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TÜRKİYE

100 yıl önce nasıl Antep’i Gazi yapan bir duruş
varsa, 100 sonra aynı duruş yeniden tecelli etti.
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Töreni'nde, 136 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü ana şahitlik ettiklerini söyledi.
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2007 yılı içinde projelendirilen, 2008 Ocak ayı itibarıyla faaliyete geçirilen 
Siyaset Akademisi, AK Parti'ye kurumsal bir kimlik kazandırmak ve parti 

mensupları arasında dil birliği sağlamak amacıyla kurulmuștur.

Uygulamaya bașlandıktan sonra her yıl hedefleri ve öncelikleri toplumun 
dinamiklerine göre kendini yenileyen bir yapıya dönüșmüștür. Siyaset Akad-
emisi herhangi bir siyasi kimlik gözetmeksizin, katılımcıları geleceğin Türki-
ye'sinin șekillenmesinde etkin rol üstlenecek bireyler olarak konumlandırıp, 
hem siyasal hem de kültürel donanım kazandırarak, bu sayede siyasi has-
sasiyetleri olan sorumluluk sahibi vatandașlar kılabilmek adına kendine bir 

görev edinmiștir. 

Kitapta Siyaset Akademisinin yeni hedefi, ‘’Büyük Güç Türkiye’’ için gerekli 
olan siyasi ve idari yapıların tartıșıldığı,  bilgilendirildiği, dünyadan örnekler 

ile somut uygulamaların olduğu bölümler yer almaktadır.

www.akparti.org.tr
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Anayasa değișikliği çalıșmamızı TBMM’ye sunulmak üzere imzaladık. Ülkemizin bu 
anayasa değișikliği ile birçok alanda büyük bir ivme kazanacağına inancımız tamdır. 
Ülkemizin geleceği adına atılacak bu adım için, meclisteki bütün partilerin katkı 
sunmalarını temenni ediyoruz. 

Bu anayasa değișikliğinin, parlamentoyu güçlendirdiğini, yürütmeyi güçlendirdiğini, 
Türkiye'de istikrarsızlıkları, koalisyonları bitirdiğini ve ne kadar yerinde bir değișiklik 
olduğunu çok geçmeden göreceğiz.

Anayasa çalıșmalarımızda Türkiye'nin üniter yapısına yönelik, Türkiye'nin rejimine 
yönelik bir değișiklik söz konusu değildir. Türkiye'deki rejim cumhuriyettir, demokra-
sidir ve biz bunu koruyan, bunun teminatını sağlayan hükümleri  daha da güçlendiri-
yoruz.

Yeni sistemle birlikte bir taraftan yönetimde istikrar sağlanacak, diğer taraftan daha 
güçlü ve kendi asli ișlevine yoğunlașmıș Meclis ile yasamada ve halk adına idarenin 
denetiminde çok daha güçlü bir sistem olacak. Bağımsız ve tarafsız yargıyla bütün-
leșen bu sistem Türkiye'nin önünü açacak. 

Türkiye 2023 ve ötesine giden iddialı hedefleri olan bir ülke. Bu hedeflere ulașabil-
memiz için çok çalıșmamız ve aynı zamanda birliğimizi güçlendirmemiz ve siyasi 
istikrarı sağlamamız gerekiyor. Bu çerçevede Cumhurbașkanlığı sistemi tarihi bir 
dönüșüm ile 21. Yüzyılın yükselen ülkesi olacak Türkiye’nin konumunu pekiștirecek-
tir.

AK PARTİ ADINA SAHİBİ
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ASELSAN’IN SİPARİŞ
DEFTERİ KABARIK

400 DOLARLIK BOR 4 MİLYON
 DOLARLIK YAKIT KATKISINA ÇEVRİLDİ 

Askeri ve sivil kullanıma yönelik yüksek teknoloji sistem 
çözümleri geliștiren ASELSAN'ın  elindeki  siparișlerin 
ekonomik büyüklüğü 5,7 milyar dolara ulaștı. Türkiye’nin 
lider savunma sanayii kurulusu olan ASELSAN, kamudan 
gelen taleplerin karșılanmasının yanı sıra yurt dıșı satıșların 
artırılması ve mevcut bilgi birikiminin sivil sektörlere 
tașınmasına yönelik çalıșmalar yürütüyor. 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile bir savunma sanayi 
firması tarafından yürütülen proje kapsamında 400 dolarlık 
bordan minimum ton değeri 4 milyon doları bulan yüzde 
96 saflıkta elementer bor ürünü elde edildi. Türkiye'de ilk 
kez sanayisel ebatlarda üretilen ürün, özellikle uzun menzilli 
füzelerde ve uzay roketlerinde yakıt katkısı olarak kullanıla-
bilecek.

24 YENİ KÜTÜPHANE 
KİTAPSEVERLERLE BULUŞACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, iki yılda 24 kütüphaneyi daha 
kitapseverlerin hizmetine sunacak. Bu kapsamda, Çanak-
kale, Denizli, İzmir, Batman, Balıkesir, Kırklareli, Mardin, 
Sakarya, Eskișehir, Samsun, Kastamonu, Edirne, Erzurum, 
Erzincan, Manisa, Ankara, Șırnak ve Kahramanmaraș'a 
toplam 24 yeni kütüphane kazandırılacak. Yine 2018 yılı 
sonuna kadar, 28 kütüphanenin binalarının yenilenmesi 

TÜRKiYE AKTÜALiTE ATLASI

hedefleniyor. 



SİGARA "DÜZ PAKETE" 
GİRİP TEZGAH ALTINA İNİYOR

Sağlık Bakanlığı sigara satıșlarında yeni  düzenlemeleri 
hayata geçirecek. Avustralya'nın kullandığı "düz  paket" 
yöntemi Türkiye'de de uygulanacak. Paket üzerinde marka 
görünmeyecek, sadece uyarılar yer alacak. 

MEVLANA MÜZESİ 
TURİSTLERİN GÖZDESİ OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri 
arasında bu yılın kasım ayına kadar en çok ziyaretçiyi 
Konya Mevlana Müzesi ağırladı. Bakanlığa bağlı müze ve 
ören yerlerini bu yıl kasım ayına kadar 4 milyon 877 bin 
474 kiși ziyaret etti. 

YABANCI ÖĞRENCİLERE TEŞVİK

Yurtdıșı Türkler ve Akraba Topluluklar Bașkanlığı, 
yabancı öğrencilerin Türkiye'yi tercih etmeleri için "uluslar-
arası öğrenci ve mezun bilgi sistemi" olușturmayı 
planlıyor.  İlk defa gelecek  yabancı  öğrencinin uçak bileti, 
öğrenim ücreti, aylık sigorta prim giderleri ile barınma ücret-
leri bașkanlık bütçesinden karșılanacak.



"AB, AVRUPALILARIN 
SESİNİ DUYMUYOR"

OBAMA GUANTANAMO’YU 
KAPATMA SÖZÜNÜ TUTAMADI

Avrupa Birliği (AB)  vatandașlarının yüzde 59'u AB'de 
seslerinin duyulmadığını düșünüyor. AB'nin resmi anketler-
ini düzenleyen "Eurobarometer" 24 Ekim-3 Kasım arasın-
da 28 üye ülkede 27 bin 678 kișilik örneklemle düzenlediği 
araștırmanın sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, AB 
üyeliğinin iyi bir șey olmadığı görüșü en fazla Yunanistan'da 
ortaya çıkıyor. Yunanistan'ı, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi, Avusturya, Slovakya, Hırvatistan, 
İngiltere, Portekiz, Macaristan, Litvanya, Fransa, Bulgar-
istan izliyor. 

ABD Bașkanı Barack Obama, 11 Eylül terör saldırıları ve 
akabinde ABD’nin Afganistan'ı ișgalinin ardından kurulan 
Guantanamo  hapishanesini  kapatma vaadini, sekiz yıllık 
görev süresinde tutamadı. Küba’nın  Guantanamo  Körfe-
zi’ndeki Amerikan donanma üssünde yer alan hapishane, 11 
Eylül saldırılarının ve akabinde ABD’nin Afganistan’ı ișgalinin 
ardından açıldı.

FRANSA'DA 
“RADİKALLEŞMEYLE” MÜCADELE

 İnternet üzerinde terör propagandası ve radikal hareketlere 
karșı etkin mücadele amacıyla temmuz ayında yasa 
değișikliğine giden Fransa'da mahkeme, Fas kökenli bir 
genci,  radikalleșme  ve terör örgütleri konularında araștır-
malar yapan ABD'li bir uzmanın sitesini ziyaret ettiği 
gerekçesiyle 6 ay kesinleșmiș hapis cezasına çarptırdı.

DÜNYA AKTÜALiTE ATLASI



İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI
 YENİ GENEL SEKRETERİNİ SEÇTİ

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde gerçekleștirilen İslam 
İșbirliği Teșkilatı (İİT) Dıșișleri Bakanları olağanüstü 
toplantısında Yusuf el-Useymin, teșkilatın 11'inci genel 
sekreterliğine seçildi. Sağlık sorunları sebebiyle istifa eden 
İİT Genel Sekreteri İyad Medeni'ye yaptığı çalıșmalardan 
dolayı teșekkür edildi ve el-Useymin'in yemin ederek 
görevine bașladığı kaydedildi.

İSRAİL BOYKOT ÇAĞRISI 
YAPANLARI ÜLKEYE ALMAYACAK

İsrail'e karșı  boykot  çağrısı  yapan kurulușların üyelerinin 
ülkeye girișini yasaklayan yasa tasarısının İsrail parlamento-
su Knesset'teki birinci oturumda kabul edildiği belirtildi. 
Söz konusu tasarının, yasalașması halinde İsrail İçișleri 
Bakanlığı'na "İsrail'i boykot eden kurulușlarla herhangi bir 
bağlantısı olanlara vize ve oturma izni vermeme" imkanı 
sağlayacağı kaydedildi.

MUSUL'DAKİ SİVİLLERİN DİCLE NEHRİ 
KIYISINDA YAŞAM MÜCADELESİ

Musul'u terör örgütü DEAȘ'tan kurtarma operasyonları 
kapsamında çıkan çatıșmalar sonucu köylerini terk eden 
siviller, tek geçim kaynağı hayvanlarından dolayı sığınmacı 
kamplarına gidemiyor ve çaresiz bir șekilde gelecek insani 
yardımların yolunu gözlüyor.
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Beștepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenle-
nen Elektrik Santralleri Toplu Açılıș Töreni'ne 
Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bașba-
kan Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak katıldı. Törende yaptığı 
konușmada, Bașbakan Binali Yıldırım, 158 yeni 
enerji üretim tesisinin toplu açılıșını yaptıklarını, 
bunların 5 milyar dolar tutarında olduğunu, 5 bin 
260 megavatlık kurulu güce sahip bulunduğunu 
belirtti.

Bașbakan Yıldırım, tesislerin hayırlı olmasını 
dileyerek, Türkiye'nin enerji ile ilgili kurulu kapa-
sitenin 2,5 kat artmasının "Türkiye'nin 3 kat 
büyüdüğü" anlamına geldiğini söyledi.

"Eğer Türkiye 
b ü y ü m e s e y d i , 
geçtiğimiz 14 yıl 
içerisinde ne 
enerjiden, yenile- 
nebilir enerji, alternatif enerji kaynaklarından 
ne de kapasitenin bu ölçüde büyümesinden 
söz edebilirdik" diyen Bașbakan Yıldırım, șöyle 
devam etti:

"Enerjideki kurulu gücümüzün büyümüș 
olması, tabiatıyla çok önemli ama bu 
büyümenin șekli daha önemli. Orada da 10 yıl 
önce devletin yapıp ișlettiği enerji tesisleri, 
toplam tesislerin yüzde 65'inden fazlayken, 
bugün yüzde 35'in altına düșmüștür. Yani ener-
jide kamu-özel sektör ișbirliği en güzel uygula-
nan bir model olarak kendini ispat etmiștir. Yap 
ișlet devret modelleri, su kullanımı ve bașka 
yöntemlerle enerjideki arz açığımız, devletin 
bütçe imkanlarını, kıt kaynakları kullanmadan 
özel sektörün imkanlarıyla kapatılmıș ve bu 
alanda Türkiye enerji arz güvenliği bakımından 
önemli bir konuma yükselmiștir. Hükümetimi- 
zin gündeminde șimdi enerjide çeșitliliği artır-

mak vardır. Türkiye olarak enerjide hala büyük 
oranda dıșa bağlı bir ülkeyiz. Dolayısıyla 2023 
yılına kadar enerjideki dıșa bağımlılığımızı azal-
tacak, çeșitliliğimizi artıracak projeler üzerinde 
çalıșmaya devam ediyoruz. Nükleer enerji 
santralleri bu bağlamda en önemli projeler 
arasında yer alıyor."

Vatandașa karșı dürüst olmaları gerektiğini ifade 
eden Bașbakan Yıldırım, aksi halde, vatandașın 
siyasete olan güveninin zedeleneceğini söyledi. 
Bașbakan Yıldırım, șunları kaydetti:

"Önümüzde daha yapacak çok ișimiz var, 
2023, 2053 hedef ve vizyonlarımızı 

gerçekleștirmek 
için büyümeye, 
üretmeye devam 
etmeliyiz. Onun 
için 2017'de 
b ü y ü m e m i z i 

daha da hedef olarak artırdık. 2017'de, 
2018'de, 2019'da yüzde 5'in üzerinde büyüme 
hedefliyoruz. Bu büyümenin gerektirdiği ener- 
jiyle ilgili kapasite artıșını da tabiatıyla sağla- 
mak zorundayız. Buna yönelik de çalıșma-
larımız, planlarımız hızlı bir șekilde devam 
ediyor. Enerji bakımından, enerji arz kapasitesi 
bakımından Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi 
durumundayız. 1998’de sadece 7,8 megavat 
rüzgar enerjisi yatırımı mevcutken bugün 5 bin 
300 megavata çıkmıșız. Yenilenebilir enerji 
kaynakları kurulu gücümüz 12 bin megavattan 
toplam 32 bin megavata yükselmiștir. Ne kadar 
alternatif enerjisi kaynağı üretirsek o kadar dıșa 
bağımlılığımız azaldığı gibi cari açığımıza da 
müspet katkı sağlanacak. Aynı zamanda 
içeride üretim, istihdam imkanı da sağlanmıș 
olacak" dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 
ebediyete intikalinin 78'inci yılında, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu tarafından Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 

anma törenine iştirak etti. 



Törene Cumhurbașkanı Erdoğan'ın yanı 
sıra Bașbakan Binali Yıldırım,  Anasaya 
Mahkemesi Bașkanı Zühtü Arslan, 
Genelkurmay Bașkanı Orgeneral Hulusi 
Akar,  bazı Bakanlar Kurulu üyeleri, 
Yargıtay Bașkanı İsmail Rüștü Cirit, 
Danıștay Bașkanı Zerrin Güngör,  TSK 
komuta kademesi,  Bașbakanlık Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Bașkanı Prof. Dr. Derya Örs  ile Anka-
ra'daki çeșitli okullarda eğitim gören 
öğrenciler katıldı.

Konușmasına, "Kurtuluș Savașımızın 
Bașkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi 
ilk  cumhurbașkanımız Gazi Mustafa 
Kemal'i rahmetle yad ediyorum" 
diyerek bașlayan  Cumhurbașkanı 
Erdoğan, bu vesileyle 15 Temmuz'da 
ülkelerini ve özgürlüklerini korumak için 
canlarını feda eden șehitlere, bu uğurda 
yaralanan gazilere, ölümü göze alarak 
caddeleri, sokakları dolduranlara 
șükranlarını iletti.
 
Milletin nezdinde Çanakkale Savașı, 
Kurtuluș Savașı, Doğu ve Güneydoğu'da 
yıllardır yürütülen terörle mücadele ile 15 
Temmuz darbe girișiminin hiçbir farkı 
bulunmadığını, hepsinin milletin yedi 
düvele karșı verdiği istiklal ve istikbal 
mücadeleleri olduğunu vurgulayan Cum-
hurbașkanı Erdoğan, bugün Türkiye'nin, 

Suriye ve Irak'ta izlediği politikayı, 
Avrupa Birliği ve  genel olarak Batı 
karșısındaki durușunu sorgulayanların, 
milletin asırlık hürriyet mücadelesinin 
anlamını kavrayamadığını ifade etti.

Törende yaptığı konușmada, "Türkiye 
Cumhuriyeti, gökten zembilli inmiș bir 
devlet değildir" ifadesini kullanan Cum-
hurbașkanı  Erdoğan, "Bu devletin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal de 
nevzuhur bir asker ve devlet adamı 
değildir. Șayet siz, 19 Mayıs 1919'u, 23 
Nisan 1920'yi, 29 Ekim 1923'ü, mesela 
1071 Malazgirt Zaferi'nden, 1299 
Osmanlı'nın kurulușundan, 1453 İstan-
bul'un fethinden ayrı görürseniz, yan-
lıșa düșersiniz" değerlendirmesinde 
bulundu.

Gençlere, "Burayı iyi kavramalı, iyi 
anlamalısınız" diye seslenen  Cumhur-
bașkanı  Erdoğan, konușmasına șöyle 
devam etti:

"Çünkü bunların hepsi de birbirinin 
devamıdır. Anadolu Selçuklu'nun bırak-
tığı yerden bayrağı nasıl Osmanlı 
devralmıșsa, Osmanlı'nın bıraktığı 
yerden de Cumhuriyet devralmıștır. 
Gazi Mustafa Kemal aslında bir 
Osmanlı zabitidir. Anadolu'ya da 
Osmanlı ordusunun resmi bir görevlisi 
olarak geçmiștir. Bunun için diyorum ki 
tarihimize bütünüyle sahip çıkacağız"  
dedi.
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Türkiye
Cumhuriyeti,

gökten zembilli 
inmiş bir devlet 

değildir

Tarihimize 
Bütünüyle 

Sahip Çıkacağız

“KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN BAŞKOMUTANI 
GAZİ MUSTAFA KEMAL'İ 

RAHMETLE YAD EDİYORUZ”
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Bașbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merke-
zi'nde düzenlenen "Bilișim Zirvesi 2016’daki 
konușmasına, "Geçmiște sektörle çok sıkça bir 
araya gelen ve bu sektörün Türkiye, kalkın-
mamız, refahımız için önemini her fırsatta vurgu-
layan bir arkadașınız olarak hem hasret gider-
mek hem de dostları bir arada görmek için bu 
toplantıya gelmeye karar verdim" ifadesiyle 
bașladı.

Zamanın ruhu olduğunu ve insanoğlunun geçirdiği 
zamanları o çağa uygun isimle adlandırdığını dile 
getiren  Bașbakan Yıldırım, konușmasını șöyle 
sürdürdü:

"Günümüzde teknolojik değișimin hızı ve 
dönüștürücü gücü, çok büyük büyük boyutlara 
ulașmıș gözüküyor. Öyle ki artık çağımız Endüstri 
4.0 ya da Dördüncü Sanayi Devrimi olarak ifade 
ediliyor. Japonya'da Sanayi 5.0 diye de 
adlandırılabiliyor. Adı ne olursa olsun, kavramlar 
ne olursa olsun hiç șüphesiz bugün sıkça dile 
getirdiğimiz bilgi ağları, online ve mobil teknolo-
jiler, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, siber 
fiziksel sistemler gibi yeni yeni gelișmelerden, 
bulușlardan söz ediyoruz. 18. yüzyılın sonlarında 
bașlayan Sanayi Devrimi'nin getirdikleriyle 19 ve 
20. yüzyıllarda bunların sonuçlarını, etkilerini 
gördük, yașadık. Bu dönem makinelerin çağı 
olmuș ve maalesef insanlık bilimden sömürgeci-
lik gibi bir canavar çıkarmıștır. Sömürgecilik ise 
peșine iki büyük dünya savașı ve korkunç yıkım-
ları takmıștır. O dönemde insanlık, teknolojik 
yeniliklere bir yandan tekamülünü sağlarken, 
diğer yandan insanlık tarihine kara leke olacak 
acıları yașamıștır.  Gelecek için hepimiz ümit 
ediyoruz ki, bilimin desteklediği sanayi üretimi, 
insanlara savaș yerine huzur, refah ve hayat 
standardını yükseltecek bilișim teknolojilerini 
sunar. Çünkü bilimsel üretim laboratuvardan 
çıkıp, insanın hayatına ulașmadıkça, insana 

değmedikçe kalın kitaplarda teorik bilgiler 
olmaktan öteye geçemez" dedi.

Bașbakan  Yıldırım, çağın geçerli kavramlarını 
"bilișim" ve "yenilikçilik" șeklinde sıralayarak, 
"Atılan adımlarda bu kavramları hesaba 
katmamak, bu zamanda yapılacak en büyük, en 
fahiș hata olacaktır. Günün bilișim ruhuyla 
çekilen ve heyecanla izlediğimiz bilim kurgu 
filmlerindeki gelecek tasavvurları gerçek hayatta 
bir bir tezahür ediyor. Anlașılmıștır ki bugün 
hayal ürünü dediğimiz șey, yarının gerçekliğidir" 
dedi.

Bașbakan   Yıldırım, Türkiye'nin,  bilișimi doğru 
kullanarak 2023 hedefleri doğrultusunda rahatlıkla 
dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olabi-
leceğini belirterek, "Ancak, çıtamızı küresel 
markalar ve küresel kullanım alanları olan teknolo-
jik ürünler üretme noktasına çıkarmamız gereki-
yor" dedi.

Bilișim Zirvesi 2016'da,  atılan doğru adımlarla 
2003 yılında 20 milyar lira civarında olan sektör 
büyüklüğünün, 2015'te yaklașık 4 kat artarak 90 
milyar liraya yükseldiğini anlatan Bașbakan 
Yıldırım,  "Türkiye'nin büyümesinin geçtiğimiz 15 
yıl içerisinde bir kat daha fazlası bilișimde 
büyümeyi ifade ediyor. Aslında bilișimdeki 
büyüme bunun çok daha üzerinde olması lazım. 
Biz bunu da yeterli görmüyoruz" dedi.

“BUGÜN HAYAL ÜRÜNÜ DEDİĞİMİZ 
ŞEY YARININ GERÇEKLİĞİDİR"

Artık Çağımız Endüstri 
4.0 ya da Dördüncü 

Sanayi Devrimi Olarak 
İfade Ediliyor



“BOTLARI BATIRAN BATI ZİHNİYETİNİ BİZ 
NE ZAMAN ZİHİNLERİMİZDE BATIRACAĞIZ?”
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Cumhurbașkanı  Recep Tayyip Erdoğan, İslam İșbirliği 
Teșkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların 
Rolü Bakanlar Konferansı'nda yaptığı konușmada, sağlık 
sorunları sebebiyle istifa eden İİT Genel Sekreteri  İyad 
Medeni'ye teșekkür ederek, yeni seçilen genel sekretere 
de bașarılar diledi.

Türkiye'nin, İstanbul'da 14-15 Nisan'da toplanan 13. 
İslam Zirvesi ile birlikte İİT'nin dönem bașkanlığını 
devraldığını hatırlatan  Cumhurbașkanı   Erdoğan, dönem 
bașkanlığını, İslam aleminin ve ülkelerin son derece ciddi 
sınamalardan geçtiği bir dönemde en verimli șekilde 
değerlendirmenin gayreti ve çabası içinde olduklarını dile 
getirdi.

Gündemde yer alan temel meselelerin çözümü için mutla-
ka yakın iș birliği içinde olunması, ortak hareket edilmesi 
gerektiğini vurgulayan  Cumhurbașkanı   Erdoğan, "Zira 
İslam aleminin șu an içinde bulunduğu en büyük sıkıntı; 
Rabbimizin emri istikametinde değil de, ne yazık ki tersi 
demek istemiyorum o da bize yakıșmaz, ona uzak bir 
tavır içinde yașamamızdan kaynaklanıyor. 'İnananlar 
kardeștir' diyoruz ama ne yazık ki kardeșliğimizin 
gereğini yerine getirmiyoruz. 'Hepiniz toptan sımsıkı 
Allah'ın ipine sarılın' hükmü ilahisi mevcut ama hepimiz 
toptan sımsıkı Allah'ın ipine değil, bașka yerlere sarılan-
lar var. Bu șekilde bir dağınıklık içinde olan bir İslam 
dünyası var. Bir milyar 700 milyon nüfus..." diye konuștu. 
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Cumhurbașkanı   Erdoğan, Türkiyeli bir Müslüman olarak 
Suriye, Irak, Afganistan, Somali, Yemen, Libya'da 
yașananlardan hicap duyduğunu, Akdeniz ve Ege'de 
derme çatma deniz araçlarıyla, sınır kapılarında itilip kakıl-
ma pahasına Avrupa ülkelerine gitmeye çalıșan 
Müslümanları gördükçe utandığını ve hicap duyduğunu 
ifade etti.

Ama bir taraftan da hırsının ve kininin arttığını belirten 
Erdoğan, șöyle devam etti:

"O dergilerinin kapağına Aylan bebeğin resmini basmak 
suretiyle, ondan bir șeyler kotarmaya çalıșanları 
gördükçe, kinim artıyor, hırsım artıyor. Çünkü dürüst 
değiller, samimi değiller. Aylan bebeği acaba oralara 
atan, oralara iten sebepler kim? Nasıl oldu bunlar? 
Oraya nasıl geldi? Ümran bebeğin resmini kalkıp da 
ekranlara getirmek, dergilerin kapağına basmak iș değil. 
Onları o hale getirenler kim? Önce bunun hesabını vere-

lim, bunu soralım. Botların içerisinde 70-100 kiși ondan 
sonra botu șișlemek suretiyle batıran o Batı zihniyetini 
biz ne zaman acaba zihinlerimizde batıracağız? Bunu 
soralım. Müslümanların içine düștüğü, düșürüldüğü bu 
zillete isyan etmeyenin bırakın imanını, ben insan-
lığından șüphe ederim" dedi.

Milletlerin ailelerden, ailelerin de bir kadın bir erkekten 
oluștuğunu, oradan da nesillerin çoğaldığını ifade eden 
Cumhurbașkanı Erdoğan, bunu için de güçlü ailelere ve 
güçlü milletlere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Cumhurbașkanı Erdoğan, "Kadını tamamıyla ilimden, 
irfandan, her șeyden uzak tutalım, siyasi hayatın içinde 
bulundurmayalım,  sosyal hayatın içinde bulundurma- 
yalım, sadece evde bulunsun yeter" mantığı ve anlayıșıy-
la güçlü bir millet olușturulamayacağını ifade ederek, 
"Onun için de 'Batı niye bu kadar ileride' deme hakkımız 
da yok" diye konuștu. 
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"OVİT TÜNELİ IŞIK 
GÖRÜNDÜ"

Bașbakan Binali Yıldırım, Ovit Dağı'nda düzenlenen "Ovit Tüneli 
Ișık Göründü" Töreni'nde yaptığı konușmada,  Ovit Dağı'nda 
muhteșem bir gün yașadıklarını, bugün 136 yıllık hayalin gerçeğe 
dönüștüğü ana șahitlik ettiklerini söyledi.

Kuzey ve güney koridorunun en önemli arteri konumunda olan 
Rize-Erzurum hattındaki büyük eserde ıșığı göreceklerini ifade 
eden  Bașbakan Yıldırım, "Yılların özlemi, rüyası bugün gerçeğe 
dönüșüyor.  Bu tünelin sonundaki ıșık artık herkese, hepimize 
görünüyor, geleceğimizi aydınlatıyor. Türkiye'de ulașım yıllar yılı 
hep bir dert oldu. Bitmek bilmeyen zor yollar, virajlar, dağlar, 
tepeler. Hangi canlar yok oldu? Hangi yuvalar söndü? Çok çekti-
niz. Ovit Dağı kasım ayı gelince kapanır, bir daha mayıs, hazirana 
kadar geçit vermez. 14 yıldır dağları deliyoruz, denizleri așıyoruz. 
Yetmedi, dünyanın bir ucundan bir ucuna uçuyoruz. Bu ülkenin 
her bir köșesini yollarla, tünellerle, trenlerle, feribotlarla, 
köprülerle, kanallarla imar etmeye kararlıyız. Yeter ki siz mutlu 
olun, yeter ki hasret bitsin, yeter ki sizlerin yüzü gülsün"  diye 
konuștu.

Bașbakan Yıldırım, Türkiye’nin geleceğini inșa etmek adına hayata 
geçirilen projelerin en anlamlarından birinin de bu tünel olduğunu 
belirtti.

Tünelin temelinin 2012 yılında "Milletin Adamı" Recep Tayyip 
Erdoğan'ın liderliğinde atıldığını anımsatan  Bașbakan Yıldırım, 
"Cumhurbașkanımız dedi ki, '130 yıllık hasret bitsin. Rize ve Erzu-
rum ile iki Potomya'yı bir araya getirelim. Potomya'yı, Mezo-
potamya ile bir araya getirecek tarihi yolculuğu bașlattık. Hayırlı 
uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bașbakan Yıldırım, tünelin 1 milyar 140 milyon liraya mal olduğunu 
belirtti.

Ulaștırma, Denizcilik ve Haberleșme Bakanı Ahmet Arslan'ın 
konușmasında "Tünelimiz 2018 yılında bitecek." dediğini hatırlatan 
Bașbakan Yıldırım, "2018'de bitecek olur mu, 2018'i bekler misi- 
niz? Bakın, buradan müteahhitlere, yüklenicilere ve Bakanımıza 
açıkça söylüyorum. Bu tünel, 2017’nin sonunda hizmete girecek. 
Ona göre hesabınızı, çalıșmanızı yapın. Bir an önce artık bu 
hasret bitsin. Dağlar geçit versin, milletimiz birbiriyle bulușsun, 
kardeșliğimiz daim olsun" değerlendirmesinde bulundu.

“130 Yıllık Hasret Bitsin”
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"ILGAZ'I DİZE 
                           GETİREN PROJE"



Giriş ve çıkışları "köpek balığı 
ağzı" şeklinde projelendirildi

Biri 5 bin 370 metre, diğeri ise
5 bin 391 metrelik iki tüpten 
oluşuyor

35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunda 
ulaşım 8 dakikaya düşecek

Yıllık 345 bin 655 saat
8,3 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağlayacak
Ekonomiye katkısı 38,2 milyon lira

16,8 kilometre olan Ilgaz Dağı 
yolu 5,4 kilometre kısalarak
11,4 kilometreye inecek

Tünel, İç Anadolu'yu Batı 
Karadeniz'e bağlayacak 

KA
ST
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ON

U

ÇANKIRI

ILGAZ DAĞI

Özellikle kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası olan Ilgaz 
Dağı, yıl sonuna kadar açılması planlanan "Ilgaz 15 
Temmuz İstiklal Tüneli"yle hem sürücülerin, hem 

turizmin, hem de ekonominin yüzünü 
güldürecek

"ILGAZ'I DİZE 
                           GETİREN PROJE"
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KARADENİZ

1 : 378 220

10 km

İKİZDEREİSPİR

OVİT TÜNELİ’NDE IŞIK GÖRÜNDÜ

Rize-Erzurum kara yolu güzergahındaki 2 bin 640 rakımlı 
Ovit Dağı'nda yapımı sürdürülen Ovit Tüneli’nde kazı 

çalışmaları % 98 tamamlandı

TAMAMLANAN

%98

TOPLAM UZUNLUĞU

14,3 kilometre

İSPİR

İKİZDERE

ÇİĞ TÜNELİ
1369 metresi

Karadeniz ile Doğu 
Anadolu Bölgesi arasında 
kışın yoğun kar ve çığ 
tehlikesi nedeniyle aksayan 
ulaşım, kesintisiz ve güvenli hale 
gelecek

250 km olan Rize - Erzurum 
karayolu, 200 kilometreye düşecek

Doğudaki illerin en kestirme yoldan 
Karadeniz'e ve dünya pazarlarına 
açılmasını sağlayacak 

TRABZON
RİZE
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Bașbakan Binali Yıldırım, Trabzon ziyareti kapsamında halka 
hitap etti. Konușmasına, "Horonun, hamsinin, kemençenin, 
tulumun güzel șehri Trabzon'u muhabbetle selamlıyorum" 
sözleriyle bașlayan Bașbakan Yıldırım, Trabzon meydanlarının, 
darbe girișiminde bulunulan 15 Temmuz gecesi Ankara, İstan-
bul, Hakkari, Diyarbakır, Sivas, Hatay, Bingöl ile kalp kalbe, 
omuz omuza vererek, Türkiye'ye sahip çıktığını belirtti.

O gece, 81 ilin kenetlenerek, tüm vatandașların tek yürek, tek 
bilek olarak gereken cevabı verdiğini ifade eden Yıldırım, Türk 
milletinin demokrasi nöbetlerini ihmal etmediğini, Türkiye'nin 
27 gün nöbet tutarken, Trabzon'un 35 gün nöbet tuttuğunu 
hatırlattı. Bașbakan Yıldırım, șöyle konuștu:

"O hainler var ya o hainler, her șeyi hesap ettiler, tankları, 
uçakları, helikopterleri gasp ettiler. Milli iradeye darbe 
yapmaya kalktılar ama bir șeyi hesap edemediler. Türkiye 
sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ı hesap edemediler, onun 
arkadașlarını, milletten iradesini alan Hükümeti, AK Parti'yi, 
milleti hesap edemediler. O millet ki her türlü zillete karșı 
Türkiye'nin onurunu, geleceğini kurtaran millettir. Darbecile- 
rin önüne göğsünü siper ederek ülkeyi karanlıktan kurtaran 
böyle aziz milletin önünde ancak șapka çıkarılır" dedi.

Darbe girișimi sırasında 246 vatandașın șehit, 2 bin 194 
vatandașın da gazi olduğunu hatırlatan  Bașbakan Yıldırım, 
șehitler arasında Trabzonlu Sedat Kaplan ile Samet Uslu'nun 
da bulunduğunu bildirdi.  Bașbakan  Yıldırım, 15 Temmuz'un 
necip Türk milletinin yeniden diriliși ve yükseliși olduğunu 
vurguladı.

"O gün 79 milyon vatan evladı ayrı 
gayrı olmadan bir olmuș, beraber 
olmuș ve birlikte Türkiye olmuștur." 
diyen  Bașbakan Yıldırım,  Cumhur-
bașkanlığı Külliyesi önündeki 
demokrasi nöbetleri sırasında  "Dik 
dur reis horon yeni bașlıyor" 
șeklindeki pankartın dikkatini çektiğini 
dile getirdi.

Başbakan Binali  Yıldırım, yanına sohbet 
etmek için gelen Trabzonspor taraftarı 
Emdiye nineyle fotoğraf çektirdi.

"DİK DUR REİS
                  HORON YENİ BAŞLIYOR"
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Türkiye'nin 
Onurunu, 
Geleceğini 
Kurtaran 
Millettir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vak-
fınca (TDV) yaptırılan Minsk Camisi'nin açılış törenine eşi 

Emine Erdoğan ile katıldı. 
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Tarihi bir ana șahitlik ettiklerini belirten Cumhurbașkanı Erdoğan, açılıșı Belarus Devlet Bașkanı 
Aleksandr Lukașenko ile yapmaktan duyduğu bahtiyarlığı ifade etti.

Lukașenko bașta olmak üzere eserin yapımında emeği geçenlere teșekkür eden  Cumhur-
bașkanı Erdoğan, "İnșallah bu ibadethane aynı zamanda Türk-Belarus dostluğunun da 
simgelerinden biri olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Belarus'un farklı köken ve 
inanca sahip insanların aynı 
çatı altında huzur ve barıș 
içerisinde yașadığı bir ülke 
olduğuna ișaret eden Cumhur-
bașkanı Erdoğan, "Burada farklılıkların bir tehdit ve tehlike olarak değil büyük bir zenginlik 
olarak görüldüğüne șahit oluyoruz. Dinleri, kültürleri, inançları farklı olan insanlar aynı ortak 
gelecek vizyonuyla Belarus’un istikrarı, büyümesi, uluslararası alanda hak ettiği yeri alması 
için var gücüyle çalıșıyor" diye konuștu.

Belarus’un bu özelliğinin, içinden geçilen sıkıntılı dönemde çok değerli olduğuna inandığını 
belirten Cumhurbașkanı Erdoğan, șu ifadelere yer verdi:

"Bu güzel manzaraya maalesef dünyanın birçok ülkesinde rastlamak mümkün değildir. Avru-
pa'nın ülkelerinin bir kısmında hoșgörüsüzlük, tahammülsüzlük, kendinden olmayanı 
düșman görme gibi hastalıklar adeta veba gibi yayılıyor. Sırf kimliği, kılık kıyafeti, inancı farklı 
olduğu için insanlar ayrımcı politikaların, șiddetin muhatabı olabiliyor. Bilhassa canlarını 
kurtarmak, kendilerine güvenli bir gelecek kurabilmek için dünyanın çalkantılı bölgelerinden 
kaçan mazlumların Avrupa kapılarına dayandıkları, buralarda yașadıkları dramları hepimiz 
izliyoruz."
 
54 Yıl Önce Sovyet Rejimi Yıkmıștı

Yaklașık 100 bin Müslümanın yașadığı Belarus'un bașkenti Minsk'te 54 yıl önce Sovyet rejimi 
tarafından yıkılan Minsk Camisi'nin yenileme çalıșmalarına 2003 yılında bașlandı ancak 
çalıșmalar uzun süre tamamlanamadı. Caminin yapımını, 2014 yılında Türkiye Diyanet Vakfı 
üstlendi.

TDV tarafından aslına 
uygun yaptırılan cami, 
Tatar mimarisine göre 
inșa ettirildi. Caminin 
mihrap, minber, kürsü 
ile halı, tezyinat 
çalıșmaları Ankara’da 
yaptırılarak Minsk’e 
getirildi. Giriș katında 
konferans salonu, sergi 
salonu, fuaye ve 
bilgisayar odaları bulu-
nan cami, 2 bin 500 
kișinin aynı anda ibadet 
edebileceği kapasitede 
tasarlandı.

MİNSK CAMİ HİZMETE AÇILDI

Türk-Belarus Dostluğunun da 
Simgelerinden Biri Olacaktır

Caminin 1900 yılındaki fotoğrafı.



26 AK Parti Aralık 2016     15.YIL

Konușmasına, “Sizleri, șahsım, heyetim, ülkem ve 
milletim adına en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle, saygıyla selamlıyorum.” diyerek bașlayan 
Cumhurbașkanı   Erdoğan,  “Sizlere, Türkiye’den 
gönül dolusu selamlar getirdim. Șahsınızda, bir kez 
daha, tüm Pakistanlı kardeșlerime sevgilerimi, 
saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum” ifadesini 
kullandı.
Cumhurbașkanı   Erdoğan, 2012 yılında gerçekleștir- 
diği ziyaretinde de ortak oturuma katıldığını anımsata-
rak, yaklașık 4,5 yıl aradan sonra, milli iradenin sem-

bolü olan bu kurumda, tekrar 
bir araya gelmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Pakistan’ın, değerlerine sahip 
çıkarak ve demokrasinin 
ișletilebileceğini bașarıyla 

göstererek İslam dünyası için önemli bir örnek olduğuna 
ișaret eden Cumhurbașkanı  Erdoğan, "Türkiye ve Pakis- 
tan’ın ilișkileri, herhangi iki devlet arasındaki diplomatik 
temasların çok ötesinde bir özelliğe sahiptir. Biz, sözde 
değil, hakiki manada iki kardeș ülkeyiz. İnsanlarımız 
arasında öyle derin bir dostluk ve sevgi bağı vardır ki 
bizler Pakistanlı kardeșlerimizin sevinciyle sevinir, kede- 
riyle kederleniriz. Sizlerin de aynı duygular içinde 
olduğunuzu biliyorum. Ülkelerimiz ve milletlerimiz tarih 
boyunca hep bu anlayıșla hareket etmișlerdir.  Mevlana 
Celaleddin Rumi, geniș anlamıyla bu coğrafyada doğan, 
feyzini ve ilmini, Anadolu’dan dünyaya yayan ortak bir 
değerimizdir" diye konuștu.
 
İki ülke arasındaki dostluğun derinliğini görmek için uzağa 
gitmeye gerek olmadığını ve sadece son bir asırdaki 
gelișmelere bakılmasının yeterli olacağını vurgulayan Cum-
hurbașkanı  Erdoğan, șunları kaydetti:

"Çanakkale Savașı sırasında binlerce 
Pakistanlı kardeșimizin, çok zor șartları 
göze alarak yardımımıza geldiğini hiçbir zaman 
unutmadık, unutmayacağız. Kurtuluș Savașımızda 
gördüğümüz desteği ve dayanıșmayı hiçbir zaman 
hatırımızdan çıkarmadık, çıkarmayacağız. Bugünkü 
Türkiye’nin temellerinde, Balkan Savașı’nda Osman-
lı’ya yardım için gelip, Çanakkale Savașı’na, ardından 
Kurtuluș Savașı’na katılan, Cumhuriyetin ilanından 
sonra da ülkemize büyük katkıları olan Abdurrahman 
Peșaveri gibi nice Pakistanlı kahramanın alın teri ve 
emeği vardır. O Abdurrahman Peșaveri ki annesi 
kendisine ‘Artık eve dön.’ diye mesaj gönderdiğinde, 
‘Anadolu ișgal altındayken dönemem.’ diyerek cevap 
vermiș bir kardeșimizdir. Bizim gözümüzde, 
Muhammed İkbal ile Mehmet Akif’in bir farkı yoktur, 
her ikisi de istiklalimizin ve istikbalimizin șairleridir.” 

‘ANADOLU İŞGAL 
ALTINDAYKEN DÖNEMEM’

Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Pakis- 
tan ziyareti kapsamında Pakistan Parlamento-
sunda gerçekleștirilen Ulusal Meclis ve Senato 
ortak oturumunda konuștu.
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Konușmasına, “Sizleri, șahsım, heyetim, ülkem ve 
milletim adına en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle, saygıyla selamlıyorum.” diyerek bașlayan 
Cumhurbașkanı   Erdoğan,  “Sizlere, Türkiye’den 
gönül dolusu selamlar getirdim. Șahsınızda, bir kez 
daha, tüm Pakistanlı kardeșlerime sevgilerimi, 
saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum” ifadesini 
kullandı.
Cumhurbașkanı   Erdoğan, 2012 yılında gerçekleștir- 
diği ziyaretinde de ortak oturuma katıldığını anımsata-
rak, yaklașık 4,5 yıl aradan sonra, milli iradenin sem-

bolü olan bu kurumda, tekrar 
bir araya gelmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Pakistan’ın, değerlerine sahip 
çıkarak ve demokrasinin 
ișletilebileceğini bașarıyla 

göstererek İslam dünyası için önemli bir örnek olduğuna 
ișaret eden Cumhurbașkanı  Erdoğan, "Türkiye ve Pakis- 
tan’ın ilișkileri, herhangi iki devlet arasındaki diplomatik 
temasların çok ötesinde bir özelliğe sahiptir. Biz, sözde 
değil, hakiki manada iki kardeș ülkeyiz. İnsanlarımız 
arasında öyle derin bir dostluk ve sevgi bağı vardır ki 
bizler Pakistanlı kardeșlerimizin sevinciyle sevinir, kede- 
riyle kederleniriz. Sizlerin de aynı duygular içinde 
olduğunuzu biliyorum. Ülkelerimiz ve milletlerimiz tarih 
boyunca hep bu anlayıșla hareket etmișlerdir.  Mevlana 
Celaleddin Rumi, geniș anlamıyla bu coğrafyada doğan, 
feyzini ve ilmini, Anadolu’dan dünyaya yayan ortak bir 
değerimizdir" diye konuștu.
 
İki ülke arasındaki dostluğun derinliğini görmek için uzağa 
gitmeye gerek olmadığını ve sadece son bir asırdaki 
gelișmelere bakılmasının yeterli olacağını vurgulayan Cum-
hurbașkanı  Erdoğan, șunları kaydetti:

"Çanakkale Savașı sırasında binlerce 
Pakistanlı kardeșimizin, çok zor șartları 
göze alarak yardımımıza geldiğini hiçbir zaman 
unutmadık, unutmayacağız. Kurtuluș Savașımızda 
gördüğümüz desteği ve dayanıșmayı hiçbir zaman 
hatırımızdan çıkarmadık, çıkarmayacağız. Bugünkü 
Türkiye’nin temellerinde, Balkan Savașı’nda Osman-
lı’ya yardım için gelip, Çanakkale Savașı’na, ardından 
Kurtuluș Savașı’na katılan, Cumhuriyetin ilanından 
sonra da ülkemize büyük katkıları olan Abdurrahman 
Peșaveri gibi nice Pakistanlı kahramanın alın teri ve 
emeği vardır. O Abdurrahman Peșaveri ki annesi 
kendisine ‘Artık eve dön.’ diye mesaj gönderdiğinde, 
‘Anadolu ișgal altındayken dönemem.’ diyerek cevap 
vermiș bir kardeșimizdir. Bizim gözümüzde, 
Muhammed İkbal ile Mehmet Akif’in bir farkı yoktur, 
her ikisi de istiklalimizin ve istikbalimizin șairleridir.” 
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TRT'nin 52 yıllık bir geçmișe sahip 
olduğunu belirten  Cumhurbașkanı  
Erdoğan, kurumun son dönemde 
gerçekleștirdiği bașarılı projelerle, 
ulusal ve uluslararası alanda yayın 
hayatına yaptığı katkılarla dikkatleri 
üzerine çektiğini söyledi.

Cumhurbașkanı   Erdoğan, daha 
önce hayata geçirilen TRT kanallarını 
hatırlatarak, TRT World'ün kendi 
alanında çok önemli bir boșluğu 
dolduracağına inandığını ifade etti.

Bugün 14 televizyonuyla, 16 radyo 
kanalıyla, 5 dergisiyle, 41 dil ve 
lehçede yapılan internet yayınlarıyla, 
13 ülkedeki temsilcilikleriyle TRT'nin, 
dünyanın sayılı medya kurulușları 
arasında yer aldığını vurgulayan 
Cumhurbașkanı   Erdoğan, 
konușmasını șöyle sürdürdü:

"Ben arkasına böyle bir birikimi ve 
gücü alan TRT World'ün, sloganın-
da ifade edildiği gibi gerçekten de 
Türkiye'nin dünyaya açılan pence- 
resi olacağına inanıyorum.  TRT 
World'ün yeni bir dil ile hikayeyi 
yeniden anlatmak, mikrofonu 
konușturulmayanlara uzatmak, 
kamerayı görülmeyenlere çevirmek 
hedefini de son derece kıymetli 
buluyorum. Uluslararası medyanın 
büyük ölçüde birbirine benzediği, 
sunucular ve kanallar farklılașsa da 
haberin kurgusunun ve dilinin tek 

düze hale geldiği bir dönemde, 
böyle bir misyonla ortaya çıkmak 
takdire șayandır." 

Cumhurbașkanı  Erdoğan, iddia 
sahibi olmanın, zorlukları göğüsle-
meyi daha bașından kabul etmek 
demek olduğunu kaydederek,  TRT 
World'ün, aralarında dünya çapında 
üne sahip 36 farklı ülkeden gaze-
tecilerin yer aldığı deneyimli kadro-
suyla, bu misyonu yerine getirecek 
donanıma fazlasıyla sahip olduğunu 
gördüğünü vurguladı.

Cumhurbașkanı   Erdoğan,  ülkenin 
son 14 yılda yașadığı sessiz devrimin 
en görünür olduğu alanların bașında 
dıș politikanın geldiğini belirterek, 
"Burada șunu açık ve net olarak 
ifade etmek isterim. Türkiye bizim 
dönemimizde dıș politika tasav-
vurunda ciddi bir paradigma 
değișikliğine gitmiștir. Bugün Türk 
dıș politikasının ana ekseni, insani 
değerler, bunun yanında milli çıkar-
ların tam uyumu üzerine kuruludur" 
dedi.
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Türkiye'nin 
Dünyaya Açılan 

Penceresi Olacağına 
İnanıyorum

Beștepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 
"TRT World Tanıtım Gecesi" Cumhurbașkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleștirildi.



YENİDEN YAPILANDIRMA
SONUÇLARI AÇIKLANDI
Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında 
77,6 milyar liralık alacağın yapılandırıldığını bildirdi

YAPILANDIRILAN TOPLAM TUTAR 

77,6 MİLYAR TL
8 milyon 527 bin 452 
başvuru oldu

4 milyon 382 bin 606'sı
internetten

4 milyon 144 bin 846'sı
vergi dairesine gelerek veya
posta yoluyla

Kapsama giren toplam
borçlu sayısı 6,3 milyon 

Başvuran kişi sayısı
4,8 milyon

BORÇLULARIN % 76’SI BORÇLARINI YAPILANDIRDI

BAZI VERGİ TÜRLERİ İTİBARIYLA YAPILANDIRMA

1,2 MİLYON MÜKELLEF
BORCUNU PEŞİN ÖDEMEYİ

TERCİH ETTİ

MTV
 1,7 milyar lira

TRAFİK PARA CEZASI
 1,4 milyar lira 

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDAN USULSÜZ GEÇİŞLER
 271 milyon lira 

GELİR VERGİSİ
 3,2 milyar lira

KDV
 15,5 milyar lira

ÖTV
 1,8 milyar lira

YURT-KUR ÖĞRENİM VE HARÇ KREDİLERİ
 1,2 milyar lira

BELEDİYELER
 3,6 milyar lira
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İHRACAT

İTHALAT

%0,5 ARTIŞ

%3 AZALIŞ
İhracatın 
ithalatı

karşılama 
oranı

%0,8
AZALDI

17 MİLYAR 4 MİLYON $

16 MİLYAR 918 MİLYON $

12 MİLYAR 841 MİLYON $

13 MİLYAR 240 MİLYON $ % 78,3

% 75,5

Türkiye'nin ihracatı, ekimde geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 3 azaldı, ithalatı 

ise yüzde 0,5 arttı

AB'ye yapılan 
ihracat, ekimde 
geçen yılın aynı 
ayına göre

Dış ticaret açığı da yüzde 13,2 artışla
3 milyar 678 milyon dolardan 4 milyar 164 

milyon dolara çıktı

Ekim 2015 Ekim 2016

AB'YE YAPILAN İHRACAT

ALMANYA
İNGİLTERE

IRAK
İTALYA

1 MİLYAR 308 MİLYON $
1 MİLYAR 49 MİLYON $
774 MİLYON $
739 MİLYON $

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

ÇİN
ALMANYA

RUSYA
İTALYA

2 MİLYAR 214 MİLYON $
1 MİLYAR 757 MİLYON $
1 MİLYAR 204 MİLYON $
850 MİLYON $

EN FAZLA İTHALAT YAPILAN ÜLKELER

6,2 MİLYAR $
AB'nin 
ihracattaki 
payı

%47,3

%48,4

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ
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FİKRİ IŞIK
Milli Savunma Bakanı

RÖPORTAJ



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

15 Temmuz’da aldığım ilk bilgi bir 
darbe girișimi gibi durmuyordu, ancak 
daha sonra gelen bilgiler bunun bir 
darbe girișimi olduğunu gösterince 
tabi ülkemiz adına çok üzüldüm. 
Türkiye’nin aldığı bunca mesafeden 
sonra, bu çağda, böyle bir ülkede 
birilerinin darbeye yeltenmiș olması 
ülkemiz ve milletimiz adına çok 
üzücü. Ama sonrasında Sayın Cum-
hurbașkanımızın çağrısı ve Sayın 
Bașbakanımızın ‘bu bir kalkıșmadır 
buna gereken cevap verilecektir’ 
açıklaması ile birlikte milletimizin oluk 
oluk meydanları doldurması ve 
teșkilatımızın bu konuda gerçekten 
olağanüstü bir gayret göstermesi 
hepimizi gelecek adına çok sevindirdi. 
Gecenin bașlangıcı çok karanlıktı, 
ama sabah çok aydınlık bir geleceğe 
uyandık. O açıdan milletimiz aslında 
demokratik olgunluğunu da sadece 
ülkede değil, bütün dünyaya da 
göstermiș oldu. Türkiye’ye 
demokrasiyle ilgili eleștiri yapanları da 
mahcup eden değerli bir süreci 
yașamıș olduk. Darbeye karșı ortaya 
konan tavır bütün dünyaya örnek 
oldu. Hatta daha sonra pek çok 
ülkede Türkiye’de halkın bu darbeye 
karșı direniși ve darbeyi bastırması 
çok büyük övgü aldı ve pek çok 
ülkeye de örnek oldu.

15 Temmuz akșamı Sayın Cumhur-
bașkanımızın, Sayın Bașbakanımızın 

     Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni- 
den bir yapılanmaya girmesinin 
ülkemiz açısından önemini nasıl 
değerlendirirsiniz?

15 Temmuz’dan bugüne kadar 
yaptığımız aslında çok yapısal bir 
dönüșüm. Türkiye 1826’daki Yeniçeri 
Ocağı kapandıktan sonraki en büyük 
dönüșümünü yani 190 yıl sonra 
hayata geçirdi. Burada çok temel 
noktalar var bunlardan birincisi, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin üzerindeki gerek-
siz yüklerden TSK’nın kurtarılması. 
Hiçbir demokratik ülkede silahlı 
kuvvetlerin üzerinde olmaması gere- 
ken yükler maalesef Türkiye’de 
TSK’nın üzerine yüklenmiș. Bu gerek-
siz yüklerden dolayı TSK’nın asıl ișine 
yeteri kadar zaman ayırmasının 
mümkün olmadığını gördük, 15 
Temmuz bu gerçeği bütün boyutlarıy-
la ortaya çıkardı. Dolayısıyla, birinci 

dönüșümün en önemli ayaklarından 
biri TSK’nın üzerindeki gereksiz 
yüklerin atılmasıdır. Bu noktada 
modern demokrasiler de savunma 

bakanlığının tașıması gereken yükleri 
Savunma Bakanlığına aldık. Diğer 
kurumların yapması gereken ișleri de 
diğer kurumlara verdik. TSK harekâta 
odaklanan, asli ișine daha fazla 
zaman ve enerji harcayan bir konuma 
geldi. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri 
açısından da çok önemli bir kazançtır.
İkincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
üzerindeki demokratik denetim 
arttırıldı. Bütün demokratik ülkelerde 
silahlı kuvvetlerin üzerinde millet 
iradesinin bir denetimi vardır, 
demokratik denetim diyoruz buna. Bu 
demokratik denetim 15 Temmuz’la 
birlikte arttırıldı, bu da çok önemli bir 
dönüșüm. Bir bașka nokta ise, 
demokratik ülkelerde silahlı gücün tek 
merkezde toplanmaması ve gücün 
dengelenmesidir. TSK’da gücü 
dengeleyecek birtakım adımlar atıldı. 
Son olarak da, asker ve sivilin birlikte 
çalıșmasını sağlayacak yeni bir ortam 
ve konsept olușturuldu. Milli Savun-
ma Bakanlığında 15 Temmuz’dan 
önce idari kadroda neredeyse hiç sivil 
yokken, șimdi idari kadroda yaklașık 
yüzde 60 sivil, yüzde 40 asker oranına 
geldik. Askerle sivilin birlikte 
çalıșmasını çok önemsiyoruz. Bu 
kültürün kazanılmasını, sivilin askere, 
askerin sivile önyargıyla değil de, 
karșılıklı anlayıșla yaklașmasının 
önümüzdeki süreç açısından da son 
derece kritik olduğunu düșünüyoruz. 
Onun için askerle sivilin birlikte çalıșa-
cağı bu yapının dönüșümünü de 
gerçekleștirmiș olduk. Bunlar Türki-
ye’nin 190 yıl sonra yaptığı en kritik 
yapısal dönüșümlerdir.

astsubayın yetișmesi için yapılması 
gereken tüm çalıșmaları yapacak. 
Bașta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak 
üzere ülkemizin savunma sektörünün 
ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik 
çalıșmaları yapacak, Türkiye’nin 
bugüne kadar ki birikimini geleceğe 
tașıyacak pek çok çalıșmayı yapacak 
bir üniversite olarak kuruldu. Bir taraf-
ta askerlerimizin en iyi șekilde yetiș- 
mesi, diğer taraftan askeri birikimin 
geleceğe tașınması ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı nitelikli 
insan kaynağının yetiștirilmesi Milli 
Savunma Üniversitesinin en temel 
görevi.

Ayrıca savuma sektöründe çalıșan 
sivil sayımız çok az. Bu alanda Milli 
Savunma Üniversitesi sadece aske- 
rimize hizmet vermeyecek, aynı 
zamanda savunma alanında çalıșan 
sivillerimize de hizmet verecek. Kara 
harp okulu, deniz harp okulu, hava 
harp okulu ve astsubay meslek 
yüksekokulları Milli Savunma Üniver-
sitemizin bünyesine alındı. Bunun 
dıșında pek çok enstitü ve kurmaylık 
eğitimi de Milli Savunma Üniversitem-
izin bünyesine alındı. Geçtiğimiz 
süreçte TSK’nın hem birikimini değer-
lendireceğiz, hem de gelecekteki 
ihtiyaçlarına yönelik insan kaynağını 
șimdiden üniversitemiz aracılığıyla 
yetiștirmeye bașlayacağız.

    Son dönemlerde büyük atılımlar 
gerçekleștirdiğimiz Yerli ve Milli 
Savunma sanayii hamlelerimizi 
nasıl değerlendirirsiniz?

Türkiye çok stratejik bir coğrafyada 
yer alıyor ve bundan dolayı böyle bir 

coğrafyada bulunan bir ülkenin kendi 
ürettiği savunma sanayine ekmek 
kadar, su kadar ihtiyacı var. Burada 
dıșa bağımlılık kesinlikle Türkiye için 
hayati tehdittir ve tehlikedir. Bunu 
bildiğimiz için 14 yıldır AK Parti iktidarı 
olarak savunma sanayinde bir yerli-
leșme ve millileșme hamlesi 
yapıyoruz. Allah’a hamdolsun, 14 
yılda verilen emekler bugün artık ardı 
ardına ürüne dönüșmeye bașladı. 14 
yıl önce 2002’de Türkiye’nin savunma 
sanayindeki yerlilik oranı yüzde 
24’teydi ve bu yüzde 24’ün de niteliği 
çok düșüktü, șu anda yüzde 60’ı 
geçtik 14 yıl içerisinde, aynı zamanda 
da nitelik artıșı da yakaladık. Yani 
sadece oran olarak Türkiye 2,5 kata 
yakın bir artıș sağlamadı, aynı zaman-
da niteliği de çok yukarlara çıkardı. 
Artık Türkiye kendi ihtiyacı olan pek 
çok silahı kendisi üretebiliyor. Bu, 
Türkiye için çok büyük bir bașarıdır, 
14 yılda alınan mesafe Türkiye için 
iftihar vesilesidir. Ancak daha 
yapmamız gereken ișlerimiz var, 
gitmemiz gereken mesafemiz var, kat 
etmemiz gereken yolumuz var.

