verilmesi için 
imza kampanyası düzenlendi.

Kilis Elbeyli Konaklama Tesisi'ndeki sığınmacılar, misafir edildikleri ve 
huzur içinde yașadıkları kentin Nobel Barıș Ödülü'ne adaylığını 
gönülden destekliyor.

Suriyeli Șerif Șeyh:

"Türkler bizimle hiçbir karșılık beklemeden tuzunu, ekmeğini, hatta evini 
paylaștı. Onun için 'Nobel Barıș Ödülü'ne adaylıklarını destekliyoruz"

Ferah Reslan: 

"Türkler bize evleriyle beraber kalplerini de açtılar ve kendi kardeșlerinden 
ayırmadılar. Bu yüzden Nobel Barıș Ödülü'nü hak ediyorlar"
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“KİM MADAYA KUŞATMASININ
MANTIĞINI ANLATABİLİR?”
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kraliçe Elizabeth Konferans Merkezinde 
düzenlenen "Suriye'ye ve Bölgesine Destek" başlıklı donörler konferansına 
katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu, toplantının açılışında konuşma yaptı.

Cenevre görüșmelerinde ilk așamanın sona erdiğini hatırlatan Bașbakan Davutoğlu, șunları kaydetti:  

"Neden? Çünkü rejim Cenevre'ye gittiğinde Latakya'da, Suriye'de okullara, hasta
nelere, masum insanlara bombardıman devam ediyordu. Dürüst olmalıyız. Beș yıl 
içinde Türkiye'ye göçen sığınmacılar rejimin ya da rejim destekli yabancı güçlerin 
bombardımanından kaçarak Türkiye'ye giriș yaptı. Acımasız bir terör örgütü DAEȘ 
ortaya çıktı. Bugün insanlığa karșı iki düșman vardır: Esed rejimi ve DAEȘ terörizmi. 
Savaș suçu ișleyenlere karșı omuz omuza durmalıyız. Bana veya Suriye halkına kim 
Madaya kușatmasının mantığını anlatabilir? Sığınmacıların sorunlarını konușmalıyız 
ancak Suriye krizinin köklerine inmeyi de ihmal etmemeliyiz"  

Türkiye'de 2,5 milyon Suriyeli sığınmacının bulunduğunu anımsatan Davutoğlu, bu istatistiki bilgiye göre 
Türkiye'nin, dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu söyledi.
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Macaristan Bașbakanı Viktor Orban, AB’nin Türkiye’nin karșı-
sında dilenci gibi davrandığını ifade etti. Orban,

“Para ve vaatler karșılığında kendimizin koruyamadığı 
sınırların güvenliği konusunda mütevazi bir șekilde 
Sayın Erdoğan’dan dileniyoruz. Bu iyi bir politika 
değil. Avrupa’nın geleceğini ve güvenliğini Türki-
ye’nin teveccühüne bağımlı hale getiriyoruz” görü-
șünü savundu.

“ERDOĞAN’DAN 
  DİLENİYORUZ”

Yunanistan Bașbakanı Aleksis Çipras, Avrupa ülkelerinin 
sığınmacı politikasını eleștirdi. Avrupa Birliği ülkelerinin Mart 

ayında Türkiye'yle düzenleyeceği sığınmacı zirvesi öncesi 
meclise seslenen Çipras, Yunanistan'ın șartlarını açıkladı. Sığın

macı krizinde yükün tüm ülkelere eșit olarak dağıtılmasını isteyen 
Çipras, 

“Yoksa zirvede alınacak kararlara Atina onay vermeyecek "
dedi.

“YÜK VE SORUMLULUK 
  EŞİT OLMAZSA 

  ONAY VERMEYİz”
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BOTLARI ŞİŞLEYEREK 
ÖLÜMLERE SEBEP 
OLUYORLAR

AK Parti Mart 2016AK Parti Mart 2016

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 

“ ‘3 milyar avro destek vereceğiz’ dediler. 4 ay geçti, hala verecekler. Bakın bir taraf-
tan 'mülteciler gelmesin' diyorlar. Tamam da mültecileri biz göndermiyoruz ki, bak 
denizden geliyorlar. Bunların birçoğu da maalesef ölüyorlar. Biz șu ana kadar 
sadece denizlerden 100 bine yakın mülteciyi botlarımızla kurtardık. Ama diğerleri 
botları șișleyerek onların ölümüne neden oldular. Farkımız bu. Biz insana böyle 
bakıyoruz, onlar ise öyle bakıyorlar” dedi.



