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Bu kahramanlık destanına ortak olan her bir şehrimizin, meydan-
lardaki direnişe nasıl sahne olduğu anlatılmakta ve bir direniş 
öyküsünün tüm Türkiye genelinde nasıl karşılık bulduğu gösteril-
mektedir. 15 Temmuz gecesi şehitlerimizi Ankara ve İstanbul’da 
şahadete uğurladık. Bu destanın tüm Türkiye’nin destanı 
olduğunu göreceğiniz bu kitapta şehitlerimizi kendi illerinin 
sayfalarında bulacaksınız.

15 Temmuz gecesi destan yazan tüm kahramanlara….

15 Temmuz gecesi, sokaklarda ve meydanlarda ortaya koyulan 
şanlı direnişin ve sonrasında tutulan demokrasi nöbetlerinin 
fotoğra�larla anlatıldığı sergilerden oluşan bu kitap, bir milletin 
bağımsızlık adına sergilediği dirayetin bir kanıtı niteliğindedir. 



Cevdet YILMAZ
Tanıtım ve 
Medyadan Sorumlu
Genel Başkan 
Yardımcısı

Bir yandan terörle mücadele ediyoruz, ülkemizin huzuru için çalıșıyoruz diğer taraf-
tan da ülkemizin kalkınması, yoksulluğun azaltılması, istihdamı, ticaret ve refahı 
arttırmak için çalıșıyoruz. Diğer taraftan da temel hak ve özgürlükleri geliștiriyor ve 
demokratikleșme sürecini sürdürüyoruz. Terörün asıl düșmanı kalkınma ve 
demokrasidir. Terör kalkınmayı ve demokrasiyi istemez. Bunlara darbe vurmaya 
çalıșır. 

Her terör hadisesi aynı bir zamanda propaganda faaliyetidir. Terörün gündemimizi 
esir almasına izin vermemeliyiz. Terörü üreten güçlerin hedefinde insanların korkuyla 
yatıp kalkması vardır. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Elbette olumsuzluk-
ları konușacağız ama gündemimizi teröre, korkuya olumsuzluklara terk etmemeliyiz. 

Korkular toplumu bir yere getirmez. Toplumları zenginleștiren geliștiren umutlardır. 
Biz de her zaman politikalarımızı șekillendirirken umut kavramı üzerinde yoğun-
lașıyoruz. Biz hiçbir zaman umutlarımızı yitirmemeliyiz. Hepimiz bu toplumda olan 
bitenden sorumluyuz. Ne yapıp edip toplumumuzu olumlu bir gündeme tașımamız 
lazım. Kalkınmanın, özgürlüklerin, sanatın ve kültürel faaliyetlerin daha çok 
konușulduğu bir ortam için el birliğiyle çalıșacağız.

Gündelik tartıșmalar bizi 2023 ve ötesine geçen ufkumuzdan koparamayacak, birlik 
ve kardeșlik içinde geleceğe yürüyüșümüz devam edecektir.

AK PARTİ ADINA SAHİBİ
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DEVLET İLACA 
11,3 MİLYAR LİRA ÖDEDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bu yılın ilk 6 aylık 
bölümünde ilaca ödenen tutar, geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 16,9 artarak 11 milyar 324 milyon liraya 
ulaștı. Ödemesi yapılan ilaçlar arasında 2 milyar 35 milyon 
lirayla sindirim sistemiyle ilgili olanlar ilk sırada yer aldı.

AVRUPA'NIN İLK ÇİFTÇİLİK 
HAYATININ TEMELLERİ 

TÜRKİYE’DE ATILMIŞ

Kırklareli'nde 24 yıldır devam eden Așağıpınar arkeolojik 
kazılarında, Avrupa'nın ilk çiftçilik hayatının temellerinin 
Trakya'da atıldığı tespit edildi. Pınar Mahallesi Asilbeyli 
köyü yolu üzerinde gerçekleștirilen kazılarda, 
Avrupa'nın ilk çiftçilik hayatının Kırklareli'de geliștiğine ilișkin 
önemli bilgilere ulașıldı.

TÜRKiYE AKTÜALiTE ATLASI

KEMAL UNAKITAN VEFAT ETTİ

Tedavi gördüğü hastanede 70 yașında vefat eden 58, 59 
ve 60. hükümetlerin Maliye Bakanı  Kemal  Unakıtan, 
Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bașbakan Binali 
Yıldırım'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.  
Unakıtan'ın cenazesi, Süleymaniye Camisi Haziresi'ne 
defnedildi. 



15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ 
ANISINA BESTE YARIŞMASI

Ayasofya Müzesi'nin ibadete açık bölümü Hünkar Kasrı'na, 
Diyanet İșleri Bașkanlığı tarafından uzun yıllardan sonra ilk 
kez asaleten imam atandı. İbadete 1991'de açılan          
Ayasofya  Müzesi Hünkar Kasrı'nda öğle ve ikindi 
namazları kılınırken, bu vakitlerin ezanları da              
Sultanahmet Camisi ile karșılıklı okundu. Diyanet İșleri 
Bașkanlığı'nın, uzun yıllardan sonra ilk kez Hünkar Kasrı'na 
kurra hafız Önder Soy'u asaleten imam olarak atamasıyla 
Ayasofya'nın dört minaresinden 5 vakit ezan sesi yükselir- 
ken, vakit namazları da kılınmaya bașlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 15 Temmuz Șehitleri anısına 
"Çoksesli Koro Eseri  Beste  Yarıșması" düzenlenecek. 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı  Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenle-
necek  yarıșma ile  çoksesli koro repertuvarını dünyadaki 
profesyonel koroların da icra edebileceği özgün koro 
eserleri ile geliștirmek,  bestecileri nitelikli eserler vermeye 
teșvik etmek ve yeni  bestecilerin yetișmesini sağlamak 
amaçlanıyor.

DERSLİK SAYISI 
14 YILDA 

2 KATINA ÇIKTI

Milli Eğitim Bakanlığın’ndan yapılan açıklamaya göre, 
son 14 yılda yapılan derslik sayısının 300 bini geçtiği 
belirtildi.  2002’ye kadarki yapılan derslik sayısının 
2002'den bu yana yaklașık iki katına çıkarıldığına dikkat 
çekildi.

ARTIK 4 MİNARESİNDEN 
5 VAKİT EZAN SESİ 

YÜKSELİYOR



UCM AFRİKA'DA 
ZEMİN KAYBEDİYOR

ALMAN MİLLETVEKİLİ KUDLA 
YENİDEN ADAY YAPILMADI

Afrika ülkelerinin birbiri ardına çekilme kararı aldıkları 
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), kıtadaki meșrui-
yetini kaybetme tehlikesiyle karșı karșıya bulunuyor. 
Namibya'dan sonra Burundi, Güney Afrika ve Gambiya'nın 
UCM'den çekileceğini duyurmasıyla Afrika Birliği de yeni 
adımlar atmaya hazırlanıyor. UCM'nin "haksız yargılama-
lar yaptığını" iddia eden Birlik, Roma Statüsü'nü tanıyan 
tüm üye ülkelerin mahkemeden çekilmesi için ortak bir 
strateji üzerinde çalıșıyor. 

Almanya Federal Meclisinde 4 ay önce, 1915 olaylarına 
ilișkin Ermeni iddialarını içeren tasarı oylamasında tek ret 
oyu veren Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili 
Bettina  Kudla, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde 
yeniden milletvekili adayı gösterilmedi.

KATALONYA'DA 
BAĞIMSIZLIK YANLISI 

GİRİŞİMLER

İspanya Anayasa Mahkemesinin aldığı kararlara uymaya- 
rak, bağımsızlık yanlısı girișimlerine devam eden Katalonya 
özerk yönetim parlamentosu, 2017 eylül ayında bağımsızlık 
yanlısı referandum yapılması için karar aldı.

DÜNYA AKTÜALiTE ATLASI



UNESCO'NUN KUDÜS KARARI

Birleșmiș Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün      
(UNESCO), Mescid-i Aksa'nın Musevilikle bir bağı olmadığı 
yönündeki  kararı, Hamas ve Fetih Hareketi tarafından 
memnuniyetle karșıladı.  İsrail ise tepki olarak  Birleșmiș 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile tüm 
ilișkilerini dondurdu.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ 
KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI 

SANTOS'UN

Nobel Komitesi, bu yılki Barıș Ödülü'nü ülkesindeki 50 yıllık 
iç savașı sona erdirmek için çaba harcayan Kolombiya 
Devlet Bașkanı Juan Manuel Santos'a verdi.   Komiteden 
yapılan açıklamada, "Bu yılki Barıș Ödülü'ne, ülkesinde 
50 yıldan uzun süren ve en az 220 bin kișinin yașamını 
yitirmesine ve 6 milyon kișinin de yerlerinden olmasına 
neden olan iç savașı sona erdirmek için kararlı bir 
biçimde çaba harcayan Devlet Bașkanı Santos layık 
görüldü" ifadeleri kullanıldı.

GENÇLER DENEYEREK 
ÖĞRENMEYE DAHA YATKIN

Araștırmacılar,  gençlerin beyninin geçmiș tecrübelerinden 
yola çıkarak öğrenmeye daha yatkın olduğunu ileri sürdü.

Harvard, Columbia ve California üniversitelerinden bir 
grubun yaptığı araștırma,  gençlerin görsel bir oyunda 
yetișkinlerden daha iyi performans gösterdiğini, bu sırada 
beyinlerindeki aktivite seviyesinin  daha aktif olduğunu 
gösterdi. 



CUMHURİYET 

93 YAŞINDA

Cumhuriyetin ilanının 93. yıl dönümünde Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan bașkanlığındaki devlet 
erkanı Anıtkabir'i ziyaret ederek çelenk sundu. Cumhurbașkanı Erdoğan bașkanlığında, TBMM Bașkanı İsmail 
Kahraman, Bașbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Bașkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Bașkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Bașkanı Devlet Bahçeli, yüksek yargı organlarının bașkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, 
kuvvet komutanlarının da bulunduğu heyet, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Cumhurbașkanı Erdoğan'ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından 
saygı durușunda bulunuldu, İstiklal Marșı okundu.

Daha sonra Cumhurbașkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Misakı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbașkanı Erdoğan, 
burada Anıtkabir Özel Defteri'ne șunları yazdı: 

"Bugün tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen liderliğiniz altında yürütülen destansı bir mücadelenin 
zafer meyvesi olan Cumhuriyetimizin 93. yıl dönümünü millet olarak büyük bir gurur ve coșkuyla kutluyoruz. 
15 Temmuz darbe girișimine karșı ülkemizin dört bir yanında gösterilen kahramanca direniș, 93 yıl evvel 
Kurtuluș Savașımızı zafere tașıyan irade ve ortak imanın tecessüm etmiș halidir.246 șehit ve 2 bin 194 
gazimizin kanı pahasına elde ettiğimiz kazanımları koruyarak 2023 hedeflerimizi gerçekleștirerek ülkemizi 
muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine tașıyacağız.  Devletimizin beka mücadelesinde gözlerini 
kırpmadan canlarını feda eden aziz șehitlerimizi ve bașta zatıaliniz olmak üzere tüm gazilerimizi rahmet ve 
șükranla yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
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AK Parti'nin millete hizmet davasında gönül ve emek veren ancak bugün toplantıda olmayan-
lara șükranlarını sunan Bașbakan Yıldırım, partiye hizmet edip ebediyete intikal edenlere de 
Allah'tan rahmet diledi. Bașbakan Yıldırım, toplantıyı 15 Temmuz darbe girișiminin gölgesinde, 
șehitler ve gazilerin hüznü yanında șanlı direnișin yol göstericiliğinde gerçekleștirdiklerini söyle-
di. 15 Temmuz'da ve ülkenin bölünmez bütünlüğü için sınır boylarında hayatını seve seve vatan 
için veren bütün șehitleri rahmetle anan Bașbakan Yıldırım, șehitler için salondakileri Fatiha 
okumaya davet etti.

Bașbakan Yıldırım, AK Parti'nin kurulduğu ilk andan itibaren Türkiye'nin yeni bir anayasaya ve 
yeni bir sisteme ihtiyacını çok açık bir șekilde dile getirdiklerini, bunu dile getirenin sadece AK 
Parti olmadığını, bütün partilerin her seçim öncesi vaatlerinde anayasa değișikliği, yeni anayasa 
konusunda vatandașa taahhütte bulunduğunu hatırlattı.

Darbe ürünü mevcut anayasanın Türkiye'nin ihtiyacını görmediği, büyüme kabiliyetini daralt-
tığını her fırsatta ifade ettiklerini anlatan Bașbakan Yıldırım, Türkiye'yi yeni, katılımcı, demokra-
tik, insan merkezli bir anayasayla bulușturmanın mücadelesini vermeye devam ettiklerini vurgu-
ladı.

15 Temmuz gecesi yașananların, mevcut anayasa ve sistemin açıklarının doğurduğu bir 
tehlikeyi tekrar gündeme getirdiğini belirten Bașbakan Yıldırım, șöyle devam etti:

"İçeride darbe girișimi ve terör gibi tehditler yașarken, hemen yanı bașımızda Irak'ta, Suri-
ye'de bizi çok yakından ilgilendiren gelișmeler olurken sorun üreten bir anayasa var, sorun 
üretene bir sistemle yolumuza artık devam edemeyiz. AK Parti inșallah grubumuz olarak 
hazırladığımız anayasa değișiklik taslağını en kısa zamanda Meclis'e getireceğiz” dedi.

Her toplantıda olduğu gibi Afyonkarahisar'daki bulușmada da AK Parti'ye yakıșan olgunlukta 
ve zenginlik içerisinde dolu dolu iki gün geçirdiklerini anlatan Bașbakan Binali Yıldırım, "Anka-
ra'ya güç ve enerjisi tazelenmiș, daha önemlisi Türkiye'nin geleceği için umudu kuvvetlen-
miș olarak dönüyoruz. İnșallah hızımızı hiç kesmeden hükümetimiz, Meclis Grubumuz ele 
ele vererek, çalıșmalarımıza kaldığımız yerden kararlılıkla devam edeceğiz" değerlendirme-
sinde bulundu.

AK Parti Genel Bașkanı ve  Bașbakan Binali  Yıldırım, Afyonkarahisar'da 
düzenlenen  "Millet Yenilmez, Türkiye Bölünmez" temalı  AK Parti 25. 
İstișare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

"MİLLET YENİLMEZ, 
TÜRKİYE BÖLÜNMEZ"
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“BU MİLLETE 
  HİZMET ETMEK 
  İBADETTİR”
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Bașbakan Binali Yıldırım, Ankara YHT Garı açılıș törenindeki konușmasına Cumhuriyetin kurulușunun 93. yılını 
kutlayarak bașladı. Kalkınmayı, hizmeti, vatandașın hayatını kolaylaștırmayı hiç ihmal etmediklerini belirten 
Bașbakan Yıldırım, "Bașta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Türkiye için, Türkiye'nin istiklali ve istikbali için, tüm 
yüreklerini, emeklerini ortaya koyan, Türkiye'yi bugünlere tașımıș șehitlerimize șükranlarımızı, minnetlerimizi 
sunuyoruz. Gazilerimize hayırlı bol ömürler diliyoruz" diye konuștu.

Cumhuriyet kurulduktan 10 yıl sonra Türkiye'nin, inșa ettiği demir ağları ile gurur duyduğunu hatırlatan Binali Yıldırım, 
"Șimdi ise yeni ve hızlı trenleriyle kat kat artan bölünmüș yollarıyla, deniz tașımacılığıyla ve dünyada en yaygın 
hava yolu uçușlarıyla gurur duyan bir ülke haline geldik" değerlendirmesinde bulundu.

Bașbakan Yıldırım, 29 Ekim 2013'de dünyanın en önemli, en büyük ve en teknolojik özelliğe sahip Marmaray’ı 
milletin hizmetine sunduklarını anlatarak, "Bugün bu açılıșa da hem dev projelerimize așama kat ediyoruz, hem 
istikrar, güven ve dayanıșma içerisinde neler bașaracağımızı ispat ediyoruz” ifadesini kullandı.

"Ankara sadece Türkiye'nin bașkenti değil. Ankara yüksek hızlı tren ağlarının da bașkenti olmaya bașladı." diyen 
Bașbakan Yıldırım, sözlerini șöyle sürdürdü:

"Ankara'dan İstanbul'a, Ankara'dan Konya'ya, Ankara'dan Eskișehir'e… Gelecekte Ankara'dan Afyon'a, Ușak'a, 
Manisa'ya, İzmir’e. Ankara’dan Kırıkkale'ye, Yozgat'a, Sivas'a, Erzincan'a. Ankara'dan Kayseri'ye, Ankara'dan 
Konya, Karaman, Mersin, Adana, Gaziantep'e. Velhasıl Türkiye'nin nüfusunun yüzde 55'ini olușturan 14 büyük 
vilayetimize hızlı tren ağlarıyla bir dantel gibi dokuya dokuya, öre öre geliyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Bu millete 
hizmet etmek, ibadettir" dedi.
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BAŞKENTİN
DEV PROJESİ 
"RAY"INA GİRDİ

134 OTEL
ODASI

217 KİRALANABİLİR
TİCARİ ALAN

50 BİN  

GÜNLÜK 
YOLCU KAPASİTESİNE
SAHİP

12 KİRALANABİLİR
OFİS

1910 ARAÇLIK
OTOPARK

YHT Garı, 19 yıl 7 ay Ankara Tren Garı İşletmesi tarafından 
işletilecek, 2036'da TCDD’ye devredilecek

Türkiye, YHT işletmeciliğinde dünyada 8., Avrupa’da
6. sırada bulunuyor 
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AYNI ANDA 12 YHT SETİNİN 
YANAŞABİLECEĞİ 3 PERON VE 
6 DEMİRYOLU HATTI VAR

235 MİLYON DOLAR YATIRIM BEDELİNE SAHİP 

194 BİN 460 METREKARE KAPALI ALAN

TOPLAM 8 KATLI

Türkiye ve Ankara’nın prestij eseri Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı 
29 Ekim'de hizmete girdi
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Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya ile Avrupa kıtalarını tüp 
geçișiyle birbirine bağlayan ve 20 Aralık'ta açılacak Avrasya Tüneli'nden 
kendi kullandığı makam aracıyla geçti.

Dünyanın en iyi mühendislik projeleri arasında gösterilen  tünelin 
Harem'deki șantiyesine gelen Cumhurbașkanı Erdoğan, burada makam 
otomobilinin șoför koltuğuna oturdu. Cumhurbașkanı Erdoğan'ın yanına 
Bașbakan Binali Yıldırım, arka koltuğa da Ulaștırma, Denizcilik ve Haber-
leșme Bakanı Ahmet Arslan bindi.

Cumhurbașkanı Erdoğan, kullandığı makam aracıyla Harem'den Avrasya 
Tüneli'ne girerek, Avrupa yakasına geçti. Cumhurbașkanı Erdoğan, 
buradan dönüș yaparak, yeniden Harem'e geldi.

Tünel Hakkında:

Asya ile Avrupa kıtalarını tüp geçișiyle birbirine bağlayacak ve 20 
Aralık'ta açılacak Avrasya Tüneli, dünyada deniz altından en derinden 
geçecek tünel olacak. 14,6 kilometre toplam uzunluğa sahip projenin, 
deniz altından geçen kısmı ise 3,4 kilometre olarak inșa edildi. 

Tünel, trafiğin çok yoğun olduğu Kazlıçeșme-Göztepe hattında yolculuk 
süresini 15 dakikaya kadar indirecek, ileri teknoloji ile bu güzergahta 
güvenli ve konforlu yolculuk imkanı sağlayacak.

