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Cevdet YILMAZ
Tanıtım ve 
Medyadan Sorumlu
Genel Başkan 
Yardımcısı

Mübarek Ramazan ayını geride bıraktık ve Ramazan Bayramını idrak ettik. Bu 
vesile ile bütün halkımızın Ramazan Bayramını kutluyorum. Küslüklerin son 
bulduğu, birlikte olmanın daha çok anlam kazandığı bu mübarek günlerde birbiri- 
mize daha çok kenetlenmeliyiz.
 
Hain terör örgütleri, kalleș eylemlerini mübarek günlerimizde de sürdürdü. Aziz 
mübarek günlerde insanların canını alan, hayatı insanlara zehir eden terör eylemle- 
rini lanetliyorum. Kim yaparsa yapsın hangi ad altında yaparsa yapsın bu terör 
eylemlerini yapanlar ülkemize, insanımıza, kültürümüze zarar veriyorlar.

Teröre karșı bir taraftan daha kararlı bir șekilde mücadele ederken bir taraftan da 
kardeșliğimizi daha da pekiștireceğiz. Siyasi görüșümüz ne olursa olsun, inancımız, 
meșrebimiz, mezhebimiz ne olursa olsun bu konuda İnșallah el ele gönül gönüle 
mücadelemizi devam ettireceğiz.

Bizim millet anlayıșımız kapsayıcı, kucaklayıcı bir anlayıștır. Türk'ü ile Kürt'ü ile 
Zaza'sı ile Laz'ı ile Çerkez'i ile Boșnak'ı ile aklınıza ne gelirse hepsini kapsayan, 
Alevi'si ile Sünni'si ile değișik inançlarıyla bu topraklar üzerindeki kader birliği 
yaptığımız herkesi kapsayan bir millet anlayıșıdır. Bundan sonra da böyle olmaya 
devam edecektir. Bu anlayıș içinde milli birliğimizi pekiștirerek, güçlendirerek bir 
taraftan huzurumuzu artıracağız diğer taraftan demokrasi ve kalkınma mücadele- 
mizi aralıksız devam ettireceğiz. Terörün zaten en büyük zarar verdiği unsurlardan 
biri de demokrasidir, kalkınmadır. Terörü yenmiș bir Türkiye hem genel olarak hem 
de doğuda, güneydoğuda özgürlükleri çok daha iyi yașayacak, kalkınma sürecini 
çok daha hızlı bir seviyeye ulaștıracaktır.

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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İKİ ABONEDEN BİRİ 
4,5G'Yİ SEÇTİ

ASELSAN'DAN 
ASKERİ STANDARTLARINA UYGUN 

'MİLLİ YÖNLENDİRİCİ'

Bilgi Teknolojileri ve İletișim Kurumunun (BTK) bilișim 
sektöründe 2016 yılı birinci çeyrek raporundan yaptığı 
derlemeye göre, 2003'ten itibaren her yıl istikrarlı büyüyen 
bilișim sektörü, bu yıl da büyümeye devam etti. Türkiye'de 
73,8 milyon mobil aboneden 33,5 milyonu, neredeyse her 
iki aboneden biri, yüksek mobil internet hızı ve daha fazla 
data kapasitesi sunan 4,5G teknolojisini seçti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dıșa bağımlılığını ortadan 
kaldırmak ve haberleșme cihazlarına olan ihtiyacını 
karșılamak amacıyla yola çıkan ASELSAN, bu alanda 
ortaya koyduğu çözümlere bir yenisini eklemeye 
hazırlanıyor. Ortaya çıkacak ürün ilk olarak yeni nesil 
TASMUS bünyesinde kullanılacak. Milli Yönlendirici, 
sistemin ana anahtarlama ve yönlendirme birimini oluștura-
cak.

EYFEL KULESİ 
TÜRK BAYRAĞININ 

RENKLERİYLE IŞIKLANDIRILDI

Fransa'nın simgelerinden, bașkent Paris'teki  Eyfel  Kulesi 
Türk bayrağının renkleriyle ıșıklandırıldı. Eyfel Kulesi, Avrupa 
Futbol Șampiyonası (EURO 2016) boyunca sosyal medya 
platformu Twitter'da yürütülen kampanya çerçevesinde, 
her gün maçı olan ülkeler arasında son maç bitiminden 10 
dakika sonra en çok destek alan ülke takımının renkleriyle 
aydınlatılıyor.

TÜRKiYE AKTÜALiTE ATLASI



TÜBİTAK 
'YENİDOĞAN BEBEKLER' İÇİN 

TIBBİ CİHAZLAR GELİŞTİRDİ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araștırma Kurumu (TÜBİTAK) 
mühendisleri, yenidoğan bebeklerde kan alımına gerek 
olmadan sarılık seviyesini ölçen cihaz geliștirdi.

257 MİLYAR LİRA 
HAVAYA UÇTU

Türkiye'de 10 yılda sigaraya harcanan para, ülkenin büyük 
altyapı projelerini de çok rahatlıkla finanse edebilecek bir 
büyüklüğe karșılık geliyor.

TÜRKÖK PROJESİNDE 
BAĞIŞÇI SAYISI 150 BİNİ GEÇTİ

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinin (TÜRKÖK) 
çalıșmalarına bașladığı 1,5 yıllık süreçte gönüllü kemik iliği 
verici sayısı 150 bini geçti. Sağlık Bakanlığı ile derneklerinin 
iș birliğinde yürütülen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon 
Merkezi  (TÜRKÖK) projesinin bașarıyla sürdürüldüğü 
belirtildi.



ORLANDO SALDIRISI 
TRUMP'A YARAYABİLİR

ALMANYA’DAKİ IRKÇI SALDIRILAR 
TARİHİN EN YÜKSEĞİNDE

ABD'nin Orlando șehrinde daha çok eșcinsellerin gittiği bir 
gece kulübünde yașanan ve 49 kișinin yașamını kaybettiği 
ülke tarihindeki  en büyük silahlı saldırının,  İslamofobik 
söylemleriyle ön plana çıkan  Cumhuriyetçi Parti'nin tek 
bașkan aday adayı iș adamı Donald Trump'a yarayabi-
leceği değerlendirmesi yapılıyor.

Uluslararası Af Örgütü Almanya Șubesi Genel Sekreteri 
Selmin Çalıșkan, Almanya’nın ülkede yașayan göçmenleri 
ırkçı saldırlar karșısında tam  koruyamadığını söyledi. 
Çalıșkan, "Devlet, insanları ırkçı saldırılara karșı 
mantıklı șekilde koruyacak durumda değil. Almanya 
böylelikle Birleșmiș Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) 
ve Alman hukukundan doğan insan hakları görevini 
görmezden geliyor" dedi.