Tüm ülkelerden turist getiren A Grubu seyahat acentası-
na uçuș bașı destek vereceğiz. Bakanlar Kurulu kararını 
Resmi Gazete'de yayımladık. 1 Nisan- 31 Mayıs arasın-
da tüm ülkelerden turist getiren A Grubu seyahat acen-
tasına uçuș bașı 6 bin dolar destek vereceğiz. Destek 
verecek havalimanları Alanya Gazipașa, Antalya, Muğla 
Dalaman, Muğla Bodrum, İzmir Adnan Menderes ve 
Kütahya  için sadece 8 ülke için kullanmıștık. Zafer 
Havalimanı'nı da ekledik, tüm dünyadan gelecek olan 
turistlere uyguluyoruz.

1 2

3

4

Bașbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı 9 maddelik eylem planı șu șekildedir:

Türkiye'ye turist getiren A grubu firmalara Kredi garanti 
fonu ile kredi kullanma imkanı sağladık.

2016 TURİZM 
EYLEM PLANI
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Turizmde muhtemel bir daralma söz konusu olduğunda 
sektör firmalarının banka borçlarında yeniden yapılan-
maya gidilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı deniz turizmi ișletme-
leri, Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenecek.



AK Parti Şubat 2016

5

Çevreye duyarlı ișletmelere en düșük tarife uygulanacak.6
Bakanlık tahsisli konaklama tesislerinden alınan kira 
bedelleri 2016 yılı ödemeleri ertelenmesi 3 eșit taksit 
șekilde ödenmesi șeklinde yardımcı olunacaktır.

7

Sekincisi ise kira bedelleri 2016 yılı ödemeleri ertelen-
mesi ve 3 eșit taksitte ödenmesidir. Acil Eylem Planı 
Destek Paketi hızlıca hayata geçirilecektir.

8

9
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Bu destek paketi telafi edilecek tedbirler geçirecektir. 
Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığımız yapısal tedbirler 
üzerine de çalıșmaktadır. Sektörümüze 255 milyon 
destek sağlıyoruz. 288 milyon TL'lik ödemelerini de 
erteliyoruz ve 3 yıla yayılmıș bir șekilde düzenliyoruz.

Deniz turizmi tesislerini ihracatçı kapsamına alıyoruz. 
750 bin dolar ve üzeri gelir getiren tesisler ihracatçı 
sayılacak.



AK Parti M
art 2016

Sayfa 36-37



ANADOLU'NUN
TAMAMI ADETA BİR
AÇIK HAVA MÜZESİ

GİBİDİR

Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar 
Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünya Turizm Foru-
mu'nun kapanıș oturumundaki konușmasında, turizm-

de elde edilen bașarıların kendiliğinden olușmadığını belirterek,

"Bu bașarının gerisinde Türkiye'nin gerçekleștirdiği sessiz 
devrimin etkileri, her alanda yazdığı bașarı hikayesi vardır" 
dedi. 

Erdoğan konușmasında, turizm için kullanılan "bacasız 
sanayi" deyiminin ilk defa kendi dönemlerinde ete kemiğe 
büründüğünü belirterek, 2002'de Türkiye'ye gelen yabacı turist 
sayının 13 milyon olduğunu hatırlattı. Ülkeye gelen turist 
sayısının 2015 yılının sonunda 36 milyon 244 bine çıktığını 
belirten Erdoğan, 2002'de 8,5 milyar dolardan devralınan 
turizm gelirlerinin de 2014'te 34,3 milyar dolara ulaștığını 
kaydetti.

Cumhurbașkanı Erdoğan, 2015'te ise turizm gelirinin 31,4 
milyar dolar olduğunu aktararak,

"Bölgesel krizlere, çeșitli güvenlik tehditlerine rağmen bu 
bașarımızı 2012, 2013, 2014 yılında da muhafaza ettik. Tür-
kiye'nin turizm zenginliği Akdeniz ve Ege kıyılarındaki 
kumsallardan ya da tek bașına İstanbul'dan ibaret değildir. 
Anadolu'nun tamamı adeta bir açık hava müzesi gibidir. 
Biz böyle bir zenginliğe sahibiz" diye konuștu. 