AVRASYA 
TÜNELİ’NDEN İLK GEÇİŞ
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TÜRKİYE 
YATIRIM DANIŞMA
KONSEYİ

Bașbakan Binali Yıldırım,  Bașbakanlık Dolmabahçe Ofisinde düzenlenen Türkiye Yatırım Danıșma Konseyi 9. 
Toplantısında, Türkiye'nin yatırım, ticaret ve finans sektöründe çok daha önemli konuma geleceğini anlattı.

Özellikle İstanbul Finans Merkeziyle ilgili adımları attıklarını, merkezin inșaatı ve kurulması için kapsamlı bir 
altyapı çalıșmasının hızla devam ettiğini aktaran  Bașbakan Yıldırım, yaklașık 7 milyar dolarlık bir yatırımla 
bölgesel daha sonra küresel anlamda önemli bir finans merkezi olușturmayı planladıklarını dile getirdi.

Bașbakan Yıldırım, merkez tamamlandığında günlük 80 bin insanın gelip gideceği bir yer haline geleceğini 
kaydederek, geçtiğimiz günlerde temelini attıkları finans merkezinin  2020 yılına kadar tamamlanmıș olacağını 
söyledi.

Bașbakan Yıldırım, yüzde 3'ün altındaki büyümelerin ülkede ilave istihdam yaratmayacağını, ekonomide ciddi 
sıçrama gerçekleștirmeyeceğini vurgulayarak, büyüme oranının belirli bir barajın üzerinde olması gerektiğini 
vurguladı.
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Binali  Yıldırım, "O yüzden bizim gelecek yıllar için özellikle Orta Vadeli Planda yüzde 5'in üzerinde büyümeyi 
tutturmak için ekonomik kurgumuzu, düzenlemelerimizi buna göre yapıyoruz. Bunu yaparken de mali disiplinden 
vazgeçecek değiliz. Bir tarafı yaparken bir tarafı yıkarak yol almamız mümkün değil. Hem mali disiplinimizi 
koruyacağız hem de büyümemizi belirli bir düzeyin üzerinde tutmaya çalıșacağız. Bunu nasıl yapacağız? Uzun 
vadeli üretime, istihdama ve nihayet ihracata yönelik tedbirlerle yapacağız" dedi.

Yatırımcı için en büyük beklenti olan güvenin devam etmesinin, uzun vadede yeni proje ve planların hayata geçmesi 
anlamına geldiğine ișaret eden   Bașbakan Yıldırım, yatırımcılara, "Güven noktasında Türkiye'de zerre kadar 
tereddüttünüz olmasın. Türkiye, dünyanın birçok ülkesinden her bakımdan daha güvenli bir ülkedir, hem güçlü 
siyasi iktidar, siyasi istikrar hem de sürekli kendini yenileyen, bu anlamda yapısal reformlarını hız kesmeden devam 
ettiren, gerek küresel yatırımcıya gerekse yerel yatırımcıya, beklentilerini karșılayan bir yönetim anlayıșıyla 
sürdürülebilir istikrar ve güveni temin eden bir yönetim iș bașında" diye seslendi
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Ekonomİnİn bİr yıllık 

"İcraat" 
karnesİ

Türkiye'de 1 Kasım 2015 seçimlerinden 
bu yana geçen bir yıllık dönemde 

ekonomide birçok düzenlemeye imza 
atıldı

Türkiye ekonomisi 2016’nın ilk yarısında      
%3,9 büyüdü (Çin ve Hindistan hariç 
gelișmekte olan ülkelerin 2,5 katı)

Asgari ücret bin 300 
liraya çıkarıldı                   

Asgari ücretlilerin ekim, kasım 
ve aralık aylarında vergi 

diliminden dolayı ortaya çıkan 
gelir kaybını telafi etmeyi 

öngören düzenleme hayata 
geçirildi

Esnafa vergi 
muafiyeti                 

Esnafın yıllık 8 bin liraya 
kadar kazancından gelir 

vergisi alınmaması 
kararlaștırıldı

Doğu ve Güneydoğu 
Yatırım ve Destek 

Hamlesi                    
Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi Cazibe Merkezleri 
Programı, Yatırım ve Destek 

Hamlesi de bașlatıldı

Kadınların iș gücüne 
katılımına destek    

Kadınların iș gücüne katılımını 
desteklemek için de birçok 

çalıșmaya imza atılırken, esnek 
çalıșma modeli geliștirildi

Türkiye Varlık Fonu        
Özel sektör tasarruflarını artırmak 
için Türkiye Varlık Fonu kuruldu, 

İstanbul Finans Merkezi projesine 
de hız verildi

Çeyiz hesabı    
Evlenenlere ve ilk evini 
alanlara devlet katkısını 
öngören çeyiz hesabı ve 
konut hesabı da hayata 

geçirildi
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Yem ve gübredeki 
KDV kalktı      

Tarımsal üretimi teșvik 
etmek amacıyla yem ve 
gübredeki KDV kaldırıldı, 

"havza bazlı destek 
modeli" çalıșmaları 

tamamlandı

Genç girișimcilere 
destek                             

Kendi ișini kurmak isteyen 
gençlere proje karșılığı 50 bin 

liraya kadar karșılıksız destek ile 
yeni iș kuran gençlerin 75 bin 
liralık kazancına 3 yıl boyunca 
gelir vergisi istisnası getirildi

Konutta KDV % 8’e 
düșürüldü       

Konutta % 18 olan KDV, 
150 metrekareden büyük 

konutlarda % 8'e 
düșürüldü 

4,5G              
Türkiye, daha hızlı veri 
trafiği ve çözünürlüğü 

olan 4,5G teknolojisine 
geçti

 BES düzenlemesi      
Yurt içi tasarrufların artırılması 
amacıyla ocak 2017’de hayata 

geçecek BES’e otomatik 
katılım düzenlemesi yapıldı

Ulaștırmada dev 
projeler       

Osmangazi ve Yavuz 
Sultan Selim köprüleri, 

Ankara YHT Garı hizmete 
açıldı

Yatırımcılar için "süper 
teșvik sistemi"        

Kurumlar vergisi istisnası, 
bedelsiz hazine tașınmazı devri, 

yatırıma ortak olunarak 
finansman desteği, ücret 
desteği ve enerji tüketim 

harcamalarının karșılanması 
imkanı getirildi

Yeniden yapılandırma            
Yeniden yapılandırma ile yurt içi ve yurt 

dıșındaki varlıkların milli ekonomiye 
kazandırılmasına olanak sağlayan Varlık 

Barıșı düzenlemesi yapıldı. Bugüne kadar 
yaklașık 5,3 milyon bașvuru alındı ve 

yeniden yapılandırılan alacak tutarı da 46 
milyar liraya çıktı

ÖTV düzenlemesi     
Ticari araçlar ve șehit aileleri 
için ÖTV muafiyeti sağlayan 

düzenlemeler yürürlüğe kondu 

 

%

ÖTV
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'DAHA GÜÇLÜ, 
DAHA HIZLI, 
DAHA YÜKSEĞE'
Bașbakan  Binali Yıldırım, İstanbul Kongre Merke-
zi'nde düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresi'nde 
yaptığı konușmada, kongrede enerjinin bütün alt 
sektörlerinin farklı açılardan ele alınacağı 65 oturum 
yapılacağını, yaklașık 250 konușmacının bilgilerini, 
tecrübelerini aktaracağını, kapsamlı bir görüș alıș 
veriși yapılarak geleceğe yönelik tahminlerde 
bulunulacağını söyledi.

Kongrenin, enerji sektöründe kayda değer görüșme-
lerin ve açıklamaların yapılması, anlașmaların 
sonuçlandırılması için de önemli bir fırsat olacağına 
değinen Bașbakan Binali Yıldırım, kongreye atfedilen 
"enerji olimpiyatları" tanımının hakkının en iyi șekil-
de verileceğine inancının tam olduğunu belirtti.

vurgulayan Bașbakan Yıldırım, "Yenilenebilir, kaya gazı 
gibi konvansiyonel olmayan enerji kaynaklarının vaad 
ettiği büyük potansiyele rağmen, insanoğlunun orta 
vadede hidrokarbon kaynaklarına olan bağımlılığının 
devam edeceğini biliyoruz. Yapılan çalıșmalar, en 
azından 2040'lı yıllara kadar bütçelerimizin temel 
kalemlerini fosil yakıtların olușturacağını göstermekte-
dir. Bu șartlar altında fosil yakıtların, güvenilir ve 
sürdürülebilir farklı kaynaklardan olabildiğince çeșit- 
lendirilmiș güzergahlar üzerinden makul fiyatlarla, 
kesintisiz akıșının enerji güvenliğinin ana hedefi olmayı 
sürdüreceğini bilmeliyiz. Bu durum, Orta Doğu, Rusya, 
Kafkasya, Orta Asya, OPEC merkezli enerji üretiminin 
önemini koruyacağını da bize ișaret etmektedir" diye 
konuștu.

Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet 
Bașkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Devlet Bașkanı 
İlham Aliyev, Venezuela Devlet Bașkanı Nicolas Maduro 
Moros, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhur-
bașkanı Mustafa Akıncı ve Bașbakan Binali Yıldırım 23. 
Dünya Enerji Kongresi'nin açılıș oturumuna katıldılar. 

Bașbakan  Binali Yıldırım, sözlerini șöyle sürdürdü: 
"Bir analoji yaptık, devamını getirelim. Malum 
olimpiyatlar için kullanılan bir slogan var; 'Daha 
güçlü, daha hızlı, daha yükseğe'. Dolayısıyla enerji 
olimpiyatları inșallah bizi, enerjinin kullanımıyla daha 
güçlü, enerjinin kullanıcılara erișimi bağlamında çok 
daha hızlı yapsın. Ancak fiyatlar bağlamında çok 
yükseğe çıkmayalım, istikrarı sürdürelim. Herhalde 
hepimizin ortak temennisi ve beklentisi budur.

Enerji arzının güvenliği, çeșitliliği ve enerji kaynak-
larına güvenli, makul sayılacak fiyatlarla erișim her 
ülke için artık bir ulusal çıkar ve güvenlik konusu 
haline gelmiștir. Bu itibarla, mesele sadece ülke içi 
ekonomik dengeleri, ekonomik büyüme, refah ve 
sürdürülebilir kalkınma dinamikleri değil, devletler 
arasındaki ilișkilerin doğasını, ittifak ilișkilerini, dıș 
politika tercihlerini, savunma politikalarını, kısaca 
bölgesel ve dünya barıșını etkileyecek bir nitelik 
kazanmıștır. Bu bağlamda enerji, güvenlik, refah ve 
barıșın bölünmezliği bağlamında tartıșılmaz bir olgu 
haline gelmiștir."

Böyle bir ortamda, enerji alanında karșılıklı menfaat-
lerin gözetildiği bir uluslararası iș birliği ve 
dayanıșmanın hiç olmadığı kadar önem kazandığını 
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Bașbakan  Binali Yıldırım, İstanbul Kongre Merke-
zi'nde düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresi'nde 
yaptığı konușmada, kongrede enerjinin bütün alt 
sektörlerinin farklı açılardan ele alınacağı 65 oturum 
yapılacağını, yaklașık 250 konușmacının bilgilerini, 
tecrübelerini aktaracağını, kapsamlı bir görüș alıș 
veriși yapılarak geleceğe yönelik tahminlerde 
bulunulacağını söyledi.

Kongrenin, enerji sektöründe kayda değer görüșme-
lerin ve açıklamaların yapılması, anlașmaların 
sonuçlandırılması için de önemli bir fırsat olacağına 
değinen Bașbakan Binali Yıldırım, kongreye atfedilen 
"enerji olimpiyatları" tanımının hakkının en iyi șekil-
de verileceğine inancının tam olduğunu belirtti.

vurgulayan Bașbakan Yıldırım, "Yenilenebilir, kaya gazı 
gibi konvansiyonel olmayan enerji kaynaklarının vaad 
ettiği büyük potansiyele rağmen, insanoğlunun orta 
vadede hidrokarbon kaynaklarına olan bağımlılığının 
devam edeceğini biliyoruz. Yapılan çalıșmalar, en 
azından 2040'lı yıllara kadar bütçelerimizin temel 
kalemlerini fosil yakıtların olușturacağını göstermekte-
dir. Bu șartlar altında fosil yakıtların, güvenilir ve 
sürdürülebilir farklı kaynaklardan olabildiğince çeșit- 
lendirilmiș güzergahlar üzerinden makul fiyatlarla, 
kesintisiz akıșının enerji güvenliğinin ana hedefi olmayı 
sürdüreceğini bilmeliyiz. Bu durum, Orta Doğu, Rusya, 
Kafkasya, Orta Asya, OPEC merkezli enerji üretiminin 
önemini koruyacağını da bize ișaret etmektedir" diye 
konuștu.

Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet 
Bașkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Devlet Bașkanı 
İlham Aliyev, Venezuela Devlet Bașkanı Nicolas Maduro 
Moros, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhur-
bașkanı Mustafa Akıncı ve Bașbakan Binali Yıldırım 23. 
Dünya Enerji Kongresi'nin açılıș oturumuna katıldılar. 

Bașbakan  Binali Yıldırım, sözlerini șöyle sürdürdü: 
"Bir analoji yaptık, devamını getirelim. Malum 
olimpiyatlar için kullanılan bir slogan var; 'Daha 
güçlü, daha hızlı, daha yükseğe'. Dolayısıyla enerji 
olimpiyatları inșallah bizi, enerjinin kullanımıyla daha 
güçlü, enerjinin kullanıcılara erișimi bağlamında çok 
daha hızlı yapsın. Ancak fiyatlar bağlamında çok 
yükseğe çıkmayalım, istikrarı sürdürelim. Herhalde 
hepimizin ortak temennisi ve beklentisi budur.

Enerji arzının güvenliği, çeșitliliği ve enerji kaynak-
larına güvenli, makul sayılacak fiyatlarla erișim her 
ülke için artık bir ulusal çıkar ve güvenlik konusu 
haline gelmiștir. Bu itibarla, mesele sadece ülke içi 
ekonomik dengeleri, ekonomik büyüme, refah ve 
sürdürülebilir kalkınma dinamikleri değil, devletler 
arasındaki ilișkilerin doğasını, ittifak ilișkilerini, dıș 
politika tercihlerini, savunma politikalarını, kısaca 
bölgesel ve dünya barıșını etkileyecek bir nitelik 
kazanmıștır. Bu bağlamda enerji, güvenlik, refah ve 
barıșın bölünmezliği bağlamında tartıșılmaz bir olgu 
haline gelmiștir."

Böyle bir ortamda, enerji alanında karșılıklı menfaat-
lerin gözetildiği bir uluslararası iș birliği ve 
dayanıșmanın hiç olmadığı kadar önem kazandığını 
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TÜRK AKIMI 
PROJESİ SÜRECİ
Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya tașıyacak 
Türk Akımı projesinde yaklașık iki yıllık çalıșmanın 
ardından hükümetlerarası anlașma, 10 Ekim’de 
İstanbul'da imzalandı

Proje ilk olarak Putin'in 'Güney Akım'ı AB üyesi 
olmayan bir ülkeden geçiririz' açıklamasıyla 
gündeme geldi

15 Mayıs 2014

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
projeyi "Türk Akımı" olarak isimlendirdi

11 Aralık 2014

Rusya Enerji Bakanı Novak 4 hat olarak planlanan 
projenin 2 hat olacak șekilde revize edildiğini belirtti  

2 Ekim 2015

Putin Türkiye ziyaretinde Güney Akım'ı iptal 
ettiklerini açıkladı

1 Aralık 2014
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TÜRKİYE

RUSYA
Anapa

K A R A D E N İ Z

Türk Akımı’nın  muhtemel 
geçiş güzergahı

TÜRKİYE

RUSYA
Anapa

K A R A D E N İ Z

Türk Akımı’nın  muhtemel 
geçiş güzergahı

Rusya ile yașanan uçak krizinin ardından, Türk 
Akımı projesi rafa kaldırıldı

24 Kasım 2015
Novak, Türkiye ile görüșmelerin yeniden 
bașladığını açıkladı

29 Temmuz 2016

Gazprom, hattın denizden geçecek bölümünün 
inșası için Türkiye'den ilk iznin alındığını bildirdi

14 Eylül 2016
Proje için hükümetlerarası anlașma imzalandı

10 Ekim 2016

Toplam kapasitesi 31,5 m3 

Türkiye'ye 15,75 milyar metreküplük doğalgaz gönderilecek

İkinci hatla da Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz taşınacak
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"FETÖ BİR FİTNE HAREKETİDİR”

Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan,  "Avrasya'da İslam; Din 
İstismarına Karșı Birlik, Dayanıșma ve Gelecek Perspektifi" temalı 
9. Avrasya İslam Șurası'nın açılıșındaki konușmasında, Diyanet İșleri 
Bakanlığınca düzenlenen șuranın bașarılı geçmesini, Müslümanlar ve 
tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Avrupa'dan, Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan, Karadeniz Havzasından, 
Volga Bölgesi'nden ve Orta Asya'dan toplantı için Türkiye'ye gelen 
alimlere, din adamlarına hoș geldiniz diyen Cumhurbașkanı 
Erdoğan, bu toplantının Avrupa ve Asya kıtalarını birleștiren 
İstanbul'da, șehrin güzelliklerini en çarpıcı biçimde yansıtan 
mekanlardan biri olan Dolmabahçe külliyesinde gerçekleștirilmesinin 
de ayrıca önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbașkanı Erdoğan, bu toplantının asıl öneminin, Türkiye'de 15 
Temmuz'da yașanan darbe girișiminin ardından yapılması olduğunu 
belirterek, șöyle devam etti:

"Ülkemizdeki darbe klasik bir darbe girișimi olsaydı, bu șuranın 
gündeminde yer almazdı. 15 Temmuz'u farklı ve bu heyet açısından 
önemli kılan husus; darbe girișiminde bulunanların kendilerini dini 
bir cemaat, liderlerini de sözüm ona mehdi olarak görüyor 
olmalarıdır. Darbecileri motive eden, yıllar boyunca kendilerini 
gizlemek için adeta çift kișilikli bir hayat sürmeye iten, sonuçta 
kendi milletine ve ülkesine silah doğrultacak, kan akıtacak șekilde 
gözlerini karartan sebepleri çok iyi tahlil etmeliyiz. Çünkü bu tehdit 
sadece Türkiye'ye mahsus bir tehdit değildir. İslam coğrafyasını 
kana ve ateșe bulayan El- Kaide gibi, DEAȘ gibi, bu tür örgütlerin 
de kendilerince çok ulvi gayelere hizmet ettiğini düșünen kișilerden 
oluștuğunu unutmamalıyız. Fetullahçı Terör Örgütü, kısaca FETÖ 
olarak adlandırdığımız yapı hem itikadi sapkınlığıyla hem de eğitim 
ve ticaret odaklı yöntemleriyle Müslümanlar ve tüm dünya için 
DEAȘ kadar önemli bir tehdittir" dedi.

Her șeyden önce FETÖ'nün bir cemaat veya dini grup olmadığı 
üzerine görüș birliğine varıldığını anlatan  Erdoğan, bu örgütün dini 
istismar eden, amaçları için her türlü yöntemi meșru gören, șaibeli 
kaynakları olan, ümmeti ve tevhidi parçalamak için çalıșan, gizli yapısı 
sebebiyle gerçek yüzü görülemeyen bir fitne hareketi olduğunu 
kaydetti.
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Uzmanlar, Fetullahçı terör örgütünün insanları "dünya ve 
ahiret" kazancı ile kandırdığını ve ağlarına düșürdüklerinin de 
zihinlerini formatladıklarını belirtti

FETÖ
 " DÜNYA VE AHİRET" 
İLE KANDIRIYOR

FETÖ, ÜYELERİNİ NASIL AĞINA DÜŞÜRÜYOR?
UZMANLARIN GÖRÜŞÜ

"Bu tür terör örgütleri, etrafındakilere hem dünyevi hem ahiret vaat ediyor, bununla ayakta duruyor. FETÖ, 
Hizmet dışında 'teslimiyet' ve 'mahviyet' kavramlarını da kullanıyor, bu bir üçleme. Dini ve dindarı istismar 
edecek yapılar, bu kavramları kullanarak ağına düşürdükleri insanları formatlıyor."