BİRLEŞİK KRALLIK 
"BREXİT" DEDİ

Birleșik Krallık'ta dün yapılan referandumda halkın yüzde 
52'si AB'den çıkılması, yüzde 48'i de  AB'de kalınması 
yönünde oy verdi. Referandum kararının  AB  Konseyi'ne 
bildirilmesinin ardından Birleșik Krallık'ın 28 üyeli birlikten 
çıkması için 2 yıllık müzakere süreci bașlayacak.

DÜNYA AKTÜALiTE ATLASI



DÜNYADA "IŞIK KİRLİLİĞİ" ARTIYOR

Araștırmacılar, uydu verilerini ve dünyanın çeșitli bölgele- 
rindeki yaklașık 21 bin yerleșim biriminden sağlanan 
Gökyüzü Kalitesi Ölçümleri'ni kullanarak geceleri  yapay 
ıșıklarla aydınlanan dünyanın haritasını çıkardı. Ișık kirliliğinin 
özellikle gelișmiș ülkelerde giderek artan bir sorun haline 
geldiğini vurgulayan araștırmacılar,  en fazla  ıșık  kirliliğinin 
Avrupa ve ABD'de yașandığını belirledi. 

OSMANLI PİLOTLARININ 
KAHRAMANLIĞI KANADA’DA 

SERGİLENİYOR

Kanada’nın bașkenti Ottawa'da  Kanada  Savaș Müze-
si'nde açılan "Ölümcül Semalar – Hava Savașları 1914 – 
1918" isimli sergi, ilk kez Osmanlı pilotlarına ait bir bölümle 
açıldı. Kanada’nın, anılan dönemdeki hava savaș gücünü 
anlatmak üzere açılan sergiye, Türkiye’den Dıșișleri Bakan-
lığı, Genelkurmay Bașkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutan-
lığı destek verdi.

PETRA'NIN GİZEMLİ KUMLARINDA 
DEV BİR YAPI BULUNDU

Arkeologlar, Ürdün'ün güneyindeki  Petra  Dünya Miras 
Alanı'ndaki kumların altına gömülü büyük bir yapı keșfetti. 
"American Schools of Oriental Research" dergisinde 
yayımlanan çalıșmada, arkeologların, yüksek çözünürlüklü 
uydu görüntülerini ve insansız hava aracı fotoğraflarını 
kullanarak ve  yüzey araștırmaları yaparak  Petra  antik 
kentinin kumlarına saklı dev yapıyı bulduğu bildirildi.



İftar öncesinde partilileri selamlayan Bașbakan Binali 
Yıldırım, kurucularıyla, ana kademeleriyle, gençlik ve kadın 
kollarında görev alan arkadașlarıyla birlikte iftar sofrasında 
olmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu belirtti. Bașbakan 
Yıldırım, "Köklerimizle, dallarımızla, eserlerimizle AK Parti 
adlı büyük çınar iște burada. Hoș geldiniz. AK Parti'yi 
beraber kurduk, bugünlere beraber getirdik. Allah'a ham-
dolsun, șükürler olsun" ifadesini kullandı.
 
Türkiye'ye umut olacak bir siyasi hareketin bir neferi olarak 
büyük onur duyduğunu dile getiren Bașbakan Yıldırım, 
șöyle devam etti: "Büyük davamıza yaptığınız çok önemli 
katkılar için hepinize ayrı ayrı șükranlarımı sunuyorum. AK 
Parti bir insanlık hareketidir, AK Parti demokrasinin yara 
aldığı bir dönemde bütün insani değerleri savunmak, 
korumak için yola çıkan hareketin adıdır. 14 Ağustos 2001 
tarihinde AK Parti'nin rotasını bu büyük millet belir-
lemiștir. O gün bugün milletimizle aynı istikamette yol 
almaya devam ediyoruz."
 
"Küçük düșünseydik bir zümre partisi olmaya mahkum 
olurduk, küçük düșünseydik bir bölgeye hitap ederdik, 
küçük düșünseydik toplumun bir kesimi bize 'yeter' 
derdik." görüșüne yer veren Bașbakan Yıldırım, AK Parti 
hareketinin bütün Türkiye'ye, 79 milyona, 780 bin kilometre 
vatan toprağının her tarafına hitap ettiğini vurguladı.

AK Parti Genel Bașkanı ve Bașbakan 
Yıldırım, ATO Congresium'da, kuru-
lușundan bugüne kadar AK Parti'de görev 
yapan il bașkanlarıyla iftar programında bir 
araya geldi. 

AK Parti Temmuz 2016
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"GÖZÜN AYDIN ERZİNCAN”
Bașbakan Binali Yıldırım, 65. Hükümetin kurulmasının ardından, 
Bașbakan olarak ilk kez geldiği memleketi Erzincan'da halkla 
buluștu. 

Bașbakan  Yıldırım, "Can Erzincan'ın 
huzurunda ülkeme söz veriyorum, Türki-
ye'ye söz veriyorum, Erzincan, sana ve 
Türkiye'ye aziz milletime layık olmaktan 
bașka hiçbir davam yoktur. Bu can, bu 
tende olduğu müddetçe al bayrağımızı en 
yükseklere çıkartmaya, tek devlet, tek 
millet, tek vatan uğrunda her zaman karar- 
lılıkla, bu milletin bașına bela olan bu 
terörü yok etmeye Allah'ın izniyle sizlerin 
duası ve desteğiyle azmettik, yemin ettik" 
dedi.

Bașbakan Yıldırım, Erzincan'da Cumhuriyet 
Meydanı'nda düzenlenen 180 milyon lira 
değerindeki 188 projenin toplu açılıș töre- 
ninde konuștu. Vatandașlara "Can Erzin-
can, canlarım" diye seslenen Bașbakan 
Yıldırım, coșkulu, güzel günde Erzincanlılar-
la birlikte olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Kendisinin Azerbaycan'dan geldiğini hatır-
latan Yıldırım, "Bir candan bir cana, Azer-
baycan'dan Erzincan'a, size Azerbaycanlı 
kardeșlerimin selamını getirdim" diye 
konuștu.

Erzincan'ın ilçelerini tek tek sayan Bașba-
kan Yıldırım, Erzincanlılarla gurur duy-
duğunu ifade etti.

"Gözün aydın Erzincan gözün aydın, 
gönlün aydın Erzincan gönlün aydın, 
ekmeğini yiyen, suyunu içen bir evladın 
Türkiye'nin sorumluluğunu aldı" dedi.
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EFES 2016 
BIRLESIK MUSTEREK 
FIILI ATISLI TATBIKATI

Cumhurbașkanı Erdoğan, Bașbakan 
Yıldırım, Genelkurmay Bașkanı Orgeneral 
Akar, Milli Savunma Bakanı Ișık ile seçkin 
gözlemciler, üzerinde "Efes 2016" yazılı 
șapkalar taktı.