C

AK Parti Mart 2016



CUMHURBAŞKANIMIZ 
ERDOĞAN LATİN AMERİKA’DA
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Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Amerika ülkelerinden  Șili, Peru ve Ekvador'a, 31 
Ocak-4 Șubat 2016 tarihleri arasında resmi bir ziyaret gerçekleștirdi. Erdoğan'ın Șili ziyareti, 9. Cum-
hurbașkanı Süleyman Demirel'in 1995 yılında gerçekleștirdiği  ziyaretin ardından, bu ülkeye Cumhur-
bașkanı seviyesinde gerçekleștirilen ikinci ziyaret oldu. 

Șili, Peru ve Ekvador’da Devlet Bașkanlarıyla baș bașa ve heyetler arası görüșmeler yapan Cum-
hurbașkanı Erdoğan, çeșitli anlașmalara imza attı.
 
Șili Dıșișleri Bakanı Munoz: 
   
"Yalnızca Șili adına değil Latin Amerika için söylüyorum, ülkenizin mültecilere verdiği 
desteği hayranlıkla izliyoruz."



CUMHURBAŞKANIMIZ 
ERDOĞAN LATİN AMERİKA’DA

AK Parti Mart 2016

Cumhurbașkanı Erdoğan'a "hoș geldiniz" diyerek konușmasına bașlayan Peru Devlet Bașkanı Humala, 
   
"Gerçekten tarihi bir an, ilk defa Peru  Cumhuriyeti'ne ülkenizin cumhurbașkanı bu  seviyede bir 
ziyaret gerçekleștiriyor" dedi.

Türkiye'nin dünyanın ilk 20 ekonomisinden birisi olduğunu ve G20'ye de ev sahipliği yaptığını anımsa-
tan Humala, ziyaretin bu açıdan kendileri için büyük önem tașıdığını vurguladı.

Ekvador Devlet Bașkanı Rafael Correa, "Cumhurbașkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle dünyanın güney 
ve kuzeyini bir araya getiren Ekvator çizgisinin bulunduğu Kito ile dünyanın doğu ve batısını 
bir araya getiren boğazın bulunduğu İstanbul șehri de bulușuyor" dedi. 
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hayat sİGARASIZ 
GÜZEL



Cumhurbașkanı Erdoğan, 9 Șubat Dünya Sigarayı Bırakma 
Günü dolayısıyla Cumhurbașkanlığı Külliyesi'nde bir resep-
siyon verdi. Resepsiyona davetli konuklarını, 
   
"Cumhurbașkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine hoș 
geldiniz" 

diyerek selamlayan Erdoğan, 9 Șubat Sigarayı Bırakma 
Günü vesilesiyle düzenlenen bu etkinliğin Türkiye’ye ve 
dünyaya "hayat sigarasız güzel" mesajını ulaștırabilme- 
sine katkı sağlamasını temenni etti.

Sigara içenlerden aldığı paketleri koleksiyona çevirdiğini her 
fırsatta vurgulayan Cumhurbașkanı Erdoğan, bir 
konușmasında șu ifadelere yer vermiști: 

"Kimin cebinde bir sigara paketi, elinde sigara 
görürsem, yılmadan usanmadan 'acaba o sigarayı nasıl 
söndürtür, paketi de kendisinden nasıl alırım' diye bir 
mücadelenin içine girererim” dedi.

Cumhurbașkanı Erdoğan'a, 2010 yılında, bașbakanlığı 
sırasında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, sigara ile 
mücadelesinden dolayı "Sigara ile Küresel Mücadele 
Özel Ödülü" verilmiști.

AK Parti Mart 2016
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Cumhurbașkanı Erdoğan burada yaptığı konușmada, 

“Yürüttüğünüz mücadelede desteğim ve duam her zaman yanınızdadır. 
Devletim ve milletim adına her birinize  ayrı ayrı șükranlarımı sunuyor gözler-
inizden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun, Rabbim yüreğinize, 
bileğinize kuvvet versin. İnanıyorum ki sizler nihayeti, uç noktası, șehadet 
olan bir mücadelenin kahramanlarısınız. Tebrik ediyorum, gazanız mübarek 
olsun" dedi.

Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı gün içerisinde Jandarma Ko-
mando Özel Asayiș Komutanlığını (JÖAK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel 
Harekat Dairesi Bașkanlığını  ziyaret etti.

“Uç Noktası, Şehadet Olan 
Bİr Mücadelenİn 

Kahramanlarısınız”
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C

"CONFERENCE OF PRESıDENTS" 
HEYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI 

KÜLLİYESİ’NDE
Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Musevi Cemaati 
Lideri İshak İbrahimzadeh ve Amerika’nın önde gelen Yahudi 
kurulușlarından "Conference Of Presidents" heyetini kabul etti. 

Kabulde Cumhurbașkanı Erdoğan’a, AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı 
Ömer Çelik eșlik etti.



PKK’NIN SALDIRDIĞI

100 MİLYON TL
400 OKULA

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 
     
"Geçtiğimiz yıl, bazı kurumlarımızda birden fazla olmak üzere 400'e yakın okulumuza yönelik 
terör saldırısı gerçekleștirildi. Bu vesileyle, çocuklarımızın eğitim hakkını elinden almayı he- 
defleyen bu terör saldırılarını ve bu saldırıyı çocukların can güvenliğini hiçe sayarak vahșice 
yapan bu teröristleri huzurlarınızda bir kez daha kınıyorum. Bu saldırılar nedeniyle, Bakanlığımız 
bütçesinden donatım, onarım ve acil ihtiyaçlar için fazladan 100 milyon liraya yakın bir kaynak 
kullanılmak zorunda kalınmıștır" dedi. 
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ŞEHİDİN OKULUNDA  İLK DERS 

"VATAN SEVGİSİ"

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatani görevini yaparken 18 yıl önce șehit düșen oğlunun tazminatı ve 
maașıyla okul yaptıran annesi Eșe Eğerci, ilk ders zilinin çaldığı eğitim yuvasında öğrenciler ile bir araya 
geldi. 

Ușak'ın Eșme ilçesinin Konak Köyünde yașayan 73 yașındaki Eșe Eğerci, Milli Eğitim Müdürlüğüne 
ait araçla evinden alınarak yapımı tamamlanan Șehit Mustafa Eğerci Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 
ve Lisesi'ne getirildi. 

İkinci yarıyılın ilk ders zilinin çalmasının ardından 5-A sınıfında derse giren ve öğrencileri tek tek 
öpen șehit annesi Eğerci, duygulu anlar yașadı. 

Anne Eğerci, 
"Bu okulda vatanı, milleti için çalıșacak çocukların yetișecek olması en büyük mutlu-
luğum, dünya gözüyle okulu gördüm, artık ölsem gam yemem" dedi.
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KORELİ ATAŞE’DEN 
DUYGULANDIRAN 
ZİYARET
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Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Atașesi Kurmay Albay Jooseong Han, sağ iken 
ziyaret sözü verdiği ancak imkan bulamadığı ve 2014 yılında 87 yașında hayatını kaybeden Kore 
gazisi Necati Dalgıç’ın Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Gözyașlarına hakim olamayan Han, görüșme șansı bulamadığı Dalgıç’ın oğlu Serhat Dalgıç ile 
görüștü, Dalgıç’ın fotoğrafını çıkardı ve  her zaman masasında durduğunu anlattı. Han, 

"Hakkında, Kore’de gazetelere köșe yazısı dahi yazdım. Karabük’e geleceğimizi söy- 
lediğimizde 1 ay boyunca her gün bu șubeye gelerek bizleri beklemiș. Ölmeden önce 
fotoğrafımı verin demiș ve oğlu bu fotoğrafını bana verdi ve ben 3 yıl boyunca 
masamın üstündeki bu fotoğrafa her gün baktım" dedi.
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İSRAİL'İN OKULLARINI
YIKTIĞI ÖĞRENCİLER
EĞİTİMDEN VAZGEÇMİYOR
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Fransa hükümetinin desteğiyle geçen sene inșa edilen Doğu Kudüs'un 
"Ebu Nevvar" bölgedeki tek okul olmasına rağmen İsrail askerleri 
tarafından buldozerlerle yıkıldı. Ancak İsrail'in okulsuz bıraktığı öğrenciler, 
eğitimden vazgeçmedi. Soğuk havaya aldırmaksızın, açık alana kurulan 
dersliği dolduran öğrenciler, ders görmeye devam ediyor.
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), faaliyetine bașladığı 
1975'ten beri 3 bin 500'den fazla cami yaptırdı. 