SAVUNMA VE GÜVENLİK UZMANI ABDULLAH AĞAR:

"Adeta, örgüt kişilere güvenli bir gelecek sağlıyor, her türlü koruyor ve kolluyordu. Kişiler ise bir suç şebekesinin 
ortağı oluyor, durdukça örgütün ağına düşmüş oluyordu ve onların emrinin dışına çıkamıyorlardı"

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. ENES BAYRAKLI:

"Her örgütte olduğu gibi kehanetler çöktükten sonra içeride çekirdek bir grup ise kehanetin çökmesine 
rağmen bu harekete olan bağlılığını devam ettirir. Bu gurup, daha da radikalleşir ve operasyonel bir hal alır. 
FETÖ'nün şu anki durumu budur"

SETA DIŞ POLİTİKA DİREKTÖRÜ UFUK ULUTAŞ:

"ByLock ve Eagle üzerinde darbeyi organize eden bu yapı, toplumu ve siyaseti de sosyal medya üzerinden 
dizayn etmeye çalışmaktadır. Bu bir toplum mühendisliği teşebbüsüdür"

SOSYOLOG YAZAR RAMAZAN AKKIR:

"Mehdilik iddiasında bulunan dini aktörler, gerçekten mehdi olduklarına ve ilahi mesajla 
yönlendirildiklerine inanırlar. FETÖ lideri, muhtemelen yıllarca tekrar ettiği aynı söylemle kendisi 
hipnozlanmış gibidir"

İLAHİYATÇI PROF. DR. HİLMİ DEMİR:

"Bir insana aynı bilgiyi defalarca tekrar ederseniz o kişi ona inanmaya başlar. Ona inananlar Allah'a değil 
kendisine onun egosuna tapıyor. Kur-an'ın DNA'sı ile oynuyor. Kendisini artık kutsallaştırmaya çalışıyor. 
Takipçilerinin hatadan dönmeleri açısından bunu görmeleri gerekiyor"

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PSİKİYATRİST PROF. DR. NEVZAT TARHAN:
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DİYANET’İN FETÖ RAPORU

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hazırlanan "FETÖ Raporu", 
Avrasya İslam Şurası'na katılacak ülkelerle paylaşılacak

"Örgüt elebaşısı, başlangıçta dini eğitim vaadiyle geniş halk kitlelerini aldatmış, sonunda ise ülkemizi fesat yerine 
çevirmeye çalışan eylemlerin ve sivil halkın üzerine ateş açarak toplu katliamlar yapma gibi gayriahlaki ve 
gayriinsani cürümlerin emrini vermiştir.”
 
“Ülkemize yönelmiş küresel terör örgütlerine karşı mücadelenin verildiği kritik bir zaman diliminde yönettiği darbe 
girişimi ile devlet kurumlarını yıkmaya ve ülkemizi yabancıların işgaline hazır hale getirmeye kalkışmıştır.”
 

“Kendisini, başlangıçta bir ahlak ve eğitim hareketi olarak takdim eden bu hastalıklı yapı, dini bir cemaat değil, 
küresel sistemin sinsi bir projesidir.”
 

“Kur'an ve sünnet rehberliğinde değil; belli bir 'üst akıl' ile sevk ve idare edilen, dış güçlerle işbirliği içerisinde olan, 
egemen güçlerin gizli emellerine hizmet eden bir yapı asla dini bir teşekkül olamaz."

RAPORDA ÖNE ÇIKAN TESPİTLER:

“Örgüt mensupları, örgüt içinde yetişsin ya da yetişmesin, tam teslimiyet sergilemeyen ve çıkarlarına aykırı 
gördükleri kişilere karşı ‘iftira’ ve ‘kumpas’ silahlarını kullanmıştır”

 
“FETÖ, Avrasya coğrafyasında içi boş bir İslam anlayışı ile nesilleri oyalamış, açtığı okullar marifetiyle içi boş bir 

İslam söyleminin öncüsü olmuştur.”

"Örgüt, din yolunda hedefi 
saptırarak Allah’a yöneltilmesi 
gereken itaat ve teslimiyeti din 
kisvesi altında konuşan liderine 

karşı göstermiştir.”

“FETÖ, İslam ümmetinin 
vahdetini parçalayan bir 

harekettir”

"Örgüt, bilhassa İsmailiyye orijinli olan 
ve kendilerine 'Haşhaşiler' denilen Hasan 

Sabbah liderliğindeki batıni karakterli 
örgütlenme ile önemli benzerlikler 

göstermektedir."
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FETÖ’ye yönelik sorușturma kapsamında, örgüt mensuplarının 
haberleșmek için kullandıkları Bylock programından elde edilen 18 

milyon mesajın incelenmesi sürüyor

"Üzerinize kayıtlı ulașım aracı var mı?", "Bankalarda hesabınızvar mı?", 
"Kurucu sahibi veya ortağı olduğunuz șirket var mı?", "Pasaportunuz var mı?" 
"Yurt dıșında hangi ülkelerde bulundunuz?" gibi sorulara doğru yanıtlar vermesi 

tavsiye ediliyor

?
İncelemelerde, FETÖ'ye yönelik bir adli sorușturmada örgüt mensuplarına hangi soruların yöneltileceği 

ve bunlara verilecek yanıtları içeren mesajlar ele geçirildi

SORGUDAKİ MUHTEMEL SORULAR VE YANITLARI

FETÖ'NÜN 
"BYLOCK" 

YAZIŞMALARI
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?
?
?
?

Örgüte ne zaman, kimin aracılığıyla katıldığınızı açıklayınız

Böyle bir örgüte katılmadım

SORULARA VERİLMESİ İSTENEN CEVAPLAR

Programı indiren ve çok 
yoğun kullanan

Programı indirip az 
kullanan 

Programı indiren ve normal 
yoğunlukta kullanan

MESAJ TRAFİĞİNE GÖRE OLUŞTURULAN RENK GRUPLARI

Söz konusu örgütün amacı ve stratejisi nedir

Sözü edilen örgütün amacını ve hedefini bilmiyorum

Örgüt içinde hangi illerde faaliyette bulundunuz

Faaliyette bulunmadım

Bu illerde örgüt içerisinden kimleri tanıyorsunuz

Kimseyi tanımıyorum

Aralık 2015'te gönderilen mesajda "Malum süreçten dolayı başka bir isimle açacağımız 
okulumuz için hizmetten bilinmeyen, emekli bir kurucu müdür arayışındaydık" denilerek, 
bunun için MEB’den emekli kişiyle tanışıldığı anlatılıyor

"MALUM SÜREÇTEN DOLAYI BAŞKA İSİMLE AÇACAĞIMIZ OKULUMUZ"
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Kabulde konușan Bașbakan Yıldırım,  Memur-Sen ve İslam 
Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araștırma ve Eğitim 
Merkezi'nin (SESRIC) İstanbul'da bir toplantı yaptıklarını ve 
ağırlıklı İslam ülkeleri olmak üzere 58 ülkeden sendika ve 
emek örgütlerinin temsilcilerini bulușturduklarını hatırlattı.

Bașbakan  Yıldırım, uzun bir süreden beri Türkiye'yi 
olduğundan farklı gösterme gayreti, özellikle bazı uluslararası 
basın yayın kurulușları tarafından sürekli bir algı operasyonu 
yapıldığını belirterek, konușmasını șöyle sürdürdü:

"Bu algı operasyonunun amacı, 'Türkiye'de istikrar yok, 
Türkiye'de savaș var, Türkiye'de hukuk yok, Türkiye'de her 
gün insanlar ölüyor.' Öyle hiç de hak etmediğimiz, Türki-
ye'nin gerçekte hiç böyle bir șeye muhatap olmaması gere-
kirken, ne yazık ki böyle bir kara propaganda ile karșı 
karșıyayız. Bu kara propagandanın kaynağı belli; kaynağı 
iște bu 15 Temmuz alçak darbe girișimini yapan FETÖ terör 
örgütüdür. Bu, küresel bir örgüttür. Bu örgüt, kapalı bir 
örgüttür, ilișkileri belirsizdir. Bunlar uzun yıllar maalesef 
İslami değerleri kullanarak, istismar ederek, insanların 
temiz, has duygularını alçak emelleri için acımasızca 
kullandılar ve yeterli güce eriștiklerini düșündüğü anda da 
milletin iradesine el koymak için, milletin vergisiyle aldığı 
tankları, topları, uçakları, helikopterleri birliklerden çalarak, 
milletin üzerine kurșun yağdırdılar, bomba yağdırdılar, 
insanları șehit ettiler, yaraladılar.

Ama çok iyi hesap yaptılar, kendilerine göre iși çok iyi 
kurguladılar. Onlar için bu darbe, yüzde 100 bașarılı olacak-
tı. Bütün hesaplar buna göre yapılmıștı. Tankın karșısına 
kim çıkacak, uçaktan bomba atılınca buna kim karșılık vere-
cek, helikopterler tarayınca bunun önünde duracak var mı 
diye düșündüler ama bir șeyi unuttular. Unuttukları șey; 
herkesin bir hesabı olur ama hesap üzerinde bir hesap daha 
vardır o da Allah'ın hesabıdır. Onlar, Hakk'ın gücünü halkın 
gücünü hesap etmediler. Halkın gücü tankın gücünü yendi, 
15 Temmuz'da olan budur" dedi.

“HAKK'IN GÜCÜNÜ VE HALKIN GÜCÜNÜ 
HESAP ETMEDİLER”

Bașbakan Binali Yıldırım, İslam İșbirliği Teșkilatı ve Memur-Sen 
himayesinde 55 ülkeden gelen sendika konfederasyon heyetini, Dolma-

bahçe Çalıșma Ofisi'nde kabul etti.
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Bașbakan  Binali Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesinin 
(DEÜ) akademik yılı açılıș törenine katıldı. İzmir için çok șey 
ifade eden 9 Eylül tarihinin kentin düșman ișgalinden 
kurtuluș günü olduğunu, ancak anlamının bununla sınır-
landırılamayacağını dile getiren Bașbakan Yıldırım,  9 
Eylül'ün aynı zamanda Türkiye'nin Kurtuluș Savașı'nın 
zaferle sonuçlandırdığı ve bütün dünyaya yeni Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kurulușunun ilan edildiği gün olduğunu 
vurguladı. Bașbakan Yıldırım, "Dolayısıyla 9 Eylül,  bu 
ulusun ecdattan devraldığı topraklarda yeni bir dönemi 
bașlattığı günün adıdır" diye konuștu.
 
DEÜ'nün Türkiye'nin önemli üniversitelerinden biri 
olduğunu dile getiren Bașbakan Yıldırım, buranın 80 bini 
bulan öğrenci sayısıyla adeta kendi bașına bir șehir haline 
geldiğini, burada bulunmaktan mutluluk ve heyecan duy-
duğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın eğitimle ilgili rakamlar 
verdiğini belirten Bașbakan Yıldırım, șöyle konuștu:

Bașbakan Binali Yıldırım, sahneye koltuk değneğiyle gelen 
15 Temmuz darbe girișimi gazilerinden DEÜ İktisat 
Bölümü mezunu Atilla Yüce'ye de hediye verdi.

“EĞİTİM BÜTÇESİNİ

10KAT ATTIRDIK”

"Son 14 senede Türkiye'de AK Parti hükümetlerinin eğitme ne kadar önem 
verdiğini, ne kadar yatırım yaptığını anlattı. Ben bunlara girmek istemi-
yorum. Sadece șunu söylemekte fayda var. Eğitim bütçesini geçtiğimiz 14 
yıl içinde 10 kat attırdık. 2003'te Milli Savunma liste bașında yer alıyordu, 
șimdi Milli Eğitim bütçesi liste bașında yer alıyor. Bu demektir ki geleceğe 
yatırım, tanka, topa, tüfeğe yatırımdan çok daha öncelikli, çok daha 
önemli. Tașa, toprağa yapılan yatırımdan çok daha önemli. Çünkü inșaat 
yaparsınız, bina yaparsınız, fabrika yaparsınız, bunların bir ömrü var. 50 
sene bilemediniz 100 sene. Ama eğitime yapılacak yatırım nesilden nesile 
devam edecek. Eğitim olmadıkça hiçbir șey olmaz. Kavgalar, gürültüler, 
terör, huzursuzlukların kaynağında eğitim yetersizliği var. İnsanların zehirli 
fikirlerle maalesef yönlendirilmesi var. 15 Temmuz'da yașadığımız FETÖ 
küresel terör tehdidi, alçak darbe girișiminin arkasında da bu var” dedi.
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“MAZOTUN YARISI ÇİFTÇİDEN, 
YARISI BİZDEN”

Bașbakan  Binali Yıldırım, eși Semiha Yıldırım ile 
birlikte İzmir'in Ödemiș ilçesinde düzenlenen Milli 
tarım projesi lansmanı ve girișimci kadın çiftçiler 
ödül törenine katıldı. 

Bașbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin iktidara gel- 
mesinden sonra 14 yılda tarıma 90 milyar lira 
destek verdiklerini, tarım kredilerinde faiz oranlarını 
yüzde 60'lardan yüzde 1 ila 8 oranına getirdiklerini, 
gençlere ve kadın çiftçilere ilave destek 
sağladıklarını belirterek, "(Bu süre içerisinde Türki-
ye'nin) Bitkisel üretimini 98 milyon tondan 117 
milyona, hayvansal üretimini ise neredeyse ikiye 
katlayarak 12 milyon tondan 23,5 milyon tona 
çıkardık. Hani hayvancılık geriye gidiyordu, 2 kat 
artmıș. Su ürünleri 61 bin tondan 240 bin tona 
çıkmıș, 4 kat artmıș. Tarımsal gelirimiz, 36 
milyarken 150 milyara dayanmıș, neredeyse 4 
kata yakın. İhracat 4 milyarın altında, șimdi ne 
kadar 17 milyar dolar, 4 kattan fazla artmıș. 
Bunlar yeter mi, yetmez. Türkiye’nin potansiyeli 
bunu çok daha üzerinde, bir verimi bir bereketi 
hak ediyor. İklimi, tarımı, zengin florası ile bunun 
daha fazlasını yapar. Sanayileșme ve kentleșme 
hızla gidiyor ama hala 20 milyon vatandaș kırsalda 
tarımla uğrașıyor. 2023'te 150 milyar dolar tarım-
da gelir hedefliyoruz. 40 milyar dolar da ihracat 
yani bugünün iki katı fazla. Buna ulașmak için 
tarımı stratejik sektör kabul ettik yeni uygulamaya 
bașlamaya karar verdik" dedi.

Bașbakan Yıldırım, üretilen çok ürün olduğunu 

belirterek, sözlerini șöyle sürdürdü:

"Ama bizim için önemli sonuç alınacak stratejik 
ürün hangileri. 19 tane ürün belirledi Tarım Bakan-
lığı, bu ürünler hangi havzalarda daha iyi yetișiyor, 
daha az maliyetle yetișiyor bunları dağıttı. Onlara 
göre havza destekleri meydana geldi. Mesela 
bunlar içinde buğday her yerde desteklenecek. 
Yurdun hangi köșesinde buğday ekerseniz ekin 
istisnasız desteği alacaksınız. Yem bitkileri, 941 
havzanın her tarafında desteklenecek. Çünkü her 
yerde hayvancılık var, yem bitkisine ihtiyaç var. 
Fakat her ürünü her yerde değil, bilimsel olarak 
tecrübelere göre tespit edilen havzalara yönlendire-
ceğiz, oraya destek vereceğiz. Örneğin Adana Cey-
han'da kuru fasulye, nohut, çavdar gibi 14 tane 
ürün destekleniyordu eski sistemde. Yeni sistemde 
ne olacak? Mısır, buğday gibi temel ürünler bașta 
olmak üzere 7 tane ürün desteklenecek. Șanlıurfa, 
Siverek'te zeytinyağı, dane mısır havzaya uygun 
olmayan desteklere ürün veriliyordu, destek boșa 
gidiyor, çiftçi karșılığını alamıyordu. Siverek'te mer-
cimek, buğday, yem bitkileri gibi ürünler ekilecek ve 
ona göre destekler verilecek" dedi.

Öteden beri konușulan ve tartıșılan bir bașka 
konunun mazot olduğunu ifade eden  Bașbakan 
Yıldırım, "Gübre en fazla tarımda maliyeti artıran bir 
unsur. İkincisi mazot. Gübrede yüzde 23 indirim 
sağlandı. Çiftçinin kullandığı mazotun yarısı kendin-
den yarısı bizden. Bol bol ekin. Hayırlı uğurlu olsun" 
diye konuștu.
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MEB
“30 ŞEHİRE TEMATİK MESLEK LİSESİ AÇACAK”

Milli Eğitim Bakanlığınca, sektörün ihtiyacı doğrultusunda 30 şehirde tematik meslek liseleri açılacak

SAMSUN

KARS
BURSA

Açılacak tematik lise, istihdam açığını 
kapatacak

İlk tematik lise Samsun'da  “Tıbbi Cihaz 
TeknolojileriMesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi" ismiyle açılacakSamsun'da 48 

işletme, tıbbi cihaz üretiyor

Bursa'da otomotiv, Kars'ta hayvancılık 
alanına uygun tematik liseler açılabilecek

Tematik meslek liseleri tek alanda eğitim 
verecek
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KADINLARIN 
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI ARTIYOR

Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki kadınların 2006 yılında yüzde 23,6 olan işgücüne 
katılma oranı, 9,4 puanlık artışla bu yıl Temmuzda yüzde 33'e ulaştı

   ERKEKLER 

19 milyon 205 bin
   KADINLAR

8 milyon 431 bin

Toplam istihdam sayısı

27 milyon 636 bin

Hizmetler sektörü kadınların en 
çok istihdam edildiği alan oldu 
(4 milyon 484 bin)

%53,2 
Çalışan kadınların 
%57,7'sini yükseköğretim 
mezunları oluşturdu

%57,7 

TÜRKİYE'DE 15 VE DAHA YUKARI YAŞTAKİ KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILMA ORANLARI:

0

10

20

30

40

50

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016

TEMMUZ

23,6 23,6 24,5 26
27,6 28,8 29,5 30,8 30,3 31,5 33

%

41AK Parti Kasım 2016     15.YIL



15 Temmuz Darbe Girișimini ilk duyduğunuz an 
neler hissetiniz ve Darbe girișimi sonrasında 
FETÖ’ye karșı yürütülen mücadeleyi nasıl bulu- 
yorsunuz?

Cenabı Allah gönlümü biliyor, içimde müthiș bir 
sükûnet. Yani böyle olaylarda belki heyecanlanmak 
icap eder, ama ben o gün melekler ordusunun 
Türkiye üzerine indiğine inanıyorum. Müthiș 
bir sükûnet. Ölüm hiç, onun dıșındaki korku duygusu 
tamamıyla kaybolmuș vaziyette, böyle bir șey yok. 
Millette o korku duygusu olsaydı kimse sokağa 
çıkamazdı, kurșunların karșısına dikilmezdi. Cenabı 
Allah’ın bir lütfu o gece için. Melekler ordusu da 
herkesin gözüne kanatlı, bembeyaz huriler șeklinde 
inmez. Cenabı Allah’ın bir lütfu bu, ben öyle görüyorum 
bu olayı. 

Aklımıza gelen ilk șeyler ne oldu; 23:07 gibi bir bayrak 
resmiyle tweet atmaya bașladım yolda; bugün irade- 
mize sahip çıkma günü. İstanbul’da bulunan kardeșimi 
aradım, neredesin dedim. Evdeyim. Bak dedim, 
Cumhurbașkanımızı radyodan dinledim doğru 
havaalanına git. Kardeșim, 7,5-8 kilometre mesafe- 
deyim dedi, arabalar çalıșmıyor dedi, koșa koșa gitti. 
Kayseri’deki oğlumu aradım, o kayınpederi, çocukları 
almıș meydana inmiș. Etraftaki eși-dostu örgütlüyoruz 
șimdi. Yoldasınız, bașka yapacak bir șey yok, gücünüz 
bir tek telefona yetiyor. 

