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Cevdet YILMAZ
Tanıtım ve 
Medyadan Sorumlu
Genel Başkan 
Yardımcısı

Partimiz, 22 Mayıs Pazar günü Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda ikinci 
olağanüstü büyük kongresini yaptı. Her zaman demokrasi șöleni havasında 
geçen AK Parti kongreleri, yine aynı havada geçti. Kongremizde, AK Parti 
Genel Bașkanlığına, 1405 delegenin oyunu alan Sayın Binali Yıldırım seçil- 
miștir.

Bu bir bayrak yarıșıdır, Sayın Ahmet Davutoğlu, Kurucu Genel Bașkanımız, 
Cumhurbașkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı bayrağı Sayın Binali 
Yıldırım’a devretti. Bu bayrak yarıșının içerisinde Sayın Ahmet Davutoğlu, 
üstün gayretler göstermiștir, önemli bașarılara imza atmıștır. Kendisine ve 
çalıșma arkadașlarına AK kadrolar adına, göstermiș oldukları gayretlerden 
ötürü teșekkür ediyoruz.

Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Türkiye’de her daim 
çalıșkanlığı ve üretkenliği ile bilinir. Bakanlık döneminde mega projelerin 
mimarı olarak bilinen Sayın Binali Yıldırım, Genel Bașkanlık ve Bașbakanlık 
görevinde de aynı șekilde AK Parti kadrolarıyla çok çalıșmaya ve üretmeye 
devam edecektir. Kurucu Genel Bașkanımız ve Cumhurbașkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, tüm kadrolarımızın emeği ile ve halkımızın 
destek ve duygularıyla bu “Kutlu Yürüyüș” her zaman sürecektir.

AK PARTİ ADINA SAHİBİ

Türkiye Bülteni’nde yayınlanan yazı ve
fotograflar kaynak belirtilerek kullanılabilir.
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SORUMLU YAZI İȘLERİ MÜDÜRÜ

Ömer ARVASCEVDET YILMAZ
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
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TÜRKİYE GENÇ NÜFUSUYLA 
AVRUPA'YI SOLLUYOR

YABANCILARIN AĞZI 
TÜRK BAKLAVASIYLA TATLANDI

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en genç nüfusa sahip ülke 
olarak dikkati çekiyor. AA muhabirinin Eurostat ve Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 
Türkiye'de 2015 yılı itibarıyla 15-29 yașında 19,1 milyon kiși 
bulunuyor. 28 AB üyesi ülkenin genç nüfusu ise 88,9 mil- 
yona ulașıyor. Türkiye'deki genç nüfus, AB üyesi 28 ülkenin 
toplam genç nüfusunun yüzde 21'ine denk geliyor.

Türkiye, son 5 yılda 1700 ton baklava ihracı yaptı, 19,2 
milyon dolar gelir elde etti. Türkiye'nin geleneksel tatlısı 
baklavayı ihraç ettiği ülke sayısı geçen yıl itibarıyla 48 oldu.

SİNEMANIN GÖZDESİ 
YERLİ FİLMLER

Yılın ilk 4 ayında en çok izlenen 10 filmden 8'i yerli yapım 
oldu. Türkiye'den derlenen bilgilere göre, yönetmenliğini 
Mert Baykal'ın yaptığı, bașrollerini Burak Özçivit, Murat Boz 
ve Aslı Enver'in paylaștığı "Kardeșim Benim", vizyonda 
kaldığı 11 haftada 2 milyon 61 bin 687 kiși tarafından 
izlenerek, 2016 yılının ilk 4 ayında en çok izlenen film olarak 
ilk sıraya yerlești.

TÜRKiYE AKTÜALiTE ATLASI



HATAY YEMEKLERİ 
KAYIT ALTINA ALINIYOR

Yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapması nede- 
niyle Ortadoğu'dan Avrupa'ya kadar çok sayıda mutfaktan 
etkilenen Hatay'daki yemekler kayıt altına alınacak. Hemen 
her damak tadına uygun yemeklerin yer aldığı hoșgörü 
kenti Hatay'da, zor ve zahmetli olması nedeniyle artık 
yapılamayan, unutulmaya yüz tutmuș yemekler, tarifi, 
hikayesi ve manisinin de anlatıldığı her unsuruyla kayıt altına 
alınarak bir kitapta toplanacak

TÜRK ORDUSUNA 
3 YENİ MİLLİ SİLAH GELİYOR

Türk mühendis ve ișçisi tarafından geliștirilen ve dünyadaki 
emsallerinden çok daha üstün özelliklere sahip 3 farklı tip 
tüfeğin MKEK Silah Fabrikasında yürütülen proje çalıșma-
larında sona yaklașılıyor. Milli imkanlarla geliștirilen MPT-55 
piyade tüfeği ve KNT-76 keskin nișancı tüfeğinin seri 
üretimine bu yıl, modern makineli tüfeğin seri üretimine ise 
gelecek yıl sonunda geçilmesi planlanıyor.

TABİAT PARKI 
SAYISI ARTIYOR

Orman ve Su İșleri Bakanlığından, Gaziantep'te koruma 
statüsü verilerek ilan edilen 2 yeni tabiat parkıyla 
Türkiye'deki tabiat parkı sayısının 208'e yükseldiği bildirildi.



CANNES'DA ALTIN PALMİYE, 
İNGİLİZ YÖNETMEN 

KEN LOACH'IN FİLMİNE

İNGİLTERE'DE HIRİSTİYANLAR 
AZINLIKTA KALDI

Bu yıl 69'uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali'nin ödül 
töreni, Cannes Festivaller Sarayı'nda gerçekleștirildi. 
Cannes Film Festivali'nde İngiliz yönetmen Ken Loach, 
sosyal sistem eleștirisi filmi "I, Daniel Blake" ile ikinci kez 
Altın Palmiye ödülünü aldı.

St. Mary Katolik Üniversitesi'nin hazırladığı rapora göre, 
İngiltere ve Galler'de herhangi bir dine mensup olmadığını 
söyleyenlerin oranı Hristiyanlarınkini geçti. 

HİNDİSTAN'DAN 
"TEKRAR KULLANILABİLİR" 

MİNİ UZAY MEKİĞİ

Hindistan, Andhra Pradesh eyaletindeki Sriharikota 
üssünden "tekrar kullanılabilen uzay aracı (RLV)" 
fırlatma denemesini bașarıyla gerçekleștirdi. BBC'nin 
haberine göre, 7 metre uzunluğunda ve 1,75 ton ağırlığında 
olan mini uzay aracı, atmosferdeki 70 kilometrelik 
uçușundan sonra Bengal Körfezi'ne geri döndü. 

DÜNYA AKTÜALiTE ATLASI



FRANSA'DA BENZİN SIKINTISI

Fransa'da yeni çalıșma yasa tasarısını protestolar 
kapsamında devam eden rafineri grevi yüzünden Paris 
çevresinde ciddi benzin sıkıntısı yașanıyor. Ülke çapındaki 
12 bin benzinlikten 4 bin 26'sında benzin sıkıntısı olduğu 
belirtilirken, Fransa'daki 8 rafinerinin tamamında da grev 
devam ediyor

KIRIMLI TATAR JAMALA'NIN 
EUROVİSİON ZAFERİ

Eurovision Șarkı Yarıșması'nda, "1944" adlı șarkısıyla 
birinciliği elde eden Kırımlı Tatar sanatçı Jamala’ya, 
"Ukrayna halk sanatçısı" ünvanı verilecek.

KÜBA'DA KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ 
İŞLETMELER YASAL HALE GETİRİLİYOR

Küba'da, küçük ve orta ölçekli ișletmelerin yasal hale 
getirileceği duyuruldu. Küba'da, Komünist Parti'nin geçen 
ay düzenlenen kongresinde onaylanan ve bugün yayınla-
nan bildiride, küçük, orta ve mikro ölçekli özel ișletmelerin, 
partinin ekonomik ve sosyal alanda hazırlanan ana planın-
da yer aldığı belirtildi
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AK Parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi için 
delegeler ve partililer Ankara Arena Spor 
Salonu'nda toplandı.  