Yurt dıșında 100'ün üzerinde cami ve eğitim 
merkezi inșa eden TDV, halen dünyanın dört bir 
tarafında 29 caminin ibadete kazandırılması 
için çalıșmalarını sürdürüyor. 

TDV, 
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ 
MÜSLÜMANLARA 
EZAN SESİNİ 
ULAŞTIRIYOR
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Fotoğrafta Bulgaristan'ın Sofya kentindeki Kadı 
Seyfullah Efendi Camisi görünüyor.



DÜNYADAKİ 
İNSAN SAYISI KADAR 
TÜRKİYE'DE FİDAN DİKİLECEK

AK Parti M
art 2016

Sayfa 54-55



așbakan Ahmet Davutoğlu, 13 yılda 3,5 milyar fidan diktiklerini, hayallerinin dünyadaki her insan için 
Türkiye'de fidan dikmek olduğunu ifade etti. Ağaç sayısının da böylece 7-8 milyar olacağını dile 
getiren Bașbakan Davutoğlu, orman varlığını artıran nadir ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu 

belirtti.

Son 13 yılda 3 milyar 500 milyon fidanı toprakla bulușturan ve 2015-2019 yılları arasında 1 milyar 500 
milyon fidanı daha toprakla bulușturacak olan AK Parti iktidarları olarak yalnızca șehrimizi ya da ülkemizi 
değil tüm insanlığı ilgilendiren çevre politikalarımızı geliștirirken, iklim değișikliği, yeșil büyüme, geri 
dönüșüm, çevre hakları, bioçeșitliliğin korunması gibi kavramlarla ilgili olarak çalıșmalarımızı 
sürdürüyoruz.

Konuya ilișkin değerlendirme de bulunan AK Parti Çevre Șehir ve Kültürden Sorumlu Genel Bașkan 
Yardımcısı Çiğdem Karaaslan șunları söyledi: 
"2003 yılında katı atık düzenli depolama tesisi sayısı yalnızca 15 iken bugün 81’e ulașmıștır. 
Mavi bayraklı plaj ve marina sayısı 2002’de 151 iken bugün bu sayı 436’dır. Ayrıca ülkemiz 
2012 ve 2014 yıllarında ‘’Avrupa ve Orta Asya Bölgesel ozon ağı ozon tabakasını koruma 
‘’onur madalyasını almıștır. 2003’te 33 olan Milli Park sayısı 40’a, 17 olan tabiat parkı 
sayısı 204’e ulașmıștır" dedi.

B
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EN BÜYÜK 
EĞLENCELERİ

BİDONLA 
KAYAK
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Türkiye’nin batısında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyreder-
ken, doğu illerinde kar yağıșı devam ediyor. 

Van'ın Çaldıran ilçesinde çocuklar kıșın son karını karlı tepelerden bidonlarla kayıp 
eğlenerek değerlendiriyor. Büyüklerin de bazen eșlik ettiği çocukların vazgeçilmez 
eğlencesi renkli görüntüler olușturuyor.



BERLİN KONSER EVİ SÜTUNLARI
CAN YELEKLERİYLE DONATILDI 
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Çinli sanatçı Ai Weiwei, sığınmacı krizine dikkat çekmek için Berlin 
Konser Evi'nin (Konzerthaus) dıș sütünlarını sığınmacıların kullandığı 
can yelekleri ile donattı.



88’inci

OSCAR
ÖDÜLLERİ
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ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 88. Akademi Ödülleri 
gecesinde, En İyi Film ödülünü "Spotlight" kazanırken, "Mad Max: Fury 
Road" (Mad Max: Öfkeli Yollar) filmi de 6 dalda ödül aldı. 