Kayseri Emniyet Müdürünü aradım, vaziyet nasıl 
dedim. Efendim valla dedi, biraz önce telefon geldi; 
ben ihtilal komutanıyım, o saatlerde, sakına 
direnmeyin, bize teslim olun diyorlar dedi. İlk anda 
aklıma șu geldi benim: Acaba bizim müdürün meyli ne 
acaba diye. Peki, sen ne yapacaksınız dedim. Olur mu 
efendim öyle șey dedi, ben sonuna kadar direneceğim, 
elimden geleni yapacağım merak etmeyin dedi. Bak 
Müdürüm dedim; adamlık bugünde belli olur, insanlık 
bugünde belli olur, yiğitlik bugünde belli olur. İçeride 
neyin varsa çıkar, ekipleri diz, Valilik, Emniyet, oraları 
sıkıya al, ben de zaten yoldayım geliyorum inșallah 
dedim. 
Kayseri’ye varınca doğru eve gidip bir abdest alıp 
Valiliğe geçtim. Orada toplanan vatandașlarla biraz 
sohbet, biraz da miting havasında bir konușma ve 
vatandașımıza teșekkür ettik, bunu sürdüreceğimizi 
söyledik, teyakkuzda olmalarını rica ettim özellikle. 
Sahip çıktıkları için Allah razı olsun dedik hepsine ve 
Ankara’ya geri döndüm.  Öyle bir gece atlattık ama 
Cenabı Allah’ın bir lütfu olarak en ufacık bir korkum 
bile olmadı. 
O günün hakikaten bana göre içimdeki inancı 
söylüyorum; Cenabı Allah’ın verdiği o sükûnet 
Uhud’daki, Bedir’deki insanlara verdiği sükûnet gibi 

hiç kimsede korku yoktu, çocuklarda, gençlerde,  
hepimizde bir huzur hali vardı, sükûnet vardı, ama 
bunlara karșı da savaș azmi vardı.

FETÖ’ye karșı șahsi ve samimi duygularımı 
söylüyorum, müthiș bir mücadele yürütüyoruz, ama 
bu mücadele çok kolay bir mücadele değil. Eskiden 
PKK’yla savașıyorduk PKK karșıdaydı, hedefi belliydi, 
siyasi uzantıları belliydi. DEAȘ’çılar ne kadar saklanır-
sa saklansın belliydi ve hedefimiz belliydi. DHKP-C’li- 
ler onlarla savașıyorduk, hedefimiz belliydi. Ama bu 
FETÖ grubu öyle bir takiye, öyle bir saklanma, öyle bir 
gizlilik içerisinde 40 yıl geçirmișler ki, bunlarla 
verilecek mücadele kolay değil önce bunu tespit 
etmemiz lazım. 

Biz birtakım kararlar aldık Hükümet olarak bunu 
uyguluyoruz. Bu uygulama neticesinde 70 bin kiși 
kadar insanın ișine devlette son verildi. Yani devlet 
dedi ki, bana değil de, bu millete değil de imamına 
bağlı olan, abisine bağlı olan, bașındaki kimse ona 
bağlı olan adamları istemiyorum dedi ve ișine son 
verdi. Șimdi bunu çok görmek ve bunlarla ilgili 
mağdur edebiyatı yapmak çok ayıptır. 

Partimiz 4-5 yıldır büyük bir mücadele veriyor. Yerel 
seçimler öncesinde parti içerisinde bir temizlik bașladı 
2014 öncesi. İl bașkanlıkları seviyesinde, il yönetim-
lerinde, milletvekillerinde, belediye bașkanları 
gelirken, meclis üyelikleri yazılırken bir daha tarama-
dan geçirdik, sonrasında yine devam etti tertemiz bir 
parti oldu AK Parti. Șimdi dıșarıdan bize laf atanlar bir 
baksalar bu kadar tehlikeden sonra kucak kucağa 
oturanlar onlar asıl, kol kola girenler onlar asıl.

Sayın Bașbakanımızın Diyarbakır’da açıkladığı 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerine yönelik 
önümüzdeki 10 yıla kadar devam edecek 
Kalkınma Ve Yatırım Hamleleri hakkında ne 
düșünüyorsunuz?

Evet, ulus devlet fikri ilk çıktığı andan itibaren devlet 
belli mekanizmaları ișletmiș, tek tipleștirme politikası 
uygulamıș Türkiye’de, bunun neticesinde sadece Kürt 
halkına değil, Alevi kesime de, dindar kesimlere de bu 
baskıları yapmıș hiç inkar edilemeyecek bir gerçek. 
Gençliğimizde zaten biz bu mücadele içerisinde 
vakıfçılık yaparken, bu mücadeleyi sürdürürken aynı 
muamelelere maruz kaldık, șahsımda birçok bu 
muameleye maruz kaldım, eziyetini çektim bu ișin. 
94’te Belediye Bașkanı oldum, Belediye Bașkan-
lığımın ilk yıllarında da o 28 Șubat sürecinde 
çektiğimiz eziyetler anlatılır gibi değil, bütün bunları 
yașadım. Fakat AK Parti geldikten sonra Güney-
doğu’da hiç kimse ișkence olduğunu söyleyemez 

hapishanelerde. Eski Diyarbakır Hapishanesindeki 
ișkence günleri asla yok. Hiç kimse kimliğimiz 
tanınmıyor diyemez, çünkü Kürt halkının kimliği de 
tanınıyor, dilini de konușabiliyor, türküsünü de söyleye-
biliyor, propagandasını yapabiliyor, dergi, gazete de 
çıkarabiliyor, radyosunu da açabiliyor her șey serbest 
bu konuda bir sorun yok. 

Yatırım yapılmıyor da diyemez, yatırım da yapılıyor. 
Güneydoğu’ya ben sık gidiyorum, çünkü oradaki 
yapılanma için neredeyse hemen her hafta gidiyorum, 
Șırnak’ı da geziyorum, Mardin’i de geziyorum, 
Hakkâri’yi de geziyorum, Diyarbakır’a da gidiyorum 
her tarafı görüyorum. Oradaki yollara, hastanelere 
imreniyorum ben, havaalanlarına imreniyorum ben. AK 
Parti bak bunları da yaptı. 

Șehirleri temizledik, kırsaldayız, yurt dıșı operasyonlar-
la tamamıyla kökünü kazıyacağız. Devlet bu sert tavrını 
gösterirken teröristlere, bir taraftan da vatandașı 
kucaklaması icap ediyor.

Baștan sona 15-20 vilayeti hesaplarken o bölgede iș 
adamlarını oraya çekebilecek cazip önerilerle ortaya 
çıktık. İnșallah önümüzdeki günlerde bunun meyvele- 
rini alacağız. 

Șimdi bir taraftan arsalar veriyoruz, bir taraftan 
altyapıyı yapıyoruz, bir taraftan fabrika yapıyoruz iș 
adamına diyoruz ki gel burada üret, hatta bir 
kısmından devletin kullanabilecekleri malları da alalım 
biz. Askeriyede kullanılan malları alalım. Bu tür tedbir- 
ler olunca öyle zannediyorum ki, șimdi orada müthiș 
bir yatırım atağı bașlayacak, inșallah bunun 
neticesinde de orada bir taraftan terörün bittiği, bir 
taraftan da kardeșlik duygularının pekiștiği bir ortam 
doğacak. 

Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Sur'un 
terör operasyonları sonrası inșa planı șuan 
hangi așamada? 

Sur’da 10 maddelik bir eylem planımız var, bunu da 
zaten gittiğimizde Sayın Bașbakanımız izah etti. Bir 
taraftan orada tüm tarihi eserleri restore ediyoruz, bir 
taraftan iki tane ana caddesi var Gazi Caddesi ve Melik 
Ahmet Caddesi sokak sağlıklaștırma projesi uygulayıp 
ahșap ve bazalt karıșımı dükkanlar ortaya çıkarıyoruz 
tarihi dokusuna uygun. Bir taraftan altyapıyı yapıyoruz, 
bir taraftan yollarını tamamlıyoruz, bir taraftan 
geleneksel Diyarbakır evlerinin projelerini yaptırım ișe 
devam ediyoruz. Bir taraftan Hazreti Süleyman Camii 
çevresinde istimlak ettiğimiz yerleri tüm açıp orayı 
hem ziyaretgah, hem rekreasyon alanı olarak düzenli-
yoruz ve Sur’da müthiș hummalı bir çalıșmamız var, 
neredeyse 2 milyar liralık bir bütçeyle orada iș 
yapıyoruz. Bir taraftan da evleri yıkılan insanların 
evlerine Sur içerisindeki çatıșma alanlarında gariban-
ların da evleri yıkılmıș, bu evlere de yerine ne 
verebileceğimiz hususunu vatandașlarla görüșmeye 
bașladık. Onlara diyoruz ki, eğer dıșarıda yaptığımız 
TOKİ konutları var, isterseniz size o TOKİ konutlarından 
verelim evi yıkılmıș vatandașa. Yok, siz eski tapunuzun 
bulunduğu yerde Sur içerisinde ev yapmak isterseniz 
siz gelin yapın biz size yardımcı olalım, yıkılan evinizin 
parasını verelim evinizi yaptırın. Yok değișik șehirlere 
gitmek isterseniz TOKİ’nin konutları var Mardin’de, 
Urfa’da oralardan verelim istiyorsanız gitmek 
istiyorlarsa eğer, yani mağdur olmuș, evi yıkılmıș her 
vatandașa da çok değișik alternatif çeșitli önerileri 
önlerine koyuyoruz biz. 

Sur’da elimizden geleni yapıyoruz. Sur’da belki de 
söylenmesi gereken en önemli șey, içeride sonradan 
eklenti olarak yapılan ne kadar kötü bina varsa onları 
yıkıp koruma amaçlı imar planı var 2012 yılında 
çıkmıș, koruma amaçlı imar planına uygun hareket 
ediyoruz.

Bunun dıșında Yüksekova, Nusaybin, İdil, Cizre, Silopi 
ve Șırnak Merkez var çatıșmaların yoğun yașandığı, 
birkaç bin evin her birinde ayrı ayrı 3 bin ev, 5 bin ev, 
7 bin evin yıkıldığı yerler. Buralarda da yıkılan yerlerde 

yeniden evlere bașladık. Yetmiyorsa eğer rezerv alanlar 
belirledik, yeni konutlara bașladık ve buralarda 
binlerce ev yapıyoruz. 3 ay sonra vereceklerimiz var, 6 
ay sonra vereceklerimiz var, en geç kendimize bir 
hedef belirledik, 1 sene sonra bütün vatandașlara 
yıkılan evlerin yerine bir ev veriyoruz. Ve yaptığımız 
sitevari evlerde de onların geleneksel dokusuna uygun 
evler yapıyoruz. Yani mesela sıcak iklimlerde Silopi’de, 
Cizre’de damda yatma âdeti var. İște 3-4 katlı ev 
yapıyorsunuz, nasıl damda yatacak? Bu mümkün 
değil. Çok geniș balkonlar yapıyoruz 20 metrelik falan, 
yatak odası gibi. Onların taziye evi adetleri var, zemin 
katını taziye evi, üst katlarını Kur’an kursu yapıyoruz. 
Yani oralarda, bu 6 tane bölgede vatandașlarımızın 
bütün isteklerini inșallah 3 ayla 1 sene içerisinde 
tamamını bitirip haklarını teslim edeceğiz ve ișimiz 
bitmiș olacak. 

Kentsel Dönüșüm ilk bașladığında ortaya 
koyduğumuz hedeflere bakacak olursak bugün 
o hedeflerimize ulaștığımızı söyleyebilir miyiz?

Șöyle: 2012 yılında Sayın Cumhurbașkanımızın 
bașlattığı bir seferberlik var, ilk defa ciddi yasalar o gün 
yapılmıș. Bu yasaya karșı yine bizim meșhur 
muhalefetimiz, her șeye karșı olan muhalefetimiz bir 
tepki göstermiș. Bu kentsel dönüșüm değil rantsal 
dönüșüm gibi birtakım sözlerle kendi belediyelerine 
dönmüșler, siz yapmayın demișler bu iși. 

Bakın arkadașlar, șimdi bilim adamlarının söylediğine 
göre 10 yıl içerisinde 
İstanbul’da bir deprem 
olacak en geç. Yarın mı 
olur, 9.5 sene sonra mı 
olur bilmem, Allah bilir, 
ama olacak ve bunun șiddeti 7’den așağı olmayacak. 
Bütün bu gerçekleri gören Sayın Cumhurbașkanımız 
büyük bir özveriyle ve öngörüyle bu Bakanlığın 
görevleri arasına bunu da koymuș ve demiș ki; bir an 
önce bașlayın, ne lazımsa ben seferber edeceğim. Ve 
orada çok büyük arazileri bazı belediyelere tahsis 
hususunda da emirler vermiș. O adeta çırpınmıș, 
önümüzü açmıș, doğru bir kuralla bașlatmıș iși. Fakat 
araziden gerekli bir destek alma konusunda aynı 
istekliliği göremiyor. Șu anda 49 tane vilayette 189 ayrı 
alanda riskli alan ilan ettik. 20 tane vilayette kentsel 
dönüșüm alanı ilan ettik. Bazı belediyeler bu konuda 
çok istekli davranıyorlar, geliyorlar, biz projelerine 
bakıyoruz, evet diyoruz, yardımda bulunuyoruz. Ama 
herkes de aynı olmuyor ne yazık ki. Șu andaki kentsel 
dönüșüm ișiyle ilgili 450 bin civarında konutun yıkılıp 
yeniden yapılması söz konusu, iș bașlamıș vaziyette. 
Fakat bunları ben yeterli görmüyorum. Bu söylediğimiz 
bütün rakamlar 3 milyon vatandașı ilgilendiriyor. Halk 
bizim burada Bakanlık olarak çok hızlı davranıp 
șimdiye kadar belediyeleri tahrik edip, yeni yasalar 
ortaya koyup 30 milyonu ilgilendiren kentsel 
dönüșüme bașlamamız lazım. Sayın Cumhur-
bașkanımızın öngörüsü doğrultusunda biz hızlı hareket 
edememișiz. Șimdi birçok yerde çözüm ortağı olarak 
da ișe giriyoruz. 

Size göre AK Parti’nin her girdiği seçimden 
zaferle çıkmasını sağlayan etkenler nelerdir?

AK Parti’nin başarısı; bir millete dayanması, 
iki gerçeklikler üzerinden siyaset yapması, 
milletin değerleri üzerinden siyaset yapması, milletin 
vicdanı üzerinden siyaset yapması. Bunu okuması ve 
buna uygun davranması. Bütün bu gerçeklikler 
üzerinden hareket edilince parti gerçeği iyice taban 
buluyor. Yoksa ne kadar șöhretli insanlar olursa olsun, 
zamanında denediler, masa bașında partiler kurdular 
ve o partilerin hiçbirisi yașamadı. AK Parti zamanında, 
doğru bir zamanda doğru bir planla, doğru bir fikirle 
ortaya çıkmıș tek parti adeta. Bu Türkiye’nin 
gerçeklerinden doğan bir parti, en büyük şansı bu 
partinin Recep Tayyip Erdoğan gibi bir 
liderinin olması. Șimdi Cumhurbașkanı olabilir, 
ama biz yine doğal liderimiz görüyoruz. Onun liderliği 
sayesinde doğru bir eksen üzerinde hareket etmesi. 

İkincisi; dayanmıș olduğu manevi dinamiklerin güçlü 
olması. Șu sözleri zamanında çok duymuștuk: 
Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir felsefesi var, 
yüzyıllarca yașar bu. Efendim, Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin bir felsefesi var, yüzyıllarca yașar bu. AK 
Parti bir kitle partisidir. Evet, kitle partisiyiz, ama bizim 
manevi dinamiklerimiz hepsinden daha güçlü. 
Muhafazakâr, demokrat bir partiyiz. Değerlerimiz var 
bizim, bu değerlerimizi ölünceye kadar Allah 
elimizden almasın, aldırmasın, zaten almaya da 
güçleri yetmez. Biz bu yolda, bu istikamette hareket 
edeceğiz, sıratı müstakim üzere mücadeleye devam 
edeceğiz. Oradaki bu manevi dinamiğimiz de 
hepimize haz veriyor, șevk veriyor. 

Üçüncü bir konu; çok güçlü bir teșkilat yapımız var. 
Liderine ve onun felsefesine inanmıș, bütün Anado-
lu’da, her bir köșede, 81 vilayetin her bir köșesinde 
binlerce insan var. Bu insanlar bu inançları doğrul-
tusunda da mücadeleye etmeye, fedakârlık etmeye 
hazırlar, böyle bir ekibi de bulamazsınız hiçbir yerde. 
Bu ekip de bizim zenginliğimizin en önemli kaynak-
larından birisi diye bakıyorum ben. Biz kendi içimizde 
konușuruz, özeleștiri yaparız, hata yapanı uyarırız, 
kötülük yapan varsa dıșarı atarız, ama istikamet üzere 
de devam ederiz. Bu partinin ben onlarca yıl, yüzlerce 
yıl yașayacağına inanıyorum. Ola ki ismi değișebilir 
ama bu felsefe yürüyecektir, bu felsefe devam eder. O 
bizim kendimize has doğrularımız hiç değișmez zaten, 
kıyamete kadar da sürer. Ve Türkiye’nin bir șansıdır bu 
parti. Șu anda Türkiye’nin kaderi AK Parti’nin 
kaderiyle aynıdır.

Allah’tan ki böyle bir Türkiye’nin șansı varmıș. 
Ülkelerin kaderlerinde ve tarih çizgilerinde dönüm 
noktaları vardır. O dönüm noktalarından birisi Türkiye 
için 2002 yılıdır. 2002 yılına geldiğimizde bu ülkede 
her șeyin iflas ettiğini, maddi ve manevi her șeyin 
bittiğini görürsünüz. Hükümet etme noktasında 
hükümetler bitmiș, piyasa krize girmiș. Manevi olarak 
insanlar devletinden kopmuș ve çatıșma alanı haline 
gelmiș. Vesayetçi bir yapı, derin devlet dediğimiz gizli 
örgütler, o faili meçhuller zirveye çıkmıș. İnsanların 
baskı inançları üzerinde baskılar, zulümler icra 
edilmiș. Böyle bir ortamda Cenabı Hakk lütfetmiș, 

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir parti ortaya 
çıkmıș. O günden bu güne hükümet etme noktasında 
bu parti bașarılı olmuștur. 

Bakın birinci bașarısı buradadır, buradan bașlayalım. 
Sağlıkta, eğitimde, ulașımda, ekonomide, her alanda 
hükümet etme noktasında her bir bakanlığın ismini tek 
tek gözünüzün önünden geçirin, geçmiș Cumhuriyet 
hükümetlerinden hangisiyle isterseniz kıyaslayın, AK 
Parti hepsinden bașarılıdır. 

İkincisi; bu memlekette Cumhuriyet’in kurulduğu ilk 
yıllardan itibaren derin bir yapılanma, daha sonra çok 
partili sisteme geçiște çok daha yapısal köklü bir derin 
devlet fikri hakim olmuș. Yani 1946’dan sonra çok 
partili sisteme geçildiğinde insanlar kendilerine 
benzeyeni seçmișler, kendi gibi düșünen, kendi gibi 
yașayan adamları seçmișler. Ama derin devletteki 
hakim olan zihniyet bunları sevmemiș. Demișler ki; 
insanlar yanılırlar, insanlar yanlıș yere giderler. O 
yüzden biz devletin sahibiyiz, yanlıș gittiğinde gidip el 
koymalıyız. Bakın rahmetli Menderes’in bașına iș 
getirmișler. Bunların milli iradeye saygısı yok, bunların 
milli değerleri de yok doğrusu. Bunların kafa yapıları 
biraz farklı, bunlar bu toprağın içinden kopmuș olan 
değerlerle çok barıșık insanlar değiller zaten. 
Menderes’i șehit etmișler.