Kongre için binlerce partili, sabahın erken saat-
lerinden itibaren Ankara Arena Spor Salonu 
önüne geldi.  Ankara dıșından otobüslerle gelen 
partililer, Atatürk Kültür Merkezi alanından 
tezahüratlar eșliğinde kongrenin düzenlendiği 
salona kadar yürüdü.

Salon içinde ve dıșında AK Parti seçim șarkıları 
çalınırken, partililer șarkılara eșlik etti ve 
tezahüratlarda bulundu. "Kutlu Yürüyüșe 
Devam" temasını tașıyan kongrenin yapıldığı 
salonda, "Kutlu Yürüyüșe Yıldırım ile Devam", 
"İlk Günkü Așkla", "Tek Millet, Tek Devlet, Tek 
Bayrak" , "Mesele Koltuk Değil Siz Hala 
Anlamadınız mı?",  "Șimdi Türkiye zamanı", 
"Biz Birlikte Türkiyeyiz", "Yeni hedefler yeni 
Türkiye", "Durmak yok yola devam", "Her șey 
Türkiye için, bu ıșık sönmeyecek", "Erzincan'a 
Can Türkiye'ye Heyecan Geldi' pankartları yer 
aldı.

KUTLU
YÜRÜYÜŞE

DEVAM

AK Parti Haziran 2016
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Binali Yıldırım

Abdülhamit Gül Ahmet Sorgun Ali Aydınlıoğlu Asuman Erdoğan

Ayhan Ogan Ayşe Sula Köseoğlu Bekir Bozdağ Berat Albayrak

Burhan Kuzu Cevdet Yılmaz Çiğdem Karaaslan Edibe Sözen

Efkan Ala Emine Nur Günay Erol Kaya F. S. Nükhet Hotar

Fatih Şahin Fatma Güldemet Sarı Fazilet Dağcı Çığlık Fevzi Şanverdi

Hamza Dağ Hayati Yazıcı Hüseyin Özbakır Jülide Sarıeroğlu

MERKEZ
KARAR 
YÖNETİM 
KURULU
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Mehmet Muş Mehmet Müezzinoğlu Murat Baybatur Mustafa Ataş

Mustafa Köse Mustafa Savaş Mustafa Şentop Mustafa Yel

Nurettin Canikli Özben Y. E. Gökçen Öznur Çalık Radiye S. Katırcıoğlu

Ravza Kavakçı Kan Sema Ramazanoğlu Serkan Bayram Şaban Dişli

Vedat Demiröz Veysi Kaynak Yasin Aktay Yaşar Karayel

Zeyid Aslan Zeynep Alkış

M. Galip Ensarioğlu Mehmet Mehdi Eker Mahmut Kaçar Markar Esayan



Mustafa ATAŞ
Teșkilat
Genel Bașkan Yardımcısı

Hayati Yazıcı
Siyasi ve Hukuki İșler
Genel Bașkan Yardımcısı

Binali Yıldırım
Genel Bașkan

Ahmet Sorgun
Seçim İșleri
Genel Bașkan Yardımcısı

Cevdet Yılmaz
Tanıtım ve Medya
Genel Bașkan Yardımcısı

Mehmet Mehdi EKER
Dıș İlișkiler
Genel Bașkan Yardımcısı

Öznur Çalık
Sosyal Politikalar
Genel Bașkan Yardımcısı

Erol KAYA
Yerel Yönetimler
Genel Bașkan Yardımcısı

MERKEZ 
YÜRÜTME 
KURULU

AK Parti Haziran 2016
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Şaban Dişli
Ekonomi İșleri
Genel Bașkan Yardımcısı

Mehmet Müezzinoğlu
Sivil Toplum ve Halkla İlișkiler 
Bașkanlığı Genel Bașkan Yardımcısı

Vedat DEMİRÖZ
Mali ve İdari İșler
Genel Bașkan Yardımcısı

Nükhet HOTAR
Ar-Ge
Genel Bașkan Yardımcısı

Yasin Aktay
İnsan Hakları
Genel Bașkan Yardımcısı

Çiğdem KARAASLAN
Çevre Șehir ve Kültür
Genel Bașkan Yardımcısı

Abdulhamit GÜL
Genel Sekreterlik
Genel Sekreter

Mustafa Elitaş
TBMM Grup Bașkanvekili
Grup Bașkanvekili

Mehmet Naci BOSTANCI
TBMM Grup Bașkanvekili
Grup Bașkanvekili

İlknur İnceöz
TBMM Grup Bașkanvekili
Grup Bașkanvekili

Bülent TURAN
TBMM Grup Bașkanvekili
Grup Bașkanvekili

Mehmet MUŞ
TBMM Grup Bașkanvekili
Grup Bașkanvekili

Lütfiye Selva ÇAM
Kadın Kolları
Kadın Kolları Bașkanı

Melih ECERTAŞ
Gençlik Kolları
Gençlik Kolları Bașkanı

AK Parti Haziran 2016
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AK Parti Genel Bașkanı ve Bașbakan Yıldırım, "Sizlere AK 
Parti’nin yeni genel bașkanı olarak bana emanet ettiğiniz 
bu mukaddes bayrağı asla yere düșürmeyeceğime söz 
veriyorum" dedi.

AK Parti Genel Bașkanı ve Bașbakan Yıldırım sözlerine 
șöyle devam etti: "Sözlerimin bașında, AK Parti’mizin 
kurucu Genel Bașkanı, liderimiz, aydınlık Türkiye’nin 
mimarı, Cumhurbașkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı 
saygıyla selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, bir dava 
adamıdır, milletin adamıdır, büyük Türkiye’nin yılmaz 
savunucusudur. Her zaman, gururla, ‘yol arkadașıyım, 
kader arkadașıyım, gönül arkadașıyım’ dedik, bundan 
sonra da demeye aynen devam edeceğiz. Sayın Cumhur-
bașkanım söz veriyoruz, sevdan sevdamız, davan 
davamız, yolun yolumuzdur" dedi.

Ahmet Davutoğlu’na teșekkürlerini ileten AK Parti Genel 
Bașkanı ve Bașbakan Yıldırım, "Liderimiz Recep Tayyip 
Erdoğan’dan bu bayrağı devralarak partimizi bugünlere 
bașarıyla getiren Sayın Bașbakanımız, Genel Bașkanımız 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na hizmetlerinden dolayı 
șükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

AK Parti Genel Bașkanı ve Bașbakan Binali 
Yıldırım, Ankara Spor Salonu'nda düzenle-
nen AK Parti 2. Olağanüstü Büyük Kongre-
si'nde bin 405 delegenin oyuyla Genel 
Bașkanlığa seçilmesinin ardından, bir 
teșekkür konușması yaptı. 

AK Parti Haziran 2016

“SEVDAN SEVDAMIZ, 
DAVAN DAVAMIZ, 

YOLUN YOLUMUZDUR”
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Cumhurbașkanı Erdoğan mesajında, "Sayın Divan, 

AK Parti’nin Sayın Genel Bașkanı, kongreye katılan 

kıymetli misafirler, siyasi hayatım boyunca birlikte 

yol yürüdüğüm, mücadele ettiğim, nice bașarılara 

birlikte imza attığım kıymetli kardeșlerim, hanım- 

efendiler, beyefendiler ve sevgili gençler, sizleri en 

kalbi duygularımla saygıyla, muhabbetle, hasretle 

selamlıyorum" ifadesini kullandı.

"Cumhurbașkanı yemini ettiğim gün, AK Parti ile 

hukuki bağım kesilmiș olabilir, ama sizlerle gönül 

bağım hiçbir zaman kesilmedi, inșallah hiçbir 

zaman da kesilmeyecek" değerlendirmesinde bulu-

nan Erdoğan, șöyle devam etti: "Önümüzdeki 

dönemde yeni anayasa ve yeni yönetim sistemi 

arayıșları çerçevesinde Cumhurbașkanı ile siyasi 

kadrosu arasındaki ișbirliğini olumsuz etkileyen bu 

çarpık uygulamanın giderileceğine inanıyorum. 