79 Ülkeden 255 Seçkin Gözlemci 
Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nü 
Cumhurbașkanı Erdoğan ve Bașbakan 
Yıldırım'ın yanı sıra, Azerbaycan Savun-
ma Bakanı Zakir Hasanov, Suudi 
Arabistan Genelkurmay Bașkanı Abdul-
rahman Saleh Al Bunyan, Katar 
Genelkurmay Bașkanı Ghanim bin 
Shaheen Al-Ghanim, Ukrayna Genelkur-
may Bașkanı Viktor Muzhenko, Polonya 
Genelkurmay Bașkan Yardımcısı Anatol 
Wojtan, ABD Avrupa Kara Kuvvetleri 
Komutanı Ben Hodges, Japonya Kara 
Kuvvetleri Komutanı Kiyofumi Iwata ve 
Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı 
Raheel Sharif'in de aralarında bulunduğu 
79 ülkeden 255 gözlemci ve temsilci 
takip etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından Efes-2016 Birleșik Müșterek Fiili Atıșlı 
Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü", Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bașbakan 
Binali Yıldırım, Genelkurmay Bașkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Milli Savunma Bakanı Fikri 
Ișık'ın da katılımıyla yapıldı.
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“ÜLKEMİZİN GELECEĞİ
ÇOK PARLAK”

Bașbakan Yıldırım, karne dağıtımına geçmeden 
önce öğrencilere șöyle seslendi: "Sevineceksi- 
niz, aileleriniz sevinecek, memleket sevinecek 
çünkü siz Türkiye'nin geleceğisiniz. Nüfusu-
muzun yüzde 100'ü gençlerden olușmuyor 
ama gelecekte yüzde 100'ü sizlerden olușa-
cak. Onun için, sizin en güzel șekilde hayata 
hazırlanmanız için 1 milyona yakın öğretmeni-
miz Türkiye'nin her köșesinde zor șartlar, 
kar-kıș demeden çalıșıyor, öğrencilerimizi 
yetiștiriyor. Ülkemizde o kadar güzel șeyler var 
ki, o kadar paylașacak șeyler var ki birbirimizi 
üzmeye, ayrıșmaya hiç ihtiyaç yok. Paylașacak 
çok șeyimiz var. Ülkemizin geleceği çok 
parlak. Onun için terör örgütünün telkinlerine 
gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. 
Onlar bizim geleceğimiz. Onların geleceğini en 
iyi șekilde hazırlamak da bizim görevimiz, 
boynumuzun borcu” dedi.

Bașbakan Binali Yıldırım, kendisinin de mezun olduğu 
Piri Reis Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.
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Cumhurbașkanı Erdoğan, Mardin'e giderek, 
70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında 
incelemelerde bulundu. Cumhurbașkanı 
Erdoğan burada iftar öncesi bir askerin ailesi 
ile görüntülü konuștu. İftar yemeğinde 
Genelkurmay Bașkanı Orgeneral Hulusi Akar 
da hazır bulundu.

MARDİN’DE ASKERLERLE İFTAR
Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 70. Mekanize Piyade 
Tugay Komutanlığını ziyaret etti. 
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Bașbakan Binali Yıldırım, İzmir’in 
Konak ilçesindeki bir sevgi evini 
ziyaret ederek çocuklara hediye- 
ler verdi. 

Bașbakan Yıldırım, İzmir programı kapsamında 

geldiği Adnan Menderes Havalimanı'ndan 

Bașbakanlık otobüsüyle, korumaya muhtaç ve 

kimsesiz çocukların kaldığı Göztepe semtin-

deki bir sevgi evine geçti. Bașbakan Yıldırım'ın 

çocuklarla sohbet ettiği ve onlara çeșitli 

armağanlar verdiği öğrenildi.

ÇOCUKLARLA ÖZ ÇEKİM
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Bașbakan Binali Yıldırım, 
Kütahya’da madene inerek yerin 
400 metre altında ișçilerle iftar 
yaptı. 

Bașbakan Yıldırım, Tunçbilek'teki Yeraltı 

Mekanize Maden Ocağı'nda maden ișçile- 

riyle bir araya geldi. Yerin 400 metre altında 

maden ișçilerinin sofrasına konuk olan 

Bașbakan Yıldırım, bir ișçi tarafından okunan 

ezanın ardından madencilerle iftar yaptı.

Bașbakan Yıldırım ve beraberindeki bakanlar 

ile 120 ișçinin katıldığı iftarda, yöreye özgü 

bir et yemeği olan "Tavșanlı güveci"nin yanı 

sıra çorba, pilav ve yine yöreye özgü tahin 

helvası yenildi.

  

Bașbakan Yıldırım, daha sonra maden 

ocağındaki anı defterini imzaladı. İșçilere 

hitap eden Bașbakan Yıldırım, Soma'daki 

maden faciasını hatırlatarak, hayatını kaybe-

den ișçiler için dua istedi. 

Bașbakan Yıldırım'ın merhum Bașbakan 

Adnan Menderes'ten sonra Tunçbilek 

maden ocağını ziyaret eden ikinci Bașbakan 

olduğu öğrenildi.

YERİN 400 METRE
ALTINDA İFTAR
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Bașbakan Yıldırım, daha sonra saldırının gerçekleștiği 
Vezneciler'de Beyazıt Polis Merkezini ziyaret etti. Burada 
görev yapan polislerle görüșen Bașbakan Yıldırım, geçmiș 
olsun ve taziye dileklerini iletti.

Polis telsizinden emniyet personeline seslenen Bașbakan 
Yıldırım,  polis teșkilatına çalıșmalarında bașarılar diledi ve 
șunları söyledi: "78 milyon vatan evladı iyi biliyor ki, kalleș, 
hain, insanlıktan nasibini almamıș bu katillere hak ettikleri 
cezayı vereceksiniz. Yaptığınız fedakarlık, kahramanlık için 
milletimiz adına sizlere teșekkür ediyoruz. Bazen az da olsa 
kendini bilmezlerin yapılan bu amansız mücadeleyi hafife 
alma gayreti içerisinde olduklarını görüyoruz. Hiç merak 
etmeyin; her vatan evladı, milletimiz sizin arkanızdadır. 
Bayrağımız, devletimiz, vatanımız için hepimiz istiklalimiz 
ve istikbalimiz için her an hazırız. Sizlerin her gün yüzlerce 
buna benzer olayı olmadan önlediğinizi biliyoruz. Ben bu 
vesileyle mübarek ramazanımızın hakkımızda hayırlı 
olmasını diliyor, gece gündüz demeden hayatını ortaya 
koyan polis teșkilatımıza bașarılar diliyorum. İçișleri 
Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Emniyet Genel 
Müdürümüz, bütün üst idarecileriniz olarak teker teker 
gözlerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve 
yardımcımız olsun."