Sonra Özal çizgisi, Erbakan çizgisi ve Tayyip Bey 
gelene kadar millet kendine benzeyeni seçmiș, milli 
irade tecelli etmiș, ama bu derin yapı bunlara karșı 

güvensizlik olușturmak için 
faili meçhuller ișlemiș, 
cinayetler ișlemiș, 
tezgâhlar kurmuș, çorap 
örmeye çalıșmıș. Bütün 

bașvekiller, bütün siyasi irade bunların farkında olduğu 
halde hiçbir șey yapamamıș. Bir tek Recep Tayyip 
Erdoğan bunun farkına varmıș ve canlarına okumuș 
bu kadroyla birlikte. O muhtıralara verdiğimiz 
cevaplardan, onlara karșı verilen mücadelelerde 
bugün geldiğimiz noktada derin devletin, gizli faili 
meçhul ișleyen kötülüklerin hepsinin çökertildiğini 
söyleyebiliriz. Vesayetçi yapı da bitti. 

Üçüncü bir bașarımız daha var bizim; bu devlet milletle 
barıștı. Ulus devlet fikriyle birlikte ne kadar zulmedilen 
grup varsa, onlara karșı devlet ana șefkatiyle adeta 
kollarını açtı ve barıștı. Alevilerin hakları varsa 
konușuyoruz șimdi. Verilmesi gereken bir hak varsa 
verilsin diyoruz. Kürt lafı bile konușulamazdı bu 
memlekette. Kürtlerin bir hakkı varsa doğumdan 
kaynaklanan, insan olmaktan kaynaklanan ne hakkı 
varsa verilmek için çırpınıyoruz, veriyoruz zaten, 
bundan sonra varsa da yine verilmeli zaten. Kavga 
sebebi değil bu, verilmesi gereken bir sebep. İnançlı 
insanlar inançlarını yașamak istiyorlarsa, iște onu da 
elbette vermeliyiz biz. Dün Meclis’e girdiğinde Merve 
Kavakçı için bu hanımefendiye haddini bildirin diyen 
Bașbakanlar vardı. Niye? Laiklik tehlikeye düșüyor, 
Cumhuriyet elden gidiyor. Șimdi Meclisin yarısı açık, 
yarısı kapalı hanımefendilerden olușuyor, Cumhuriyet 
tehlikeye falan mı düștü, bir șey mi oldu, iç barıș mı 
zedelendi? Tam tersine, millet devletle kaynaștı. 
Benim devletim demeye bașladı herkes. Bu üniversite 
kapılarında kız çocuklarını ağlattıkları günleri biliyoruz, 
bir sürü eylemler yaptık o zaman biz. 

Devletle milletin kaynașmasını da AK Parti sağladı. O 
yüzden AK Parti bu milletin kaderini değiștirdi adeta, 
inșallah bundan sonra hayırla yüzlerce yıl daha 
sonuna kadar devam eder.

Çevre ve Șehircilik BakanıMehmet ÖZHASEKİ
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Ben O Gün Melekler Ordusunun Türkiye 
Üzerine İndiğine İnanıyorum 

“ “



15 Temmuz Darbe Girișimini ilk duyduğunuz an 
neler hissetiniz ve Darbe girișimi sonrasında 
FETÖ’ye karșı yürütülen mücadeleyi nasıl bulu- 
yorsunuz?

Cenabı Allah gönlümü biliyor, içimde müthiș bir 
sükûnet. Yani böyle olaylarda belki heyecanlanmak 
icap eder, ama ben o gün melekler ordusunun 
Türkiye üzerine indiğine inanıyorum. Müthiș 
bir sükûnet. Ölüm hiç, onun dıșındaki korku duygusu 
tamamıyla kaybolmuș vaziyette, böyle bir șey yok. 
Millette o korku duygusu olsaydı kimse sokağa 
çıkamazdı, kurșunların karșısına dikilmezdi. Cenabı 
Allah’ın bir lütfu o gece için. Melekler ordusu da 
herkesin gözüne kanatlı, bembeyaz huriler șeklinde 
inmez. Cenabı Allah’ın bir lütfu bu, ben öyle görüyorum 
bu olayı. 

Aklımıza gelen ilk șeyler ne oldu; 23:07 gibi bir bayrak 
resmiyle tweet atmaya bașladım yolda; bugün irade- 
mize sahip çıkma günü. İstanbul’da bulunan kardeșimi 
aradım, neredesin dedim. Evdeyim. Bak dedim, 
Cumhurbașkanımızı radyodan dinledim doğru 
havaalanına git. Kardeșim, 7,5-8 kilometre mesafe- 
deyim dedi, arabalar çalıșmıyor dedi, koșa koșa gitti. 
Kayseri’deki oğlumu aradım, o kayınpederi, çocukları 
almıș meydana inmiș. Etraftaki eși-dostu örgütlüyoruz 
șimdi. Yoldasınız, bașka yapacak bir șey yok, gücünüz 
bir tek telefona yetiyor. 

Kayseri Emniyet Müdürünü aradım, vaziyet nasıl 
dedim. Efendim valla dedi, biraz önce telefon geldi; 
ben ihtilal komutanıyım, o saatlerde, sakına 
direnmeyin, bize teslim olun diyorlar dedi. İlk anda 
aklıma șu geldi benim: Acaba bizim müdürün meyli ne 
acaba diye. Peki, sen ne yapacaksınız dedim. Olur mu 
efendim öyle șey dedi, ben sonuna kadar direneceğim, 
elimden geleni yapacağım merak etmeyin dedi. Bak 
Müdürüm dedim; adamlık bugünde belli olur, insanlık 
bugünde belli olur, yiğitlik bugünde belli olur. İçeride 
neyin varsa çıkar, ekipleri diz, Valilik, Emniyet, oraları 
sıkıya al, ben de zaten yoldayım geliyorum inșallah 
dedim. 
Kayseri’ye varınca doğru eve gidip bir abdest alıp 
Valiliğe geçtim. Orada toplanan vatandașlarla biraz 
sohbet, biraz da miting havasında bir konușma ve 
vatandașımıza teșekkür ettik, bunu sürdüreceğimizi 
söyledik, teyakkuzda olmalarını rica ettim özellikle. 
Sahip çıktıkları için Allah razı olsun dedik hepsine ve 
Ankara’ya geri döndüm.  Öyle bir gece atlattık ama 
Cenabı Allah’ın bir lütfu olarak en ufacık bir korkum 
bile olmadı. 
O günün hakikaten bana göre içimdeki inancı 
söylüyorum; Cenabı Allah’ın verdiği o sükûnet 
Uhud’daki, Bedir’deki insanlara verdiği sükûnet gibi 

hiç kimsede korku yoktu, çocuklarda, gençlerde,  
hepimizde bir huzur hali vardı, sükûnet vardı, ama 
bunlara karșı da savaș azmi vardı.

FETÖ’ye karșı șahsi ve samimi duygularımı 
söylüyorum, müthiș bir mücadele yürütüyoruz, ama 
bu mücadele çok kolay bir mücadele değil. Eskiden 
PKK’yla savașıyorduk PKK karșıdaydı, hedefi belliydi, 
siyasi uzantıları belliydi. DEAȘ’çılar ne kadar saklanır-
sa saklansın belliydi ve hedefimiz belliydi. DHKP-C’li- 
ler onlarla savașıyorduk, hedefimiz belliydi. Ama bu 
FETÖ grubu öyle bir takiye, öyle bir saklanma, öyle bir 
gizlilik içerisinde 40 yıl geçirmișler ki, bunlarla 
verilecek mücadele kolay değil önce bunu tespit 
etmemiz lazım. 

Biz birtakım kararlar aldık Hükümet olarak bunu 
uyguluyoruz. Bu uygulama neticesinde 70 bin kiși 
kadar insanın ișine devlette son verildi. Yani devlet 
dedi ki, bana değil de, bu millete değil de imamına 
bağlı olan, abisine bağlı olan, bașındaki kimse ona 
bağlı olan adamları istemiyorum dedi ve ișine son 
verdi. Șimdi bunu çok görmek ve bunlarla ilgili 
mağdur edebiyatı yapmak çok ayıptır. 

Partimiz 4-5 yıldır büyük bir mücadele veriyor. Yerel 
seçimler öncesinde parti içerisinde bir temizlik bașladı 
2014 öncesi. İl bașkanlıkları seviyesinde, il yönetim-
lerinde, milletvekillerinde, belediye bașkanları 
gelirken, meclis üyelikleri yazılırken bir daha tarama-
dan geçirdik, sonrasında yine devam etti tertemiz bir 
parti oldu AK Parti. Șimdi dıșarıdan bize laf atanlar bir 
baksalar bu kadar tehlikeden sonra kucak kucağa 
oturanlar onlar asıl, kol kola girenler onlar asıl.

Sayın Bașbakanımızın Diyarbakır’da açıkladığı 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerine yönelik 
önümüzdeki 10 yıla kadar devam edecek 
Kalkınma Ve Yatırım Hamleleri hakkında ne 
düșünüyorsunuz?

Evet, ulus devlet fikri ilk çıktığı andan itibaren devlet 
belli mekanizmaları ișletmiș, tek tipleștirme politikası 
uygulamıș Türkiye’de, bunun neticesinde sadece Kürt 
halkına değil, Alevi kesime de, dindar kesimlere de bu 
baskıları yapmıș hiç inkar edilemeyecek bir gerçek. 
Gençliğimizde zaten biz bu mücadele içerisinde 
vakıfçılık yaparken, bu mücadeleyi sürdürürken aynı 
muamelelere maruz kaldık, șahsımda birçok bu 
muameleye maruz kaldım, eziyetini çektim bu ișin. 
94’te Belediye Bașkanı oldum, Belediye Bașkan-
lığımın ilk yıllarında da o 28 Șubat sürecinde 
çektiğimiz eziyetler anlatılır gibi değil, bütün bunları 
yașadım. Fakat AK Parti geldikten sonra Güney-
doğu’da hiç kimse ișkence olduğunu söyleyemez 

hapishanelerde. Eski Diyarbakır Hapishanesindeki 
ișkence günleri asla yok. Hiç kimse kimliğimiz 
tanınmıyor diyemez, çünkü Kürt halkının kimliği de 
tanınıyor, dilini de konușabiliyor, türküsünü de söyleye-
biliyor, propagandasını yapabiliyor, dergi, gazete de 
çıkarabiliyor, radyosunu da açabiliyor her șey serbest 
bu konuda bir sorun yok. 

Yatırım yapılmıyor da diyemez, yatırım da yapılıyor. 
Güneydoğu’ya ben sık gidiyorum, çünkü oradaki 
yapılanma için neredeyse hemen her hafta gidiyorum, 
Șırnak’ı da geziyorum, Mardin’i de geziyorum, 
Hakkâri’yi de geziyorum, Diyarbakır’a da gidiyorum 
her tarafı görüyorum. Oradaki yollara, hastanelere 
imreniyorum ben, havaalanlarına imreniyorum ben. AK 
Parti bak bunları da yaptı. 

Șehirleri temizledik, kırsaldayız, yurt dıșı operasyonlar-
la tamamıyla kökünü kazıyacağız. Devlet bu sert tavrını 
gösterirken teröristlere, bir taraftan da vatandașı 
kucaklaması icap ediyor.

Baștan sona 15-20 vilayeti hesaplarken o bölgede iș 
adamlarını oraya çekebilecek cazip önerilerle ortaya 
çıktık. İnșallah önümüzdeki günlerde bunun meyvele- 
rini alacağız. 

Șimdi bir taraftan arsalar veriyoruz, bir taraftan 
altyapıyı yapıyoruz, bir taraftan fabrika yapıyoruz iș 
adamına diyoruz ki gel burada üret, hatta bir 
kısmından devletin kullanabilecekleri malları da alalım 
biz. Askeriyede kullanılan malları alalım. Bu tür tedbir- 
ler olunca öyle zannediyorum ki, șimdi orada müthiș 
bir yatırım atağı bașlayacak, inșallah bunun 
neticesinde de orada bir taraftan terörün bittiği, bir 
taraftan da kardeșlik duygularının pekiștiği bir ortam 
doğacak. 

Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Sur'un 
terör operasyonları sonrası inșa planı șuan 
hangi așamada? 

Sur’da 10 maddelik bir eylem planımız var, bunu da 
zaten gittiğimizde Sayın Bașbakanımız izah etti. Bir 
taraftan orada tüm tarihi eserleri restore ediyoruz, bir 
taraftan iki tane ana caddesi var Gazi Caddesi ve Melik 
Ahmet Caddesi sokak sağlıklaștırma projesi uygulayıp 
ahșap ve bazalt karıșımı dükkanlar ortaya çıkarıyoruz 
tarihi dokusuna uygun. Bir taraftan altyapıyı yapıyoruz, 
bir taraftan yollarını tamamlıyoruz, bir taraftan 
geleneksel Diyarbakır evlerinin projelerini yaptırım ișe 
devam ediyoruz. Bir taraftan Hazreti Süleyman Camii 
çevresinde istimlak ettiğimiz yerleri tüm açıp orayı 
hem ziyaretgah, hem rekreasyon alanı olarak düzenli-
yoruz ve Sur’da müthiș hummalı bir çalıșmamız var, 
neredeyse 2 milyar liralık bir bütçeyle orada iș 
yapıyoruz. Bir taraftan da evleri yıkılan insanların 
evlerine Sur içerisindeki çatıșma alanlarında gariban-
ların da evleri yıkılmıș, bu evlere de yerine ne 
verebileceğimiz hususunu vatandașlarla görüșmeye 
bașladık. Onlara diyoruz ki, eğer dıșarıda yaptığımız 
TOKİ konutları var, isterseniz size o TOKİ konutlarından 
verelim evi yıkılmıș vatandașa. Yok, siz eski tapunuzun 
bulunduğu yerde Sur içerisinde ev yapmak isterseniz 
siz gelin yapın biz size yardımcı olalım, yıkılan evinizin 
parasını verelim evinizi yaptırın. Yok değișik șehirlere 
gitmek isterseniz TOKİ’nin konutları var Mardin’de, 
Urfa’da oralardan verelim istiyorsanız gitmek 
istiyorlarsa eğer, yani mağdur olmuș, evi yıkılmıș her 
vatandașa da çok değișik alternatif çeșitli önerileri 
önlerine koyuyoruz biz. 

Sur’da elimizden geleni yapıyoruz. Sur’da belki de 
söylenmesi gereken en önemli șey, içeride sonradan 
eklenti olarak yapılan ne kadar kötü bina varsa onları 
yıkıp koruma amaçlı imar planı var 2012 yılında 
çıkmıș, koruma amaçlı imar planına uygun hareket 
ediyoruz.

Bunun dıșında Yüksekova, Nusaybin, İdil, Cizre, Silopi 
ve Șırnak Merkez var çatıșmaların yoğun yașandığı, 
birkaç bin evin her birinde ayrı ayrı 3 bin ev, 5 bin ev, 
7 bin evin yıkıldığı yerler. Buralarda da yıkılan yerlerde 

yeniden evlere bașladık. Yetmiyorsa eğer rezerv alanlar 
belirledik, yeni konutlara bașladık ve buralarda 
binlerce ev yapıyoruz. 3 ay sonra vereceklerimiz var, 6 
ay sonra vereceklerimiz var, en geç kendimize bir 
hedef belirledik, 1 sene sonra bütün vatandașlara 
yıkılan evlerin yerine bir ev veriyoruz. Ve yaptığımız 
sitevari evlerde de onların geleneksel dokusuna uygun 
evler yapıyoruz. Yani mesela sıcak iklimlerde Silopi’de, 
Cizre’de damda yatma âdeti var. İște 3-4 katlı ev 
yapıyorsunuz, nasıl damda yatacak? Bu mümkün 
değil. Çok geniș balkonlar yapıyoruz 20 metrelik falan, 
yatak odası gibi. Onların taziye evi adetleri var, zemin 
katını taziye evi, üst katlarını Kur’an kursu yapıyoruz. 
Yani oralarda, bu 6 tane bölgede vatandașlarımızın 
bütün isteklerini inșallah 3 ayla 1 sene içerisinde 
tamamını bitirip haklarını teslim edeceğiz ve ișimiz 
bitmiș olacak. 

Kentsel Dönüșüm ilk bașladığında ortaya 
koyduğumuz hedeflere bakacak olursak bugün 
o hedeflerimize ulaștığımızı söyleyebilir miyiz?

Șöyle: 2012 yılında Sayın Cumhurbașkanımızın 
bașlattığı bir seferberlik var, ilk defa ciddi yasalar o gün 
yapılmıș. Bu yasaya karșı yine bizim meșhur 
muhalefetimiz, her șeye karșı olan muhalefetimiz bir 
tepki göstermiș. Bu kentsel dönüșüm değil rantsal 
dönüșüm gibi birtakım sözlerle kendi belediyelerine 
dönmüșler, siz yapmayın demișler bu iși. 

Bakın arkadașlar, șimdi bilim adamlarının söylediğine 
göre 10 yıl içerisinde 
İstanbul’da bir deprem 
olacak en geç. Yarın mı 
olur, 9.5 sene sonra mı 
olur bilmem, Allah bilir, 
ama olacak ve bunun șiddeti 7’den așağı olmayacak. 
Bütün bu gerçekleri gören Sayın Cumhurbașkanımız 
büyük bir özveriyle ve öngörüyle bu Bakanlığın 
görevleri arasına bunu da koymuș ve demiș ki; bir an 
önce bașlayın, ne lazımsa ben seferber edeceğim. Ve 
orada çok büyük arazileri bazı belediyelere tahsis 
hususunda da emirler vermiș. O adeta çırpınmıș, 
önümüzü açmıș, doğru bir kuralla bașlatmıș iși. Fakat 
araziden gerekli bir destek alma konusunda aynı 
istekliliği göremiyor. Șu anda 49 tane vilayette 189 ayrı 
alanda riskli alan ilan ettik. 20 tane vilayette kentsel 
dönüșüm alanı ilan ettik. Bazı belediyeler bu konuda 
çok istekli davranıyorlar, geliyorlar, biz projelerine 
bakıyoruz, evet diyoruz, yardımda bulunuyoruz. Ama 
herkes de aynı olmuyor ne yazık ki. Șu andaki kentsel 
dönüșüm ișiyle ilgili 450 bin civarında konutun yıkılıp 
yeniden yapılması söz konusu, iș bașlamıș vaziyette. 
Fakat bunları ben yeterli görmüyorum. Bu söylediğimiz 
bütün rakamlar 3 milyon vatandașı ilgilendiriyor. Halk 
bizim burada Bakanlık olarak çok hızlı davranıp 
șimdiye kadar belediyeleri tahrik edip, yeni yasalar 
ortaya koyup 30 milyonu ilgilendiren kentsel 
dönüșüme bașlamamız lazım. Sayın Cumhur-
bașkanımızın öngörüsü doğrultusunda biz hızlı hareket 
edememișiz. Șimdi birçok yerde çözüm ortağı olarak 
da ișe giriyoruz. 

Size göre AK Parti’nin her girdiği seçimden 
zaferle çıkmasını sağlayan etkenler nelerdir?