Yakın siyasi tarihimizin en önemli demokratik 

olgunluklarından biri olarak değerlendirdiğim AK 

Parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresinin bașarılı 

geçmesini diliyorum. AK Parti kadrolarının tevec-

cühüyle seçilecek yeni genel bașkanı ve parti yöne-

arkadașlarımı șimdiden tebrik ediyorum. Kurulduğu 

günden beri kaderi ülkenin kaderiyle özdeșleșen bir 

harekete dönüșen AK Parti için bu kongreyi bir 

devir teslim anı, güç ve motivasyon tazelenmesi 

olarak görüyorum."

Cumhurbașkanı Erdoğan, Türkiye’nin 2023 hedefle- 

rine ulașması, yeni anayasa hazırlıkları, bölgesel ve 

küresel krizlerin așılması konusunda bu kongrede 

seçilecek genel bașkan ve parti yönetimine çok 

önemli görevler düștüğünü ișaret etti.

“SİZLERLE GÖNÜL BAĞIM
HİÇBİR ZAMAN KESİLMEDİ”
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, 
Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen mesaj okundu.

tim organlarında sorumluluk üstlenecek 
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AK Parti'nin 2. Genel Bașkanı olduğu kongrenin bir "Veda" değil 
"Vefa" kongresi olduğunu söylediğini anımsatan Davutoğlu, "O 
gün verdiğimiz sözü namus bildik ve o günden bugüne 
ahdimize, akdimize sadık kaldık. O günden beri, ülkemizin ve 
milletimizin hukukunu, partimizin ve Cumhurbașkanımızın 
hukukunu büyük bir özenle koruduk. O günden itibaren sizler-
le birlikte yoğun bir siyasi mücadele verdik. Sizlerle birlikte 
destansı bașarılara imza attık. Daima partimizin, hareketimi- 
zin, davamızın birliğini, bütünlüğünü gözettik. Allah'ın izniyle 
son nefesimize kadar da onu gözetmeye devam edeceğiz" 
diye konuștu.

İstemeden kalbini kırdığı herhangi biri varsa hakkını helal etme-
sini isteyen Davutoğlu, "AK Parti'nin birliğini, beraberliğini, 
davasını korumak için her șeyi yaptığımıza șahitlik eder misi- 
niz? Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, milletimizin huzur ve 
refahını korumak üzere gece gündüz çalıștığımıza șahitlik 
eder misiniz?" diye sordu. Davutoğlu, bu șahitliği ebediyen kal-
binde tașıyacağını kaydetti.

Ahmet Davutoğlu, partisinin Ankara Spor Salonu'nda 
düzenlenen 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuștu. 
Ahmet Davutoğlu, kongrenin hayırlı olması, AK Parti'nin 
temsil ettiği asli davanın sonsuza kadar muzaffer olması 
dileğinde bulundu.

“HAKKINIZI HELAL EDİN”
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65. Hükümet'in ilk Bakanlar 
Kurulu, Cumhurbașkanı Recep 
Tayyip Erdoğan bașkanlığında 
toplandı. Binali Yıldırım’ın Bașba-
kan olarak ilk kez katıldığı Bakan-
lar Kurulu Toplantısı, Cumhur-
bașkanlığı Külliyesi'nde gerçek- 
leștirildi.

BAKANLAR
KURULU
KÜLLİYE’DE
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Binali Yıldırım
Bașbakan

Nurettin Canikli
Bașbakan Yardımcı

Giresun Milletvekili

Mehmet Şimşek
Bașbakan Yardımcı
Gaziantep Milletvekili

Numan Kurtulmuş
Bașbakan Yardımcı

Ordu Milletvekili

Yıldırım Tuğrul Türkeş
Bașbakan Yardımcı

Ankara Milletvekili

Veysi Kaynak
Bașbakan Yardımcı

Kahramanmaraș Milletvekili

Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı

Yozgat Milletvekili

Fatma Betül Sayan Kaya
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

İstanbul Milletvekili

Ömer Çelik
Avrupa Birliği Bakanı

Adana Milletvekili

Faruk Özlü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Düzce Milletvekili

Süleyman Soylu
Çalıșma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Trabzon Milletvekili

Mehmet Özhaseki
Çevre ve Șehircilik Bakanı

Kayseri Milletvekili

Mevlüt Çavuşoğlu
Dıșișleri Bakanı
Antalya Milletvekili

65.
HÜKÜMET
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Nihat Zeybekci
Ekonomi Bakanı
Denizli Milletvekili

Berat Albayrak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

İstanbul Milletvekili

Akif Çağatay Kılıç
Gençlik ve Spor Bakanı

Samsun Milletvekili

Faruk Çelik
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Șanlıurfa Milletvekili

Bülent Tüfenkçi
Gümrük ve Ticaret Bakanı

Malatya Milletvekili

Efkan Ala
İçișleri Bakanı
Bursa Milletvekili

Lütfi Elvan
Kalkınma Bakanı
Mersin Milletvekili

Nabi Avcı
Kültür ve Turizm Bakanı

Eskișehir Milletvekili

Naci Ağbal
Maliye Bakanı

Bayburt Milletvekili

İsmet Yılmaz
Milli Eğitim Bakanı

Sivas Milletvekili

Recep Akdağ
Sağlık Bakanı

Erzurum Milletvekili

Ahmet ARSLAN
Ulaștırma, Denizcilik ve Haberleșme Bakanı

Kars Milletvekili

Fikri Işık
Milli Savunma Bakanı

Kocaeli Milletvekili

Veysel Eroğlu
Orman ve Su İșleri Bakanı

Afyonkarahisar Milletvekili
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AK Parti Genel Bașkanı ve Bașbakan Bakanı Binali 
Yıldırım, Diyarbakır’ın Dürümlü mezrasında 12 Mayıs'ta 
patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettiği terör saldırısıyla 
ilgili, Tanıșık köyüne taziye ziyaretinde bulunarak, pat-
lamada yașamını yitirenlerin yakınlarına bașsağlığı 
diledi ve mezarları ziyaret ederek dua etti.

Taziye çadırının önünde bir konușma yapan Bașbakan Yıldırım, 
Tanıșık köyüne taziye ziyaretinde bulunmak için geldiklerini, bugünün 
acıların paylașılıp azaltılma ve dayanıșma günü olduğunu belirterek, 
șunları söyledi:

"Birkaç gün önce bu köyde terör örgütünün yine o acımasız yüzünü 
gördük. Birbirleri ile akraba 16 vatandașımız, kardeșimiz bir kamyon 
dolusu patlayıcı ile hunharca șehit edildi. Her șeyden önce çok daha 
vahși ve büyük bir felaket için sinsi plan yapan kalleș terör örgütünü 
engellemek amacıyla onların önüne çıkan ve hayatlarını bu yolda 
feda eden bütün kardeșlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar 
bu ülke için șehit oldular. Mekanları cennet olsun" dedi.

"Bin yıllık kardeșliğimizi bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir"

Bașbakan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleștirilen Genel 
Bașkan adayı tanıtım toplantısının hemen ardından, Diyarbakır'a 
hareket ettiğini vurgulayarak, "Bugün bize tevdi edilen bir görevin 
hemen arkasından bölgedeki milletvekillerimiz ve bakanlarımız ile 
buraya geldik. Bunun anlamı șudur ki bin yıllık kardeșliğimizi 
bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.

"BİN YILLIK KARDEŞLİĞİMİZİ 
BOZMAYA HİÇ KİMSENİN 
GÜCÜ YETMEYECEKTİR"

AK Parti Haziran 2016
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Sözlerine "Biz Silvan'la gurur duyuyoruz, Diyarbakır'la gurur 
duyuyoruz, Türkiye ile gurur duyuyoruz, ay yıldızlı 
bayrağımızla gurur duyuyoruz. Bu bayrak, șehitlerimizin 
kanıyla bu hale geldi" diyerek bașlayan Bașbakan Yıldırım, 
Diyarbakırlılarla kucaklașmak için kente geldiklerini belirti.