Gecede, Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu iki yıl üst 
üste "En İyi Yönetmen" ödülünü alarak, John Ford ve Joseph L. 
Mankiewicz'ın bașarısını tekrarladı. 

"Diriliș" filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan 
Leonardo DiCaprio da ilk Oscar'ını kazandı.



SİNEMA SALONLARINA
GÜNDE

KİŞİ GİTTİ
166 BİN
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Türkiye'de geçen yıl vizyona giren yerli ve 
yabancı 406 filmi, yaklașık 61 milyon kiși 
izledi. 

Günde ortalama 166 bin kișinin doldurduğu 
sinema salonlarında en çok izlenen ve gișe 
hasılatı elde eden filmlerde yerli yapımlar öne 
çıkıyor

2015'te bir önceki seneye oranla yerli film 
sayısında yaklașık yüzde 30, yabancı film 
sayısında ise yüzde 7'lik artıș yașandı.

Sinemaya gelen yaklașık 61 milyon izleyicinin 
34,7 milyonu (yüzde 57) yerli filmleri tercih 
ederken, 26,3 milyon ise (yüzde 43) tercihini 
yabancı yapımlardan yana kullandı.

En çok izlenen filmler incelendiğinde ise ilk 
10 filmin 8'ini yerli filmler olușturdu. En çok 
izlenen film yaklașık 5,2 milyon seyirciyle 
"Düğün Dernek 2: Sünnet" filmi oldu. Film, 
elde ettiği izleyici rakamıyla 1989'dan bu 
yana en çok izlenen ilk 4 filmden biri oldu. 
İkinci sırada yine bir yerli yapım olan 
"Mucize", 3. sırada ise "Hızlı ve Öfkeli 7" 
filmi yer aldı.
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AHMET OZHAN
“SADECE OTURDUĞUMUZ YERDE UMUT BESLEMEK DEĞİL ELİMİZİN DEĞDİĞİ 
YERE KADAR O UMUDU OLUŞTURMAK ADINA HİZMETİN İÇİNDE OLMAKLA 
MÜKELLEFİZ. SİYASETÇİ SİYASET ALANINDA, KÜLTÜR ADAMI KÜLTÜR ALANINDA”
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Sanat müziğinden tasavvuf müziğine 
geçişiniz nasıl oldu?

Bu bana hep sorulur. Böyle bir geçiș söz 
konusu değildir. Sadece benim çalıșmalarım-
dan önce popüleritesi olmayan, ismine 
tasavvuf müziği denilen müzik tarzının benim-
le tekrar duyulur hale gelmesi söz konusudur. 
Türk müziğinin șubelerinden biridir dini müzik. 
Konservatuvarda da dini müzik derslerimiz 
vardı. Orada da meșk ettiğimiz eserler vardı. 
Benim, küçüklüğümde babamın dizinde 
öğrenmeye bașladığım șeylerdir aslında. 
Öyleymiș, sonradan aklım erince baktığımda 
babamdan öğrendiğim ilahiymiș. Sadece 
benim musikideki mesleki çalıșmalarıma bir 
kulvarın daha eklenmesi söz konusu oldu

Tasavvuf müziği tarikatlarla iç içe mi 
bugünlere geldi?

Tasavvuf müziği diye bir müzik aslında teknik 
olarak yoktur. Tasavvuf ritüellerle yașanır. Ya 
sohbeti olur ya eğitimi olur yahut da zikri olur. 
Zikir de bir koreografiyle olur. Semai, devrani 
kıyami, kuudi diye zikir çeșitleri vardır. Bütün 
bu zikir çeșitlerinin de kendi içinde müziği ve 
ritmi barındıran bir takım koreografileri vardır. 
Ayin-i șerif dediğimiz. İște bu melodik ve 
ritmik eserlerin zikir esnasında okunması 
zikre revnak verir; kișileri doyumsal lezzete 
ulaștırarak vecd halini yakalamalarını 
sağlayan bir argümandır. Ama bugün șeyler 
olmadığından dolayı turuk-u aliyyelerin 
mukabele-i șerif dediğimiz zikrullah 
çeșitleri kanun marifetiyle yasak 
olduğundan dolayı bari  

dedik müziğinden ritminden 
manasından insanlar mahrum 
kalmasın. Bunun eserleri tespit 
edildi. Sahnelendi. Konserler verildi 
ve bugünkü tasavvuf müziği denilen 
kulvar oluștu. Yoksa bugün     sah-
nelerde çıkılıp da okunan ilahi denen 
șeyler yoktur yani.