Polisler de konușmasının ardından Bașbakan Binali 
Yıldırım'a telsizden anonslarla teșekkür etti. 

Bașbakan Binali Yıldırım, Vezneciler'de polis ve sivil vatandașlarımızın 
hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısında yaralananları tedavi 
gördükleri hastanede ziyaret etti.

“İSTİKLALİMİZ VE İSTİKBALİMİZ
İÇİN HER AN HAZIRIZ”
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PARİS

KUVEYT

AMSTERDAM

BOSNA HERSEK
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İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 43 kișinin hayatını 
kaybettiği terör saldırısı sonrası, Avrupa dahil 
dünyanın çeșitli ülkelerinde binalar kırmızı beyaza 
büründü. Almanya, İstanbul’da girișilen terör 
saldırısı için açıklama yaparak Türkiye’nin ve Türk 
halkının yanında oldukları mesajını verdi. Berlin’in 
sembolü olan Brandenburg kapısına yansıtılan ay 
yıldızlarla teröre tepki gösterildi.

Fransa Parlamentosu'nda düzenlenen oturum öncesi 
parlamenterler, Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda 
yașamını yitirenleri anmak için 1 dakikalık saygı 
durușunda bulundu. Fransa'nın bașkenti Paris'teki 
Eyfel Kulesi, İstanbul'daki terör   saldırısında ölenlerin 
anısına kırmızı beyaz renklere büründü.

Hollanda'nın bașkenti Amsterdam'daki Kraliyet 
Sarayı'na, İstanbul'daki terör saldırısına tepki amacıyla 
Türk bayrağı yansıtıldı.

Kuveyt'in bașkentteki Kuveyt Kuleleri, İstanbul Atatürk 
Havalimanı'ndaki terör saldırısı sonrası Türk bayrağının 
renkleriyle ıșıklandırıldı.

Bosna Hersek'in en önemli sembollerinden biri olan 
tarihi Mostar Köprüsü, İstanbul Atatürk Havali-
manı'ndaki terör saldırısı sonrası Türk bayrağının 
renklerine büründü. Ülkenin güneyindeki Mostar șehrine 
ismini veren tarihi köprüye Türk bayrağı yansıtıldı.

Gürcistan'ın Bașkanti Tiflis'in sembollerinden Tiflis 
Kulesi, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki patlama 
nedeniyle Türk halkıyla dayanıșmanın ifadesi olarak Türk 
bayrağının renkleriyle ıșıklandırıldı.

Avustralya Bașbakanı Malcolm Turnbull ve Dıșișleri 
Bakanı Julie Bishop’ın İstanbul Atatürk Havalimanı’nda-
ki terör saldırısını kınayan açıklamalarının ardından 
Victoria eyaletindeki bazı binalar Türk bayrağının 
renkleriyle ıșıklandırıldı.

Meksika’nın bașkenti Mexico City'deki Dıșișleri 
Bakanlığı binası, Türkiye bayrağının renklerine 
büründü.

DÜNYA BU SEFER BİR NEBZE GÖRDÜ
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Bașbakan Binali Yıldırım, resmi 
temaslarda bulunmak için geldiği 
Azerbaycan'da, merhum Cumhur-
bașkanı Haydar Aliyev'in mezarını 
ve șehitlikleri de ziyaret etti. 

Bașbakan Yıldırım önce Haydar Aliyev ve Azer-

baycan'ın önemli isimlerin kabirlerinin bulun-

duğu devlet mezarlığı olan Fahri Hıyaban'ı 

ziyaret etti. Haydar Aliyev'in anıt mezarına 

çelenk sunan Bașbakan Yıldırım, Aliyev'in eși 

Zarife Aliyeva'nın mezarına ise çiçek bıraktı. 

Bașbakan Yıldırım, mezarın önünde dua etti. 

Daha sonra 20 Ocak Șehitleri'nin yer aldığı 

Șehitler Hıyabanı'na gelen Bașbakan Yıldırım, 

buradaki "Ebedi Ateș" anıtına çelenk koydu.  

Bakü Türk Șehitliği'ne geçen Yıldırım, buradaki 

anıta da çelenk sundu, temsili șehit mezarlarına 

karanfil bıraktı ve anıt șeref defterini imzaladı.

Bașbakan Yıldırım, șeref defterine șunları 

yazdı: “Kafkas İslam Ordusunun kahraman 

neferleri, aziz șehitlerimiz. Can Azerbaycan'ın 

bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna kadim 

Osmanlı coğrafyasının her bir köșesinden 

gelerek bu topraklarda șehitlik mertebesine 

erișen sizlerin aziz hatıraları önünde minnet 

ve șükranla eğiliyoruz. Azerbaycan'ın dört bir 

köșesinde yer alan kabirleriniz ebedi 

kardeșliğimizin șeref nișanıdır. Ruhunuz șad 

olsun.”
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BAŞBAKANIMIZ AZERBAYCAN’DA



Doğu Afrika ziyareti kapsamında Kenya’ya giden Cumhurbașkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Cumhurbașkanı Uhuru Kenyatta ile 
ortak basın toplantısı düzenledi.  

“KENYA'NIN YANINDAYIZ”
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Doğu Afrika'nın istikrarının Türkiye için hayati bir öneme 
sahip olduğunun altını çizen Cumhurbașkanı Erdoğan, 
sözlerini șöyle sürdürdü: “Bu amaçla son 5 yıldır 
bölgedeki ortaklarımızla beraber Somali'yi yeniden 
ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz. Bu katkılar sadece 
Somali'nin geleceği için önemli değildir, aynı zaman-
da bunlar Kenya'nın, Doğu Afrika'nın istikrarı 
bakımından da önemlidir. 35 yıldır bizler terör 
örgütüyle bir mücadelenin içerisindeyiz, bugüne 
kadar terör örgütünün saldırıları neticesinde yaklașık 
40 bin vatandașımızı kaybetmiș vaziyetteyiz. Terörün

acısını bilen bir ülke olarak her zaman Kenya'nın 
yanında olacağız. Bu alandaki ișbirliğimizi ilerletmeye 
hazırız.”
 
Cumhurbașkanı Erdoğan, 3 milyon Suriye ve Iraklı 
sığınmacıya kapılarını açan Türkiye'nin, Kenya'nın 
sıkıntılarını en iyi anlayabilecek bir ülke olduğunu dile 
getirerek, “Kenya gibi biz de bu konuda uluslararası 
toplumun çok daha fazla sorumluluk üstlenmesi 
gerektiğini düșünüyoruz” dedi.
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Cumhurbașkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Doğu Afrika ziyareti 
kapsamında Uganda'ya gitti. 