Bașbakan Yıldırım, 10 gün önce de Diyarbakır'a geldiğini, 
Tanıșık köyüne gittiğini anımsatarak, "Orada tonlarca 
patlayıcıyla 16 kardeșimizi kalleșçe katleden terör 
örgütünün o çirkin yüzünü bütün dünyaya göstermek için 
oradaydık. Șunu herkes iyi bilsin, Diyarbakırlılar ve mille-
timiz rahat olsun, bu terör belasını Türkiye'nin gündemin- 
den çıkarmaya azmettik. İnșallah Türkiye, terör belasından 
kurtulacak, Diyarbakırımızla geleceğe emin adımlarla 
yürüyecek. En bașta PKK terör örgütünün Kürtler diye bir 
sorunu yok. Sizin sorununuz, Türkiye'nin sorunu PKK terör 
örgütüdür. Bu sorunu Türkiye'nin gündeminden çıkarmaya 
ahdettik, yemin ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır'da 600 milyon liraya varan eserlerin açılıșını 
yaptıklarını, en önemlisinin de Diyarbakır Uluslararası Havali-
manı olduğunu dile getiren Yıldırım, havalimanının yaklașık 
270 milyon liraya yapıldığını, Doğu'nun ve Güneydoğu'nun 
tek körüklü köprülü uluslararası havalimanı olduğunu bildirdi.

Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bașbakan Binali 
Yıldırım, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Dürümlü 
mezrasında 12 Mayıs gecesi terör örgütü PKK tarafından 15 
ton patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirildiği, 16 kișinin 
yașamını yitirdiği, 23 kișinin yaralandığı katliamda terör mağ-
duru vatandașların yașadığı Tanıșık köyünü ziyaret ettiler. 
Cumhurbașkanı Erdoğan ve Bașbakan Yıldırım, katliamda 
hayatlarını kaybeden vatandașların mezarlarına da giderek 
dua okudu. Cumhurbașkanı Erdoğan ve Bașbakan Yıldırım, 
ziyaret sonrası askerlerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bașbakan Binali Yıldırım, Cumhurbașkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile Diyarbakır Havali-
manı yeni terminal binası açılıșı ve yapımı 
tamamlanan tesislerin hizmete alımı 
dolayısıyla Anıt Park'ta düzenlenen törene 
katıldı.

TÜRKİYE
TERÖR BELASINDAN
KURTULACAK
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Cumhurbașkanı Erdoğan, Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen 
"Fetih Șöleni"ndeki konușmasına, "Ey İstanbul, iki kıtanın 
gözdesi İstanbul... Güleni șöyle dursun, ağlayanı bahtiyar 
İstanbul... Her semtinde, her sokağında ayrı güzellikleri sine-
sinde barındıran İstanbul... Deniziyle, yeșiliyle, tarihiyle, evet 
kendini gören herkesi kendine hayran bırakan İstanbul... 
Minareleriyle, camileriyle, türbeleriyle, saraylarıyla, çeșmele- 
riyle, milletimizin șahikası İstanbul... Hepsinden önemlisi 
insanıyla aziz İstanbul... Seni kalpten selamlıyorum" sözleriyle 
bașladı.

Mücadelenin devam edeceğini dile getiren Cumhurbașkanı 
Erdoğan, șöyle devam etti:
"Șu anlașılıyor ki medeniyetimizin 1400 yıllık ıșığı hala birilerini 
rahatsız ediyor. Anlașılıyor ki coğrafyamızdaki bin yıllık 
varlığımızı hala kabul etmeyenler var. Fethin 600 yıla yaklașan 
acısının hala taze olduğunu görüyoruz. Biz unutsak da onlar 
unutmuyor, biz uyusak da onlar uyumuyor. Biz kendilerine ne 
kadar yaklașırsak, yaklașalım onlar asıl hedeflerinden, asıl 
niyetlerinden, asıl rüyalarından vazgeçmiyorlar. Onun için biz 
de unutmayacağız, onun için uyumayacağız, onun için 
kendimiz olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. 

Yenikapı Miting Alanı'na "dünyanın en büyük" 3D mapping 
sahnesi kurulurken, bu sahne için tasarlanan özel gösteride; 
gerçek çekim, 3D animasyon, gerçek boyutlu gemi modelleri, 
büyük boyutlu dönem toplarının modelleri ve tiyatral gösteri 
entegrasyonu ile fetih yeniden canlandırıldı. Gerçek boyutlarda 
bir Osmanlı kadırgası, 3D mapping gösteriye entegre olarak, 
leventler tarafından sahnede çekildi. 

Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Bașbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla 
gerçekleștirilen, İstanbul'un fethinin 563. yıl 
dönümü programı gerçekleștirildi.

YENİDEN DİRİLİŞ
YENİDEN YÜKSELİŞ



“KAPIMIZI HİÇ BİR ZAMAN
İNSANLIĞA KAPAMAYACAĞIZ”

Cumhurbașkanı Erdoğan, tarihin ilk 
Dünya İnsani Zirvesi'ne ev sahipliği 
yapmaktan, bu vesileyle katılımcıları 
medeniyet ve tarih șehri İstanbul'da 
ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyduğunu dile getirdi. Cumhur-
bașkanı Erdoğan, konușmasını șöyle 
sürdürdü: "Zirvede bulunanlar 
olarak, hepimiz de acının rengi, ırkı, 
dili, dini olmadığını çok iyi biliyoruz. 
Bu anlayıșla Türkiye bugün dünyanın 
140'ı așkın ülkesinde, insani ve 
kalkınma yardım faaliyetleri 
yürütüyor, binlerce projeyi hayata 
geçiriyor. Aynı zamanda 3 milyonun 
üzerinde Suriyeli ve Iraklı mülteciyi 
ülkemizde misafir ediyoruz. Büyük 
bir iftiharla belirtmek isterim ki bu 
iltica, bu sığınma süreci devam etse 

dahi, varil bombalarından kaçan 
büyük bir tehditle karșı karșıya kalan 
ister Suriyeli olsun, ister Iraklı olsun, 
kim olursa olsun kapımızı hiç bir 
zaman insanlara, insanlığa kapama- 
yacağız, bunu özellikle belirtmek 
istiyorum. İnsani yardımlarımızın ve 
insani kalkınma yardımlarımızın, 
2014 yılı toplamı 6,4 milyar dolar. Bu 
rakam her geçen yıl artıyor. Bu 
süreçte küresel insani yardım 
sisteminin tüm yönlerini görme, 
aksaklıkları, eksiklikleri bizzat 
tecrübe etme imkanı bulduk" dedi.

Cumhurbașkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Dünya İnsani Zirvesi’nin 
kapanıș seremonisinde zirve için özel 
resmedilen tabloyu imzaladı.

Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, 60'a yakın devlet ve hükümet bașkanının 
katılımıyla küresel insani yardım sisteminin masaya yatırıldığı Dünya İnsani Zirvesi'nin 
İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleștirilen açılıșında katılımcılara hitap etti.
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Uluslararası Çalıșma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, uluslararası 
toplumun özellikle Suriye kökenli mülteci krizinde yetersiz kaldığını belir-
terek, "Avrupa'nın mülteci krizi konusunda hala ortak bir tavır 
belirleyememiș olmasını çok trajik buluyorum ve çok büyük bir 
bașarısızlık olarak görüyorum. Avrupa'nın bu konuda alması gereken 
dersler var. Ders alabileceği ülkeler arasında 'açık kapı' politikasıyla 
Türkiye var." dedi.

Türkiye'deki Suriyeli mültecilere iș imkanı sağlanmasıyla ilgili AA'ya 
değerlendirmede bulunan Ryder, Șanlıurfa'daki mültecileri ziyaret ettiğini, 
onların iș edinmelerini sağlamak için yerel yetkililer, sendika ve ișverenler-
le görüștüklerini söyledi. 

Mültecilerin iș edinememelerinin önlerindeki en büyük engel olduğunu 
dile getiren Ryder, mültecilerin topluma kabulünde iș sahibi olmalarının 
önemli bir gösterge olduğunu kaydetti. 