Önümüzdeki süreçte özellikle daha 
çok kritik teknolojilere yoğunlașa-
cağız, daha çok yarın temininde 
sıkıntı çekilebilecek kritik silahların 
üretimine yoğunlașacağız. Bugüne 
kadar kendi milli piyade tüfeğini 
üretemeyen bir Türkiye’den, dünyanın 
en iyi tüfeklerinden birini üreten bir 
Türkiye noktasına geldik. Kendi 
topunu üretemeyen bir ülkeden çok 
güçlü ve etrafta da artık beğenilen 
topları üreten, kendi tankını üreten, 
kendi insansız hava aracını üreten, 
kendi helikopterini üreten, kendi 

uydusunu geliștiren bir Türkiye konu-
muna hamdolsun geldik. Șimdi milli 
muharip uçağını üreten, kendi füze ve 
hava savunma sistemini üreten bir 
ülke konuma gelmek için çalıșıyoruz. 
Almamız gereken daha mesafe var. 
Savunma sanayinde artık projelerin 
süresini kısaltmak, projeleri daha hızlı 
hayata geçirmek ve maliyeti etkin 
çözümler üretmek için çalıșıyoruz. 
Savunma sanayii Türkiye’nin iftihar 
edeceği, göğsünü kabartacağı pek 
çok bașarıya imza attı, inșallah bu 
bașarıları daha da yukarılara tașımak 
için de çalıșıyoruz. Bundan sonra 
savuma sanayii Türkiye’nin temel 
önceliklerinden biri olmaya devam 
edecek.

AK Parti reformcu kimliğiyle de sürekli 
ülkeye hizmet etme açısından son 
derece önemli bir özelliğidir. İște Milli 
Savunma Bakanlığındasınız, son 
dönemde yaptığımız reformlar biraz 
önce ifade ettim 190 yıl sonra yapılan 
reformlar. Türkiye’de 2002 yılına 
kadar hayal bile edilemeyen pek çok 
mesele çözülmüș durumda. 
Bașörtüsü konusunu düșünün, imam 
hatiplerin önündeki engellerin kaldırıl-
ması, demokrasi üzerindeki bütün 
vesayet müesseselerinin kaldırılması, 
bunu yaparken de bir küresel ekono-
mik krizin içerisinden bașarıyla çıka-
bilmek. Demokrasiden ekonomiye 
kadar, ulașımdan sosyal güvenliğe 
kadar pek çok alanda AK Parti çok 
büyük hizmetler yaptı. Hizmet etmek 
gerek șart, ama yeter șart değil. Yeter 
șart, bu hizmeti yaparken milletin 
gönlünde olabilmek. AK Parti milletin 
gönlüne girmeyi ve gönlünde kalmayı 
bașardı.

AK Parti’nin en önemli gücü teșkilat-
larıdır. Ben daha önce teșkilatçılık 
yapmıș bir arkadașınızım. AK Parti 
kurulduğunda Kocaeli Ar-Ge Bașkanı 
olarak bașlamıștım, İl Teșkilat 
Bașkanlığı yaptım, 4 yıl İl Bașkanlığı 
yaptım, 2007’de milletvekili seçildik-
ten sonra da 5,5 yıl Genel Merkezde 
Bölge Koordinatörü ve Teșkilat 
Bașkan Yardımcılığı görevinde bulun-
dum. Bu süreçte gördüğüm, teșkilat-
larımız partimiz ve iktidarımızla 

halkımız arasındaki en güçlü 
köprüdür. Bu köprünün gücü aslında 
AK Parti’nin de gücüdür. Allah’a 
șükürler olsun bugüne kadar bu 
köprü sapasağlam kaldı; ki çok kritik 
süreçlerde biz teșkilatın ne kadar 
önemli olduğunu hep gördük. Bizim 
teșkilatlarımız havanın oksijeni gibidir, 
normal zamanlarda çok farkına 
varmayız, ama oksijenin azalmaya 
bașladığında hangi sıkıntılarla 
karșılașacağımızı iyi biliriz. Bunun için 
teșkilatlarımız bizim bundan sonraki 
yapacağımız çalıșmalarda yine en 
büyük gücümüz olacak. Adeta AK 
Parti’nin gözü, kulağıdır teșkilatlar, 
halkımızın da ağzı, dilidir. AK Partinin 
gözü, kulağıdır, çünkü halk ne 
düșünüyor, ne istiyor, hangi beklentisi 
var, bunu aktaracak olan teșkilat-
larımızdır. Halkımızın da yine ağzı, 
dilidir, halkımız ne istiyor, bizden ne 
bekliyor, bunların da ulaștırılmasında 
yine en önemli gücümüz teșkilat-
larımızdır.

Bugüne kadar Türkiye’de pek çok 
parti siyaset hayatında boy gösterdi. 
Genelde iki kategori var; kitle partileri 
vardı teșkilatları olmadığı için belli bir 
süre sonra rüzgarın önünde durama-
dılar, kaybolup gittiler veya ideolojileri 
var, güçlü teșkilatları var, fakat büyük 
kitlelere ulașamadılar. AK Parti bu 
paradigmayı değiștirdi, hem çok 
güçlü bir kitle partisi, hem de çok 
güçlü teșkilatlara sahip. AK Parti’yi 
Türk siyasi hayatında rekor üzerine 
rekor kıran bir parti haline getiren de 
bu, hem güçlü büyük bir kitle partisi 
olması, hem de çok güçlü teșkilatlara 
sahip olması.

AK PARTİ MİLLETİN GÖNLÜNE GİRMEYİ 
VE GÖNLÜNDE KALMAYI BAŞARDI

Bakan Fikri Ișık Kocaeli'de halkla birlikte meydan nöbetinde

Gecenin Başlangıcı Çok Karanlıktı, Ama 
Sabah Çok Aydınlık Bir Geleceğe Uyandık

Ben FETÖ’yle 
Mücadeleyi Devletin 

Beka Mücadelesi 
Olarak Görüyorum

larından temizlenmesi ve bu ülkeye 
bir daha tehdit olmayacak șekilde de 
bertaraf edilmesi en temel 
önceliğimizdir.

ortaya koyduğu tavır ve milletimizin 
durușu Türkiye’de demokrasinin 
olgunlaștığını, millet iradesinin artık 
kimse tarafından eğilip bükülemeye-
ceğini ve değiștirilemeyeceğini ortaya 
koydu. Günün sonunda kazanan yine 
Türkiye oldu ama bir ihanet șebeke-
sinin böyle bir darbeye teșebbüs 
etmiș olması da bu ihanet șebeke-
sinin devletin tüm kurumlarından 
kazılmasını bir mecburiyet haline 
getirdi. Ben FETÖ’yle mücadeleyi 
devletin beka mücadelesi olarak 
görüyorum. FETÖ’yle mücadelede 
gösterilecek gevșekliği, bu beka 
mücadelesini yeteri kadar kavra- 
yamamak veya beka mücadelesinin 
zarara uğraması olarak görürüm. O 
açıdan da o günden bugüne kadar 
yapılan mücadele ki aslında bu çok 
daha önce bașlamıș bir mücadele 
ama 15 Temmuz’dan sonra artık bu 
hain örgütün devletin tüm kurum-

  Yeni Kurulan Milli Savunma 
Üniversitesi Türk Silahlı Kuvvetle- 
rine hangi noktalarda katkı sağla- 
yacaktır?

Milli Savunma Üniversitesi çağdaș 
anlamda iyi bir subayın ve iyi bir 

   AK Parti’nin her girdiği seçim- 
den zaferle çıkmasını sağlayan 
etkenler nelerdir?

AK Partinin her girdiği seçimden 
zaferle çıkmasının bana göre en temel 
sebebi, AK Partinin bu süreçte halk-
tan hiç kopmaması. Hizmet ettiği 
halde sonraki seçimi kazanamayan 
partiler gördük veya çok güçlü halk 
desteğiyle gelip de bir seçim sonra 
barajı așamayan partiler de gördük. 
AK Parti’nin Kurucu Genel Bașkanı, 
Cumhurbașkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın özellikle halktan hiç 
kopmayan tavrı, halkın isteklerini ve 
beklentilerini sürekli en önde tutan, 
milli iradenin üzerinde hiçbir irade 
tanımayan anlayıșı ve AK Parti kadro-
larının da liderinin gösterdiği bu 
çizgideki yoluna emin adımlarla 
devam etmesi bugüne kadarki 
bașarılarımızın altında yatan en 
önemli noktalardır.



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

15 Temmuz’da aldığım ilk bilgi bir 
darbe girișimi gibi durmuyordu, ancak 
daha sonra gelen bilgiler bunun bir 
darbe girișimi olduğunu gösterince 
tabi ülkemiz adına çok üzüldüm. 
Türkiye’nin aldığı bunca mesafeden 
sonra, bu çağda, böyle bir ülkede 
birilerinin darbeye yeltenmiș olması 
ülkemiz ve milletimiz adına çok 
üzücü. Ama sonrasında Sayın Cum-
hurbașkanımızın çağrısı ve Sayın 
Bașbakanımızın ‘bu bir kalkıșmadır 
buna gereken cevap verilecektir’ 
açıklaması ile birlikte milletimizin oluk 
oluk meydanları doldurması ve 
teșkilatımızın bu konuda gerçekten 
olağanüstü bir gayret göstermesi 
hepimizi gelecek adına çok sevindirdi. 
Gecenin bașlangıcı çok karanlıktı, 
ama sabah çok aydınlık bir geleceğe 
uyandık. O açıdan milletimiz aslında 
demokratik olgunluğunu da sadece 
ülkede değil, bütün dünyaya da 
göstermiș oldu. Türkiye’ye 
demokrasiyle ilgili eleștiri yapanları da 
mahcup eden değerli bir süreci 
yașamıș olduk. Darbeye karșı ortaya 
konan tavır bütün dünyaya örnek 
oldu. Hatta daha sonra pek çok 
ülkede Türkiye’de halkın bu darbeye 
karșı direniși ve darbeyi bastırması 
çok büyük övgü aldı ve pek çok 
ülkeye de örnek oldu.

15 Temmuz akșamı Sayın Cumhur-
bașkanımızın, Sayın Bașbakanımızın 

     Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni- 
den bir yapılanmaya girmesinin 
ülkemiz açısından önemini nasıl 
değerlendirirsiniz?

15 Temmuz’dan bugüne kadar 
yaptığımız aslında çok yapısal bir 
dönüșüm. Türkiye 1826’daki Yeniçeri 
Ocağı kapandıktan sonraki en büyük 
dönüșümünü yani 190 yıl sonra 
hayata geçirdi. Burada çok temel 
noktalar var bunlardan birincisi, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin üzerindeki gerek-
siz yüklerden TSK’nın kurtarılması. 
Hiçbir demokratik ülkede silahlı 
kuvvetlerin üzerinde olmaması gere- 
ken yükler maalesef Türkiye’de 
TSK’nın üzerine yüklenmiș. Bu gerek-
siz yüklerden dolayı TSK’nın asıl ișine 
yeteri kadar zaman ayırmasının 
mümkün olmadığını gördük, 15 
Temmuz bu gerçeği bütün boyutlarıy-
la ortaya çıkardı. Dolayısıyla, birinci 

dönüșümün en önemli ayaklarından 
biri TSK’nın üzerindeki gereksiz 
yüklerin atılmasıdır. Bu noktada 
modern demokrasiler de savunma 

bakanlığının tașıması gereken yükleri 
Savunma Bakanlığına aldık. Diğer 
kurumların yapması gereken ișleri de 
diğer kurumlara verdik. TSK harekâta 
odaklanan, asli ișine daha fazla 
zaman ve enerji harcayan bir konuma 
geldi. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri 
açısından da çok önemli bir kazançtır.
İkincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
üzerindeki demokratik denetim 
arttırıldı. Bütün demokratik ülkelerde 
silahlı kuvvetlerin üzerinde millet 
iradesinin bir denetimi vardır, 
demokratik denetim diyoruz buna. Bu 
demokratik denetim 15 Temmuz’la 
birlikte arttırıldı, bu da çok önemli bir 
dönüșüm. Bir bașka nokta ise, 
demokratik ülkelerde silahlı gücün tek 
merkezde toplanmaması ve gücün 
dengelenmesidir. TSK’da gücü 
dengeleyecek birtakım adımlar atıldı. 
Son olarak da, asker ve sivilin birlikte 
çalıșmasını sağlayacak yeni bir ortam 
ve konsept olușturuldu. Milli Savun-
ma Bakanlığında 15 Temmuz’dan 
önce idari kadroda neredeyse hiç sivil 
yokken, șimdi idari kadroda yaklașık 
yüzde 60 sivil, yüzde 40 asker oranına 
geldik. Askerle sivilin birlikte 
çalıșmasını çok önemsiyoruz. Bu 
kültürün kazanılmasını, sivilin askere, 
askerin sivile önyargıyla değil de, 
karșılıklı anlayıșla yaklașmasının 
önümüzdeki süreç açısından da son 
derece kritik olduğunu düșünüyoruz. 
Onun için askerle sivilin birlikte çalıșa-
cağı bu yapının dönüșümünü de 
gerçekleștirmiș olduk. Bunlar Türki-
ye’nin 190 yıl sonra yaptığı en kritik 
yapısal dönüșümlerdir.

astsubayın yetișmesi için yapılması 
gereken tüm çalıșmaları yapacak. 
Bașta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak 
üzere ülkemizin savunma sektörünün 
ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik 
çalıșmaları yapacak, Türkiye’nin 
bugüne kadar ki birikimini geleceğe 
tașıyacak pek çok çalıșmayı yapacak 
bir üniversite olarak kuruldu. Bir taraf-
ta askerlerimizin en iyi șekilde yetiș- 
mesi, diğer taraftan askeri birikimin 
geleceğe tașınması ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı nitelikli 
insan kaynağının yetiștirilmesi Milli 
Savunma Üniversitesinin en temel 
görevi.

Ayrıca savuma sektöründe çalıșan 
sivil sayımız çok az. Bu alanda Milli 
Savunma Üniversitesi sadece aske- 
rimize hizmet vermeyecek, aynı 
zamanda savunma alanında çalıșan 
sivillerimize de hizmet verecek. Kara 
harp okulu, deniz harp okulu, hava 
harp okulu ve astsubay meslek 
yüksekokulları Milli Savunma Üniver-
sitemizin bünyesine alındı. Bunun 
dıșında pek çok enstitü ve kurmaylık 
eğitimi de Milli Savunma Üniversitem-
izin bünyesine alındı. Geçtiğimiz 
süreçte TSK’nın hem birikimini değer-
lendireceğiz, hem de gelecekteki 
ihtiyaçlarına yönelik insan kaynağını 
șimdiden üniversitemiz aracılığıyla 
yetiștirmeye bașlayacağız.

    Son dönemlerde büyük atılımlar 
gerçekleștirdiğimiz Yerli ve Milli 
Savunma sanayii hamlelerimizi 
nasıl değerlendirirsiniz?

Türkiye çok stratejik bir coğrafyada 
yer alıyor ve bundan dolayı böyle bir 

coğrafyada bulunan bir ülkenin kendi 
ürettiği savunma sanayine ekmek 
kadar, su kadar ihtiyacı var. Burada 
dıșa bağımlılık kesinlikle Türkiye için 
hayati tehdittir ve tehlikedir. Bunu 
bildiğimiz için 14 yıldır AK Parti iktidarı 
olarak savunma sanayinde bir yerli-
leșme ve millileșme hamlesi 
yapıyoruz. Allah’a hamdolsun, 14 
yılda verilen emekler bugün artık ardı 
ardına ürüne dönüșmeye bașladı. 14 
yıl önce 2002’de Türkiye’nin savunma 
sanayindeki yerlilik oranı yüzde 
24’teydi ve bu yüzde 24’ün de niteliği 
çok düșüktü, șu anda yüzde 60’ı 
geçtik 14 yıl içerisinde, aynı zamanda 
da nitelik artıșı da yakaladık. Yani 
sadece oran olarak Türkiye 2,5 kata 
yakın bir artıș sağlamadı, aynı zaman-
da niteliği de çok yukarlara çıkardı. 
Artık Türkiye kendi ihtiyacı olan pek 
çok silahı kendisi üretebiliyor. Bu, 
Türkiye için çok büyük bir bașarıdır, 
14 yılda alınan mesafe Türkiye için 
iftihar vesilesidir. Ancak daha 
yapmamız gereken ișlerimiz var, 
gitmemiz gereken mesafemiz var, kat 
etmemiz gereken yolumuz var.

Önümüzdeki süreçte özellikle daha 
çok kritik teknolojilere yoğunlașa-
cağız, daha çok yarın temininde 
sıkıntı çekilebilecek kritik silahların 
üretimine yoğunlașacağız. Bugüne 
kadar kendi milli piyade tüfeğini 
üretemeyen bir Türkiye’den, dünyanın 
en iyi tüfeklerinden birini üreten bir 
Türkiye noktasına geldik. Kendi 
topunu üretemeyen bir ülkeden çok 
güçlü ve etrafta da artık beğenilen 
topları üreten, kendi tankını üreten, 
kendi insansız hava aracını üreten, 
kendi helikopterini üreten, kendi 

uydusunu geliștiren bir Türkiye konu-
muna hamdolsun geldik. Șimdi milli 
muharip uçağını üreten, kendi füze ve 
hava savunma sistemini üreten bir 
ülke konuma gelmek için çalıșıyoruz. 
Almamız gereken daha mesafe var. 
Savunma sanayinde artık projelerin 
süresini kısaltmak, projeleri daha hızlı 
hayata geçirmek ve maliyeti etkin 
çözümler üretmek için çalıșıyoruz. 
Savunma sanayii Türkiye’nin iftihar 
edeceği, göğsünü kabartacağı pek 
çok bașarıya imza attı, inșallah bu 
bașarıları daha da yukarılara tașımak 
için de çalıșıyoruz. Bundan sonra 
savuma sanayii Türkiye’nin temel 
önceliklerinden biri olmaya devam 
edecek.

AK Parti reformcu kimliğiyle de sürekli 
ülkeye hizmet etme açısından son 
derece önemli bir özelliğidir. İște Milli 
Savunma Bakanlığındasınız, son 
dönemde yaptığımız reformlar biraz 
önce ifade ettim 190 yıl sonra yapılan 
reformlar. Türkiye’de 2002 yılına 
kadar hayal bile edilemeyen pek çok 
mesele çözülmüș durumda. 
Bașörtüsü konusunu düșünün, imam 
hatiplerin önündeki engellerin kaldırıl-
ması, demokrasi üzerindeki bütün 
vesayet müesseselerinin kaldırılması, 
bunu yaparken de bir küresel ekono-
mik krizin içerisinden bașarıyla çıka-
bilmek. Demokrasiden ekonomiye 
kadar, ulașımdan sosyal güvenliğe 
kadar pek çok alanda AK Parti çok 
büyük hizmetler yaptı. Hizmet etmek 
gerek șart, ama yeter șart değil. Yeter 
șart, bu hizmeti yaparken milletin 
gönlünde olabilmek. AK Parti milletin 
gönlüne girmeyi ve gönlünde kalmayı 
bașardı.

AK Parti’nin en önemli gücü teșkilat-
larıdır. Ben daha önce teșkilatçılık 
yapmıș bir arkadașınızım. AK Parti 
kurulduğunda Kocaeli Ar-Ge Bașkanı 
olarak bașlamıștım, İl Teșkilat 
Bașkanlığı yaptım, 4 yıl İl Bașkanlığı 
yaptım, 2007’de milletvekili seçildik-
ten sonra da 5,5 yıl Genel Merkezde 
Bölge Koordinatörü ve Teșkilat 
Bașkan Yardımcılığı görevinde bulun-
dum. Bu süreçte gördüğüm, teșkilat-
larımız partimiz ve iktidarımızla 

halkımız arasındaki en güçlü 
köprüdür. Bu köprünün gücü aslında 
AK Parti’nin de gücüdür. Allah’a 
șükürler olsun bugüne kadar bu 
köprü sapasağlam kaldı; ki çok kritik 
süreçlerde biz teșkilatın ne kadar 
önemli olduğunu hep gördük. Bizim 
teșkilatlarımız havanın oksijeni gibidir, 
normal zamanlarda çok farkına 
varmayız, ama oksijenin azalmaya 
bașladığında hangi sıkıntılarla 
karșılașacağımızı iyi biliriz. Bunun için 
teșkilatlarımız bizim bundan sonraki 
yapacağımız çalıșmalarda yine en 
büyük gücümüz olacak. Adeta AK 
Parti’nin gözü, kulağıdır teșkilatlar, 
halkımızın da ağzı, dilidir. AK Partinin 
gözü, kulağıdır, çünkü halk ne 
düșünüyor, ne istiyor, hangi beklentisi 
var, bunu aktaracak olan teșkilat-
larımızdır. Halkımızın da yine ağzı, 
dilidir, halkımız ne istiyor, bizden ne 
bekliyor, bunların da ulaștırılmasında 
yine en önemli gücümüz teșkilat-
larımızdır.

Bugüne kadar Türkiye’de pek çok 
parti siyaset hayatında boy gösterdi. 
Genelde iki kategori var; kitle partileri 
vardı teșkilatları olmadığı için belli bir 
süre sonra rüzgarın önünde durama-
dılar, kaybolup gittiler veya ideolojileri 
var, güçlü teșkilatları var, fakat büyük 
kitlelere ulașamadılar. AK Parti bu 
paradigmayı değiștirdi, hem çok 
güçlü bir kitle partisi, hem de çok 
güçlü teșkilatlara sahip. AK Parti’yi 
Türk siyasi hayatında rekor üzerine 
rekor kıran bir parti haline getiren de 
bu, hem güçlü büyük bir kitle partisi 
olması, hem de çok güçlü teșkilatlara 
sahip olması.
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Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin 

Üzerindeki 
Demokratik Denetim 
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ama 15 Temmuz’dan sonra artık bu 
hain örgütün devletin tüm kurum-

  Yeni Kurulan Milli Savunma 
Üniversitesi Türk Silahlı Kuvvetle- 
rine hangi noktalarda katkı sağla- 
yacaktır?

Milli Savunma Üniversitesi çağdaș 
anlamda iyi bir subayın ve iyi bir 

   AK Parti’nin her girdiği seçim- 
den zaferle çıkmasını sağlayan 
etkenler nelerdir?

AK Partinin her girdiği seçimden 
zaferle çıkmasının bana göre en temel 
sebebi, AK Partinin bu süreçte halk-
tan hiç kopmaması. Hizmet ettiği 
halde sonraki seçimi kazanamayan 
partiler gördük veya çok güçlü halk 
desteğiyle gelip de bir seçim sonra 
barajı așamayan partiler de gördük. 
AK Parti’nin Kurucu Genel Bașkanı, 
Cumhurbașkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın özellikle halktan hiç 
kopmayan tavrı, halkın isteklerini ve 
beklentilerini sürekli en önde tutan, 
milli iradenin üzerinde hiçbir irade 
tanımayan anlayıșı ve AK Parti kadro-
larının da liderinin gösterdiği bu 
çizgideki yoluna emin adımlarla 
devam etmesi bugüne kadarki 
bașarılarımızın altında yatan en 
önemli noktalardır.



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

15 Temmuz’da aldığım ilk bilgi bir 
darbe girișimi gibi durmuyordu, ancak 
daha sonra gelen bilgiler bunun bir 
darbe girișimi olduğunu gösterince 
tabi ülkemiz adına çok üzüldüm. 
Türkiye’nin aldığı bunca mesafeden 
sonra, bu çağda, böyle bir ülkede 
birilerinin darbeye yeltenmiș olması 
ülkemiz ve milletimiz adına çok 
üzücü. Ama sonrasında Sayın Cum-
hurbașkanımızın çağrısı ve Sayın 
Bașbakanımızın ‘bu bir kalkıșmadır 
buna gereken cevap verilecektir’ 
açıklaması ile birlikte milletimizin oluk 
oluk meydanları doldurması ve 
teșkilatımızın bu konuda gerçekten 
olağanüstü bir gayret göstermesi 
hepimizi gelecek adına çok sevindirdi. 
Gecenin bașlangıcı çok karanlıktı, 
ama sabah çok aydınlık bir geleceğe 
uyandık. O açıdan milletimiz aslında 
demokratik olgunluğunu da sadece 
ülkede değil, bütün dünyaya da 
göstermiș oldu. Türkiye’ye 
demokrasiyle ilgili eleștiri yapanları da 
mahcup eden değerli bir süreci 
yașamıș olduk. Darbeye karșı ortaya 
konan tavır bütün dünyaya örnek 
oldu. Hatta daha sonra pek çok 
ülkede Türkiye’de halkın bu darbeye 
karșı direniși ve darbeyi bastırması 
çok büyük övgü aldı ve pek çok 
ülkeye de örnek oldu.

15 Temmuz akșamı Sayın Cumhur-
bașkanımızın, Sayın Bașbakanımızın 

     Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni- 
den bir yapılanmaya girmesinin 
ülkemiz açısından önemini nasıl 
değerlendirirsiniz?

15 Temmuz’dan bugüne kadar 
yaptığımız aslında çok yapısal bir 
dönüșüm. Türkiye 1826’daki Yeniçeri 
Ocağı kapandıktan sonraki en büyük 
dönüșümünü yani 190 yıl sonra 
hayata geçirdi. Burada çok temel 
noktalar var bunlardan birincisi, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin üzerindeki gerek-
siz yüklerden TSK’nın kurtarılması. 
Hiçbir demokratik ülkede silahlı 
kuvvetlerin üzerinde olmaması gere- 
ken yükler maalesef Türkiye’de 
TSK’nın üzerine yüklenmiș. Bu gerek-
siz yüklerden dolayı TSK’nın asıl ișine 
yeteri kadar zaman ayırmasının 
mümkün olmadığını gördük, 15 
Temmuz bu gerçeği bütün boyutlarıy-
la ortaya çıkardı. Dolayısıyla, birinci 

dönüșümün en önemli ayaklarından 
biri TSK’nın üzerindeki gereksiz 
yüklerin atılmasıdır. Bu noktada 
modern demokrasiler de savunma 

bakanlığının tașıması gereken yükleri 
Savunma Bakanlığına aldık. Diğer 
kurumların yapması gereken ișleri de 
diğer kurumlara verdik. TSK harekâta 
odaklanan, asli ișine daha fazla 
zaman ve enerji harcayan bir konuma 
geldi. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri 
açısından da çok önemli bir kazançtır.
İkincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
üzerindeki demokratik denetim 
arttırıldı. Bütün demokratik ülkelerde 
silahlı kuvvetlerin üzerinde millet 
iradesinin bir denetimi vardır, 
demokratik denetim diyoruz buna. Bu 
demokratik denetim 15 Temmuz’la 
birlikte arttırıldı, bu da çok önemli bir 
dönüșüm. Bir bașka nokta ise, 
demokratik ülkelerde silahlı gücün tek 
merkezde toplanmaması ve gücün 
dengelenmesidir. TSK’da gücü 
dengeleyecek birtakım adımlar atıldı. 
Son olarak da, asker ve sivilin birlikte 
çalıșmasını sağlayacak yeni bir ortam 
ve konsept olușturuldu. Milli Savun-
ma Bakanlığında 15 Temmuz’dan 
önce idari kadroda neredeyse hiç sivil 
yokken, șimdi idari kadroda yaklașık 
yüzde 60 sivil, yüzde 40 asker oranına 
geldik. Askerle sivilin birlikte 
çalıșmasını çok önemsiyoruz. Bu 
kültürün kazanılmasını, sivilin askere, 
askerin sivile önyargıyla değil de, 
karșılıklı anlayıșla yaklașmasının 
önümüzdeki süreç açısından da son 
derece kritik olduğunu düșünüyoruz. 
Onun için askerle sivilin birlikte çalıșa-
cağı bu yapının dönüșümünü de 
gerçekleștirmiș olduk. Bunlar Türki-
ye’nin 190 yıl sonra yaptığı en kritik 
yapısal dönüșümlerdir.

astsubayın yetișmesi için yapılması 
gereken tüm çalıșmaları yapacak. 
Bașta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak 
üzere ülkemizin savunma sektörünün 
ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik 
çalıșmaları yapacak, Türkiye’nin 
bugüne kadar ki birikimini geleceğe 
tașıyacak pek çok çalıșmayı yapacak 
bir üniversite olarak kuruldu. Bir taraf-
ta askerlerimizin en iyi șekilde yetiș- 
mesi, diğer taraftan askeri birikimin 
geleceğe tașınması ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı nitelikli 
insan kaynağının yetiștirilmesi Milli 
Savunma Üniversitesinin en temel 
görevi.

Ayrıca savuma sektöründe çalıșan 
sivil sayımız çok az. Bu alanda Milli 
Savunma Üniversitesi sadece aske- 
rimize hizmet vermeyecek, aynı 
zamanda savunma alanında çalıșan 
sivillerimize de hizmet verecek. Kara 
harp okulu, deniz harp okulu, hava 
harp okulu ve astsubay meslek 
yüksekokulları Milli Savunma Üniver-
sitemizin bünyesine alındı. Bunun 
dıșında pek çok enstitü ve kurmaylık 
eğitimi de Milli Savunma Üniversitem-
izin bünyesine alındı. Geçtiğimiz 
süreçte TSK’nın hem birikimini değer-
lendireceğiz, hem de gelecekteki 
ihtiyaçlarına yönelik insan kaynağını 
șimdiden üniversitemiz aracılığıyla 
yetiștirmeye bașlayacağız.

    Son dönemlerde büyük atılımlar 
gerçekleștirdiğimiz Yerli ve Milli 
Savunma sanayii hamlelerimizi 
nasıl değerlendirirsiniz?

Türkiye çok stratejik bir coğrafyada 
yer alıyor ve bundan dolayı böyle bir 

coğrafyada bulunan bir ülkenin kendi 
ürettiği savunma sanayine ekmek 
kadar, su kadar ihtiyacı var. Burada 
dıșa bağımlılık kesinlikle Türkiye için 
hayati tehdittir ve tehlikedir. Bunu 
bildiğimiz için 14 yıldır AK Parti iktidarı 
olarak savunma sanayinde bir yerli-
leșme ve millileșme hamlesi 
yapıyoruz. Allah’a hamdolsun, 14 
yılda verilen emekler bugün artık ardı 
ardına ürüne dönüșmeye bașladı. 14 
yıl önce 2002’de Türkiye’nin savunma 
sanayindeki yerlilik oranı yüzde 
24’teydi ve bu yüzde 24’ün de niteliği 
çok düșüktü, șu anda yüzde 60’ı 
geçtik 14 yıl içerisinde, aynı zamanda 
da nitelik artıșı da yakaladık. Yani 
sadece oran olarak Türkiye 2,5 kata 
yakın bir artıș sağlamadı, aynı zaman-
da niteliği de çok yukarlara çıkardı. 
Artık Türkiye kendi ihtiyacı olan pek 
çok silahı kendisi üretebiliyor. Bu, 
Türkiye için çok büyük bir bașarıdır, 
14 yılda alınan mesafe Türkiye için 
iftihar vesilesidir. Ancak daha 
yapmamız gereken ișlerimiz var, 
gitmemiz gereken mesafemiz var, kat 
etmemiz gereken yolumuz var.

Önümüzdeki süreçte özellikle daha 
çok kritik teknolojilere yoğunlașa-
cağız, daha çok yarın temininde 
sıkıntı çekilebilecek kritik silahların 
üretimine yoğunlașacağız. Bugüne 
kadar kendi milli piyade tüfeğini 
üretemeyen bir Türkiye’den, dünyanın 
en iyi tüfeklerinden birini üreten bir 
Türkiye noktasına geldik. Kendi 
topunu üretemeyen bir ülkeden çok 
güçlü ve etrafta da artık beğenilen 
topları üreten, kendi tankını üreten, 
kendi insansız hava aracını üreten, 
kendi helikopterini üreten, kendi 

uydusunu geliștiren bir Türkiye konu-
muna hamdolsun geldik. Șimdi milli 
muharip uçağını üreten, kendi füze ve 
hava savunma sistemini üreten bir 
ülke konuma gelmek için çalıșıyoruz. 
Almamız gereken daha mesafe var. 
Savunma sanayinde artık projelerin 
süresini kısaltmak, projeleri daha hızlı 
hayata geçirmek ve maliyeti etkin 
çözümler üretmek için çalıșıyoruz. 
Savunma sanayii Türkiye’nin iftihar 
edeceği, göğsünü kabartacağı pek 
çok bașarıya imza attı, inșallah bu 
bașarıları daha da yukarılara tașımak 
için de çalıșıyoruz. Bundan sonra 
savuma sanayii Türkiye’nin temel 
önceliklerinden biri olmaya devam 
edecek.

AK Parti reformcu kimliğiyle de sürekli 
ülkeye hizmet etme açısından son 
derece önemli bir özelliğidir. İște Milli 
Savunma Bakanlığındasınız, son 
dönemde yaptığımız reformlar biraz 
önce ifade ettim 190 yıl sonra yapılan 
reformlar. Türkiye’de 2002 yılına 
kadar hayal bile edilemeyen pek çok 
mesele çözülmüș durumda. 
Bașörtüsü konusunu düșünün, imam 
hatiplerin önündeki engellerin kaldırıl-
ması, demokrasi üzerindeki bütün 
vesayet müesseselerinin kaldırılması, 
bunu yaparken de bir küresel ekono-
mik krizin içerisinden bașarıyla çıka-
bilmek. Demokrasiden ekonomiye 
kadar, ulașımdan sosyal güvenliğe 
kadar pek çok alanda AK Parti çok 
büyük hizmetler yaptı. Hizmet etmek 
gerek șart, ama yeter șart değil. Yeter 
șart, bu hizmeti yaparken milletin 
gönlünde olabilmek. AK Parti milletin 
gönlüne girmeyi ve gönlünde kalmayı 
bașardı.

AK Parti’nin en önemli gücü teșkilat-
larıdır. Ben daha önce teșkilatçılık 
yapmıș bir arkadașınızım. AK Parti 
kurulduğunda Kocaeli Ar-Ge Bașkanı 
olarak bașlamıștım, İl Teșkilat 
Bașkanlığı yaptım, 4 yıl İl Bașkanlığı 
yaptım, 2007’de milletvekili seçildik-
ten sonra da 5,5 yıl Genel Merkezde 
Bölge Koordinatörü ve Teșkilat 
Bașkan Yardımcılığı görevinde bulun-
dum. Bu süreçte gördüğüm, teșkilat-
larımız partimiz ve iktidarımızla 

halkımız arasındaki en güçlü 
köprüdür. Bu köprünün gücü aslında 
AK Parti’nin de gücüdür. Allah’a 
șükürler olsun bugüne kadar bu 
köprü sapasağlam kaldı; ki çok kritik 
süreçlerde biz teșkilatın ne kadar 
önemli olduğunu hep gördük. Bizim 
teșkilatlarımız havanın oksijeni gibidir, 
normal zamanlarda çok farkına 
varmayız, ama oksijenin azalmaya 
bașladığında hangi sıkıntılarla 
karșılașacağımızı iyi biliriz. Bunun için 
teșkilatlarımız bizim bundan sonraki 
yapacağımız çalıșmalarda yine en 
büyük gücümüz olacak. Adeta AK 
Parti’nin gözü, kulağıdır teșkilatlar, 
halkımızın da ağzı, dilidir. AK Partinin 
gözü, kulağıdır, çünkü halk ne 
düșünüyor, ne istiyor, hangi beklentisi 
var, bunu aktaracak olan teșkilat-
larımızdır. Halkımızın da yine ağzı, 
dilidir, halkımız ne istiyor, bizden ne 
bekliyor, bunların da ulaștırılmasında 
yine en önemli gücümüz teșkilat-
larımızdır.

Bugüne kadar Türkiye’de pek çok 
parti siyaset hayatında boy gösterdi. 
Genelde iki kategori var; kitle partileri 
vardı teșkilatları olmadığı için belli bir 
süre sonra rüzgarın önünde durama-
dılar, kaybolup gittiler veya ideolojileri 
var, güçlü teșkilatları var, fakat büyük 
kitlelere ulașamadılar. AK Parti bu 
paradigmayı değiștirdi, hem çok 
güçlü bir kitle partisi, hem de çok 
güçlü teșkilatlara sahip. AK Parti’yi 
Türk siyasi hayatında rekor üzerine 
rekor kıran bir parti haline getiren de 
bu, hem güçlü büyük bir kitle partisi 
olması, hem de çok güçlü teșkilatlara 
sahip olması.

14 yıldır AK Parti 
iktidarı olarak 

savunma sanayinde 
bir yerlileşme ve 

millileşme hamlesi 
yapıyoruz

Türkiye’de 2002 yılına kadar hayal bile 
edilemeyen pek çok mesele çözülmüş durumda.

larından temizlenmesi ve bu ülkeye 
bir daha tehdit olmayacak șekilde de 
bertaraf edilmesi en temel 
önceliğimizdir.

ortaya koyduğu tavır ve milletimizin 
durușu Türkiye’de demokrasinin 
olgunlaștığını, millet iradesinin artık 
kimse tarafından eğilip bükülemeye-
ceğini ve değiștirilemeyeceğini ortaya 
koydu. Günün sonunda kazanan yine 
Türkiye oldu ama bir ihanet șebeke-
sinin böyle bir darbeye teșebbüs 
etmiș olması da bu ihanet șebeke-
sinin devletin tüm kurumlarından 
kazılmasını bir mecburiyet haline 
getirdi. Ben FETÖ’yle mücadeleyi 
devletin beka mücadelesi olarak 
görüyorum. FETÖ’yle mücadelede 
gösterilecek gevșekliği, bu beka 
mücadelesini yeteri kadar kavra- 
yamamak veya beka mücadelesinin 
zarara uğraması olarak görürüm. O 
açıdan da o günden bugüne kadar 
yapılan mücadele ki aslında bu çok 
daha önce bașlamıș bir mücadele 
ama 15 Temmuz’dan sonra artık bu 
hain örgütün devletin tüm kurum-

  Yeni Kurulan Milli Savunma 
Üniversitesi Türk Silahlı Kuvvetle- 
rine hangi noktalarda katkı sağla- 
yacaktır?

Milli Savunma Üniversitesi çağdaș 
anlamda iyi bir subayın ve iyi bir 

   AK Parti’nin her girdiği seçim- 
den zaferle çıkmasını sağlayan 
etkenler nelerdir?

AK Partinin her girdiği seçimden 
zaferle çıkmasının bana göre en temel 
sebebi, AK Partinin bu süreçte halk-
tan hiç kopmaması. Hizmet ettiği 
halde sonraki seçimi kazanamayan 
partiler gördük veya çok güçlü halk 
desteğiyle gelip de bir seçim sonra 
barajı așamayan partiler de gördük. 
AK Parti’nin Kurucu Genel Bașkanı, 
Cumhurbașkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın özellikle halktan hiç 
kopmayan tavrı, halkın isteklerini ve 
beklentilerini sürekli en önde tutan, 
milli iradenin üzerinde hiçbir irade 
tanımayan anlayıșı ve AK Parti kadro-
larının da liderinin gösterdiği bu 
çizgideki yoluna emin adımlarla 
devam etmesi bugüne kadarki 
bașarılarımızın altında yatan en 
önemli noktalardır.



7 Bin 150 kayıt sayısı 28 il de devam etmektedir

SİYASET AKADEMİSİ 17. DÖNEM ‘BÜYÜK GÜÇ 
TÜRKİYE’ EĞİTİM PROGRAMIMIZ 28 İL’DE TÜM 

HIZIYLA DEVAM EDİYOR
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2007 yılı içinde projelendirilen, 2008 Ocak ayı 

itibarıyla faaliyete geçirilen Siyaset Akademisi, AK 

Parti'ye kurumsal bir kimlik kazandırmak ve parti 

mensupları arasında dil birliği sağlamak amacıyla 

kurulmuștur.

 Uygulamaya bașlandıktan sonra her yıl hedefleri ve 

öncelikleri toplumun dinamiklerine göre kendini 

yenileyen bir yapıya dönüșmüștür. Siyaset Akademi-

si herhangi bir siyasi kimlik gözetmeksizin, tüm 

Türkiye Cumhuriyeti vatandașlarını geleceğin Türki-

ye'sinin șekillenmesinde etkin rol üstlenecek birey-

ler olarak konumlandırıp, hem siyasal hem de 

kültürel donanım kazandırmak, bu sayede siyasi 

hassasiyetleri olan sorumluluk sahibi vatandașlar 

kılabilmek adına kendine bir görev edinmiștir. 

2008 Ocak-2013 Haziran tarihlerinde farklı fikir ve 

siyasal eğilimlerde olan 50 bini așkın insan, Siyaset 

Akademisinde eğitim görme imkanı bulmuș, katılım-

cılardan 25 bini eğitim sürecini bașarıyla tamamlayıp 

sertifika almaya hak kazanmıștır.
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     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz ve 
bu girișimin toplumda meydana 
getirdiği etkiler nelerdir?

1980 darbesinde genç sayılırdım, bu darbe 
genç kızlık dönemime denk geldi. 1980 
darbesinden sonraki yașananların hepsine de 
öğrenciyken șahitlik ettik. Ülkenin bundan 
nasıl zarar gördüğünü, nasıl sıkıntılar 
yașandığını bir öğrenci gözüyle yașama 
talihsizliğimiz oldu. 90’lı yıllarda 28 Șubat’la 
beraber yașananlar, özellikle muhafazakar 
kesimin çektiği sıkıntılara bir mühendis 
olarak șahit oldum. Son 15 yılda ise 
Partimizde siyaseten birçok kademede 
bulundum; Genel Merkez Kadın Kolu Bașkan-
lığı, kurucu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
șuan Gaziantep Büyükșehir Belediye Bașkan-
lığı. Bu süreçte parti kapatmalar, 367’ler, 
bunların hepsini tek tek yașayan bir 
kardeșinizim. 

Bunların hepsini yașarken 15 Temmuz’u bu 
tecrübeye rağmen yașayabileceğimiz hiç 
aklıma gelmedi. Çünkü kendi içimizden, 
kendi kurumlarımızdan kișilerin kendi 
kardeșlerimizi vuracağını hiç düșünemedim. 
İlk duyduğumda da, “kafayı mı yediniz, 2016 
Türkiye’si, burası ne darbesi” diye de tepki 
verdim. Ama 1 saat içerisinde olayın ne kadar 
önemli ve ne kadar iyi çalıșılmıș bir olay 
olduğunu anlamaya bașlayınca bu sefer 
hemen müdahale edip buna tedbir alma, 
buradan en az zararla șehrimizi ve ülkemizi 
çıkarmak için ne yapabilirizi 
düșünmeye bașladım. Tabii 
ilk bunu hazmetmek çok 
kolay bir șey değildi, çok 
ağırdı, gönlüm çok yoruldu, 
bu nasıl yapılır, bunu nasıl bize yaparlar, bizi 
nasıl üçüncü dünya ülkesiymiș gibi bütün 
dünyaya rezil ederler diye de içimden birçok 
farklı duyguları yașadığım bir 1 saat oldu. 

Ben o sırada İstanbul’daydım, bir televizyon 
programında Suriyeli mültecilerle ilgili 
yapılanları anlatıyordum. İstanbul’da Boğazda 
köprünün giriși kapatılmıș denilince, ben 
dedim ki bu iç güvenlikle ilgili yapılan bir 
șeydir. Sonradan gelen haberlerde bunun bir 
darbe girișimi olduğu netleșince, dediler ki; 
Bașkanım, durum ciddi, burada kalın. Olmaz 
benim derhal memlekete dönmem lazım 
dedim. O yol süreci, F16’lar, Sayın Cumhur-
bașkanımızın İstanbul havaalanına iniși; 
bunların hepsini yașarken bir taraftan da 

șehirde valimizle ve çalıșma arkadașlarımızla 
Gaziantep’i yönettik. 

Özellikle Tugay Komutanımızın çok farklı 
söylemler içerisinde olduğunu ve ben bana 
verilecek talimata bakarım gibi söylemleri 
söylediğini duyduğum zaman hemen 
arkadașlara dedim ki; oradan içeriden tanklar 
dıșarıya çıkacaksa, burada bizim gücümüz 
ne? İș makinelerimiz, otobüslerimiz, biz 
bunların hepsini tugayın önüne yığdık, ilk 
yığan belediye olduk biz.

Sonra sosyal medya üzerinden halkımızın 
rahat olmalarını, Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Bașbakanımızın talimatlarını gereğini 
yerine getirmelerini, herkesin demokrasi 
nöbeti için demokrasi meydanına gitmesini 
söyledik.
 
İki șey yaptık. Bir taraftan Tugayın önünü 
bütün makinelerimizi yığıp bütün çalıșan-
larımızı oraya yığdık, bir taraftan da 
halkımızın demokrasi meydanına gelmesi için 
bütün çalıșmaları yaptık.  Zaten sabaha karșı 
bütün Türkiye’de o yapılan çalıșmanın sonun-
da darbenin gerçekleșemeyeceğini ve kanlı 
darbe girișiminin bașarısızlıkla sonuçlandığı 
bir sabahı hep birlikte karșılamıș olduk.

Daha önceki Tugay Komutanının benim 
yerime Büyükșehir Belediye Bașkanı olarak 
atandığını gösteren listelerin çıkması, aslında 
çok ciddi bir altyapı yapıldığını, çok ciddi bir 
hazırlık yapıldığını, fakat hesabın üzerindeki 
hesap, göklerden gelen kararın ve milletin 
ferasetinin bunun nasıl terse çevirdiğine șahit 
olduk. Hem Cumhurbașkanımızın cesareti, 
hem milletin ona olan sevgisi, muhabbeti ve 
feraseti. O gittiği zaman, baș gittiği zaman 
gövdenin nasıl dağılacağı yönündeki kanaati 
ve ikisinin birbirine olan kader yolculuğu yine 
tecelli etti. Yüce Mevla’m da bu aziz millete 
acıdı ve yapılan hayır ișlerinin, verilen 
sadakaların, duaların, sosyal desteklerin, 
hastanın, yașlının, mağdurun-mazlumun 
dualarının nasıl ișe yaradığını gösteren bir 
gece yașadık. 

Bütün dünya bu nasıl gerçekleșmedi diye 
sonra bunu tartıșmaya bașladı. Bütün 
analizcilerin söylediği; eğer Erdoğan en 
baștan öldürülmüș olsaydı operasyon aslında 
çok iyi gidecekti, o bașarılamayınca bu 
tersine döndü șeklinde o gecenin analizleri 
yapıldı.
 
Ama hamdolsun çok zor bir geceydi, tarihi 
bir kurtuluș mücadelesi verildi; kadınıy-
la-erkeğiyle, yașlısıyla-genciyle bütün toplum 
demokrasinin yanında, vatanının, milletinin, 
ezanının, bayrağının yanında yer aldı ve 100 
yıl önce nasıl Antep’i gazi yapan bir duruș 
varsa, 100 yıl sonra aynı duruș yeniden 
tecelli etti. Bu milletin aslında mayasının ne 
kadar sağlam olduğunu, köklerinin ne kadar 
güçlü ve temiz olduğunu bize gösterdi. Bu 
aslında gelecek adına da umudumuzu da 
artırdı. Gençlerin durușu, gençlerin buradaki 
vatana, millete ve kutsalı üzerindeki sağlam 
durușu, toprağına nasıl sahip çıktığını göster-
mesi de bizim geleceğimiz adına olan 
özgüvenimizi artırdı. Yani her șerde bir hayır 
var, çok șer gibi bașlasa da hayırla biten bir 
geceyi hep birlikte yașadık. 

    AK Parti döneminde, Gaziant-
ep’in yașadığı dönüșümü nasıl 
değerlendirirsiniz?

Önce șehri iyi anlamak lazım, șehrin sosyolo-
jisini, ekonomisini, șehrin siyasetini... 
2001’de șehir Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
kalesi olarak gözüküyordu. 40 bin konutun 30 
bininin çarpık kentleșmiș olan bir șehirde 
șehre nereden girerseniz girin gri gecekondu 
alanıyla girdiğiniz bir șehirdi.

2001’de ben 7. sırada milletvekili adayı 
olduğumda herkesin 3 çıkar, 4 çıkmaz dediği 
bir siyasi iklim vardı. Ama 3 Kasım sabahı 7 

milletvekiliyle burada büyük bir dönüșüm ve 
siyasi milat yașandı. Bütün kaleler yıkıldı.

Burası bir ekonomi ve ticaret șehri aynı 
zamanda. Bu da Güneydoğu’dan gelen göçü 
sürekli teșvik eden bir alan, çünkü sanayi 
șehirlerinde göç bir zorunluluk olarak 
karșınıza çıkıyor. Göçü yönetmeniz için șehrin 
değișimini-dönüșümünü yönetmeniz gereki-
yor, șehrin vizyonunu yönetmeniz gerekiyor. 

Șehir bir taraftan insanlık tarihi kadar eski bir 
șehir. Bütün medeniyetler Roma, Hitit, 
Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti hepsi 
en üst dönemini yașamıș bu topraklarda. Bu 
bize büyük bir kültürel miras veriyor. 

Biz burada ne yaptık? Biz burada özellikle 
ticaret ve sanayi yapımızı güçlü kılmak için 
yapılması gerekenleri yaparken, kültürel 
miras için de arkeoloji üzerinde büyük bir 
restorasyon çalıșmalarına bașladık. Geçmiș 
ve tarihi kimlik ortaya çıkmaya bașladı ve 
buraya bir iç turizm bașladı. Zeugma Müzesi 
Roma dönemini bütün ihtișamıyla ortaya 
çıkarınca dünyaya Çingene Kızının o bakıșı 
bir sembol oldu ve 2011 yılı itibariyle bir dıș 
turizmi sahası olușturmaya bașladı. Özellikle 
bizim dönemimizle beraber bir taraftan 
geçmișine sahip çıkan, bir 
tarafında çağdaș modern 
bir Gaziantep’i inșa etme 
noktasında önemli bir 
noktaya doğru gidiyoruz. 

Benim 2,5 senelik bașkan-
lık dönemimde büyük 
yatırımlarla beraber 2 
milyonluk bir șehir olduk. 

Șuanda yaptığımız çalıș- 
malardan bir tanesi de 
mutfağımızla ilgili. UNES- 
CO Dünya Gastronomi 
Șehri olduk. Dünyanın 8. 
Mutfağı olarak onaylandı. 
Bu 2,5 yılda bir de uluslar-
arası boyutta tanınabilirliği 
olușturduk. Ulusal boyutta 
șehrin rekabet gücünü 
artırmaya çalıștık; akıllı 
șehir, teknolojiyi kullanan 
șehir bakımından rekabet 
gücü ve șehir ekonomisini 

güçlendirmeye çalıștık. 

Bir taraftan da çok zor bir dönemde Bașkan 
oldum. Bölgemiz ateș çemberi, bunun bütün 
negatif algılarını üzerimize çekiyoruz. Sanki 
burası IȘİD’in bir parçasıymıș veya 
Suriye’deki yașanan savaș Gaziantep’te 
yașanıyormuș gibi çok negatif bir algı 
olușmaya müsait bir zaman dilimi. Bunu 
yönetmek için olağanüstü gayret gösterdik. 
350 bin mülteciye ensar-muhacir ilișkisiyle 
onları dıșlamadan toplumda birlikte yașam, 
uyum, adaptasyon-entegrasyon üzerinde 
sosyal projeler ürettik. Hala yoksulluk, eğitim-
sizlik, șehrin en büyük sorunu. Kadınlar 
üzerine, çocuklar üzerine sosyal projeler 
ürettik.  2,5 senede mazeret üretmek için çok 
mazeret vardı, ama hiçbir mazerete 
takılmadan büyük ișleri, yapısal dönüșümleri 
yapmaya, 2030-2040 imar master planı ve 
ulașım master planını çalıștık. Hepsini üst 
üste koyduğumuz zaman Sayın Cumhur-
bașkanımızdan aldığımız bir talimat var, söz 
namustur diyor. Yola çıkarken halkımıza 
verdiğimiz sözü, bașarmamız gereken proje-
leri bașarmak için büyük bir gayret gösteri-
yoruz. İnșallah bunların hepsini gerçeklești- 
rerek 2019’a ulașmıș olacağız.  

    En fazla Suriyeli sığınmacıya ev 
sahipliği yapan illerimizden biri 
olarak Gaziantep halkının siz 
yöneticilere desteğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Bir Gaziantep modeli olușturduk. Șikayet 
eden, sorunun parçası değil, tamam bu böyle 
ama bu krizi nasıl fırsata dönüștürebiliriz, bu 
riski nasıl rızka dönüștürebiliriz diye baktık. 
Bütün șehrin üst düzey yöneticileriyle beraber 
sorun alanlarımız nelerdir, nasıl çözmeliyiz? 
Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, güvenlikte, 
mültecilerle ilgili kısmı nasıl yönetmeliyiz, 
bunu çalıștık, çalıștaylar yaptık, çıktılarını 
aldık Ankara’ya götürdük. Eğitimle ilgili hem 
çocuklarımızın sayısını, eğitim çağında olması 
gereken çocuk sayısını çıkardık. Bizim kendi 
okullarımızda Bașkan olduğumda 3 bin çocuk 
eğitim hayatındaydı ve o okullarda okuyan 
çocuklar, yetim ve öksüz çocuklarımız. Özel 
okul gibi evinden alıyoruz, ulașım masrafı, 
kırtasiyesi, giyim, her șeyi bize dahil olmak 
üzere biz karșılıyoruz. Fakat mevcut 
okullarımız bu ișe uygun olmadığı için yönet-
melik değișmesi gerekiyor. Milli Eğitim 
Bakanımıza gittik, yönetmeliği değiștirdik, șu 
anda 2,5 yılın sonunda Suriyeli mülteci 
eğitime kazandırılan çocuk sayısı 67 bin oldu. 
Bütün Türkiye ortalaması yüzde 30, biz yüzde 
67’yi yakaladık. Bu tamamen bizim kendi iç 
uyumumuz ve bizim birebir bu ișe ne kadar 
önem verdiğimizle alakalı. 
Bir hastanemiz var, mülteci kadınları ve 
çocukları da oradan istifade ettirecek șekilde 
çalıșmalar yaptık.
 
İstihdam konusu en önemli alan, çalıșma 
hayatının düzenlenmesi gerekiyordu, özellikle 
eğitimli kesimin kaçırılmaması gerekiyordu, 
öğretmen, doktor gibi, kalifikasyonu yüksek 
olanların. Bir de bizim kendi ișçimizi, kendi 

esnafımızı rahatsız etmeyecek modeller 
üretilmesi gerekiyordu. Açık ișe kota sistemi 
gibi birtakım formüllerle Gaziantep modelini 
olușturduk ve halk bu bir mecburiyet, bu bir 
tercih değil, siz onların yerinde olabilirdiniz, 
biz komșuluk hakkının gereğini yaptık dedik 
ve halkımız buna destek verdi.

Bundan kaynaklı yan etkilerle ilgili de, konut 
fiyatları yükseliyor, daha fazla konut yapacak 
olan kim? Biziz, șu an kuzey Antep projesine 
bașladık, 50 bin konut yapıyoruz. 

Su en büyük sorun, artık hem büyük bir 
kuraklık var, hem su yetmiyor. Düzbağ 
Barajı’nda yaklașık eski parayla 1,5 katrilyon-
luk büyük bir yatırımı hızlı bir șekilde devreye 
aldık. Elbette sorun var, ama kim çözecek 
dendiğinde, onlara çözümü de beraberinde 
götürünce o toplumdaki kutuplașmayı, 
ayrıștırmayı önleyecek tedbirler alarak süreci 
yönetmeye çalıșıyoruz. Söylemler burada çok 
önemli, kardeșlik hukukunu çalıșıyoruz. Ve 
yarın bu bittiğinde herkes vatanına 
dönecek… Örneğin Cerablus’ta bunu 

yașadık. Cerablus’un suyunu getirdik, 
Okulların onarımını yaptık, oradaki belediyeci-
lik hizmeti normalleșince 3 bin olan Cerablus 
nüfusu bir anda 40 bine çıktı, șehirden oraya 
dönmeye bașladılar. Bu da onlara aslında 
söylediğimiz șeyin örneği oldu, güvenli bölge 
oluștuğu zaman herkes kendi toprağına 
dönecek, biraz sabırlı olun dediğimizde 
toplum buna da destek oldu.

     Geçmiște Aile ve Sosyal Politika- 
lar Bakanlığı ve Kadın Kolları 
Bașkanlığı yapmıș birisi olarak, AK 
Parti hükümetleri döneminde 
kadınlara yönelik yapılan çalıșmalar 
hakkında ne düșünüyorsunuz?

Ben 2001’den beri bir kadın olarak ne kattığı-
na birebir șahit oldum. Eğer bu parti olmasay-
dı, benim bir kadın vekil olarak burada ilk 
vekil olmam mümkün değildi.  Bu AK Parti’yle 
beraber oldu. Ben hatta Cumhuriyet Halk 
Partisinin milletvekillerine, Cumhuriyet kadar 
eskisiniz, ama bir kadın vekil çıkara-
mamıșsınız diye çok rahat ilk dönemler espri 
yapıyordum. Kadının birey olarak güçlenmesi, 
aile değerleriyle beraber kadının güçlenmesi, 
kadının toplumdaki durumu, karar alma 
mekanizmasına tașınması konusunda tam bir 
sessiz devrim yașandı. Hukuki olarak birçok 
düzenleme yapıldı, benim Bakanlığım döne-
minde 4 büyük yasa çıkardık kadının yașamı-
na dair. Hukuki düzenlemelerle beraber 
sosyal destek ve sosyal projeler, mesela 
bütün verilen sosyal destekler kadın merkezli 
verildi, kadına verildi, aileye verilecek destek 
kadına verildi. Bu sayede kadının kendini 

özgüvenli hissetmesi, gönül bağını kuvvetlen- 
dirmesi hem kendi yöneticilerine, hem 
hükümetine güvenini arttırdı. Kadın mutlu 
olursa, sağlıklı olursa toplum mutlu ve sağlıklı 
oluyor. Bütün bunlar direkt çocukları ve aileyi 
etkiliyor ve toplumun temel tașı aile olunca 
kadının üzerinde yaptığınız her șeyin domino 
etkisi çok kuvvetli oluyor. 

Belediye meclis üyelerinde kadınlar seçil- 
meye bașlandı. Ekonomik alanda biz ilk 
geldiğimizde yüzde 24’tü istihdamda kadın 
oranı, șu anda yüzde 30’lara çıktı. Üniversi- 
teye giden kız çocuklarının oranı yüzde 
14’lerden yüzde 40’lara çıktı. 

2023, 2071 vizyonunda kadını dıșlayan bir 
bakıșın hiçbir hedefe ulașılamayacağı 
anlayıșıyla bir kalkınma projesinin ana damarı 
yapıldı. Kadınlarımızda da bunu gördü. 
Maalesef zaman zaman yașanan bazı olaylar 
sanki bunların hiçbirinin AK Parti döneminde 
yapılmamıș, hep kadın geriye götürülmüș gibi 
de bir negatif algı olușturulmaya çalıșılıyor, o 
yüzden buna asla müsaade etmemek lazım, 
yapılanları sürekli hatırlatmak, hatırlamak, 
yașamak ve yașatmak lazım. Bu konu bizim 
en güçlü olduğumuz konu. Sayın Cumhur-
bașkanımız 25 Kasım Kadına Yönelik Șiddetle 
Mücadele Gününde KADEM’in toplantısında o 
kadar çok net mesajlar verdi ki, kadının bir 
özne olduğu, nesne olmadığı, kadının töre ve 
gelenekler noktasında farklı algılanacak 
șeylere müsaade edilmemesi gerektiğini, çok 
güçlü mesajlarla yeniden kadını merkez alan 
bakıș açısını güncelledi. O güçlü mesajları 
sürekli topluma anlatmak ve yaymak gereki-
yor.