Cumhurbașkanı Erdoğan, Uganda Cum-
hurbașkanı Yoweri Museveni ile bașkan-
lık ettikleri anlașmaların imza töreninin 
ardından, düzenlediği basın toplantısın-
da, Kampala'da bulunmaktan memnuni-
yet duyduğunu belirtti.

Afrika'nın 54 ülkesi olduğunu, bunların 
39'unda Türkiye'nin büyükelçiliğinin 
bulunduğunu aktaran Cumhurbașkanı 
Erdoğan, șunları söyledi: "Özellikle 
Doğu Afrika'nın güvenlik, huzur ve 
kalkınmasına büyük önem veriyoruz. 
Kıtanın birçok ülkesinde yürüttüğümüz 
kalkınma odaklı insani yardım projele- 
riyle, Afrika ülkelerinin kalkınmasına, 
onların çabalarına yardımcı olmaya 
çalıșıyoruz. Özellikle 2011'den itibaren 
Somali'nin ayağa kalkması, bölgesi için 
istikrar kaynağı olması için bölge ülke-
leriyle ișbirliği halinde büyük çaba 
harcıyoruz. Burada bir gerçeğin altını 
çizmem lazım, AMISOM'a (Afrika Birliği 
Somali Misyonu) en fazla asker veren 
Uganda'nın bu süreçteki yapıcı rolünü 
takdir ediyoruz. Burada bir Uganda 
atasözünü ifade etmeden geçemeye-
ceğim, eti çiğneyebilen dișler birlikte 
olan dișlerdir" dedi.

Cumhurbașkanı Erdoğan'ın konușma- 
sında, Uganda atasözünü paylașması 
Cumhurbașkanı Museveni tarafından 
alkıșlandı.

“ETİ ÇİĞNEYEBİLEN DİŞLER

BİRLİKTE OLAN DİŞLERDİR”
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CUMHURBAŞKANIMIZ ABD’DE
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Cumhurbașkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, efsane boksör Muhammed 
Ali'nin cenazesi için geldiği ABD'nin 
Louisville kentinde eși Emine Erdoğan 
ve beraberindeki heyetle Muhammed 
Ali müzesini ziyaret etti. Müzede, Türk 
ve yabancı birçok ziyaretçinin fotoğraf 
çektirme taleplerine olumlu yanıt veren 
Cumhurbașkanı Erdoğan, yetkililerden 
müze hakkında bilgi aldı.

Müze çıkıșında yabancı gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan Cumhurbașkanı 
Erdoğan, Muhammed Ali'nin özgürlük 
ve savaș karșıtlığı konularındaki örnek 
mücadelesine değinerek, "Özgürlük 
mücadelesini veren ve bu mücade-
lesini 22 yașında Müslüman olduktan 
sonra bugüne kadar devam ettiren bir 
insan için bizim onu uzaktan seyret-
memiz doğru olmazdı. Bir Müslüman 
kardeși olarak bugünkü cenaze töre- 
ninde bulunmayı kendim için milletim 
adına bir görev telakki ettim. Makamı 
cennet olsun" dedi.



AK Parti Tem
m

uz 2016

        36-37



OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ HAYIRLI OLSUN
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İzmit Körfezi’nin "gerdanlığı" olarak 
nitelendirilen ve dünyanın en büyük 
orta açıklıklı asma köprüleri arasında 
4. sırada yer alan Osmangazi 
Köprüsü, Cumhurbașkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Bașbakan Binali 
Yıldırım ve Arnavutluk Bașbakanı 
Rama'nın katıldığı törenle hizmete 
girdi. Kocaeli ve Yalova'yı birleștiren 
köprü sayesinde İzmit Körfezi geçiș 
süresi 2 saatten 6 dakikaya indi.

Osmangazi köprüsü üzerinde yapılan 
törende Cumhurbașkanı Erdoğan, 
Bașbakan Yıldırım ve Rama, yaptığı 
sürüște saatte 400 kilometre hıza 
ulașan Milli motosikletçi Kenan 
Sofuoğlu’nun gösterisini izledi. Cum-
hurbașkanı Erdoğan, törenin 
ardından makam aracının direksi-
yonuna geçerek Bașbakan Yıldırım ile 
birlikte köprüden geçiș yaptı.

Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında ulaștırma alanın-
da hayata geçirdiği "dev projelerden" olan ve İzmit Kör-
fezi’nin "gerdanlığı" olarak nitelendirilen Osmangazi 
Köprüsü açıldı.
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GEBZE

ORHANGAZİ

BALIKESİR

MANİSAİZMİR

İSTANBUL

OSMANGAZİ
KÖPRÜSÜ

Osman Gazi Köprüsü, İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 
9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu 
Projesi'nin en büyük ayağını oluşturuyor

İZMİT KÖRFEZİ’NİN 'GERDANLIĞI' 
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Tabliye genişliği
35,93 m

Orta açıklığı
1 550 m

Kule yüksekliği
252 m

Toplam uzunluğu
2 682 m
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Osmangazi Köprüsü
39 ayda tamamlandı

Köprünün yapımında
8 bin işçi çalıştı

Köprü sayesinde İzmit Körfezi
4 dakikada geçilebilecek

Dünyanın en büyük orta
açıklıklı asma köprüleri
arasında 4. sırada
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Savunma ve havacılık sanayisinde dıșa bağımlılığın 

azaltılması ve yerli katkının artması, Türkiye'nin bu 

alandaki ithalatının giderek düșmesini sağlıyor. Savun-

ma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD), 

sektörün geçen yıla ilișkin performansını değerlendirdi. 

SASAD'ın verilerine göre, Türkiye'nin savunma ve 

havacılık sektörlerinde son yıllarda sağladığı gelișme 

ekonomik göstergelere yansıdı.

Savunma ve güvenliğe yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri 

(TSK) ve kamu kurulușlarının deniz, kara, hava 

platformları ile uzay, elektronik, akıllı sistemler ve alt 

sistem ihtiyaçlarının öncelikle yerli sanayi ürünleriyle 

karșılanması, yurt içinden tedariki mümkün olmayan 

sistemlerin ise en yüksek yerli katkı düzeyi ve müm-

künse teknoloji transferi veya teknoloji üretimi yoluyla 

temin edilmesi yaklașımı, söz konusu alanlarda ithalatın 

gerilmesini sağladı.