Guy Ryder, dünyadaki tüm mültecilerin isteklerinin aynı olduğuna dikkati 
çekerek, "Hepsi öncelikli olarak emniyetli bir șekilde evlerine dönmek, 
çocukları için eğitim ve çalıșma imkanı istiyor. Çünkü kendilerine ev 
sahipliği yapan topluma bir katkı da bulunmalarının yanı sıra hayatları-
na bir anlam ve amaç yüklemek istiyorlar." diye konuștu. 

"AVRUPA'NIN 
TÜRKİYE'DEN 
DERS ALMASI 
GEREKİR"
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Cumhurbașkanı Erdoğan, "Buradan șu, muhterem salon-
dan Filistin'in, Gazze'nin, Kudüs'ün cesur gençlerine, 
Afrika'nın mazlum gençlerine, Asya'nın çalıșkan 
gençlerine selamlarımı iletiyorum. Suriye'nin kahraman 
gençlerini, Mısır'ın onurlu gençlerini, Arakan'ın, Afga- 
nistan'ın, Pakistan'ın, Bangladeș'in yürekli gençlerini 
selamlıyorum" ifadelerini kullandı. 

Etkinlik vesilesiyle toplantıda bulunmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren  Cumhurbașkanı Erdoğan, șöyle 
konuștu: "Gençler, bu salonda dünyanın bütün renkle- 
rini, bütün güzelliklerini görüyorum. Karșılıksız sevgi, 
gerçek anlamını sizin iște bu kucaklașmanızda buluyor. 
Sizler bu durușunuzla, heyecanınızla, dayanıșmanızla 
tüm dünyaya gerçek barıș mesajı veriyorsunuz. Böyle- 
sine anlamlı, böylesine önemli bu bulușmayı tertip eden 
Türkiye Gençlik Vakfı ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri 
Federasyonu'na teșekkür ediyorum. 23 Nisan'da 
bașlayan etkinliklerin ülkelerimiz, öğrencilerimiz için 
hayırlara vesile olmasını, aramızdaki uhuvveti, muhab-
beti daha da perçinlemesini Rabbimden niyaz 
ediyorum" dedi.

Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federas- 
yonu (UDEF) ve Türkiye Gençlik Vakfı'nın 
(TUGVA) Sinan Erdem Spor Salonunda 
düzenlediği 9. Uluslararası Öğrenci Bu-
lușması Final Programında, Hazreti Mu-
hammed'in "İlim müminin yitik malıdır. 
Nerede bulursa alsın" șeklindeki hadisi 
șerifini hatırlattı.

"İLİM MÜMİNİN YİTİK MALIDIR,
NEREDE BULURSA ALSIN"



Cumhurbașkanı Erdoğan, beraberindeki eși 

Emine Erdoğan ve TBMM Bașkanı İsmail 

Kahraman, Çalıșma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı Süleyman Soylu, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Orman ve 

Su İșleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Sayıștay 

Bașkanı Recai Akyel, Danıștay Bașkanı 

Zerrin Güngör ve Yargıtay Bașkanı İsmail 

Rüștü Cirit merkeze bağlı Gündoğdu 

Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Çay Fabrikası-

na geldi.

Cumhurbașkanı Erdoğan ve eși Emine 

Erdoğan daha sonra, Rize'deki Ziraat Çay 

Bahçesi'ni ziyaret ederek çay hasadı 

yaptılar.  
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 
ÇAY HASADI YAPTI
Cumhurbașkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Rize ziyareti esnasında 
ÇAYKUR'a ait Cumhuriyet Çay Fab-
rikasını ziyaret etti.
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Cumhurbașkanı Erdoğan, konușmasına, "19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı 
tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanından, 81 
vilayetimizden ve yurt dıșından gelen siz genç 
kardeșlerimle bu vesileyle beraber olmanın bahti-
yarlığını yașıyorum" sözleriyle bașladı.

Tam 97 yıl önce Gazi Mustafa Kemal ve 
arkadașlarının Samsun'a çıkmasıyla yakılan istiklal 
ateșinin, 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin 
toplanmasıyla tamamen milli bir dava haline 
dönüștüğünü belirten Cumhurbașkanı Erdoğan, 
çok zor șartlarda Kurtuluș Savașı'nı bașarıya 
ulaștırdıktan sonra, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cum-
huriyeti'nin ilanıyla bu mücadelenin ilk safhasının 
sonuçlandırıldığını ifade etti.

Cumhurbașkanı Erdoğan, Kurtuluș Savașı'nın, 
Malazgirt'ten beri sürdürülen mücadelenin en 
önemli halkalarından biri olduğunu, Kurtuluș 
Savașı'nın, Balkan Harbi'nden, Birinci Dünya 
Savașı'ndaki Çanakkale Kut'ül Amare, Filistin ve 
Kafkas Cephesi ile Medine Müdafaası'ndan ayrı 
düșünülemeyeceğini kaydetti.

Cumhurbașkanı Erdoğan kendisini dinleyen 
gençlere,  șöyle seslendi: "Kendinizi yetiștirin, 
proje geliștirin, çalıșın, üretin, kariyer yapın. 
Elbette biliyorum, bunları ihmal etmeyeceksiniz 
ama milletle birlikte olmak, milletle beraber yol 
yürümek, onun gönlüne girmek daima önceliğiniz 
olsun. Ölüm bizim için mukadder olduğuna göre, 
öldükten sonra lanetle anılmak da var, rahmetle 
anılmak da var. Temenni edelim ki bizler rahmetle 
anılanlardan olalım" dedi.

“MİLLETLE BERABER 
YOL YÜRÜMEK 

DAİMA ÖNCELİĞİNİZ OLSUN”
Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur-
bașkanlığı Külliyesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla verilen resep-
siyonda, gençler ve sporculara seslendi. 
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Șırnak'ta PKK'lı teröristlerin yakalanması, 
patlayıcılarla tuzaklanan çukur ve barikat-
ların bertaraf edilmesi, halkın can ve mal 
güvenliğinin sağlanması amacıyla 14 Mart'ta 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet 
unsurlarınca bașlatılan "Șehit Jandarma 
Üsteğmen Mehmet Çifci Operasyonu" 
sürüyor. Operasyonda görev alan bu asker 
Yeșilyurt mahallesinde bir çocuğa çikolota 
verdikten sonra bir süre sohbet etti.

ŞIRNAK'TA
VATANDAŞLARDAN

OPERASYONLARA
DESTEK
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Șırnak'ta PKK'lı teröristlerin "üs" gibi kullanarak büyük zarar verdikleri Darusselam Camisi'ndeki tahribat ortaya 
çıktı. Bölgenin mimarisine uygun olarak 2012 yılında üç katlı inșa edilen Darusselam Camisi'nin zeminindeki 
yemekhane bölümünü "üs" gibi kullanan örgüt üyelerinin, duvarlara açtığı çok sayıda delikten güvenlik güçlerine 
ateș açtığı giriș ve çıkıșlara el yapımı patlayıcı tuzakladıkları ortaya çıktı.

TERÖRİSTLERİN TAHRİBATI DARUSSELAM CAMİSİ'NİN DUVARLARINDA

AK Parti Haziran 2016



AK Parti Haziran 2016

        48-49



Terör örgütü PKK'ya yönelik operas- 
yonun sürdüğü Șırnak'ta güvenlik 
güçleri, arama yaptıkları evlerde 
vatandașlar tarafından bırakılan 
"gülümseten" notlarla karșılașıyor.

Gündoğdu Mahallesi'nde bir eve giren terörle 
mücadele timleri ev sahibi tarafından iki ayrı noktaya 
koyulan notlarla karșılaștı. İlk notta "Abiler Allah sizi 
sağ salim annenize babanıza kavuștursun" diye 
bașlayan birinci notta, "Lütfen kapıyı açtığınızda 
kapıyı geri kapatın çünkü kömürlükte fareler var. 
Fareden çok korkuyoruz, lütfen." ifadeleri yer 
alırken, üzerinde gülümseyen yüz çizili ikinci notta da 
"Allah sizi korusun, çocuğunuza kavuștursun, 
lütfen gene kapıyı kapatın çünkü fareler içeriye 
gelmesinler, ben fareden çok korkarım" ifadeleri yer 
aldı.