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

Burada en önemli șey toplumla kader bağı 
olușturmak, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, 
sağlıkta bir ve beraber olma yolculuğudur. 
Toplumun güveni, bizim samimiyetimiz, Sayın 
Cumhurbașkanımız ve Bașbakanımızın 
liderliğinde yöneticilerin sevgi ve muhabbet 
bağı. Bu duygu yönetildiği zaman ben hiçbir 
seçimden korkmuyorum, çünkü kendinin 
düșünüldüğünü, kendinin bu manada dikkate 
alındığını, önem verildiğini toplum hissettiği 
zaman bütün desteğini veriyor, biz o duyguyu 
kaybetmedik. O duyguyu kaybetmediğimiz 
sürece de toplum sürekli arkamızdan gelecek 
ve arkamızı döndüğümüz zaman arkamızın 
çok sağlam olduğunu göreceğiz. Önemli olan 
șey toplumla olan o mesafeyi sürekli kapalı 
tutmak açmamak. Bu da hakikaten hem 
liderin durușu, hem de toplumun feraseti. 
Nasıl 15 Temmuz bu iki duygu üzerinden 
yönetildiyse, 15 yıl da bu iki duygu üzerinden 
yönetildi. Bu duyguyu kaybetmeden 
götürdüğümüz sürece bütün hedeflere ulașa-
cağımızı düșünüyorum ben.  Sayın 
Bașbakanımızın da burada soğukkanlılığı, 
iletișime açık, kaynaștırıcı yapısı bütün 
kesimlere sıcak durușu gelinen noktada çok 
büyük bir katkısı olduğunu düșünüyorum. 
İnșallah biz önümüzdeki anayasayı değiștire-
bilecek șekilde Parlamento’dan desteği alınca 
halkımızın da çok yüksek bir destekle buna 
destek vereceğini düșünüyorum. Üç dönem 
milletvekilliği yapmıș birisi olarak aslında 
yasamanın ne kadar zayıf kaldığını, yürüt-
menin tamamen kontrolünde olduğunu, oysa 
yasamanın, yürütme ve yargının tam bir 
kuvvetler ayrılığına göre çalıșması gerektiğini 
dönüștüren bir Cumhurbașkanlığı modeline 
Türkiye’nin ihtiyacı var bu bir yapısal 
dönüșüm. Çünkü orta gelir tuzağından 
çıkmamız içinde bu mevcut yapı bizi ilerletmi-
yor, yapısal dönüșüme ihtiyacımız var ve bu 
yeni model șu anda ben Büyükșehir Belediye 
Bașkanı olarak nasıl bir Bașkansam ve nasıl 

bana verilen yasayı, yetkileri kullandığımda 
çok hızlı iș yapabiliyorsam aynı hıza 
Türkiye’nin ulașması gerekiyor. Bürokratik 
oligarșiden kurtulup çok daha hızlı iș 
yapabilme gücüne ulașması gerekiyor, bu 
model de bizi buraya götürecek ve ulașmamız 
gereken hedeflere çok daha hızlı ulașmamızı 
sağlayacak.

Ben bütün makamlarda görev yaptım 
teșkilatçılığın ne kadar önemli olduğunu da 
birebir kardeșiniz olarak söylüyorum: En zoru, 
çünkü gönüllü yapılan bir iș verecek bir șeyin 
olacak AK Parti teșkilatına. Zamanın olacak, 
birikimin, enerjin olacak ve bunu sürdürülebi- 
lir șekilde bakacaksın, asla bireysel bir hesap 
değil, toplum menfaati üzerinden bunu 
olușturacaksın. Bizim teșkilatçılık anlayıșımız 
çok farklı bir teșkilat anlayıșı bir kutlu yolcu-
luğun anlayıșı. Burada bu duygu bizi çok 
kuvvetli tutuyor ve gönüldașlar bir aile birliği 
içerisinde teșkilatlarımızla beraber yolculuğu 
götürdüğümüz zaman onlar bizim elimiz, 
ayağımız, gözümüz kulağımız oluyor ve birlik-
ten kuvvet doğuyor. Zaten bu kadar hızlı bir 
șekilde var olmamız ve var olduktan sonra bu 
kadar bu iși sürdürülebilir kılmamızdaki en 
büyük șeyde teșkilat yapımız ve örgütümüzün 
gücü. Onlardan aldığımız güçle biz bunları 
bașarabiliyoruz, hepsinden Allah razı olsun.



     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz ve 
bu girișimin toplumda meydana 
getirdiği etkiler nelerdir?

1980 darbesinde genç sayılırdım, bu darbe 
genç kızlık dönemime denk geldi. 1980 
darbesinden sonraki yașananların hepsine de 
öğrenciyken șahitlik ettik. Ülkenin bundan 
nasıl zarar gördüğünü, nasıl sıkıntılar 
yașandığını bir öğrenci gözüyle yașama 
talihsizliğimiz oldu. 90’lı yıllarda 28 Șubat’la 
beraber yașananlar, özellikle muhafazakar 
kesimin çektiği sıkıntılara bir mühendis 
olarak șahit oldum. Son 15 yılda ise 
Partimizde siyaseten birçok kademede 
bulundum; Genel Merkez Kadın Kolu Bașkan-
lığı, kurucu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
șuan Gaziantep Büyükșehir Belediye Bașkan-
lığı. Bu süreçte parti kapatmalar, 367’ler, 
bunların hepsini tek tek yașayan bir 
kardeșinizim. 

Bunların hepsini yașarken 15 Temmuz’u bu 
tecrübeye rağmen yașayabileceğimiz hiç 
aklıma gelmedi. Çünkü kendi içimizden, 
kendi kurumlarımızdan kișilerin kendi 
kardeșlerimizi vuracağını hiç düșünemedim. 
İlk duyduğumda da, “kafayı mı yediniz, 2016 
Türkiye’si, burası ne darbesi” diye de tepki 
verdim. Ama 1 saat içerisinde olayın ne kadar 
önemli ve ne kadar iyi çalıșılmıș bir olay 
olduğunu anlamaya bașlayınca bu sefer 
hemen müdahale edip buna tedbir alma, 
buradan en az zararla șehrimizi ve ülkemizi 
çıkarmak için ne yapabilirizi 
düșünmeye bașladım. Tabii 
ilk bunu hazmetmek çok 
kolay bir șey değildi, çok 
ağırdı, gönlüm çok yoruldu, 
bu nasıl yapılır, bunu nasıl bize yaparlar, bizi 
nasıl üçüncü dünya ülkesiymiș gibi bütün 
dünyaya rezil ederler diye de içimden birçok 
farklı duyguları yașadığım bir 1 saat oldu. 

Ben o sırada İstanbul’daydım, bir televizyon 
programında Suriyeli mültecilerle ilgili 
yapılanları anlatıyordum. İstanbul’da Boğazda 
köprünün giriși kapatılmıș denilince, ben 
dedim ki bu iç güvenlikle ilgili yapılan bir 
șeydir. Sonradan gelen haberlerde bunun bir 
darbe girișimi olduğu netleșince, dediler ki; 
Bașkanım, durum ciddi, burada kalın. Olmaz 
benim derhal memlekete dönmem lazım 
dedim. O yol süreci, F16’lar, Sayın Cumhur-
bașkanımızın İstanbul havaalanına iniși; 
bunların hepsini yașarken bir taraftan da 

șehirde valimizle ve çalıșma arkadașlarımızla 
Gaziantep’i yönettik. 

Özellikle Tugay Komutanımızın çok farklı 
söylemler içerisinde olduğunu ve ben bana 
verilecek talimata bakarım gibi söylemleri 
söylediğini duyduğum zaman hemen 
arkadașlara dedim ki; oradan içeriden tanklar 
dıșarıya çıkacaksa, burada bizim gücümüz 
ne? İș makinelerimiz, otobüslerimiz, biz 
bunların hepsini tugayın önüne yığdık, ilk 
yığan belediye olduk biz.

Sonra sosyal medya üzerinden halkımızın 
rahat olmalarını, Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Bașbakanımızın talimatlarını gereğini 
yerine getirmelerini, herkesin demokrasi 
nöbeti için demokrasi meydanına gitmesini 
söyledik.
 
İki șey yaptık. Bir taraftan Tugayın önünü 
bütün makinelerimizi yığıp bütün çalıșan-
larımızı oraya yığdık, bir taraftan da 
halkımızın demokrasi meydanına gelmesi için 
bütün çalıșmaları yaptık.  Zaten sabaha karșı 
bütün Türkiye’de o yapılan çalıșmanın sonun-
da darbenin gerçekleșemeyeceğini ve kanlı 
darbe girișiminin bașarısızlıkla sonuçlandığı 
bir sabahı hep birlikte karșılamıș olduk.

Daha önceki Tugay Komutanının benim 
yerime Büyükșehir Belediye Bașkanı olarak 
atandığını gösteren listelerin çıkması, aslında 
çok ciddi bir altyapı yapıldığını, çok ciddi bir 
hazırlık yapıldığını, fakat hesabın üzerindeki 
hesap, göklerden gelen kararın ve milletin 
ferasetinin bunun nasıl terse çevirdiğine șahit 
olduk. Hem Cumhurbașkanımızın cesareti, 
hem milletin ona olan sevgisi, muhabbeti ve 
feraseti. O gittiği zaman, baș gittiği zaman 
gövdenin nasıl dağılacağı yönündeki kanaati 
ve ikisinin birbirine olan kader yolculuğu yine 
tecelli etti. Yüce Mevla’m da bu aziz millete 
acıdı ve yapılan hayır ișlerinin, verilen 
sadakaların, duaların, sosyal desteklerin, 
hastanın, yașlının, mağdurun-mazlumun 
dualarının nasıl ișe yaradığını gösteren bir 
gece yașadık. 

Bütün dünya bu nasıl gerçekleșmedi diye 
sonra bunu tartıșmaya bașladı. Bütün 
analizcilerin söylediği; eğer Erdoğan en 
baștan öldürülmüș olsaydı operasyon aslında 
çok iyi gidecekti, o bașarılamayınca bu 
tersine döndü șeklinde o gecenin analizleri 
yapıldı.
 
Ama hamdolsun çok zor bir geceydi, tarihi 
bir kurtuluș mücadelesi verildi; kadınıy-
la-erkeğiyle, yașlısıyla-genciyle bütün toplum 
demokrasinin yanında, vatanının, milletinin, 
ezanının, bayrağının yanında yer aldı ve 100 
yıl önce nasıl Antep’i gazi yapan bir duruș 
varsa, 100 yıl sonra aynı duruș yeniden 
tecelli etti. Bu milletin aslında mayasının ne 
kadar sağlam olduğunu, köklerinin ne kadar 
güçlü ve temiz olduğunu bize gösterdi. Bu 
aslında gelecek adına da umudumuzu da 
artırdı. Gençlerin durușu, gençlerin buradaki 
vatana, millete ve kutsalı üzerindeki sağlam 
durușu, toprağına nasıl sahip çıktığını göster-
mesi de bizim geleceğimiz adına olan 
özgüvenimizi artırdı. Yani her șerde bir hayır 
var, çok șer gibi bașlasa da hayırla biten bir 
geceyi hep birlikte yașadık. 

    AK Parti döneminde, Gaziant-
ep’in yașadığı dönüșümü nasıl 
değerlendirirsiniz?

Önce șehri iyi anlamak lazım, șehrin sosyolo-
jisini, ekonomisini, șehrin siyasetini... 
2001’de șehir Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
kalesi olarak gözüküyordu. 40 bin konutun 30 
bininin çarpık kentleșmiș olan bir șehirde 
șehre nereden girerseniz girin gri gecekondu 
alanıyla girdiğiniz bir șehirdi.

2001’de ben 7. sırada milletvekili adayı 
olduğumda herkesin 3 çıkar, 4 çıkmaz dediği 
bir siyasi iklim vardı. Ama 3 Kasım sabahı 7 

milletvekiliyle burada büyük bir dönüșüm ve 
siyasi milat yașandı. Bütün kaleler yıkıldı.

Burası bir ekonomi ve ticaret șehri aynı 
zamanda. Bu da Güneydoğu’dan gelen göçü 
sürekli teșvik eden bir alan, çünkü sanayi 
șehirlerinde göç bir zorunluluk olarak 
karșınıza çıkıyor. Göçü yönetmeniz için șehrin 
değișimini-dönüșümünü yönetmeniz gereki-
yor, șehrin vizyonunu yönetmeniz gerekiyor. 

Șehir bir taraftan insanlık tarihi kadar eski bir 
șehir. Bütün medeniyetler Roma, Hitit, 
Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti hepsi 
en üst dönemini yașamıș bu topraklarda. Bu 
bize büyük bir kültürel miras veriyor. 

Biz burada ne yaptık? Biz burada özellikle 
ticaret ve sanayi yapımızı güçlü kılmak için 
yapılması gerekenleri yaparken, kültürel 
miras için de arkeoloji üzerinde büyük bir 
restorasyon çalıșmalarına bașladık. Geçmiș 
ve tarihi kimlik ortaya çıkmaya bașladı ve 
buraya bir iç turizm bașladı. Zeugma Müzesi 
Roma dönemini bütün ihtișamıyla ortaya 
çıkarınca dünyaya Çingene Kızının o bakıșı 
bir sembol oldu ve 2011 yılı itibariyle bir dıș 
turizmi sahası olușturmaya bașladı. Özellikle 
bizim dönemimizle beraber bir taraftan 
geçmișine sahip çıkan, bir 
tarafında çağdaș modern 
bir Gaziantep’i inșa etme 
noktasında önemli bir 
noktaya doğru gidiyoruz. 

Benim 2,5 senelik bașkan-
lık dönemimde büyük 
yatırımlarla beraber 2 
milyonluk bir șehir olduk. 

Șuanda yaptığımız çalıș- 
malardan bir tanesi de 
mutfağımızla ilgili. UNES- 
CO Dünya Gastronomi 
Șehri olduk. Dünyanın 8. 
Mutfağı olarak onaylandı. 
Bu 2,5 yılda bir de uluslar-
arası boyutta tanınabilirliği 
olușturduk. Ulusal boyutta 
șehrin rekabet gücünü 
artırmaya çalıștık; akıllı 
șehir, teknolojiyi kullanan 
șehir bakımından rekabet 
gücü ve șehir ekonomisini 

güçlendirmeye çalıștık. 

Bir taraftan da çok zor bir dönemde Bașkan 
oldum. Bölgemiz ateș çemberi, bunun bütün 
negatif algılarını üzerimize çekiyoruz. Sanki 
burası IȘİD’in bir parçasıymıș veya 
Suriye’deki yașanan savaș Gaziantep’te 
yașanıyormuș gibi çok negatif bir algı 
olușmaya müsait bir zaman dilimi. Bunu 
yönetmek için olağanüstü gayret gösterdik. 
350 bin mülteciye ensar-muhacir ilișkisiyle 
onları dıșlamadan toplumda birlikte yașam, 
uyum, adaptasyon-entegrasyon üzerinde 
sosyal projeler ürettik. Hala yoksulluk, eğitim-
sizlik, șehrin en büyük sorunu. Kadınlar 
üzerine, çocuklar üzerine sosyal projeler 
ürettik.  2,5 senede mazeret üretmek için çok 
mazeret vardı, ama hiçbir mazerete 
takılmadan büyük ișleri, yapısal dönüșümleri 
yapmaya, 2030-2040 imar master planı ve 
ulașım master planını çalıștık. Hepsini üst 
üste koyduğumuz zaman Sayın Cumhur-
bașkanımızdan aldığımız bir talimat var, söz 
namustur diyor. Yola çıkarken halkımıza 
verdiğimiz sözü, bașarmamız gereken proje-
leri bașarmak için büyük bir gayret gösteri-
yoruz. İnșallah bunların hepsini gerçeklești- 
rerek 2019’a ulașmıș olacağız.  

    En fazla Suriyeli sığınmacıya ev 
sahipliği yapan illerimizden biri 
olarak Gaziantep halkının siz 
yöneticilere desteğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Bir Gaziantep modeli olușturduk. Șikayet 
eden, sorunun parçası değil, tamam bu böyle 
ama bu krizi nasıl fırsata dönüștürebiliriz, bu 
riski nasıl rızka dönüștürebiliriz diye baktık. 
Bütün șehrin üst düzey yöneticileriyle beraber 
sorun alanlarımız nelerdir, nasıl çözmeliyiz? 
Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, güvenlikte, 
mültecilerle ilgili kısmı nasıl yönetmeliyiz, 
bunu çalıștık, çalıștaylar yaptık, çıktılarını 
aldık Ankara’ya götürdük. Eğitimle ilgili hem 
çocuklarımızın sayısını, eğitim çağında olması 
gereken çocuk sayısını çıkardık. Bizim kendi 
okullarımızda Bașkan olduğumda 3 bin çocuk 
eğitim hayatındaydı ve o okullarda okuyan 
çocuklar, yetim ve öksüz çocuklarımız. Özel 
okul gibi evinden alıyoruz, ulașım masrafı, 
kırtasiyesi, giyim, her șeyi bize dahil olmak 
üzere biz karșılıyoruz. Fakat mevcut 
okullarımız bu ișe uygun olmadığı için yönet-
melik değișmesi gerekiyor. Milli Eğitim 
Bakanımıza gittik, yönetmeliği değiștirdik, șu 
anda 2,5 yılın sonunda Suriyeli mülteci 
eğitime kazandırılan çocuk sayısı 67 bin oldu. 
Bütün Türkiye ortalaması yüzde 30, biz yüzde 
67’yi yakaladık. Bu tamamen bizim kendi iç 
uyumumuz ve bizim birebir bu ișe ne kadar 
önem verdiğimizle alakalı. 
Bir hastanemiz var, mülteci kadınları ve 
çocukları da oradan istifade ettirecek șekilde 
çalıșmalar yaptık.
 
İstihdam konusu en önemli alan, çalıșma 
hayatının düzenlenmesi gerekiyordu, özellikle 
eğitimli kesimin kaçırılmaması gerekiyordu, 
öğretmen, doktor gibi, kalifikasyonu yüksek 
olanların. Bir de bizim kendi ișçimizi, kendi 

esnafımızı rahatsız etmeyecek modeller 
üretilmesi gerekiyordu. Açık ișe kota sistemi 
gibi birtakım formüllerle Gaziantep modelini 
olușturduk ve halk bu bir mecburiyet, bu bir 
tercih değil, siz onların yerinde olabilirdiniz, 
biz komșuluk hakkının gereğini yaptık dedik 
ve halkımız buna destek verdi.

Bundan kaynaklı yan etkilerle ilgili de, konut 
fiyatları yükseliyor, daha fazla konut yapacak 
olan kim? Biziz, șu an kuzey Antep projesine 
bașladık, 50 bin konut yapıyoruz. 

Su en büyük sorun, artık hem büyük bir 
kuraklık var, hem su yetmiyor. Düzbağ 
Barajı’nda yaklașık eski parayla 1,5 katrilyon-
luk büyük bir yatırımı hızlı bir șekilde devreye 
aldık. Elbette sorun var, ama kim çözecek 
dendiğinde, onlara çözümü de beraberinde 
götürünce o toplumdaki kutuplașmayı, 
ayrıștırmayı önleyecek tedbirler alarak süreci 
yönetmeye çalıșıyoruz. Söylemler burada çok 
önemli, kardeșlik hukukunu çalıșıyoruz. Ve 
yarın bu bittiğinde herkes vatanına 
dönecek… Örneğin Cerablus’ta bunu 

yașadık. Cerablus’un suyunu getirdik, 
Okulların onarımını yaptık, oradaki belediyeci-
lik hizmeti normalleșince 3 bin olan Cerablus 
nüfusu bir anda 40 bine çıktı, șehirden oraya 
dönmeye bașladılar. Bu da onlara aslında 
söylediğimiz șeyin örneği oldu, güvenli bölge 
oluștuğu zaman herkes kendi toprağına 
dönecek, biraz sabırlı olun dediğimizde 
toplum buna da destek oldu.

     Geçmiște Aile ve Sosyal Politika- 
lar Bakanlığı ve Kadın Kolları 
Bașkanlığı yapmıș birisi olarak, AK 
Parti hükümetleri döneminde 
kadınlara yönelik yapılan çalıșmalar 
hakkında ne düșünüyorsunuz?

Ben 2001’den beri bir kadın olarak ne kattığı-
na birebir șahit oldum. Eğer bu parti olmasay-
dı, benim bir kadın vekil olarak burada ilk 
vekil olmam mümkün değildi.  Bu AK Parti’yle 
beraber oldu. Ben hatta Cumhuriyet Halk 
Partisinin milletvekillerine, Cumhuriyet kadar 
eskisiniz, ama bir kadın vekil çıkara-
mamıșsınız diye çok rahat ilk dönemler espri 
yapıyordum. Kadının birey olarak güçlenmesi, 
aile değerleriyle beraber kadının güçlenmesi, 
kadının toplumdaki durumu, karar alma 
mekanizmasına tașınması konusunda tam bir 
sessiz devrim yașandı. Hukuki olarak birçok 
düzenleme yapıldı, benim Bakanlığım döne-
minde 4 büyük yasa çıkardık kadının yașamı-
na dair. Hukuki düzenlemelerle beraber 
sosyal destek ve sosyal projeler, mesela 
bütün verilen sosyal destekler kadın merkezli 
verildi, kadına verildi, aileye verilecek destek 
kadına verildi. Bu sayede kadının kendini 

özgüvenli hissetmesi, gönül bağını kuvvetlen- 
dirmesi hem kendi yöneticilerine, hem 
hükümetine güvenini arttırdı. Kadın mutlu 
olursa, sağlıklı olursa toplum mutlu ve sağlıklı 
oluyor. Bütün bunlar direkt çocukları ve aileyi 
etkiliyor ve toplumun temel tașı aile olunca 
kadının üzerinde yaptığınız her șeyin domino 
etkisi çok kuvvetli oluyor. 

Belediye meclis üyelerinde kadınlar seçil- 
meye bașlandı. Ekonomik alanda biz ilk 
geldiğimizde yüzde 24’tü istihdamda kadın 
oranı, șu anda yüzde 30’lara çıktı. Üniversi- 
teye giden kız çocuklarının oranı yüzde 
14’lerden yüzde 40’lara çıktı. 

2023, 2071 vizyonunda kadını dıșlayan bir 
bakıșın hiçbir hedefe ulașılamayacağı 
anlayıșıyla bir kalkınma projesinin ana damarı 
yapıldı. Kadınlarımızda da bunu gördü. 
Maalesef zaman zaman yașanan bazı olaylar 
sanki bunların hiçbirinin AK Parti döneminde 
yapılmamıș, hep kadın geriye götürülmüș gibi 
de bir negatif algı olușturulmaya çalıșılıyor, o 
yüzden buna asla müsaade etmemek lazım, 
yapılanları sürekli hatırlatmak, hatırlamak, 
yașamak ve yașatmak lazım. Bu konu bizim 
en güçlü olduğumuz konu. Sayın Cumhur-
bașkanımız 25 Kasım Kadına Yönelik Șiddetle 
Mücadele Gününde KADEM’in toplantısında o 
kadar çok net mesajlar verdi ki, kadının bir 
özne olduğu, nesne olmadığı, kadının töre ve 
gelenekler noktasında farklı algılanacak 
șeylere müsaade edilmemesi gerektiğini, çok 
güçlü mesajlarla yeniden kadını merkez alan 
bakıș açısını güncelledi. O güçlü mesajları 
sürekli topluma anlatmak ve yaymak gereki-
yor.

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

Burada en önemli șey toplumla kader bağı 
olușturmak, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, 
sağlıkta bir ve beraber olma yolculuğudur. 
Toplumun güveni, bizim samimiyetimiz, Sayın 
Cumhurbașkanımız ve Bașbakanımızın 
liderliğinde yöneticilerin sevgi ve muhabbet 
bağı. Bu duygu yönetildiği zaman ben hiçbir 
seçimden korkmuyorum, çünkü kendinin 
düșünüldüğünü, kendinin bu manada dikkate 
alındığını, önem verildiğini toplum hissettiği 
zaman bütün desteğini veriyor, biz o duyguyu 
kaybetmedik. O duyguyu kaybetmediğimiz 
sürece de toplum sürekli arkamızdan gelecek 
ve arkamızı döndüğümüz zaman arkamızın 
çok sağlam olduğunu göreceğiz. Önemli olan 
șey toplumla olan o mesafeyi sürekli kapalı 
tutmak açmamak. Bu da hakikaten hem 
liderin durușu, hem de toplumun feraseti. 
Nasıl 15 Temmuz bu iki duygu üzerinden 
yönetildiyse, 15 yıl da bu iki duygu üzerinden 
yönetildi. Bu duyguyu kaybetmeden 
götürdüğümüz sürece bütün hedeflere ulașa-
cağımızı düșünüyorum ben.  Sayın 
Bașbakanımızın da burada soğukkanlılığı, 
iletișime açık, kaynaștırıcı yapısı bütün 
kesimlere sıcak durușu gelinen noktada çok 
büyük bir katkısı olduğunu düșünüyorum. 
İnșallah biz önümüzdeki anayasayı değiștire-
bilecek șekilde Parlamento’dan desteği alınca 
halkımızın da çok yüksek bir destekle buna 
destek vereceğini düșünüyorum. Üç dönem 
milletvekilliği yapmıș birisi olarak aslında 
yasamanın ne kadar zayıf kaldığını, yürüt-
menin tamamen kontrolünde olduğunu, oysa 
yasamanın, yürütme ve yargının tam bir 
kuvvetler ayrılığına göre çalıșması gerektiğini 
dönüștüren bir Cumhurbașkanlığı modeline 
Türkiye’nin ihtiyacı var bu bir yapısal 
dönüșüm. Çünkü orta gelir tuzağından 
çıkmamız içinde bu mevcut yapı bizi ilerletmi-
yor, yapısal dönüșüme ihtiyacımız var ve bu 
yeni model șu anda ben Büyükșehir Belediye 
Bașkanı olarak nasıl bir Bașkansam ve nasıl 

bana verilen yasayı, yetkileri kullandığımda 
çok hızlı iș yapabiliyorsam aynı hıza 
Türkiye’nin ulașması gerekiyor. Bürokratik 
oligarșiden kurtulup çok daha hızlı iș 
yapabilme gücüne ulașması gerekiyor, bu 
model de bizi buraya götürecek ve ulașmamız 
gereken hedeflere çok daha hızlı ulașmamızı 
sağlayacak.

Ben bütün makamlarda görev yaptım 
teșkilatçılığın ne kadar önemli olduğunu da 
birebir kardeșiniz olarak söylüyorum: En zoru, 
çünkü gönüllü yapılan bir iș verecek bir șeyin 
olacak AK Parti teșkilatına. Zamanın olacak, 
birikimin, enerjin olacak ve bunu sürdürülebi- 
lir șekilde bakacaksın, asla bireysel bir hesap 
değil, toplum menfaati üzerinden bunu 
olușturacaksın. Bizim teșkilatçılık anlayıșımız 
çok farklı bir teșkilat anlayıșı bir kutlu yolcu-
luğun anlayıșı. Burada bu duygu bizi çok 
kuvvetli tutuyor ve gönüldașlar bir aile birliği 
içerisinde teșkilatlarımızla beraber yolculuğu 
götürdüğümüz zaman onlar bizim elimiz, 
ayağımız, gözümüz kulağımız oluyor ve birlik-
ten kuvvet doğuyor. Zaten bu kadar hızlı bir 
șekilde var olmamız ve var olduktan sonra bu 
kadar bu iși sürdürülebilir kılmamızdaki en 
büyük șeyde teșkilat yapımız ve örgütümüzün 
gücü. Onlardan aldığımız güçle biz bunları 
bașarabiliyoruz, hepsinden Allah razı olsun.

     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz 
ve bu girișimin toplumda meyda-
na getirdiği etkiler nelerdir?
 
15 Temmuz gecesi haberi ilk 
aldığımızda belki de hepimiz aynı 
șeyi hissettik, bunun gerçek 
olamayacağını düșündük. 2016 
yılının Türkiye’sinde, hele ki bunca 
kazanımın üzerine, Türkiye için 
karanlık emeller besleyen hainlerin 
bu kadarına cesaret edebileceği 
hiçbirimizin aklına gelmezdi. Duy-
duğumuzda kulaklarımıza, daha 
sonra gördüklerimize inanamadık. 
Allah bir daha göstermesin böyle bir 
gece. Tüm șehitlerimizi rahmet ve 

minnetle anıyorum. Gazilerimize 
șükranlarımı sunuyorum.

Ben çok zifiri karanlık bir geceydi 
diyorum 15 Temmuz için ama 
arkasından 16 Temmuz’da aydınlık 
bir sabaha kavuștuk. Bu aydınlık 
tabi ki Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Sayın Bașbakanımızın önder-
liğinde bir milletin, Yüreğinde iman, 
vatan sevgisi, bayrak sevgisi 
tașıyan milyonların tek yürek olma 
halidir o gece yașanan. Ben 
inanıyorum ki bu yașanmıșlıklar 
kelimelere sığmayacak, destanlara 
konu olacak ve nesilden nesile 
aktarılacak tıpkı Çanakkale’de ve 
Kurtuluș Savașında olduğu gibi.

 
O gece gerçekleșen darbe girișimi 
meșru bir iktidarı legal yollarla 
değiștiremeyeceğini anlayan karan-
lık güçlerin bir oyunundan ibaret 
değildi yalnızca. Muhtemeldir ki, o 
gece yașanan girișim eğer onlar 
açısından bașarıya ulașsaydı Allah 
korusun, bu sefer arkasından ya bir 
ișgal girișimi yada bir iç savaș Türki-
ye’yi bekliyordu ki bu çok tehlikeli. 
15 temmuz gecesi milletimiz bay-

rağına sahip çıktı, devletine sahip 
çıktı, ülkesine sahip çıktı, ama biz 
aynı zamanda birbirimize sahip 
çıktık. Anlașmazlıklarımız olsa da, 
Hayata farklı pencerelerden baksak 
da, o gece ''biz'' olduk. Çünkü hiç 
kimse sağına soluna bakmadı o 
gece evden çıkarken. Hiç kimse 
önünü, arkasını düșünmedi acaba 
gidersem ne olur, kalırsam ne olur 
diye. Bence dünyevi birtakım 
argümanlarla açıklanamayacak 
kadar maneviyatı güçlü bir geceydi 
15 Temmuz.
 
Daha Sonra Yenikapı’da 5 milyon 
vatandașımızın katılımıyla verilen o 
güçlü mesaj, 27 gün boyunca, Dün-
yada hiçbir örneği olmayan bir șekil-
de bir ülkenin bütün meydanlarında 
tek yürek olmuș ve Ay Yıldızlı bay-
rağın altında birleșmiș, vatanına 
sahip çıkan yüz binler, milyonların 
tuttuğu Demokrasi Nöbetleri... Biz 
kadınları gördük o gece, küçücük 
çocuklarıyla, çocuklarına Ay Yıldızlı 
Bayrağımızı battaniye yapmıș 
kadınlar vardı meydanlarda, 
yașlılar vardı, gençler vardı meydan-
larda. gelemeyenlerse ellerini 
semaya kaldıranlar ve dua edenler-
di. Sadece Türkiye’de değil bütün 
coğrafyada bütün bunların birleși- 
miyle birlikte biz o geceyi böyle 
hayırlı bir sabaha kavușturduk.
 
Düșünün 15 Temmuz gecesi kanlı 
bir darbe girișiminin yașandığı bir 
Türkiye, fakat hemen arkasından 
Yavuz Sultan Selim Köprüsünün 
açılıșının yapıldığı bir Türkiye… 15 
Temmuz gecesi ordunun içine 
yuvalanmıș terör örgütü tarafından 
gerçekleștirilmiș kanlı bir terör 
eylemi, bir darbe girișimi, ama 
hemen ardından sınır ötesi operas- 
yonda bizi gururlndıran Türk Silahlı 
Kuvvetleri. Bu ikisi aynı ülke mi diye 
dıșarıdan bir göz baksa herhalde 
anlamakta güçlük çekebilir. Evet bu 
ikisi aynı ülke, bu ikisi de büyük ve 
güçlü Türkiye. Bizi de en güçlü kılan 
özelliğimiz hızla normalleșebilme, 
hızla hayata kaldığımız yerden daha 
güçlü devam edebilme yeteneğimiz. 
Ama bu sebebsiz değil, bu gerçek-

ten Sayın Liderimiz, Kurucu Genel 
Bașkanımız, Cumhurbașkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın gücünü 
arkamızda dağ gibi hissetmemizden 
kaynaklanıyor. Aynı șekilde Sayın 
Bașbakanımızın ve bütün kadroların 
tek bir yürek olmasından ve Türki-
ye’yi daha ileri götürmekten bașka 
hiçbir niyeti olmadan samimiyetle 
halkın sesine kulak verip bir bütün 
halinde hareket edebilmesinden 
geçiyor.
 
   Kadın bir siyasetçi olarak AK 
Parti döneminde kadınlara yöne-
lik yapılan çalıșmaları nasıl değer-
lendirirsiniz?

AK Parti iktidarlarında özellikle 
kadına karșı șiddetin önlenmesi, 
çocuk yaștaki evliliklerin engellen-
mesi, kadının iș hayatında, sosyal 
hayatta varolabilmesi için çok 
önemli düzenlemeleri hayata geçird-
ik. Fakat bence en önemlisi tüm 
bunları yaparken kadınları 
bir tercih yapma noktasın-
da zorlayan șartları 
ortadan kaldırdık ve 
kadının aile kurabil- 
mesinin, çocuk sahibi 
olabilmesinin kısacası 
hiçbirinden vazgeçmeden 
hayatın her alanında varo-
labilmesinin önünü açan 
uygulamaları gerçekleștir- 
dik.

Haydi kızlar okula kampanyasıyla 
350 binden fazla kız çocuğu okulla 
tanıștı. Çocuklarını okutan anneleri 
destekledik. Kadın girișimcilere çok 
önemli destekler verdik. Demokrasi 
ve özgürlük alanlarını genișlettik, 
Yalnızca kadınlarımızın değil hiç 
kimsenin inancından, yașam 
tarzından ve düșüncesinden ötürü 
ayrıștırılmadığı, ötekileștirilmediği 
bir Türkiye hayali ile üniversiteli 
olmanın, kamuda görev almanın ve 
parlamentoda temsilin önünde 
kadınları ayrıștıran çağdıșı uygu-
lamaları bir bir hayatımızdan çıkart-
tık .
 
  Küreselleșen șehirlerde yerel 
kimliği koruyarak șehir tasavvuru 
nasıl olmalıdır?
 
Șehir eğer yalnızca fiziksel mekan-
larla, nüfusuyla, yüzölçümü ile 
tanımlanabilir olsaydı, belki mate- 
matiksel hesaplar ve ortalama 

ihtiyaçlar üzerinden ideal kentler 
olușturulabilirdi.   Fakat bizim 
anlayıșımızda șehirlerin tıpkı insan-
lar gibi ruhu vardır ve șehre kimliğini 
veren bu ruhtur. Ruh ve kimlik söz 
konusu olduğunda ise onu idealize 
etmek kalıplara sokmak ya da 
örneklere benzetmeye çalıșmak 
mümkün olmaz. Șehirlerimizi, özel-
likle tarihi kimliği güçlü șehirlerimizi 
ki Anadolu coğrafyasında bu tanıma 
uymayan șehir bulmak çok zordur, 
kadim birikimimizden beslenerek 
ihya etmek, yeni olușturulan yașam 
alanlarını bu zenginlikten referans 
alarak kurgulamak sureti ile șehir 
siluetine katkı sunan tasarım yak-
lașımlarını benimseyerek ''kimlikli 
șehirler'' olușturma idealimizi 
hayata geçiriyoruz.

Çocuklarımızın, yașlılarımızın, 
engellilerimizin ve tüm dezavantajlı 
grupların hayatını kolaylaștıra-
cağımız engelsiz șehirler 
hedefimizde kararlılıkla ilerliyoruz. 
Șehirlerimizi, doğa ile bir bütün 
halinde ele alan açık ve yeșil alan 
kullanımının arttığı, kapsayıcı, 
kușatıcı, 21. yüzyılın temel gereksi- 
nimlerini içinde barındıran, iklim 
değișikliği ile mücadele edebilen, 
estetik unsurunu önceleyen, temiz 
ve güvenli șehirler vizyonu ile ilerli-
yoruz. Bu vizyon çerçevesinde 

ilerlerken Vizyoner ve Dünya çapın-
da büyük projelere imzasını atmıș 
Genel Bașkanımız Sayın 
Bașbakanımızın varlığı ve destekleri 
bize büyük bir güç ve çalıșma azmi 
veriyor.

Hepimiz biliyoruz ki kadimden 
beslenerek geleceği inșa etmek 
ancak șehirlerimiz ile mümkündür.

Șehirlerimizin mevcut  ‘’Kimlik’’lerini 
koruyarak yașatacak ve onu emanet 
olarak gören bir bakıș açısıyla 
șehirlerimizi geleceğe tașıyacak ve 
küresel ölçekte söz sahibi yapacak 
politikalar geliștiriyoruz. Yeni 
dönemde iklim, topografya, mal-
zeme seçimi ve yerel mimari unsur-
ların, sosyolojik analizlerin ıșığında 
üretilecek projelerin, yerel imkanlar 
kullanılarak hayata geçirilmesi 
büyük önem arz etmektedir.

İçinde bulunduğumuz medeniyet 
havzaları ile kültür ve sanat yoluyla 
bütünleșmek, Anadolu coğrafyası 
ile sınırlı olmayan kültür birikimimiz-
in sürekliliğini sağlamak için yeni 
hedefler belirlemeyi ve küreselleșen 

dünyada tek tipliliği öngören 
yaklașımın aksine kültürel değerle- 
rimizi koruyarak geliștirmeyi önem-
siyoruz.
 
    AK Parti ile birlikte Türkiye’de 
çevre politikalarının yașadığı 
gelișimi nasıl değerlendirirsiniz?
 
Çevre'ye bakıșımız temel hatlarıyla, 
tüm canlı varlıkları önceleyen, eko-
sistemi bütüncül bir bakıș açısı ile 
değerlendiren, gelecek nesilleri 
gözeten “sürdürülebilir yașam” 
stratejileri olușturmaktır. Amacımız, 
İklim değișikliği bașta olmak üzere 
uluslararası çevre politikaları ile 
eșgüdümün sağlanması, çevresel 
duyarlılığı / bilinci olușturmasına 
yönelik çalıșmalar yapılması, çevre 
dostu modern altyapı ve üstyapı 
kullanımlarını, geri dönüșüm, enerji 
verimliliği uygulamalarını arttırmak, 
ülke çapında yaygınlaștırmasını 
sağlayacak politikalar üretmek.

Bunun yanında Türkiye gelișmekte 
olan bir ülke. Sanayimizle, yatırım-
larımızla, yer altı kaynaklarımızla 
gelișmeliyiz. Asıl bașarı koruma - 

kullanma dengesi içinde sağlıklı 
çevreleri sürdürülebilir kılarken aynı 
zamanda yatırımlarla büyüyebilme 
becerisinden geçiyor. Bunun 
mümkün olduğunu gösteren çok 
önemli çalıșmaları hayata geçirdik.

Bize göre çevre sadece sorundan 
ibaret değil. Çevre çok büyük bir 
potansiyeli de içinde barındırıyor. 
Çevreyi çok önemsiyoruz. Çevreyi 
ideolojik bir alan haline getirmeye 
çalıșan sözde çevreciler ne derse 
desin Biz ezelden çevreciyiz. Hem 
medeniyetimizde hem inanç dün-
yamızda bunun çok önemli uygu-
lamaları var. Buralardan referans 
alıyoruz.   Bu yüzyılda dünyanın 
gerçeklerini ve yeni beklentileri 
görmezden gelmeden, çevre ve 
doğa dostu uygulamaları 
hayatımızın bir parçası haline geti- 
rerek yolumuzda ilerlemek gibi bir 
iddiamız var.
 
     Size göre AK Parti’nin her gir- 
diği seçimden zaferle çıkmasını 
sağlayan etkenler nedir?
 
AK Partinin seçimlerde ki bașarısını 
anlamak için kuruluș felsefesini ve 
bunu nasıl kesintisiz olarak 
geleceğe tașıdığını anlamak gerekir.

AK Parti bir yol arkadașlığının adıdır. 
AK Parti bir milletle ile bir liderin tek 
vücut olarak bu zorlu yolda birlikte 
gerçekleștirdiği yürüyüșün adıdır. 
Ben AK Parti Gençlik Kolları’nda 
bundan 12 yıl önce siyasete 
bașladım. Sayın Cumhur-
bașkanı'mızın Bașbakan olduğu 
dönemde Ana Kademe MKYK üyesi 
olarak 9 yıl boyunca onunla aynı 
masanın etrafında oturma fırsatını 
yakaladım. Ondan gördüğüm 
tevazu, ondan gördüğüm samimi-
yet, onun halkla ilișkisinde göster-
miș olduğu mütevazi fakat memle-
ket meseleleri karșısında ki dik ve 
kararlı durușu kendi adıma bana yol 
gösteren olmuștur. 

Bizim günü birlik siyasete yönelik 
ürettiğimiz spekülasyonlar, tutama-
dığımız sözlerimiz ve popülist 
söylemlerimiz hiçbir zaman olmadı. 
Hep șunu söyledik: Tek bir derdimiz 
var, ülkemizi muasır medeniyetler 
seviyesinin de üzerine çıkartmak. 
Bütün teșkilatlarımızla bunun için 
mücadele ediyoruz ve halk da bunu 
takdir ediyor, En büyük gücümüz 
halkımızdır çünkü halk biziz, biz 
halkız seçimlerin bașarısı budur. 
Sonra en büyük gücümüz Teșkilat-
larımız; Ana Kademe, Kadın Kolları 

ve Gençlik Kollarımızdan bașlayarak 
Genel Merkezden mahalle bașkan-
larımıza kadar hierarșik değil 
kardeșlik bağıyla birbirine bağlı 
kocaman bir aileyiz. Sayın Cumhur-
bașkanımız partimizi kurarken șöyle 
demiști: Artık hiçbir șey eskisi gibi 
olmayacak ve o zamandan beri 
hiçbir șey eskisi gibi olmadı. Biz 
sorunları çözerken belli bir grubun 
sorunlarına yönelmedik, toplumun 
bütün sorunlarını öncelikli sorunu-
muz olarak kabul ettik. Bugün gel- 
diğimiz noktada da halkımızın daha 
iyisini talep ettiğinin farkındayız ve 
bizim de zaten daha iyisini 
gerçekleștirmek gibi çok önemli bir 
hedefimiz var. Ama bu hedef artık 
sadece bizi ilgilendiren, bizim 
ülkemizin fiziksel sınırları içerisinde 
kalan bir hedef değil. Artık bizim kan 
ağlayan, gözyașının ve belirsizliğin 
hakim olduğu bu coğrafya için de 
önemli bir misyonumuz var, bu 
manevi de bir sorumluluk. Dolayısıy-
la, bu sorumluluğun bilincinde olan-
lar olarak bizler bu güçlü temeller 
üzerinde ülkemizi geleceğe hep 
birlikte tașıyacağız.

16 Temmuz’da Aydınlık Bir 
Sabaha Kavuştuk

O Gece 
‘Biz’ Olduk

Çiğdem KARAASLAN
Çevre, Șehir ve Kültürden Sorumlu 
Genel Bașkan Yardımcısı
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Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı



     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz ve 
bu girișimin toplumda meydana 
getirdiği etkiler nelerdir?

1980 darbesinde genç sayılırdım, bu darbe 
genç kızlık dönemime denk geldi. 1980 
darbesinden sonraki yașananların hepsine de 
öğrenciyken șahitlik ettik. Ülkenin bundan 
nasıl zarar gördüğünü, nasıl sıkıntılar 
yașandığını bir öğrenci gözüyle yașama 
talihsizliğimiz oldu. 90’lı yıllarda 28 Șubat’la 
beraber yașananlar, özellikle muhafazakar 
kesimin çektiği sıkıntılara bir mühendis 
olarak șahit oldum. Son 15 yılda ise 
Partimizde siyaseten birçok kademede 
bulundum; Genel Merkez Kadın Kolu Bașkan-
lığı, kurucu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
șuan Gaziantep Büyükșehir Belediye Bașkan-
lığı. Bu süreçte parti kapatmalar, 367’ler, 
bunların hepsini tek tek yașayan bir 
kardeșinizim. 

Bunların hepsini yașarken 15 Temmuz’u bu 
tecrübeye rağmen yașayabileceğimiz hiç 
aklıma gelmedi. Çünkü kendi içimizden, 
kendi kurumlarımızdan kișilerin kendi 
kardeșlerimizi vuracağını hiç düșünemedim. 
İlk duyduğumda da, “kafayı mı yediniz, 2016 
Türkiye’si, burası ne darbesi” diye de tepki 
verdim. Ama 1 saat içerisinde olayın ne kadar 
önemli ve ne kadar iyi çalıșılmıș bir olay 
olduğunu anlamaya bașlayınca bu sefer 
hemen müdahale edip buna tedbir alma, 
buradan en az zararla șehrimizi ve ülkemizi 
çıkarmak için ne yapabilirizi 
düșünmeye bașladım. Tabii 
ilk bunu hazmetmek çok 
kolay bir șey değildi, çok 
ağırdı, gönlüm çok yoruldu, 
bu nasıl yapılır, bunu nasıl bize yaparlar, bizi 
nasıl üçüncü dünya ülkesiymiș gibi bütün 
dünyaya rezil ederler diye de içimden birçok 
farklı duyguları yașadığım bir 1 saat oldu. 

Ben o sırada İstanbul’daydım, bir televizyon 
programında Suriyeli mültecilerle ilgili 
yapılanları anlatıyordum. İstanbul’da Boğazda 
köprünün giriși kapatılmıș denilince, ben 
dedim ki bu iç güvenlikle ilgili yapılan bir 
șeydir. Sonradan gelen haberlerde bunun bir 
darbe girișimi olduğu netleșince, dediler ki; 
Bașkanım, durum ciddi, burada kalın. Olmaz 
benim derhal memlekete dönmem lazım 
dedim. O yol süreci, F16’lar, Sayın Cumhur-
bașkanımızın İstanbul havaalanına iniși; 
bunların hepsini yașarken bir taraftan da 

șehirde valimizle ve çalıșma arkadașlarımızla 
Gaziantep’i yönettik. 

Özellikle Tugay Komutanımızın çok farklı 
söylemler içerisinde olduğunu ve ben bana 
verilecek talimata bakarım gibi söylemleri 
söylediğini duyduğum zaman hemen 
arkadașlara dedim ki; oradan içeriden tanklar 
dıșarıya çıkacaksa, burada bizim gücümüz 
ne? İș makinelerimiz, otobüslerimiz, biz 
bunların hepsini tugayın önüne yığdık, ilk 
yığan belediye olduk biz.

Sonra sosyal medya üzerinden halkımızın 
rahat olmalarını, Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Bașbakanımızın talimatlarını gereğini 
yerine getirmelerini, herkesin demokrasi 
nöbeti için demokrasi meydanına gitmesini 
söyledik.
 
İki șey yaptık. Bir taraftan Tugayın önünü 
bütün makinelerimizi yığıp bütün çalıșan-
larımızı oraya yığdık, bir taraftan da 
halkımızın demokrasi meydanına gelmesi için 
bütün çalıșmaları yaptık.  Zaten sabaha karșı 
bütün Türkiye’de o yapılan çalıșmanın sonun-
da darbenin gerçekleșemeyeceğini ve kanlı 
darbe girișiminin bașarısızlıkla sonuçlandığı 
bir sabahı hep birlikte karșılamıș olduk.

Daha önceki Tugay Komutanının benim 
yerime Büyükșehir Belediye Bașkanı olarak 
atandığını gösteren listelerin çıkması, aslında 
çok ciddi bir altyapı yapıldığını, çok ciddi bir 
hazırlık yapıldığını, fakat hesabın üzerindeki 
hesap, göklerden gelen kararın ve milletin 
ferasetinin bunun nasıl terse çevirdiğine șahit 
olduk. Hem Cumhurbașkanımızın cesareti, 
hem milletin ona olan sevgisi, muhabbeti ve 
feraseti. O gittiği zaman, baș gittiği zaman 
gövdenin nasıl dağılacağı yönündeki kanaati 
ve ikisinin birbirine olan kader yolculuğu yine 
tecelli etti. Yüce Mevla’m da bu aziz millete 
acıdı ve yapılan hayır ișlerinin, verilen 
sadakaların, duaların, sosyal desteklerin, 
hastanın, yașlının, mağdurun-mazlumun 
dualarının nasıl ișe yaradığını gösteren bir 
gece yașadık. 

Bütün dünya bu nasıl gerçekleșmedi diye 
sonra bunu tartıșmaya bașladı. Bütün 
analizcilerin söylediği; eğer Erdoğan en 
baștan öldürülmüș olsaydı operasyon aslında 
çok iyi gidecekti, o bașarılamayınca bu 
tersine döndü șeklinde o gecenin analizleri 
yapıldı.
 
Ama hamdolsun çok zor bir geceydi, tarihi 
bir kurtuluș mücadelesi verildi; kadınıy-
la-erkeğiyle, yașlısıyla-genciyle bütün toplum 
demokrasinin yanında, vatanının, milletinin, 
ezanının, bayrağının yanında yer aldı ve 100 
yıl önce nasıl Antep’i gazi yapan bir duruș 
varsa, 100 yıl sonra aynı duruș yeniden 
tecelli etti. Bu milletin aslında mayasının ne 
kadar sağlam olduğunu, köklerinin ne kadar 
güçlü ve temiz olduğunu bize gösterdi. Bu 
aslında gelecek adına da umudumuzu da 
artırdı. Gençlerin durușu, gençlerin buradaki 
vatana, millete ve kutsalı üzerindeki sağlam 
durușu, toprağına nasıl sahip çıktığını göster-
mesi de bizim geleceğimiz adına olan 
özgüvenimizi artırdı. Yani her șerde bir hayır 
var, çok șer gibi bașlasa da hayırla biten bir 
geceyi hep birlikte yașadık. 

    AK Parti döneminde, Gaziant-
ep’in yașadığı dönüșümü nasıl 
değerlendirirsiniz?

Önce șehri iyi anlamak lazım, șehrin sosyolo-
jisini, ekonomisini, șehrin siyasetini... 
2001’de șehir Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
kalesi olarak gözüküyordu. 40 bin konutun 30 
bininin çarpık kentleșmiș olan bir șehirde 
șehre nereden girerseniz girin gri gecekondu 
alanıyla girdiğiniz bir șehirdi.

2001’de ben 7. sırada milletvekili adayı 
olduğumda herkesin 3 çıkar, 4 çıkmaz dediği 
bir siyasi iklim vardı. Ama 3 Kasım sabahı 7 

milletvekiliyle burada büyük bir dönüșüm ve 
siyasi milat yașandı. Bütün kaleler yıkıldı.

Burası bir ekonomi ve ticaret șehri aynı 
zamanda. Bu da Güneydoğu’dan gelen göçü 
sürekli teșvik eden bir alan, çünkü sanayi 
șehirlerinde göç bir zorunluluk olarak 
karșınıza çıkıyor. Göçü yönetmeniz için șehrin 
değișimini-dönüșümünü yönetmeniz gereki-
yor, șehrin vizyonunu yönetmeniz gerekiyor. 

Șehir bir taraftan insanlık tarihi kadar eski bir 
șehir. Bütün medeniyetler Roma, Hitit, 
Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti hepsi 
en üst dönemini yașamıș bu topraklarda. Bu 
bize büyük bir kültürel miras veriyor. 

Biz burada ne yaptık? Biz burada özellikle 
ticaret ve sanayi yapımızı güçlü kılmak için 
yapılması gerekenleri yaparken, kültürel 
miras için de arkeoloji üzerinde büyük bir 
restorasyon çalıșmalarına bașladık. Geçmiș 
ve tarihi kimlik ortaya çıkmaya bașladı ve 
buraya bir iç turizm bașladı. Zeugma Müzesi 
Roma dönemini bütün ihtișamıyla ortaya 
çıkarınca dünyaya Çingene Kızının o bakıșı 
bir sembol oldu ve 2011 yılı itibariyle bir dıș 
turizmi sahası olușturmaya bașladı. Özellikle 
bizim dönemimizle beraber bir taraftan 
geçmișine sahip çıkan, bir 
tarafında çağdaș modern 
bir Gaziantep’i inșa etme 
noktasında önemli bir 
noktaya doğru gidiyoruz. 

Benim 2,5 senelik bașkan-
lık dönemimde büyük 
yatırımlarla beraber 2 
milyonluk bir șehir olduk. 

Șuanda yaptığımız çalıș- 
malardan bir tanesi de 
mutfağımızla ilgili. UNES- 
CO Dünya Gastronomi 
Șehri olduk. Dünyanın 8. 
Mutfağı olarak onaylandı. 
Bu 2,5 yılda bir de uluslar-
arası boyutta tanınabilirliği 
olușturduk. Ulusal boyutta 
șehrin rekabet gücünü 
artırmaya çalıștık; akıllı 
șehir, teknolojiyi kullanan 
șehir bakımından rekabet 
gücü ve șehir ekonomisini 

güçlendirmeye çalıștık. 

Bir taraftan da çok zor bir dönemde Bașkan 
oldum. Bölgemiz ateș çemberi, bunun bütün 
negatif algılarını üzerimize çekiyoruz. Sanki 
burası IȘİD’in bir parçasıymıș veya 
Suriye’deki yașanan savaș Gaziantep’te 
yașanıyormuș gibi çok negatif bir algı 
olușmaya müsait bir zaman dilimi. Bunu 
yönetmek için olağanüstü gayret gösterdik. 
350 bin mülteciye ensar-muhacir ilișkisiyle 
onları dıșlamadan toplumda birlikte yașam, 
uyum, adaptasyon-entegrasyon üzerinde 
sosyal projeler ürettik. Hala yoksulluk, eğitim-
sizlik, șehrin en büyük sorunu. Kadınlar 
üzerine, çocuklar üzerine sosyal projeler 
ürettik.  2,5 senede mazeret üretmek için çok 
mazeret vardı, ama hiçbir mazerete 
takılmadan büyük ișleri, yapısal dönüșümleri 
yapmaya, 2030-2040 imar master planı ve 
ulașım master planını çalıștık. Hepsini üst 
üste koyduğumuz zaman Sayın Cumhur-
bașkanımızdan aldığımız bir talimat var, söz 
namustur diyor. Yola çıkarken halkımıza 
verdiğimiz sözü, bașarmamız gereken proje-
leri bașarmak için büyük bir gayret gösteri-
yoruz. İnșallah bunların hepsini gerçeklești- 
rerek 2019’a ulașmıș olacağız.  

    En fazla Suriyeli sığınmacıya ev 
sahipliği yapan illerimizden biri 
olarak Gaziantep halkının siz 
yöneticilere desteğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Bir Gaziantep modeli olușturduk. Șikayet 
eden, sorunun parçası değil, tamam bu böyle 
ama bu krizi nasıl fırsata dönüștürebiliriz, bu 
riski nasıl rızka dönüștürebiliriz diye baktık. 
Bütün șehrin üst düzey yöneticileriyle beraber 
sorun alanlarımız nelerdir, nasıl çözmeliyiz? 
Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, güvenlikte, 
mültecilerle ilgili kısmı nasıl yönetmeliyiz, 
bunu çalıștık, çalıștaylar yaptık, çıktılarını 
aldık Ankara’ya götürdük. Eğitimle ilgili hem 
çocuklarımızın sayısını, eğitim çağında olması 
gereken çocuk sayısını çıkardık. Bizim kendi 
okullarımızda Bașkan olduğumda 3 bin çocuk 
eğitim hayatındaydı ve o okullarda okuyan 
çocuklar, yetim ve öksüz çocuklarımız. Özel 
okul gibi evinden alıyoruz, ulașım masrafı, 
kırtasiyesi, giyim, her șeyi bize dahil olmak 
üzere biz karșılıyoruz. Fakat mevcut 
okullarımız bu ișe uygun olmadığı için yönet-
melik değișmesi gerekiyor. Milli Eğitim 
Bakanımıza gittik, yönetmeliği değiștirdik, șu 
anda 2,5 yılın sonunda Suriyeli mülteci 
eğitime kazandırılan çocuk sayısı 67 bin oldu. 
Bütün Türkiye ortalaması yüzde 30, biz yüzde 
67’yi yakaladık. Bu tamamen bizim kendi iç 
uyumumuz ve bizim birebir bu ișe ne kadar 
önem verdiğimizle alakalı. 
Bir hastanemiz var, mülteci kadınları ve 
çocukları da oradan istifade ettirecek șekilde 
çalıșmalar yaptık.
 
İstihdam konusu en önemli alan, çalıșma 
hayatının düzenlenmesi gerekiyordu, özellikle 
eğitimli kesimin kaçırılmaması gerekiyordu, 
öğretmen, doktor gibi, kalifikasyonu yüksek 
olanların. Bir de bizim kendi ișçimizi, kendi 

esnafımızı rahatsız etmeyecek modeller 
üretilmesi gerekiyordu. Açık ișe kota sistemi 
gibi birtakım formüllerle Gaziantep modelini 
olușturduk ve halk bu bir mecburiyet, bu bir 
tercih değil, siz onların yerinde olabilirdiniz, 
biz komșuluk hakkının gereğini yaptık dedik 
ve halkımız buna destek verdi.

Bundan kaynaklı yan etkilerle ilgili de, konut 
fiyatları yükseliyor, daha fazla konut yapacak 
olan kim? Biziz, șu an kuzey Antep projesine 
bașladık, 50 bin konut yapıyoruz. 

Su en büyük sorun, artık hem büyük bir 
kuraklık var, hem su yetmiyor. Düzbağ 
Barajı’nda yaklașık eski parayla 1,5 katrilyon-
luk büyük bir yatırımı hızlı bir șekilde devreye 
aldık. Elbette sorun var, ama kim çözecek 
dendiğinde, onlara çözümü de beraberinde 
götürünce o toplumdaki kutuplașmayı, 
ayrıștırmayı önleyecek tedbirler alarak süreci 
yönetmeye çalıșıyoruz. Söylemler burada çok 
önemli, kardeșlik hukukunu çalıșıyoruz. Ve 
yarın bu bittiğinde herkes vatanına 
dönecek… Örneğin Cerablus’ta bunu 

yașadık. Cerablus’un suyunu getirdik, 
Okulların onarımını yaptık, oradaki belediyeci-
lik hizmeti normalleșince 3 bin olan Cerablus 
nüfusu bir anda 40 bine çıktı, șehirden oraya 
dönmeye bașladılar. Bu da onlara aslında 
söylediğimiz șeyin örneği oldu, güvenli bölge 
oluștuğu zaman herkes kendi toprağına 
dönecek, biraz sabırlı olun dediğimizde 
toplum buna da destek oldu.

     Geçmiște Aile ve Sosyal Politika- 
lar Bakanlığı ve Kadın Kolları 
Bașkanlığı yapmıș birisi olarak, AK 
Parti hükümetleri döneminde 
kadınlara yönelik yapılan çalıșmalar 
hakkında ne düșünüyorsunuz?