 

Türkiye, savunma ve havacılıkta 2012'de 1 milyar 409 

milyon dolar ithalat yaparken, bu miktar 2013'te 1 

milyar 327 milyon dolar, 2014'te 1 milyar 351 milyon 

dolar olarak gerçeklești. Geçen yılsavunma ve havacılık 

sanayisindeki ithalat 1 milyar 67 milyon dolara geriledi. 

Savunma ve havacılık sanayisinin ithalat miktarı geçen 

yıl bir önceki yıla göre yüzde 21 düștü.  Söz konusu 

sanayi alanlarında bu eğilimin son 4 yılda gelișerek 

sürmesinde dıșa bağımlılığın azaltılması ve yerel 

katkının artması etkili oldu.

SAVUNMA SANAYİSİNDE
DIŞA BAĞIMLILIK AZALIYOR
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD), 
sektörün geçen yıla ilișkin performansını değerlendirdi. 
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TÜRKİYE'NİN PLAJLARINDA 
"MAVİ BAYRAK" DALGALANIYOR

İlk olarak 1994 yılında 12 plaj ve 9 marinanın 

mavi bayrak aldığı Türkiye'de bu sayı 2006'da 

192'ye, 2007'de 235'e, 2008'de 258'e, 2009'da 

286'ya, 2010'da 314'e, 2011'de 324'e, 2012'de 

355'e, 2013'te 383'e, 2014'te 397'ye, 2015'te 

436'ya ulaștı. Mavi bayraklı plaj sayısı, bu yıl 

da 444'e yükseldi. Böylece, mavi bayraklı plaj 

sayısında 10 yılda yüzde 131 artıș sağlandı. 

Türkiye, Mavi Bayrak Programı'nı uygulayan 

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (EFF) üyesi 50 

ülke arasında da 588 mavi bayraklı plajı bulu-

nan İspanya'nın ardından 2. sırada yer aldı.

Uluslararası çevre ödülü "mavi bayrak" almaya 2006'da 192 plajın hak 
kazandığı Türkiye'de, son 10 yılda mavi bayraklı plaj sayısı yüzde 131 
artıșla 444'e ulaștı.
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Almanya Federal Meclisinin 
sözde Ermeni iddialarına ilișkin 
kararı, tarihte Almanların ișlediği 
soykırım ve katliamları akla get-
irdi. 

2. Dünya Savașı sırasında milyonlarca Yahu-

di'nin yanı sıra çingeneleri, Rusları ve Polon-

yalıları toplama kamplarında öldüren Alman-

ya, 1904-1907 yıllarında Afrika'nın 

günümüzde Namibya olan güneybatı 

bölgesinde yerel halka karșı da katliam yaptı.

Birleșmiș Milletler'in (BM) 1985'te yayım-

ladığı Whitaker Raporu'nda Heroro 

nüfusunun yüzde 80'i ve Nama nüfusunun da 

yüzde 50'si 1904-1907 yılları arasında 

yașanan sürgünler ve toplama kamplarında 

yașamını yitirdi. Raporda Almanların Herero 

ve Namalara karșı ișlediği katliam, 20. 

yüzyılın ilk soykırımı olarak nitelendi.

ALMANYA'NIN
SOYKIRIM VE KATLİAM

TARİHİ



TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNİN SEYRİ
İlişkiler 1949'dan bu yana bazı iniş çıkışlar yaşadı. Ankara, hak ihlallerinde İsrail'e karşı 

tutum almaktan çekinmedi. 1990'ların sonunda gelişen ilişkiler, son olarak Mavi 
Marmara katliamı nedeniyle bozuldu. İsrail'in Ankara tarafından ilan edilen önkoşulları 

yerine getirmesiyle ilişkilerde yeni bir dönem başladı

İsrail kuruldu

1948
Türkiye 
İsrail'i 
tanıdı

1949
Türkiye Tel 
Aviv'de ilk 
diplomatik 

temsilciliğini 
açtı

1950
İsrail, Süveyş 

kanalındaki işgale 
katıldı. Türkiye 

ilişkileri 
maslahatgüzarlığa 

indirdi

İsrail, Arap 
topraklarını ve 
Kudüs’ü işgal 
etti. Türkiye, 

karşısında yer 
aldı

1956
İlişkiler elçilik 

düzeyine 
çıkarıldı

1963

19671969
Fanatik

Yahudiler 
Mescidi 
Aksa'yı 

kundakladı

1975
Türkiye, Filistin 

Kurtuluş 
Örgütü'nü tanıdı. 
BM oylamasında 

"Siyonizmin bir tür 
ırkçılık olduğu" 
kararına destek 

verdi

İsrail Doğu 
Kudüs’ü ilhak 
ve Kudüs’ü 
başkent ilan 
etti. Türkiye 

ilişkileri en alt 
düzeye indirdi

19801980
Temsil 
düzeyi 

büyükelçili
ğe çıkarıldı

1986
İlişkiler 

maslahatgüz
ar düzeyine 

çıkarıldı

1987
İsrail'e tepki 

olarak Filistin 
intifadası 
başladı. 
Türkiye, 

Filistinlilere 
destek oldu

1988
Türkiye, Filistin 

Devleti'ni 
tanıdı. İsrail ile 

ilişkileri 
durgunlaştı

1991
Ortadoğu 

barış süreci 
başladı. 
İlişkiler 

normalleşti

1994-98
Taraflar 

güvenlik, 
savunma ve 
ekonomik 

işbirliğine gitti
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2010
Mavi Marmara 

saldırısı 
sonrası 

Türkiye, tüm 
ilişkilerini 
askıya aldı

2009
Davos 

Forumu'nda 
"One minute" 

çıkışı

2008
Gazze'ye 

yönelik İsrail 
saldırısında 

1.436 Filistinli 
öldü. 

Türkiye'nin 
tepkisi sert oldu

2006
İsrail'in

Lübnan'a 
saldırısı 

Ankara'da 
büyük tepki 

gördü

2000
Şaron'un 
radikal 

politikaları 
nedeniyle İkinci 

İntifada 
başladı. 