AK Parti’nin başarısı; bir millete dayanması, 
iki gerçeklikler üzerinden siyaset yapması, 
milletin değerleri üzerinden siyaset yapması, milletin 
vicdanı üzerinden siyaset yapması. Bunu okuması ve 
buna uygun davranması. Bütün bu gerçeklikler 
üzerinden hareket edilince parti gerçeği iyice taban 
buluyor. Yoksa ne kadar șöhretli insanlar olursa olsun, 
zamanında denediler, masa bașında partiler kurdular 
ve o partilerin hiçbirisi yașamadı. AK Parti zamanında, 
doğru bir zamanda doğru bir planla, doğru bir fikirle 
ortaya çıkmıș tek parti adeta. Bu Türkiye’nin 
gerçeklerinden doğan bir parti, en büyük şansı bu 
partinin Recep Tayyip Erdoğan gibi bir 
liderinin olması. Șimdi Cumhurbașkanı olabilir, 
ama biz yine doğal liderimiz görüyoruz. Onun liderliği 
sayesinde doğru bir eksen üzerinde hareket etmesi. 

İkincisi; dayanmıș olduğu manevi dinamiklerin güçlü 
olması. Șu sözleri zamanında çok duymuștuk: 
Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir felsefesi var, 
yüzyıllarca yașar bu. Efendim, Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin bir felsefesi var, yüzyıllarca yașar bu. AK 
Parti bir kitle partisidir. Evet, kitle partisiyiz, ama bizim 
manevi dinamiklerimiz hepsinden daha güçlü. 
Muhafazakâr, demokrat bir partiyiz. Değerlerimiz var 
bizim, bu değerlerimizi ölünceye kadar Allah 
elimizden almasın, aldırmasın, zaten almaya da 
güçleri yetmez. Biz bu yolda, bu istikamette hareket 
edeceğiz, sıratı müstakim üzere mücadeleye devam 
edeceğiz. Oradaki bu manevi dinamiğimiz de 
hepimize haz veriyor, șevk veriyor. 

Üçüncü bir konu; çok güçlü bir teșkilat yapımız var. 
Liderine ve onun felsefesine inanmıș, bütün Anado-
lu’da, her bir köșede, 81 vilayetin her bir köșesinde 
binlerce insan var. Bu insanlar bu inançları doğrul-
tusunda da mücadeleye etmeye, fedakârlık etmeye 
hazırlar, böyle bir ekibi de bulamazsınız hiçbir yerde. 
Bu ekip de bizim zenginliğimizin en önemli kaynak-
larından birisi diye bakıyorum ben. Biz kendi içimizde 
konușuruz, özeleștiri yaparız, hata yapanı uyarırız, 
kötülük yapan varsa dıșarı atarız, ama istikamet üzere 
de devam ederiz. Bu partinin ben onlarca yıl, yüzlerce 
yıl yașayacağına inanıyorum. Ola ki ismi değișebilir 
ama bu felsefe yürüyecektir, bu felsefe devam eder. O 
bizim kendimize has doğrularımız hiç değișmez zaten, 
kıyamete kadar da sürer. Ve Türkiye’nin bir șansıdır bu 
parti. Șu anda Türkiye’nin kaderi AK Parti’nin 
kaderiyle aynıdır.

Allah’tan ki böyle bir Türkiye’nin șansı varmıș. 
Ülkelerin kaderlerinde ve tarih çizgilerinde dönüm 
noktaları vardır. O dönüm noktalarından birisi Türkiye 
için 2002 yılıdır. 2002 yılına geldiğimizde bu ülkede 
her șeyin iflas ettiğini, maddi ve manevi her șeyin 
bittiğini görürsünüz. Hükümet etme noktasında 
hükümetler bitmiș, piyasa krize girmiș. Manevi olarak 
insanlar devletinden kopmuș ve çatıșma alanı haline 
gelmiș. Vesayetçi bir yapı, derin devlet dediğimiz gizli 
örgütler, o faili meçhuller zirveye çıkmıș. İnsanların 
baskı inançları üzerinde baskılar, zulümler icra 
edilmiș. Böyle bir ortamda Cenabı Hakk lütfetmiș, 

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir parti ortaya 
çıkmıș. O günden bu güne hükümet etme noktasında 
bu parti bașarılı olmuștur. 

Bakın birinci bașarısı buradadır, buradan bașlayalım. 
Sağlıkta, eğitimde, ulașımda, ekonomide, her alanda 
hükümet etme noktasında her bir bakanlığın ismini tek 
tek gözünüzün önünden geçirin, geçmiș Cumhuriyet 
hükümetlerinden hangisiyle isterseniz kıyaslayın, AK 
Parti hepsinden bașarılıdır. 

İkincisi; bu memlekette Cumhuriyet’in kurulduğu ilk 
yıllardan itibaren derin bir yapılanma, daha sonra çok 
partili sisteme geçiște çok daha yapısal köklü bir derin 
devlet fikri hakim olmuș. Yani 1946’dan sonra çok 
partili sisteme geçildiğinde insanlar kendilerine 
benzeyeni seçmișler, kendi gibi düșünen, kendi gibi 
yașayan adamları seçmișler. Ama derin devletteki 
hakim olan zihniyet bunları sevmemiș. Demișler ki; 
insanlar yanılırlar, insanlar yanlıș yere giderler. O 
yüzden biz devletin sahibiyiz, yanlıș gittiğinde gidip el 
koymalıyız. Bakın rahmetli Menderes’in bașına iș 
getirmișler. Bunların milli iradeye saygısı yok, bunların 
milli değerleri de yok doğrusu. Bunların kafa yapıları 
biraz farklı, bunlar bu toprağın içinden kopmuș olan 
değerlerle çok barıșık insanlar değiller zaten. 
Menderes’i șehit etmișler.

Sonra Özal çizgisi, Erbakan çizgisi ve Tayyip Bey 
gelene kadar millet kendine benzeyeni seçmiș, milli 
irade tecelli etmiș, ama bu derin yapı bunlara karșı 

güvensizlik olușturmak için 
faili meçhuller ișlemiș, 
cinayetler ișlemiș, 
tezgâhlar kurmuș, çorap 
örmeye çalıșmıș. Bütün 

bașvekiller, bütün siyasi irade bunların farkında olduğu 
halde hiçbir șey yapamamıș. Bir tek Recep Tayyip 
Erdoğan bunun farkına varmıș ve canlarına okumuș 
bu kadroyla birlikte. O muhtıralara verdiğimiz 
cevaplardan, onlara karșı verilen mücadelelerde 
bugün geldiğimiz noktada derin devletin, gizli faili 
meçhul ișleyen kötülüklerin hepsinin çökertildiğini 
söyleyebiliriz. Vesayetçi yapı da bitti. 

Üçüncü bir bașarımız daha var bizim; bu devlet milletle 
barıștı. Ulus devlet fikriyle birlikte ne kadar zulmedilen 
grup varsa, onlara karșı devlet ana șefkatiyle adeta 
kollarını açtı ve barıștı. Alevilerin hakları varsa 
konușuyoruz șimdi. Verilmesi gereken bir hak varsa 
verilsin diyoruz. Kürt lafı bile konușulamazdı bu 
memlekette. Kürtlerin bir hakkı varsa doğumdan 
kaynaklanan, insan olmaktan kaynaklanan ne hakkı 
varsa verilmek için çırpınıyoruz, veriyoruz zaten, 
bundan sonra varsa da yine verilmeli zaten. Kavga 
sebebi değil bu, verilmesi gereken bir sebep. İnançlı 
insanlar inançlarını yașamak istiyorlarsa, iște onu da 
elbette vermeliyiz biz. Dün Meclis’e girdiğinde Merve 
Kavakçı için bu hanımefendiye haddini bildirin diyen 
Bașbakanlar vardı. Niye? Laiklik tehlikeye düșüyor, 
Cumhuriyet elden gidiyor. Șimdi Meclisin yarısı açık, 
yarısı kapalı hanımefendilerden olușuyor, Cumhuriyet 
tehlikeye falan mı düștü, bir șey mi oldu, iç barıș mı 
zedelendi? Tam tersine, millet devletle kaynaștı. 
Benim devletim demeye bașladı herkes. Bu üniversite 
kapılarında kız çocuklarını ağlattıkları günleri biliyoruz, 
bir sürü eylemler yaptık o zaman biz. 

Devletle milletin kaynașmasını da AK Parti sağladı. O 
yüzden AK Parti bu milletin kaderini değiștirdi adeta, 
inșallah bundan sonra hayırla yüzlerce yıl daha 
sonuna kadar devam eder.

“En Büyük Şansı Bu Partinin Recep Tayyip 
Erdoğan Gibi Bir Liderinin Olması”

Türkiye’nin Kaderi
AK Parti’nin

KaderiyleAynıdır

“

“



15 Temmuz Darbe Girișimini ilk duyduğunuz 
an neler hissetiniz ve Darbe girișimi 
sonrasında FETÖ’ye karșı yürütülen 
mücadeleyi nasıl buluyorsunuz?

15 Temmuz’da ben Antalya’daydım. Antalya’da 
bulunma gerekçemiz de; futbolcu Eto’nun  
kurduğu  “Eto  Vakfı” nın  düzenlendiği  ve  Sayın 
Cumhurbașkanımızın katılacağı bir futbol 
turnuvası vardı. Sayın Cumhurbașkanımız da 
sahaya çıkacaktı. Ben de sahaya çıkacaktım. 15 
Temmuz gecesi programın galasındayken saat 
22:30 sularıydı, yanımızda da bazı bürokrat 
arkadașlar ve Cumhurbașkanlığından yetkililer 
vardı. O an haberimiz oldu. Boğaz köprüsünü 
askerlerin kapattığı söylendi. Ciddi bir terör 
istihbaratı alınmıș olacağı bu nedenle tedbirden 
kapatılmıș olabileceğini düșündüm doğrusu. 

Bunun bir darbe girișimi olabileceğine ihtimal 
vermek mümkün değildi. Çünkü hem siyasal 
veriler, hem ekonomik veriler, hepsi o kadar iyi 
gidiyordu ki o günlerde. Bu nedenle darbe 
yapılması ihtimalini hiç aklımdan geçirmemiștim. 
Önce inanmadım, ama Cumhurbașkanlığı 
bürokratlarından arkadașlar darbe girișimi 
olduğunu teyit edince olayın vahameti ortaya çıktı.  
 
Tabi darbe girișimi olduğu anlașılınca Genel 
Merkezde olmam gerektiğini düșündüm ve vakit 
geçirmeden yola çıktık. O gece vaktimiz 
Ankara’ya gelmek için yollarda geçti, çok badirel-
er atlattık. 

Bir taraftan süratle yol alırken diğer taraftan da 
kulağımız haberlerdeydi. An be an gelișmeleri 
takip ediyorduk. Allaha hamd olsun her geçen 
zaman ülkemizin ve milletimizin selameti lehinde 
gerçekleșiyordu. Ülkemiz adına endișelerimiz 
umuda dönüșüyordu.

Tabi süratle Ankara’ya devam ederken bir 
taraftan da sürekli telefonla görüșmeler yapıyor 
özellikle seçim bölgemle irtibat halinde olmaya 
gayret ettim. Alanlarda toplanan vatansever Bitlis 
halkının darbeye direnç göstermesi organize 
olması için telefonlarla sürekli bağlantılar yaptık. 
Bitlis’te ve ilçelerimizde darbeye karșı alanlarda 
olan halkımıza hitap ettim. Onların moral ve 
motivasyonunu yüksek tutmak ve bu girișime 
karșı direnç göstermelerini sağlamak için 
yapmamız gerekenler hakkında konuștum.

Sabaha karșı namazla beraber Ankara sınırlarına 
girdik. Ama Ankara’ya Polatlı’dan girmek o kadar 
zor oldu ki, yollar halkımız tarafından kapatılmıștı. 
Polatlı çıkıșında füze rampaları sıra sıra yollarda 
durdurulmuștu. Bu durumu resimledik ve kayda 
aldık, hatta çektiğimiz videoyu gerek basın gerek 
televizyonlar bizden alarak kullandı. Ankara’ya 
gidiș yolu kapalı olunca ara yolları kullanmaya 
bașladık. Sonra normal yolla gelemeyeceğimizi 
anlayınca geliș yoluna geçtik, ters yönden ilerle- 
yerek sabahleyin Ankara’ya varabildik.

Tekrar bașa döneceğim. Aslında darbe 
girișiminin kesinleștiği ortaya çıkınca Genel 
Merkezi aradım, buradaki arkadașlarımızla 
görüștük. Gerekli tedbirleri alma hususunda 
talimatlar verdim. Dıșarıda olanların süratle 
Genel Merkeze gelmelerini söyledim. Gerekli 
tedbirleri almalarını sağladık. Çok üzülmüștüm. 
Hayatımızdan zerre kadar endișe duymadım. 
Belli bir yașa gelmișiz artık insan korku nedir 
bilmiyor. Ancak 1980 darbesini yașadık darbele- 
rin ne kadar zararlı olduğunu, Türkiye’yi 20 sene, 
30 sene geriye götürdüğünü bildiğimiz için 
darbenin bize karșı yapılması bir yana ülkenin 
nereye gideceğini düșünerek üzüldüm. Ama 
milletin feraseti ve Allah’ın yardımıyla bu bela 
püskürtüldü. Milletimiz daha da bilinçlendi. Ben 
inanıyorum ki artık bundan sonra bu tür olaylar 
vuku bulmayacaktır.

Her gün herkesin sabah kalktığında 15 
Temmuz’un filmine veya bir fotoğrafına 
bakması lazım, düşünmesi lazım. Eğer o 
gün darbe bașarılı olsaydı kesinlikle șu anda 
Türkiye paramparça olmuștu. Bizler zaten yoktuk 
da, o önemli değil ama Türkiye’nin parçalanması-
na giden yoldu o. 

Bu mağduriyet edebiyatı yapanlara da hiç 
inanmayın, zaten baștan beri her zaman yalan 
konuștular. Șimdi de bu mağdur edebiyatlarını 
yaparak vicdanlara oynamaya çalıșıyorlar. Hiç 
kimsenin hakkı yenmez bu ülkede. Hepsi zaten 
itiraz etmișler, tekrar gözden geçiriliyor. Bakın 
göreceksiniz ki dönenler yüzde 1 belki ya 
çıkacak, ya çıkmayacak. Biz kimseyi bir 
bașkasının șikâyetiyle hemen almadık ki, belli 
veriler var elimizde. Beș tane madde, kıstas 
uygulanıyor, onlarla ilgili. Onun için bu mağdur 
edebiyatına da inanmayın. Mağdur olanlar zaten 
tekrar görevlerine geçerler, hiç merak etmesinler.

Doğu Anadolu bölgesinden bir milletvekili 
olarak bölge halkının son dönemdeki terör 
olaylarına bakıșını nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Doğu Anadolu’ya her hafta büyük ihtimalle 
gidiyoruz, bir hafta olmasa bile ikinci hafta 
gidiyoruz. Bölge halkının 7 Haziran’daki bakıșıyla 
bugün arasında dünya kadar fark var. Herkes 
sandık bekliyor, mahalli idarelerde de sandık 
bekliyor, genel seçimlerde de, referandum 
konusunda da… Başkanlık sistemi milletin 
önüne geldiğinde bölgeden çok büyük 
destek alacağını düşünüyorum. 

Bölgedeki insanlar Türkiye’nin birliğinden 
beraberliğinden yana. Çünkü bin yıldır etle tırnak 
gibi olmușuz. Bölge insanımız aș istiyor, iș istiyor, 
huzur istiyor. Bölge insanımız bu taleplerinin Ak 
Partiyle geleceğine inanıyor. Bașka maceralara 
prim vermiyor. Bölgedeki vatandașlarımızın PKK 
sorunu var, terör sorunu var. Kürt sorunu yoktur, 
ișin özeti budur.

Terör örgütü artık adam da devșiremiyor, çünkü 
bugüne kadar hep yalanla milleti aldattılar. Son 
gelișmelerde herkes onların gerçek yüzünü gördü 
ve șu anda darmadağınlar. Ferdi birtakım olaylara 
giriyorlar, șahsi-bireysel hareketler. İnșallah 
sonlarını en kısa zamanda göreceğiz. Bölge halkı 
onların gerçek yüzünü gördü, onların kendileriyle 
ilgilenmediğini de gördü. Onun için ülkesine, 
bayrağına, toprağına sahip Kürt kardeșlerimizle 
biz bin yıldır yașadık, bundan sonra ebediyete 
kadar da beraber yașayacağız inșallah.

Sayın Bașbakanımızın Diyarbakır’da 
açıkladığı Doğu ve Güneydoğu bölgelerine 
yönelik önümüzdeki 10 yıla kadar devam 
edecek Kalkınma Ve Yatırım Hamlesi 
hakkında ne düșünüyorsunuz?

Sayın Bașbakanımızın Diyarbakır’da açıkladığı 
kalkınma ve yatırım hamlesiyle ilgili 6 bölge 
olușturduk. Bu bölgelerdeki iller ki bizim de içinde 
bulunduğumuz Bitlis, Van, Hakkari ve Muș ilk 
toplantısını Kalkınma Bakanlığında yaptık. Valile- 
rimiz geldi, belediye bașkanlarımız katıldı, illerin 
milletvekilleri ve varsa bakanları katıldı, gayet 
verimli oldu. Her il öne çıkan neyi varsa söyle- 
meye çalıștı. İkinci toplantıyı da nasip olursa 11 
Kasım günü yine Kalkınma Bakanlığı’nın 
öncülüğünde Van’da yapacağız; orada yine aynı 
valiler, belediye bașkanları ve milletvekilleri 
bulunacak. O toplantıda da ilk toplantının devamı 
gibi neler yaptık, neler yapılabilir, o gün neler 
atladık bunları konușacağız.

Her ilin kendisine özgü bir yapısı var, orada öne 
çıkan ne varsa devlet onun üzerine yatırım 
yapacak. Gerekirse iș adamlarını yönlendirecek, 
bu yönlendirmede devletin belki ricası, belki 
onlardan bu ülkeye katkı sağlamaları yönünde 
telkinleri olacak. Madem batıya bu kadar yatırım 
yapıyorsunuz, bunun 20’de birini, 30’da birini de 
Doğu’ya yapın, Güneydoğu’ya yapın. 

O kadar imkanlar var ki, batıda kazanacağı 
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Herkesin Sabah Kalktığında 15 Temmuz ile 
İlgili Filme veya Bir Fotoğrafa Bakması Lazım

“Başkanlık Sistemi 
Milletin Önüne 

Geldiğinde Bölgeden 
Çok Büyük Destek 

Alacağını 
Düşünüyorum”
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rakamdan daha çoğunu Doğu ve Güneydoğu’daki 
yatırımıyla kazanacak. Vergilerde indirim var, 
sigortada indirim var, alanalar bedava. Hatta 
fabrikayı bile yapıp teslim edeceğiz, ișletme 
sermaye vereceğiz. Bir tek o kendi bilgi birikimini, 
o ürünle ilgili ne varsa ne üretecekse onu oraya 
tașıyıp üretimi oradaki insanlarla yapacak. 
Maliyeti belki batıdakinden daha așağıda, hatta 
üretip belki batıda satacak, o zaman daha da fazla 
kar yapacak. Güvenliğini de devlet sağlayacak. 
Ben iș adamlarımızın fazlasıyla gönüllü olacakları 
kanaatindeyim çünkü bu ülkede yașıyoruz, bu 
ülke üzerinden para kazanmıș bu insanlar, biraz 
daha gayret göstereceklerdir. Orası bizim toprak-
larımız, ülkenin bölünmesine karșı çıkıyorsan, o 
zaman biraz da fedakarlık edeceksin.

Ayrıca, devletin de kendi eliyle bu cazibe merkez- 
lerine ilk etapta bütçede 12 milyar lira ayırdığını 
gördüm. İlk etapta böyle büyük bir kaynak da 
aktarılıyor. KOSGEB’de küçük ve orta sanayi 
ișletmelerine ve KOBİ’lere büyük destekler 
verilecek. 