Ben 2001’den beri bir kadın olarak ne kattığı-
na birebir șahit oldum. Eğer bu parti olmasay-
dı, benim bir kadın vekil olarak burada ilk 
vekil olmam mümkün değildi.  Bu AK Parti’yle 
beraber oldu. Ben hatta Cumhuriyet Halk 
Partisinin milletvekillerine, Cumhuriyet kadar 
eskisiniz, ama bir kadın vekil çıkara-
mamıșsınız diye çok rahat ilk dönemler espri 
yapıyordum. Kadının birey olarak güçlenmesi, 
aile değerleriyle beraber kadının güçlenmesi, 
kadının toplumdaki durumu, karar alma 
mekanizmasına tașınması konusunda tam bir 
sessiz devrim yașandı. Hukuki olarak birçok 
düzenleme yapıldı, benim Bakanlığım döne-
minde 4 büyük yasa çıkardık kadının yașamı-
na dair. Hukuki düzenlemelerle beraber 
sosyal destek ve sosyal projeler, mesela 
bütün verilen sosyal destekler kadın merkezli 
verildi, kadına verildi, aileye verilecek destek 
kadına verildi. Bu sayede kadının kendini 

özgüvenli hissetmesi, gönül bağını kuvvetlen- 
dirmesi hem kendi yöneticilerine, hem 
hükümetine güvenini arttırdı. Kadın mutlu 
olursa, sağlıklı olursa toplum mutlu ve sağlıklı 
oluyor. Bütün bunlar direkt çocukları ve aileyi 
etkiliyor ve toplumun temel tașı aile olunca 
kadının üzerinde yaptığınız her șeyin domino 
etkisi çok kuvvetli oluyor. 

Belediye meclis üyelerinde kadınlar seçil- 
meye bașlandı. Ekonomik alanda biz ilk 
geldiğimizde yüzde 24’tü istihdamda kadın 
oranı, șu anda yüzde 30’lara çıktı. Üniversi- 
teye giden kız çocuklarının oranı yüzde 
14’lerden yüzde 40’lara çıktı. 

2023, 2071 vizyonunda kadını dıșlayan bir 
bakıșın hiçbir hedefe ulașılamayacağı 
anlayıșıyla bir kalkınma projesinin ana damarı 
yapıldı. Kadınlarımızda da bunu gördü. 
Maalesef zaman zaman yașanan bazı olaylar 
sanki bunların hiçbirinin AK Parti döneminde 
yapılmamıș, hep kadın geriye götürülmüș gibi 
de bir negatif algı olușturulmaya çalıșılıyor, o 
yüzden buna asla müsaade etmemek lazım, 
yapılanları sürekli hatırlatmak, hatırlamak, 
yașamak ve yașatmak lazım. Bu konu bizim 
en güçlü olduğumuz konu. Sayın Cumhur-
bașkanımız 25 Kasım Kadına Yönelik Șiddetle 
Mücadele Gününde KADEM’in toplantısında o 
kadar çok net mesajlar verdi ki, kadının bir 
özne olduğu, nesne olmadığı, kadının töre ve 
gelenekler noktasında farklı algılanacak 
șeylere müsaade edilmemesi gerektiğini, çok 
güçlü mesajlarla yeniden kadını merkez alan 
bakıș açısını güncelledi. O güçlü mesajları 
sürekli topluma anlatmak ve yaymak gereki-
yor.

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

Burada en önemli șey toplumla kader bağı 
olușturmak, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, 
sağlıkta bir ve beraber olma yolculuğudur. 
Toplumun güveni, bizim samimiyetimiz, Sayın 
Cumhurbașkanımız ve Bașbakanımızın 
liderliğinde yöneticilerin sevgi ve muhabbet 
bağı. Bu duygu yönetildiği zaman ben hiçbir 
seçimden korkmuyorum, çünkü kendinin 
düșünüldüğünü, kendinin bu manada dikkate 
alındığını, önem verildiğini toplum hissettiği 
zaman bütün desteğini veriyor, biz o duyguyu 
kaybetmedik. O duyguyu kaybetmediğimiz 
sürece de toplum sürekli arkamızdan gelecek 
ve arkamızı döndüğümüz zaman arkamızın 
çok sağlam olduğunu göreceğiz. Önemli olan 
șey toplumla olan o mesafeyi sürekli kapalı 
tutmak açmamak. Bu da hakikaten hem 
liderin durușu, hem de toplumun feraseti. 
Nasıl 15 Temmuz bu iki duygu üzerinden 
yönetildiyse, 15 yıl da bu iki duygu üzerinden 
yönetildi. Bu duyguyu kaybetmeden 
götürdüğümüz sürece bütün hedeflere ulașa-
cağımızı düșünüyorum ben.  Sayın 
Bașbakanımızın da burada soğukkanlılığı, 
iletișime açık, kaynaștırıcı yapısı bütün 
kesimlere sıcak durușu gelinen noktada çok 
büyük bir katkısı olduğunu düșünüyorum. 
İnșallah biz önümüzdeki anayasayı değiștire-
bilecek șekilde Parlamento’dan desteği alınca 
halkımızın da çok yüksek bir destekle buna 
destek vereceğini düșünüyorum. Üç dönem 
milletvekilliği yapmıș birisi olarak aslında 
yasamanın ne kadar zayıf kaldığını, yürüt-
menin tamamen kontrolünde olduğunu, oysa 
yasamanın, yürütme ve yargının tam bir 
kuvvetler ayrılığına göre çalıșması gerektiğini 
dönüștüren bir Cumhurbașkanlığı modeline 
Türkiye’nin ihtiyacı var bu bir yapısal 
dönüșüm. Çünkü orta gelir tuzağından 
çıkmamız içinde bu mevcut yapı bizi ilerletmi-
yor, yapısal dönüșüme ihtiyacımız var ve bu 
yeni model șu anda ben Büyükșehir Belediye 
Bașkanı olarak nasıl bir Bașkansam ve nasıl 

bana verilen yasayı, yetkileri kullandığımda 
çok hızlı iș yapabiliyorsam aynı hıza 
Türkiye’nin ulașması gerekiyor. Bürokratik 
oligarșiden kurtulup çok daha hızlı iș 
yapabilme gücüne ulașması gerekiyor, bu 
model de bizi buraya götürecek ve ulașmamız 
gereken hedeflere çok daha hızlı ulașmamızı 
sağlayacak.

Ben bütün makamlarda görev yaptım 
teșkilatçılığın ne kadar önemli olduğunu da 
birebir kardeșiniz olarak söylüyorum: En zoru, 
çünkü gönüllü yapılan bir iș verecek bir șeyin 
olacak AK Parti teșkilatına. Zamanın olacak, 
birikimin, enerjin olacak ve bunu sürdürülebi- 
lir șekilde bakacaksın, asla bireysel bir hesap 
değil, toplum menfaati üzerinden bunu 
olușturacaksın. Bizim teșkilatçılık anlayıșımız 
çok farklı bir teșkilat anlayıșı bir kutlu yolcu-
luğun anlayıșı. Burada bu duygu bizi çok 
kuvvetli tutuyor ve gönüldașlar bir aile birliği 
içerisinde teșkilatlarımızla beraber yolculuğu 
götürdüğümüz zaman onlar bizim elimiz, 
ayağımız, gözümüz kulağımız oluyor ve birlik-
ten kuvvet doğuyor. Zaten bu kadar hızlı bir 
șekilde var olmamız ve var olduktan sonra bu 
kadar bu iși sürdürülebilir kılmamızdaki en 
büyük șeyde teșkilat yapımız ve örgütümüzün 
gücü. Onlardan aldığımız güçle biz bunları 
bașarabiliyoruz, hepsinden Allah razı olsun.

     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz 
ve bu girișimin toplumda meyda-
na getirdiği etkiler nelerdir?
 
15 Temmuz gecesi haberi ilk 
aldığımızda belki de hepimiz aynı 
șeyi hissettik, bunun gerçek 
olamayacağını düșündük. 2016 
yılının Türkiye’sinde, hele ki bunca 
kazanımın üzerine, Türkiye için 
karanlık emeller besleyen hainlerin 
bu kadarına cesaret edebileceği 
hiçbirimizin aklına gelmezdi. Duy-
duğumuzda kulaklarımıza, daha 
sonra gördüklerimize inanamadık. 
Allah bir daha göstermesin böyle bir 
gece. Tüm șehitlerimizi rahmet ve 

minnetle anıyorum. Gazilerimize 
șükranlarımı sunuyorum.

Ben çok zifiri karanlık bir geceydi 
diyorum 15 Temmuz için ama 
arkasından 16 Temmuz’da aydınlık 
bir sabaha kavuștuk. Bu aydınlık 
tabi ki Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Sayın Bașbakanımızın önder-
liğinde bir milletin, Yüreğinde iman, 
vatan sevgisi, bayrak sevgisi 
tașıyan milyonların tek yürek olma 
halidir o gece yașanan. Ben 
inanıyorum ki bu yașanmıșlıklar 
kelimelere sığmayacak, destanlara 
konu olacak ve nesilden nesile 
aktarılacak tıpkı Çanakkale’de ve 
Kurtuluș Savașında olduğu gibi.

 
O gece gerçekleșen darbe girișimi 
meșru bir iktidarı legal yollarla 
değiștiremeyeceğini anlayan karan-
lık güçlerin bir oyunundan ibaret 
değildi yalnızca. Muhtemeldir ki, o 
gece yașanan girișim eğer onlar 
açısından bașarıya ulașsaydı Allah 
korusun, bu sefer arkasından ya bir 
ișgal girișimi yada bir iç savaș Türki-
ye’yi bekliyordu ki bu çok tehlikeli. 
15 temmuz gecesi milletimiz bay-

rağına sahip çıktı, devletine sahip 
çıktı, ülkesine sahip çıktı, ama biz 
aynı zamanda birbirimize sahip 
çıktık. Anlașmazlıklarımız olsa da, 
Hayata farklı pencerelerden baksak 
da, o gece ''biz'' olduk. Çünkü hiç 
kimse sağına soluna bakmadı o 
gece evden çıkarken. Hiç kimse 
önünü, arkasını düșünmedi acaba 
gidersem ne olur, kalırsam ne olur 
diye. Bence dünyevi birtakım 
argümanlarla açıklanamayacak 
kadar maneviyatı güçlü bir geceydi 
15 Temmuz.
 
Daha Sonra Yenikapı’da 5 milyon 
vatandașımızın katılımıyla verilen o 
güçlü mesaj, 27 gün boyunca, Dün-
yada hiçbir örneği olmayan bir șekil-
de bir ülkenin bütün meydanlarında 
tek yürek olmuș ve Ay Yıldızlı bay-
rağın altında birleșmiș, vatanına 
sahip çıkan yüz binler, milyonların 
tuttuğu Demokrasi Nöbetleri... Biz 
kadınları gördük o gece, küçücük 
çocuklarıyla, çocuklarına Ay Yıldızlı 
Bayrağımızı battaniye yapmıș 
kadınlar vardı meydanlarda, 
yașlılar vardı, gençler vardı meydan-
larda. gelemeyenlerse ellerini 
semaya kaldıranlar ve dua edenler-
di. Sadece Türkiye’de değil bütün 
coğrafyada bütün bunların birleși- 
miyle birlikte biz o geceyi böyle 
hayırlı bir sabaha kavușturduk.
 
Düșünün 15 Temmuz gecesi kanlı 
bir darbe girișiminin yașandığı bir 
Türkiye, fakat hemen arkasından 
Yavuz Sultan Selim Köprüsünün 
açılıșının yapıldığı bir Türkiye… 15 
Temmuz gecesi ordunun içine 
yuvalanmıș terör örgütü tarafından 
gerçekleștirilmiș kanlı bir terör 
eylemi, bir darbe girișimi, ama 
hemen ardından sınır ötesi operas- 
yonda bizi gururlndıran Türk Silahlı 
Kuvvetleri. Bu ikisi aynı ülke mi diye 
dıșarıdan bir göz baksa herhalde 
anlamakta güçlük çekebilir. Evet bu 
ikisi aynı ülke, bu ikisi de büyük ve 
güçlü Türkiye. Bizi de en güçlü kılan 
özelliğimiz hızla normalleșebilme, 
hızla hayata kaldığımız yerden daha 
güçlü devam edebilme yeteneğimiz. 
Ama bu sebebsiz değil, bu gerçek-

ten Sayın Liderimiz, Kurucu Genel 
Bașkanımız, Cumhurbașkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın gücünü 
arkamızda dağ gibi hissetmemizden 
kaynaklanıyor. Aynı șekilde Sayın 
Bașbakanımızın ve bütün kadroların 
tek bir yürek olmasından ve Türki-
ye’yi daha ileri götürmekten bașka 
hiçbir niyeti olmadan samimiyetle 
halkın sesine kulak verip bir bütün 
halinde hareket edebilmesinden 
geçiyor.
 
   Kadın bir siyasetçi olarak AK 
Parti döneminde kadınlara yöne-
lik yapılan çalıșmaları nasıl değer-
lendirirsiniz?

AK Parti iktidarlarında özellikle 
kadına karșı șiddetin önlenmesi, 
çocuk yaștaki evliliklerin engellen-
mesi, kadının iș hayatında, sosyal 
hayatta varolabilmesi için çok 
önemli düzenlemeleri hayata geçird-
ik. Fakat bence en önemlisi tüm 
bunları yaparken kadınları 
bir tercih yapma noktasın-
da zorlayan șartları 
ortadan kaldırdık ve 
kadının aile kurabil- 
mesinin, çocuk sahibi 
olabilmesinin kısacası 
hiçbirinden vazgeçmeden 
hayatın her alanında varo-
labilmesinin önünü açan 
uygulamaları gerçekleștir- 
dik.

Haydi kızlar okula kampanyasıyla 
350 binden fazla kız çocuğu okulla 
tanıștı. Çocuklarını okutan anneleri 
destekledik. Kadın girișimcilere çok 
önemli destekler verdik. Demokrasi 
ve özgürlük alanlarını genișlettik, 
Yalnızca kadınlarımızın değil hiç 
kimsenin inancından, yașam 
tarzından ve düșüncesinden ötürü 
ayrıștırılmadığı, ötekileștirilmediği 
bir Türkiye hayali ile üniversiteli 
olmanın, kamuda görev almanın ve 
parlamentoda temsilin önünde 
kadınları ayrıștıran çağdıșı uygu-
lamaları bir bir hayatımızdan çıkart-
tık .
 
  Küreselleșen șehirlerde yerel 
kimliği koruyarak șehir tasavvuru 
nasıl olmalıdır?
 
Șehir eğer yalnızca fiziksel mekan-
larla, nüfusuyla, yüzölçümü ile 
tanımlanabilir olsaydı, belki mate- 
matiksel hesaplar ve ortalama 

ihtiyaçlar üzerinden ideal kentler 
olușturulabilirdi.   Fakat bizim 
anlayıșımızda șehirlerin tıpkı insan-
lar gibi ruhu vardır ve șehre kimliğini 
veren bu ruhtur. Ruh ve kimlik söz 
konusu olduğunda ise onu idealize 
etmek kalıplara sokmak ya da 
örneklere benzetmeye çalıșmak 
mümkün olmaz. Șehirlerimizi, özel-
likle tarihi kimliği güçlü șehirlerimizi 
ki Anadolu coğrafyasında bu tanıma 
uymayan șehir bulmak çok zordur, 
kadim birikimimizden beslenerek 
ihya etmek, yeni olușturulan yașam 
alanlarını bu zenginlikten referans 
alarak kurgulamak sureti ile șehir 
siluetine katkı sunan tasarım yak-
lașımlarını benimseyerek ''kimlikli 
șehirler'' olușturma idealimizi 
hayata geçiriyoruz.

Çocuklarımızın, yașlılarımızın, 
engellilerimizin ve tüm dezavantajlı 
grupların hayatını kolaylaștıra-
cağımız engelsiz șehirler 
hedefimizde kararlılıkla ilerliyoruz. 
Șehirlerimizi, doğa ile bir bütün 
halinde ele alan açık ve yeșil alan 
kullanımının arttığı, kapsayıcı, 
kușatıcı, 21. yüzyılın temel gereksi- 
nimlerini içinde barındıran, iklim 
değișikliği ile mücadele edebilen, 
estetik unsurunu önceleyen, temiz 
ve güvenli șehirler vizyonu ile ilerli-
yoruz. Bu vizyon çerçevesinde 

ilerlerken Vizyoner ve Dünya çapın-
da büyük projelere imzasını atmıș 
Genel Bașkanımız Sayın 
Bașbakanımızın varlığı ve destekleri 
bize büyük bir güç ve çalıșma azmi 
veriyor.

Hepimiz biliyoruz ki kadimden 
beslenerek geleceği inșa etmek 
ancak șehirlerimiz ile mümkündür.

Șehirlerimizin mevcut  ‘’Kimlik’’lerini 
koruyarak yașatacak ve onu emanet 
olarak gören bir bakıș açısıyla 
șehirlerimizi geleceğe tașıyacak ve 
küresel ölçekte söz sahibi yapacak 
politikalar geliștiriyoruz. Yeni 
dönemde iklim, topografya, mal-
zeme seçimi ve yerel mimari unsur-
ların, sosyolojik analizlerin ıșığında 
üretilecek projelerin, yerel imkanlar 
kullanılarak hayata geçirilmesi 
büyük önem arz etmektedir.

İçinde bulunduğumuz medeniyet 
havzaları ile kültür ve sanat yoluyla 
bütünleșmek, Anadolu coğrafyası 
ile sınırlı olmayan kültür birikimimiz-
in sürekliliğini sağlamak için yeni 
hedefler belirlemeyi ve küreselleșen 

dünyada tek tipliliği öngören 
yaklașımın aksine kültürel değerle- 
rimizi koruyarak geliștirmeyi önem-
siyoruz.
 
    AK Parti ile birlikte Türkiye’de 
çevre politikalarının yașadığı 
gelișimi nasıl değerlendirirsiniz?
 
Çevre'ye bakıșımız temel hatlarıyla, 
tüm canlı varlıkları önceleyen, eko-
sistemi bütüncül bir bakıș açısı ile 
değerlendiren, gelecek nesilleri 
gözeten “sürdürülebilir yașam” 
stratejileri olușturmaktır. Amacımız, 
İklim değișikliği bașta olmak üzere 
uluslararası çevre politikaları ile 
eșgüdümün sağlanması, çevresel 
duyarlılığı / bilinci olușturmasına 
yönelik çalıșmalar yapılması, çevre 
dostu modern altyapı ve üstyapı 
kullanımlarını, geri dönüșüm, enerji 
verimliliği uygulamalarını arttırmak, 
ülke çapında yaygınlaștırmasını 
sağlayacak politikalar üretmek.

Bunun yanında Türkiye gelișmekte 
olan bir ülke. Sanayimizle, yatırım-
larımızla, yer altı kaynaklarımızla 
gelișmeliyiz. Asıl bașarı koruma - 

kullanma dengesi içinde sağlıklı 
çevreleri sürdürülebilir kılarken aynı 
zamanda yatırımlarla büyüyebilme 
becerisinden geçiyor. Bunun 
mümkün olduğunu gösteren çok 
önemli çalıșmaları hayata geçirdik.

Bize göre çevre sadece sorundan 
ibaret değil. Çevre çok büyük bir 
potansiyeli de içinde barındırıyor. 
Çevreyi çok önemsiyoruz. Çevreyi 
ideolojik bir alan haline getirmeye 
çalıșan sözde çevreciler ne derse 
desin Biz ezelden çevreciyiz. Hem 
medeniyetimizde hem inanç dün-
yamızda bunun çok önemli uygu-
lamaları var. Buralardan referans 
alıyoruz.   Bu yüzyılda dünyanın 
gerçeklerini ve yeni beklentileri 
görmezden gelmeden, çevre ve 
doğa dostu uygulamaları 
hayatımızın bir parçası haline geti- 
rerek yolumuzda ilerlemek gibi bir 
iddiamız var.
 
     Size göre AK Parti’nin her gir- 
diği seçimden zaferle çıkmasını 
sağlayan etkenler nedir?
 
AK Partinin seçimlerde ki bașarısını 
anlamak için kuruluș felsefesini ve 
bunu nasıl kesintisiz olarak 
geleceğe tașıdığını anlamak gerekir.

AK Parti bir yol arkadașlığının adıdır. 
AK Parti bir milletle ile bir liderin tek 
vücut olarak bu zorlu yolda birlikte 
gerçekleștirdiği yürüyüșün adıdır. 
Ben AK Parti Gençlik Kolları’nda 
bundan 12 yıl önce siyasete 
bașladım. Sayın Cumhur-
bașkanı'mızın Bașbakan olduğu 
dönemde Ana Kademe MKYK üyesi 
olarak 9 yıl boyunca onunla aynı 
masanın etrafında oturma fırsatını 
yakaladım. Ondan gördüğüm 
tevazu, ondan gördüğüm samimi-
yet, onun halkla ilișkisinde göster-
miș olduğu mütevazi fakat memle-
ket meseleleri karșısında ki dik ve 
kararlı durușu kendi adıma bana yol 
gösteren olmuștur. 

Bizim günü birlik siyasete yönelik 
ürettiğimiz spekülasyonlar, tutama-
dığımız sözlerimiz ve popülist 
söylemlerimiz hiçbir zaman olmadı. 
Hep șunu söyledik: Tek bir derdimiz 
var, ülkemizi muasır medeniyetler 
seviyesinin de üzerine çıkartmak. 
Bütün teșkilatlarımızla bunun için 
mücadele ediyoruz ve halk da bunu 
takdir ediyor, En büyük gücümüz 
halkımızdır çünkü halk biziz, biz 
halkız seçimlerin bașarısı budur. 
Sonra en büyük gücümüz Teșkilat-
larımız; Ana Kademe, Kadın Kolları 

ve Gençlik Kollarımızdan bașlayarak 
Genel Merkezden mahalle bașkan-
larımıza kadar hierarșik değil 
kardeșlik bağıyla birbirine bağlı 
kocaman bir aileyiz. Sayın Cumhur-
bașkanımız partimizi kurarken șöyle 
demiști: Artık hiçbir șey eskisi gibi 
olmayacak ve o zamandan beri 
hiçbir șey eskisi gibi olmadı. Biz 
sorunları çözerken belli bir grubun 
sorunlarına yönelmedik, toplumun 
bütün sorunlarını öncelikli sorunu-
muz olarak kabul ettik. Bugün gel- 
diğimiz noktada da halkımızın daha 
iyisini talep ettiğinin farkındayız ve 
bizim de zaten daha iyisini 
gerçekleștirmek gibi çok önemli bir 
hedefimiz var. Ama bu hedef artık 
sadece bizi ilgilendiren, bizim 
ülkemizin fiziksel sınırları içerisinde 
kalan bir hedef değil. Artık bizim kan 
ağlayan, gözyașının ve belirsizliğin 
hakim olduğu bu coğrafya için de 
önemli bir misyonumuz var, bu 
manevi de bir sorumluluk. Dolayısıy-
la, bu sorumluluğun bilincinde olan-
lar olarak bizler bu güçlü temeller 
üzerinde ülkemizi geleceğe hep 
birlikte tașıyacağız.

Demokrasi 
ve 

Özgürlük 
Alanlarını 
Genişlettik

Yüreğinde İman, Vatan Sevgisi, Bayrak Sevgisi 
Taşıyan Milyonların Tek Yürek Olma Halidir O Gece 

Yaşanan



     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz ve 
bu girișimin toplumda meydana 
getirdiği etkiler nelerdir?

1980 darbesinde genç sayılırdım, bu darbe 
genç kızlık dönemime denk geldi. 1980 
darbesinden sonraki yașananların hepsine de 
öğrenciyken șahitlik ettik. Ülkenin bundan 
nasıl zarar gördüğünü, nasıl sıkıntılar 
yașandığını bir öğrenci gözüyle yașama 
talihsizliğimiz oldu. 90’lı yıllarda 28 Șubat’la 
beraber yașananlar, özellikle muhafazakar 
kesimin çektiği sıkıntılara bir mühendis 
olarak șahit oldum. Son 15 yılda ise 
Partimizde siyaseten birçok kademede 
bulundum; Genel Merkez Kadın Kolu Bașkan-
lığı, kurucu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
șuan Gaziantep Büyükșehir Belediye Bașkan-
lığı. Bu süreçte parti kapatmalar, 367’ler, 
bunların hepsini tek tek yașayan bir 
kardeșinizim. 

Bunların hepsini yașarken 15 Temmuz’u bu 
tecrübeye rağmen yașayabileceğimiz hiç 
aklıma gelmedi. Çünkü kendi içimizden, 
kendi kurumlarımızdan kișilerin kendi 
kardeșlerimizi vuracağını hiç düșünemedim. 
İlk duyduğumda da, “kafayı mı yediniz, 2016 
Türkiye’si, burası ne darbesi” diye de tepki 
verdim. Ama 1 saat içerisinde olayın ne kadar 
önemli ve ne kadar iyi çalıșılmıș bir olay 
olduğunu anlamaya bașlayınca bu sefer 
hemen müdahale edip buna tedbir alma, 
buradan en az zararla șehrimizi ve ülkemizi 
çıkarmak için ne yapabilirizi 
düșünmeye bașladım. Tabii 
ilk bunu hazmetmek çok 
kolay bir șey değildi, çok 
ağırdı, gönlüm çok yoruldu, 
bu nasıl yapılır, bunu nasıl bize yaparlar, bizi 
nasıl üçüncü dünya ülkesiymiș gibi bütün 
dünyaya rezil ederler diye de içimden birçok 
farklı duyguları yașadığım bir 1 saat oldu. 

Ben o sırada İstanbul’daydım, bir televizyon 
programında Suriyeli mültecilerle ilgili 
yapılanları anlatıyordum. İstanbul’da Boğazda 
köprünün giriși kapatılmıș denilince, ben 
dedim ki bu iç güvenlikle ilgili yapılan bir 
șeydir. Sonradan gelen haberlerde bunun bir 
darbe girișimi olduğu netleșince, dediler ki; 
Bașkanım, durum ciddi, burada kalın. Olmaz 
benim derhal memlekete dönmem lazım 
dedim. O yol süreci, F16’lar, Sayın Cumhur-
bașkanımızın İstanbul havaalanına iniși; 
bunların hepsini yașarken bir taraftan da 

șehirde valimizle ve çalıșma arkadașlarımızla 
Gaziantep’i yönettik. 

Özellikle Tugay Komutanımızın çok farklı 
söylemler içerisinde olduğunu ve ben bana 
verilecek talimata bakarım gibi söylemleri 
söylediğini duyduğum zaman hemen 
arkadașlara dedim ki; oradan içeriden tanklar 
dıșarıya çıkacaksa, burada bizim gücümüz 
ne? İș makinelerimiz, otobüslerimiz, biz 
bunların hepsini tugayın önüne yığdık, ilk 
yığan belediye olduk biz.

Sonra sosyal medya üzerinden halkımızın 
rahat olmalarını, Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Bașbakanımızın talimatlarını gereğini 
yerine getirmelerini, herkesin demokrasi 
nöbeti için demokrasi meydanına gitmesini 
söyledik.
 
İki șey yaptık. Bir taraftan Tugayın önünü 
bütün makinelerimizi yığıp bütün çalıșan-
larımızı oraya yığdık, bir taraftan da 
halkımızın demokrasi meydanına gelmesi için 
bütün çalıșmaları yaptık.  Zaten sabaha karșı 
bütün Türkiye’de o yapılan çalıșmanın sonun-
da darbenin gerçekleșemeyeceğini ve kanlı 
darbe girișiminin bașarısızlıkla sonuçlandığı 
bir sabahı hep birlikte karșılamıș olduk.

Daha önceki Tugay Komutanının benim 
yerime Büyükșehir Belediye Bașkanı olarak 
atandığını gösteren listelerin çıkması, aslında 
çok ciddi bir altyapı yapıldığını, çok ciddi bir 
hazırlık yapıldığını, fakat hesabın üzerindeki 
hesap, göklerden gelen kararın ve milletin 
ferasetinin bunun nasıl terse çevirdiğine șahit 
olduk. Hem Cumhurbașkanımızın cesareti, 
hem milletin ona olan sevgisi, muhabbeti ve 
feraseti. O gittiği zaman, baș gittiği zaman 
gövdenin nasıl dağılacağı yönündeki kanaati 
ve ikisinin birbirine olan kader yolculuğu yine 
tecelli etti. Yüce Mevla’m da bu aziz millete 
acıdı ve yapılan hayır ișlerinin, verilen 
sadakaların, duaların, sosyal desteklerin, 
hastanın, yașlının, mağdurun-mazlumun 
dualarının nasıl ișe yaradığını gösteren bir 
gece yașadık. 

Bütün dünya bu nasıl gerçekleșmedi diye 
sonra bunu tartıșmaya bașladı. Bütün 
analizcilerin söylediği; eğer Erdoğan en 
baștan öldürülmüș olsaydı operasyon aslında 
çok iyi gidecekti, o bașarılamayınca bu 
tersine döndü șeklinde o gecenin analizleri 
yapıldı.
 
Ama hamdolsun çok zor bir geceydi, tarihi 
bir kurtuluș mücadelesi verildi; kadınıy-
la-erkeğiyle, yașlısıyla-genciyle bütün toplum 
demokrasinin yanında, vatanının, milletinin, 
ezanının, bayrağının yanında yer aldı ve 100 
yıl önce nasıl Antep’i gazi yapan bir duruș 
varsa, 100 yıl sonra aynı duruș yeniden 
tecelli etti. Bu milletin aslında mayasının ne 
kadar sağlam olduğunu, köklerinin ne kadar 
güçlü ve temiz olduğunu bize gösterdi. Bu 
aslında gelecek adına da umudumuzu da 
artırdı. Gençlerin durușu, gençlerin buradaki 
vatana, millete ve kutsalı üzerindeki sağlam 
durușu, toprağına nasıl sahip çıktığını göster-
mesi de bizim geleceğimiz adına olan 
özgüvenimizi artırdı. Yani her șerde bir hayır 
var, çok șer gibi bașlasa da hayırla biten bir 
geceyi hep birlikte yașadık. 

    AK Parti döneminde, Gaziant-
ep’in yașadığı dönüșümü nasıl 
değerlendirirsiniz?

Önce șehri iyi anlamak lazım, șehrin sosyolo-
jisini, ekonomisini, șehrin siyasetini... 
2001’de șehir Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
kalesi olarak gözüküyordu. 40 bin konutun 30 
bininin çarpık kentleșmiș olan bir șehirde 
șehre nereden girerseniz girin gri gecekondu 
alanıyla girdiğiniz bir șehirdi.

2001’de ben 7. sırada milletvekili adayı 
olduğumda herkesin 3 çıkar, 4 çıkmaz dediği 
bir siyasi iklim vardı. Ama 3 Kasım sabahı 7 

milletvekiliyle burada büyük bir dönüșüm ve 
siyasi milat yașandı. Bütün kaleler yıkıldı.

Burası bir ekonomi ve ticaret șehri aynı 
zamanda. Bu da Güneydoğu’dan gelen göçü 
sürekli teșvik eden bir alan, çünkü sanayi 
șehirlerinde göç bir zorunluluk olarak 
karșınıza çıkıyor. Göçü yönetmeniz için șehrin 
değișimini-dönüșümünü yönetmeniz gereki-
yor, șehrin vizyonunu yönetmeniz gerekiyor. 

Șehir bir taraftan insanlık tarihi kadar eski bir 
șehir. Bütün medeniyetler Roma, Hitit, 
Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti hepsi 
en üst dönemini yașamıș bu topraklarda. Bu 
bize büyük bir kültürel miras veriyor. 

Biz burada ne yaptık? Biz burada özellikle 
ticaret ve sanayi yapımızı güçlü kılmak için 
yapılması gerekenleri yaparken, kültürel 
miras için de arkeoloji üzerinde büyük bir 
restorasyon çalıșmalarına bașladık. Geçmiș 
ve tarihi kimlik ortaya çıkmaya bașladı ve 
buraya bir iç turizm bașladı. Zeugma Müzesi 
Roma dönemini bütün ihtișamıyla ortaya 
çıkarınca dünyaya Çingene Kızının o bakıșı 
bir sembol oldu ve 2011 yılı itibariyle bir dıș 
turizmi sahası olușturmaya bașladı. Özellikle 
bizim dönemimizle beraber bir taraftan 
geçmișine sahip çıkan, bir 
tarafında çağdaș modern 
bir Gaziantep’i inșa etme 
noktasında önemli bir 
noktaya doğru gidiyoruz. 

Benim 2,5 senelik bașkan-
lık dönemimde büyük 
yatırımlarla beraber 2 
milyonluk bir șehir olduk. 

Șuanda yaptığımız çalıș- 
malardan bir tanesi de 
mutfağımızla ilgili. UNES- 
CO Dünya Gastronomi 
Șehri olduk. Dünyanın 8. 
Mutfağı olarak onaylandı. 
Bu 2,5 yılda bir de uluslar-
arası boyutta tanınabilirliği 
olușturduk. Ulusal boyutta 
șehrin rekabet gücünü 
artırmaya çalıștık; akıllı 
șehir, teknolojiyi kullanan 
șehir bakımından rekabet 
gücü ve șehir ekonomisini 

güçlendirmeye çalıștık. 

Bir taraftan da çok zor bir dönemde Bașkan 
oldum. Bölgemiz ateș çemberi, bunun bütün 
negatif algılarını üzerimize çekiyoruz. Sanki 
burası IȘİD’in bir parçasıymıș veya 
Suriye’deki yașanan savaș Gaziantep’te 
yașanıyormuș gibi çok negatif bir algı 
olușmaya müsait bir zaman dilimi. Bunu 
yönetmek için olağanüstü gayret gösterdik. 
350 bin mülteciye ensar-muhacir ilișkisiyle 
onları dıșlamadan toplumda birlikte yașam, 
uyum, adaptasyon-entegrasyon üzerinde 
sosyal projeler ürettik. Hala yoksulluk, eğitim-
sizlik, șehrin en büyük sorunu. Kadınlar 
üzerine, çocuklar üzerine sosyal projeler 
ürettik.  2,5 senede mazeret üretmek için çok 
mazeret vardı, ama hiçbir mazerete 
takılmadan büyük ișleri, yapısal dönüșümleri 
yapmaya, 2030-2040 imar master planı ve 
ulașım master planını çalıștık. Hepsini üst 
üste koyduğumuz zaman Sayın Cumhur-
bașkanımızdan aldığımız bir talimat var, söz 
namustur diyor. Yola çıkarken halkımıza 
verdiğimiz sözü, bașarmamız gereken proje-
leri bașarmak için büyük bir gayret gösteri-
yoruz. İnșallah bunların hepsini gerçeklești- 
rerek 2019’a ulașmıș olacağız.  

    En fazla Suriyeli sığınmacıya ev 
sahipliği yapan illerimizden biri 
olarak Gaziantep halkının siz 
yöneticilere desteğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Bir Gaziantep modeli olușturduk. Șikayet 
eden, sorunun parçası değil, tamam bu böyle 
ama bu krizi nasıl fırsata dönüștürebiliriz, bu 
riski nasıl rızka dönüștürebiliriz diye baktık. 
Bütün șehrin üst düzey yöneticileriyle beraber 
sorun alanlarımız nelerdir, nasıl çözmeliyiz? 
Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, güvenlikte, 
mültecilerle ilgili kısmı nasıl yönetmeliyiz, 
bunu çalıștık, çalıștaylar yaptık, çıktılarını 
aldık Ankara’ya götürdük. Eğitimle ilgili hem 
çocuklarımızın sayısını, eğitim çağında olması 
gereken çocuk sayısını çıkardık. Bizim kendi 
okullarımızda Bașkan olduğumda 3 bin çocuk 
eğitim hayatındaydı ve o okullarda okuyan 
çocuklar, yetim ve öksüz çocuklarımız. Özel 
okul gibi evinden alıyoruz, ulașım masrafı, 
kırtasiyesi, giyim, her șeyi bize dahil olmak 
üzere biz karșılıyoruz. Fakat mevcut 
okullarımız bu ișe uygun olmadığı için yönet-
melik değișmesi gerekiyor. Milli Eğitim 
Bakanımıza gittik, yönetmeliği değiștirdik, șu 
anda 2,5 yılın sonunda Suriyeli mülteci 
eğitime kazandırılan çocuk sayısı 67 bin oldu. 
Bütün Türkiye ortalaması yüzde 30, biz yüzde 
67’yi yakaladık. Bu tamamen bizim kendi iç 
uyumumuz ve bizim birebir bu ișe ne kadar 
önem verdiğimizle alakalı. 
Bir hastanemiz var, mülteci kadınları ve 
çocukları da oradan istifade ettirecek șekilde 
çalıșmalar yaptık.
 
İstihdam konusu en önemli alan, çalıșma 
hayatının düzenlenmesi gerekiyordu, özellikle 
eğitimli kesimin kaçırılmaması gerekiyordu, 
öğretmen, doktor gibi, kalifikasyonu yüksek 
olanların. Bir de bizim kendi ișçimizi, kendi 

esnafımızı rahatsız etmeyecek modeller 
üretilmesi gerekiyordu. Açık ișe kota sistemi 
gibi birtakım formüllerle Gaziantep modelini 
olușturduk ve halk bu bir mecburiyet, bu bir 
tercih değil, siz onların yerinde olabilirdiniz, 
biz komșuluk hakkının gereğini yaptık dedik 
ve halkımız buna destek verdi.

Bundan kaynaklı yan etkilerle ilgili de, konut 
fiyatları yükseliyor, daha fazla konut yapacak 
olan kim? Biziz, șu an kuzey Antep projesine 
bașladık, 50 bin konut yapıyoruz. 

Su en büyük sorun, artık hem büyük bir 
kuraklık var, hem su yetmiyor. Düzbağ 
Barajı’nda yaklașık eski parayla 1,5 katrilyon-
luk büyük bir yatırımı hızlı bir șekilde devreye 
aldık. Elbette sorun var, ama kim çözecek 
dendiğinde, onlara çözümü de beraberinde 
götürünce o toplumdaki kutuplașmayı, 
ayrıștırmayı önleyecek tedbirler alarak süreci 
yönetmeye çalıșıyoruz. Söylemler burada çok 
önemli, kardeșlik hukukunu çalıșıyoruz. Ve 
yarın bu bittiğinde herkes vatanına 
dönecek… Örneğin Cerablus’ta bunu 

yașadık. Cerablus’un suyunu getirdik, 
Okulların onarımını yaptık, oradaki belediyeci-
lik hizmeti normalleșince 3 bin olan Cerablus 
nüfusu bir anda 40 bine çıktı, șehirden oraya 
dönmeye bașladılar. Bu da onlara aslında 
söylediğimiz șeyin örneği oldu, güvenli bölge 
oluștuğu zaman herkes kendi toprağına 
dönecek, biraz sabırlı olun dediğimizde 
toplum buna da destek oldu.

     Geçmiște Aile ve Sosyal Politika- 
lar Bakanlığı ve Kadın Kolları 
Bașkanlığı yapmıș birisi olarak, AK 
Parti hükümetleri döneminde 
kadınlara yönelik yapılan çalıșmalar 
hakkında ne düșünüyorsunuz?

Ben 2001’den beri bir kadın olarak ne kattığı-
na birebir șahit oldum. Eğer bu parti olmasay-
dı, benim bir kadın vekil olarak burada ilk 
vekil olmam mümkün değildi.  Bu AK Parti’yle 
beraber oldu. Ben hatta Cumhuriyet Halk 
Partisinin milletvekillerine, Cumhuriyet kadar 
eskisiniz, ama bir kadın vekil çıkara-
mamıșsınız diye çok rahat ilk dönemler espri 
yapıyordum. Kadının birey olarak güçlenmesi, 
aile değerleriyle beraber kadının güçlenmesi, 
kadının toplumdaki durumu, karar alma 
mekanizmasına tașınması konusunda tam bir 
sessiz devrim yașandı. Hukuki olarak birçok 
düzenleme yapıldı, benim Bakanlığım döne-
minde 4 büyük yasa çıkardık kadının yașamı-
na dair. Hukuki düzenlemelerle beraber 
sosyal destek ve sosyal projeler, mesela 
bütün verilen sosyal destekler kadın merkezli 
verildi, kadına verildi, aileye verilecek destek 
kadına verildi. Bu sayede kadının kendini 

özgüvenli hissetmesi, gönül bağını kuvvetlen- 
dirmesi hem kendi yöneticilerine, hem 
hükümetine güvenini arttırdı. Kadın mutlu 
olursa, sağlıklı olursa toplum mutlu ve sağlıklı 
oluyor. Bütün bunlar direkt çocukları ve aileyi 
etkiliyor ve toplumun temel tașı aile olunca 
kadının üzerinde yaptığınız her șeyin domino 
etkisi çok kuvvetli oluyor. 

Belediye meclis üyelerinde kadınlar seçil- 
meye bașlandı. Ekonomik alanda biz ilk 
geldiğimizde yüzde 24’tü istihdamda kadın 
oranı, șu anda yüzde 30’lara çıktı. Üniversi- 
teye giden kız çocuklarının oranı yüzde 
14’lerden yüzde 40’lara çıktı. 

2023, 2071 vizyonunda kadını dıșlayan bir 
bakıșın hiçbir hedefe ulașılamayacağı 
anlayıșıyla bir kalkınma projesinin ana damarı 
yapıldı. Kadınlarımızda da bunu gördü. 
Maalesef zaman zaman yașanan bazı olaylar 
sanki bunların hiçbirinin AK Parti döneminde 
yapılmamıș, hep kadın geriye götürülmüș gibi 
de bir negatif algı olușturulmaya çalıșılıyor, o 
yüzden buna asla müsaade etmemek lazım, 
yapılanları sürekli hatırlatmak, hatırlamak, 
yașamak ve yașatmak lazım. Bu konu bizim 
en güçlü olduğumuz konu. Sayın Cumhur-
bașkanımız 25 Kasım Kadına Yönelik Șiddetle 
Mücadele Gününde KADEM’in toplantısında o 
kadar çok net mesajlar verdi ki, kadının bir 
özne olduğu, nesne olmadığı, kadının töre ve 
gelenekler noktasında farklı algılanacak 
șeylere müsaade edilmemesi gerektiğini, çok 
güçlü mesajlarla yeniden kadını merkez alan 
bakıș açısını güncelledi. O güçlü mesajları 
sürekli topluma anlatmak ve yaymak gereki-
yor.

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

Burada en önemli șey toplumla kader bağı 
olușturmak, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, 
sağlıkta bir ve beraber olma yolculuğudur. 
Toplumun güveni, bizim samimiyetimiz, Sayın 
Cumhurbașkanımız ve Bașbakanımızın 
liderliğinde yöneticilerin sevgi ve muhabbet 
bağı. Bu duygu yönetildiği zaman ben hiçbir 
seçimden korkmuyorum, çünkü kendinin 
düșünüldüğünü, kendinin bu manada dikkate 
alındığını, önem verildiğini toplum hissettiği 
zaman bütün desteğini veriyor, biz o duyguyu 
kaybetmedik. O duyguyu kaybetmediğimiz 
sürece de toplum sürekli arkamızdan gelecek 
ve arkamızı döndüğümüz zaman arkamızın 
çok sağlam olduğunu göreceğiz. Önemli olan 
șey toplumla olan o mesafeyi sürekli kapalı 
tutmak açmamak. Bu da hakikaten hem 
liderin durușu, hem de toplumun feraseti. 
Nasıl 15 Temmuz bu iki duygu üzerinden 
yönetildiyse, 15 yıl da bu iki duygu üzerinden 
yönetildi. Bu duyguyu kaybetmeden 
götürdüğümüz sürece bütün hedeflere ulașa-
cağımızı düșünüyorum ben.  Sayın 
Bașbakanımızın da burada soğukkanlılığı, 
iletișime açık, kaynaștırıcı yapısı bütün 
kesimlere sıcak durușu gelinen noktada çok 
büyük bir katkısı olduğunu düșünüyorum. 
İnșallah biz önümüzdeki anayasayı değiștire-
bilecek șekilde Parlamento’dan desteği alınca 
halkımızın da çok yüksek bir destekle buna 
destek vereceğini düșünüyorum. Üç dönem 
milletvekilliği yapmıș birisi olarak aslında 
yasamanın ne kadar zayıf kaldığını, yürüt-
menin tamamen kontrolünde olduğunu, oysa 
yasamanın, yürütme ve yargının tam bir 
kuvvetler ayrılığına göre çalıșması gerektiğini 
dönüștüren bir Cumhurbașkanlığı modeline 
Türkiye’nin ihtiyacı var bu bir yapısal 
dönüșüm. Çünkü orta gelir tuzağından 
çıkmamız içinde bu mevcut yapı bizi ilerletmi-
yor, yapısal dönüșüme ihtiyacımız var ve bu 
yeni model șu anda ben Büyükșehir Belediye 
Bașkanı olarak nasıl bir Bașkansam ve nasıl 

bana verilen yasayı, yetkileri kullandığımda 
çok hızlı iș yapabiliyorsam aynı hıza 
Türkiye’nin ulașması gerekiyor. Bürokratik 
oligarșiden kurtulup çok daha hızlı iș 
yapabilme gücüne ulașması gerekiyor, bu 
model de bizi buraya götürecek ve ulașmamız 
gereken hedeflere çok daha hızlı ulașmamızı 
sağlayacak.

Ben bütün makamlarda görev yaptım 
teșkilatçılığın ne kadar önemli olduğunu da 
birebir kardeșiniz olarak söylüyorum: En zoru, 
çünkü gönüllü yapılan bir iș verecek bir șeyin 
olacak AK Parti teșkilatına. Zamanın olacak, 
birikimin, enerjin olacak ve bunu sürdürülebi- 
lir șekilde bakacaksın, asla bireysel bir hesap 
değil, toplum menfaati üzerinden bunu 
olușturacaksın. Bizim teșkilatçılık anlayıșımız 
çok farklı bir teșkilat anlayıșı bir kutlu yolcu-
luğun anlayıșı. Burada bu duygu bizi çok 
kuvvetli tutuyor ve gönüldașlar bir aile birliği 
içerisinde teșkilatlarımızla beraber yolculuğu 
götürdüğümüz zaman onlar bizim elimiz, 
ayağımız, gözümüz kulağımız oluyor ve birlik-
ten kuvvet doğuyor. Zaten bu kadar hızlı bir 
șekilde var olmamız ve var olduktan sonra bu 
kadar bu iși sürdürülebilir kılmamızdaki en 
büyük șeyde teșkilat yapımız ve örgütümüzün 
gücü. Onlardan aldığımız güçle biz bunları 
bașarabiliyoruz, hepsinden Allah razı olsun.

     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz 
ve bu girișimin toplumda meyda-
na getirdiği etkiler nelerdir?
 
15 Temmuz gecesi haberi ilk 
aldığımızda belki de hepimiz aynı 
șeyi hissettik, bunun gerçek 
olamayacağını düșündük. 2016 
yılının Türkiye’sinde, hele ki bunca 
kazanımın üzerine, Türkiye için 
karanlık emeller besleyen hainlerin 
bu kadarına cesaret edebileceği 
hiçbirimizin aklına gelmezdi. Duy-
duğumuzda kulaklarımıza, daha 
sonra gördüklerimize inanamadık. 
Allah bir daha göstermesin böyle bir 
gece. Tüm șehitlerimizi rahmet ve 

minnetle anıyorum. Gazilerimize 
șükranlarımı sunuyorum.

Ben çok zifiri karanlık bir geceydi 
diyorum 15 Temmuz için ama 
arkasından 16 Temmuz’da aydınlık 
bir sabaha kavuștuk. Bu aydınlık 
tabi ki Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Sayın Bașbakanımızın önder-
liğinde bir milletin, Yüreğinde iman, 
vatan sevgisi, bayrak sevgisi 
tașıyan milyonların tek yürek olma 
halidir o gece yașanan. Ben 
inanıyorum ki bu yașanmıșlıklar 
kelimelere sığmayacak, destanlara 
konu olacak ve nesilden nesile 
aktarılacak tıpkı Çanakkale’de ve 
Kurtuluș Savașında olduğu gibi.

 
O gece gerçekleșen darbe girișimi 
meșru bir iktidarı legal yollarla 
değiștiremeyeceğini anlayan karan-
lık güçlerin bir oyunundan ibaret 
değildi yalnızca. Muhtemeldir ki, o 
gece yașanan girișim eğer onlar 
açısından bașarıya ulașsaydı Allah 
korusun, bu sefer arkasından ya bir 
ișgal girișimi yada bir iç savaș Türki-
ye’yi bekliyordu ki bu çok tehlikeli. 
15 temmuz gecesi milletimiz bay-

rağına sahip çıktı, devletine sahip 
çıktı, ülkesine sahip çıktı, ama biz 
aynı zamanda birbirimize sahip 
çıktık. Anlașmazlıklarımız olsa da, 
Hayata farklı pencerelerden baksak 
da, o gece ''biz'' olduk. Çünkü hiç 
kimse sağına soluna bakmadı o 
gece evden çıkarken. Hiç kimse 
önünü, arkasını düșünmedi acaba 
gidersem ne olur, kalırsam ne olur 
diye. Bence dünyevi birtakım 
argümanlarla açıklanamayacak 
kadar maneviyatı güçlü bir geceydi 
15 Temmuz.
 
Daha Sonra Yenikapı’da 5 milyon 
vatandașımızın katılımıyla verilen o 
güçlü mesaj, 27 gün boyunca, Dün-
yada hiçbir örneği olmayan bir șekil-
de bir ülkenin bütün meydanlarında 
tek yürek olmuș ve Ay Yıldızlı bay-
rağın altında birleșmiș, vatanına 
sahip çıkan yüz binler, milyonların 
tuttuğu Demokrasi Nöbetleri... Biz 
kadınları gördük o gece, küçücük 
çocuklarıyla, çocuklarına Ay Yıldızlı 
Bayrağımızı battaniye yapmıș 
kadınlar vardı meydanlarda, 
yașlılar vardı, gençler vardı meydan-
larda. gelemeyenlerse ellerini 
semaya kaldıranlar ve dua edenler-
di. Sadece Türkiye’de değil bütün 
coğrafyada bütün bunların birleși- 
miyle birlikte biz o geceyi böyle 
hayırlı bir sabaha kavușturduk.
 
Düșünün 15 Temmuz gecesi kanlı 
bir darbe girișiminin yașandığı bir 
Türkiye, fakat hemen arkasından 
Yavuz Sultan Selim Köprüsünün 
açılıșının yapıldığı bir Türkiye… 15 
Temmuz gecesi ordunun içine 
yuvalanmıș terör örgütü tarafından 
gerçekleștirilmiș kanlı bir terör 
eylemi, bir darbe girișimi, ama 
hemen ardından sınır ötesi operas- 
yonda bizi gururlndıran Türk Silahlı 
Kuvvetleri. Bu ikisi aynı ülke mi diye 
dıșarıdan bir göz baksa herhalde 
anlamakta güçlük çekebilir. Evet bu 
ikisi aynı ülke, bu ikisi de büyük ve 
güçlü Türkiye. Bizi de en güçlü kılan 
özelliğimiz hızla normalleșebilme, 
hızla hayata kaldığımız yerden daha 
güçlü devam edebilme yeteneğimiz. 
Ama bu sebebsiz değil, bu gerçek-

ten Sayın Liderimiz, Kurucu Genel 
Bașkanımız, Cumhurbașkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın gücünü 
arkamızda dağ gibi hissetmemizden 
kaynaklanıyor. Aynı șekilde Sayın 
Bașbakanımızın ve bütün kadroların 
tek bir yürek olmasından ve Türki-
ye’yi daha ileri götürmekten bașka 
hiçbir niyeti olmadan samimiyetle 
halkın sesine kulak verip bir bütün 
halinde hareket edebilmesinden 
geçiyor.
 
   Kadın bir siyasetçi olarak AK 
Parti döneminde kadınlara yöne-
lik yapılan çalıșmaları nasıl değer-
lendirirsiniz?

AK Parti iktidarlarında özellikle 
kadına karșı șiddetin önlenmesi, 
çocuk yaștaki evliliklerin engellen-
mesi, kadının iș hayatında, sosyal 
hayatta varolabilmesi için çok 
önemli düzenlemeleri hayata geçird-
ik. Fakat bence en önemlisi tüm 
bunları yaparken kadınları 
bir tercih yapma noktasın-
da zorlayan șartları 
ortadan kaldırdık ve 
kadının aile kurabil- 
mesinin, çocuk sahibi 
olabilmesinin kısacası 
hiçbirinden vazgeçmeden 
hayatın her alanında varo-
labilmesinin önünü açan 
uygulamaları gerçekleștir- 
dik.

Haydi kızlar okula kampanyasıyla 
350 binden fazla kız çocuğu okulla 
tanıștı. Çocuklarını okutan anneleri 
destekledik. Kadın girișimcilere çok 
önemli destekler verdik. Demokrasi 
ve özgürlük alanlarını genișlettik, 
Yalnızca kadınlarımızın değil hiç 
kimsenin inancından, yașam 
tarzından ve düșüncesinden ötürü 
ayrıștırılmadığı, ötekileștirilmediği 
bir Türkiye hayali ile üniversiteli 
olmanın, kamuda görev almanın ve 
parlamentoda temsilin önünde 
kadınları ayrıștıran çağdıșı uygu-
lamaları bir bir hayatımızdan çıkart-
tık .
 
  Küreselleșen șehirlerde yerel 
kimliği koruyarak șehir tasavvuru 
nasıl olmalıdır?
 
Șehir eğer yalnızca fiziksel mekan-
larla, nüfusuyla, yüzölçümü ile 
tanımlanabilir olsaydı, belki mate- 
matiksel hesaplar ve ortalama 

ihtiyaçlar üzerinden ideal kentler 
olușturulabilirdi.   Fakat bizim 
anlayıșımızda șehirlerin tıpkı insan-
lar gibi ruhu vardır ve șehre kimliğini 
veren bu ruhtur. Ruh ve kimlik söz 
konusu olduğunda ise onu idealize 
etmek kalıplara sokmak ya da 
örneklere benzetmeye çalıșmak 
mümkün olmaz. Șehirlerimizi, özel-
likle tarihi kimliği güçlü șehirlerimizi 
ki Anadolu coğrafyasında bu tanıma 
uymayan șehir bulmak çok zordur, 
kadim birikimimizden beslenerek 
ihya etmek, yeni olușturulan yașam 
alanlarını bu zenginlikten referans 
alarak kurgulamak sureti ile șehir 
siluetine katkı sunan tasarım yak-
lașımlarını benimseyerek ''kimlikli 
șehirler'' olușturma idealimizi 
hayata geçiriyoruz.

Çocuklarımızın, yașlılarımızın, 
engellilerimizin ve tüm dezavantajlı 
grupların hayatını kolaylaștıra-
cağımız engelsiz șehirler 
hedefimizde kararlılıkla ilerliyoruz. 
Șehirlerimizi, doğa ile bir bütün 
halinde ele alan açık ve yeșil alan 
kullanımının arttığı, kapsayıcı, 
kușatıcı, 21. yüzyılın temel gereksi- 
nimlerini içinde barındıran, iklim 
değișikliği ile mücadele edebilen, 
estetik unsurunu önceleyen, temiz 
ve güvenli șehirler vizyonu ile ilerli-
yoruz. Bu vizyon çerçevesinde 

ilerlerken Vizyoner ve Dünya çapın-
da büyük projelere imzasını atmıș 
Genel Bașkanımız Sayın 
Bașbakanımızın varlığı ve destekleri 
bize büyük bir güç ve çalıșma azmi 
veriyor.

Hepimiz biliyoruz ki kadimden 
beslenerek geleceği inșa etmek 
ancak șehirlerimiz ile mümkündür.

Șehirlerimizin mevcut  ‘’Kimlik’’lerini 
koruyarak yașatacak ve onu emanet 
olarak gören bir bakıș açısıyla 
șehirlerimizi geleceğe tașıyacak ve 
küresel ölçekte söz sahibi yapacak 
politikalar geliștiriyoruz. Yeni 
dönemde iklim, topografya, mal-
zeme seçimi ve yerel mimari unsur-
ların, sosyolojik analizlerin ıșığında 
üretilecek projelerin, yerel imkanlar 
kullanılarak hayata geçirilmesi 
büyük önem arz etmektedir.

İçinde bulunduğumuz medeniyet 
havzaları ile kültür ve sanat yoluyla 
bütünleșmek, Anadolu coğrafyası 
ile sınırlı olmayan kültür birikimimiz-
in sürekliliğini sağlamak için yeni 
hedefler belirlemeyi ve küreselleșen 

dünyada tek tipliliği öngören 
yaklașımın aksine kültürel değerle- 
rimizi koruyarak geliștirmeyi önem-
siyoruz.
 
    AK Parti ile birlikte Türkiye’de 
çevre politikalarının yașadığı 
gelișimi nasıl değerlendirirsiniz?
 
Çevre'ye bakıșımız temel hatlarıyla, 
tüm canlı varlıkları önceleyen, eko-
sistemi bütüncül bir bakıș açısı ile 
değerlendiren, gelecek nesilleri 
gözeten “sürdürülebilir yașam” 
stratejileri olușturmaktır. Amacımız, 
İklim değișikliği bașta olmak üzere 
uluslararası çevre politikaları ile 
eșgüdümün sağlanması, çevresel 
duyarlılığı / bilinci olușturmasına 
yönelik çalıșmalar yapılması, çevre 
dostu modern altyapı ve üstyapı 
kullanımlarını, geri dönüșüm, enerji 
verimliliği uygulamalarını arttırmak, 
ülke çapında yaygınlaștırmasını 
sağlayacak politikalar üretmek.

Bunun yanında Türkiye gelișmekte 
olan bir ülke. Sanayimizle, yatırım-
larımızla, yer altı kaynaklarımızla 
gelișmeliyiz. Asıl bașarı koruma - 

kullanma dengesi içinde sağlıklı 
çevreleri sürdürülebilir kılarken aynı 
zamanda yatırımlarla büyüyebilme 
becerisinden geçiyor. Bunun 
mümkün olduğunu gösteren çok 
önemli çalıșmaları hayata geçirdik.

Bize göre çevre sadece sorundan 
ibaret değil. Çevre çok büyük bir 
potansiyeli de içinde barındırıyor. 
Çevreyi çok önemsiyoruz. Çevreyi 
ideolojik bir alan haline getirmeye 
çalıșan sözde çevreciler ne derse 
desin Biz ezelden çevreciyiz. Hem 
medeniyetimizde hem inanç dün-
yamızda bunun çok önemli uygu-
lamaları var. Buralardan referans 
alıyoruz.   Bu yüzyılda dünyanın 
gerçeklerini ve yeni beklentileri 
görmezden gelmeden, çevre ve 
doğa dostu uygulamaları 
hayatımızın bir parçası haline geti- 
rerek yolumuzda ilerlemek gibi bir 
iddiamız var.
 
     Size göre AK Parti’nin her gir- 
diği seçimden zaferle çıkmasını 
sağlayan etkenler nedir?
 
AK Partinin seçimlerde ki bașarısını 
anlamak için kuruluș felsefesini ve 
bunu nasıl kesintisiz olarak 
geleceğe tașıdığını anlamak gerekir.

AK Parti bir yol arkadașlığının adıdır. 
AK Parti bir milletle ile bir liderin tek 
vücut olarak bu zorlu yolda birlikte 
gerçekleștirdiği yürüyüșün adıdır. 
Ben AK Parti Gençlik Kolları’nda 
bundan 12 yıl önce siyasete 
bașladım. Sayın Cumhur-
bașkanı'mızın Bașbakan olduğu 
dönemde Ana Kademe MKYK üyesi 
olarak 9 yıl boyunca onunla aynı 
masanın etrafında oturma fırsatını 
yakaladım. Ondan gördüğüm 
tevazu, ondan gördüğüm samimi-
yet, onun halkla ilișkisinde göster-
miș olduğu mütevazi fakat memle-
ket meseleleri karșısında ki dik ve 
kararlı durușu kendi adıma bana yol 
gösteren olmuștur. 