Türkiye, İsrail'e 
tavır aldı

2013
İsrail 

Türkiye'den özür 
diledi

2016
Türkiye'nin normalleşme için tüm 

koşullarının kabul edildiği ilan 
edildi

TÜRKİYE - İSRAİL MUTABAKATI

İsrail’de kabine ve 
Türkiye’de Meclis 
onayının ardından 

karşılıklı büyükelçi-
ler atanacak

İsrail, Mavi Marma-
ra saldırısında 

hayatını kaybeden-
lerin yakınlarına 20 

milyon dolar 
tazminat ödeyecek

Filistinliler için ilk 
olarak 1 Temmuz’da 
AFAD koordinasyo-

nunda İsrail’in 
Aşdod Limanı’na 10 

bin ton insani 
yardım ulaştırılacak

TOKİ, Gazze 
halkının kullanımı 

için konutlar inşaa 
edecek

200 yataklı 
Türkiye-Filistin 

Dostluk Hastanesi 
en kısa zamanda 
hizmete alınacak

Cenin’deki Erez 
sanayi bölgesinin 

yapımına hız 
verilecek

Gazze’ye verilen 
elektrik ve su 

miktarı artırılacak. 
Yeni santraller 

yapılacak

Mutabakatta  
Hamas ile ilgili 

herhangi bir hüküm 
yer almadı
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Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine insani 

yardım götürmek için cuma günü "İyilik 

gemisi Gazze yolunda" sloganıyla 

Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola 

çıktıktan sonra Așdod Limanı'na 

yanașan "LadyLeyla" gemisinin tașıdığı 

malzemeler, tırlarla tașındı.

Kerem Șalom Sınır Kapısı'ndan 

Gazze'ye giren tırlardaki malzemeler, 

ihtiyaç sahiplerine ulaștırılıyor. Bu 

kapsamda, El-Emel Yetimhanesi'nde ilk 

dağıtım töreni yapıldı.

 

Türkiye’den gelen yetkililer, yetim-

hanedeki çocuklar tarafından Türk ve 

Filistin bayrakları ve çiçeklerle 

karșılandı. Heyet çocuklarla bir süre 

ilgilendi. Daha sonra da çocuklara, 

oyuncak bebek, araba ve bayram için 

hazırlanmıș hediye paketleri dağıtıldı.

"İYİLİK GEMİSİ 
GAZZE YOLUNDA"

Türkiye ile İsrail arasında varılan mutabakatın ardından, 
"Lady Leyla" isimli gemiyle yollanan ve Gazze'ye ulașan 
insani yardım malzemelerinin dağıtımına bașlandı.
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Türkiye ile Rusya arasındaki normalleșme, 

iki ülke arasında heyecan yarattı. 

Normalleșmenin hem Türkiye’ye hem 

Rusya’ya ekonomik anlamda olumlu 

yansımaları olması bekleniyor.

Rusya ile Türkiye arasında ilișkileri 

normalleștirmeye dönük atılan adımların 

ardından Rus turist kafilesini tașıyan ilk 

uçak, Antalya Havalimanı'na indi. Mosko-

va-Antalya seferini gerçekleștiren Rossiya 

Airlines'ın FV 5859 sefer numaralı uçak, 

189 yolcusuyla Antalya Havalimanı 2. Dıș 

Hatlar Terminaline geldi. Uzun bir aradan 

sonra gelen ilk Rus turist kafilesi, Antalya 

Havalimanı yönetimi tarafından çiçeklerle 

karșılandı.

İLK RUS KAFİLESİ
ÇİÇEKLERLE KARŞILANDı
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ETİYOPYA'DAKİ 
SOMALİLİ MÜLTECİLERİN SU ÇİLESİ
Etiyopya'nın Harar kentine 20 kilometre uzaklıktaki Erar kampında barınan Somalili mülteciler, yetersiz su kaynakları 
nedeniyle büyük sıkıntı yașıyor. Somalili mülteciler, her gün yașadıkları kamplarından kilometrelerce yol katederek 
Harar kenti yakınlarındaki su kuyularına geliyor. Mülteciler, kuyulardan çekilen suları bidonlara doldurup beden 
güçleriyle veya eșeklerin sırtında barındıkları bezden çadırlarına götürüyor. Su için günde yaklașık 20 kilometre yol 
kateden mülteciler, bu sorunlarının çözülmesini bekliyor.
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Tunceli'de bir yandan okula giderken diğer 
yandan hayvancılıkla uğrașan ailesine yardım 
eden  Mahir  Gündoğdu, 120 sorunun tümünü 
doğru yanıtladığı Temel Eğitimden Orta Öğre-
time Geçiș (TEOG)   sınavındaki bașarısının 
sırrının kitap okumak olduğunu belirtti.

TEOG sınavına hem çalıșarak hem de kitap okuya 
rak hazırlandığını belirten  Gündoğdu, șunları        
söyledi:

Derslerinin yanı sıra kitap okumayı çok sevdiğini 
ifade eden Gündoğdu, "Arkadașlarıma tavsiyem 
derslerine azimle çalıșsınlar, derslerden sonra bol 
bol kitap okusunlar. Kitap boș zaman iși değildir. 
Kitaba da ayrı bir zaman ayrılmalıdır. Bence böyle 
yapsalar benim gibi 120'de 120 yapmak çok zor bir 
șey değil aslında." dedi.

AK Parti Temmuz 2016

KİTAP OKUMAK
BAŞARISININ SIRRI 
TEOG'DAKİ 
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Sivas'ta, annesiyle kağıt topladığı sırada  çöp 
konteynerinde bulduğu oyuncak bebekle sevinç 
yașayan 12 yașındaki  Azize Arkın'ın ailesine 
devlet yardım elini uzattı.  

Azize  Arkın'ın Sularbașı Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinden 
bulduğu bebekle çekilen fotoğrafının sosyal medyada ve basında 
yer alması üzerine Sivas Valiliği harekete geçti. 

Kötü koșullarda yașamını sürdüren 7 kișilik ailenin yeni kiralanacak 
bir eve tașınması, gıda ve giysi yardımı yapılması konusunda 
talimat verildi. Aileye nakdi yardım yapılacağını ve babaya da iș 
bulanacağını müjdelendi.
Selvi ve Ali Arkın çiftinin 5 çocuğundan ikincisi olan Azize Arkın, 
yaptığı açıklamada, çöpte bulduğu oyuncak bebeğin kendisini çok 
mutlu ettiğini söyledi. Bebeği çöpten aldıktan sonra temizlediğini 
ve sevdiğini belirten  Arkın, eve getirdiği oyuncakla zaman geçir- 
diğini anlattı.  Azize  Arkın,   "Daha önce hiç oyuncak bebeğim 
olmamıștı, bu ilk bebeğim. Onu çok seviyorum" diye konuștu.

AK Parti Temmuz 2016

"ÇÖPTEN ÇIKAN BEBEK" 
UMUT OLDU



VAN GÖLÜ'NDE 
 METRELİK 
DİKİTLER
BULUNDU20

Van Gölü'nde 4 kilometrelik alanı kaplayan 
ve "su altı peribacaları" olarak bilinen 
yaklașık 20 metre uzunluğundaki dikitler 
(mikrobiyalit) görüntülendi.
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Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Sarı ve dalıș eğitmeni Murat Kulakaç, gölde 
yürüttükleri su altı çalıșmalarında yeni bulgu-
lara rastladı. 