Biz de kendi ilimizde bal ile ilgili öncelik ortaya 
çıkarmaya çalıșıyoruz. Çünkü balımızın özel bir 
kalitesi var, biz diyoruz ki Karakovan balı 
deyince Bitlis akla geliyor, bal deyince de 
Bitlis akla gelmeli onu da inșallah sağlaya-
cağız. Ayrıca Bitlis’ deki madenlerimiz var, pomza 
diye bir ürünümüz var ısı yalıtımına gayet uygun. 
Bims, tuğla veya ytong benzeri bir ürün imalatı 
yapılabiliyor, inșaatta kullanılıyor, çimentoya 
katılıyor… İnșallah onları da öne çıkaracağız. Bir 
de hizmet sektöründe, çağrı merkezi yerlerini her 
ilçede olușturmaya çalıșıyoruz.
 
Diğer her il kendi önceliğini öne çıkaracak, 
tartıșacağız. Cazibe merkezleriyle Doğu ve 
Güneydoğu’nun eksiklerinin tamamlanmasını 
bekliyorum.

Bitlis örneğinden hareketle Güneydoğu 
Anadolu ve Doğu Anadolu’daki illerin son 14 
yıldaki dönüșümünü nasıl değerlendirirsin-
iz?

Bitlis gibi bir yerde, 340 bin nüfuslu bir șehirde 
hakikaten son 14 yılda inanılmayacak derecede 
gelișmeler kat edilmiș. Bitlis așağı yukarı 7,5 
milyar liralık bir yatırım almıș, almaya da devam 
ediyor. 

Șu anda sağlıkta hiçbir sorunumuz yok; 400 
yataklı hastane yaptık, tam kapasiteyle çalıșan, 
her bölümü mevcut olan bir hastane. 

Eğitim deseniz, inanın sınıflar 20 kișilik sınıfların 
altında, 19 kișilik sınıflarımız var. Öğretmen 
açığımız da yüzde 5 seviyelerinde ki onu da ücretli 
öğretmenlerle karșılıyoruz, sözleșmeli öğretmen-
lerle karșılıyoruz. 

Eğitim düzeyimiz yüksek, üniversitelere girme 
oranlarımız yüksek. Bundan 3-4 sene önce Bitlis 
Türkçe ve sosyalde iki sene üst üste Türkiye 
birincisi oldu. Çok güzel bir üniversite kurduk. 
Bitlisli iș adamlarından Eren Holding’in desteğiyle, 
yüzde 50’si Eren Holding, yüzde 50’si devlet 
katkısıyla Bitlis Eren Üniversitesini kurduk ve șu 
anda 7 binin üzerinde öğrencimiz var. İlçelerde de 
yüksekokullar açtık, hemen hemen bütün ilçele- 
rimizde yüksekokullarımız var. Eğitimde de bir 
sıkıntımız yok.

Ulașım deseniz, yollarımız hamdolsun gelișmiș 
durumda. Dideban diye bir dağımız var, altından 
gidiș-geliș tünel yapıldı ve çevre yolu yapıldı. İpek 
Yolunun yerini değiștirerek, dağları delerek İpek 
Yolunu Van’dan bașlayan veya İran’dan gelen 
yolu, Van’da Kuskunkıran Tünelinden, bizde de 

Dideban Tünelinin altından Diyarbakır’a 
bağlanıyor. Van Gölünün etrafı da yapıldı. Bir 
Tatvan geçiș yolumuz var, orayı da 14 Kasım’da 
ihale ediyoruz. Ulașımda da problemimiz yok.

Tarım ve hayvancılık alanı deseniz, verilen 
destekler alabildiğine. Norșen ilçemiz șimdi yine 
mandacılıkta teșvik bölgelerinden biri sayılmıș. 
Tarım ve hayvancılık alanında da çok șükür 
problemimiz yok.

Șu an en büyük sorunumuz ișsizlik. Türkiye’de 
yaș ortalaması 31 iken, Bitlis’te yaș ortalaması 
19-20 dir. Bu da ișsizliğin genç nüfusa olduğunu 
gösteriyor. Güven ve huzur ortamı sağlandıktan 
sonra cazibe merkezleri atılımımızla așılacağını 
düșünüyorum. 

Turizmde o kadar büyük yatırımlar yapıldı ki 
dünyanın ikinci büyük krater gölü Bitlis’te, 
Nemrut Krater Gölü. Ve oraya kadar gidiș-geliș 
yol yaptık. Turizm alanında da yatırımlar yapıldı. 
Ahlat’ta bir Selçuklu Mezarlığımız var, UNESCO 
yedek listesindeydi asıl listesine geçmek üzere, 
geçen gün kayda alındı. Turizm alanında da 
Bitlis’e büyük destekler var, ilçelerimizde oteller-

imiz yapılıyor. Spor alanında çeșitli sahalarımız 
var, yüzme havuzlarımız var, spor kompleksleri 
var. Bu nedenle bizim sosyal yönden batıda hiçbir 
eksik yanımız yok. Sadece dediğim gibi ișsizlik 
sıkıntısı var. Bizim gibi bütün Güneydoğu ve Doğu 
Bölgesi’nin de ortak sıkıntısı bu ișsizlik. O da bu 
cazibe merkezleri ve yatırımlarla yeni bir kalkın-
ma hamlesiyle çözüleceğine inanıyorum.

Size göre AK Parti’nin her girdiği seçimden 
zaferle çıkmasını sağlayan etkenler nedir?

AK Parti’nin bu bașarısında tabii en bașta kurucu 
Genel Bașkanımız, Cumhurbașkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katkıları büyük, o bir marka. Bu 
marka artık Türkiye sınırlarında değil dünyada bir 
marka. AK Parti’nin bütün girdiği seçimlerde 
artarak çıkmasının sebeplerinden birisi, en 
önemlisi; Recep Tayyip Erdoğan faktörü. Çünkü o 
bu millete gönül vermiș, hayatını adamıș ve yeri 
geldiğinde de hayatını nasıl ortaya koyduğunu 

Biz Diyoruz ki Karakovan Balı 
Deyince Bitlis Akla Geliyor, Bal 
Deyince De Bitlis Akla Gelmeli 

“

“
herkes gördü, bütün dünya gördü. Ben birinci 
olarak ona bağlıyorum.
 
İkinci olarak tabii ki teșkilatlarımız. İyi çalıșan bir 
teșkilatsız seçim kazanılamayacağını ve AK Parti 
Teșkilatının hakikaten profesyonel kurumsal-
lașmıș ve özverili çalıșan bir teșkilat yapısı 
olduğunu net olarak söyleyebilirim. Hiç unutmu- 
yorum bir anımı; Sayın Cumhurbașkanımızla bir 
görüșmemizde Kadın Kolları’nın kongresi 
yapılacaktı. O zaman Bașbakandı, dedim ki; 
Sayın Bașbakanım, normalde parti teșkilatların-
da, kadın kolları olmayan partiler de var, yani 
mecburi değil, bizde de bașkan da belli, değișiklik 
de yok, sadece kongre yapacağız, çok önemi var 
mı gibilerden. Aman dedi, bizim AK Parti’de her 
kongrenin çok büyük önemi vardır, ister Gençlik 
Kollarının olsun, ister Kadın Kollarının, ister ana 
kademe kongreler olsun, bizim için çok önemi 
var. Orada ne kadar önem verdiğini gördüm 
teșkilata.

Buradan seslenmek isterim; mevcut seçilmiș 
olan veya atanmıș olan hangi teșkilat mensubu 
varsa AK Parti için atanmıștır ve onun için 
çalıșıyordur. Yani siz geldiğinizde illa onu değiștir-

meniz gerekmiyor. Hepimiz AK Parti’nin adamıyız, 
onlar da AK Parti’nin adamı. 

Her seçimde oyumuzu arttırmamızın nedeni; 
Kurucu Genel Bașkanımız, mevcut Genel 
Bașkanımız, teșkilatlarımız ve milletin bunlara 
verdiği gönüllü destek. Bizim avantajımız bu 
milletle birlikte olmaktır. Biz onlarla birlikteyiz, 
onlardan birisiyiz. Memlekete gittiğimiz zaman, 
seçim bölgelerine gittiğimiz zaman ayrı yașam 
tarzımız yok. Acıları da beraber paylașıyoruz, 
sevinçlerini de paylașıyoruz. Onlarla birlikte 
cenazelerine katılıyoruz, camilerine gidiyoruz, 
beraber Ramazan’ı yapıyoruz, yani halktan 
birisiyiz, ayrı bir yașam tarzımız yok bizim. Bu 
nedenle hep böyle oldukça mutlaka millet de 
kendinden birisini destekleyecektir ve AK Parti 
var oldukça, biz gitsek bile bizden sonra gelen bu 
kurumsal parti inșallah bu milletle beraber en 
güzel yerlere Türkiye’yi tașıyacaktır.



6-7 EKİM OLAYLARI’NIN
İKİNCİ YILI

HDP MYK’sının çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el Arap) 
bahanesiyle 35 ilde terör örgütü PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği 
olayların üzerinden 2 yıl geçti

Olaylar sırasında Diyarbakır'da kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşı 
terör örgütü yandaşları tarafından vahşice katledilmişti

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili 19'u tutuklu 41 kişinin 
Ankara'da yargılanmasına devam ediliyor
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31
kişi hayatını

kaybetti

221
vatandaş
yaralandı

OLAYLARA 
İLİŞKİN 

1600’ü
aşkın şüpheli 

hakkında soruşturma 
başlatıldı

894
şüpheli gözaltına

alındı

386’sı
tutuklandı

244’ü
hakkında adli 
kontrol kararı

verildi

2
polis şehit

oldu

139
polis yaralandı

Olaylarda zarar 
gören esnafa devlet 
tarafından yaklaşık 
50 milyon lira 

ödenek sağlandı
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Güvenlik güçlerinin, PKK’lı teröristlere yönelik Tunceli, Diyarbakır, Hakkari 
Şırnak, Mardin, Kars, Siirt, Bingöl, Ağrı, Bitlis, Muş, Erzurum ve Erzincan 
başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki operasyonları sürüyor

TERÖR 
ÖRGÜTÜ 
PKK’YA 
İKİ AYDA
AĞIR DARBE
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1 EYLÜL-31 EKİM ARASINDA

OPERASYONLARDA

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SALDIRILARINDA 

BİN 528 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ 

KARAYOLLARINA DÖŞENEN 25 PATLAYICI İMHA EDİLDİ

33 BOMBALI ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

964 ŞÜPHELİ YAKALANDI 333’Ü TUTUKLANDI

35'Ü KÖY KORUCUSU

86'SI ASKER

4'Ü POLİS 

ŞEHİT EDİLDİ125 GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Operasyonlarda İHA’lardan alınan anlık istihbaratları değerlendirip PKK 
hedeflerini havadan ve karadan ateş altına alan güvenlik güçleri, terör örgütüne 

ait yüzlerce sığınak, depo ve mevzi ile tonlarca patlayıcı imha etti
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DİJİTAL OYUNLARDA 
"İSLAMOFOBİ" 

TEHLİKESİ
Her gün milyonlarca kiși tarafından oynanan dijital oyunlarda 

İslam'ın maddi ve manevi değerleri ile șiddet ve terörizm yan yana 
gösteriliyor
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İSLAMOFOBİK
İÇERİKLERİ 

TESPİT
EDİLEN BAZI

OYUNLAR

"GUITAR HERO-3"
Oyun sahnede 

karakteri coşkulu 
sıçrayışlarla Arapça 
'ALLAH' ibaresinin 

üzerinde dans 
ettiriyor

 "DEVIL MAY CRY 
3/DANTE’S 

AWAKENING"
Kabe'nin kapısı şeytan 

kulesine girişin 
sembolü olarak 

kullanılıyor

"RESIDENT EVIL"
Mescid-i Nebevi'nin kapısının 

üzerine İlluminati sembolü 
yerleştirilmiş. Oyunun 

kütüphanede geçen 
kısmında tüm kitaplar 

raflardayken sadece Kur'an-ı 
Kerim yerde gösteriliyor

"CALL OF DUTY"  Oyunda harabe 

bir evin tuvaletinde, 
kirli bir klozetin tam 
üstünde hadis-i şerif 

ile bezeli olan bir 
çerçeve asılı 

"HITMAN"
Oyunda, İslam'ı 

aşağılayan görseller 
bulunuyor

"COUNTER STRIKE"

Oyunda teröristler ölürken 
'Allahu Ekber’, 'La ilahe 
illallah' diye bağırıyorlar

"SERIOUS SAM"

Oyunda yaratıklar, Hz. 
Ali'nin kabrinden 
türemektedir. Bu sebeple 
ağır silahlarla Hz. Ali'nin 
kabrine saldırı içeriyor
"CLIVE BARKERS 

UNDYING"
Oyundaki ana karaktere 
saldıran şeytan, Ayet-i 
Kerim üzerinde duruyor 
"ZACK & WIKI"

Oyunda kötülük 
sembolü düşmanlar 
ölürken 'Allahu Ekber' 
sesi çıkarıyor

"AYO DANCE"

Oyunda Dj 5.000.000 
puan kazandığında 

Kuran-ı Kerim'in 
üzerinde şarkı söyleyip 

dans ediyor
"MUSLIM MASSACRE"

Oyun çarşaflı kadınlar ve 
sakallı adamları öldürme 

üzerine kurulu 
"BOMB GAZZE"
Oyun Gazze'yi 

bombalayıp, çarşaflı 
kadınları ve cübbeli 
erkekleri öldürme 
üzerine kurulu 
"MINARETT ATTACK"
Oyun, minareleri 

bombalayarak patlatma 
üzerine kurulu
 
"PACMAN"
Müslüman, çarşaflı 
kadınları toplayarak 
ilerleme oyunu
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Musul BarajıMusul Barajı

Peşmerge

ABD

TSK

Irak

DEAŞ kontrolündeki bölge

DEAŞ’tan alınan bölgeler

Ninova Muhafızları

Aşiret Güçleri

Haşdi Şabi

MUSUL'U DEAŞ'TAN
KURTARMA OPERASYONU

Irak ordusu ve Peşmerge 
güçlerinin ortak başlatıp, 
uluslararası koalisyon güçlerinin 
de destek verdiği Musul'u 
DEAŞ'tan kurtarma operasyonu 
16'ncı gününde devam ediyor
 
Irak ordusuna bağlı güvenlik 
güçleri ve DEAŞ militanları 
arasında dünden itibaren 
Kokceli'de yoğun çatışmalar 
yaşanıyor
 
17 Ekim’den bu yana Irak 
ordusu 81, Peşmerge güçleri ise 
28 olmak üzere toplamda 109 
köy geri alındı
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IRAK ORDUSU

Hıdır

P
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Hemdaniye

Başika askeri üssü

Nemrud

Musul Havaalanı

MUSUL

Batnaya

TelKeyf

Telskuf

Barima

Guver

DUHOK

ERBİL

Tigris

ABD Topçu Birliği
Başika

BertillaKokceli
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IRAK

SUUDİ
ARABİSTAN

İRAN

TÜRKİYE

Kerkük

Bağdat

Başika

ErbilMusul

IRAK YÖNETİMİNİN 
"YABANCI GÜÇ" 

ÇELİŞKİSİ

Irak'ta terör örgütü DAEȘ ile mücadele 
kapsamında çok sayıda ülkenin askeri 
faaliyeti var

Irak yönetiminin DAEȘ'e karșı savașçı 
yetiștiren Türkiye'ye tepkisi çelișkiye 
neden oluyor

Ülkede çeșitli gerekçelerle bașta ABD olmak 
üzere farklı ülkelerden binlerce yabancı 
asker görev yapıyor
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İRAN

IRAK’TA GÖREV YAPAN YABANCI ASKERLER

5300 Yaklaşık

Yaklaşık

Yaklaşık

350 

500

150

450

150

140

35

5 

ABD

İngiltere

Fransa

Almanya

İtalya

Hollanda

Danimarka

İsveç

Norveç

Irak’ın başkenti Bağdat'ta, İran, Irak ve Suriye ile birlikte
DAEŞ'le mücadele koordinasyon merkezi bulunuyor

Başika kampında 600 civarında askeri bulunuyor

Rusya

Türkiye

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
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Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin baskıları nedeniyle, Fırat 
Kalkanı Harekatı kapsamında DEAȘ'ten temizlenen Halep kentine bağlı 
Cerablus'a iki gelini ve yetim torunlarıyla sığınan 80 yașındaki Zeynep Omar, 
büyük sıkıntıların ardından huzura ermenin mutluluğunu yașıyor. Suriye'nin 
kuzeyinde terör tehditlerine karșı bașlatılan harekat kapsamında terör 
örgütlerinin bertaraf edildiği Cerablus, ülkenin çeșitli yerlerinde baskı ve zor 
koșullar altında yașayan halkın umudu oldu. "Özgür kentin" kucak açtığı 
insanlardan Zeynep Omar, ilerlemiș yașı, çektiği büyük sıkıntı ve yașadığı 
acılara rağmen ailesi için ayakta durmaya çalıșıyor.
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5 BİN 651
Alınan

AB, İtalya ve Yunanistan’daki sığınmacıları yeniden yerleștirmede 
hedeflerinin çok gerisinde kaldı. İtalya ve Yunanistan’dan toplam 

160 bin sığınmacının Eylül 2017'ye kadar diğer AB ülkelerine 
yerleștirilmesi kararı alınmıș olmasına rağmen, 27 Eylül itibariyle bin 
196’sı İtalya’dan, 4 bin 455’i de Yunanistan’dan olmak üzere sadece 

5 bin 651 sığınmacı çeșitli ülkelere yerleștirilebildi

AB, İtalya ve Yunanistan’daki sığınmacıları yeniden yerleștirmede 
hedeflerinin çok gerisinde kaldı. İtalya ve Yunanistan’dan toplam 

160 bin sığınmacının Eylül 2017'ye kadar diğer AB ülkelerine 
yerleștirilmesi kararı alınmıș olmasına rağmen, 27 Eylül itibariyle bin 
196’sı İtalya’dan, 4 bin 455’i de Yunanistan’dan olmak üzere sadece 

5 bin 651 sığınmacı çeșitli ülkelere yerleștirilebildi

160 BİN
Taahhüt Edilen

AB ÜLKELERİ 
SIĞINMACILARI 

YERLEŞTİREMEDİ
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27 EYLÜL İTİBARİYLE, 
SIĞINMACILARIN DİĞER ÜLKELERE 
YENİDEN YERLEŞTİRİLME 
SAYILARI :

İTALYA

YUNANİSTAN

FRANSA

PORTEKİZ

İRLANDA

1952

İSPANYA

363

BELÇİKA

İSVİÇRE

DANİMARKA

ESTONYA

ÇEK CUMHURİYETİ

SLOVAKYA
LÜKSEMBURG

HOLLANDA

ALMANYA
215

POLONYA
0

ROMANYA
202

AVUSTURYA
0 MACARİSTAN

0

SLOVENYA

HIRVATİSTAN
BULGARİSTAN

GÜNEY KIBRIS

MALTA

İSVEÇ
39

FİNLANDİYA
690

LETONYA

LİTVANYA

0

69

124

182

726

555
112

50

52

6

76

49

86

12

3

14

74
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DAEŞ ZULMÜNDEN KURTULAN 
ERMENİ AİLE 
TÜRKİYE'YE MİNNETTAR

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DAEȘ'ten kurtarılan Cerablus'taki Ermeni aile, eski günlerine 
dönmenin mutluluğunu yașıyor. Terör örgütü DAEȘ'ten en çok etkilenenlerin bașında gelen  Ermeni  Artin 
Aduryan (79) ve amcasının kızı Siron Çilingiryan (64) da Cerablus'un özgürlüğüne kavușması sayesinde rahat bir 
nefes aldı. 