AK Parti Haziran 2016

GÜVENLİK GÜÇLERİNİ 
"GÜLÜMSETEN"

NOTLAR
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Bordum İskele Meydanı'ndaki tarihi Kızılhisarlı Mustafa 
Pașa Camisi'nde bir vatandaș, cep telefonunu șarj ettik-
ten sonra imamın kapı eșiğine, üzerinde "Hocam telefon 
șarjı için elektrik kullandım. Sadaka olarak helal edin" 
yazılı bir not ve yanına bir miktar madeni para bıraktı. 
Akșam namazı için camiye gelen din görevlileri, notu 
görünce duygulandı. 

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vatandaș 
camide cep telefonunu șarj ettikten sonra 
imama  "helallik" isteyen notla bir miktar 
para bıraktı.

CAMİYE
BIRAKTIĞI NOTLA
"HELALLİK"
İSTEDİ
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Edirne'deki pek çok abide eser, asırlar 
öncesinin vakıf duygusunu heybetiyle 
günümüze tașıyor. Yardımlașma ve 
dayanıșma duygusu ile Allah'ın rızasını 
kazanma isteğiyle güçlenen vakıf 
anlayıșının en çok hissedildiği kentlerin 
bașında eski payitaht Edirne geliyor. 
Kentteki en önemli vakıf eserlerinin 
bașında Selimiye Camisi geliyor. 
Edirne'de bulunan 150 vakıf eserinden 
50'si son 10 yılda restore edildi.

PAYİTAHTLIĞIN
BAKİYESİNİ GELECEĞE
TAŞIYAN VAKIF KENTİ: 

EDİRNE
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Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla suyun altında kalacak Hasankeyf'teki tarihi eserler, 
yeni yerleșim birimine tașınarak ilçenin tarihi ve kültürel dokusu korunacak. Ilısu 
Baraj Gölü altında kalacak tarihi Hasankeyf'in yeni yerleșim yeri ile ilgili çalıșmalar 
sürüyor. Belediye ve İlçe Jandarma Komutanlığı dıșında bütün kurumların tașındığı 
yeni yerleșim yerine Ilısu Barajı ve HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma ve Kurtar-
ma Çalıșmaları kapsamında getirilecek tarihi ve kültürel eserler, buradaki Kültür 
Parkı'nda sergilenecek.

HASANKEYF, 
TARİHİ VE KÜLTÜR 
VARLIKLARI İLE TAŞINACAK
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Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan ve Doğu Anadolu 
Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan Bayburt-Erzurum   
karayolundaki Kop Dağı'nda kelebek çeșitliliğini ortaya 
koymak adına Bayburt Üniversitesi tarafından çalıșmalar 
yürütülüyor.

Üniversite yetkilileri Kop Dağı'ndaki kelebek türlerinden 
134'ünün kayıtlarda olduğunu ancak buradaki kelebek 
varlığının çok bilinmediğine dikkat çekerek, bu türlerden 
36 tanesinin nadir türlerden olduğunu bildirdiler. 
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KELEBEK ZENGİNİ İL 
KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR
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"KÜSKÜN LEYLEKLER" 7 YIL SONRA DÖNDÜ"KÜSKÜN LEYLEKLER" 7 YIL SONRA DÖNDÜ
Bingöl'ün Adaklı ilçesine bağlı Karaçubuk köyündeki bir evin bacasına 
kurdukları yuvalarının bozulması yüzünden 7 yıldır köye gelmeyen leylekler, 
yapılan yeni yuva sayesinde geri döndü. 
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Çanakkale'de 17. yüzyılda inșa edilen, uzun yıllar ayinlerin 
yapıldığı Surp Kevork Ermeni Kilisesi'nde șimdilerde tasavvuf 
öğretisi hayat buluyor. 

ORTODOKS KİLİSESİNDE "TASAVVUF" RÜZGARI
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Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Çanakkale'ye 83 
Ermeni ailesinin gelmesinin ardından 1669'da Fevzi-
pașa Mahallesi'nde inșa edildi. Kilise, yıllar geçtikten 
sonra cemaati kalmayınca dönem dönem silah 
deposu, etnografya müzesi, kültür merkezi ve güzel 
sanatlar bölümü dersliği olarak kullanıldı.

Eski yapı, son olarak Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğuna, Kültür 
ve Sanatevi olarak kullanılması için tahsis edildi. 
Uzun yıllar Ermeni cemaatinin ayinlerini 
gerçekleștirdiği tarihi binada, șimdilerde tasavvuf 
öğretileri aktarılıyor, sema  eğitimi veriliyor.
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A MİLLİ TAKIM'IN EURO 2016 ROTASI
 FRANSA'DA DÜZENLENECEK 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NDA (EURO 2016) 

MÜCADELE EDECEK TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA ŞAMPİYONA HEYECANI BAŞLADI
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12.06.2016

17.06.2016

21.06.2016

Parİs 

Nice 

Lens

Parc des Princes 

Nice 

 Bollaert-Delelis 

Hırvatİstan 

İspanya

Çek Cumhurİyetİ 

Avrupa Şampİyonası 

Avrupa Şampİyonası 

Avrupa Şampİyonası 

Tarİh Rakİp KategorİŞehİr Stat

A Mİllİ Takım, Avrupa Şampİyonası'ndakİ İlk maçına 12 Hazİran'da başkent Parİs'te çıkacak
Mİllİ takımın Avrupa ŞampİyonasıNDA yapacağı maçların programı:
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ŞAMPİYON
BEŞİKTAŞ
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Spor Toto Süper Lig'de 
2015-2016 sezonunu șampi-
yon tamamlayan Beșiktaș, 
kupasına kavuștu. Șampi-
yonluk nedeniyle Vodafone 
Arena'da kutlama organi-
zasyonu yapılırken, kupa 
seremonisi de burada 
gerçekleștirildi. Siyah-be- 
yazlılar, kupayı Türkiye 
Futbol Federasyonu (TFF) 
Bașkanı Yıldırım Demir- 
ören'in elinden aldı. Teknik 
heyet ile futbolculara, 
madalyaları ise TFF Bașkan 
Vekili Hüsnü Güreli ile yöne-
tim kurulu üyesi Cengiz 
Zülfikaroğlu verdi. Törende 
Beșiktaș Kulübü Bașkanı 
Fikret Orman ve yönetim 
kurulu üyeleri de platforma 
çıkarken, basın mensupları-
na verilen görüntünün ardın- 
dan siyah-beyazlı futbolcu-
lar, kupayla tribünleri geze- 
rek șampiyonluğu kutladı.
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“SURİYELİ ÇOCUK OLMAK”

AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarının Düzenlediği 
'Suriyeli Çocuk Olmak' projesi kapsamında: Kahra-
manmaraș, Kilis, Hatay, Gaziantep, Șanlıurfa ve 
Mardin illerimizde kamplarda yașayan Suriyeli 
çocukların resim yaparken fotoğrafları çekildi. 

Çocukların hayatlarına dokunmayı amaçlayan proje 
kapsamında; çocukların aileleri ile birlikte 
fotoğrafları da yer aldı. Çocukların Suriye'deki 
savaștan kaçıșları, savașın çocuk ruhuna etkilerini 
yansıttıkları resimleri: 23-24 Mayısta Birleșmiș 
Milletler tarafından İstanbul’da düzenlenen Dünya 
İnsani Zirvesi’nde, AK Parti Genel Merkez Kadın 
Kolları tarafından açılan stantta sergilendi.
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GENÇLİK KOLLARINDAN 
CUMHURBAŞKANI’NA 

ZİYARET
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, Cumhurbașkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. 