Bizim günü birlik siyasete yönelik 
ürettiğimiz spekülasyonlar, tutama-
dığımız sözlerimiz ve popülist 
söylemlerimiz hiçbir zaman olmadı. 
Hep șunu söyledik: Tek bir derdimiz 
var, ülkemizi muasır medeniyetler 
seviyesinin de üzerine çıkartmak. 
Bütün teșkilatlarımızla bunun için 
mücadele ediyoruz ve halk da bunu 
takdir ediyor, En büyük gücümüz 
halkımızdır çünkü halk biziz, biz 
halkız seçimlerin bașarısı budur. 
Sonra en büyük gücümüz Teșkilat-
larımız; Ana Kademe, Kadın Kolları 

ve Gençlik Kollarımızdan bașlayarak 
Genel Merkezden mahalle bașkan-
larımıza kadar hierarșik değil 
kardeșlik bağıyla birbirine bağlı 
kocaman bir aileyiz. Sayın Cumhur-
bașkanımız partimizi kurarken șöyle 
demiști: Artık hiçbir șey eskisi gibi 
olmayacak ve o zamandan beri 
hiçbir șey eskisi gibi olmadı. Biz 
sorunları çözerken belli bir grubun 
sorunlarına yönelmedik, toplumun 
bütün sorunlarını öncelikli sorunu-
muz olarak kabul ettik. Bugün gel- 
diğimiz noktada da halkımızın daha 
iyisini talep ettiğinin farkındayız ve 
bizim de zaten daha iyisini 
gerçekleștirmek gibi çok önemli bir 
hedefimiz var. Ama bu hedef artık 
sadece bizi ilgilendiren, bizim 
ülkemizin fiziksel sınırları içerisinde 
kalan bir hedef değil. Artık bizim kan 
ağlayan, gözyașının ve belirsizliğin 
hakim olduğu bu coğrafya için de 
önemli bir misyonumuz var, bu 
manevi de bir sorumluluk. Dolayısıy-
la, bu sorumluluğun bilincinde olan-
lar olarak bizler bu güçlü temeller 
üzerinde ülkemizi geleceğe hep 
birlikte tașıyacağız.

Şehir Siluetine Katkı Sunan Tasarım Yaklaşımlarını 
Benimseyerek ''Kimlikli Şehirler'' Oluşturma 

İdealimizi Hayata Geçiriyoruz



     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz ve 
bu girișimin toplumda meydana 
getirdiği etkiler nelerdir?

1980 darbesinde genç sayılırdım, bu darbe 
genç kızlık dönemime denk geldi. 1980 
darbesinden sonraki yașananların hepsine de 
öğrenciyken șahitlik ettik. Ülkenin bundan 
nasıl zarar gördüğünü, nasıl sıkıntılar 
yașandığını bir öğrenci gözüyle yașama 
talihsizliğimiz oldu. 90’lı yıllarda 28 Șubat’la 
beraber yașananlar, özellikle muhafazakar 
kesimin çektiği sıkıntılara bir mühendis 
olarak șahit oldum. Son 15 yılda ise 
Partimizde siyaseten birçok kademede 
bulundum; Genel Merkez Kadın Kolu Bașkan-
lığı, kurucu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
șuan Gaziantep Büyükșehir Belediye Bașkan-
lığı. Bu süreçte parti kapatmalar, 367’ler, 
bunların hepsini tek tek yașayan bir 
kardeșinizim. 

Bunların hepsini yașarken 15 Temmuz’u bu 
tecrübeye rağmen yașayabileceğimiz hiç 
aklıma gelmedi. Çünkü kendi içimizden, 
kendi kurumlarımızdan kișilerin kendi 
kardeșlerimizi vuracağını hiç düșünemedim. 
İlk duyduğumda da, “kafayı mı yediniz, 2016 
Türkiye’si, burası ne darbesi” diye de tepki 
verdim. Ama 1 saat içerisinde olayın ne kadar 
önemli ve ne kadar iyi çalıșılmıș bir olay 
olduğunu anlamaya bașlayınca bu sefer 
hemen müdahale edip buna tedbir alma, 
buradan en az zararla șehrimizi ve ülkemizi 
çıkarmak için ne yapabilirizi 
düșünmeye bașladım. Tabii 
ilk bunu hazmetmek çok 
kolay bir șey değildi, çok 
ağırdı, gönlüm çok yoruldu, 
bu nasıl yapılır, bunu nasıl bize yaparlar, bizi 
nasıl üçüncü dünya ülkesiymiș gibi bütün 
dünyaya rezil ederler diye de içimden birçok 
farklı duyguları yașadığım bir 1 saat oldu. 

Ben o sırada İstanbul’daydım, bir televizyon 
programında Suriyeli mültecilerle ilgili 
yapılanları anlatıyordum. İstanbul’da Boğazda 
köprünün giriși kapatılmıș denilince, ben 
dedim ki bu iç güvenlikle ilgili yapılan bir 
șeydir. Sonradan gelen haberlerde bunun bir 
darbe girișimi olduğu netleșince, dediler ki; 
Bașkanım, durum ciddi, burada kalın. Olmaz 
benim derhal memlekete dönmem lazım 
dedim. O yol süreci, F16’lar, Sayın Cumhur-
bașkanımızın İstanbul havaalanına iniși; 
bunların hepsini yașarken bir taraftan da 

șehirde valimizle ve çalıșma arkadașlarımızla 
Gaziantep’i yönettik. 

Özellikle Tugay Komutanımızın çok farklı 
söylemler içerisinde olduğunu ve ben bana 
verilecek talimata bakarım gibi söylemleri 
söylediğini duyduğum zaman hemen 
arkadașlara dedim ki; oradan içeriden tanklar 
dıșarıya çıkacaksa, burada bizim gücümüz 
ne? İș makinelerimiz, otobüslerimiz, biz 
bunların hepsini tugayın önüne yığdık, ilk 
yığan belediye olduk biz.

Sonra sosyal medya üzerinden halkımızın 
rahat olmalarını, Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Bașbakanımızın talimatlarını gereğini 
yerine getirmelerini, herkesin demokrasi 
nöbeti için demokrasi meydanına gitmesini 
söyledik.
 
İki șey yaptık. Bir taraftan Tugayın önünü 
bütün makinelerimizi yığıp bütün çalıșan-
larımızı oraya yığdık, bir taraftan da 
halkımızın demokrasi meydanına gelmesi için 
bütün çalıșmaları yaptık.  Zaten sabaha karșı 
bütün Türkiye’de o yapılan çalıșmanın sonun-
da darbenin gerçekleșemeyeceğini ve kanlı 
darbe girișiminin bașarısızlıkla sonuçlandığı 
bir sabahı hep birlikte karșılamıș olduk.

Daha önceki Tugay Komutanının benim 
yerime Büyükșehir Belediye Bașkanı olarak 
atandığını gösteren listelerin çıkması, aslında 
çok ciddi bir altyapı yapıldığını, çok ciddi bir 
hazırlık yapıldığını, fakat hesabın üzerindeki 
hesap, göklerden gelen kararın ve milletin 
ferasetinin bunun nasıl terse çevirdiğine șahit 
olduk. Hem Cumhurbașkanımızın cesareti, 
hem milletin ona olan sevgisi, muhabbeti ve 
feraseti. O gittiği zaman, baș gittiği zaman 
gövdenin nasıl dağılacağı yönündeki kanaati 
ve ikisinin birbirine olan kader yolculuğu yine 
tecelli etti. Yüce Mevla’m da bu aziz millete 
acıdı ve yapılan hayır ișlerinin, verilen 
sadakaların, duaların, sosyal desteklerin, 
hastanın, yașlının, mağdurun-mazlumun 
dualarının nasıl ișe yaradığını gösteren bir 
gece yașadık. 

Bütün dünya bu nasıl gerçekleșmedi diye 
sonra bunu tartıșmaya bașladı. Bütün 
analizcilerin söylediği; eğer Erdoğan en 
baștan öldürülmüș olsaydı operasyon aslında 
çok iyi gidecekti, o bașarılamayınca bu 
tersine döndü șeklinde o gecenin analizleri 
yapıldı.
 
Ama hamdolsun çok zor bir geceydi, tarihi 
bir kurtuluș mücadelesi verildi; kadınıy-
la-erkeğiyle, yașlısıyla-genciyle bütün toplum 
demokrasinin yanında, vatanının, milletinin, 
ezanının, bayrağının yanında yer aldı ve 100 
yıl önce nasıl Antep’i gazi yapan bir duruș 
varsa, 100 yıl sonra aynı duruș yeniden 
tecelli etti. Bu milletin aslında mayasının ne 
kadar sağlam olduğunu, köklerinin ne kadar 
güçlü ve temiz olduğunu bize gösterdi. Bu 
aslında gelecek adına da umudumuzu da 
artırdı. Gençlerin durușu, gençlerin buradaki 
vatana, millete ve kutsalı üzerindeki sağlam 
durușu, toprağına nasıl sahip çıktığını göster-
mesi de bizim geleceğimiz adına olan 
özgüvenimizi artırdı. Yani her șerde bir hayır 
var, çok șer gibi bașlasa da hayırla biten bir 
geceyi hep birlikte yașadık. 

    AK Parti döneminde, Gaziant-
ep’in yașadığı dönüșümü nasıl 
değerlendirirsiniz?

Önce șehri iyi anlamak lazım, șehrin sosyolo-
jisini, ekonomisini, șehrin siyasetini... 
2001’de șehir Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
kalesi olarak gözüküyordu. 40 bin konutun 30 
bininin çarpık kentleșmiș olan bir șehirde 
șehre nereden girerseniz girin gri gecekondu 
alanıyla girdiğiniz bir șehirdi.

2001’de ben 7. sırada milletvekili adayı 
olduğumda herkesin 3 çıkar, 4 çıkmaz dediği 
bir siyasi iklim vardı. Ama 3 Kasım sabahı 7 

milletvekiliyle burada büyük bir dönüșüm ve 
siyasi milat yașandı. Bütün kaleler yıkıldı.

Burası bir ekonomi ve ticaret șehri aynı 
zamanda. Bu da Güneydoğu’dan gelen göçü 
sürekli teșvik eden bir alan, çünkü sanayi 
șehirlerinde göç bir zorunluluk olarak 
karșınıza çıkıyor. Göçü yönetmeniz için șehrin 
değișimini-dönüșümünü yönetmeniz gereki-
yor, șehrin vizyonunu yönetmeniz gerekiyor. 

Șehir bir taraftan insanlık tarihi kadar eski bir 
șehir. Bütün medeniyetler Roma, Hitit, 
Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti hepsi 
en üst dönemini yașamıș bu topraklarda. Bu 
bize büyük bir kültürel miras veriyor. 

Biz burada ne yaptık? Biz burada özellikle 
ticaret ve sanayi yapımızı güçlü kılmak için 
yapılması gerekenleri yaparken, kültürel 
miras için de arkeoloji üzerinde büyük bir 
restorasyon çalıșmalarına bașladık. Geçmiș 
ve tarihi kimlik ortaya çıkmaya bașladı ve 
buraya bir iç turizm bașladı. Zeugma Müzesi 
Roma dönemini bütün ihtișamıyla ortaya 
çıkarınca dünyaya Çingene Kızının o bakıșı 
bir sembol oldu ve 2011 yılı itibariyle bir dıș 
turizmi sahası olușturmaya bașladı. Özellikle 
bizim dönemimizle beraber bir taraftan 
geçmișine sahip çıkan, bir 
tarafında çağdaș modern 
bir Gaziantep’i inșa etme 
noktasında önemli bir 
noktaya doğru gidiyoruz. 

Benim 2,5 senelik bașkan-
lık dönemimde büyük 
yatırımlarla beraber 2 
milyonluk bir șehir olduk. 

Șuanda yaptığımız çalıș- 
malardan bir tanesi de 
mutfağımızla ilgili. UNES- 
CO Dünya Gastronomi 
Șehri olduk. Dünyanın 8. 
Mutfağı olarak onaylandı. 
Bu 2,5 yılda bir de uluslar-
arası boyutta tanınabilirliği 
olușturduk. Ulusal boyutta 
șehrin rekabet gücünü 
artırmaya çalıștık; akıllı 
șehir, teknolojiyi kullanan 
șehir bakımından rekabet 
gücü ve șehir ekonomisini 

güçlendirmeye çalıștık. 

Bir taraftan da çok zor bir dönemde Bașkan 
oldum. Bölgemiz ateș çemberi, bunun bütün 
negatif algılarını üzerimize çekiyoruz. Sanki 
burası IȘİD’in bir parçasıymıș veya 
Suriye’deki yașanan savaș Gaziantep’te 
yașanıyormuș gibi çok negatif bir algı 
olușmaya müsait bir zaman dilimi. Bunu 
yönetmek için olağanüstü gayret gösterdik. 
350 bin mülteciye ensar-muhacir ilișkisiyle 
onları dıșlamadan toplumda birlikte yașam, 
uyum, adaptasyon-entegrasyon üzerinde 
sosyal projeler ürettik. Hala yoksulluk, eğitim-
sizlik, șehrin en büyük sorunu. Kadınlar 
üzerine, çocuklar üzerine sosyal projeler 
ürettik.  2,5 senede mazeret üretmek için çok 
mazeret vardı, ama hiçbir mazerete 
takılmadan büyük ișleri, yapısal dönüșümleri 
yapmaya, 2030-2040 imar master planı ve 
ulașım master planını çalıștık. Hepsini üst 
üste koyduğumuz zaman Sayın Cumhur-
bașkanımızdan aldığımız bir talimat var, söz 
namustur diyor. Yola çıkarken halkımıza 
verdiğimiz sözü, bașarmamız gereken proje-
leri bașarmak için büyük bir gayret gösteri-
yoruz. İnșallah bunların hepsini gerçeklești- 
rerek 2019’a ulașmıș olacağız.  

    En fazla Suriyeli sığınmacıya ev 
sahipliği yapan illerimizden biri 
olarak Gaziantep halkının siz 
yöneticilere desteğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Bir Gaziantep modeli olușturduk. Șikayet 
eden, sorunun parçası değil, tamam bu böyle 
ama bu krizi nasıl fırsata dönüștürebiliriz, bu 
riski nasıl rızka dönüștürebiliriz diye baktık. 
Bütün șehrin üst düzey yöneticileriyle beraber 
sorun alanlarımız nelerdir, nasıl çözmeliyiz? 
Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, güvenlikte, 
mültecilerle ilgili kısmı nasıl yönetmeliyiz, 
bunu çalıștık, çalıștaylar yaptık, çıktılarını 
aldık Ankara’ya götürdük. Eğitimle ilgili hem 
çocuklarımızın sayısını, eğitim çağında olması 
gereken çocuk sayısını çıkardık. Bizim kendi 
okullarımızda Bașkan olduğumda 3 bin çocuk 
eğitim hayatındaydı ve o okullarda okuyan 
çocuklar, yetim ve öksüz çocuklarımız. Özel 
okul gibi evinden alıyoruz, ulașım masrafı, 
kırtasiyesi, giyim, her șeyi bize dahil olmak 
üzere biz karșılıyoruz. Fakat mevcut 
okullarımız bu ișe uygun olmadığı için yönet-
melik değișmesi gerekiyor. Milli Eğitim 
Bakanımıza gittik, yönetmeliği değiștirdik, șu 
anda 2,5 yılın sonunda Suriyeli mülteci 
eğitime kazandırılan çocuk sayısı 67 bin oldu. 
Bütün Türkiye ortalaması yüzde 30, biz yüzde 
67’yi yakaladık. Bu tamamen bizim kendi iç 
uyumumuz ve bizim birebir bu ișe ne kadar 
önem verdiğimizle alakalı. 
Bir hastanemiz var, mülteci kadınları ve 
çocukları da oradan istifade ettirecek șekilde 
çalıșmalar yaptık.
 
İstihdam konusu en önemli alan, çalıșma 
hayatının düzenlenmesi gerekiyordu, özellikle 
eğitimli kesimin kaçırılmaması gerekiyordu, 
öğretmen, doktor gibi, kalifikasyonu yüksek 
olanların. Bir de bizim kendi ișçimizi, kendi 

esnafımızı rahatsız etmeyecek modeller 
üretilmesi gerekiyordu. Açık ișe kota sistemi 
gibi birtakım formüllerle Gaziantep modelini 
olușturduk ve halk bu bir mecburiyet, bu bir 
tercih değil, siz onların yerinde olabilirdiniz, 
biz komșuluk hakkının gereğini yaptık dedik 
ve halkımız buna destek verdi.

Bundan kaynaklı yan etkilerle ilgili de, konut 
fiyatları yükseliyor, daha fazla konut yapacak 
olan kim? Biziz, șu an kuzey Antep projesine 
bașladık, 50 bin konut yapıyoruz. 

Su en büyük sorun, artık hem büyük bir 
kuraklık var, hem su yetmiyor. Düzbağ 
Barajı’nda yaklașık eski parayla 1,5 katrilyon-
luk büyük bir yatırımı hızlı bir șekilde devreye 
aldık. Elbette sorun var, ama kim çözecek 
dendiğinde, onlara çözümü de beraberinde 
götürünce o toplumdaki kutuplașmayı, 
ayrıștırmayı önleyecek tedbirler alarak süreci 
yönetmeye çalıșıyoruz. Söylemler burada çok 
önemli, kardeșlik hukukunu çalıșıyoruz. Ve 
yarın bu bittiğinde herkes vatanına 
dönecek… Örneğin Cerablus’ta bunu 

yașadık. Cerablus’un suyunu getirdik, 
Okulların onarımını yaptık, oradaki belediyeci-
lik hizmeti normalleșince 3 bin olan Cerablus 
nüfusu bir anda 40 bine çıktı, șehirden oraya 
dönmeye bașladılar. Bu da onlara aslında 
söylediğimiz șeyin örneği oldu, güvenli bölge 
oluștuğu zaman herkes kendi toprağına 
dönecek, biraz sabırlı olun dediğimizde 
toplum buna da destek oldu.

     Geçmiște Aile ve Sosyal Politika- 
lar Bakanlığı ve Kadın Kolları 
Bașkanlığı yapmıș birisi olarak, AK 
Parti hükümetleri döneminde 
kadınlara yönelik yapılan çalıșmalar 
hakkında ne düșünüyorsunuz?

Ben 2001’den beri bir kadın olarak ne kattığı-
na birebir șahit oldum. Eğer bu parti olmasay-
dı, benim bir kadın vekil olarak burada ilk 
vekil olmam mümkün değildi.  Bu AK Parti’yle 
beraber oldu. Ben hatta Cumhuriyet Halk 
Partisinin milletvekillerine, Cumhuriyet kadar 
eskisiniz, ama bir kadın vekil çıkara-
mamıșsınız diye çok rahat ilk dönemler espri 
yapıyordum. Kadının birey olarak güçlenmesi, 
aile değerleriyle beraber kadının güçlenmesi, 
kadının toplumdaki durumu, karar alma 
mekanizmasına tașınması konusunda tam bir 
sessiz devrim yașandı. Hukuki olarak birçok 
düzenleme yapıldı, benim Bakanlığım döne-
minde 4 büyük yasa çıkardık kadının yașamı-
na dair. Hukuki düzenlemelerle beraber 
sosyal destek ve sosyal projeler, mesela 
bütün verilen sosyal destekler kadın merkezli 
verildi, kadına verildi, aileye verilecek destek 
kadına verildi. Bu sayede kadının kendini 

özgüvenli hissetmesi, gönül bağını kuvvetlen- 
dirmesi hem kendi yöneticilerine, hem 
hükümetine güvenini arttırdı. Kadın mutlu 
olursa, sağlıklı olursa toplum mutlu ve sağlıklı 
oluyor. Bütün bunlar direkt çocukları ve aileyi 
etkiliyor ve toplumun temel tașı aile olunca 
kadının üzerinde yaptığınız her șeyin domino 
etkisi çok kuvvetli oluyor. 

Belediye meclis üyelerinde kadınlar seçil- 
meye bașlandı. Ekonomik alanda biz ilk 
geldiğimizde yüzde 24’tü istihdamda kadın 
oranı, șu anda yüzde 30’lara çıktı. Üniversi- 
teye giden kız çocuklarının oranı yüzde 
14’lerden yüzde 40’lara çıktı. 

2023, 2071 vizyonunda kadını dıșlayan bir 
bakıșın hiçbir hedefe ulașılamayacağı 
anlayıșıyla bir kalkınma projesinin ana damarı 
yapıldı. Kadınlarımızda da bunu gördü. 
Maalesef zaman zaman yașanan bazı olaylar 
sanki bunların hiçbirinin AK Parti döneminde 
yapılmamıș, hep kadın geriye götürülmüș gibi 
de bir negatif algı olușturulmaya çalıșılıyor, o 
yüzden buna asla müsaade etmemek lazım, 
yapılanları sürekli hatırlatmak, hatırlamak, 
yașamak ve yașatmak lazım. Bu konu bizim 
en güçlü olduğumuz konu. Sayın Cumhur-
bașkanımız 25 Kasım Kadına Yönelik Șiddetle 
Mücadele Gününde KADEM’in toplantısında o 
kadar çok net mesajlar verdi ki, kadının bir 
özne olduğu, nesne olmadığı, kadının töre ve 
gelenekler noktasında farklı algılanacak 
șeylere müsaade edilmemesi gerektiğini, çok 
güçlü mesajlarla yeniden kadını merkez alan 
bakıș açısını güncelledi. O güçlü mesajları 
sürekli topluma anlatmak ve yaymak gereki-
yor.

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

Burada en önemli șey toplumla kader bağı 
olușturmak, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, 
sağlıkta bir ve beraber olma yolculuğudur. 
Toplumun güveni, bizim samimiyetimiz, Sayın 
Cumhurbașkanımız ve Bașbakanımızın 
liderliğinde yöneticilerin sevgi ve muhabbet 
bağı. Bu duygu yönetildiği zaman ben hiçbir 
seçimden korkmuyorum, çünkü kendinin 
düșünüldüğünü, kendinin bu manada dikkate 
alındığını, önem verildiğini toplum hissettiği 
zaman bütün desteğini veriyor, biz o duyguyu 
kaybetmedik. O duyguyu kaybetmediğimiz 
sürece de toplum sürekli arkamızdan gelecek 
ve arkamızı döndüğümüz zaman arkamızın 
çok sağlam olduğunu göreceğiz. Önemli olan 
șey toplumla olan o mesafeyi sürekli kapalı 
tutmak açmamak. Bu da hakikaten hem 
liderin durușu, hem de toplumun feraseti. 
Nasıl 15 Temmuz bu iki duygu üzerinden 
yönetildiyse, 15 yıl da bu iki duygu üzerinden 
yönetildi. Bu duyguyu kaybetmeden 
götürdüğümüz sürece bütün hedeflere ulașa-
cağımızı düșünüyorum ben.  Sayın 
Bașbakanımızın da burada soğukkanlılığı, 
iletișime açık, kaynaștırıcı yapısı bütün 
kesimlere sıcak durușu gelinen noktada çok 
büyük bir katkısı olduğunu düșünüyorum. 
İnșallah biz önümüzdeki anayasayı değiștire-
bilecek șekilde Parlamento’dan desteği alınca 
halkımızın da çok yüksek bir destekle buna 
destek vereceğini düșünüyorum. Üç dönem 
milletvekilliği yapmıș birisi olarak aslında 
yasamanın ne kadar zayıf kaldığını, yürüt-
menin tamamen kontrolünde olduğunu, oysa 
yasamanın, yürütme ve yargının tam bir 
kuvvetler ayrılığına göre çalıșması gerektiğini 
dönüștüren bir Cumhurbașkanlığı modeline 
Türkiye’nin ihtiyacı var bu bir yapısal 
dönüșüm. Çünkü orta gelir tuzağından 
çıkmamız içinde bu mevcut yapı bizi ilerletmi-
yor, yapısal dönüșüme ihtiyacımız var ve bu 
yeni model șu anda ben Büyükșehir Belediye 
Bașkanı olarak nasıl bir Bașkansam ve nasıl 

bana verilen yasayı, yetkileri kullandığımda 
çok hızlı iș yapabiliyorsam aynı hıza 
Türkiye’nin ulașması gerekiyor. Bürokratik 
oligarșiden kurtulup çok daha hızlı iș 
yapabilme gücüne ulașması gerekiyor, bu 
model de bizi buraya götürecek ve ulașmamız 
gereken hedeflere çok daha hızlı ulașmamızı 
sağlayacak.

Ben bütün makamlarda görev yaptım 
teșkilatçılığın ne kadar önemli olduğunu da 
birebir kardeșiniz olarak söylüyorum: En zoru, 
çünkü gönüllü yapılan bir iș verecek bir șeyin 
olacak AK Parti teșkilatına. Zamanın olacak, 
birikimin, enerjin olacak ve bunu sürdürülebi- 
lir șekilde bakacaksın, asla bireysel bir hesap 
değil, toplum menfaati üzerinden bunu 
olușturacaksın. Bizim teșkilatçılık anlayıșımız 
çok farklı bir teșkilat anlayıșı bir kutlu yolcu-
luğun anlayıșı. Burada bu duygu bizi çok 
kuvvetli tutuyor ve gönüldașlar bir aile birliği 
içerisinde teșkilatlarımızla beraber yolculuğu 
götürdüğümüz zaman onlar bizim elimiz, 
ayağımız, gözümüz kulağımız oluyor ve birlik-
ten kuvvet doğuyor. Zaten bu kadar hızlı bir 
șekilde var olmamız ve var olduktan sonra bu 
kadar bu iși sürdürülebilir kılmamızdaki en 
büyük șeyde teșkilat yapımız ve örgütümüzün 
gücü. Onlardan aldığımız güçle biz bunları 
bașarabiliyoruz, hepsinden Allah razı olsun.

     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz 
ve bu girișimin toplumda meyda-
na getirdiği etkiler nelerdir?
 
15 Temmuz gecesi haberi ilk 
aldığımızda belki de hepimiz aynı 
șeyi hissettik, bunun gerçek 
olamayacağını düșündük. 2016 
yılının Türkiye’sinde, hele ki bunca 
kazanımın üzerine, Türkiye için 
karanlık emeller besleyen hainlerin 
bu kadarına cesaret edebileceği 
hiçbirimizin aklına gelmezdi. Duy-
duğumuzda kulaklarımıza, daha 
sonra gördüklerimize inanamadık. 
Allah bir daha göstermesin böyle bir 
gece. Tüm șehitlerimizi rahmet ve 

minnetle anıyorum. Gazilerimize 
șükranlarımı sunuyorum.

Ben çok zifiri karanlık bir geceydi 
diyorum 15 Temmuz için ama 
arkasından 16 Temmuz’da aydınlık 
bir sabaha kavuștuk. Bu aydınlık 
tabi ki Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Sayın Bașbakanımızın önder-
liğinde bir milletin, Yüreğinde iman, 
vatan sevgisi, bayrak sevgisi 
tașıyan milyonların tek yürek olma 
halidir o gece yașanan. Ben 
inanıyorum ki bu yașanmıșlıklar 
kelimelere sığmayacak, destanlara 
konu olacak ve nesilden nesile 
aktarılacak tıpkı Çanakkale’de ve 
Kurtuluș Savașında olduğu gibi.

 
O gece gerçekleșen darbe girișimi 
meșru bir iktidarı legal yollarla 
değiștiremeyeceğini anlayan karan-
lık güçlerin bir oyunundan ibaret 
değildi yalnızca. Muhtemeldir ki, o 
gece yașanan girișim eğer onlar 
açısından bașarıya ulașsaydı Allah 
korusun, bu sefer arkasından ya bir 
ișgal girișimi yada bir iç savaș Türki-
ye’yi bekliyordu ki bu çok tehlikeli. 
15 temmuz gecesi milletimiz bay-

rağına sahip çıktı, devletine sahip 
çıktı, ülkesine sahip çıktı, ama biz 
aynı zamanda birbirimize sahip 
çıktık. Anlașmazlıklarımız olsa da, 
Hayata farklı pencerelerden baksak 
da, o gece ''biz'' olduk. Çünkü hiç 
kimse sağına soluna bakmadı o 
gece evden çıkarken. Hiç kimse 
önünü, arkasını düșünmedi acaba 
gidersem ne olur, kalırsam ne olur 
diye. Bence dünyevi birtakım 
argümanlarla açıklanamayacak 
kadar maneviyatı güçlü bir geceydi 
15 Temmuz.
 
Daha Sonra Yenikapı’da 5 milyon 
vatandașımızın katılımıyla verilen o 
güçlü mesaj, 27 gün boyunca, Dün-
yada hiçbir örneği olmayan bir șekil-
de bir ülkenin bütün meydanlarında 
tek yürek olmuș ve Ay Yıldızlı bay-
rağın altında birleșmiș, vatanına 
sahip çıkan yüz binler, milyonların 
tuttuğu Demokrasi Nöbetleri... Biz 
kadınları gördük o gece, küçücük 
çocuklarıyla, çocuklarına Ay Yıldızlı 
Bayrağımızı battaniye yapmıș 
kadınlar vardı meydanlarda, 
yașlılar vardı, gençler vardı meydan-
larda. gelemeyenlerse ellerini 
semaya kaldıranlar ve dua edenler-
di. Sadece Türkiye’de değil bütün 
coğrafyada bütün bunların birleși- 
miyle birlikte biz o geceyi böyle 
hayırlı bir sabaha kavușturduk.
 
Düșünün 15 Temmuz gecesi kanlı 
bir darbe girișiminin yașandığı bir 
Türkiye, fakat hemen arkasından 
Yavuz Sultan Selim Köprüsünün 
açılıșının yapıldığı bir Türkiye… 15 
Temmuz gecesi ordunun içine 
yuvalanmıș terör örgütü tarafından 
gerçekleștirilmiș kanlı bir terör 
eylemi, bir darbe girișimi, ama 
hemen ardından sınır ötesi operas- 
yonda bizi gururlndıran Türk Silahlı 
Kuvvetleri. Bu ikisi aynı ülke mi diye 
dıșarıdan bir göz baksa herhalde 
anlamakta güçlük çekebilir. Evet bu 
ikisi aynı ülke, bu ikisi de büyük ve 
güçlü Türkiye. Bizi de en güçlü kılan 
özelliğimiz hızla normalleșebilme, 
hızla hayata kaldığımız yerden daha 
güçlü devam edebilme yeteneğimiz. 
Ama bu sebebsiz değil, bu gerçek-

ten Sayın Liderimiz, Kurucu Genel 
Bașkanımız, Cumhurbașkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın gücünü 
arkamızda dağ gibi hissetmemizden 
kaynaklanıyor. Aynı șekilde Sayın 
Bașbakanımızın ve bütün kadroların 
tek bir yürek olmasından ve Türki-
ye’yi daha ileri götürmekten bașka 
hiçbir niyeti olmadan samimiyetle 
halkın sesine kulak verip bir bütün 
halinde hareket edebilmesinden 
geçiyor.
 
   Kadın bir siyasetçi olarak AK 
Parti döneminde kadınlara yöne-
lik yapılan çalıșmaları nasıl değer-
lendirirsiniz?

AK Parti iktidarlarında özellikle 
kadına karșı șiddetin önlenmesi, 
çocuk yaștaki evliliklerin engellen-
mesi, kadının iș hayatında, sosyal 
hayatta varolabilmesi için çok 
önemli düzenlemeleri hayata geçird-
ik. Fakat bence en önemlisi tüm 
bunları yaparken kadınları 
bir tercih yapma noktasın-
da zorlayan șartları 
ortadan kaldırdık ve 
kadının aile kurabil- 
mesinin, çocuk sahibi 
olabilmesinin kısacası 
hiçbirinden vazgeçmeden 
hayatın her alanında varo-
labilmesinin önünü açan 
uygulamaları gerçekleștir- 
dik.

Haydi kızlar okula kampanyasıyla 
350 binden fazla kız çocuğu okulla 
tanıștı. Çocuklarını okutan anneleri 
destekledik. Kadın girișimcilere çok 
önemli destekler verdik. Demokrasi 
ve özgürlük alanlarını genișlettik, 
Yalnızca kadınlarımızın değil hiç 
kimsenin inancından, yașam 
tarzından ve düșüncesinden ötürü 
ayrıștırılmadığı, ötekileștirilmediği 
bir Türkiye hayali ile üniversiteli 
olmanın, kamuda görev almanın ve 
parlamentoda temsilin önünde 
kadınları ayrıștıran çağdıșı uygu-
lamaları bir bir hayatımızdan çıkart-
tık .
 
  Küreselleșen șehirlerde yerel 
kimliği koruyarak șehir tasavvuru 
nasıl olmalıdır?
 
Șehir eğer yalnızca fiziksel mekan-
larla, nüfusuyla, yüzölçümü ile 
tanımlanabilir olsaydı, belki mate- 
matiksel hesaplar ve ortalama 

ihtiyaçlar üzerinden ideal kentler 
olușturulabilirdi.   Fakat bizim 
anlayıșımızda șehirlerin tıpkı insan-
lar gibi ruhu vardır ve șehre kimliğini 
veren bu ruhtur. Ruh ve kimlik söz 
konusu olduğunda ise onu idealize 
etmek kalıplara sokmak ya da 
örneklere benzetmeye çalıșmak 
mümkün olmaz. Șehirlerimizi, özel-
likle tarihi kimliği güçlü șehirlerimizi 
ki Anadolu coğrafyasında bu tanıma 
uymayan șehir bulmak çok zordur, 
kadim birikimimizden beslenerek 
ihya etmek, yeni olușturulan yașam 
alanlarını bu zenginlikten referans 
alarak kurgulamak sureti ile șehir 
siluetine katkı sunan tasarım yak-
lașımlarını benimseyerek ''kimlikli 
șehirler'' olușturma idealimizi 
hayata geçiriyoruz.

Çocuklarımızın, yașlılarımızın, 
engellilerimizin ve tüm dezavantajlı 
grupların hayatını kolaylaștıra-
cağımız engelsiz șehirler 
hedefimizde kararlılıkla ilerliyoruz. 
Șehirlerimizi, doğa ile bir bütün 
halinde ele alan açık ve yeșil alan 
kullanımının arttığı, kapsayıcı, 
kușatıcı, 21. yüzyılın temel gereksi- 
nimlerini içinde barındıran, iklim 
değișikliği ile mücadele edebilen, 
estetik unsurunu önceleyen, temiz 
ve güvenli șehirler vizyonu ile ilerli-
yoruz. Bu vizyon çerçevesinde 

ilerlerken Vizyoner ve Dünya çapın-
da büyük projelere imzasını atmıș 
Genel Bașkanımız Sayın 
Bașbakanımızın varlığı ve destekleri 
bize büyük bir güç ve çalıșma azmi 
veriyor.

Hepimiz biliyoruz ki kadimden 
beslenerek geleceği inșa etmek 
ancak șehirlerimiz ile mümkündür.

Șehirlerimizin mevcut  ‘’Kimlik’’lerini 
koruyarak yașatacak ve onu emanet 
olarak gören bir bakıș açısıyla 
șehirlerimizi geleceğe tașıyacak ve 
küresel ölçekte söz sahibi yapacak 
politikalar geliștiriyoruz. Yeni 
dönemde iklim, topografya, mal-
zeme seçimi ve yerel mimari unsur-
ların, sosyolojik analizlerin ıșığında 
üretilecek projelerin, yerel imkanlar 
kullanılarak hayata geçirilmesi 
büyük önem arz etmektedir.

İçinde bulunduğumuz medeniyet 
havzaları ile kültür ve sanat yoluyla 
bütünleșmek, Anadolu coğrafyası 
ile sınırlı olmayan kültür birikimimiz-
in sürekliliğini sağlamak için yeni 
hedefler belirlemeyi ve küreselleșen 

dünyada tek tipliliği öngören 
yaklașımın aksine kültürel değerle- 
rimizi koruyarak geliștirmeyi önem-
siyoruz.
 
    AK Parti ile birlikte Türkiye’de 
çevre politikalarının yașadığı 
gelișimi nasıl değerlendirirsiniz?
 
Çevre'ye bakıșımız temel hatlarıyla, 
tüm canlı varlıkları önceleyen, eko-
sistemi bütüncül bir bakıș açısı ile 
değerlendiren, gelecek nesilleri 
gözeten “sürdürülebilir yașam” 
stratejileri olușturmaktır. Amacımız, 
İklim değișikliği bașta olmak üzere 
uluslararası çevre politikaları ile 
eșgüdümün sağlanması, çevresel 
duyarlılığı / bilinci olușturmasına 
yönelik çalıșmalar yapılması, çevre 
dostu modern altyapı ve üstyapı 
kullanımlarını, geri dönüșüm, enerji 
verimliliği uygulamalarını arttırmak, 
ülke çapında yaygınlaștırmasını 
sağlayacak politikalar üretmek.

Bunun yanında Türkiye gelișmekte 
olan bir ülke. Sanayimizle, yatırım-
larımızla, yer altı kaynaklarımızla 
gelișmeliyiz. Asıl bașarı koruma - 

kullanma dengesi içinde sağlıklı 
çevreleri sürdürülebilir kılarken aynı 
zamanda yatırımlarla büyüyebilme 
becerisinden geçiyor. Bunun 
mümkün olduğunu gösteren çok 
önemli çalıșmaları hayata geçirdik.

Bize göre çevre sadece sorundan 
ibaret değil. Çevre çok büyük bir 
potansiyeli de içinde barındırıyor. 
Çevreyi çok önemsiyoruz. Çevreyi 
ideolojik bir alan haline getirmeye 
çalıșan sözde çevreciler ne derse 
desin Biz ezelden çevreciyiz. Hem 
medeniyetimizde hem inanç dün-
yamızda bunun çok önemli uygu-
lamaları var. Buralardan referans 
alıyoruz.   Bu yüzyılda dünyanın 
gerçeklerini ve yeni beklentileri 
görmezden gelmeden, çevre ve 
doğa dostu uygulamaları 
hayatımızın bir parçası haline geti- 
rerek yolumuzda ilerlemek gibi bir 
iddiamız var.
 
     Size göre AK Parti’nin her gir- 
diği seçimden zaferle çıkmasını 
sağlayan etkenler nedir?
 
AK Partinin seçimlerde ki bașarısını 
anlamak için kuruluș felsefesini ve 
bunu nasıl kesintisiz olarak 
geleceğe tașıdığını anlamak gerekir.

AK Parti bir yol arkadașlığının adıdır. 
AK Parti bir milletle ile bir liderin tek 
vücut olarak bu zorlu yolda birlikte 
gerçekleștirdiği yürüyüșün adıdır. 
Ben AK Parti Gençlik Kolları’nda 
bundan 12 yıl önce siyasete 
bașladım. Sayın Cumhur-
bașkanı'mızın Bașbakan olduğu 
dönemde Ana Kademe MKYK üyesi 
olarak 9 yıl boyunca onunla aynı 
masanın etrafında oturma fırsatını 
yakaladım. Ondan gördüğüm 
tevazu, ondan gördüğüm samimi-
yet, onun halkla ilișkisinde göster-
miș olduğu mütevazi fakat memle-
ket meseleleri karșısında ki dik ve 
kararlı durușu kendi adıma bana yol 
gösteren olmuștur. 

Bizim günü birlik siyasete yönelik 
ürettiğimiz spekülasyonlar, tutama-
dığımız sözlerimiz ve popülist 
söylemlerimiz hiçbir zaman olmadı. 
Hep șunu söyledik: Tek bir derdimiz 
var, ülkemizi muasır medeniyetler 
seviyesinin de üzerine çıkartmak. 
Bütün teșkilatlarımızla bunun için 
mücadele ediyoruz ve halk da bunu 
takdir ediyor, En büyük gücümüz 
halkımızdır çünkü halk biziz, biz 
halkız seçimlerin bașarısı budur. 
Sonra en büyük gücümüz Teșkilat-
larımız; Ana Kademe, Kadın Kolları 

ve Gençlik Kollarımızdan bașlayarak 
Genel Merkezden mahalle bașkan-
larımıza kadar hierarșik değil 
kardeșlik bağıyla birbirine bağlı 
kocaman bir aileyiz. Sayın Cumhur-
bașkanımız partimizi kurarken șöyle 
demiști: Artık hiçbir șey eskisi gibi 
olmayacak ve o zamandan beri 
hiçbir șey eskisi gibi olmadı. Biz 
sorunları çözerken belli bir grubun 
sorunlarına yönelmedik, toplumun 
bütün sorunlarını öncelikli sorunu-
muz olarak kabul ettik. Bugün gel- 
diğimiz noktada da halkımızın daha 
iyisini talep ettiğinin farkındayız ve 
bizim de zaten daha iyisini 
gerçekleștirmek gibi çok önemli bir 
hedefimiz var. Ama bu hedef artık 
sadece bizi ilgilendiren, bizim 
ülkemizin fiziksel sınırları içerisinde 
kalan bir hedef değil. Artık bizim kan 
ağlayan, gözyașının ve belirsizliğin 
hakim olduğu bu coğrafya için de 
önemli bir misyonumuz var, bu 
manevi de bir sorumluluk. Dolayısıy-
la, bu sorumluluğun bilincinde olan-
lar olarak bizler bu güçlü temeller 
üzerinde ülkemizi geleceğe hep 
birlikte tașıyacağız.

Halk Biziz, 
Biz Halkız

Biz Ezelden Çevreciyiz



     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz ve 
bu girișimin toplumda meydana 
getirdiği etkiler nelerdir?

1980 darbesinde genç sayılırdım, bu darbe 
genç kızlık dönemime denk geldi. 1980 
darbesinden sonraki yașananların hepsine de 
öğrenciyken șahitlik ettik. Ülkenin bundan 
nasıl zarar gördüğünü, nasıl sıkıntılar 
yașandığını bir öğrenci gözüyle yașama 
talihsizliğimiz oldu. 90’lı yıllarda 28 Șubat’la 
beraber yașananlar, özellikle muhafazakar 
kesimin çektiği sıkıntılara bir mühendis 
olarak șahit oldum. Son 15 yılda ise 
Partimizde siyaseten birçok kademede 
bulundum; Genel Merkez Kadın Kolu Bașkan-
lığı, kurucu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
șuan Gaziantep Büyükșehir Belediye Bașkan-
lığı. Bu süreçte parti kapatmalar, 367’ler, 
bunların hepsini tek tek yașayan bir 
kardeșinizim. 

Bunların hepsini yașarken 15 Temmuz’u bu 
tecrübeye rağmen yașayabileceğimiz hiç 
aklıma gelmedi. Çünkü kendi içimizden, 
kendi kurumlarımızdan kișilerin kendi 
kardeșlerimizi vuracağını hiç düșünemedim. 
İlk duyduğumda da, “kafayı mı yediniz, 2016 
Türkiye’si, burası ne darbesi” diye de tepki 
verdim. Ama 1 saat içerisinde olayın ne kadar 
önemli ve ne kadar iyi çalıșılmıș bir olay 
olduğunu anlamaya bașlayınca bu sefer 
hemen müdahale edip buna tedbir alma, 
buradan en az zararla șehrimizi ve ülkemizi 
çıkarmak için ne yapabilirizi 
düșünmeye bașladım. Tabii 
ilk bunu hazmetmek çok 
kolay bir șey değildi, çok 
ağırdı, gönlüm çok yoruldu, 
bu nasıl yapılır, bunu nasıl bize yaparlar, bizi 
nasıl üçüncü dünya ülkesiymiș gibi bütün 
dünyaya rezil ederler diye de içimden birçok 
farklı duyguları yașadığım bir 1 saat oldu. 

Ben o sırada İstanbul’daydım, bir televizyon 
programında Suriyeli mültecilerle ilgili 
yapılanları anlatıyordum. İstanbul’da Boğazda 
köprünün giriși kapatılmıș denilince, ben 
dedim ki bu iç güvenlikle ilgili yapılan bir 
șeydir. Sonradan gelen haberlerde bunun bir 
darbe girișimi olduğu netleșince, dediler ki; 
Bașkanım, durum ciddi, burada kalın. Olmaz 
benim derhal memlekete dönmem lazım 
dedim. O yol süreci, F16’lar, Sayın Cumhur-
bașkanımızın İstanbul havaalanına iniși; 
bunların hepsini yașarken bir taraftan da 

șehirde valimizle ve çalıșma arkadașlarımızla 
Gaziantep’i yönettik. 

Özellikle Tugay Komutanımızın çok farklı 
söylemler içerisinde olduğunu ve ben bana 
verilecek talimata bakarım gibi söylemleri 
söylediğini duyduğum zaman hemen 
arkadașlara dedim ki; oradan içeriden tanklar 
dıșarıya çıkacaksa, burada bizim gücümüz 
ne? İș makinelerimiz, otobüslerimiz, biz 
bunların hepsini tugayın önüne yığdık, ilk 
yığan belediye olduk biz.

Sonra sosyal medya üzerinden halkımızın 
rahat olmalarını, Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Bașbakanımızın talimatlarını gereğini 
yerine getirmelerini, herkesin demokrasi 
nöbeti için demokrasi meydanına gitmesini 
söyledik.
 
İki șey yaptık. Bir taraftan Tugayın önünü 
bütün makinelerimizi yığıp bütün çalıșan-
larımızı oraya yığdık, bir taraftan da 
halkımızın demokrasi meydanına gelmesi için 
bütün çalıșmaları yaptık.  Zaten sabaha karșı 
bütün Türkiye’de o yapılan çalıșmanın sonun-
da darbenin gerçekleșemeyeceğini ve kanlı 
darbe girișiminin bașarısızlıkla sonuçlandığı 
bir sabahı hep birlikte karșılamıș olduk.

Daha önceki Tugay Komutanının benim 
yerime Büyükșehir Belediye Bașkanı olarak 
atandığını gösteren listelerin çıkması, aslında 
çok ciddi bir altyapı yapıldığını, çok ciddi bir 
hazırlık yapıldığını, fakat hesabın üzerindeki 
hesap, göklerden gelen kararın ve milletin 
ferasetinin bunun nasıl terse çevirdiğine șahit 
olduk. Hem Cumhurbașkanımızın cesareti, 
hem milletin ona olan sevgisi, muhabbeti ve 
feraseti. O gittiği zaman, baș gittiği zaman 
gövdenin nasıl dağılacağı yönündeki kanaati 
ve ikisinin birbirine olan kader yolculuğu yine 
tecelli etti. Yüce Mevla’m da bu aziz millete 
acıdı ve yapılan hayır ișlerinin, verilen 
sadakaların, duaların, sosyal desteklerin, 
hastanın, yașlının, mağdurun-mazlumun 
dualarının nasıl ișe yaradığını gösteren bir 
gece yașadık. 

Bütün dünya bu nasıl gerçekleșmedi diye 
sonra bunu tartıșmaya bașladı. Bütün 
analizcilerin söylediği; eğer Erdoğan en 
baștan öldürülmüș olsaydı operasyon aslında 
çok iyi gidecekti, o bașarılamayınca bu 
tersine döndü șeklinde o gecenin analizleri 
yapıldı.
 
Ama hamdolsun çok zor bir geceydi, tarihi 
bir kurtuluș mücadelesi verildi; kadınıy-
la-erkeğiyle, yașlısıyla-genciyle bütün toplum 
demokrasinin yanında, vatanının, milletinin, 
ezanının, bayrağının yanında yer aldı ve 100 
yıl önce nasıl Antep’i gazi yapan bir duruș 
varsa, 100 yıl sonra aynı duruș yeniden 
tecelli etti. Bu milletin aslında mayasının ne 
kadar sağlam olduğunu, köklerinin ne kadar 
güçlü ve temiz olduğunu bize gösterdi. Bu 
aslında gelecek adına da umudumuzu da 
artırdı. Gençlerin durușu, gençlerin buradaki 
vatana, millete ve kutsalı üzerindeki sağlam 
durușu, toprağına nasıl sahip çıktığını göster-
mesi de bizim geleceğimiz adına olan 
özgüvenimizi artırdı. Yani her șerde bir hayır 
var, çok șer gibi bașlasa da hayırla biten bir 
geceyi hep birlikte yașadık. 

    AK Parti döneminde, Gaziant-
ep’in yașadığı dönüșümü nasıl 
değerlendirirsiniz?

Önce șehri iyi anlamak lazım, șehrin sosyolo-
jisini, ekonomisini, șehrin siyasetini... 
2001’de șehir Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
kalesi olarak gözüküyordu. 40 bin konutun 30 
bininin çarpık kentleșmiș olan bir șehirde 
șehre nereden girerseniz girin gri gecekondu 
alanıyla girdiğiniz bir șehirdi.

2001’de ben 7. sırada milletvekili adayı 
olduğumda herkesin 3 çıkar, 4 çıkmaz dediği 
bir siyasi iklim vardı. Ama 3 Kasım sabahı 7 

milletvekiliyle burada büyük bir dönüșüm ve 
siyasi milat yașandı. Bütün kaleler yıkıldı.

Burası bir ekonomi ve ticaret șehri aynı 
zamanda. Bu da Güneydoğu’dan gelen göçü 
sürekli teșvik eden bir alan, çünkü sanayi 
șehirlerinde göç bir zorunluluk olarak 
karșınıza çıkıyor. Göçü yönetmeniz için șehrin 
değișimini-dönüșümünü yönetmeniz gereki-
yor, șehrin vizyonunu yönetmeniz gerekiyor. 

Șehir bir taraftan insanlık tarihi kadar eski bir 
șehir. Bütün medeniyetler Roma, Hitit, 
Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti hepsi 
en üst dönemini yașamıș bu topraklarda. Bu 
bize büyük bir kültürel miras veriyor. 

Biz burada ne yaptık? Biz burada özellikle 
ticaret ve sanayi yapımızı güçlü kılmak için 
yapılması gerekenleri yaparken, kültürel 
miras için de arkeoloji üzerinde büyük bir 
restorasyon çalıșmalarına bașladık. Geçmiș 
ve tarihi kimlik ortaya çıkmaya bașladı ve 
buraya bir iç turizm bașladı. Zeugma Müzesi 
Roma dönemini bütün ihtișamıyla ortaya 
çıkarınca dünyaya Çingene Kızının o bakıșı 
bir sembol oldu ve 2011 yılı itibariyle bir dıș 
turizmi sahası olușturmaya bașladı. Özellikle 
bizim dönemimizle beraber bir taraftan 
geçmișine sahip çıkan, bir 
tarafında çağdaș modern 
bir Gaziantep’i inșa etme 
noktasında önemli bir 
noktaya doğru gidiyoruz. 

Benim 2,5 senelik bașkan-
lık dönemimde büyük 
yatırımlarla beraber 2 
milyonluk bir șehir olduk. 

Șuanda yaptığımız çalıș- 
malardan bir tanesi de 
mutfağımızla ilgili. UNES- 
CO Dünya Gastronomi 
Șehri olduk. Dünyanın 8. 
Mutfağı olarak onaylandı. 
Bu 2,5 yılda bir de uluslar-
arası boyutta tanınabilirliği 
olușturduk. Ulusal boyutta 
șehrin rekabet gücünü 
artırmaya çalıștık; akıllı 
șehir, teknolojiyi kullanan 
șehir bakımından rekabet 
gücü ve șehir ekonomisini 

güçlendirmeye çalıștık. 

Bir taraftan da çok zor bir dönemde Bașkan 
oldum. Bölgemiz ateș çemberi, bunun bütün 
negatif algılarını üzerimize çekiyoruz. Sanki 
burası IȘİD’in bir parçasıymıș veya 
Suriye’deki yașanan savaș Gaziantep’te 
yașanıyormuș gibi çok negatif bir algı 
olușmaya müsait bir zaman dilimi. Bunu 
yönetmek için olağanüstü gayret gösterdik. 
350 bin mülteciye ensar-muhacir ilișkisiyle 
onları dıșlamadan toplumda birlikte yașam, 
uyum, adaptasyon-entegrasyon üzerinde 
sosyal projeler ürettik. Hala yoksulluk, eğitim-
sizlik, șehrin en büyük sorunu. Kadınlar 
üzerine, çocuklar üzerine sosyal projeler 
ürettik.  2,5 senede mazeret üretmek için çok 
mazeret vardı, ama hiçbir mazerete 
takılmadan büyük ișleri, yapısal dönüșümleri 
yapmaya, 2030-2040 imar master planı ve 
ulașım master planını çalıștık. Hepsini üst 
üste koyduğumuz zaman Sayın Cumhur-
bașkanımızdan aldığımız bir talimat var, söz 
namustur diyor. Yola çıkarken halkımıza 
verdiğimiz sözü, bașarmamız gereken proje-
leri bașarmak için büyük bir gayret gösteri-
yoruz. İnșallah bunların hepsini gerçeklești- 
rerek 2019’a ulașmıș olacağız.  

    En fazla Suriyeli sığınmacıya ev 
sahipliği yapan illerimizden biri 
olarak Gaziantep halkının siz 
yöneticilere desteğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Bir Gaziantep modeli olușturduk. Șikayet 
eden, sorunun parçası değil, tamam bu böyle 
ama bu krizi nasıl fırsata dönüștürebiliriz, bu 
riski nasıl rızka dönüștürebiliriz diye baktık. 
Bütün șehrin üst düzey yöneticileriyle beraber 
sorun alanlarımız nelerdir, nasıl çözmeliyiz? 
Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, güvenlikte, 
mültecilerle ilgili kısmı nasıl yönetmeliyiz, 
bunu çalıștık, çalıștaylar yaptık, çıktılarını 
aldık Ankara’ya götürdük. Eğitimle ilgili hem 
çocuklarımızın sayısını, eğitim çağında olması 
gereken çocuk sayısını çıkardık. Bizim kendi 
okullarımızda Bașkan olduğumda 3 bin çocuk 
eğitim hayatındaydı ve o okullarda okuyan 
çocuklar, yetim ve öksüz çocuklarımız. Özel 
okul gibi evinden alıyoruz, ulașım masrafı, 
kırtasiyesi, giyim, her șeyi bize dahil olmak 
üzere biz karșılıyoruz. Fakat mevcut 
okullarımız bu ișe uygun olmadığı için yönet-
melik değișmesi gerekiyor. Milli Eğitim 
Bakanımıza gittik, yönetmeliği değiștirdik, șu 
anda 2,5 yılın sonunda Suriyeli mülteci 
eğitime kazandırılan çocuk sayısı 67 bin oldu. 
Bütün Türkiye ortalaması yüzde 30, biz yüzde 
67’yi yakaladık. Bu tamamen bizim kendi iç 
uyumumuz ve bizim birebir bu ișe ne kadar 
önem verdiğimizle alakalı. 
Bir hastanemiz var, mülteci kadınları ve 
çocukları da oradan istifade ettirecek șekilde 
çalıșmalar yaptık.
 
İstihdam konusu en önemli alan, çalıșma 
hayatının düzenlenmesi gerekiyordu, özellikle 
eğitimli kesimin kaçırılmaması gerekiyordu, 
öğretmen, doktor gibi, kalifikasyonu yüksek 
olanların. Bir de bizim kendi ișçimizi, kendi 

esnafımızı rahatsız etmeyecek modeller 
üretilmesi gerekiyordu. Açık ișe kota sistemi 
gibi birtakım formüllerle Gaziantep modelini 
olușturduk ve halk bu bir mecburiyet, bu bir 
tercih değil, siz onların yerinde olabilirdiniz, 
biz komșuluk hakkının gereğini yaptık dedik 
ve halkımız buna destek verdi.

Bundan kaynaklı yan etkilerle ilgili de, konut 
fiyatları yükseliyor, daha fazla konut yapacak 
olan kim? Biziz, șu an kuzey Antep projesine 
bașladık, 50 bin konut yapıyoruz. 

Su en büyük sorun, artık hem büyük bir 
kuraklık var, hem su yetmiyor. Düzbağ 
Barajı’nda yaklașık eski parayla 1,5 katrilyon-
luk büyük bir yatırımı hızlı bir șekilde devreye 
aldık. Elbette sorun var, ama kim çözecek 
dendiğinde, onlara çözümü de beraberinde 
götürünce o toplumdaki kutuplașmayı, 
ayrıștırmayı önleyecek tedbirler alarak süreci 
yönetmeye çalıșıyoruz. Söylemler burada çok 
önemli, kardeșlik hukukunu çalıșıyoruz. Ve 
yarın bu bittiğinde herkes vatanına 
dönecek… Örneğin Cerablus’ta bunu 

yașadık. Cerablus’un suyunu getirdik, 
Okulların onarımını yaptık, oradaki belediyeci-
lik hizmeti normalleșince 3 bin olan Cerablus 
nüfusu bir anda 40 bine çıktı, șehirden oraya 
dönmeye bașladılar. Bu da onlara aslında 
söylediğimiz șeyin örneği oldu, güvenli bölge 
oluștuğu zaman herkes kendi toprağına 
dönecek, biraz sabırlı olun dediğimizde 
toplum buna da destek oldu.

     Geçmiște Aile ve Sosyal Politika- 
lar Bakanlığı ve Kadın Kolları 
Bașkanlığı yapmıș birisi olarak, AK 
Parti hükümetleri döneminde 
kadınlara yönelik yapılan çalıșmalar 
hakkında ne düșünüyorsunuz?

Ben 2001’den beri bir kadın olarak ne kattığı-
na birebir șahit oldum. Eğer bu parti olmasay-
dı, benim bir kadın vekil olarak burada ilk 
vekil olmam mümkün değildi.  Bu AK Parti’yle 
beraber oldu. Ben hatta Cumhuriyet Halk 
Partisinin milletvekillerine, Cumhuriyet kadar 
eskisiniz, ama bir kadın vekil çıkara-
mamıșsınız diye çok rahat ilk dönemler espri 
yapıyordum. Kadının birey olarak güçlenmesi, 
aile değerleriyle beraber kadının güçlenmesi, 
kadının toplumdaki durumu, karar alma 
mekanizmasına tașınması konusunda tam bir 
sessiz devrim yașandı. Hukuki olarak birçok 
düzenleme yapıldı, benim Bakanlığım döne-
minde 4 büyük yasa çıkardık kadının yașamı-
na dair. Hukuki düzenlemelerle beraber 
sosyal destek ve sosyal projeler, mesela 
bütün verilen sosyal destekler kadın merkezli 
verildi, kadına verildi, aileye verilecek destek 
kadına verildi. Bu sayede kadının kendini 

özgüvenli hissetmesi, gönül bağını kuvvetlen- 
dirmesi hem kendi yöneticilerine, hem 
hükümetine güvenini arttırdı. Kadın mutlu 
olursa, sağlıklı olursa toplum mutlu ve sağlıklı 
oluyor. Bütün bunlar direkt çocukları ve aileyi 
etkiliyor ve toplumun temel tașı aile olunca 
kadının üzerinde yaptığınız her șeyin domino 
etkisi çok kuvvetli oluyor. 

Belediye meclis üyelerinde kadınlar seçil- 
meye bașlandı. Ekonomik alanda biz ilk 
geldiğimizde yüzde 24’tü istihdamda kadın 
oranı, șu anda yüzde 30’lara çıktı. Üniversi- 
teye giden kız çocuklarının oranı yüzde 
14’lerden yüzde 40’lara çıktı. 

2023, 2071 vizyonunda kadını dıșlayan bir 
bakıșın hiçbir hedefe ulașılamayacağı 
anlayıșıyla bir kalkınma projesinin ana damarı 
yapıldı. Kadınlarımızda da bunu gördü. 
Maalesef zaman zaman yașanan bazı olaylar 
sanki bunların hiçbirinin AK Parti döneminde 
yapılmamıș, hep kadın geriye götürülmüș gibi 
de bir negatif algı olușturulmaya çalıșılıyor, o 
yüzden buna asla müsaade etmemek lazım, 
yapılanları sürekli hatırlatmak, hatırlamak, 
yașamak ve yașatmak lazım. Bu konu bizim 
en güçlü olduğumuz konu. Sayın Cumhur-
bașkanımız 25 Kasım Kadına Yönelik Șiddetle 
Mücadele Gününde KADEM’in toplantısında o 
kadar çok net mesajlar verdi ki, kadının bir 
özne olduğu, nesne olmadığı, kadının töre ve 
gelenekler noktasında farklı algılanacak 
șeylere müsaade edilmemesi gerektiğini, çok 
güçlü mesajlarla yeniden kadını merkez alan 
bakıș açısını güncelledi. O güçlü mesajları 
sürekli topluma anlatmak ve yaymak gereki-
yor.