Yurtlarından kovulmamak ve ișkence görmemek için DAEȘ'in isteklerini yerine getiren terzi Aduryan ve doktor 
Çilingiryan dinlerini değiștirip formaliteden nikah kıydı. İsimlerini de Yakup ve Fatma olarak değiștiren aile bu 
șekilde yașamak zorunda kaldı. Aylarca evlerinden çıkmaya korkan  aile, Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra 
yeniden eski düzenlerine dönerek, mesleklerini yapabilmenin huzurunu yașıyor. Aduryan ve Çilingiryan, 
kendilerine bu imkanı sunan Türkiye Cumhuriyeti ve ÖSO'ya da teșekkür ediyor.
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AK Parti Çevre, Șehir ve Kültür Bașkanlığı, AK Parti Genel Merkezi'nde 81 ilden ana kademe, kadın kolları ve gençlik 
kolları birim bașkanlarının katıldığı geniș katılımlı bir toplantı gerçekleștirdi.

Toplantının açılıș konușmasını yapan AK Parti Çevre, Șehir ve Kültürden Sorumlu Genel Bașkan Yardımcısı, Samsun 
Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 5. Olağan Büyük Kongre sonrasında kurulan Çevre, Șehir ve Kültür Birim Bașkanları 
toplantısını gerçekleștirdiklerini belirtti. Karaaslan, ''Bir siyasi hareketin olmazsa olmazı teșkilatlarıdır. Teșkilatlarıyla 
organik bağını olușturamayan partilerin varlığını sürdürebilmesi mümkün değildir. İște bu yüzden sık sık sizlerle bir 
araya gelerek hem aramızdaki diyaloğu geliștireceğiz hem de aramızda bir muhabbet dili olușturacağız. Bugün 
burada bașkanlığımızın gayesini ve yapmak istediklerini sizlerle paylașacak ve hep birlikte Çevre, Șehir ve Kültür 
Bașkanlığımızın hizmet gayesini ortaya koyacağız'' dedi.

Çevre, șehir ve kültür konuları üzerinde geçmișten bugüne kadar tartıșmalar, yöntemler ve söylemler geliștirildiğini 
belirten Karaaslan, ''Dünya üzerinde insanlık tarihinin gelișim așamasına bakarsanız bu meselelerin ne kadar bașat 
bir öneme sahip olduğunu göreceksiniz. AK Parti’nin bu üç konuya bakıșı tarihin ve medeniyetin kodlarında 
yatmaktadır. Bizler șehirlerde kültürümüzün yașatılması, çevremizin korunması, geleneğimize uygun șehirler inșa 
etme hususunda politikalar belirleyeceğiz’’ dedi.

“SİYASİ HAREKETLERİN OLMAZSA OLMAZI TEŞKİLATLARIDIR”
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AK Parti Dıș İlișkiler Bașkanlığınca düzenlenen "İl Dıș İlișkiler Bașkanları Toplantısı''nda, Türkiye'nin dıș politikası ile 
uluslararası ilișkiler bașta olmak üzere parti teșkilatının yurt dıșı faaliyetlerine yönelik sunumlar yapıldı.

Dıș İlișkilerden Sorumlu AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı Dr.M.Mehdi Eker, iki gün süren toplantı kapsamında 
gerçekleștirilen 11 ayrı oturuma, 81 İl bașkanlıklarından 240 yöneticinin katıldığını belirtti.

Programın açılıș konușmasını yapan Eker, Türkiye'nin dıș politikası ile uluslararası ilișkiler bașta olmak üzere teșkilatın 
yurt dıșı faaliyetleri, Türkiye'nin uluslararası ilișkiler çerçevesinde uyguladığı projeler konusunda bilgi aktarıldığını dile 
getirerek, toplantının, AK Parti teșkilatının dıș politika konusunda hem bilgilenmesi hem de görüș ve düșüncelerini 
ifade etmesi amacıyla düzenlendiğini söyledi.
 
Katılım yüksek, arkadașlarımız heyecanlı

Mehdi Eker yaptığı açıklamada, katılımın yüksek olduğunu da belirterek, “ Arkadașlarımız çok heyecanlı. Sorularla ve 
katkılarla sunumlar zenginlești. Bizim açımızdan çok yararlı bir eğitim programı oldu" dedi.

İL DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Kurul Bașkanı Ahmet Cemil Tunç ile birlikte Kurul Üyeleri; Güldal Akșit, Selçuk Özdağ, Mehmet Erdem, Ali Yüksel 
Kavuștu, Halide İncekara ve Zeki Aygün’ün katıldığı toplantıda; Kurulun çalıșma usul ve esasları ile faaliyetleri hakkın-
da detaylı bilgi sunuldu.

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, AK Parti 5.Olağan Büyük Kongresinde kurularak çalışmalarına başlamıştı.

SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU NEDİR, NASIL ÇALIȘIR?

Parti disiplin kurullarının görev ve yetkisi dıșında kalan konularda, “kurucu değerlere ve ilkelere” aykırı söz, tutum ve 
davranıșlarda bulunan Parti üyeleri hakkında re’sen veya yapılacak bașvurular üzerine gerekli inceleme ve araștırmayı 
yapmak ve sonucu rapor halinde Genel Bașkan’a arz etmek, 

Parti kurucu değerleri ve ilkelerinin tüm Parti faaliyetlerine hakîm olması ve bu yaklașımı yașanır kılarak teamül haline 
dönüștürmek için çalıșmalar yapmak, 

Partimizin genel politika ve faaliyetlerini Parti kurucu değerleri ve ilkeleri ile temel hedefler ve politikalarımız açısından 
izlemek, değerlendirmek, bu çerçevede alınması gereken tedbirlerle ilgili tavsiye kararları almak ve Genel Bașkanımıza 
arz etmek, 

Tüm Parti kadrolarının AK PARTİ Tüzüğü ile programında belirlenen “kurucu değerler ve ilkeler” ile “temel amaçlar 
ve politikalarımız” doğrultusunda bilinçlendirilmesini sağlamak ve uygulanabilir kılmak amacıyla çalıșmalar yapmak, 
bu çerçevede edinilen tecrübe ve paylașımları rapor haline getirerek Genel Bașkan’a arz etmek, 

Genel Bașkan tarafından bu kurulun kuruluș amacına uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Siyasi Erdem ve Etik Kurul’u; cezai yaptırım uygulayan bir kurul niteliğinde olmayıp, yapılan bașvuruları değer-
lendirmekte ve aldığı kararları Sayın Genel Bașkanımıza rapor halinde arz etmektedir.

GENEL BAŞKANIMIZ VE BAŞBAKANIMIZ BİNALİ YILDIRIM
SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU ÜYELERİNİ KABUL ETTİ
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AK Parti Tanıtım ve Medya İl Birim Bașkanları, iki gün süren istișare toplantısı için Genel Bașkan Yardımcısı Cevdet 
Yılmaz'ın ev sahipliğinde parti genel merkezinde bir araya geldi.

Toplantının açılıș konușmasını yapan Yılmaz,   parti teșkilatlarının birinci görevlerinin muhataplarını dinlemek, ikinci 
görevinin ise anlatmak olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Erdemliler hareketinden bașlayarak anlatmak lazım. Dünya çapında liderimiz var, ilkelerimiz var. Cumhur-
bașkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük bașarısı AK Parti'dir" değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti'nin krizleri fırsata dönüștürdüğüne dikkati çeken Yılmaz, "AK Parti, 11 sandıktan da birinci parti olarak 
çıktı. Gezi hadiseleri, Kobani bahanesi ile çıkarılan olaylar, FETÖ, DAEȘ, PKK... Bașka bir ülkede bu kadar olay olsa 
on kez devrilir giderdi" diye konuștu.

Türkiye'nin sınırlarının çok ötesinde anlam ve öneme sahip bir ülke olduğuna dikkati çeken Yılmaz,  sözlerini șöyle 
sürdürdü:

"Bunu bize okullarda öğretmediler, bağımızı kopardılar. Geçmișini unutan ülkeler, nereye gideceğini de bile- 
mezler. AK Parti, modern ile gelenekseli bir araya getiren partidir. Biz bu coğrafyaya gözümüzü kapatamayız 
sırtımızı dönemeyiz" dedi.

Hiç kimsenin bugün Türkiye'nin, AK Parti öncesinden daha demokratik olduğunu iddia edemeyeceğinin altını çizen 
Yılmaz, "Bunlar diktatörlük diyorlar ya, bunlar aslında güçlü sivil yönetimden rahatsızlar. OHAL, devletin kendine 
koyduğu bir olağanüstü hal. Kendini terörden temizlemek için getirdiği bir OHAL..." değerlendirmesinde bulundu.

“BU COĞRAFYAYA SIRTIMIZI DÖNEMEYİZ”
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“BARİKATSIZ BİR DÜNYA İÇİN BİR DÜŞ KURUYORUZ”

AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı  Yasin   Aktay, parti genel merkezinde, 7. Uluslararası Barikat Film Festivali'nin 
düzenleyicilerinden Yönetmen Hüseyin Nacar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Aktay, toplumsal empatiyi geliștirmeye vesile olacak çok sayıda aktivitenin yer alacağı Uluslararası Barikat Film Festi-
vali'ne parti olarak destek vereceklerini belirterek, "Biz de barikatsız bir dünya için bir düș kuruyoruz" dedi.
  
AK Parti  İnsan Hakları Bașkanlığı olarak, özellikle dezavantajlı grupların toplumsal katılımına ve kabulüne önem 
verdiklerini ifade eden Aktay, bu çerçevede çok sayıda faaliyet gerçekleștirdiklerini dile getirdi. Aktay, misyonlarının, 
Türkiye'de yașayan her kesimin, hak ve hürriyetlerden eșit ölçüde yararlanmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Mültecilerin sorunlarının yanı sıra son dönemde özellikle Batı ülkelerinde artan İslamofobi ile Türkiye'de insan hakları 
ihlallerine dönük çalıșmalar yaptıklarını dile getiren Aktay, engelli vatandașların sorunlarını da kendi sorunları olarak ele 
aldıklarını anlattı.

Engellilerin sorunlarına çözümler üretmeye gayret ettiklerine ișaret eden Aktay, "Eğer insanlarımız bu hak ve hürri-
yetlerden çeșitli sebeplerle yararlanamayacak durumdalarsa onları bu hak ve hürriyetlerden yararlandırmak için 
birtakım düzenlemeler yapılmasına dönük çalıșmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.
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KADIN KOLLARI TOPLANTILARA DEVAM EDİYOR

Genel Merkez Kadın Kolları Bașkanı L. Selva ÇAM, bașkanlığında yapılan 81 İl Kadın Kolları Bașkanları, İl Ar-Ge, 
Dıș İlișkiler, Yerel yönetimler, Çevre ve Șehir, Siyasi ve Hukuki İșler bașkanlıkları toplantılarında 15 Temmuz FETÖ 
darbe girișimi ve sonrasında yașananlar ile gündeme dair konular ele alındı.

FETÖ ile mücadelenin sosyal boyutunda Kadın Kolları'nın rolünün ele alındığı toplantılarda, Genel Merkez Kadın Kolları 
Bașkanı Selva ÇAM, mağdurun 79 Milyon vatandașımız olduğunu vurguladı.

Çam, toplantılarda Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında, alınan bazı tedbirlerin mağduriyete yol açtığına 
dair algı operasyonu yaratıldığını belirterek, "Sosyal medya ve basın üzerinden bir mağduriyet edebiyatıdır gidiyor. 
FETÖ'cüler, makam mevki peșindeyken, sınav soruları çalarak askeri liselere ve bașka kurumlara çocuklarımızın 
hakkını yiyerek girdiklerinde, kimse mağduriyetten bahsetmiyordu. Eğer bir mağdur varsa o da 79 milyonun 
kendisidir" İfadelerinde bulundu.                                            
 
Toplantılarda, katılımcılara Kadın Kolları ilkelerinin yer aldığı akitleșme beratı da sunuldu. Beratta, 'erkekleșen siya- 
setçi değil; yaradılıș özelliklerine uygun bir anlayıș içinde kadın olarak siyaset yapılacağı, siyasetin sadece insan-
lığa hizmet etme aracı olarak görüleceği, fitnelere asla izin verilmeyeceği ve uzlașmaya açık bir siyasi rekabet 
içeresinde olunacağı' ilkeleri yer aldı.
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Sİyasetİn Çınarlarına Anlamlı Zİyaretler
AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Bașkanlığı Türk Siyasi Tarihine damga vurmuș siyasetin emektarları TBMM 
Eski Bașkanı  Ferruh Bozbeyli  ile  Saadet Partisi Eski Genel Bașkanı  Recai Kutan'ı 1 Ekim Dünya Yașlılar Günü 
dolayısıyla ziyaret etti.

İlk ziyaret Bozbeyli'nin evinde gerçeklești. Bașkan Çalık, bugün TBMM'nin açıldığını anımsatarak; Meclis'in açıldığı 
ilk gün Türkiye'de yașayan önemli devlet adamlarından biri olan Bozbeyli ile birlikte olmak, bilgi ve tecrübelerinden 
faydalanmak, vefa göstermek adına bu ziyareti gerçekleștirdiklerini söyledi. 

Çalık, "O gece 2. Kurtuluș Savașı’nı yașadık. Sayın Cumhurbașkanımızın ‘sokaklara çıkın’ çağrısı her șeyi değiștir-
di. Cumhurbașkanımızın ve milletimizin cesareti hain darbe girișimini önledi" diye konuștu.

1960 Darbesi’ne yakından tanıklık etmiș,1971,1980 askeri darbelerini de yașamıș, Yassıada Davaları’nda avukatlık 
yapmıș, Türk demokrasi tarihinin önemli siyasetçilerinden olan Bozbeyli:"Bizler 1960 Darbesi’nde acemiydik, halk da 
acemiydi, yani halk da ne yapacağını bilmiyordu. Türk halkı bir rehbere inanırsa o rehberin ardından her türlü 
kahramanlığı yapar, Erdoğan’ın rehberliği, milletin kahramanlığını beraberinde getirmiștir. Bu kahramanca hareket 
darbeyi önlemiștir; ben saat 00.30’da darbenin önlendiği çok net bir șekilde hissettim’’ diye konuștu.

Çalık ve beraberindeki heyet daha sonra Recai Kutan'ı Ekonomik ve Sosyal Araștırmalar Merkezi'nde (ESAM) ziyaret 
etti.

Siyasette bașarılar arasında en önemli bașarı bu, millete bir güven geldi demek ki olabiliyormuș diyen Kutan, ‘’Bundan 
önceki darbelerde bu direnci gösteremedik. Bizim zihniyetimizdekiler siyasi olarak güçlü durumda değildi. Ama 15 
Temmuz gecesi Erdoğan’ın, millete ‘sokaklara çıkın’ çağrısı darbenin gidișatı değiștirdi. Șu anda İslam Alemi’nin 
gözü Türkiye'nin üzerinde’’ ifadelerini kullandı.
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“BELEDİYELERİMİZ HALKA DOĞRUDAN ULAŞAN YAPILARDIR”

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Bașkanlığı 81 ilin yerel yönetimler bașkanlığı ile bir araya geldi.  Yerel yöne-
timlerden sorumlu Genel Bașkan yardımcısı Erol Kaya’nın bașkanlığında gerçekleșen toplantının gündemine kayyum 
ataması ve FETÖ/PDY sorușturması damgasını vurdu. 

AK Parti yerel yönetimler bașkanlığının düzenlediği yerel yönetimler toplantısı AK Parti Genel merkezinde gerçeklești. 
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Bașkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Erol Kaya’nın bașkanlığında gerçeklești- 
rilen toplantıda belediyelere atanan kayyum, FETÖ/PDY karșı mücadele, grup toplantılarına katılım ve karar defterle- 
rinin takibi, raporlanması, genel merkezden gelen yazıların hızlı iletilmesi, yerelde gerçekleșen istifa, ayrılma gibi konu-
ların genel merkeze iletilmesi konular görüșüldü.  

Toplantıda, 81 ilin ana kademe dıșında kadın ve gençlik kolları yerel yönetimler bașkanları da hazır bulundu. Genel 
Bașkan Yardımcısı Kaya, “Belediyelerimiz halka doğrudan ulașan yapılardır. Sizler de çalıșmaları partimiz adına 
yakından takip edin. Çalıșmaları aksatmayın. Teröre destek veren belediyelere atanan kayyumlar çalıșmalarını 
sürdürüyor. Ayrıca devlet olarak mücadele ettiğimiz FETÖ yapılanmasına kesinlikle taviz vermiyoruz. Bizim 
içimizde bulunan ve bu yapılarla bağlı görünen kimseyle yol yürümeyeceğiz. Partimiz derhal gerekeni yapıyor” 
dedi.
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AK Parti Araștırma ve Geliștirme (Ar-Ge) Bașkanlığından Sorumlu Genel Bașkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Prof. 
Dr. Nükhet Hotar, Siyaset Akademisi 17. Dönem “Büyük Güç Türkiye Eğitim Programı” kapsamında İzmir Siyaset 
Akademisi açılıșını gerçekleștirdi.

Hotar,  "Siyaset Akademisi'nde 17. Dönem", Bașbakanımız Sn. Binali Yıldırım'ın verdiği ilk dersle Ankara’da 
bașladı. Siyaset Akademisi Eğitim Programı 28 il de 7 bin 100 kișinin katılım ile tüm hızıyla devam etmektedir. 
Türkiye’nin geleceği ve refahı 2023 hedeflerimizden sapmadan ilerlenmesi ile mümkündür. Yaptığımız tüm 
çalıșmalar ve eğitim faaliyetlerinin amacı da 2023 hedeflerine yöneliktir” dedi.

Hotar, Siyaset Akademisi’nin 2008 Ocak ayı itibarıyla faaliyete geçirildiğini, AK Parti’ye kurumsal bir kimlik kazandır-
mak ve parti mensupları arasında dil birliği sağlamak amacıyla kurulduğunu ifade etti.

17. Dönemde ‘’Büyük Güç Türkiye’’ adıyla bașlayan akademideki bazı yeniliklere de değinen Hotar; Öncelikle Siyaset 
akademisinin 17. Döneminde Bakanlarımız, Genel Bașkan Yardımcılarımız ve değerli akademisyenlerimizle illerdeki 
eğitim faaliyetlerinin yanı sıra uzaktan eğitim uygulamasının da bașlatıldığını belirterek tüm akademi katılımcılarına 
bașarılar diledi. Bu eğitimlerin ülkemizin geleceğine yön veren çalıșmalardan olduğunu belirtti. 

Hotar, ülkemizin her alanında Ar-GE çalıșmalarına önem verdiklerini ve 2009 yılında Gayrisafi Yurt İçi Ar-Ge harcama-
larına ayrılan bütçe 8 milyar iken bu rakamın 2014 de 17 milyar 598 milyon TL’ye yükseldiğini belirtti. Kurucu Genel 
Bașkanımız ve Cumhurbașkanımızın da bu konuya ne kadar önem verdiği hepimizin malumudur, kat ettiğimiz bu yol 
araștırma ve geliștirme konusunda gösterdiğimiz gayretin bir sonucudur diyen Hotar, her alanda olduğu gibi Ar-Ge 
çalıșmalarında da Türkiye Artık Eski Türkiye değildi dedi.

“BÜYÜK GÜÇ TÜRKİYE”
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2015
Kamu Hizmetleri 
Memnuniyet

Turizm

Sanayi

Ekonomi

• %15,4 Almanya
• %10,1 Rusya
• %6,4 İngiltere

Ülkemize Gelen 
Ülkeler Bazında

• GSYH % 11,7 artarak 
 1trilyon 953,6 milyar TL

• % 3,1 sanayi 
 üretimi arttı

Genel mutluluk düzeyi, 2015 

Çok Mutsuz Çok Mutlu

Mutlu

Mutsuz

Orta

7,6 % 7,6 %

8,3 %

30,3% 46,2%

Sağlık Hizmeti %72,3
Eğitim Hizmeti %59
Asayiş Hizmeti %69,8
Sosyal Güvenlik Kurumu %58,7