11 Mayıs’ta Cumhurbașkanlığı Külliyesi’nde gerçekleșen ziyarete 
Gençlik Kolları Bașkanı Melih Ecertaș’ın yanı sıra Genel Merkez Gençlik 
Kolları MYK üyeleri de katıldı. Ziyarette Cumhurbașkanı Erdoğan ile 
Gençlik Kolları yönetimi ‘Gençlik Çalıșmaları’ hakkında istișarelerde 
bulundu.
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İNSANI ODAĞINA ALAN 
BİR ANLAYIŞLA 

''YENİ TÜRKİYE'' DEDİK...
AK Parti döneminde; Kalkınma Bakanlığı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Bașkanlığı 
koordinasyonunda Ulusal Ajans, TİKA, Yurtdıșı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Bașkanlığı, Karaman Belediyesi, Karaman Valiliği ișbirliğiyle 70 ülkeden 81 ilden 
1.500 genci ''Hoșgörü'' temasıyla Karaman'da bulușturduk. 

Türkiye'nin farklı bölgelerinden, șehirlerinden, ilçelerinden, mahallelerinden, köylerinden yașam 
hikayelerini odağına alan bir anlayıșı benimseyerek; düșünen, sorgulayan, üreten, projelendiren ve 
geliștiren nesiller yetiștirmeyi hedefledik.

Yeni Türkiye bizim için Dünya ülkeleriyle rekabetimize öncülük edecek nesillerin yetișmesi demekti. 
İnsanımızı odağına alan bir anlayıșla gençlerimize, kadınlarımıza, yașlılarımıza 7'den 70'e toplumun 
tüm kesimlerinin  Dünya'yı tanımaları ve kendi coğrafyamızı anlatabilecekleri projeleri destekledik.
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Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk bașta olmak üzere, tarihi boyun-
ca bu büyük millete hizmeti geçen, eser 
bırakan, taș üstüne taș koyan bütün devlet ve 
siyaset adamlarına șükranlarımı sunuyorum.

Huzur ve güven ortamı içinde adil ve özgür bir 
șekilde gerçekleșen, yüksek katılım ve temsilin 
olduğu 1 Kasım seçimlerinde milletimiz, bir 
defa daha AK Parti İktidarının devamı yönünde 
güçlü bir irade ortaya koymuș ve 
demokrasimiz seçimlerden güçlenerek 
çıkmıștır.

1 Kasım 2015 seçimlerinin asıl galibi hiç 
şüphesiz Türkiye’dir, aziz milletimizdir.

Bașarılı çalıșmalarını bugüne kadar sürdüren 
64’üncü Hükûmetimizin Bașbakanı Sayın 
Ahmet Davutoğlu ve Bakanlar Kurulu üyelerini 
yaptıkları hizmetleri için en kalbi duygularla 
tebrik ediyor, milletimiz adına șükranlarımı 
sunuyorum. Bu dönemde, seçim sürecinde 
milletimize vadettiğimiz birçok söz Hükûmetin 
ve Meclisimizin yoğun çalıșmalarıyla 
gerçekleștirilmiștir.

Hükûmet değișikliklerinin halkımıza hizmet 
yarıșında bir bayrak değișimi olduğunun altını 
özellikle çizmek isterim. AK Parti Hükûmetleri 
olarak halkımıza verdiğimiz sözleri her zaman 
yerine getirdik, bundan sonra da yerine getir- 
meye devam edeceğiz.

2002’den sonra elde ettiğimiz bütün 
bașarılarımızın mimarı hiç kușkusuz Sayın 
Cumhurbașkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. 
Sayın Cumhurbașkanımızın liderliğinde olușan 
bu kazanımları, yine onun liderliğinde hep 
birlikte çalıșarak geleceğe tașıyacağız.

Bütün AK Parti Hükûmetleri gibi 65. 
Hükûmetimiz de hiç kuşkusuz Partimize oy 
vermiş olsun veya olmasın tüm 
vatandaşlarımızın hükûmeti olacaktır.

Değerli milletvekilleri,

AK Parti Hükümetleri 14 yıl boyunca ülkemizde 
demokrasinin yerleșmesi ile milli birlik ve 
beraberliğimizin güçlenmesini sağlamak 
içincanla bașla çalıșmıștır. Milli iradeye dayalı  

siyaset kurumunu zayıflatmaya yönelik her 
türlü tahrik ve tertibi milletimizin büyük 
sağduyusuyla aștık. Bundan sonra da, milli 
iradeye karșı olușturulacak her türlü engeli, 
milletimizle birlikte, kararlı bir durușla 
așacağımızı herkes bilmelidir.

Ülkemizin birliği ve beraberliği yolundaki kutlu 
yürüyüșümüzü akamete uğratmaya çalıșan ve 
milli güvenliğimizi tehdit eden eski ve yeni tüm 
vesayet unsurlarıyla mücadelemizi kararlılıkla 
sürdüreceğiz.

Bölücü terör örgütü ve paralel terör örgütü 
bașta olmak üzere; tüm terör örgütleriyle 
mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. 
Milletimizin birliğine, kardeșliğine ve 
devletimizin bekasına halel getirecek hiçbir 
gayrimeșru olușuma müsamaha gösterilmeye-
cektir.

Milletimiz emin olsun ki bu terör belası 
Türkiye’nin gündeminden çıkarılacaktır.

Ülkemizin terörle mücadelesinde vatanımız ve 
milletimizin huzuru için en büyük fedakârlığı 
yaparak kanlarını akıtmıș, canlarını ülkemizin 
bekası için vermiș olan kahraman șehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum.

Tüm șehit ve gazilerimiz ile bize onların 
emaneti olan bașta anne, baba, kardeș, eș ve 
çocukları olmak üzere tüm yakınlarına milletim 
adına minnet ve șükranlarımızı sunuyorum.

Değerli Milletvekilleri,

Bugüne kadarki tüm seçimlerde siyasi partiler 
yeni bir anayasa vaadinde bulunmuștur. Ancak 
bu vaatler seçimden sonra rafa kaldırılmıș, milli 
iradenin seçtiği bu Meclis yeni Anayasa 
yapmayı bir türlü bașaramamıștır.

Gün bugündür. Artık Yeni Anayasa, Bașkanlık 
Sistemi de dahil olmak üzere yeni yönetim 
sistemini de belirleyecek değișiklik behemahal 
26. Yasama Döneminde AK Parti Hükümeti 
olarak bizim en öncelikli konularımız arasında 
olacaktır.

İlk defa millet iradesiyle gerçekleștirilecek bu 
anayasanın yapımında diğer siyasi partilerin  

yanımızda yer almasını bekliyoruz. Gelin, bu tarihi 
sorumluluğa siz de ortak olun.

Değerli Milletvekilleri,

Cumhuriyetimizin 100. yılına yürürken eğitimde, 
adalet sisteminde ve ekonomide yapacağımız 
köklü değișiklikler, ülkemizi “yüksek gelir grubu” ve 
“en yüksek insani gelișmișlik seviyesi”ndeki ülke 
standartlarına ulaștıracaktır. Hükûmetimiz, șimdiye 
kadar olduğu gibi milletimizin geleceğini inșa 
etmede kararlı bir șekilde yoluna devam edecektir.

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla, 
yapacağımız her işte öncelikle insanımızın 
mutluluğunu ve refahını ön plana alacağız. 
İcraatlarımızın ana gayesi, insanımızın hayatını 
kolaylaştırmak ve refahını artırmak olacaktır.

AK Parti hükûmetleri, Cumhuriyet tarihinde hiçbir 
partiye nasip olmamıș bir kurumsal sürekliliğe ve 
icraat tecrübesine sahiptir. 14 yılda gerçekleștir- 
diğimiz icraatlar ve köklü dönüșümleri daha da 
ileriye tașıyarak 2023 hedeflerimize yürüyüșümüzü 
güçlü ve kararlı bir șekilde devam ettireceğiz.

Önümüzdeki dönemde, daha güçlü bir Türkiye için, 
ülkemizi zenginleștiren, vatandașlarımızın refahını 
artıran ve daha adil paylașımını sağlayan, 
demokrasiyi daha da ileriye tașıyan uygulamalarla,
milletimizden aldığımız yetkiyi, milletimizin 
hizmetinde kullanacağız.