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi 
Sarı, YYÜ Ziraat Fakültesi Konferans 
Salonunda yaptığı basın toplantısında, her 
sene iki kez yaptıkları dalıș programının 
sonuncusunu gerçekleștirdiklerini ve yeni 
bulgulara rastladıklarını anlattı.

Van  Gölü'yle ilgili birçok bilginin eksik 
olduğunu, gölle ilgili sırları çözmek için yola 
çıktıklarını dile getiren Sarı,  Van  Gölü'nde 
dünyanın bilinen en büyük mikrobiyalitlerinin 
yer aldığını söyledi.
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TUZ GÖLÜ’NDE FLAMİNGO KREŞİ

Türkiye'nin ve Akdeniz havzasının en büyük flamingo kolonisine ev sahipliği yapan Tuz 
Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu kuluçkadan çıktı. Fotoğraf meraklılarının akınına 
uğrayan bölgede güzel görüntüler kameralara yansıdı.
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AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı Prof. Dr. Nükhet Hotar Siyaset Akademi- 
sinin 17. Dönemi, Temmuz Ayında 81 İlde Bașlayacağını söyledi. 

Hotar, Siyaset Akademisinin düșünsel anlamda temelinin atılmasının ve uygulamaya 
konmasının, partinin Kurucu Genel Bașkanı Cumhurbașkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın talimatlarıyla olduğunu vurguladı. 

Partinin bilgiye önem vermesinin gereği olarak her alanda, her tür araștırma ve 
geliștirme faaliyetlerini yürüttüklerini ifade eden Hotar, geniș kapsamlı faaliyetlerden 
biri olan Siyaset Akademisinin de seçmenlerin partiyle bağını kuvvetlendirmek, siya-
sete yönelik toplumsal ilgiyi artırmak, katılımcıların tarih, siyasal tarih, ekonomi, dıș 
politika gibi alanlarda uzmanlarca bilgilendirildiği, Türkiye geneline teșkilatlar 
aracılığıyla yaygınlaștırılan eğitim faaliyeti olduğunu belirtti.

SİYASET AKADEMİSİNİN 17. DÖNEMİ
TEMMUZ AYINDA 81 İLDE BAŞLAYACAK
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Bașbakan Binali Yıldırım, AK Parti Çevre Șehir ve Kültürden Sorumlu Genel Bașkan 
Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın "5 Haziran Dünya Çevre Günü" 
dolayısıyla hazırlamıș olduğu etkinliğe katıldı. Etkinlikte Karaaslan, Bașbakan ve çocuk-
lar ile birlikte doğa yürüyüșü gerçekleștirdi.

Dumanlı Yaylasında Yıldırım, eși Semiha Yıldırım, AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı 
Çiğdem Karaaslan ve beraberindekilerle kahvaltı yaptı. Kahvaltı sonrası çocuklarla 
doğa yürüyüșüne çıkan Yıldırım, çocuklar ile șarkı söyledi, fotoğraf çektirdi.

Bölgedeki bir kaynaktan AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile 
birlikte su içen Yıldırım, yağmurun șiddetlenmesi üzerine çadıra geçti. Karaaslan ve  
Yıldırım doluya dönüșen yağıș dindikten sonra çadırdan ayrıldı. Karaaslan'ın hazırladığı 
etkinlikte standı gezen Bașbakan Yıldırım, Dünya Çevre Günü dolayısıyla gazetecilere 
açıklamada bulundu.

KARAASLAN BAŞBAKAN İLE BİRLİKTE 
DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE
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Yüce gönüllü insanların ülkesinde Ramazan Ayı paylașmaktır.‘Sofranız Soframızdır’ 
diyerek; Kadın Kolları Teșkilatları iftar ve sahur sofralarına konuk oldu. 81 İlde Kadın Kolları 
Teșkilatımızla gerçekleștirilen programlar çerçevesinde ziyaret edilen hanelerin sorunları ile 
yakından ilgilenilerek çözümler arandı. Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi tüm ailelere 
ulașılmaya çalıșılırken; bir taraftan da birlik ve beraberliğimiz Gönül Sofralarında hasbihaller 
edilerek pekiștirildi. 

‘SOFRANIZ SOFRAMIZDIR’
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AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı Öznur Çalık, beraberinde AK Parti Yașlı koordinasyon 
Merkezi Bașkanı Mehmet Kerim Yıldız, Sosyal Politikalar Bașkan Yardımcıları Tülay Kaynar-
ca, Oya Eronat, Kemalettin Aydın ile birlikte Ankara Seyranbağları Huzurevi Yașlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Seyranbağları Huzurevi sakinleriyle iftar öncesinde tek tek ilgilenen Çalık, yașlılarla sohbet 
edip sorunlarını dinleyerek, onlara çeșitli hediyeler verdi. 

AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı Öznur Çalık, huzurevlerindeki hizmetleri önemsediklerini 
belirterek, "Büyüklerimizin burada sağlıklı ve sıhhatli yașamlarını devam ettirmelerini 
sağlıyoruz. Bakım hizmetlerinin yanında ziyaretlerimizle onlara evlat sevgisini 
yașatıyoruz" dedi. 

Huzurevlerindeki hizmetleri, sosyal hizmet uzmanlarının vatandașlara yaklașımlarını önem-
sediklerini ifade eden Çalık, "Büyüklerimizin burada sağlıklı ve sıhhatli yașamlarını devam 
ettirmelerini sağlıyoruz. Bakım hizmetlerinin yanında ziyaretlerimizle onlara evlat sevgi- 
sini yașatıyor, anne ve babası olsa da, benim gibi anne ve babası olmayanlar için de bu 
duyguyu burada yașıyoruz. Bu mutluluk verici bir duygu" diye konuștu. 

Sosyal Polİtİkalar Başkanlığı
Huzurevİ'nde İftarını Açtı
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Ziyaret edilen illerde teșkilat mensupları ile bir araya gelen ve iftar sofralarına konuk olan 
Bașkan Ecertaș, açıklamalarında gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. 

AK Parti Gençlik Kolları Genel Bașkanı Ecertaș’ın Kilis’de yaptığı açıklamasında ise "Türkiye 
bir ensar toplumu, dünyanın neresinde zulme uğramıș bir insan varsa ona kucağını 
açıyor ve biz bundan gocunmuyoruz" dedi. Çocuğuyla, genciyle ve yașlısıyla Kilis'in bir 
ensar toplumu olduğunu vurgulayan Ecertaș “Gençlik kolları olarak her daim kardeșleri- 
mizin yanında olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları Bașkanı Melih Ecertaș, 
ramazan dolayısıyla Kilis, Kahramanmaraș ve Hatay’ı 
ziyaret etti.

BAŞKAN ECERTAŞ 
RAMAZAN SOFRASINDA
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