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

Burada en önemli șey toplumla kader bağı 
olușturmak, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, 
sağlıkta bir ve beraber olma yolculuğudur. 
Toplumun güveni, bizim samimiyetimiz, Sayın 
Cumhurbașkanımız ve Bașbakanımızın 
liderliğinde yöneticilerin sevgi ve muhabbet 
bağı. Bu duygu yönetildiği zaman ben hiçbir 
seçimden korkmuyorum, çünkü kendinin 
düșünüldüğünü, kendinin bu manada dikkate 
alındığını, önem verildiğini toplum hissettiği 
zaman bütün desteğini veriyor, biz o duyguyu 
kaybetmedik. O duyguyu kaybetmediğimiz 
sürece de toplum sürekli arkamızdan gelecek 
ve arkamızı döndüğümüz zaman arkamızın 
çok sağlam olduğunu göreceğiz. Önemli olan 
șey toplumla olan o mesafeyi sürekli kapalı 
tutmak açmamak. Bu da hakikaten hem 
liderin durușu, hem de toplumun feraseti. 
Nasıl 15 Temmuz bu iki duygu üzerinden 
yönetildiyse, 15 yıl da bu iki duygu üzerinden 
yönetildi. Bu duyguyu kaybetmeden 
götürdüğümüz sürece bütün hedeflere ulașa-
cağımızı düșünüyorum ben.  Sayın 
Bașbakanımızın da burada soğukkanlılığı, 
iletișime açık, kaynaștırıcı yapısı bütün 
kesimlere sıcak durușu gelinen noktada çok 
büyük bir katkısı olduğunu düșünüyorum. 
İnșallah biz önümüzdeki anayasayı değiștire-
bilecek șekilde Parlamento’dan desteği alınca 
halkımızın da çok yüksek bir destekle buna 
destek vereceğini düșünüyorum. Üç dönem 
milletvekilliği yapmıș birisi olarak aslında 
yasamanın ne kadar zayıf kaldığını, yürüt-
menin tamamen kontrolünde olduğunu, oysa 
yasamanın, yürütme ve yargının tam bir 
kuvvetler ayrılığına göre çalıșması gerektiğini 
dönüștüren bir Cumhurbașkanlığı modeline 
Türkiye’nin ihtiyacı var bu bir yapısal 
dönüșüm. Çünkü orta gelir tuzağından 
çıkmamız içinde bu mevcut yapı bizi ilerletmi-
yor, yapısal dönüșüme ihtiyacımız var ve bu 
yeni model șu anda ben Büyükșehir Belediye 
Bașkanı olarak nasıl bir Bașkansam ve nasıl 

bana verilen yasayı, yetkileri kullandığımda 
çok hızlı iș yapabiliyorsam aynı hıza 
Türkiye’nin ulașması gerekiyor. Bürokratik 
oligarșiden kurtulup çok daha hızlı iș 
yapabilme gücüne ulașması gerekiyor, bu 
model de bizi buraya götürecek ve ulașmamız 
gereken hedeflere çok daha hızlı ulașmamızı 
sağlayacak.

Ben bütün makamlarda görev yaptım 
teșkilatçılığın ne kadar önemli olduğunu da 
birebir kardeșiniz olarak söylüyorum: En zoru, 
çünkü gönüllü yapılan bir iș verecek bir șeyin 
olacak AK Parti teșkilatına. Zamanın olacak, 
birikimin, enerjin olacak ve bunu sürdürülebi- 
lir șekilde bakacaksın, asla bireysel bir hesap 
değil, toplum menfaati üzerinden bunu 
olușturacaksın. Bizim teșkilatçılık anlayıșımız 
çok farklı bir teșkilat anlayıșı bir kutlu yolcu-
luğun anlayıșı. Burada bu duygu bizi çok 
kuvvetli tutuyor ve gönüldașlar bir aile birliği 
içerisinde teșkilatlarımızla beraber yolculuğu 
götürdüğümüz zaman onlar bizim elimiz, 
ayağımız, gözümüz kulağımız oluyor ve birlik-
ten kuvvet doğuyor. Zaten bu kadar hızlı bir 
șekilde var olmamız ve var olduktan sonra bu 
kadar bu iși sürdürülebilir kılmamızdaki en 
büyük șeyde teșkilat yapımız ve örgütümüzün 
gücü. Onlardan aldığımız güçle biz bunları 
bașarabiliyoruz, hepsinden Allah razı olsun.

MİLLİ EĞİTİM
AKParti 2002 yılında iktidara geldikten sonra kademeli olarak en büyük bütçeyi

Milli Eğitime ayırmıştır.

BÜTÇESİ
Millî Eğitim Bakanlığı  bütçesi % 923,3 artış

7.5 Milyar TL

2002

76 Milyar TL

2016

ÖĞRETMEN SAYISI
513.556 Öğretmen

Resmi ve özel okullardarki öğretmen sayıları

2002 2016

993.794 Öğretmen

% 464 artış

YATIRIM BÜTÇESİ
1.2 Milyar TL

Millî Eğitim Bakanlığı yatırım  bütçesi

2002

7.2 Milyar TL

2016

ÖĞRETMEN MAAŞI
635,20 TL

Ek ders ücretleri ile birlikte öğretmen maaşları

2002 2016

% 417 artış

3.288,24 TL

ÜNİVERSİTE SAYISI
75

Devlet ve vakıf üniversitelerinin toplam sayısı

2002 2016

174

BİLİM VE SANAT MERKEZİ
9

Bilim ve Sanat merkezi yıllara göre sayıları

2002 2016

89

SPOR SALONU
2.251

Yıllara göre spor salonu sayıları

2002 2016

7.400

LABORATUVAR
18.853

İlköğretim ve ortaöğretimde  ortak kullanılan laboratuar ve 
yabancı dil laboratuar sayısı

2002 2016

39.282

KÜTÜPHANE
11.945

İlköğretim ve ortaöğretimde kütüphane sayısı

2002 2016

23.937



     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz ve 
bu girișimin toplumda meydana 
getirdiği etkiler nelerdir?

1980 darbesinde genç sayılırdım, bu darbe 
genç kızlık dönemime denk geldi. 1980 
darbesinden sonraki yașananların hepsine de 
öğrenciyken șahitlik ettik. Ülkenin bundan 
nasıl zarar gördüğünü, nasıl sıkıntılar 
yașandığını bir öğrenci gözüyle yașama 
talihsizliğimiz oldu. 90’lı yıllarda 28 Șubat’la 
beraber yașananlar, özellikle muhafazakar 
kesimin çektiği sıkıntılara bir mühendis 
olarak șahit oldum. Son 15 yılda ise 
Partimizde siyaseten birçok kademede 
bulundum; Genel Merkez Kadın Kolu Bașkan-
lığı, kurucu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
șuan Gaziantep Büyükșehir Belediye Bașkan-
lığı. Bu süreçte parti kapatmalar, 367’ler, 
bunların hepsini tek tek yașayan bir 
kardeșinizim. 

Bunların hepsini yașarken 15 Temmuz’u bu 
tecrübeye rağmen yașayabileceğimiz hiç 
aklıma gelmedi. Çünkü kendi içimizden, 
kendi kurumlarımızdan kișilerin kendi 
kardeșlerimizi vuracağını hiç düșünemedim. 
İlk duyduğumda da, “kafayı mı yediniz, 2016 
Türkiye’si, burası ne darbesi” diye de tepki 
verdim. Ama 1 saat içerisinde olayın ne kadar 
önemli ve ne kadar iyi çalıșılmıș bir olay 
olduğunu anlamaya bașlayınca bu sefer 
hemen müdahale edip buna tedbir alma, 
buradan en az zararla șehrimizi ve ülkemizi 
çıkarmak için ne yapabilirizi 
düșünmeye bașladım. Tabii 
ilk bunu hazmetmek çok 
kolay bir șey değildi, çok 
ağırdı, gönlüm çok yoruldu, 
bu nasıl yapılır, bunu nasıl bize yaparlar, bizi 
nasıl üçüncü dünya ülkesiymiș gibi bütün 
dünyaya rezil ederler diye de içimden birçok 
farklı duyguları yașadığım bir 1 saat oldu. 

Ben o sırada İstanbul’daydım, bir televizyon 
programında Suriyeli mültecilerle ilgili 
yapılanları anlatıyordum. İstanbul’da Boğazda 
köprünün giriși kapatılmıș denilince, ben 
dedim ki bu iç güvenlikle ilgili yapılan bir 
șeydir. Sonradan gelen haberlerde bunun bir 
darbe girișimi olduğu netleșince, dediler ki; 
Bașkanım, durum ciddi, burada kalın. Olmaz 
benim derhal memlekete dönmem lazım 
dedim. O yol süreci, F16’lar, Sayın Cumhur-
bașkanımızın İstanbul havaalanına iniși; 
bunların hepsini yașarken bir taraftan da 

șehirde valimizle ve çalıșma arkadașlarımızla 
Gaziantep’i yönettik. 

Özellikle Tugay Komutanımızın çok farklı 
söylemler içerisinde olduğunu ve ben bana 
verilecek talimata bakarım gibi söylemleri 
söylediğini duyduğum zaman hemen 
arkadașlara dedim ki; oradan içeriden tanklar 
dıșarıya çıkacaksa, burada bizim gücümüz 
ne? İș makinelerimiz, otobüslerimiz, biz 
bunların hepsini tugayın önüne yığdık, ilk 
yığan belediye olduk biz.

Sonra sosyal medya üzerinden halkımızın 
rahat olmalarını, Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Bașbakanımızın talimatlarını gereğini 
yerine getirmelerini, herkesin demokrasi 
nöbeti için demokrasi meydanına gitmesini 
söyledik.
 
İki șey yaptık. Bir taraftan Tugayın önünü 
bütün makinelerimizi yığıp bütün çalıșan-
larımızı oraya yığdık, bir taraftan da 
halkımızın demokrasi meydanına gelmesi için 
bütün çalıșmaları yaptık.  Zaten sabaha karșı 
bütün Türkiye’de o yapılan çalıșmanın sonun-
da darbenin gerçekleșemeyeceğini ve kanlı 
darbe girișiminin bașarısızlıkla sonuçlandığı 
bir sabahı hep birlikte karșılamıș olduk.

Daha önceki Tugay Komutanının benim 
yerime Büyükșehir Belediye Bașkanı olarak 
atandığını gösteren listelerin çıkması, aslında 
çok ciddi bir altyapı yapıldığını, çok ciddi bir 
hazırlık yapıldığını, fakat hesabın üzerindeki 
hesap, göklerden gelen kararın ve milletin 
ferasetinin bunun nasıl terse çevirdiğine șahit 
olduk. Hem Cumhurbașkanımızın cesareti, 
hem milletin ona olan sevgisi, muhabbeti ve 
feraseti. O gittiği zaman, baș gittiği zaman 
gövdenin nasıl dağılacağı yönündeki kanaati 
ve ikisinin birbirine olan kader yolculuğu yine 
tecelli etti. Yüce Mevla’m da bu aziz millete 
acıdı ve yapılan hayır ișlerinin, verilen 
sadakaların, duaların, sosyal desteklerin, 
hastanın, yașlının, mağdurun-mazlumun 
dualarının nasıl ișe yaradığını gösteren bir 
gece yașadık. 

Bütün dünya bu nasıl gerçekleșmedi diye 
sonra bunu tartıșmaya bașladı. Bütün 
analizcilerin söylediği; eğer Erdoğan en 
baștan öldürülmüș olsaydı operasyon aslında 
çok iyi gidecekti, o bașarılamayınca bu 
tersine döndü șeklinde o gecenin analizleri 
yapıldı.
 
Ama hamdolsun çok zor bir geceydi, tarihi 
bir kurtuluș mücadelesi verildi; kadınıy-
la-erkeğiyle, yașlısıyla-genciyle bütün toplum 
demokrasinin yanında, vatanının, milletinin, 
ezanının, bayrağının yanında yer aldı ve 100 
yıl önce nasıl Antep’i gazi yapan bir duruș 
varsa, 100 yıl sonra aynı duruș yeniden 
tecelli etti. Bu milletin aslında mayasının ne 
kadar sağlam olduğunu, köklerinin ne kadar 
güçlü ve temiz olduğunu bize gösterdi. Bu 
aslında gelecek adına da umudumuzu da 
artırdı. Gençlerin durușu, gençlerin buradaki 
vatana, millete ve kutsalı üzerindeki sağlam 
durușu, toprağına nasıl sahip çıktığını göster-
mesi de bizim geleceğimiz adına olan 
özgüvenimizi artırdı. Yani her șerde bir hayır 
var, çok șer gibi bașlasa da hayırla biten bir 
geceyi hep birlikte yașadık. 

    AK Parti döneminde, Gaziant-
ep’in yașadığı dönüșümü nasıl 
değerlendirirsiniz?

Önce șehri iyi anlamak lazım, șehrin sosyolo-
jisini, ekonomisini, șehrin siyasetini... 
2001’de șehir Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
kalesi olarak gözüküyordu. 40 bin konutun 30 
bininin çarpık kentleșmiș olan bir șehirde 
șehre nereden girerseniz girin gri gecekondu 
alanıyla girdiğiniz bir șehirdi.

2001’de ben 7. sırada milletvekili adayı 
olduğumda herkesin 3 çıkar, 4 çıkmaz dediği 
bir siyasi iklim vardı. Ama 3 Kasım sabahı 7 

milletvekiliyle burada büyük bir dönüșüm ve 
siyasi milat yașandı. Bütün kaleler yıkıldı.

Burası bir ekonomi ve ticaret șehri aynı 
zamanda. Bu da Güneydoğu’dan gelen göçü 
sürekli teșvik eden bir alan, çünkü sanayi 
șehirlerinde göç bir zorunluluk olarak 
karșınıza çıkıyor. Göçü yönetmeniz için șehrin 
değișimini-dönüșümünü yönetmeniz gereki-
yor, șehrin vizyonunu yönetmeniz gerekiyor. 

Șehir bir taraftan insanlık tarihi kadar eski bir 
șehir. Bütün medeniyetler Roma, Hitit, 
Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti hepsi 
en üst dönemini yașamıș bu topraklarda. Bu 
bize büyük bir kültürel miras veriyor. 

Biz burada ne yaptık? Biz burada özellikle 
ticaret ve sanayi yapımızı güçlü kılmak için 
yapılması gerekenleri yaparken, kültürel 
miras için de arkeoloji üzerinde büyük bir 
restorasyon çalıșmalarına bașladık. Geçmiș 
ve tarihi kimlik ortaya çıkmaya bașladı ve 
buraya bir iç turizm bașladı. Zeugma Müzesi 
Roma dönemini bütün ihtișamıyla ortaya 
çıkarınca dünyaya Çingene Kızının o bakıșı 
bir sembol oldu ve 2011 yılı itibariyle bir dıș 
turizmi sahası olușturmaya bașladı. Özellikle 
bizim dönemimizle beraber bir taraftan 
geçmișine sahip çıkan, bir 
tarafında çağdaș modern 
bir Gaziantep’i inșa etme 
noktasında önemli bir 
noktaya doğru gidiyoruz. 

Benim 2,5 senelik bașkan-
lık dönemimde büyük 
yatırımlarla beraber 2 
milyonluk bir șehir olduk. 

Șuanda yaptığımız çalıș- 
malardan bir tanesi de 
mutfağımızla ilgili. UNES- 
CO Dünya Gastronomi 
Șehri olduk. Dünyanın 8. 
Mutfağı olarak onaylandı. 
Bu 2,5 yılda bir de uluslar-
arası boyutta tanınabilirliği 
olușturduk. Ulusal boyutta 
șehrin rekabet gücünü 
artırmaya çalıștık; akıllı 
șehir, teknolojiyi kullanan 
șehir bakımından rekabet 
gücü ve șehir ekonomisini 

güçlendirmeye çalıștık. 

Bir taraftan da çok zor bir dönemde Bașkan 
oldum. Bölgemiz ateș çemberi, bunun bütün 
negatif algılarını üzerimize çekiyoruz. Sanki 
burası IȘİD’in bir parçasıymıș veya 
Suriye’deki yașanan savaș Gaziantep’te 
yașanıyormuș gibi çok negatif bir algı 
olușmaya müsait bir zaman dilimi. Bunu 
yönetmek için olağanüstü gayret gösterdik. 
350 bin mülteciye ensar-muhacir ilișkisiyle 
onları dıșlamadan toplumda birlikte yașam, 
uyum, adaptasyon-entegrasyon üzerinde 
sosyal projeler ürettik. Hala yoksulluk, eğitim-
sizlik, șehrin en büyük sorunu. Kadınlar 
üzerine, çocuklar üzerine sosyal projeler 
ürettik.  2,5 senede mazeret üretmek için çok 
mazeret vardı, ama hiçbir mazerete 
takılmadan büyük ișleri, yapısal dönüșümleri 
yapmaya, 2030-2040 imar master planı ve 
ulașım master planını çalıștık. Hepsini üst 
üste koyduğumuz zaman Sayın Cumhur-
bașkanımızdan aldığımız bir talimat var, söz 
namustur diyor. Yola çıkarken halkımıza 
verdiğimiz sözü, bașarmamız gereken proje-
leri bașarmak için büyük bir gayret gösteri-
yoruz. İnșallah bunların hepsini gerçeklești- 
rerek 2019’a ulașmıș olacağız.  

    En fazla Suriyeli sığınmacıya ev 
sahipliği yapan illerimizden biri 
olarak Gaziantep halkının siz 
yöneticilere desteğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Bir Gaziantep modeli olușturduk. Șikayet 
eden, sorunun parçası değil, tamam bu böyle 
ama bu krizi nasıl fırsata dönüștürebiliriz, bu 
riski nasıl rızka dönüștürebiliriz diye baktık. 
Bütün șehrin üst düzey yöneticileriyle beraber 
sorun alanlarımız nelerdir, nasıl çözmeliyiz? 
Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, güvenlikte, 
mültecilerle ilgili kısmı nasıl yönetmeliyiz, 
bunu çalıștık, çalıștaylar yaptık, çıktılarını 
aldık Ankara’ya götürdük. Eğitimle ilgili hem 
çocuklarımızın sayısını, eğitim çağında olması 
gereken çocuk sayısını çıkardık. Bizim kendi 
okullarımızda Bașkan olduğumda 3 bin çocuk 
eğitim hayatındaydı ve o okullarda okuyan 
çocuklar, yetim ve öksüz çocuklarımız. Özel 
okul gibi evinden alıyoruz, ulașım masrafı, 
kırtasiyesi, giyim, her șeyi bize dahil olmak 
üzere biz karșılıyoruz. Fakat mevcut 
okullarımız bu ișe uygun olmadığı için yönet-
melik değișmesi gerekiyor. Milli Eğitim 
Bakanımıza gittik, yönetmeliği değiștirdik, șu 
anda 2,5 yılın sonunda Suriyeli mülteci 
eğitime kazandırılan çocuk sayısı 67 bin oldu. 
Bütün Türkiye ortalaması yüzde 30, biz yüzde 
67’yi yakaladık. Bu tamamen bizim kendi iç 
uyumumuz ve bizim birebir bu ișe ne kadar 
önem verdiğimizle alakalı. 
Bir hastanemiz var, mülteci kadınları ve 
çocukları da oradan istifade ettirecek șekilde 
çalıșmalar yaptık.
 
İstihdam konusu en önemli alan, çalıșma 
hayatının düzenlenmesi gerekiyordu, özellikle 
eğitimli kesimin kaçırılmaması gerekiyordu, 
öğretmen, doktor gibi, kalifikasyonu yüksek 
olanların. Bir de bizim kendi ișçimizi, kendi 

esnafımızı rahatsız etmeyecek modeller 
üretilmesi gerekiyordu. Açık ișe kota sistemi 
gibi birtakım formüllerle Gaziantep modelini 
olușturduk ve halk bu bir mecburiyet, bu bir 
tercih değil, siz onların yerinde olabilirdiniz, 
biz komșuluk hakkının gereğini yaptık dedik 
ve halkımız buna destek verdi.

Bundan kaynaklı yan etkilerle ilgili de, konut 
fiyatları yükseliyor, daha fazla konut yapacak 
olan kim? Biziz, șu an kuzey Antep projesine 
bașladık, 50 bin konut yapıyoruz. 

Su en büyük sorun, artık hem büyük bir 
kuraklık var, hem su yetmiyor. Düzbağ 
Barajı’nda yaklașık eski parayla 1,5 katrilyon-
luk büyük bir yatırımı hızlı bir șekilde devreye 
aldık. Elbette sorun var, ama kim çözecek 
dendiğinde, onlara çözümü de beraberinde 
götürünce o toplumdaki kutuplașmayı, 
ayrıștırmayı önleyecek tedbirler alarak süreci 
yönetmeye çalıșıyoruz. Söylemler burada çok 
önemli, kardeșlik hukukunu çalıșıyoruz. Ve 
yarın bu bittiğinde herkes vatanına 
dönecek… Örneğin Cerablus’ta bunu 

yașadık. Cerablus’un suyunu getirdik, 
Okulların onarımını yaptık, oradaki belediyeci-
lik hizmeti normalleșince 3 bin olan Cerablus 
nüfusu bir anda 40 bine çıktı, șehirden oraya 
dönmeye bașladılar. Bu da onlara aslında 
söylediğimiz șeyin örneği oldu, güvenli bölge 
oluștuğu zaman herkes kendi toprağına 
dönecek, biraz sabırlı olun dediğimizde 
toplum buna da destek oldu.

     Geçmiște Aile ve Sosyal Politika- 
lar Bakanlığı ve Kadın Kolları 
Bașkanlığı yapmıș birisi olarak, AK 
Parti hükümetleri döneminde 
kadınlara yönelik yapılan çalıșmalar 
hakkında ne düșünüyorsunuz?

Ben 2001’den beri bir kadın olarak ne kattığı-
na birebir șahit oldum. Eğer bu parti olmasay-
dı, benim bir kadın vekil olarak burada ilk 
vekil olmam mümkün değildi.  Bu AK Parti’yle 
beraber oldu. Ben hatta Cumhuriyet Halk 
Partisinin milletvekillerine, Cumhuriyet kadar 
eskisiniz, ama bir kadın vekil çıkara-
mamıșsınız diye çok rahat ilk dönemler espri 
yapıyordum. Kadının birey olarak güçlenmesi, 
aile değerleriyle beraber kadının güçlenmesi, 
kadının toplumdaki durumu, karar alma 
mekanizmasına tașınması konusunda tam bir 
sessiz devrim yașandı. Hukuki olarak birçok 
düzenleme yapıldı, benim Bakanlığım döne-
minde 4 büyük yasa çıkardık kadının yașamı-
na dair. Hukuki düzenlemelerle beraber 
sosyal destek ve sosyal projeler, mesela 
bütün verilen sosyal destekler kadın merkezli 
verildi, kadına verildi, aileye verilecek destek 
kadına verildi. Bu sayede kadının kendini 

özgüvenli hissetmesi, gönül bağını kuvvetlen- 
dirmesi hem kendi yöneticilerine, hem 
hükümetine güvenini arttırdı. Kadın mutlu 
olursa, sağlıklı olursa toplum mutlu ve sağlıklı 
oluyor. Bütün bunlar direkt çocukları ve aileyi 
etkiliyor ve toplumun temel tașı aile olunca 
kadının üzerinde yaptığınız her șeyin domino 
etkisi çok kuvvetli oluyor. 

Belediye meclis üyelerinde kadınlar seçil- 
meye bașlandı. Ekonomik alanda biz ilk 
geldiğimizde yüzde 24’tü istihdamda kadın 
oranı, șu anda yüzde 30’lara çıktı. Üniversi- 
teye giden kız çocuklarının oranı yüzde 
14’lerden yüzde 40’lara çıktı. 

2023, 2071 vizyonunda kadını dıșlayan bir 
bakıșın hiçbir hedefe ulașılamayacağı 
anlayıșıyla bir kalkınma projesinin ana damarı 
yapıldı. Kadınlarımızda da bunu gördü. 
Maalesef zaman zaman yașanan bazı olaylar 
sanki bunların hiçbirinin AK Parti döneminde 
yapılmamıș, hep kadın geriye götürülmüș gibi 
de bir negatif algı olușturulmaya çalıșılıyor, o 
yüzden buna asla müsaade etmemek lazım, 
yapılanları sürekli hatırlatmak, hatırlamak, 
yașamak ve yașatmak lazım. Bu konu bizim 
en güçlü olduğumuz konu. Sayın Cumhur-
bașkanımız 25 Kasım Kadına Yönelik Șiddetle 
Mücadele Gününde KADEM’in toplantısında o 
kadar çok net mesajlar verdi ki, kadının bir 
özne olduğu, nesne olmadığı, kadının töre ve 
gelenekler noktasında farklı algılanacak 
șeylere müsaade edilmemesi gerektiğini, çok 
güçlü mesajlarla yeniden kadını merkez alan 
bakıș açısını güncelledi. O güçlü mesajları 
sürekli topluma anlatmak ve yaymak gereki-
yor.

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

Burada en önemli șey toplumla kader bağı 
olușturmak, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, 
sağlıkta bir ve beraber olma yolculuğudur. 
Toplumun güveni, bizim samimiyetimiz, Sayın 
Cumhurbașkanımız ve Bașbakanımızın 
liderliğinde yöneticilerin sevgi ve muhabbet 
bağı. Bu duygu yönetildiği zaman ben hiçbir 
seçimden korkmuyorum, çünkü kendinin 
düșünüldüğünü, kendinin bu manada dikkate 
alındığını, önem verildiğini toplum hissettiği 
zaman bütün desteğini veriyor, biz o duyguyu 
kaybetmedik. O duyguyu kaybetmediğimiz 
sürece de toplum sürekli arkamızdan gelecek 
ve arkamızı döndüğümüz zaman arkamızın 
çok sağlam olduğunu göreceğiz. Önemli olan 
șey toplumla olan o mesafeyi sürekli kapalı 
tutmak açmamak. Bu da hakikaten hem 
liderin durușu, hem de toplumun feraseti. 
Nasıl 15 Temmuz bu iki duygu üzerinden 
yönetildiyse, 15 yıl da bu iki duygu üzerinden 
yönetildi. Bu duyguyu kaybetmeden 
götürdüğümüz sürece bütün hedeflere ulașa-
cağımızı düșünüyorum ben.  Sayın 
Bașbakanımızın da burada soğukkanlılığı, 
iletișime açık, kaynaștırıcı yapısı bütün 
kesimlere sıcak durușu gelinen noktada çok 
büyük bir katkısı olduğunu düșünüyorum. 
İnșallah biz önümüzdeki anayasayı değiștire-
bilecek șekilde Parlamento’dan desteği alınca 
halkımızın da çok yüksek bir destekle buna 
destek vereceğini düșünüyorum. Üç dönem 
milletvekilliği yapmıș birisi olarak aslında 
yasamanın ne kadar zayıf kaldığını, yürüt-
menin tamamen kontrolünde olduğunu, oysa 
yasamanın, yürütme ve yargının tam bir 
kuvvetler ayrılığına göre çalıșması gerektiğini 
dönüștüren bir Cumhurbașkanlığı modeline 
Türkiye’nin ihtiyacı var bu bir yapısal 
dönüșüm. Çünkü orta gelir tuzağından 
çıkmamız içinde bu mevcut yapı bizi ilerletmi-
yor, yapısal dönüșüme ihtiyacımız var ve bu 
yeni model șu anda ben Büyükșehir Belediye 
Bașkanı olarak nasıl bir Bașkansam ve nasıl 

bana verilen yasayı, yetkileri kullandığımda 
çok hızlı iș yapabiliyorsam aynı hıza 
Türkiye’nin ulașması gerekiyor. Bürokratik 
oligarșiden kurtulup çok daha hızlı iș 
yapabilme gücüne ulașması gerekiyor, bu 
model de bizi buraya götürecek ve ulașmamız 
gereken hedeflere çok daha hızlı ulașmamızı 
sağlayacak.

Ben bütün makamlarda görev yaptım 
teșkilatçılığın ne kadar önemli olduğunu da 
birebir kardeșiniz olarak söylüyorum: En zoru, 
çünkü gönüllü yapılan bir iș verecek bir șeyin 
olacak AK Parti teșkilatına. Zamanın olacak, 
birikimin, enerjin olacak ve bunu sürdürülebi- 
lir șekilde bakacaksın, asla bireysel bir hesap 
değil, toplum menfaati üzerinden bunu 
olușturacaksın. Bizim teșkilatçılık anlayıșımız 
çok farklı bir teșkilat anlayıșı bir kutlu yolcu-
luğun anlayıșı. Burada bu duygu bizi çok 
kuvvetli tutuyor ve gönüldașlar bir aile birliği 
içerisinde teșkilatlarımızla beraber yolculuğu 
götürdüğümüz zaman onlar bizim elimiz, 
ayağımız, gözümüz kulağımız oluyor ve birlik-
ten kuvvet doğuyor. Zaten bu kadar hızlı bir 
șekilde var olmamız ve var olduktan sonra bu 
kadar bu iși sürdürülebilir kılmamızdaki en 
büyük șeyde teșkilat yapımız ve örgütümüzün 
gücü. Onlardan aldığımız güçle biz bunları 
bașarabiliyoruz, hepsinden Allah razı olsun.

BURS MİKTARI
15 TL

Öğrenci başına verilen İlk ve Ortaöğrtim bursları

2002 2016

% 1321 artış

185 TL

BURS ALAN ÖĞRENCİ SAYISI
109.894

İlk ve orta öğretimde burs alan öğrenci sayısı

2002 2016

256.067

NET OKULLAŞMA ORANI

İlköğretimde net okullaşma oranı %90,98

2002

%96,44

2016

Ortaöğretimde net okullaşma oranı %50,57 %79,79

Yükseköğretimde net okullaşma oranı %14,65 %40,87

OKUL BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ

İlköğretimde 294

2002

202

2016

Ortaöğretimde 399 281

Genel Ortaöğretimde 624 345

Genel ve Teknik Ortaöğretimde 242 465

DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ

İlköğretimde 36

2002

25

2016

Ortaöğretimde 31 23

Genel Ortaöğretimde 34 20

Genel ve Teknik Ortaöğretimde 27 27

ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ

İlköğretimde 28

2002

18

2016

Ortaöğretimde 18 15

Genel Ortaöğretimde 21 12

Genel ve Teknik Ortaöğretimde 15 13



     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz ve 
bu girișimin toplumda meydana 
getirdiği etkiler nelerdir?

1980 darbesinde genç sayılırdım, bu darbe 
genç kızlık dönemime denk geldi. 1980 
darbesinden sonraki yașananların hepsine de 
öğrenciyken șahitlik ettik. Ülkenin bundan 
nasıl zarar gördüğünü, nasıl sıkıntılar 
yașandığını bir öğrenci gözüyle yașama 
talihsizliğimiz oldu. 90’lı yıllarda 28 Șubat’la 
beraber yașananlar, özellikle muhafazakar 
kesimin çektiği sıkıntılara bir mühendis 
olarak șahit oldum. Son 15 yılda ise 
Partimizde siyaseten birçok kademede 
bulundum; Genel Merkez Kadın Kolu Bașkan-
lığı, kurucu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
șuan Gaziantep Büyükșehir Belediye Bașkan-
lığı. Bu süreçte parti kapatmalar, 367’ler, 
bunların hepsini tek tek yașayan bir 
kardeșinizim. 

Bunların hepsini yașarken 15 Temmuz’u bu 
tecrübeye rağmen yașayabileceğimiz hiç 
aklıma gelmedi. Çünkü kendi içimizden, 
kendi kurumlarımızdan kișilerin kendi 
kardeșlerimizi vuracağını hiç düșünemedim. 
İlk duyduğumda da, “kafayı mı yediniz, 2016 
Türkiye’si, burası ne darbesi” diye de tepki 
verdim. Ama 1 saat içerisinde olayın ne kadar 
önemli ve ne kadar iyi çalıșılmıș bir olay 
olduğunu anlamaya bașlayınca bu sefer 
hemen müdahale edip buna tedbir alma, 
buradan en az zararla șehrimizi ve ülkemizi 
çıkarmak için ne yapabilirizi 
düșünmeye bașladım. Tabii 
ilk bunu hazmetmek çok 
kolay bir șey değildi, çok 
ağırdı, gönlüm çok yoruldu, 
bu nasıl yapılır, bunu nasıl bize yaparlar, bizi 
nasıl üçüncü dünya ülkesiymiș gibi bütün 
dünyaya rezil ederler diye de içimden birçok 
farklı duyguları yașadığım bir 1 saat oldu. 

Ben o sırada İstanbul’daydım, bir televizyon 
programında Suriyeli mültecilerle ilgili 
yapılanları anlatıyordum. İstanbul’da Boğazda 
köprünün giriși kapatılmıș denilince, ben 
dedim ki bu iç güvenlikle ilgili yapılan bir 
șeydir. Sonradan gelen haberlerde bunun bir 
darbe girișimi olduğu netleșince, dediler ki; 
Bașkanım, durum ciddi, burada kalın. Olmaz 
benim derhal memlekete dönmem lazım 
dedim. O yol süreci, F16’lar, Sayın Cumhur-
bașkanımızın İstanbul havaalanına iniși; 
bunların hepsini yașarken bir taraftan da 

șehirde valimizle ve çalıșma arkadașlarımızla 
Gaziantep’i yönettik. 

Özellikle Tugay Komutanımızın çok farklı 
söylemler içerisinde olduğunu ve ben bana 
verilecek talimata bakarım gibi söylemleri 
söylediğini duyduğum zaman hemen 
arkadașlara dedim ki; oradan içeriden tanklar 
dıșarıya çıkacaksa, burada bizim gücümüz 
ne? İș makinelerimiz, otobüslerimiz, biz 
bunların hepsini tugayın önüne yığdık, ilk 
yığan belediye olduk biz.

Sonra sosyal medya üzerinden halkımızın 
rahat olmalarını, Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Bașbakanımızın talimatlarını gereğini 
yerine getirmelerini, herkesin demokrasi 
nöbeti için demokrasi meydanına gitmesini 
söyledik.
 
İki șey yaptık. Bir taraftan Tugayın önünü 
bütün makinelerimizi yığıp bütün çalıșan-
larımızı oraya yığdık, bir taraftan da 
halkımızın demokrasi meydanına gelmesi için 
bütün çalıșmaları yaptık.  Zaten sabaha karșı 
bütün Türkiye’de o yapılan çalıșmanın sonun-
da darbenin gerçekleșemeyeceğini ve kanlı 
darbe girișiminin bașarısızlıkla sonuçlandığı 
bir sabahı hep birlikte karșılamıș olduk.

Daha önceki Tugay Komutanının benim 
yerime Büyükșehir Belediye Bașkanı olarak 
atandığını gösteren listelerin çıkması, aslında 
çok ciddi bir altyapı yapıldığını, çok ciddi bir 
hazırlık yapıldığını, fakat hesabın üzerindeki 
hesap, göklerden gelen kararın ve milletin 
ferasetinin bunun nasıl terse çevirdiğine șahit 
olduk. Hem Cumhurbașkanımızın cesareti, 
hem milletin ona olan sevgisi, muhabbeti ve 
feraseti. O gittiği zaman, baș gittiği zaman 
gövdenin nasıl dağılacağı yönündeki kanaati 
ve ikisinin birbirine olan kader yolculuğu yine 
tecelli etti. Yüce Mevla’m da bu aziz millete 
acıdı ve yapılan hayır ișlerinin, verilen 
sadakaların, duaların, sosyal desteklerin, 
hastanın, yașlının, mağdurun-mazlumun 
dualarının nasıl ișe yaradığını gösteren bir 
gece yașadık. 

Bütün dünya bu nasıl gerçekleșmedi diye 
sonra bunu tartıșmaya bașladı. Bütün 
analizcilerin söylediği; eğer Erdoğan en 
baștan öldürülmüș olsaydı operasyon aslında 
çok iyi gidecekti, o bașarılamayınca bu 
tersine döndü șeklinde o gecenin analizleri 
yapıldı.
 
Ama hamdolsun çok zor bir geceydi, tarihi 
bir kurtuluș mücadelesi verildi; kadınıy-
la-erkeğiyle, yașlısıyla-genciyle bütün toplum 
demokrasinin yanında, vatanının, milletinin, 
ezanının, bayrağının yanında yer aldı ve 100 
yıl önce nasıl Antep’i gazi yapan bir duruș 
varsa, 100 yıl sonra aynı duruș yeniden 
tecelli etti. Bu milletin aslında mayasının ne 
kadar sağlam olduğunu, köklerinin ne kadar 
güçlü ve temiz olduğunu bize gösterdi. Bu 
aslında gelecek adına da umudumuzu da 
artırdı. Gençlerin durușu, gençlerin buradaki 
vatana, millete ve kutsalı üzerindeki sağlam 
durușu, toprağına nasıl sahip çıktığını göster-
mesi de bizim geleceğimiz adına olan 
özgüvenimizi artırdı. Yani her șerde bir hayır 
var, çok șer gibi bașlasa da hayırla biten bir 
geceyi hep birlikte yașadık. 

    AK Parti döneminde, Gaziant-
ep’in yașadığı dönüșümü nasıl 
değerlendirirsiniz?

Önce șehri iyi anlamak lazım, șehrin sosyolo-
jisini, ekonomisini, șehrin siyasetini... 
2001’de șehir Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
kalesi olarak gözüküyordu. 40 bin konutun 30 
bininin çarpık kentleșmiș olan bir șehirde 
șehre nereden girerseniz girin gri gecekondu 
alanıyla girdiğiniz bir șehirdi.

2001’de ben 7. sırada milletvekili adayı 
olduğumda herkesin 3 çıkar, 4 çıkmaz dediği 
bir siyasi iklim vardı. Ama 3 Kasım sabahı 7 

milletvekiliyle burada büyük bir dönüșüm ve 
siyasi milat yașandı. Bütün kaleler yıkıldı.

Burası bir ekonomi ve ticaret șehri aynı 
zamanda. Bu da Güneydoğu’dan gelen göçü 
sürekli teșvik eden bir alan, çünkü sanayi 
șehirlerinde göç bir zorunluluk olarak 
karșınıza çıkıyor. Göçü yönetmeniz için șehrin 
değișimini-dönüșümünü yönetmeniz gereki-
yor, șehrin vizyonunu yönetmeniz gerekiyor. 

Șehir bir taraftan insanlık tarihi kadar eski bir 
șehir. Bütün medeniyetler Roma, Hitit, 
Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti hepsi 
en üst dönemini yașamıș bu topraklarda. Bu 
bize büyük bir kültürel miras veriyor. 

Biz burada ne yaptık? Biz burada özellikle 
ticaret ve sanayi yapımızı güçlü kılmak için 
yapılması gerekenleri yaparken, kültürel 
miras için de arkeoloji üzerinde büyük bir 
restorasyon çalıșmalarına bașladık. Geçmiș 
ve tarihi kimlik ortaya çıkmaya bașladı ve 
buraya bir iç turizm bașladı. Zeugma Müzesi 
Roma dönemini bütün ihtișamıyla ortaya 
çıkarınca dünyaya Çingene Kızının o bakıșı 
bir sembol oldu ve 2011 yılı itibariyle bir dıș 
turizmi sahası olușturmaya bașladı. Özellikle 
bizim dönemimizle beraber bir taraftan 
geçmișine sahip çıkan, bir 
tarafında çağdaș modern 
bir Gaziantep’i inșa etme 
noktasında önemli bir 
noktaya doğru gidiyoruz. 

Benim 2,5 senelik bașkan-
lık dönemimde büyük 
yatırımlarla beraber 2 
milyonluk bir șehir olduk. 

Șuanda yaptığımız çalıș- 
malardan bir tanesi de 
mutfağımızla ilgili. UNES- 
CO Dünya Gastronomi 
Șehri olduk. Dünyanın 8. 
Mutfağı olarak onaylandı. 
Bu 2,5 yılda bir de uluslar-
arası boyutta tanınabilirliği 
olușturduk. Ulusal boyutta 
șehrin rekabet gücünü 
artırmaya çalıștık; akıllı 
șehir, teknolojiyi kullanan 
șehir bakımından rekabet 
gücü ve șehir ekonomisini 

güçlendirmeye çalıștık. 

Bir taraftan da çok zor bir dönemde Bașkan 
oldum. Bölgemiz ateș çemberi, bunun bütün 
negatif algılarını üzerimize çekiyoruz. Sanki 
burası IȘİD’in bir parçasıymıș veya 
Suriye’deki yașanan savaș Gaziantep’te 
yașanıyormuș gibi çok negatif bir algı 
olușmaya müsait bir zaman dilimi. Bunu 
yönetmek için olağanüstü gayret gösterdik. 
350 bin mülteciye ensar-muhacir ilișkisiyle 
onları dıșlamadan toplumda birlikte yașam, 
uyum, adaptasyon-entegrasyon üzerinde 
sosyal projeler ürettik. Hala yoksulluk, eğitim-
sizlik, șehrin en büyük sorunu. Kadınlar 
üzerine, çocuklar üzerine sosyal projeler 
ürettik.  2,5 senede mazeret üretmek için çok 
mazeret vardı, ama hiçbir mazerete 
takılmadan büyük ișleri, yapısal dönüșümleri 
yapmaya, 2030-2040 imar master planı ve 
ulașım master planını çalıștık. Hepsini üst 
üste koyduğumuz zaman Sayın Cumhur-
bașkanımızdan aldığımız bir talimat var, söz 
namustur diyor. Yola çıkarken halkımıza 
verdiğimiz sözü, bașarmamız gereken proje-
leri bașarmak için büyük bir gayret gösteri-
yoruz. İnșallah bunların hepsini gerçeklești- 
rerek 2019’a ulașmıș olacağız.  

    En fazla Suriyeli sığınmacıya ev 
sahipliği yapan illerimizden biri 
olarak Gaziantep halkının siz 
yöneticilere desteğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Bir Gaziantep modeli olușturduk. Șikayet 
eden, sorunun parçası değil, tamam bu böyle 
ama bu krizi nasıl fırsata dönüștürebiliriz, bu 
riski nasıl rızka dönüștürebiliriz diye baktık. 
Bütün șehrin üst düzey yöneticileriyle beraber 
sorun alanlarımız nelerdir, nasıl çözmeliyiz? 
Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, güvenlikte, 
mültecilerle ilgili kısmı nasıl yönetmeliyiz, 
bunu çalıștık, çalıștaylar yaptık, çıktılarını 
aldık Ankara’ya götürdük. Eğitimle ilgili hem 
çocuklarımızın sayısını, eğitim çağında olması 
gereken çocuk sayısını çıkardık. Bizim kendi 
okullarımızda Bașkan olduğumda 3 bin çocuk 
eğitim hayatındaydı ve o okullarda okuyan 
çocuklar, yetim ve öksüz çocuklarımız. Özel 
okul gibi evinden alıyoruz, ulașım masrafı, 
kırtasiyesi, giyim, her șeyi bize dahil olmak 
üzere biz karșılıyoruz. Fakat mevcut 
okullarımız bu ișe uygun olmadığı için yönet-
melik değișmesi gerekiyor. Milli Eğitim 
Bakanımıza gittik, yönetmeliği değiștirdik, șu 
anda 2,5 yılın sonunda Suriyeli mülteci 
eğitime kazandırılan çocuk sayısı 67 bin oldu. 
Bütün Türkiye ortalaması yüzde 30, biz yüzde 
67’yi yakaladık. Bu tamamen bizim kendi iç 
uyumumuz ve bizim birebir bu ișe ne kadar 
önem verdiğimizle alakalı. 
Bir hastanemiz var, mülteci kadınları ve 
çocukları da oradan istifade ettirecek șekilde 
çalıșmalar yaptık.
 
İstihdam konusu en önemli alan, çalıșma 
hayatının düzenlenmesi gerekiyordu, özellikle 
eğitimli kesimin kaçırılmaması gerekiyordu, 
öğretmen, doktor gibi, kalifikasyonu yüksek 
olanların. Bir de bizim kendi ișçimizi, kendi 

esnafımızı rahatsız etmeyecek modeller 
üretilmesi gerekiyordu. Açık ișe kota sistemi 
gibi birtakım formüllerle Gaziantep modelini 
olușturduk ve halk bu bir mecburiyet, bu bir 
tercih değil, siz onların yerinde olabilirdiniz, 
biz komșuluk hakkının gereğini yaptık dedik 
ve halkımız buna destek verdi.

Bundan kaynaklı yan etkilerle ilgili de, konut 
fiyatları yükseliyor, daha fazla konut yapacak 
olan kim? Biziz, șu an kuzey Antep projesine 
bașladık, 50 bin konut yapıyoruz. 

Su en büyük sorun, artık hem büyük bir 
kuraklık var, hem su yetmiyor. Düzbağ 
Barajı’nda yaklașık eski parayla 1,5 katrilyon-
luk büyük bir yatırımı hızlı bir șekilde devreye 
aldık. Elbette sorun var, ama kim çözecek 
dendiğinde, onlara çözümü de beraberinde 
götürünce o toplumdaki kutuplașmayı, 
ayrıștırmayı önleyecek tedbirler alarak süreci 
yönetmeye çalıșıyoruz. Söylemler burada çok 
önemli, kardeșlik hukukunu çalıșıyoruz. Ve 
yarın bu bittiğinde herkes vatanına 
dönecek… Örneğin Cerablus’ta bunu 

yașadık. Cerablus’un suyunu getirdik, 
Okulların onarımını yaptık, oradaki belediyeci-
lik hizmeti normalleșince 3 bin olan Cerablus 
nüfusu bir anda 40 bine çıktı, șehirden oraya 
dönmeye bașladılar. Bu da onlara aslında 
söylediğimiz șeyin örneği oldu, güvenli bölge 
oluștuğu zaman herkes kendi toprağına 
dönecek, biraz sabırlı olun dediğimizde 
toplum buna da destek oldu.

     Geçmiște Aile ve Sosyal Politika- 
lar Bakanlığı ve Kadın Kolları 
Bașkanlığı yapmıș birisi olarak, AK 
Parti hükümetleri döneminde 
kadınlara yönelik yapılan çalıșmalar 
hakkında ne düșünüyorsunuz?

Ben 2001’den beri bir kadın olarak ne kattığı-
na birebir șahit oldum. Eğer bu parti olmasay-
dı, benim bir kadın vekil olarak burada ilk 
vekil olmam mümkün değildi.  Bu AK Parti’yle 
beraber oldu. Ben hatta Cumhuriyet Halk 
Partisinin milletvekillerine, Cumhuriyet kadar 
eskisiniz, ama bir kadın vekil çıkara-
mamıșsınız diye çok rahat ilk dönemler espri 
yapıyordum. Kadının birey olarak güçlenmesi, 
aile değerleriyle beraber kadının güçlenmesi, 
kadının toplumdaki durumu, karar alma 
mekanizmasına tașınması konusunda tam bir 
sessiz devrim yașandı. Hukuki olarak birçok 
düzenleme yapıldı, benim Bakanlığım döne-
minde 4 büyük yasa çıkardık kadının yașamı-
na dair. Hukuki düzenlemelerle beraber 
sosyal destek ve sosyal projeler, mesela 
bütün verilen sosyal destekler kadın merkezli 
verildi, kadına verildi, aileye verilecek destek 
kadına verildi. Bu sayede kadının kendini 

özgüvenli hissetmesi, gönül bağını kuvvetlen- 
dirmesi hem kendi yöneticilerine, hem 
hükümetine güvenini arttırdı. Kadın mutlu 
olursa, sağlıklı olursa toplum mutlu ve sağlıklı 
oluyor. Bütün bunlar direkt çocukları ve aileyi 
etkiliyor ve toplumun temel tașı aile olunca 
kadının üzerinde yaptığınız her șeyin domino 
etkisi çok kuvvetli oluyor. 

Belediye meclis üyelerinde kadınlar seçil- 
meye bașlandı. Ekonomik alanda biz ilk 
geldiğimizde yüzde 24’tü istihdamda kadın 
oranı, șu anda yüzde 30’lara çıktı. Üniversi- 
teye giden kız çocuklarının oranı yüzde 
14’lerden yüzde 40’lara çıktı. 

2023, 2071 vizyonunda kadını dıșlayan bir 
bakıșın hiçbir hedefe ulașılamayacağı 
anlayıșıyla bir kalkınma projesinin ana damarı 
yapıldı. Kadınlarımızda da bunu gördü. 
Maalesef zaman zaman yașanan bazı olaylar 
sanki bunların hiçbirinin AK Parti döneminde 
yapılmamıș, hep kadın geriye götürülmüș gibi 
de bir negatif algı olușturulmaya çalıșılıyor, o 
yüzden buna asla müsaade etmemek lazım, 
yapılanları sürekli hatırlatmak, hatırlamak, 
yașamak ve yașatmak lazım. Bu konu bizim 
en güçlü olduğumuz konu. Sayın Cumhur-
bașkanımız 25 Kasım Kadına Yönelik Șiddetle 
Mücadele Gününde KADEM’in toplantısında o 
kadar çok net mesajlar verdi ki, kadının bir 
özne olduğu, nesne olmadığı, kadının töre ve 
gelenekler noktasında farklı algılanacak 
șeylere müsaade edilmemesi gerektiğini, çok 
güçlü mesajlarla yeniden kadını merkez alan 
bakıș açısını güncelledi. O güçlü mesajları 
sürekli topluma anlatmak ve yaymak gereki-
yor.

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

Burada en önemli șey toplumla kader bağı 
olușturmak, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, 
sağlıkta bir ve beraber olma yolculuğudur. 
Toplumun güveni, bizim samimiyetimiz, Sayın 
Cumhurbașkanımız ve Bașbakanımızın 
liderliğinde yöneticilerin sevgi ve muhabbet 
bağı. Bu duygu yönetildiği zaman ben hiçbir 
seçimden korkmuyorum, çünkü kendinin 
düșünüldüğünü, kendinin bu manada dikkate 
alındığını, önem verildiğini toplum hissettiği 
zaman bütün desteğini veriyor, biz o duyguyu 
kaybetmedik. O duyguyu kaybetmediğimiz 
sürece de toplum sürekli arkamızdan gelecek 
ve arkamızı döndüğümüz zaman arkamızın 
çok sağlam olduğunu göreceğiz. Önemli olan 
șey toplumla olan o mesafeyi sürekli kapalı 
tutmak açmamak. Bu da hakikaten hem 
liderin durușu, hem de toplumun feraseti. 
Nasıl 15 Temmuz bu iki duygu üzerinden 
yönetildiyse, 15 yıl da bu iki duygu üzerinden 
yönetildi. Bu duyguyu kaybetmeden 
götürdüğümüz sürece bütün hedeflere ulașa-
cağımızı düșünüyorum ben.  Sayın 
Bașbakanımızın da burada soğukkanlılığı, 
iletișime açık, kaynaștırıcı yapısı bütün 
kesimlere sıcak durușu gelinen noktada çok 
büyük bir katkısı olduğunu düșünüyorum. 
İnșallah biz önümüzdeki anayasayı değiștire-
bilecek șekilde Parlamento’dan desteği alınca 
halkımızın da çok yüksek bir destekle buna 
destek vereceğini düșünüyorum. Üç dönem 
milletvekilliği yapmıș birisi olarak aslında 
yasamanın ne kadar zayıf kaldığını, yürüt-
menin tamamen kontrolünde olduğunu, oysa 
yasamanın, yürütme ve yargının tam bir 
kuvvetler ayrılığına göre çalıșması gerektiğini 
dönüștüren bir Cumhurbașkanlığı modeline 
Türkiye’nin ihtiyacı var bu bir yapısal 
dönüșüm. Çünkü orta gelir tuzağından 
çıkmamız içinde bu mevcut yapı bizi ilerletmi-
yor, yapısal dönüșüme ihtiyacımız var ve bu 
yeni model șu anda ben Büyükșehir Belediye 
Bașkanı olarak nasıl bir Bașkansam ve nasıl 

bana verilen yasayı, yetkileri kullandığımda 
çok hızlı iș yapabiliyorsam aynı hıza 
Türkiye’nin ulașması gerekiyor. Bürokratik 
oligarșiden kurtulup çok daha hızlı iș 
yapabilme gücüne ulașması gerekiyor, bu 
model de bizi buraya götürecek ve ulașmamız 
gereken hedeflere çok daha hızlı ulașmamızı 
sağlayacak.

Ben bütün makamlarda görev yaptım 
teșkilatçılığın ne kadar önemli olduğunu da 
birebir kardeșiniz olarak söylüyorum: En zoru, 
çünkü gönüllü yapılan bir iș verecek bir șeyin 
olacak AK Parti teșkilatına. Zamanın olacak, 
birikimin, enerjin olacak ve bunu sürdürülebi- 
lir șekilde bakacaksın, asla bireysel bir hesap 
değil, toplum menfaati üzerinden bunu 
olușturacaksın. Bizim teșkilatçılık anlayıșımız 
çok farklı bir teșkilat anlayıșı bir kutlu yolcu-
luğun anlayıșı. Burada bu duygu bizi çok 
kuvvetli tutuyor ve gönüldașlar bir aile birliği 
içerisinde teșkilatlarımızla beraber yolculuğu 
götürdüğümüz zaman onlar bizim elimiz, 
ayağımız, gözümüz kulağımız oluyor ve birlik-
ten kuvvet doğuyor. Zaten bu kadar hızlı bir 
șekilde var olmamız ve var olduktan sonra bu 
kadar bu iși sürdürülebilir kılmamızdaki en 
büyük șeyde teșkilat yapımız ve örgütümüzün 
gücü. Onlardan aldığımız güçle biz bunları 
bașarabiliyoruz, hepsinden Allah razı olsun.

Bizi Nasıl 
Üçüncü Dünya 
Ülkesiymiş Gibi 
Bütün Dünyaya 

Rezil Ederler 

Çok Zor Bir Geceydi, Tarihi Bir 
Kurtuluş Mücadelesi Verildi

100 Yıl Önce Nasıl Antep’i Gazi Yapan Bir Duruş Varsa, 
100 Yıl Sonra Aynı Duruş Yeniden Tecelli Etti
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Fatma ȘAHİN
Gaziantep Büyükșehir Belediye Bașkanı



     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz ve 
bu girișimin toplumda meydana 
getirdiği etkiler nelerdir?

1980 darbesinde genç sayılırdım, bu darbe 
genç kızlık dönemime denk geldi. 1980 
darbesinden sonraki yașananların hepsine de 
öğrenciyken șahitlik ettik. Ülkenin bundan 
nasıl zarar gördüğünü, nasıl sıkıntılar 
yașandığını bir öğrenci gözüyle yașama 
talihsizliğimiz oldu. 90’lı yıllarda 28 Șubat’la 
beraber yașananlar, özellikle muhafazakar 
kesimin çektiği sıkıntılara bir mühendis 
olarak șahit oldum. Son 15 yılda ise 
Partimizde siyaseten birçok kademede 
bulundum; Genel Merkez Kadın Kolu Bașkan-
lığı, kurucu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
șuan Gaziantep Büyükșehir Belediye Bașkan-
lığı. Bu süreçte parti kapatmalar, 367’ler, 
bunların hepsini tek tek yașayan bir 
kardeșinizim. 

Bunların hepsini yașarken 15 Temmuz’u bu 
tecrübeye rağmen yașayabileceğimiz hiç 
aklıma gelmedi. Çünkü kendi içimizden, 
kendi kurumlarımızdan kișilerin kendi 
kardeșlerimizi vuracağını hiç düșünemedim. 
İlk duyduğumda da, “kafayı mı yediniz, 2016 
Türkiye’si, burası ne darbesi” diye de tepki 
verdim. Ama 1 saat içerisinde olayın ne kadar 
önemli ve ne kadar iyi çalıșılmıș bir olay 
olduğunu anlamaya bașlayınca bu sefer 
hemen müdahale edip buna tedbir alma, 
buradan en az zararla șehrimizi ve ülkemizi 
çıkarmak için ne yapabilirizi 
düșünmeye bașladım. Tabii 
ilk bunu hazmetmek çok 
kolay bir șey değildi, çok 
ağırdı, gönlüm çok yoruldu, 
bu nasıl yapılır, bunu nasıl bize yaparlar, bizi 
nasıl üçüncü dünya ülkesiymiș gibi bütün 
dünyaya rezil ederler diye de içimden birçok 
farklı duyguları yașadığım bir 1 saat oldu. 

Ben o sırada İstanbul’daydım, bir televizyon 
programında Suriyeli mültecilerle ilgili 
yapılanları anlatıyordum. İstanbul’da Boğazda 
köprünün giriși kapatılmıș denilince, ben 
dedim ki bu iç güvenlikle ilgili yapılan bir 
șeydir. Sonradan gelen haberlerde bunun bir 
darbe girișimi olduğu netleșince, dediler ki; 
Bașkanım, durum ciddi, burada kalın. Olmaz 
benim derhal memlekete dönmem lazım 
dedim. O yol süreci, F16’lar, Sayın Cumhur-
bașkanımızın İstanbul havaalanına iniși; 
bunların hepsini yașarken bir taraftan da 

șehirde valimizle ve çalıșma arkadașlarımızla 
Gaziantep’i yönettik. 

Özellikle Tugay Komutanımızın çok farklı 
söylemler içerisinde olduğunu ve ben bana 
verilecek talimata bakarım gibi söylemleri 
söylediğini duyduğum zaman hemen 
arkadașlara dedim ki; oradan içeriden tanklar 
dıșarıya çıkacaksa, burada bizim gücümüz 
ne? İș makinelerimiz, otobüslerimiz, biz 
bunların hepsini tugayın önüne yığdık, ilk 
yığan belediye olduk biz.

Sonra sosyal medya üzerinden halkımızın 
rahat olmalarını, Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Bașbakanımızın talimatlarını gereğini 
yerine getirmelerini, herkesin demokrasi 
nöbeti için demokrasi meydanına gitmesini 
söyledik.
 
İki șey yaptık. Bir taraftan Tugayın önünü 
bütün makinelerimizi yığıp bütün çalıșan-
larımızı oraya yığdık, bir taraftan da 
halkımızın demokrasi meydanına gelmesi için 
bütün çalıșmaları yaptık.  Zaten sabaha karșı 
bütün Türkiye’de o yapılan çalıșmanın sonun-
da darbenin gerçekleșemeyeceğini ve kanlı 
darbe girișiminin bașarısızlıkla sonuçlandığı 
bir sabahı hep birlikte karșılamıș olduk.

Daha önceki Tugay Komutanının benim 
yerime Büyükșehir Belediye Bașkanı olarak 
atandığını gösteren listelerin çıkması, aslında 
çok ciddi bir altyapı yapıldığını, çok ciddi bir 
hazırlık yapıldığını, fakat hesabın üzerindeki 
hesap, göklerden gelen kararın ve milletin 
ferasetinin bunun nasıl terse çevirdiğine șahit 
olduk. Hem Cumhurbașkanımızın cesareti, 
hem milletin ona olan sevgisi, muhabbeti ve 
feraseti. O gittiği zaman, baș gittiği zaman 
gövdenin nasıl dağılacağı yönündeki kanaati 
ve ikisinin birbirine olan kader yolculuğu yine 
tecelli etti. Yüce Mevla’m da bu aziz millete 
acıdı ve yapılan hayır ișlerinin, verilen 
sadakaların, duaların, sosyal desteklerin, 
hastanın, yașlının, mağdurun-mazlumun 
dualarının nasıl ișe yaradığını gösteren bir 
gece yașadık. 