2023 hedeflerimiz için en büyük kaynağımız genç 
ve dinamik nüfusumuzdur. Bu kaynağımızı ülke- 
mizin uzun soluklu kalkınma yolculuğunda etkin bir 
șekilde değerlendireceğiz.

Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Tüm vatandașları- 
mızın bu anlamda inancına, diline, kültürüne, 
değerlerine, yașam tarzına ve diğer tüm farklılıkları-
na saygı göstermeyi sürdüreceğiz. İnsani kalkın-
mayı esas alarak, hak ve özgürlüklerin alanını 
genișletmeye devam edeceğiz.

Değerli milletvekilleri,

21. yüzyıl șartlarında, ülkemizi daha da ileriye 
tașımak ortak sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluk-
tan hareketle, köklü geçmișimizden güç alarak 
bölgemizde ve dünyada barıș ve istikrara aktif 
katkı sağlamaya devam edeceğiz. 

BAŞBAKAN SAYIN BİNALİ YILDIRIM TARAFINDAN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE SUNULAN

65. HÜKÜMET PROGRAMI
Cumhuriyetimizin 65’inci, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 7’nci hükûmeti adına 
aziz milletimizi ve Meclisimizin siz değerli vekillerini saygıyla selamlıyorum.
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Dıș politikada ana hedefimiz, Türkiye’nin 
bölgesinde istikrar, barıș ve kardeșliği daim 
kılacak politikaları kararlılıkla sürdürmektir.

Benimsediğimiz dinamik ve çok boyutlu 
yaklașımla; bölgesel, T-TIP (transatlantik 
ticaret ve yatırım ortaklığı) ve AB’ye yönelik 
politikalarımızı karșılıklı menfaatlerimiz doğrul-
tusunda yeni dönemde de sürdüreceğiz.

Değerli milletvekilleri,

Sizlere sunmakta olduğum 65’inci Hükûmet 
Programımız, Onuncu Kalkınma Planımız ve 
Seçim Beyannamemizdeki taahhütlerimiz esas 
alınarak hazırlanmıștır.

Takdirlerinize sunduğumuz ve güveninizi 
beklediğimiz bu Program, ülkemizi bölgesinde 
ve dünyada hak ettiği konuma ulaștırmada 
önemli bir kilometre tașı olacaktır.

Ülkemiz, AK Parti hükûmetleriyle birlikte 
bașlayan istikrar ve güven ortamı sayesinde 
bölgesel ve küresel krizlerden asgari ölçüde 
etkilenmiș, birçok ülkenin aksine büyümesini, 
kalkınmasını sürdürmeyi bașarmıștır.

Bundan böyle ülkemizi, küresel ve bölgesel 
anlamda istikrar ve güven adası haline 
getirmek için gösterdiğimiz bașarıyı, 65’inci 
Hükûmet döneminde de güçlü bir șekilde 
sürdüreceğiz. 

65’inci Hükûmet de daha önceki AK Parti 
Hükûmetleri gibi bir reform ve icraat hükûmeti 
olacaktır. Dünyanın ve ülkemizin değișen 
șartları ve 2023 Vizyonumuz çerçevesinde, 
kritik alanlarda yapacağımız reformlar ve 
icraatlar ile milletimizin bize verdiği emanete en 
güçlü șekilde sahip çıkacağız.

Reform ve icraatlarımız, insan odaklı bir 
anlayışla; yatırım, istihdam ve üretimi 
önceleyen; refahın daha adil paylaşımını 
öngören bir Türkiye hedefine hizmet edecek-
tir

Bu kapsamda, 6 temel alanda çalıșmalarımızı 
yoğunlaștıracağız. 

Bunlar;

   Demokrasi ve adalet,

   Eğitim,

   Reel ekonomide köklü değișim,

   Öncelikli dönüșüm programları,

   Kamu yönetimi,

   Kamu maliyesidir.

Vatandașlarımız için olmazsa olmaz olan insan 
hak ve hürriyetleri ile adaleti daha ileriye 
tașımak, ekonomik ve sosyal gelișmemiz için 
vazgeçilmez bir hedeftir.

Türkiye’nin gerçek mukayeseli üstünlüğü, genç 
ve dinamik nüfusudur. Bu gerçeği göz önünde 
bulundurarak eğitimde fırsat eșitliğinde ve 
herkesin eğitim imkânlarına erișimi konusunda 
çok önemli mesafeler kat ettik. Önümüzdeki 
dönemde eğitimde uzmanlașmaya ve her 
seviyede kaliteyi artırmaya hız vereceğiz. 

Üreterek büyüyen, istihdam olușturan, ihracatı 
artıran bir ülke olma yolunda reel sektörü daha 
güçlü, daha rekabetçi yapacağız. Bu çerçeve-
de, atacağımız adımlarla, üretim yapımızda ve 
ihracatımızda ileri teknolojiye dayalı yüksek 
katma değerli ürünlerin payını artıracağız.

İș ve yatırım ortamını iyileștireceğiz. Ulusal ve 
uluslararası doğrudan yatırımları teșvik 
edecek, destekleyecek ve tüm yatırımcıların 
ihtiyacı olan her türlü tedbiri alacağız.

Kamu yönetiminde ve kamu maliyesinde 
milletimizin beklentileri ve ekonomimizin 
ihtiyacı olan çalıșmalara hız vereceğiz.

Kamuda zaman yönetimini esas alan etkin bir 
personel sistemini olușturacağız. Bu sayede, 
daha hızlı çalıșan ve daha hızlı karar veren bir 
idari yapıyı gerçekleștireceğiz.

Yerel yönetimlerde, kamu kaynaklarının ülke ve 
millet menfaatleri için kullanımını temin edecek 
düzenlemeleri süratle gerçekleștireceğiz.

Bütün bu alanları kapsayan ‘öncelikli dönüșüm 
programlarımızı’ kararlı bir șekilde uygulamaya 

devam edeceğiz. Bu șekilde, tasarrufları,  
yatırımı, üretimi, ihracatı artıracak ve daha 
yüksek oranda büyümeyi gerçekleștireceğiz.

2016 yılında uygulamaya konulan eylem 
planımız, Hükümet Programımızda yer alan 
öncelikler dikkate alınarak, hayata geçirilmeye 
devam edilecektir.

Gençlerimiz geleceğimizdir. Gençlerimize 
mesleki eğitim ve iş imkânının sağlanması 
en öncelikli görevlerimizden bir tanesi 
olacaktır.

Bilgi toplumu hedefini gerçekleștirmek amacıy-
la bilgi-iletișim teknolojileri bașta olmak üzere, 
ülkemizde dördüncü sanayi devrimine geçiș 
için gerekli çalıșmalara hız verilecektir.

65’inci Hükûmetimiz, siyasi istikrar ve güven 
sayesinde ekonomik büyümeyi gerçekleștir- 
meye devam edecektir.

Bu dönemde yatırımlara ve projelere odakla-
narak, özel sektör yatırımlarını daha fazla 
destekleyeceğiz. Bilim ve teknoloji alanına 
verdiğimiz önemle, bașta uzay ve savunma 
sanayii olmak üzere yerli ve milli sanayimizi 
güçlendireceğiz.

Bir taraftan üretken yatırımlara alternatif 
finansman imkânları sağlarken, diğer taraftan 
finansmana uygun șartlarda erișim kolaylığı 
getireceğiz.

Özel sektörün ilgisini yeterince çekmeyen 
bölgelerde kamu ve özel sektörün ișbirliğiyle 
istihdam ağırlıklı proje ve yatırımlara öncelik 
vereceğiz. Böylece bölgesel kalkınma 
farklılıklarını asgari düzeye indirecek girișimleri 
güçlendireceğiz.

Bütün bunları gerçekleștirerek milletimize karșı 
olan sorumluluğumuzu yerine getirebilmemiz 
için milletimizin ve meclisimizin desteğine 
duyduğumuz güven tamdır.

65’inci Hükûmet Programımızın, milletimize 
hizmeti esas alan büyük ve müreffeh Türki-
ye hedefimiz için hayırlara vesile olmasını 
dilerim.
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