Gelecekten umutlu musunuz?

Bu soruya bir ayet-i kerime ile cevap 
vermek istiyorum. Cenab-ı Hakk “Benden 
ümidinizi hiç bir zaman kesmeyin.” diyor. 
Çünkü umutsuz olmak bundan sonra      
Cenab-ı Hakk’ın da yapacak bir șeyi yoktur 
demek anlamı tașır ki böyle bir șey mümkün 
değildir. Sadece oturduğumuz yerde umut 
beslemek değil elimizin değdiği yere kadar o 
umudu olușturmak adına hizmetin içinde 
olmakla mükellefiz. Siyasisi siyaset alanında, 
kültür adamı kültür alanında –kültürün șube-
leri var, kimi yazar, kimi besteler, kimi hattını 
yapar- önemli olan yapılanın kemale doğru bir 
seyir kazanması ve insanların kulaklarıyla, 
gözleriyle, algılarıyla o kemale doğru yük-
selmesi bunu temin etmek lazımdır. Bu da 
eğitimle, denetimle olacak șeylerdir.

Eskisine göre tasavvuf ortamı daha mı 
rahat?

Her alanda öyle. İnsanların dinini yașama, 
insanların arzu ettikleri gibi giyinme kușanma, 
gitme gelme, oturma kalkma gibi alanında da 
rahat.

(Röportajın tamamını dijital Türkiye Bülteni’nden oku- 
yabilirsiniz.)



TÜRKİYE’NİN 
MİSAFİRPERVERLİĞİNİ TÜM 
AVRUPA’YA GÖSTERELİM
AK Parti Dıș İlișkilerden Sorumlu Genel Bașkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, 28 Șubat 2016 
Pazar günü Köln’de gerçekleștirilen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 5. Genel Kongresi’ne katıldı. 

Orta Doğu’daki șiddet ve istikrarsızlık ile mülteci sorununa dikkat çeken Dr. Sayan Kaya, Avrupalı Türklerden 
Türkiye’nin bu husustaki misafirperverliğini tüm Avrupa’ya göstermelerini istedi ve Avrupa’daki tepkilere 
değinerek, 

“Tüm insanlık için büyük tehdit olușturan ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düșmanlığı ve İslamofobi ile 
mücadelede ilgili ülkelerle birlikte hareket ederek, yurtdıșındaki   yurttașlarımızı yakından ilgilendiren 
insani değerlerin korunması adına yapılan çalıșmaları UETD teșkilatı ile destekleyeceğiz,” dedi. 
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KADIN KOLLARI HOCALI KATLİAMINI KINADI

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 26.02.2016 Tarihinde 81 İlde eș zamanlı olarak 
acısı hiçbir zaman değișmeyecek olan Hocalı katliamının yıl dönümü münasebetiyle anma etkinliği 
gerçekleștirildi. Bu çerçevede 81 ildeki etkinliklerle birlikte, AK Parti İl binalarında eș zamanlı basın 
açıklaması yapılarak Hocalı Katliamı kınandı.

Genel Merkez Kadın Kolları Bașkanı Sayın L.Selva ÇAM açıklamasında: 

“Azerbaycan bizim için sadece devletlerden bir devlet, Azerbaycanlı kardeșlerimiz de 
milletlerden bir millet değildir.  Biz aynı dili konușan, aynı inanca mensup, ortak bir tarihi 
geçmiși paylașan, sözde değil, özde kardeș iki milletiz. Hocalı’ da zulme maruz kalan 
Azerbaycanlı kardeșlerimizin acısını, Anadolu halkı yüreğinde hissetmiștir ve acısını 
ilk günkü tazeliğiyle korumaktadır” dedi.
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AK PARTİ SİVİL 
TOPLUMUN 
NABZINI TUTUYOR

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlișkilerden Sorumlu Genel Bașkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk 
Özdağ, “Yeni Türkiye’de Sivil toplum Bulușmaları” toplantılarının 14. ve 15.’sini Osmaniye 
ve Denizli illerinde gerçekleștirdi. Bu illerde Sivil Toplum Kurulușları ile bir araya gelen Özdağ, 
kurulușların illeri, bölgeleri ve Türkiye’ye ilișkin görüș ve talepleri dinlendi.