Bütün dünya bu nasıl gerçekleșmedi diye 
sonra bunu tartıșmaya bașladı. Bütün 
analizcilerin söylediği; eğer Erdoğan en 
baștan öldürülmüș olsaydı operasyon aslında 
çok iyi gidecekti, o bașarılamayınca bu 
tersine döndü șeklinde o gecenin analizleri 
yapıldı.
 
Ama hamdolsun çok zor bir geceydi, tarihi 
bir kurtuluș mücadelesi verildi; kadınıy-
la-erkeğiyle, yașlısıyla-genciyle bütün toplum 
demokrasinin yanında, vatanının, milletinin, 
ezanının, bayrağının yanında yer aldı ve 100 
yıl önce nasıl Antep’i gazi yapan bir duruș 
varsa, 100 yıl sonra aynı duruș yeniden 
tecelli etti. Bu milletin aslında mayasının ne 
kadar sağlam olduğunu, köklerinin ne kadar 
güçlü ve temiz olduğunu bize gösterdi. Bu 
aslında gelecek adına da umudumuzu da 
artırdı. Gençlerin durușu, gençlerin buradaki 
vatana, millete ve kutsalı üzerindeki sağlam 
durușu, toprağına nasıl sahip çıktığını göster-
mesi de bizim geleceğimiz adına olan 
özgüvenimizi artırdı. Yani her șerde bir hayır 
var, çok șer gibi bașlasa da hayırla biten bir 
geceyi hep birlikte yașadık. 

    AK Parti döneminde, Gaziant-
ep’in yașadığı dönüșümü nasıl 
değerlendirirsiniz?

Önce șehri iyi anlamak lazım, șehrin sosyolo-
jisini, ekonomisini, șehrin siyasetini... 
2001’de șehir Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
kalesi olarak gözüküyordu. 40 bin konutun 30 
bininin çarpık kentleșmiș olan bir șehirde 
șehre nereden girerseniz girin gri gecekondu 
alanıyla girdiğiniz bir șehirdi.

2001’de ben 7. sırada milletvekili adayı 
olduğumda herkesin 3 çıkar, 4 çıkmaz dediği 
bir siyasi iklim vardı. Ama 3 Kasım sabahı 7 

milletvekiliyle burada büyük bir dönüșüm ve 
siyasi milat yașandı. Bütün kaleler yıkıldı.

Burası bir ekonomi ve ticaret șehri aynı 
zamanda. Bu da Güneydoğu’dan gelen göçü 
sürekli teșvik eden bir alan, çünkü sanayi 
șehirlerinde göç bir zorunluluk olarak 
karșınıza çıkıyor. Göçü yönetmeniz için șehrin 
değișimini-dönüșümünü yönetmeniz gereki-
yor, șehrin vizyonunu yönetmeniz gerekiyor. 

Șehir bir taraftan insanlık tarihi kadar eski bir 
șehir. Bütün medeniyetler Roma, Hitit, 
Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti hepsi 
en üst dönemini yașamıș bu topraklarda. Bu 
bize büyük bir kültürel miras veriyor. 

Biz burada ne yaptık? Biz burada özellikle 
ticaret ve sanayi yapımızı güçlü kılmak için 
yapılması gerekenleri yaparken, kültürel 
miras için de arkeoloji üzerinde büyük bir 
restorasyon çalıșmalarına bașladık. Geçmiș 
ve tarihi kimlik ortaya çıkmaya bașladı ve 
buraya bir iç turizm bașladı. Zeugma Müzesi 
Roma dönemini bütün ihtișamıyla ortaya 
çıkarınca dünyaya Çingene Kızının o bakıșı 
bir sembol oldu ve 2011 yılı itibariyle bir dıș 
turizmi sahası olușturmaya bașladı. Özellikle 
bizim dönemimizle beraber bir taraftan 
geçmișine sahip çıkan, bir 
tarafında çağdaș modern 
bir Gaziantep’i inșa etme 
noktasında önemli bir 
noktaya doğru gidiyoruz. 

Benim 2,5 senelik bașkan-
lık dönemimde büyük 
yatırımlarla beraber 2 
milyonluk bir șehir olduk. 

Șuanda yaptığımız çalıș- 
malardan bir tanesi de 
mutfağımızla ilgili. UNES- 
CO Dünya Gastronomi 
Șehri olduk. Dünyanın 8. 
Mutfağı olarak onaylandı. 
Bu 2,5 yılda bir de uluslar-
arası boyutta tanınabilirliği 
olușturduk. Ulusal boyutta 
șehrin rekabet gücünü 
artırmaya çalıștık; akıllı 
șehir, teknolojiyi kullanan 
șehir bakımından rekabet 
gücü ve șehir ekonomisini 

güçlendirmeye çalıștık. 

Bir taraftan da çok zor bir dönemde Bașkan 
oldum. Bölgemiz ateș çemberi, bunun bütün 
negatif algılarını üzerimize çekiyoruz. Sanki 
burası IȘİD’in bir parçasıymıș veya 
Suriye’deki yașanan savaș Gaziantep’te 
yașanıyormuș gibi çok negatif bir algı 
olușmaya müsait bir zaman dilimi. Bunu 
yönetmek için olağanüstü gayret gösterdik. 
350 bin mülteciye ensar-muhacir ilișkisiyle 
onları dıșlamadan toplumda birlikte yașam, 
uyum, adaptasyon-entegrasyon üzerinde 
sosyal projeler ürettik. Hala yoksulluk, eğitim-
sizlik, șehrin en büyük sorunu. Kadınlar 
üzerine, çocuklar üzerine sosyal projeler 
ürettik.  2,5 senede mazeret üretmek için çok 
mazeret vardı, ama hiçbir mazerete 
takılmadan büyük ișleri, yapısal dönüșümleri 
yapmaya, 2030-2040 imar master planı ve 
ulașım master planını çalıștık. Hepsini üst 
üste koyduğumuz zaman Sayın Cumhur-
bașkanımızdan aldığımız bir talimat var, söz 
namustur diyor. Yola çıkarken halkımıza 
verdiğimiz sözü, bașarmamız gereken proje-
leri bașarmak için büyük bir gayret gösteri-
yoruz. İnșallah bunların hepsini gerçeklești- 
rerek 2019’a ulașmıș olacağız.  

    En fazla Suriyeli sığınmacıya ev 
sahipliği yapan illerimizden biri 
olarak Gaziantep halkının siz 
yöneticilere desteğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Bir Gaziantep modeli olușturduk. Șikayet 
eden, sorunun parçası değil, tamam bu böyle 
ama bu krizi nasıl fırsata dönüștürebiliriz, bu 
riski nasıl rızka dönüștürebiliriz diye baktık. 
Bütün șehrin üst düzey yöneticileriyle beraber 
sorun alanlarımız nelerdir, nasıl çözmeliyiz? 
Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, güvenlikte, 
mültecilerle ilgili kısmı nasıl yönetmeliyiz, 
bunu çalıștık, çalıștaylar yaptık, çıktılarını 
aldık Ankara’ya götürdük. Eğitimle ilgili hem 
çocuklarımızın sayısını, eğitim çağında olması 
gereken çocuk sayısını çıkardık. Bizim kendi 
okullarımızda Bașkan olduğumda 3 bin çocuk 
eğitim hayatındaydı ve o okullarda okuyan 
çocuklar, yetim ve öksüz çocuklarımız. Özel 
okul gibi evinden alıyoruz, ulașım masrafı, 
kırtasiyesi, giyim, her șeyi bize dahil olmak 
üzere biz karșılıyoruz. Fakat mevcut 
okullarımız bu ișe uygun olmadığı için yönet-
melik değișmesi gerekiyor. Milli Eğitim 
Bakanımıza gittik, yönetmeliği değiștirdik, șu 
anda 2,5 yılın sonunda Suriyeli mülteci 
eğitime kazandırılan çocuk sayısı 67 bin oldu. 
Bütün Türkiye ortalaması yüzde 30, biz yüzde 
67’yi yakaladık. Bu tamamen bizim kendi iç 
uyumumuz ve bizim birebir bu ișe ne kadar 
önem verdiğimizle alakalı. 
Bir hastanemiz var, mülteci kadınları ve 
çocukları da oradan istifade ettirecek șekilde 
çalıșmalar yaptık.
 
İstihdam konusu en önemli alan, çalıșma 
hayatının düzenlenmesi gerekiyordu, özellikle 
eğitimli kesimin kaçırılmaması gerekiyordu, 
öğretmen, doktor gibi, kalifikasyonu yüksek 
olanların. Bir de bizim kendi ișçimizi, kendi 

esnafımızı rahatsız etmeyecek modeller 
üretilmesi gerekiyordu. Açık ișe kota sistemi 
gibi birtakım formüllerle Gaziantep modelini 
olușturduk ve halk bu bir mecburiyet, bu bir 
tercih değil, siz onların yerinde olabilirdiniz, 
biz komșuluk hakkının gereğini yaptık dedik 
ve halkımız buna destek verdi.

Bundan kaynaklı yan etkilerle ilgili de, konut 
fiyatları yükseliyor, daha fazla konut yapacak 
olan kim? Biziz, șu an kuzey Antep projesine 
bașladık, 50 bin konut yapıyoruz. 

Su en büyük sorun, artık hem büyük bir 
kuraklık var, hem su yetmiyor. Düzbağ 
Barajı’nda yaklașık eski parayla 1,5 katrilyon-
luk büyük bir yatırımı hızlı bir șekilde devreye 
aldık. Elbette sorun var, ama kim çözecek 
dendiğinde, onlara çözümü de beraberinde 
götürünce o toplumdaki kutuplașmayı, 
ayrıștırmayı önleyecek tedbirler alarak süreci 
yönetmeye çalıșıyoruz. Söylemler burada çok 
önemli, kardeșlik hukukunu çalıșıyoruz. Ve 
yarın bu bittiğinde herkes vatanına 
dönecek… Örneğin Cerablus’ta bunu 

yașadık. Cerablus’un suyunu getirdik, 
Okulların onarımını yaptık, oradaki belediyeci-
lik hizmeti normalleșince 3 bin olan Cerablus 
nüfusu bir anda 40 bine çıktı, șehirden oraya 
dönmeye bașladılar. Bu da onlara aslında 
söylediğimiz șeyin örneği oldu, güvenli bölge 
oluștuğu zaman herkes kendi toprağına 
dönecek, biraz sabırlı olun dediğimizde 
toplum buna da destek oldu.

     Geçmiște Aile ve Sosyal Politika- 
lar Bakanlığı ve Kadın Kolları 
Bașkanlığı yapmıș birisi olarak, AK 
Parti hükümetleri döneminde 
kadınlara yönelik yapılan çalıșmalar 
hakkında ne düșünüyorsunuz?

Ben 2001’den beri bir kadın olarak ne kattığı-
na birebir șahit oldum. Eğer bu parti olmasay-
dı, benim bir kadın vekil olarak burada ilk 
vekil olmam mümkün değildi.  Bu AK Parti’yle 
beraber oldu. Ben hatta Cumhuriyet Halk 
Partisinin milletvekillerine, Cumhuriyet kadar 
eskisiniz, ama bir kadın vekil çıkara-
mamıșsınız diye çok rahat ilk dönemler espri 
yapıyordum. Kadının birey olarak güçlenmesi, 
aile değerleriyle beraber kadının güçlenmesi, 
kadının toplumdaki durumu, karar alma 
mekanizmasına tașınması konusunda tam bir 
sessiz devrim yașandı. Hukuki olarak birçok 
düzenleme yapıldı, benim Bakanlığım döne-
minde 4 büyük yasa çıkardık kadının yașamı-
na dair. Hukuki düzenlemelerle beraber 
sosyal destek ve sosyal projeler, mesela 
bütün verilen sosyal destekler kadın merkezli 
verildi, kadına verildi, aileye verilecek destek 
kadına verildi. Bu sayede kadının kendini 

özgüvenli hissetmesi, gönül bağını kuvvetlen- 
dirmesi hem kendi yöneticilerine, hem 
hükümetine güvenini arttırdı. Kadın mutlu 
olursa, sağlıklı olursa toplum mutlu ve sağlıklı 
oluyor. Bütün bunlar direkt çocukları ve aileyi 
etkiliyor ve toplumun temel tașı aile olunca 
kadının üzerinde yaptığınız her șeyin domino 
etkisi çok kuvvetli oluyor. 

Belediye meclis üyelerinde kadınlar seçil- 
meye bașlandı. Ekonomik alanda biz ilk 
geldiğimizde yüzde 24’tü istihdamda kadın 
oranı, șu anda yüzde 30’lara çıktı. Üniversi- 
teye giden kız çocuklarının oranı yüzde 
14’lerden yüzde 40’lara çıktı. 

2023, 2071 vizyonunda kadını dıșlayan bir 
bakıșın hiçbir hedefe ulașılamayacağı 
anlayıșıyla bir kalkınma projesinin ana damarı 
yapıldı. Kadınlarımızda da bunu gördü. 
Maalesef zaman zaman yașanan bazı olaylar 
sanki bunların hiçbirinin AK Parti döneminde 
yapılmamıș, hep kadın geriye götürülmüș gibi 
de bir negatif algı olușturulmaya çalıșılıyor, o 
yüzden buna asla müsaade etmemek lazım, 
yapılanları sürekli hatırlatmak, hatırlamak, 
yașamak ve yașatmak lazım. Bu konu bizim 
en güçlü olduğumuz konu. Sayın Cumhur-
bașkanımız 25 Kasım Kadına Yönelik Șiddetle 
Mücadele Gününde KADEM’in toplantısında o 
kadar çok net mesajlar verdi ki, kadının bir 
özne olduğu, nesne olmadığı, kadının töre ve 
gelenekler noktasında farklı algılanacak 
șeylere müsaade edilmemesi gerektiğini, çok 
güçlü mesajlarla yeniden kadını merkez alan 
bakıș açısını güncelledi. O güçlü mesajları 
sürekli topluma anlatmak ve yaymak gereki-
yor.

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

Burada en önemli șey toplumla kader bağı 
olușturmak, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, 
sağlıkta bir ve beraber olma yolculuğudur. 
Toplumun güveni, bizim samimiyetimiz, Sayın 
Cumhurbașkanımız ve Bașbakanımızın 
liderliğinde yöneticilerin sevgi ve muhabbet 
bağı. Bu duygu yönetildiği zaman ben hiçbir 
seçimden korkmuyorum, çünkü kendinin 
düșünüldüğünü, kendinin bu manada dikkate 
alındığını, önem verildiğini toplum hissettiği 
zaman bütün desteğini veriyor, biz o duyguyu 
kaybetmedik. O duyguyu kaybetmediğimiz 
sürece de toplum sürekli arkamızdan gelecek 
ve arkamızı döndüğümüz zaman arkamızın 
çok sağlam olduğunu göreceğiz. Önemli olan 
șey toplumla olan o mesafeyi sürekli kapalı 
tutmak açmamak. Bu da hakikaten hem 
liderin durușu, hem de toplumun feraseti. 
Nasıl 15 Temmuz bu iki duygu üzerinden 
yönetildiyse, 15 yıl da bu iki duygu üzerinden 
yönetildi. Bu duyguyu kaybetmeden 
götürdüğümüz sürece bütün hedeflere ulașa-
cağımızı düșünüyorum ben.  Sayın 
Bașbakanımızın da burada soğukkanlılığı, 
iletișime açık, kaynaștırıcı yapısı bütün 
kesimlere sıcak durușu gelinen noktada çok 
büyük bir katkısı olduğunu düșünüyorum. 
İnșallah biz önümüzdeki anayasayı değiștire-
bilecek șekilde Parlamento’dan desteği alınca 
halkımızın da çok yüksek bir destekle buna 
destek vereceğini düșünüyorum. Üç dönem 
milletvekilliği yapmıș birisi olarak aslında 
yasamanın ne kadar zayıf kaldığını, yürüt-
menin tamamen kontrolünde olduğunu, oysa 
yasamanın, yürütme ve yargının tam bir 
kuvvetler ayrılığına göre çalıșması gerektiğini 
dönüștüren bir Cumhurbașkanlığı modeline 
Türkiye’nin ihtiyacı var bu bir yapısal 
dönüșüm. Çünkü orta gelir tuzağından 
çıkmamız içinde bu mevcut yapı bizi ilerletmi-
yor, yapısal dönüșüme ihtiyacımız var ve bu 
yeni model șu anda ben Büyükșehir Belediye 
Bașkanı olarak nasıl bir Bașkansam ve nasıl 

bana verilen yasayı, yetkileri kullandığımda 
çok hızlı iș yapabiliyorsam aynı hıza 
Türkiye’nin ulașması gerekiyor. Bürokratik 
oligarșiden kurtulup çok daha hızlı iș 
yapabilme gücüne ulașması gerekiyor, bu 
model de bizi buraya götürecek ve ulașmamız 
gereken hedeflere çok daha hızlı ulașmamızı 
sağlayacak.

Ben bütün makamlarda görev yaptım 
teșkilatçılığın ne kadar önemli olduğunu da 
birebir kardeșiniz olarak söylüyorum: En zoru, 
çünkü gönüllü yapılan bir iș verecek bir șeyin 
olacak AK Parti teșkilatına. Zamanın olacak, 
birikimin, enerjin olacak ve bunu sürdürülebi- 
lir șekilde bakacaksın, asla bireysel bir hesap 
değil, toplum menfaati üzerinden bunu 
olușturacaksın. Bizim teșkilatçılık anlayıșımız 
çok farklı bir teșkilat anlayıșı bir kutlu yolcu-
luğun anlayıșı. Burada bu duygu bizi çok 
kuvvetli tutuyor ve gönüldașlar bir aile birliği 
içerisinde teșkilatlarımızla beraber yolculuğu 
götürdüğümüz zaman onlar bizim elimiz, 
ayağımız, gözümüz kulağımız oluyor ve birlik-
ten kuvvet doğuyor. Zaten bu kadar hızlı bir 
șekilde var olmamız ve var olduktan sonra bu 
kadar bu iși sürdürülebilir kılmamızdaki en 
büyük șeyde teșkilat yapımız ve örgütümüzün 
gücü. Onlardan aldığımız güçle biz bunları 
bașarabiliyoruz, hepsinden Allah razı olsun.

UNESCO Dünya
Gastronomi Şehri Olduk

Bütün Medeniyetler Roma, Hitit,
Osmanlı, Selçuklu, İslam Medeniyeti 
Hepsi En Üst Dönemini Yaşamış Bu 

Topraklarda



     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz ve 
bu girișimin toplumda meydana 
getirdiği etkiler nelerdir?

1980 darbesinde genç sayılırdım, bu darbe 
genç kızlık dönemime denk geldi. 1980 
darbesinden sonraki yașananların hepsine de 
öğrenciyken șahitlik ettik. Ülkenin bundan 
nasıl zarar gördüğünü, nasıl sıkıntılar 
yașandığını bir öğrenci gözüyle yașama 
talihsizliğimiz oldu. 90’lı yıllarda 28 Șubat’la 
beraber yașananlar, özellikle muhafazakar 
kesimin çektiği sıkıntılara bir mühendis 
olarak șahit oldum. Son 15 yılda ise 
Partimizde siyaseten birçok kademede 
bulundum; Genel Merkez Kadın Kolu Bașkan-
lığı, kurucu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
șuan Gaziantep Büyükșehir Belediye Bașkan-
lığı. Bu süreçte parti kapatmalar, 367’ler, 
bunların hepsini tek tek yașayan bir 
kardeșinizim. 

Bunların hepsini yașarken 15 Temmuz’u bu 
tecrübeye rağmen yașayabileceğimiz hiç 
aklıma gelmedi. Çünkü kendi içimizden, 
kendi kurumlarımızdan kișilerin kendi 
kardeșlerimizi vuracağını hiç düșünemedim. 
İlk duyduğumda da, “kafayı mı yediniz, 2016 
Türkiye’si, burası ne darbesi” diye de tepki 
verdim. Ama 1 saat içerisinde olayın ne kadar 
önemli ve ne kadar iyi çalıșılmıș bir olay 
olduğunu anlamaya bașlayınca bu sefer 
hemen müdahale edip buna tedbir alma, 
buradan en az zararla șehrimizi ve ülkemizi 
çıkarmak için ne yapabilirizi 
düșünmeye bașladım. Tabii 
ilk bunu hazmetmek çok 
kolay bir șey değildi, çok 
ağırdı, gönlüm çok yoruldu, 
bu nasıl yapılır, bunu nasıl bize yaparlar, bizi 
nasıl üçüncü dünya ülkesiymiș gibi bütün 
dünyaya rezil ederler diye de içimden birçok 
farklı duyguları yașadığım bir 1 saat oldu. 

Ben o sırada İstanbul’daydım, bir televizyon 
programında Suriyeli mültecilerle ilgili 
yapılanları anlatıyordum. İstanbul’da Boğazda 
köprünün giriși kapatılmıș denilince, ben 
dedim ki bu iç güvenlikle ilgili yapılan bir 
șeydir. Sonradan gelen haberlerde bunun bir 
darbe girișimi olduğu netleșince, dediler ki; 
Bașkanım, durum ciddi, burada kalın. Olmaz 
benim derhal memlekete dönmem lazım 
dedim. O yol süreci, F16’lar, Sayın Cumhur-
bașkanımızın İstanbul havaalanına iniși; 
bunların hepsini yașarken bir taraftan da 

șehirde valimizle ve çalıșma arkadașlarımızla 
Gaziantep’i yönettik. 

Özellikle Tugay Komutanımızın çok farklı 
söylemler içerisinde olduğunu ve ben bana 
verilecek talimata bakarım gibi söylemleri 
söylediğini duyduğum zaman hemen 
arkadașlara dedim ki; oradan içeriden tanklar 
dıșarıya çıkacaksa, burada bizim gücümüz 
ne? İș makinelerimiz, otobüslerimiz, biz 
bunların hepsini tugayın önüne yığdık, ilk 
yığan belediye olduk biz.

Sonra sosyal medya üzerinden halkımızın 
rahat olmalarını, Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Bașbakanımızın talimatlarını gereğini 
yerine getirmelerini, herkesin demokrasi 
nöbeti için demokrasi meydanına gitmesini 
söyledik.
 
İki șey yaptık. Bir taraftan Tugayın önünü 
bütün makinelerimizi yığıp bütün çalıșan-
larımızı oraya yığdık, bir taraftan da 
halkımızın demokrasi meydanına gelmesi için 
bütün çalıșmaları yaptık.  Zaten sabaha karșı 
bütün Türkiye’de o yapılan çalıșmanın sonun-
da darbenin gerçekleșemeyeceğini ve kanlı 
darbe girișiminin bașarısızlıkla sonuçlandığı 
bir sabahı hep birlikte karșılamıș olduk.

Daha önceki Tugay Komutanının benim 
yerime Büyükșehir Belediye Bașkanı olarak 
atandığını gösteren listelerin çıkması, aslında 
çok ciddi bir altyapı yapıldığını, çok ciddi bir 
hazırlık yapıldığını, fakat hesabın üzerindeki 
hesap, göklerden gelen kararın ve milletin 
ferasetinin bunun nasıl terse çevirdiğine șahit 
olduk. Hem Cumhurbașkanımızın cesareti, 
hem milletin ona olan sevgisi, muhabbeti ve 
feraseti. O gittiği zaman, baș gittiği zaman 
gövdenin nasıl dağılacağı yönündeki kanaati 
ve ikisinin birbirine olan kader yolculuğu yine 
tecelli etti. Yüce Mevla’m da bu aziz millete 
acıdı ve yapılan hayır ișlerinin, verilen 
sadakaların, duaların, sosyal desteklerin, 
hastanın, yașlının, mağdurun-mazlumun 
dualarının nasıl ișe yaradığını gösteren bir 
gece yașadık. 

Bütün dünya bu nasıl gerçekleșmedi diye 
sonra bunu tartıșmaya bașladı. Bütün 
analizcilerin söylediği; eğer Erdoğan en 
baștan öldürülmüș olsaydı operasyon aslında 
çok iyi gidecekti, o bașarılamayınca bu 
tersine döndü șeklinde o gecenin analizleri 
yapıldı.
 
Ama hamdolsun çok zor bir geceydi, tarihi 
bir kurtuluș mücadelesi verildi; kadınıy-
la-erkeğiyle, yașlısıyla-genciyle bütün toplum 
demokrasinin yanında, vatanının, milletinin, 
ezanının, bayrağının yanında yer aldı ve 100 
yıl önce nasıl Antep’i gazi yapan bir duruș 
varsa, 100 yıl sonra aynı duruș yeniden 
tecelli etti. Bu milletin aslında mayasının ne 
kadar sağlam olduğunu, köklerinin ne kadar 
güçlü ve temiz olduğunu bize gösterdi. Bu 
aslında gelecek adına da umudumuzu da 
artırdı. Gençlerin durușu, gençlerin buradaki 
vatana, millete ve kutsalı üzerindeki sağlam 
durușu, toprağına nasıl sahip çıktığını göster-
mesi de bizim geleceğimiz adına olan 
özgüvenimizi artırdı. Yani her șerde bir hayır 
var, çok șer gibi bașlasa da hayırla biten bir 
geceyi hep birlikte yașadık. 

    AK Parti döneminde, Gaziant-
ep’in yașadığı dönüșümü nasıl 
değerlendirirsiniz?

Önce șehri iyi anlamak lazım, șehrin sosyolo-
jisini, ekonomisini, șehrin siyasetini... 
2001’de șehir Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
kalesi olarak gözüküyordu. 40 bin konutun 30 
bininin çarpık kentleșmiș olan bir șehirde 
șehre nereden girerseniz girin gri gecekondu 
alanıyla girdiğiniz bir șehirdi.

2001’de ben 7. sırada milletvekili adayı 
olduğumda herkesin 3 çıkar, 4 çıkmaz dediği 
bir siyasi iklim vardı. Ama 3 Kasım sabahı 7 

milletvekiliyle burada büyük bir dönüșüm ve 
siyasi milat yașandı. Bütün kaleler yıkıldı.

Burası bir ekonomi ve ticaret șehri aynı 
zamanda. Bu da Güneydoğu’dan gelen göçü 
sürekli teșvik eden bir alan, çünkü sanayi 
șehirlerinde göç bir zorunluluk olarak 
karșınıza çıkıyor. Göçü yönetmeniz için șehrin 
değișimini-dönüșümünü yönetmeniz gereki-
yor, șehrin vizyonunu yönetmeniz gerekiyor. 

Șehir bir taraftan insanlık tarihi kadar eski bir 
șehir. Bütün medeniyetler Roma, Hitit, 
Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti hepsi 
en üst dönemini yașamıș bu topraklarda. Bu 
bize büyük bir kültürel miras veriyor. 

Biz burada ne yaptık? Biz burada özellikle 
ticaret ve sanayi yapımızı güçlü kılmak için 
yapılması gerekenleri yaparken, kültürel 
miras için de arkeoloji üzerinde büyük bir 
restorasyon çalıșmalarına bașladık. Geçmiș 
ve tarihi kimlik ortaya çıkmaya bașladı ve 
buraya bir iç turizm bașladı. Zeugma Müzesi 
Roma dönemini bütün ihtișamıyla ortaya 
çıkarınca dünyaya Çingene Kızının o bakıșı 
bir sembol oldu ve 2011 yılı itibariyle bir dıș 
turizmi sahası olușturmaya bașladı. Özellikle 
bizim dönemimizle beraber bir taraftan 
geçmișine sahip çıkan, bir 
tarafında çağdaș modern 
bir Gaziantep’i inșa etme 
noktasında önemli bir 
noktaya doğru gidiyoruz. 

Benim 2,5 senelik bașkan-
lık dönemimde büyük 
yatırımlarla beraber 2 
milyonluk bir șehir olduk. 

Șuanda yaptığımız çalıș- 
malardan bir tanesi de 
mutfağımızla ilgili. UNES- 
CO Dünya Gastronomi 
Șehri olduk. Dünyanın 8. 
Mutfağı olarak onaylandı. 
Bu 2,5 yılda bir de uluslar-
arası boyutta tanınabilirliği 
olușturduk. Ulusal boyutta 
șehrin rekabet gücünü 
artırmaya çalıștık; akıllı 
șehir, teknolojiyi kullanan 
șehir bakımından rekabet 
gücü ve șehir ekonomisini 

güçlendirmeye çalıștık. 

Bir taraftan da çok zor bir dönemde Bașkan 
oldum. Bölgemiz ateș çemberi, bunun bütün 
negatif algılarını üzerimize çekiyoruz. Sanki 
burası IȘİD’in bir parçasıymıș veya 
Suriye’deki yașanan savaș Gaziantep’te 
yașanıyormuș gibi çok negatif bir algı 
olușmaya müsait bir zaman dilimi. Bunu 
yönetmek için olağanüstü gayret gösterdik. 
350 bin mülteciye ensar-muhacir ilișkisiyle 
onları dıșlamadan toplumda birlikte yașam, 
uyum, adaptasyon-entegrasyon üzerinde 
sosyal projeler ürettik. Hala yoksulluk, eğitim-
sizlik, șehrin en büyük sorunu. Kadınlar 
üzerine, çocuklar üzerine sosyal projeler 
ürettik.  2,5 senede mazeret üretmek için çok 
mazeret vardı, ama hiçbir mazerete 
takılmadan büyük ișleri, yapısal dönüșümleri 
yapmaya, 2030-2040 imar master planı ve 
ulașım master planını çalıștık. Hepsini üst 
üste koyduğumuz zaman Sayın Cumhur-
bașkanımızdan aldığımız bir talimat var, söz 
namustur diyor. Yola çıkarken halkımıza 
verdiğimiz sözü, bașarmamız gereken proje-
leri bașarmak için büyük bir gayret gösteri-
yoruz. İnșallah bunların hepsini gerçeklești- 
rerek 2019’a ulașmıș olacağız.  

    En fazla Suriyeli sığınmacıya ev 
sahipliği yapan illerimizden biri 
olarak Gaziantep halkının siz 
yöneticilere desteğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Bir Gaziantep modeli olușturduk. Șikayet 
eden, sorunun parçası değil, tamam bu böyle 
ama bu krizi nasıl fırsata dönüștürebiliriz, bu 
riski nasıl rızka dönüștürebiliriz diye baktık. 
Bütün șehrin üst düzey yöneticileriyle beraber 
sorun alanlarımız nelerdir, nasıl çözmeliyiz? 
Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, güvenlikte, 
mültecilerle ilgili kısmı nasıl yönetmeliyiz, 
bunu çalıștık, çalıștaylar yaptık, çıktılarını 
aldık Ankara’ya götürdük. Eğitimle ilgili hem 
çocuklarımızın sayısını, eğitim çağında olması 
gereken çocuk sayısını çıkardık. Bizim kendi 
okullarımızda Bașkan olduğumda 3 bin çocuk 
eğitim hayatındaydı ve o okullarda okuyan 
çocuklar, yetim ve öksüz çocuklarımız. Özel 
okul gibi evinden alıyoruz, ulașım masrafı, 
kırtasiyesi, giyim, her șeyi bize dahil olmak 
üzere biz karșılıyoruz. Fakat mevcut 
okullarımız bu ișe uygun olmadığı için yönet-
melik değișmesi gerekiyor. Milli Eğitim 
Bakanımıza gittik, yönetmeliği değiștirdik, șu 
anda 2,5 yılın sonunda Suriyeli mülteci 
eğitime kazandırılan çocuk sayısı 67 bin oldu. 
Bütün Türkiye ortalaması yüzde 30, biz yüzde 
67’yi yakaladık. Bu tamamen bizim kendi iç 
uyumumuz ve bizim birebir bu ișe ne kadar 
önem verdiğimizle alakalı. 
Bir hastanemiz var, mülteci kadınları ve 
çocukları da oradan istifade ettirecek șekilde 
çalıșmalar yaptık.
 
İstihdam konusu en önemli alan, çalıșma 
hayatının düzenlenmesi gerekiyordu, özellikle 
eğitimli kesimin kaçırılmaması gerekiyordu, 
öğretmen, doktor gibi, kalifikasyonu yüksek 
olanların. Bir de bizim kendi ișçimizi, kendi 

esnafımızı rahatsız etmeyecek modeller 
üretilmesi gerekiyordu. Açık ișe kota sistemi 
gibi birtakım formüllerle Gaziantep modelini 
olușturduk ve halk bu bir mecburiyet, bu bir 
tercih değil, siz onların yerinde olabilirdiniz, 
biz komșuluk hakkının gereğini yaptık dedik 
ve halkımız buna destek verdi.

Bundan kaynaklı yan etkilerle ilgili de, konut 
fiyatları yükseliyor, daha fazla konut yapacak 
olan kim? Biziz, șu an kuzey Antep projesine 
bașladık, 50 bin konut yapıyoruz. 

Su en büyük sorun, artık hem büyük bir 
kuraklık var, hem su yetmiyor. Düzbağ 
Barajı’nda yaklașık eski parayla 1,5 katrilyon-
luk büyük bir yatırımı hızlı bir șekilde devreye 
aldık. Elbette sorun var, ama kim çözecek 
dendiğinde, onlara çözümü de beraberinde 
götürünce o toplumdaki kutuplașmayı, 
ayrıștırmayı önleyecek tedbirler alarak süreci 
yönetmeye çalıșıyoruz. Söylemler burada çok 
önemli, kardeșlik hukukunu çalıșıyoruz. Ve 
yarın bu bittiğinde herkes vatanına 
dönecek… Örneğin Cerablus’ta bunu 

yașadık. Cerablus’un suyunu getirdik, 
Okulların onarımını yaptık, oradaki belediyeci-
lik hizmeti normalleșince 3 bin olan Cerablus 
nüfusu bir anda 40 bine çıktı, șehirden oraya 
dönmeye bașladılar. Bu da onlara aslında 
söylediğimiz șeyin örneği oldu, güvenli bölge 
oluștuğu zaman herkes kendi toprağına 
dönecek, biraz sabırlı olun dediğimizde 
toplum buna da destek oldu.

     Geçmiște Aile ve Sosyal Politika- 
lar Bakanlığı ve Kadın Kolları 
Bașkanlığı yapmıș birisi olarak, AK 
Parti hükümetleri döneminde 
kadınlara yönelik yapılan çalıșmalar 
hakkında ne düșünüyorsunuz?

Ben 2001’den beri bir kadın olarak ne kattığı-
na birebir șahit oldum. Eğer bu parti olmasay-
dı, benim bir kadın vekil olarak burada ilk 
vekil olmam mümkün değildi.  Bu AK Parti’yle 
beraber oldu. Ben hatta Cumhuriyet Halk 
Partisinin milletvekillerine, Cumhuriyet kadar 
eskisiniz, ama bir kadın vekil çıkara-
mamıșsınız diye çok rahat ilk dönemler espri 
yapıyordum. Kadının birey olarak güçlenmesi, 
aile değerleriyle beraber kadının güçlenmesi, 
kadının toplumdaki durumu, karar alma 
mekanizmasına tașınması konusunda tam bir 
sessiz devrim yașandı. Hukuki olarak birçok 
düzenleme yapıldı, benim Bakanlığım döne-
minde 4 büyük yasa çıkardık kadının yașamı-
na dair. Hukuki düzenlemelerle beraber 
sosyal destek ve sosyal projeler, mesela 
bütün verilen sosyal destekler kadın merkezli 
verildi, kadına verildi, aileye verilecek destek 
kadına verildi. Bu sayede kadının kendini 

özgüvenli hissetmesi, gönül bağını kuvvetlen- 
dirmesi hem kendi yöneticilerine, hem 
hükümetine güvenini arttırdı. Kadın mutlu 
olursa, sağlıklı olursa toplum mutlu ve sağlıklı 
oluyor. Bütün bunlar direkt çocukları ve aileyi 
etkiliyor ve toplumun temel tașı aile olunca 
kadının üzerinde yaptığınız her șeyin domino 
etkisi çok kuvvetli oluyor. 

Belediye meclis üyelerinde kadınlar seçil- 
meye bașlandı. Ekonomik alanda biz ilk 
geldiğimizde yüzde 24’tü istihdamda kadın 
oranı, șu anda yüzde 30’lara çıktı. Üniversi- 
teye giden kız çocuklarının oranı yüzde 
14’lerden yüzde 40’lara çıktı. 

2023, 2071 vizyonunda kadını dıșlayan bir 
bakıșın hiçbir hedefe ulașılamayacağı 
anlayıșıyla bir kalkınma projesinin ana damarı 
yapıldı. Kadınlarımızda da bunu gördü. 
Maalesef zaman zaman yașanan bazı olaylar 
sanki bunların hiçbirinin AK Parti döneminde 
yapılmamıș, hep kadın geriye götürülmüș gibi 
de bir negatif algı olușturulmaya çalıșılıyor, o 
yüzden buna asla müsaade etmemek lazım, 
yapılanları sürekli hatırlatmak, hatırlamak, 
yașamak ve yașatmak lazım. Bu konu bizim 
en güçlü olduğumuz konu. Sayın Cumhur-
bașkanımız 25 Kasım Kadına Yönelik Șiddetle 
Mücadele Gününde KADEM’in toplantısında o 
kadar çok net mesajlar verdi ki, kadının bir 
özne olduğu, nesne olmadığı, kadının töre ve 
gelenekler noktasında farklı algılanacak 
șeylere müsaade edilmemesi gerektiğini, çok 
güçlü mesajlarla yeniden kadını merkez alan 
bakıș açısını güncelledi. O güçlü mesajları 
sürekli topluma anlatmak ve yaymak gereki-
yor.

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

Burada en önemli șey toplumla kader bağı 
olușturmak, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, 
sağlıkta bir ve beraber olma yolculuğudur. 
Toplumun güveni, bizim samimiyetimiz, Sayın 
Cumhurbașkanımız ve Bașbakanımızın 
liderliğinde yöneticilerin sevgi ve muhabbet 
bağı. Bu duygu yönetildiği zaman ben hiçbir 
seçimden korkmuyorum, çünkü kendinin 
düșünüldüğünü, kendinin bu manada dikkate 
alındığını, önem verildiğini toplum hissettiği 
zaman bütün desteğini veriyor, biz o duyguyu 
kaybetmedik. O duyguyu kaybetmediğimiz 
sürece de toplum sürekli arkamızdan gelecek 
ve arkamızı döndüğümüz zaman arkamızın 
çok sağlam olduğunu göreceğiz. Önemli olan 
șey toplumla olan o mesafeyi sürekli kapalı 
tutmak açmamak. Bu da hakikaten hem 
liderin durușu, hem de toplumun feraseti. 
Nasıl 15 Temmuz bu iki duygu üzerinden 
yönetildiyse, 15 yıl da bu iki duygu üzerinden 
yönetildi. Bu duyguyu kaybetmeden 
götürdüğümüz sürece bütün hedeflere ulașa-
cağımızı düșünüyorum ben.  Sayın 
Bașbakanımızın da burada soğukkanlılığı, 
iletișime açık, kaynaștırıcı yapısı bütün 
kesimlere sıcak durușu gelinen noktada çok 
büyük bir katkısı olduğunu düșünüyorum. 
İnșallah biz önümüzdeki anayasayı değiștire-
bilecek șekilde Parlamento’dan desteği alınca 
halkımızın da çok yüksek bir destekle buna 
destek vereceğini düșünüyorum. Üç dönem 
milletvekilliği yapmıș birisi olarak aslında 
yasamanın ne kadar zayıf kaldığını, yürüt-
menin tamamen kontrolünde olduğunu, oysa 
yasamanın, yürütme ve yargının tam bir 
kuvvetler ayrılığına göre çalıșması gerektiğini 
dönüștüren bir Cumhurbașkanlığı modeline 
Türkiye’nin ihtiyacı var bu bir yapısal 
dönüșüm. Çünkü orta gelir tuzağından 
çıkmamız içinde bu mevcut yapı bizi ilerletmi-
yor, yapısal dönüșüme ihtiyacımız var ve bu 
yeni model șu anda ben Büyükșehir Belediye 
Bașkanı olarak nasıl bir Bașkansam ve nasıl 

bana verilen yasayı, yetkileri kullandığımda 
çok hızlı iș yapabiliyorsam aynı hıza 
Türkiye’nin ulașması gerekiyor. Bürokratik 
oligarșiden kurtulup çok daha hızlı iș 
yapabilme gücüne ulașması gerekiyor, bu 
model de bizi buraya götürecek ve ulașmamız 
gereken hedeflere çok daha hızlı ulașmamızı 
sağlayacak.

Ben bütün makamlarda görev yaptım 
teșkilatçılığın ne kadar önemli olduğunu da 
birebir kardeșiniz olarak söylüyorum: En zoru, 
çünkü gönüllü yapılan bir iș verecek bir șeyin 
olacak AK Parti teșkilatına. Zamanın olacak, 
birikimin, enerjin olacak ve bunu sürdürülebi- 
lir șekilde bakacaksın, asla bireysel bir hesap 
değil, toplum menfaati üzerinden bunu 
olușturacaksın. Bizim teșkilatçılık anlayıșımız 
çok farklı bir teșkilat anlayıșı bir kutlu yolcu-
luğun anlayıșı. Burada bu duygu bizi çok 
kuvvetli tutuyor ve gönüldașlar bir aile birliği 
içerisinde teșkilatlarımızla beraber yolculuğu 
götürdüğümüz zaman onlar bizim elimiz, 
ayağımız, gözümüz kulağımız oluyor ve birlik-
ten kuvvet doğuyor. Zaten bu kadar hızlı bir 
șekilde var olmamız ve var olduktan sonra bu 
kadar bu iși sürdürülebilir kılmamızdaki en 
büyük șeyde teșkilat yapımız ve örgütümüzün 
gücü. Onlardan aldığımız güçle biz bunları 
bașarabiliyoruz, hepsinden Allah razı olsun.

Açık işe kota sistemi gibi birtakım formüllerle 
Gaziantep modelini oluşturduk

Bu Riski Nasıl Rızka 
Dönüştürebiliriz 

Diye Baktık



     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz ve 
bu girișimin toplumda meydana 
getirdiği etkiler nelerdir?

1980 darbesinde genç sayılırdım, bu darbe 
genç kızlık dönemime denk geldi. 1980 
darbesinden sonraki yașananların hepsine de 
öğrenciyken șahitlik ettik. Ülkenin bundan 
nasıl zarar gördüğünü, nasıl sıkıntılar 
yașandığını bir öğrenci gözüyle yașama 
talihsizliğimiz oldu. 90’lı yıllarda 28 Șubat’la 
beraber yașananlar, özellikle muhafazakar 
kesimin çektiği sıkıntılara bir mühendis 
olarak șahit oldum. Son 15 yılda ise 
Partimizde siyaseten birçok kademede 
bulundum; Genel Merkez Kadın Kolu Bașkan-
lığı, kurucu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
șuan Gaziantep Büyükșehir Belediye Bașkan-
lığı. Bu süreçte parti kapatmalar, 367’ler, 
bunların hepsini tek tek yașayan bir 
kardeșinizim. 

Bunların hepsini yașarken 15 Temmuz’u bu 
tecrübeye rağmen yașayabileceğimiz hiç 
aklıma gelmedi. Çünkü kendi içimizden, 
kendi kurumlarımızdan kișilerin kendi 
kardeșlerimizi vuracağını hiç düșünemedim. 
İlk duyduğumda da, “kafayı mı yediniz, 2016 
Türkiye’si, burası ne darbesi” diye de tepki 
verdim. Ama 1 saat içerisinde olayın ne kadar 
önemli ve ne kadar iyi çalıșılmıș bir olay 
olduğunu anlamaya bașlayınca bu sefer 
hemen müdahale edip buna tedbir alma, 
buradan en az zararla șehrimizi ve ülkemizi 
çıkarmak için ne yapabilirizi 
düșünmeye bașladım. Tabii 
ilk bunu hazmetmek çok 
kolay bir șey değildi, çok 
ağırdı, gönlüm çok yoruldu, 
bu nasıl yapılır, bunu nasıl bize yaparlar, bizi 
nasıl üçüncü dünya ülkesiymiș gibi bütün 
dünyaya rezil ederler diye de içimden birçok 
farklı duyguları yașadığım bir 1 saat oldu. 

Ben o sırada İstanbul’daydım, bir televizyon 
programında Suriyeli mültecilerle ilgili 
yapılanları anlatıyordum. İstanbul’da Boğazda 
köprünün giriși kapatılmıș denilince, ben 
dedim ki bu iç güvenlikle ilgili yapılan bir 
șeydir. Sonradan gelen haberlerde bunun bir 
darbe girișimi olduğu netleșince, dediler ki; 
Bașkanım, durum ciddi, burada kalın. Olmaz 
benim derhal memlekete dönmem lazım 
dedim. O yol süreci, F16’lar, Sayın Cumhur-
bașkanımızın İstanbul havaalanına iniși; 
bunların hepsini yașarken bir taraftan da 

șehirde valimizle ve çalıșma arkadașlarımızla 
Gaziantep’i yönettik. 

Özellikle Tugay Komutanımızın çok farklı 
söylemler içerisinde olduğunu ve ben bana 
verilecek talimata bakarım gibi söylemleri 
söylediğini duyduğum zaman hemen 
arkadașlara dedim ki; oradan içeriden tanklar 
dıșarıya çıkacaksa, burada bizim gücümüz 
ne? İș makinelerimiz, otobüslerimiz, biz 
bunların hepsini tugayın önüne yığdık, ilk 
yığan belediye olduk biz.

Sonra sosyal medya üzerinden halkımızın 
rahat olmalarını, Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Bașbakanımızın talimatlarını gereğini 
yerine getirmelerini, herkesin demokrasi 
nöbeti için demokrasi meydanına gitmesini 
söyledik.
 
İki șey yaptık. Bir taraftan Tugayın önünü 
bütün makinelerimizi yığıp bütün çalıșan-
larımızı oraya yığdık, bir taraftan da 
halkımızın demokrasi meydanına gelmesi için 
bütün çalıșmaları yaptık.  Zaten sabaha karșı 
bütün Türkiye’de o yapılan çalıșmanın sonun-
da darbenin gerçekleșemeyeceğini ve kanlı 
darbe girișiminin bașarısızlıkla sonuçlandığı 
bir sabahı hep birlikte karșılamıș olduk.

Daha önceki Tugay Komutanının benim 
yerime Büyükșehir Belediye Bașkanı olarak 
atandığını gösteren listelerin çıkması, aslında 
çok ciddi bir altyapı yapıldığını, çok ciddi bir 
hazırlık yapıldığını, fakat hesabın üzerindeki 
hesap, göklerden gelen kararın ve milletin 
ferasetinin bunun nasıl terse çevirdiğine șahit 
olduk. Hem Cumhurbașkanımızın cesareti, 
hem milletin ona olan sevgisi, muhabbeti ve 
feraseti. O gittiği zaman, baș gittiği zaman 
gövdenin nasıl dağılacağı yönündeki kanaati 
ve ikisinin birbirine olan kader yolculuğu yine 
tecelli etti. Yüce Mevla’m da bu aziz millete 
acıdı ve yapılan hayır ișlerinin, verilen 
sadakaların, duaların, sosyal desteklerin, 
hastanın, yașlının, mağdurun-mazlumun 
dualarının nasıl ișe yaradığını gösteren bir 
gece yașadık. 

Bütün dünya bu nasıl gerçekleșmedi diye 
sonra bunu tartıșmaya bașladı. Bütün 
analizcilerin söylediği; eğer Erdoğan en 
baștan öldürülmüș olsaydı operasyon aslında 
çok iyi gidecekti, o bașarılamayınca bu 
tersine döndü șeklinde o gecenin analizleri 
yapıldı.
 
Ama hamdolsun çok zor bir geceydi, tarihi 
bir kurtuluș mücadelesi verildi; kadınıy-
la-erkeğiyle, yașlısıyla-genciyle bütün toplum 
demokrasinin yanında, vatanının, milletinin, 
ezanının, bayrağının yanında yer aldı ve 100 
yıl önce nasıl Antep’i gazi yapan bir duruș 
varsa, 100 yıl sonra aynı duruș yeniden 
tecelli etti. Bu milletin aslında mayasının ne 
kadar sağlam olduğunu, köklerinin ne kadar 
güçlü ve temiz olduğunu bize gösterdi. Bu 
aslında gelecek adına da umudumuzu da 
artırdı. Gençlerin durușu, gençlerin buradaki 
vatana, millete ve kutsalı üzerindeki sağlam 
durușu, toprağına nasıl sahip çıktığını göster-
mesi de bizim geleceğimiz adına olan 
özgüvenimizi artırdı. Yani her șerde bir hayır 
var, çok șer gibi bașlasa da hayırla biten bir 
geceyi hep birlikte yașadık. 

    AK Parti döneminde, Gaziant-
ep’in yașadığı dönüșümü nasıl 
değerlendirirsiniz?

Önce șehri iyi anlamak lazım, șehrin sosyolo-
jisini, ekonomisini, șehrin siyasetini... 
2001’de șehir Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
kalesi olarak gözüküyordu. 40 bin konutun 30 
bininin çarpık kentleșmiș olan bir șehirde 
șehre nereden girerseniz girin gri gecekondu 
alanıyla girdiğiniz bir șehirdi.

2001’de ben 7. sırada milletvekili adayı 
olduğumda herkesin 3 çıkar, 4 çıkmaz dediği 
bir siyasi iklim vardı. Ama 3 Kasım sabahı 7 

milletvekiliyle burada büyük bir dönüșüm ve 
siyasi milat yașandı. Bütün kaleler yıkıldı.

Burası bir ekonomi ve ticaret șehri aynı 
zamanda. Bu da Güneydoğu’dan gelen göçü 
sürekli teșvik eden bir alan, çünkü sanayi 
șehirlerinde göç bir zorunluluk olarak 
karșınıza çıkıyor. Göçü yönetmeniz için șehrin 
değișimini-dönüșümünü yönetmeniz gereki-
yor, șehrin vizyonunu yönetmeniz gerekiyor. 

Șehir bir taraftan insanlık tarihi kadar eski bir 
șehir. Bütün medeniyetler Roma, Hitit, 
Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti hepsi 
en üst dönemini yașamıș bu topraklarda. Bu 
bize büyük bir kültürel miras veriyor. 

Biz burada ne yaptık? Biz burada özellikle 
ticaret ve sanayi yapımızı güçlü kılmak için 
yapılması gerekenleri yaparken, kültürel 
miras için de arkeoloji üzerinde büyük bir 
restorasyon çalıșmalarına bașladık. Geçmiș 
ve tarihi kimlik ortaya çıkmaya bașladı ve 
buraya bir iç turizm bașladı. Zeugma Müzesi 
Roma dönemini bütün ihtișamıyla ortaya 
çıkarınca dünyaya Çingene Kızının o bakıșı 
bir sembol oldu ve 2011 yılı itibariyle bir dıș 
turizmi sahası olușturmaya bașladı. Özellikle 
bizim dönemimizle beraber bir taraftan 
geçmișine sahip çıkan, bir 
tarafında çağdaș modern 
bir Gaziantep’i inșa etme 
noktasında önemli bir 
noktaya doğru gidiyoruz. 

Benim 2,5 senelik bașkan-
lık dönemimde büyük 
yatırımlarla beraber 2 
milyonluk bir șehir olduk. 

Șuanda yaptığımız çalıș- 
malardan bir tanesi de 
mutfağımızla ilgili. UNES- 
CO Dünya Gastronomi 
Șehri olduk. Dünyanın 8. 
Mutfağı olarak onaylandı. 
Bu 2,5 yılda bir de uluslar-
arası boyutta tanınabilirliği 
olușturduk. Ulusal boyutta 
șehrin rekabet gücünü 
artırmaya çalıștık; akıllı 
șehir, teknolojiyi kullanan 
șehir bakımından rekabet 
gücü ve șehir ekonomisini 

güçlendirmeye çalıștık. 

Bir taraftan da çok zor bir dönemde Bașkan 
oldum. Bölgemiz ateș çemberi, bunun bütün 
negatif algılarını üzerimize çekiyoruz. Sanki 
burası IȘİD’in bir parçasıymıș veya 
Suriye’deki yașanan savaș Gaziantep’te 
yașanıyormuș gibi çok negatif bir algı 
olușmaya müsait bir zaman dilimi. Bunu 
yönetmek için olağanüstü gayret gösterdik. 
350 bin mülteciye ensar-muhacir ilișkisiyle 
onları dıșlamadan toplumda birlikte yașam, 
uyum, adaptasyon-entegrasyon üzerinde 
sosyal projeler ürettik. Hala yoksulluk, eğitim-
sizlik, șehrin en büyük sorunu. Kadınlar 
üzerine, çocuklar üzerine sosyal projeler 
ürettik.  2,5 senede mazeret üretmek için çok 
mazeret vardı, ama hiçbir mazerete 
takılmadan büyük ișleri, yapısal dönüșümleri 
yapmaya, 2030-2040 imar master planı ve 
ulașım master planını çalıștık. Hepsini üst 
üste koyduğumuz zaman Sayın Cumhur-
bașkanımızdan aldığımız bir talimat var, söz 
namustur diyor. Yola çıkarken halkımıza 
verdiğimiz sözü, bașarmamız gereken proje-
leri bașarmak için büyük bir gayret gösteri-
yoruz. İnșallah bunların hepsini gerçeklești- 
rerek 2019’a ulașmıș olacağız.  

    En fazla Suriyeli sığınmacıya ev 
sahipliği yapan illerimizden biri 
olarak Gaziantep halkının siz 
yöneticilere desteğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Bir Gaziantep modeli olușturduk. Șikayet 
eden, sorunun parçası değil, tamam bu böyle 
ama bu krizi nasıl fırsata dönüștürebiliriz, bu 
riski nasıl rızka dönüștürebiliriz diye baktık. 
Bütün șehrin üst düzey yöneticileriyle beraber 
sorun alanlarımız nelerdir, nasıl çözmeliyiz? 
Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, güvenlikte, 
mültecilerle ilgili kısmı nasıl yönetmeliyiz, 
bunu çalıștık, çalıștaylar yaptık, çıktılarını 
aldık Ankara’ya götürdük. Eğitimle ilgili hem 
çocuklarımızın sayısını, eğitim çağında olması 
gereken çocuk sayısını çıkardık. Bizim kendi 
okullarımızda Bașkan olduğumda 3 bin çocuk 
eğitim hayatındaydı ve o okullarda okuyan 
çocuklar, yetim ve öksüz çocuklarımız. Özel 
okul gibi evinden alıyoruz, ulașım masrafı, 
kırtasiyesi, giyim, her șeyi bize dahil olmak 
üzere biz karșılıyoruz. Fakat mevcut 
okullarımız bu ișe uygun olmadığı için yönet-
melik değișmesi gerekiyor. Milli Eğitim 
Bakanımıza gittik, yönetmeliği değiștirdik, șu 
anda 2,5 yılın sonunda Suriyeli mülteci 
eğitime kazandırılan çocuk sayısı 67 bin oldu. 
Bütün Türkiye ortalaması yüzde 30, biz yüzde 
67’yi yakaladık. Bu tamamen bizim kendi iç 
uyumumuz ve bizim birebir bu ișe ne kadar 
önem verdiğimizle alakalı. 
Bir hastanemiz var, mülteci kadınları ve 
çocukları da oradan istifade ettirecek șekilde 
çalıșmalar yaptık.
 
İstihdam konusu en önemli alan, çalıșma 
hayatının düzenlenmesi gerekiyordu, özellikle 
eğitimli kesimin kaçırılmaması gerekiyordu, 
öğretmen, doktor gibi, kalifikasyonu yüksek 
olanların. Bir de bizim kendi ișçimizi, kendi 

esnafımızı rahatsız etmeyecek modeller 
üretilmesi gerekiyordu. Açık ișe kota sistemi 
gibi birtakım formüllerle Gaziantep modelini 
olușturduk ve halk bu bir mecburiyet, bu bir 
tercih değil, siz onların yerinde olabilirdiniz, 
biz komșuluk hakkının gereğini yaptık dedik 
ve halkımız buna destek verdi.

Bundan kaynaklı yan etkilerle ilgili de, konut 
fiyatları yükseliyor, daha fazla konut yapacak 
olan kim? Biziz, șu an kuzey Antep projesine 
bașladık, 50 bin konut yapıyoruz. 

Su en büyük sorun, artık hem büyük bir 
kuraklık var, hem su yetmiyor. Düzbağ 
Barajı’nda yaklașık eski parayla 1,5 katrilyon-
luk büyük bir yatırımı hızlı bir șekilde devreye 
aldık. Elbette sorun var, ama kim çözecek 
dendiğinde, onlara çözümü de beraberinde 
götürünce o toplumdaki kutuplașmayı, 
ayrıștırmayı önleyecek tedbirler alarak süreci 
yönetmeye çalıșıyoruz. Söylemler burada çok 
önemli, kardeșlik hukukunu çalıșıyoruz. Ve 
yarın bu bittiğinde herkes vatanına 
dönecek… Örneğin Cerablus’ta bunu 

yașadık. Cerablus’un suyunu getirdik, 
Okulların onarımını yaptık, oradaki belediyeci-
lik hizmeti normalleșince 3 bin olan Cerablus 
nüfusu bir anda 40 bine çıktı, șehirden oraya 
dönmeye bașladılar. Bu da onlara aslında 
söylediğimiz șeyin örneği oldu, güvenli bölge 
oluștuğu zaman herkes kendi toprağına 
dönecek, biraz sabırlı olun dediğimizde 
toplum buna da destek oldu.

     Geçmiște Aile ve Sosyal Politika- 
lar Bakanlığı ve Kadın Kolları 
Bașkanlığı yapmıș birisi olarak, AK 
Parti hükümetleri döneminde 
kadınlara yönelik yapılan çalıșmalar 
hakkında ne düșünüyorsunuz?

Ben 2001’den beri bir kadın olarak ne kattığı-
na birebir șahit oldum. Eğer bu parti olmasay-
dı, benim bir kadın vekil olarak burada ilk 
vekil olmam mümkün değildi.  Bu AK Parti’yle 
beraber oldu. Ben hatta Cumhuriyet Halk 
Partisinin milletvekillerine, Cumhuriyet kadar 
eskisiniz, ama bir kadın vekil çıkara-
mamıșsınız diye çok rahat ilk dönemler espri 
yapıyordum. Kadının birey olarak güçlenmesi, 
aile değerleriyle beraber kadının güçlenmesi, 
kadının toplumdaki durumu, karar alma 
mekanizmasına tașınması konusunda tam bir 
sessiz devrim yașandı. Hukuki olarak birçok 
düzenleme yapıldı, benim Bakanlığım döne-
minde 4 büyük yasa çıkardık kadının yașamı-
na dair. Hukuki düzenlemelerle beraber 
sosyal destek ve sosyal projeler, mesela 
bütün verilen sosyal destekler kadın merkezli 
verildi, kadına verildi, aileye verilecek destek 
kadına verildi. Bu sayede kadının kendini 

özgüvenli hissetmesi, gönül bağını kuvvetlen- 
dirmesi hem kendi yöneticilerine, hem 
hükümetine güvenini arttırdı. Kadın mutlu 
olursa, sağlıklı olursa toplum mutlu ve sağlıklı 
oluyor. Bütün bunlar direkt çocukları ve aileyi 
etkiliyor ve toplumun temel tașı aile olunca 
kadının üzerinde yaptığınız her șeyin domino 
etkisi çok kuvvetli oluyor. 