Özdağ, toplantılarda yaptığı konușmalarda, Sivil Toplum Kurulușlarına Bașkanlık sisteminin 
gerekliliğini anlatarak, 
“Eğer Türkiye bașkanlık sistemiyle yönetilmiș olsaydı, 7 Haziran'da ülkede kar-
gașa ortamı yașanmayacaktı. Biz Bașkanlık sistemini getirebilirsek, Türkiye çağ 
atlayacak” ifadelerini kullandı.



BAYIRBUCAK
TÜRKMENLERİNE

YARDIM KAMPANYASI

AK Parti Sosyal Politikalar Bașkanlığı tarafından Türkiye genelinde bașlattığımız Bayırbucak 
Türkmenlerine ve ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyası büyük ilgi gördü. Her zaman 
mazlumların yanında olmayı șiar edinen milletimiz Türkmen kardeșlerimize hiçbir fedakarlık-
tan kaçınmadan yardım kampanyasına destek oldu. Bu kapsamda toplanan 200 tırı așkın 
yardım malzemesi Bayırbucak Türkmenlerine ve ihtiyaç sahiplerine ulaștırıldı. AK Parti 
Genel Bașkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Bașkanı Prof. Dr. Nükhet Hotar, kampan-
yaya destek veren vatandașlarımıza teșekkür ederek;  

“Türkiye tüm mazlumların umudu, sesi ve onların yanında olan tek millettir” 
dedi.
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14 Mart'ta Kırıkkale'de dağıtımına bașlanacak olan yeni kimlik kartları, dünyadaki benzer-
lerine göre çok daha yüksek güvenlik ve özellikleri içerisinde barındırıyor. Çipli kimlik 
kartı, elektronik, görsel ve kimyasal birçok güvenlik unsuru barındırıyor.

Kimlik kartları; tamamen benzersiz ve yalnızca kimlik kartına özel tasarlanmıș ve üretilmiș olan șifreli 
grafik tasarımlar, özel DNA’ya sahip mürekkepler, mikro ve nano yazılar gibi onlarca gizli ve açık 
güvenlik özelliğine sahip bulunuyor.

Tüm haberleșme altyapısı ve ișletim sistemi TÜBİTAK tarafından geliștirilen șifre mekanizmalarıyla 
korunan kimlik kartının içerdiği bilgilere art niyetli yollarla ulașmak imkansız. Ankara ve Konya’da 
yüksek güvenlik standartlarında inșa edilen merkezlerde yedekli olarak tutulan verilerin, çalınması ya 
da amaç dıșı kullanılmasının mümkün olmadığı belirtiliyor. 

İŞTE YENİ KİMLİK KARTI



CUMHURBAŞKANLIĞI 
KÜLLİYESİ 
ZİYARETE 
AÇILDI
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Cumhurbașkanlığı Külliyesi, internet üzerinden 
yapılan bireysel bașvuralar ile ziyarete açıldı. 11 
Aralık 2015 tarihinden bugüne kadar toplam 
1865 kiși Külliye’yi ziyaret etti. Külliye 
ziyaretinde konuklar çeșitli birimler ile Cum-
hurbașkanı’nın makam odasının bulunduğu 
binanın alt katını da gezebiliyorlar. Külli-
ye’de en çok ilgi çeken bölüm ise Beștepe 
Millet Camisi oldu.



Ülkelerindeki iç savaștan kaçarak yeni bir yașam 
kurma amacıyla Avrupa'ya umut yolculuğuna çıkan 
sığınmacılar, Yunanistan'ın Midilli Adası'nı geçiș nok-
tası olarak kullanmaya devam etti. Bindikleri botları 

batan sığınmacılardan kurtarılanlar karaya çıkartılıp soğuğa 
karșı etkili olan termal folyo battaniyeye sarıldı.

Ü