Belediye meclis üyelerinde kadınlar seçil- 
meye bașlandı. Ekonomik alanda biz ilk 
geldiğimizde yüzde 24’tü istihdamda kadın 
oranı, șu anda yüzde 30’lara çıktı. Üniversi- 
teye giden kız çocuklarının oranı yüzde 
14’lerden yüzde 40’lara çıktı. 

2023, 2071 vizyonunda kadını dıșlayan bir 
bakıșın hiçbir hedefe ulașılamayacağı 
anlayıșıyla bir kalkınma projesinin ana damarı 
yapıldı. Kadınlarımızda da bunu gördü. 
Maalesef zaman zaman yașanan bazı olaylar 
sanki bunların hiçbirinin AK Parti döneminde 
yapılmamıș, hep kadın geriye götürülmüș gibi 
de bir negatif algı olușturulmaya çalıșılıyor, o 
yüzden buna asla müsaade etmemek lazım, 
yapılanları sürekli hatırlatmak, hatırlamak, 
yașamak ve yașatmak lazım. Bu konu bizim 
en güçlü olduğumuz konu. Sayın Cumhur-
bașkanımız 25 Kasım Kadına Yönelik Șiddetle 
Mücadele Gününde KADEM’in toplantısında o 
kadar çok net mesajlar verdi ki, kadının bir 
özne olduğu, nesne olmadığı, kadının töre ve 
gelenekler noktasında farklı algılanacak 
șeylere müsaade edilmemesi gerektiğini, çok 
güçlü mesajlarla yeniden kadını merkez alan 
bakıș açısını güncelledi. O güçlü mesajları 
sürekli topluma anlatmak ve yaymak gereki-
yor.

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

Burada en önemli șey toplumla kader bağı 
olușturmak, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, 
sağlıkta bir ve beraber olma yolculuğudur. 
Toplumun güveni, bizim samimiyetimiz, Sayın 
Cumhurbașkanımız ve Bașbakanımızın 
liderliğinde yöneticilerin sevgi ve muhabbet 
bağı. Bu duygu yönetildiği zaman ben hiçbir 
seçimden korkmuyorum, çünkü kendinin 
düșünüldüğünü, kendinin bu manada dikkate 
alındığını, önem verildiğini toplum hissettiği 
zaman bütün desteğini veriyor, biz o duyguyu 
kaybetmedik. O duyguyu kaybetmediğimiz 
sürece de toplum sürekli arkamızdan gelecek 
ve arkamızı döndüğümüz zaman arkamızın 
çok sağlam olduğunu göreceğiz. Önemli olan 
șey toplumla olan o mesafeyi sürekli kapalı 
tutmak açmamak. Bu da hakikaten hem 
liderin durușu, hem de toplumun feraseti. 
Nasıl 15 Temmuz bu iki duygu üzerinden 
yönetildiyse, 15 yıl da bu iki duygu üzerinden 
yönetildi. Bu duyguyu kaybetmeden 
götürdüğümüz sürece bütün hedeflere ulașa-
cağımızı düșünüyorum ben.  Sayın 
Bașbakanımızın da burada soğukkanlılığı, 
iletișime açık, kaynaștırıcı yapısı bütün 
kesimlere sıcak durușu gelinen noktada çok 
büyük bir katkısı olduğunu düșünüyorum. 
İnșallah biz önümüzdeki anayasayı değiștire-
bilecek șekilde Parlamento’dan desteği alınca 
halkımızın da çok yüksek bir destekle buna 
destek vereceğini düșünüyorum. Üç dönem 
milletvekilliği yapmıș birisi olarak aslında 
yasamanın ne kadar zayıf kaldığını, yürüt-
menin tamamen kontrolünde olduğunu, oysa 
yasamanın, yürütme ve yargının tam bir 
kuvvetler ayrılığına göre çalıșması gerektiğini 
dönüștüren bir Cumhurbașkanlığı modeline 
Türkiye’nin ihtiyacı var bu bir yapısal 
dönüșüm. Çünkü orta gelir tuzağından 
çıkmamız içinde bu mevcut yapı bizi ilerletmi-
yor, yapısal dönüșüme ihtiyacımız var ve bu 
yeni model șu anda ben Büyükșehir Belediye 
Bașkanı olarak nasıl bir Bașkansam ve nasıl 

bana verilen yasayı, yetkileri kullandığımda 
çok hızlı iș yapabiliyorsam aynı hıza 
Türkiye’nin ulașması gerekiyor. Bürokratik 
oligarșiden kurtulup çok daha hızlı iș 
yapabilme gücüne ulașması gerekiyor, bu 
model de bizi buraya götürecek ve ulașmamız 
gereken hedeflere çok daha hızlı ulașmamızı 
sağlayacak.

Ben bütün makamlarda görev yaptım 
teșkilatçılığın ne kadar önemli olduğunu da 
birebir kardeșiniz olarak söylüyorum: En zoru, 
çünkü gönüllü yapılan bir iș verecek bir șeyin 
olacak AK Parti teșkilatına. Zamanın olacak, 
birikimin, enerjin olacak ve bunu sürdürülebi- 
lir șekilde bakacaksın, asla bireysel bir hesap 
değil, toplum menfaati üzerinden bunu 
olușturacaksın. Bizim teșkilatçılık anlayıșımız 
çok farklı bir teșkilat anlayıșı bir kutlu yolcu-
luğun anlayıșı. Burada bu duygu bizi çok 
kuvvetli tutuyor ve gönüldașlar bir aile birliği 
içerisinde teșkilatlarımızla beraber yolculuğu 
götürdüğümüz zaman onlar bizim elimiz, 
ayağımız, gözümüz kulağımız oluyor ve birlik-
ten kuvvet doğuyor. Zaten bu kadar hızlı bir 
șekilde var olmamız ve var olduktan sonra bu 
kadar bu iși sürdürülebilir kılmamızdaki en 
büyük șeyde teșkilat yapımız ve örgütümüzün 
gücü. Onlardan aldığımız güçle biz bunları 
bașarabiliyoruz, hepsinden Allah razı olsun.

Kadın Mutlu 
Olursa, Sağlıklı 
Olursa Toplum 

Mutlu ve Sağlıklı 
Oluyor

Bizim 
Teşkilatçılık 

Anlayışımız Çok 
Farklı Bir Teşkilat 
Anlayışı Bir Kutlu 

Yolculuğun 
Anlayışı



     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz ve 
bu girișimin toplumda meydana 
getirdiği etkiler nelerdir?

1980 darbesinde genç sayılırdım, bu darbe 
genç kızlık dönemime denk geldi. 1980 
darbesinden sonraki yașananların hepsine de 
öğrenciyken șahitlik ettik. Ülkenin bundan 
nasıl zarar gördüğünü, nasıl sıkıntılar 
yașandığını bir öğrenci gözüyle yașama 
talihsizliğimiz oldu. 90’lı yıllarda 28 Șubat’la 
beraber yașananlar, özellikle muhafazakar 
kesimin çektiği sıkıntılara bir mühendis 
olarak șahit oldum. Son 15 yılda ise 
Partimizde siyaseten birçok kademede 
bulundum; Genel Merkez Kadın Kolu Bașkan-
lığı, kurucu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
șuan Gaziantep Büyükșehir Belediye Bașkan-
lığı. Bu süreçte parti kapatmalar, 367’ler, 
bunların hepsini tek tek yașayan bir 
kardeșinizim. 

Bunların hepsini yașarken 15 Temmuz’u bu 
tecrübeye rağmen yașayabileceğimiz hiç 
aklıma gelmedi. Çünkü kendi içimizden, 
kendi kurumlarımızdan kișilerin kendi 
kardeșlerimizi vuracağını hiç düșünemedim. 
İlk duyduğumda da, “kafayı mı yediniz, 2016 
Türkiye’si, burası ne darbesi” diye de tepki 
verdim. Ama 1 saat içerisinde olayın ne kadar 
önemli ve ne kadar iyi çalıșılmıș bir olay 
olduğunu anlamaya bașlayınca bu sefer 
hemen müdahale edip buna tedbir alma, 
buradan en az zararla șehrimizi ve ülkemizi 
çıkarmak için ne yapabilirizi 
düșünmeye bașladım. Tabii 
ilk bunu hazmetmek çok 
kolay bir șey değildi, çok 
ağırdı, gönlüm çok yoruldu, 
bu nasıl yapılır, bunu nasıl bize yaparlar, bizi 
nasıl üçüncü dünya ülkesiymiș gibi bütün 
dünyaya rezil ederler diye de içimden birçok 
farklı duyguları yașadığım bir 1 saat oldu. 

Ben o sırada İstanbul’daydım, bir televizyon 
programında Suriyeli mültecilerle ilgili 
yapılanları anlatıyordum. İstanbul’da Boğazda 
köprünün giriși kapatılmıș denilince, ben 
dedim ki bu iç güvenlikle ilgili yapılan bir 
șeydir. Sonradan gelen haberlerde bunun bir 
darbe girișimi olduğu netleșince, dediler ki; 
Bașkanım, durum ciddi, burada kalın. Olmaz 
benim derhal memlekete dönmem lazım 
dedim. O yol süreci, F16’lar, Sayın Cumhur-
bașkanımızın İstanbul havaalanına iniși; 
bunların hepsini yașarken bir taraftan da 

șehirde valimizle ve çalıșma arkadașlarımızla 
Gaziantep’i yönettik. 

Özellikle Tugay Komutanımızın çok farklı 
söylemler içerisinde olduğunu ve ben bana 
verilecek talimata bakarım gibi söylemleri 
söylediğini duyduğum zaman hemen 
arkadașlara dedim ki; oradan içeriden tanklar 
dıșarıya çıkacaksa, burada bizim gücümüz 
ne? İș makinelerimiz, otobüslerimiz, biz 
bunların hepsini tugayın önüne yığdık, ilk 
yığan belediye olduk biz.

Sonra sosyal medya üzerinden halkımızın 
rahat olmalarını, Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Bașbakanımızın talimatlarını gereğini 
yerine getirmelerini, herkesin demokrasi 
nöbeti için demokrasi meydanına gitmesini 
söyledik.
 
İki șey yaptık. Bir taraftan Tugayın önünü 
bütün makinelerimizi yığıp bütün çalıșan-
larımızı oraya yığdık, bir taraftan da 
halkımızın demokrasi meydanına gelmesi için 
bütün çalıșmaları yaptık.  Zaten sabaha karșı 
bütün Türkiye’de o yapılan çalıșmanın sonun-
da darbenin gerçekleșemeyeceğini ve kanlı 
darbe girișiminin bașarısızlıkla sonuçlandığı 
bir sabahı hep birlikte karșılamıș olduk.

Daha önceki Tugay Komutanının benim 
yerime Büyükșehir Belediye Bașkanı olarak 
atandığını gösteren listelerin çıkması, aslında 
çok ciddi bir altyapı yapıldığını, çok ciddi bir 
hazırlık yapıldığını, fakat hesabın üzerindeki 
hesap, göklerden gelen kararın ve milletin 
ferasetinin bunun nasıl terse çevirdiğine șahit 
olduk. Hem Cumhurbașkanımızın cesareti, 
hem milletin ona olan sevgisi, muhabbeti ve 
feraseti. O gittiği zaman, baș gittiği zaman 
gövdenin nasıl dağılacağı yönündeki kanaati 
ve ikisinin birbirine olan kader yolculuğu yine 
tecelli etti. Yüce Mevla’m da bu aziz millete 
acıdı ve yapılan hayır ișlerinin, verilen 
sadakaların, duaların, sosyal desteklerin, 
hastanın, yașlının, mağdurun-mazlumun 
dualarının nasıl ișe yaradığını gösteren bir 
gece yașadık. 

Bütün dünya bu nasıl gerçekleșmedi diye 
sonra bunu tartıșmaya bașladı. Bütün 
analizcilerin söylediği; eğer Erdoğan en 
baștan öldürülmüș olsaydı operasyon aslında 
çok iyi gidecekti, o bașarılamayınca bu 
tersine döndü șeklinde o gecenin analizleri 
yapıldı.
 
Ama hamdolsun çok zor bir geceydi, tarihi 
bir kurtuluș mücadelesi verildi; kadınıy-
la-erkeğiyle, yașlısıyla-genciyle bütün toplum 
demokrasinin yanında, vatanının, milletinin, 
ezanının, bayrağının yanında yer aldı ve 100 
yıl önce nasıl Antep’i gazi yapan bir duruș 
varsa, 100 yıl sonra aynı duruș yeniden 
tecelli etti. Bu milletin aslında mayasının ne 
kadar sağlam olduğunu, köklerinin ne kadar 
güçlü ve temiz olduğunu bize gösterdi. Bu 
aslında gelecek adına da umudumuzu da 
artırdı. Gençlerin durușu, gençlerin buradaki 
vatana, millete ve kutsalı üzerindeki sağlam 
durușu, toprağına nasıl sahip çıktığını göster-
mesi de bizim geleceğimiz adına olan 
özgüvenimizi artırdı. Yani her șerde bir hayır 
var, çok șer gibi bașlasa da hayırla biten bir 
geceyi hep birlikte yașadık. 

    AK Parti döneminde, Gaziant-
ep’in yașadığı dönüșümü nasıl 
değerlendirirsiniz?

Önce șehri iyi anlamak lazım, șehrin sosyolo-
jisini, ekonomisini, șehrin siyasetini... 
2001’de șehir Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
kalesi olarak gözüküyordu. 40 bin konutun 30 
bininin çarpık kentleșmiș olan bir șehirde 
șehre nereden girerseniz girin gri gecekondu 
alanıyla girdiğiniz bir șehirdi.

2001’de ben 7. sırada milletvekili adayı 
olduğumda herkesin 3 çıkar, 4 çıkmaz dediği 
bir siyasi iklim vardı. Ama 3 Kasım sabahı 7 

milletvekiliyle burada büyük bir dönüșüm ve 
siyasi milat yașandı. Bütün kaleler yıkıldı.

Burası bir ekonomi ve ticaret șehri aynı 
zamanda. Bu da Güneydoğu’dan gelen göçü 
sürekli teșvik eden bir alan, çünkü sanayi 
șehirlerinde göç bir zorunluluk olarak 
karșınıza çıkıyor. Göçü yönetmeniz için șehrin 
değișimini-dönüșümünü yönetmeniz gereki-
yor, șehrin vizyonunu yönetmeniz gerekiyor. 

Șehir bir taraftan insanlık tarihi kadar eski bir 
șehir. Bütün medeniyetler Roma, Hitit, 
Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti hepsi 
en üst dönemini yașamıș bu topraklarda. Bu 
bize büyük bir kültürel miras veriyor. 

Biz burada ne yaptık? Biz burada özellikle 
ticaret ve sanayi yapımızı güçlü kılmak için 
yapılması gerekenleri yaparken, kültürel 
miras için de arkeoloji üzerinde büyük bir 
restorasyon çalıșmalarına bașladık. Geçmiș 
ve tarihi kimlik ortaya çıkmaya bașladı ve 
buraya bir iç turizm bașladı. Zeugma Müzesi 
Roma dönemini bütün ihtișamıyla ortaya 
çıkarınca dünyaya Çingene Kızının o bakıșı 
bir sembol oldu ve 2011 yılı itibariyle bir dıș 
turizmi sahası olușturmaya bașladı. Özellikle 
bizim dönemimizle beraber bir taraftan 
geçmișine sahip çıkan, bir 
tarafında çağdaș modern 
bir Gaziantep’i inșa etme 
noktasında önemli bir 
noktaya doğru gidiyoruz. 

Benim 2,5 senelik bașkan-
lık dönemimde büyük 
yatırımlarla beraber 2 
milyonluk bir șehir olduk. 

Șuanda yaptığımız çalıș- 
malardan bir tanesi de 
mutfağımızla ilgili. UNES- 
CO Dünya Gastronomi 
Șehri olduk. Dünyanın 8. 
Mutfağı olarak onaylandı. 
Bu 2,5 yılda bir de uluslar-
arası boyutta tanınabilirliği 
olușturduk. Ulusal boyutta 
șehrin rekabet gücünü 
artırmaya çalıștık; akıllı 
șehir, teknolojiyi kullanan 
șehir bakımından rekabet 
gücü ve șehir ekonomisini 

güçlendirmeye çalıștık. 

Bir taraftan da çok zor bir dönemde Bașkan 
oldum. Bölgemiz ateș çemberi, bunun bütün 
negatif algılarını üzerimize çekiyoruz. Sanki 
burası IȘİD’in bir parçasıymıș veya 
Suriye’deki yașanan savaș Gaziantep’te 
yașanıyormuș gibi çok negatif bir algı 
olușmaya müsait bir zaman dilimi. Bunu 
yönetmek için olağanüstü gayret gösterdik. 
350 bin mülteciye ensar-muhacir ilișkisiyle 
onları dıșlamadan toplumda birlikte yașam, 
uyum, adaptasyon-entegrasyon üzerinde 
sosyal projeler ürettik. Hala yoksulluk, eğitim-
sizlik, șehrin en büyük sorunu. Kadınlar 
üzerine, çocuklar üzerine sosyal projeler 
ürettik.  2,5 senede mazeret üretmek için çok 
mazeret vardı, ama hiçbir mazerete 
takılmadan büyük ișleri, yapısal dönüșümleri 
yapmaya, 2030-2040 imar master planı ve 
ulașım master planını çalıștık. Hepsini üst 
üste koyduğumuz zaman Sayın Cumhur-
bașkanımızdan aldığımız bir talimat var, söz 
namustur diyor. Yola çıkarken halkımıza 
verdiğimiz sözü, bașarmamız gereken proje-
leri bașarmak için büyük bir gayret gösteri-
yoruz. İnșallah bunların hepsini gerçeklești- 
rerek 2019’a ulașmıș olacağız.  

    En fazla Suriyeli sığınmacıya ev 
sahipliği yapan illerimizden biri 
olarak Gaziantep halkının siz 
yöneticilere desteğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Bir Gaziantep modeli olușturduk. Șikayet 
eden, sorunun parçası değil, tamam bu böyle 
ama bu krizi nasıl fırsata dönüștürebiliriz, bu 
riski nasıl rızka dönüștürebiliriz diye baktık. 
Bütün șehrin üst düzey yöneticileriyle beraber 
sorun alanlarımız nelerdir, nasıl çözmeliyiz? 
Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, güvenlikte, 
mültecilerle ilgili kısmı nasıl yönetmeliyiz, 
bunu çalıștık, çalıștaylar yaptık, çıktılarını 
aldık Ankara’ya götürdük. Eğitimle ilgili hem 
çocuklarımızın sayısını, eğitim çağında olması 
gereken çocuk sayısını çıkardık. Bizim kendi 
okullarımızda Bașkan olduğumda 3 bin çocuk 
eğitim hayatındaydı ve o okullarda okuyan 
çocuklar, yetim ve öksüz çocuklarımız. Özel 
okul gibi evinden alıyoruz, ulașım masrafı, 
kırtasiyesi, giyim, her șeyi bize dahil olmak 
üzere biz karșılıyoruz. Fakat mevcut 
okullarımız bu ișe uygun olmadığı için yönet-
melik değișmesi gerekiyor. Milli Eğitim 
Bakanımıza gittik, yönetmeliği değiștirdik, șu 
anda 2,5 yılın sonunda Suriyeli mülteci 
eğitime kazandırılan çocuk sayısı 67 bin oldu. 
Bütün Türkiye ortalaması yüzde 30, biz yüzde 
67’yi yakaladık. Bu tamamen bizim kendi iç 
uyumumuz ve bizim birebir bu ișe ne kadar 
önem verdiğimizle alakalı. 
Bir hastanemiz var, mülteci kadınları ve 
çocukları da oradan istifade ettirecek șekilde 
çalıșmalar yaptık.
 
İstihdam konusu en önemli alan, çalıșma 
hayatının düzenlenmesi gerekiyordu, özellikle 
eğitimli kesimin kaçırılmaması gerekiyordu, 
öğretmen, doktor gibi, kalifikasyonu yüksek 
olanların. Bir de bizim kendi ișçimizi, kendi 

esnafımızı rahatsız etmeyecek modeller 
üretilmesi gerekiyordu. Açık ișe kota sistemi 
gibi birtakım formüllerle Gaziantep modelini 
olușturduk ve halk bu bir mecburiyet, bu bir 
tercih değil, siz onların yerinde olabilirdiniz, 
biz komșuluk hakkının gereğini yaptık dedik 
ve halkımız buna destek verdi.

Bundan kaynaklı yan etkilerle ilgili de, konut 
fiyatları yükseliyor, daha fazla konut yapacak 
olan kim? Biziz, șu an kuzey Antep projesine 
bașladık, 50 bin konut yapıyoruz. 

Su en büyük sorun, artık hem büyük bir 
kuraklık var, hem su yetmiyor. Düzbağ 
Barajı’nda yaklașık eski parayla 1,5 katrilyon-
luk büyük bir yatırımı hızlı bir șekilde devreye 
aldık. Elbette sorun var, ama kim çözecek 
dendiğinde, onlara çözümü de beraberinde 
götürünce o toplumdaki kutuplașmayı, 
ayrıștırmayı önleyecek tedbirler alarak süreci 
yönetmeye çalıșıyoruz. Söylemler burada çok 
önemli, kardeșlik hukukunu çalıșıyoruz. Ve 
yarın bu bittiğinde herkes vatanına 
dönecek… Örneğin Cerablus’ta bunu 

yașadık. Cerablus’un suyunu getirdik, 
Okulların onarımını yaptık, oradaki belediyeci-
lik hizmeti normalleșince 3 bin olan Cerablus 
nüfusu bir anda 40 bine çıktı, șehirden oraya 
dönmeye bașladılar. Bu da onlara aslında 
söylediğimiz șeyin örneği oldu, güvenli bölge 
oluștuğu zaman herkes kendi toprağına 
dönecek, biraz sabırlı olun dediğimizde 
toplum buna da destek oldu.

     Geçmiște Aile ve Sosyal Politika- 
lar Bakanlığı ve Kadın Kolları 
Bașkanlığı yapmıș birisi olarak, AK 
Parti hükümetleri döneminde 
kadınlara yönelik yapılan çalıșmalar 
hakkında ne düșünüyorsunuz?

Ben 2001’den beri bir kadın olarak ne kattığı-
na birebir șahit oldum. Eğer bu parti olmasay-
dı, benim bir kadın vekil olarak burada ilk 
vekil olmam mümkün değildi.  Bu AK Parti’yle 
beraber oldu. Ben hatta Cumhuriyet Halk 
Partisinin milletvekillerine, Cumhuriyet kadar 
eskisiniz, ama bir kadın vekil çıkara-
mamıșsınız diye çok rahat ilk dönemler espri 
yapıyordum. Kadının birey olarak güçlenmesi, 
aile değerleriyle beraber kadının güçlenmesi, 
kadının toplumdaki durumu, karar alma 
mekanizmasına tașınması konusunda tam bir 
sessiz devrim yașandı. Hukuki olarak birçok 
düzenleme yapıldı, benim Bakanlığım döne-
minde 4 büyük yasa çıkardık kadının yașamı-
na dair. Hukuki düzenlemelerle beraber 
sosyal destek ve sosyal projeler, mesela 
bütün verilen sosyal destekler kadın merkezli 
verildi, kadına verildi, aileye verilecek destek 
kadına verildi. Bu sayede kadının kendini 

özgüvenli hissetmesi, gönül bağını kuvvetlen- 
dirmesi hem kendi yöneticilerine, hem 
hükümetine güvenini arttırdı. Kadın mutlu 
olursa, sağlıklı olursa toplum mutlu ve sağlıklı 
oluyor. Bütün bunlar direkt çocukları ve aileyi 
etkiliyor ve toplumun temel tașı aile olunca 
kadının üzerinde yaptığınız her șeyin domino 
etkisi çok kuvvetli oluyor. 

Belediye meclis üyelerinde kadınlar seçil- 
meye bașlandı. Ekonomik alanda biz ilk 
geldiğimizde yüzde 24’tü istihdamda kadın 
oranı, șu anda yüzde 30’lara çıktı. Üniversi- 
teye giden kız çocuklarının oranı yüzde 
14’lerden yüzde 40’lara çıktı. 

2023, 2071 vizyonunda kadını dıșlayan bir 
bakıșın hiçbir hedefe ulașılamayacağı 
anlayıșıyla bir kalkınma projesinin ana damarı 
yapıldı. Kadınlarımızda da bunu gördü. 
Maalesef zaman zaman yașanan bazı olaylar 
sanki bunların hiçbirinin AK Parti döneminde 
yapılmamıș, hep kadın geriye götürülmüș gibi 
de bir negatif algı olușturulmaya çalıșılıyor, o 
yüzden buna asla müsaade etmemek lazım, 
yapılanları sürekli hatırlatmak, hatırlamak, 
yașamak ve yașatmak lazım. Bu konu bizim 
en güçlü olduğumuz konu. Sayın Cumhur-
bașkanımız 25 Kasım Kadına Yönelik Șiddetle 
Mücadele Gününde KADEM’in toplantısında o 
kadar çok net mesajlar verdi ki, kadının bir 
özne olduğu, nesne olmadığı, kadının töre ve 
gelenekler noktasında farklı algılanacak 
șeylere müsaade edilmemesi gerektiğini, çok 
güçlü mesajlarla yeniden kadını merkez alan 
bakıș açısını güncelledi. O güçlü mesajları 
sürekli topluma anlatmak ve yaymak gereki-
yor.

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

Burada en önemli șey toplumla kader bağı 
olușturmak, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, 
sağlıkta bir ve beraber olma yolculuğudur. 
Toplumun güveni, bizim samimiyetimiz, Sayın 
Cumhurbașkanımız ve Bașbakanımızın 
liderliğinde yöneticilerin sevgi ve muhabbet 
bağı. Bu duygu yönetildiği zaman ben hiçbir 
seçimden korkmuyorum, çünkü kendinin 
düșünüldüğünü, kendinin bu manada dikkate 
alındığını, önem verildiğini toplum hissettiği 
zaman bütün desteğini veriyor, biz o duyguyu 
kaybetmedik. O duyguyu kaybetmediğimiz 
sürece de toplum sürekli arkamızdan gelecek 
ve arkamızı döndüğümüz zaman arkamızın 
çok sağlam olduğunu göreceğiz. Önemli olan 
șey toplumla olan o mesafeyi sürekli kapalı 
tutmak açmamak. Bu da hakikaten hem 
liderin durușu, hem de toplumun feraseti. 
Nasıl 15 Temmuz bu iki duygu üzerinden 
yönetildiyse, 15 yıl da bu iki duygu üzerinden 
yönetildi. Bu duyguyu kaybetmeden 
götürdüğümüz sürece bütün hedeflere ulașa-
cağımızı düșünüyorum ben.  Sayın 
Bașbakanımızın da burada soğukkanlılığı, 
iletișime açık, kaynaștırıcı yapısı bütün 
kesimlere sıcak durușu gelinen noktada çok 
büyük bir katkısı olduğunu düșünüyorum. 
İnșallah biz önümüzdeki anayasayı değiștire-
bilecek șekilde Parlamento’dan desteği alınca 
halkımızın da çok yüksek bir destekle buna 
destek vereceğini düșünüyorum. Üç dönem 
milletvekilliği yapmıș birisi olarak aslında 
yasamanın ne kadar zayıf kaldığını, yürüt-
menin tamamen kontrolünde olduğunu, oysa 
yasamanın, yürütme ve yargının tam bir 
kuvvetler ayrılığına göre çalıșması gerektiğini 
dönüștüren bir Cumhurbașkanlığı modeline 
Türkiye’nin ihtiyacı var bu bir yapısal 
dönüșüm. Çünkü orta gelir tuzağından 
çıkmamız içinde bu mevcut yapı bizi ilerletmi-
yor, yapısal dönüșüme ihtiyacımız var ve bu 
yeni model șu anda ben Büyükșehir Belediye 
Bașkanı olarak nasıl bir Bașkansam ve nasıl 

bana verilen yasayı, yetkileri kullandığımda 
çok hızlı iș yapabiliyorsam aynı hıza 
Türkiye’nin ulașması gerekiyor. Bürokratik 
oligarșiden kurtulup çok daha hızlı iș 
yapabilme gücüne ulașması gerekiyor, bu 
model de bizi buraya götürecek ve ulașmamız 
gereken hedeflere çok daha hızlı ulașmamızı 
sağlayacak.

Ben bütün makamlarda görev yaptım 
teșkilatçılığın ne kadar önemli olduğunu da 
birebir kardeșiniz olarak söylüyorum: En zoru, 
çünkü gönüllü yapılan bir iș verecek bir șeyin 
olacak AK Parti teșkilatına. Zamanın olacak, 
birikimin, enerjin olacak ve bunu sürdürülebi- 
lir șekilde bakacaksın, asla bireysel bir hesap 
değil, toplum menfaati üzerinden bunu 
olușturacaksın. Bizim teșkilatçılık anlayıșımız 
çok farklı bir teșkilat anlayıșı bir kutlu yolcu-
luğun anlayıșı. Burada bu duygu bizi çok 
kuvvetli tutuyor ve gönüldașlar bir aile birliği 
içerisinde teșkilatlarımızla beraber yolculuğu 
götürdüğümüz zaman onlar bizim elimiz, 
ayağımız, gözümüz kulağımız oluyor ve birlik-
ten kuvvet doğuyor. Zaten bu kadar hızlı bir 
șekilde var olmamız ve var olduktan sonra bu 
kadar bu iși sürdürülebilir kılmamızdaki en 
büyük șeyde teșkilat yapımız ve örgütümüzün 
gücü. Onlardan aldığımız güçle biz bunları 
bașarabiliyoruz, hepsinden Allah razı olsun.
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Her 100 kilometrede
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     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz ve 
bu girișimin toplumda meydana 
getirdiği etkiler nelerdir?

1980 darbesinde genç sayılırdım, bu darbe 
genç kızlık dönemime denk geldi. 1980 
darbesinden sonraki yașananların hepsine de 
öğrenciyken șahitlik ettik. Ülkenin bundan 
nasıl zarar gördüğünü, nasıl sıkıntılar 
yașandığını bir öğrenci gözüyle yașama 
talihsizliğimiz oldu. 90’lı yıllarda 28 Șubat’la 
beraber yașananlar, özellikle muhafazakar 
kesimin çektiği sıkıntılara bir mühendis 
olarak șahit oldum. Son 15 yılda ise 
Partimizde siyaseten birçok kademede 
bulundum; Genel Merkez Kadın Kolu Bașkan-
lığı, kurucu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
șuan Gaziantep Büyükșehir Belediye Bașkan-
lığı. Bu süreçte parti kapatmalar, 367’ler, 
bunların hepsini tek tek yașayan bir 
kardeșinizim. 

Bunların hepsini yașarken 15 Temmuz’u bu 
tecrübeye rağmen yașayabileceğimiz hiç 
aklıma gelmedi. Çünkü kendi içimizden, 
kendi kurumlarımızdan kișilerin kendi 
kardeșlerimizi vuracağını hiç düșünemedim. 
İlk duyduğumda da, “kafayı mı yediniz, 2016 
Türkiye’si, burası ne darbesi” diye de tepki 
verdim. Ama 1 saat içerisinde olayın ne kadar 
önemli ve ne kadar iyi çalıșılmıș bir olay 
olduğunu anlamaya bașlayınca bu sefer 
hemen müdahale edip buna tedbir alma, 
buradan en az zararla șehrimizi ve ülkemizi 
çıkarmak için ne yapabilirizi 
düșünmeye bașladım. Tabii 
ilk bunu hazmetmek çok 
kolay bir șey değildi, çok 
ağırdı, gönlüm çok yoruldu, 
bu nasıl yapılır, bunu nasıl bize yaparlar, bizi 
nasıl üçüncü dünya ülkesiymiș gibi bütün 
dünyaya rezil ederler diye de içimden birçok 
farklı duyguları yașadığım bir 1 saat oldu. 

Ben o sırada İstanbul’daydım, bir televizyon 
programında Suriyeli mültecilerle ilgili 
yapılanları anlatıyordum. İstanbul’da Boğazda 
köprünün giriși kapatılmıș denilince, ben 
dedim ki bu iç güvenlikle ilgili yapılan bir 
șeydir. Sonradan gelen haberlerde bunun bir 
darbe girișimi olduğu netleșince, dediler ki; 
Bașkanım, durum ciddi, burada kalın. Olmaz 
benim derhal memlekete dönmem lazım 
dedim. O yol süreci, F16’lar, Sayın Cumhur-
bașkanımızın İstanbul havaalanına iniși; 
bunların hepsini yașarken bir taraftan da 

șehirde valimizle ve çalıșma arkadașlarımızla 
Gaziantep’i yönettik. 

Özellikle Tugay Komutanımızın çok farklı 
söylemler içerisinde olduğunu ve ben bana 
verilecek talimata bakarım gibi söylemleri 
söylediğini duyduğum zaman hemen 
arkadașlara dedim ki; oradan içeriden tanklar 
dıșarıya çıkacaksa, burada bizim gücümüz 
ne? İș makinelerimiz, otobüslerimiz, biz 
bunların hepsini tugayın önüne yığdık, ilk 
yığan belediye olduk biz.

Sonra sosyal medya üzerinden halkımızın 
rahat olmalarını, Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Bașbakanımızın talimatlarını gereğini 
yerine getirmelerini, herkesin demokrasi 
nöbeti için demokrasi meydanına gitmesini 
söyledik.
 
İki șey yaptık. Bir taraftan Tugayın önünü 
bütün makinelerimizi yığıp bütün çalıșan-
larımızı oraya yığdık, bir taraftan da 
halkımızın demokrasi meydanına gelmesi için 
bütün çalıșmaları yaptık.  Zaten sabaha karșı 
bütün Türkiye’de o yapılan çalıșmanın sonun-
da darbenin gerçekleșemeyeceğini ve kanlı 
darbe girișiminin bașarısızlıkla sonuçlandığı 
bir sabahı hep birlikte karșılamıș olduk.

Daha önceki Tugay Komutanının benim 
yerime Büyükșehir Belediye Bașkanı olarak 
atandığını gösteren listelerin çıkması, aslında 
çok ciddi bir altyapı yapıldığını, çok ciddi bir 
hazırlık yapıldığını, fakat hesabın üzerindeki 
hesap, göklerden gelen kararın ve milletin 
ferasetinin bunun nasıl terse çevirdiğine șahit 
olduk. Hem Cumhurbașkanımızın cesareti, 
hem milletin ona olan sevgisi, muhabbeti ve 
feraseti. O gittiği zaman, baș gittiği zaman 
gövdenin nasıl dağılacağı yönündeki kanaati 
ve ikisinin birbirine olan kader yolculuğu yine 
tecelli etti. Yüce Mevla’m da bu aziz millete 
acıdı ve yapılan hayır ișlerinin, verilen 
sadakaların, duaların, sosyal desteklerin, 
hastanın, yașlının, mağdurun-mazlumun 
dualarının nasıl ișe yaradığını gösteren bir 
gece yașadık. 

Bütün dünya bu nasıl gerçekleșmedi diye 
sonra bunu tartıșmaya bașladı. Bütün 
analizcilerin söylediği; eğer Erdoğan en 
baștan öldürülmüș olsaydı operasyon aslında 
çok iyi gidecekti, o bașarılamayınca bu 
tersine döndü șeklinde o gecenin analizleri 
yapıldı.
 
Ama hamdolsun çok zor bir geceydi, tarihi 
bir kurtuluș mücadelesi verildi; kadınıy-
la-erkeğiyle, yașlısıyla-genciyle bütün toplum 
demokrasinin yanında, vatanının, milletinin, 
ezanının, bayrağının yanında yer aldı ve 100 
yıl önce nasıl Antep’i gazi yapan bir duruș 
varsa, 100 yıl sonra aynı duruș yeniden 
tecelli etti. Bu milletin aslında mayasının ne 
kadar sağlam olduğunu, köklerinin ne kadar 
güçlü ve temiz olduğunu bize gösterdi. Bu 
aslında gelecek adına da umudumuzu da 
artırdı. Gençlerin durușu, gençlerin buradaki 
vatana, millete ve kutsalı üzerindeki sağlam 
durușu, toprağına nasıl sahip çıktığını göster-
mesi de bizim geleceğimiz adına olan 
özgüvenimizi artırdı. Yani her șerde bir hayır 
var, çok șer gibi bașlasa da hayırla biten bir 
geceyi hep birlikte yașadık. 

    AK Parti döneminde, Gaziant-
ep’in yașadığı dönüșümü nasıl 
değerlendirirsiniz?

Önce șehri iyi anlamak lazım, șehrin sosyolo-
jisini, ekonomisini, șehrin siyasetini... 
2001’de șehir Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
kalesi olarak gözüküyordu. 40 bin konutun 30 
bininin çarpık kentleșmiș olan bir șehirde 
șehre nereden girerseniz girin gri gecekondu 
alanıyla girdiğiniz bir șehirdi.

2001’de ben 7. sırada milletvekili adayı 
olduğumda herkesin 3 çıkar, 4 çıkmaz dediği 
bir siyasi iklim vardı. Ama 3 Kasım sabahı 7 

milletvekiliyle burada büyük bir dönüșüm ve 
siyasi milat yașandı. Bütün kaleler yıkıldı.

Burası bir ekonomi ve ticaret șehri aynı 
zamanda. Bu da Güneydoğu’dan gelen göçü 
sürekli teșvik eden bir alan, çünkü sanayi 
șehirlerinde göç bir zorunluluk olarak 
karșınıza çıkıyor. Göçü yönetmeniz için șehrin 
değișimini-dönüșümünü yönetmeniz gereki-
yor, șehrin vizyonunu yönetmeniz gerekiyor. 

Șehir bir taraftan insanlık tarihi kadar eski bir 
șehir. Bütün medeniyetler Roma, Hitit, 
Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti hepsi 
en üst dönemini yașamıș bu topraklarda. Bu 
bize büyük bir kültürel miras veriyor. 

Biz burada ne yaptık? Biz burada özellikle 
ticaret ve sanayi yapımızı güçlü kılmak için 
yapılması gerekenleri yaparken, kültürel 
miras için de arkeoloji üzerinde büyük bir 
restorasyon çalıșmalarına bașladık. Geçmiș 
ve tarihi kimlik ortaya çıkmaya bașladı ve 
buraya bir iç turizm bașladı. Zeugma Müzesi 
Roma dönemini bütün ihtișamıyla ortaya 
çıkarınca dünyaya Çingene Kızının o bakıșı 
bir sembol oldu ve 2011 yılı itibariyle bir dıș 
turizmi sahası olușturmaya bașladı. Özellikle 
bizim dönemimizle beraber bir taraftan 
geçmișine sahip çıkan, bir 
tarafında çağdaș modern 
bir Gaziantep’i inșa etme 
noktasında önemli bir 
noktaya doğru gidiyoruz. 

Benim 2,5 senelik bașkan-
lık dönemimde büyük 
yatırımlarla beraber 2 
milyonluk bir șehir olduk. 

Șuanda yaptığımız çalıș- 
malardan bir tanesi de 
mutfağımızla ilgili. UNES- 
CO Dünya Gastronomi 
Șehri olduk. Dünyanın 8. 
Mutfağı olarak onaylandı. 
Bu 2,5 yılda bir de uluslar-
arası boyutta tanınabilirliği 
olușturduk. Ulusal boyutta 
șehrin rekabet gücünü 
artırmaya çalıștık; akıllı 
șehir, teknolojiyi kullanan 
șehir bakımından rekabet 
gücü ve șehir ekonomisini 

güçlendirmeye çalıștık. 

Bir taraftan da çok zor bir dönemde Bașkan 
oldum. Bölgemiz ateș çemberi, bunun bütün 
negatif algılarını üzerimize çekiyoruz. Sanki 
burası IȘİD’in bir parçasıymıș veya 
Suriye’deki yașanan savaș Gaziantep’te 
yașanıyormuș gibi çok negatif bir algı 
olușmaya müsait bir zaman dilimi. Bunu 
yönetmek için olağanüstü gayret gösterdik. 
350 bin mülteciye ensar-muhacir ilișkisiyle 
onları dıșlamadan toplumda birlikte yașam, 
uyum, adaptasyon-entegrasyon üzerinde 
sosyal projeler ürettik. Hala yoksulluk, eğitim-
sizlik, șehrin en büyük sorunu. Kadınlar 
üzerine, çocuklar üzerine sosyal projeler 
ürettik.  2,5 senede mazeret üretmek için çok 
mazeret vardı, ama hiçbir mazerete 
takılmadan büyük ișleri, yapısal dönüșümleri 
yapmaya, 2030-2040 imar master planı ve 
ulașım master planını çalıștık. Hepsini üst 
üste koyduğumuz zaman Sayın Cumhur-
bașkanımızdan aldığımız bir talimat var, söz 
namustur diyor. Yola çıkarken halkımıza 
verdiğimiz sözü, bașarmamız gereken proje-
leri bașarmak için büyük bir gayret gösteri-
yoruz. İnșallah bunların hepsini gerçeklești- 
rerek 2019’a ulașmıș olacağız.  

    En fazla Suriyeli sığınmacıya ev 
sahipliği yapan illerimizden biri 
olarak Gaziantep halkının siz 
yöneticilere desteğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Bir Gaziantep modeli olușturduk. Șikayet 
eden, sorunun parçası değil, tamam bu böyle 
ama bu krizi nasıl fırsata dönüștürebiliriz, bu 
riski nasıl rızka dönüștürebiliriz diye baktık. 
Bütün șehrin üst düzey yöneticileriyle beraber 
sorun alanlarımız nelerdir, nasıl çözmeliyiz? 
Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, güvenlikte, 
mültecilerle ilgili kısmı nasıl yönetmeliyiz, 
bunu çalıștık, çalıștaylar yaptık, çıktılarını 
aldık Ankara’ya götürdük. Eğitimle ilgili hem 
çocuklarımızın sayısını, eğitim çağında olması 
gereken çocuk sayısını çıkardık. Bizim kendi 
okullarımızda Bașkan olduğumda 3 bin çocuk 
eğitim hayatındaydı ve o okullarda okuyan 
çocuklar, yetim ve öksüz çocuklarımız. Özel 
okul gibi evinden alıyoruz, ulașım masrafı, 
kırtasiyesi, giyim, her șeyi bize dahil olmak 
üzere biz karșılıyoruz. Fakat mevcut 
okullarımız bu ișe uygun olmadığı için yönet-
melik değișmesi gerekiyor. Milli Eğitim 
Bakanımıza gittik, yönetmeliği değiștirdik, șu 
anda 2,5 yılın sonunda Suriyeli mülteci 
eğitime kazandırılan çocuk sayısı 67 bin oldu. 
Bütün Türkiye ortalaması yüzde 30, biz yüzde 
67’yi yakaladık. Bu tamamen bizim kendi iç 
uyumumuz ve bizim birebir bu ișe ne kadar 
önem verdiğimizle alakalı. 
Bir hastanemiz var, mülteci kadınları ve 
çocukları da oradan istifade ettirecek șekilde 
çalıșmalar yaptık.
 
İstihdam konusu en önemli alan, çalıșma 
hayatının düzenlenmesi gerekiyordu, özellikle 
eğitimli kesimin kaçırılmaması gerekiyordu, 
öğretmen, doktor gibi, kalifikasyonu yüksek 
olanların. Bir de bizim kendi ișçimizi, kendi 

esnafımızı rahatsız etmeyecek modeller 
üretilmesi gerekiyordu. Açık ișe kota sistemi 
gibi birtakım formüllerle Gaziantep modelini 
olușturduk ve halk bu bir mecburiyet, bu bir 
tercih değil, siz onların yerinde olabilirdiniz, 
biz komșuluk hakkının gereğini yaptık dedik 
ve halkımız buna destek verdi.

Bundan kaynaklı yan etkilerle ilgili de, konut 
fiyatları yükseliyor, daha fazla konut yapacak 
olan kim? Biziz, șu an kuzey Antep projesine 
bașladık, 50 bin konut yapıyoruz. 

Su en büyük sorun, artık hem büyük bir 
kuraklık var, hem su yetmiyor. Düzbağ 
Barajı’nda yaklașık eski parayla 1,5 katrilyon-
luk büyük bir yatırımı hızlı bir șekilde devreye 
aldık. Elbette sorun var, ama kim çözecek 
dendiğinde, onlara çözümü de beraberinde 
götürünce o toplumdaki kutuplașmayı, 
ayrıștırmayı önleyecek tedbirler alarak süreci 
yönetmeye çalıșıyoruz. Söylemler burada çok 
önemli, kardeșlik hukukunu çalıșıyoruz. Ve 
yarın bu bittiğinde herkes vatanına 
dönecek… Örneğin Cerablus’ta bunu 

yașadık. Cerablus’un suyunu getirdik, 
Okulların onarımını yaptık, oradaki belediyeci-
lik hizmeti normalleșince 3 bin olan Cerablus 
nüfusu bir anda 40 bine çıktı, șehirden oraya 
dönmeye bașladılar. Bu da onlara aslında 
söylediğimiz șeyin örneği oldu, güvenli bölge 
oluștuğu zaman herkes kendi toprağına 
dönecek, biraz sabırlı olun dediğimizde 
toplum buna da destek oldu.

     Geçmiște Aile ve Sosyal Politika- 
lar Bakanlığı ve Kadın Kolları 
Bașkanlığı yapmıș birisi olarak, AK 
Parti hükümetleri döneminde 
kadınlara yönelik yapılan çalıșmalar 
hakkında ne düșünüyorsunuz?

Ben 2001’den beri bir kadın olarak ne kattığı-
na birebir șahit oldum. Eğer bu parti olmasay-
dı, benim bir kadın vekil olarak burada ilk 
vekil olmam mümkün değildi.  Bu AK Parti’yle 
beraber oldu. Ben hatta Cumhuriyet Halk 
Partisinin milletvekillerine, Cumhuriyet kadar 
eskisiniz, ama bir kadın vekil çıkara-
mamıșsınız diye çok rahat ilk dönemler espri 
yapıyordum. Kadının birey olarak güçlenmesi, 
aile değerleriyle beraber kadının güçlenmesi, 
kadının toplumdaki durumu, karar alma 
mekanizmasına tașınması konusunda tam bir 
sessiz devrim yașandı. Hukuki olarak birçok 
düzenleme yapıldı, benim Bakanlığım döne-
minde 4 büyük yasa çıkardık kadının yașamı-
na dair. Hukuki düzenlemelerle beraber 
sosyal destek ve sosyal projeler, mesela 
bütün verilen sosyal destekler kadın merkezli 
verildi, kadına verildi, aileye verilecek destek 
kadına verildi. Bu sayede kadının kendini 

özgüvenli hissetmesi, gönül bağını kuvvetlen- 
dirmesi hem kendi yöneticilerine, hem 
hükümetine güvenini arttırdı. Kadın mutlu 
olursa, sağlıklı olursa toplum mutlu ve sağlıklı 
oluyor. Bütün bunlar direkt çocukları ve aileyi 
etkiliyor ve toplumun temel tașı aile olunca 
kadının üzerinde yaptığınız her șeyin domino 
etkisi çok kuvvetli oluyor. 

Belediye meclis üyelerinde kadınlar seçil- 
meye bașlandı. Ekonomik alanda biz ilk 
geldiğimizde yüzde 24’tü istihdamda kadın 
oranı, șu anda yüzde 30’lara çıktı. Üniversi- 
teye giden kız çocuklarının oranı yüzde 
14’lerden yüzde 40’lara çıktı. 

2023, 2071 vizyonunda kadını dıșlayan bir 
bakıșın hiçbir hedefe ulașılamayacağı 
anlayıșıyla bir kalkınma projesinin ana damarı 
yapıldı. Kadınlarımızda da bunu gördü. 
Maalesef zaman zaman yașanan bazı olaylar 
sanki bunların hiçbirinin AK Parti döneminde 
yapılmamıș, hep kadın geriye götürülmüș gibi 
de bir negatif algı olușturulmaya çalıșılıyor, o 
yüzden buna asla müsaade etmemek lazım, 
yapılanları sürekli hatırlatmak, hatırlamak, 
yașamak ve yașatmak lazım. Bu konu bizim 
en güçlü olduğumuz konu. Sayın Cumhur-
bașkanımız 25 Kasım Kadına Yönelik Șiddetle 
Mücadele Gününde KADEM’in toplantısında o 
kadar çok net mesajlar verdi ki, kadının bir 
özne olduğu, nesne olmadığı, kadının töre ve 
gelenekler noktasında farklı algılanacak 
șeylere müsaade edilmemesi gerektiğini, çok 
güçlü mesajlarla yeniden kadını merkez alan 
bakıș açısını güncelledi. O güçlü mesajları 
sürekli topluma anlatmak ve yaymak gereki-
yor.

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

Burada en önemli șey toplumla kader bağı 
olușturmak, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, 
sağlıkta bir ve beraber olma yolculuğudur. 
Toplumun güveni, bizim samimiyetimiz, Sayın 
Cumhurbașkanımız ve Bașbakanımızın 
liderliğinde yöneticilerin sevgi ve muhabbet 
bağı. Bu duygu yönetildiği zaman ben hiçbir 
seçimden korkmuyorum, çünkü kendinin 
düșünüldüğünü, kendinin bu manada dikkate 
alındığını, önem verildiğini toplum hissettiği 
zaman bütün desteğini veriyor, biz o duyguyu 
kaybetmedik. O duyguyu kaybetmediğimiz 
sürece de toplum sürekli arkamızdan gelecek 
ve arkamızı döndüğümüz zaman arkamızın 
çok sağlam olduğunu göreceğiz. Önemli olan 
șey toplumla olan o mesafeyi sürekli kapalı 
tutmak açmamak. Bu da hakikaten hem 
liderin durușu, hem de toplumun feraseti. 
Nasıl 15 Temmuz bu iki duygu üzerinden 
yönetildiyse, 15 yıl da bu iki duygu üzerinden 
yönetildi. Bu duyguyu kaybetmeden 
götürdüğümüz sürece bütün hedeflere ulașa-
cağımızı düșünüyorum ben.  Sayın 
Bașbakanımızın da burada soğukkanlılığı, 
iletișime açık, kaynaștırıcı yapısı bütün 
kesimlere sıcak durușu gelinen noktada çok 
büyük bir katkısı olduğunu düșünüyorum. 
İnșallah biz önümüzdeki anayasayı değiștire-
bilecek șekilde Parlamento’dan desteği alınca 
halkımızın da çok yüksek bir destekle buna 
destek vereceğini düșünüyorum. Üç dönem 
milletvekilliği yapmıș birisi olarak aslında 
yasamanın ne kadar zayıf kaldığını, yürüt-
menin tamamen kontrolünde olduğunu, oysa 
yasamanın, yürütme ve yargının tam bir 
kuvvetler ayrılığına göre çalıșması gerektiğini 
dönüștüren bir Cumhurbașkanlığı modeline 
Türkiye’nin ihtiyacı var bu bir yapısal 
dönüșüm. Çünkü orta gelir tuzağından 
çıkmamız içinde bu mevcut yapı bizi ilerletmi-
yor, yapısal dönüșüme ihtiyacımız var ve bu 
yeni model șu anda ben Büyükșehir Belediye 
Bașkanı olarak nasıl bir Bașkansam ve nasıl 

bana verilen yasayı, yetkileri kullandığımda 
çok hızlı iș yapabiliyorsam aynı hıza 
Türkiye’nin ulașması gerekiyor. Bürokratik 
oligarșiden kurtulup çok daha hızlı iș 
yapabilme gücüne ulașması gerekiyor, bu 
model de bizi buraya götürecek ve ulașmamız 
gereken hedeflere çok daha hızlı ulașmamızı 
sağlayacak.

Ben bütün makamlarda görev yaptım 
teșkilatçılığın ne kadar önemli olduğunu da 
birebir kardeșiniz olarak söylüyorum: En zoru, 
çünkü gönüllü yapılan bir iș verecek bir șeyin 
olacak AK Parti teșkilatına. Zamanın olacak, 
birikimin, enerjin olacak ve bunu sürdürülebi- 
lir șekilde bakacaksın, asla bireysel bir hesap 
değil, toplum menfaati üzerinden bunu 
olușturacaksın. Bizim teșkilatçılık anlayıșımız 
çok farklı bir teșkilat anlayıșı bir kutlu yolcu-
luğun anlayıșı. Burada bu duygu bizi çok 
kuvvetli tutuyor ve gönüldașlar bir aile birliği 
içerisinde teșkilatlarımızla beraber yolculuğu 
götürdüğümüz zaman onlar bizim elimiz, 
ayağımız, gözümüz kulağımız oluyor ve birlik-
ten kuvvet doğuyor. Zaten bu kadar hızlı bir 
șekilde var olmamız ve var olduktan sonra bu 
kadar bu iși sürdürülebilir kılmamızdaki en 
büyük șeyde teșkilat yapımız ve örgütümüzün 
gücü. Onlardan aldığımız güçle biz bunları 
bașarabiliyoruz, hepsinden Allah razı olsun.
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Yurt içinde havayolunu kullananların %90’ı karayoluyla 100 kilometre 
mesafe kaydederek herhangi bir havalimanına erişebiliyor

her bireyin 100 kilometrede bir 
havalimanına ulaşabilmesi 

hedefleniyor

%90

2023’te

100 km

%100

Bazı sektörel göstergeler

Aktif havalimanı sayısı   26   55

Büyük gövdeli uçak sayısı  162   542 

Toplam yolcu sayısı (Milyon)  34,5   181,5 

Yurt dışı uçuş noktası   60   283 (116 ülke)

2003 2016 (Ekim)



     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz ve 
bu girișimin toplumda meydana 
getirdiği etkiler nelerdir?

1980 darbesinde genç sayılırdım, bu darbe 
genç kızlık dönemime denk geldi. 1980 
darbesinden sonraki yașananların hepsine de 
öğrenciyken șahitlik ettik. Ülkenin bundan 
nasıl zarar gördüğünü, nasıl sıkıntılar 
yașandığını bir öğrenci gözüyle yașama 
talihsizliğimiz oldu. 90’lı yıllarda 28 Șubat’la 
beraber yașananlar, özellikle muhafazakar 
kesimin çektiği sıkıntılara bir mühendis 
olarak șahit oldum. Son 15 yılda ise 
Partimizde siyaseten birçok kademede 
bulundum; Genel Merkez Kadın Kolu Bașkan-
lığı, kurucu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
șuan Gaziantep Büyükșehir Belediye Bașkan-
lığı. Bu süreçte parti kapatmalar, 367’ler, 
bunların hepsini tek tek yașayan bir 
kardeșinizim. 

Bunların hepsini yașarken 15 Temmuz’u bu 
tecrübeye rağmen yașayabileceğimiz hiç 
aklıma gelmedi. Çünkü kendi içimizden, 
kendi kurumlarımızdan kișilerin kendi 
kardeșlerimizi vuracağını hiç düșünemedim. 
İlk duyduğumda da, “kafayı mı yediniz, 2016 
Türkiye’si, burası ne darbesi” diye de tepki 
verdim. Ama 1 saat içerisinde olayın ne kadar 
önemli ve ne kadar iyi çalıșılmıș bir olay 
olduğunu anlamaya bașlayınca bu sefer 
hemen müdahale edip buna tedbir alma, 
buradan en az zararla șehrimizi ve ülkemizi 
çıkarmak için ne yapabilirizi 
düșünmeye bașladım. Tabii 
ilk bunu hazmetmek çok 
kolay bir șey değildi, çok 
ağırdı, gönlüm çok yoruldu, 
bu nasıl yapılır, bunu nasıl bize yaparlar, bizi 
nasıl üçüncü dünya ülkesiymiș gibi bütün 
dünyaya rezil ederler diye de içimden birçok 
farklı duyguları yașadığım bir 1 saat oldu. 

Ben o sırada İstanbul’daydım, bir televizyon 
programında Suriyeli mültecilerle ilgili 
yapılanları anlatıyordum. İstanbul’da Boğazda 
köprünün giriși kapatılmıș denilince, ben 
dedim ki bu iç güvenlikle ilgili yapılan bir 
șeydir. Sonradan gelen haberlerde bunun bir 
darbe girișimi olduğu netleșince, dediler ki; 
Bașkanım, durum ciddi, burada kalın. Olmaz 
benim derhal memlekete dönmem lazım 
dedim. O yol süreci, F16’lar, Sayın Cumhur-
bașkanımızın İstanbul havaalanına iniși; 
bunların hepsini yașarken bir taraftan da 

șehirde valimizle ve çalıșma arkadașlarımızla 
Gaziantep’i yönettik. 

Özellikle Tugay Komutanımızın çok farklı 
söylemler içerisinde olduğunu ve ben bana 
verilecek talimata bakarım gibi söylemleri 
söylediğini duyduğum zaman hemen 
arkadașlara dedim ki; oradan içeriden tanklar 
dıșarıya çıkacaksa, burada bizim gücümüz 
ne? İș makinelerimiz, otobüslerimiz, biz 
bunların hepsini tugayın önüne yığdık, ilk 
yığan belediye olduk biz.

Sonra sosyal medya üzerinden halkımızın 
rahat olmalarını, Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Bașbakanımızın talimatlarını gereğini 
yerine getirmelerini, herkesin demokrasi 
nöbeti için demokrasi meydanına gitmesini 
söyledik.
 
İki șey yaptık. Bir taraftan Tugayın önünü 
bütün makinelerimizi yığıp bütün çalıșan-
larımızı oraya yığdık, bir taraftan da 
halkımızın demokrasi meydanına gelmesi için 
bütün çalıșmaları yaptık.  Zaten sabaha karșı 
bütün Türkiye’de o yapılan çalıșmanın sonun-
da darbenin gerçekleșemeyeceğini ve kanlı 
darbe girișiminin bașarısızlıkla sonuçlandığı 
bir sabahı hep birlikte karșılamıș olduk.

Daha önceki Tugay Komutanının benim 
yerime Büyükșehir Belediye Bașkanı olarak 
atandığını gösteren listelerin çıkması, aslında 
çok ciddi bir altyapı yapıldığını, çok ciddi bir 
hazırlık yapıldığını, fakat hesabın üzerindeki 
hesap, göklerden gelen kararın ve milletin 
ferasetinin bunun nasıl terse çevirdiğine șahit 
olduk. Hem Cumhurbașkanımızın cesareti, 
hem milletin ona olan sevgisi, muhabbeti ve 
feraseti. O gittiği zaman, baș gittiği zaman 
gövdenin nasıl dağılacağı yönündeki kanaati 
ve ikisinin birbirine olan kader yolculuğu yine 
tecelli etti. Yüce Mevla’m da bu aziz millete 
acıdı ve yapılan hayır ișlerinin, verilen 
sadakaların, duaların, sosyal desteklerin, 
hastanın, yașlının, mağdurun-mazlumun 
dualarının nasıl ișe yaradığını gösteren bir 
gece yașadık. 

Bütün dünya bu nasıl gerçekleșmedi diye 
sonra bunu tartıșmaya bașladı. Bütün 
analizcilerin söylediği; eğer Erdoğan en 
baștan öldürülmüș olsaydı operasyon aslında 
çok iyi gidecekti, o bașarılamayınca bu 
tersine döndü șeklinde o gecenin analizleri 
yapıldı.
 
Ama hamdolsun çok zor bir geceydi, tarihi 
bir kurtuluș mücadelesi verildi; kadınıy-
la-erkeğiyle, yașlısıyla-genciyle bütün toplum 
demokrasinin yanında, vatanının, milletinin, 
ezanının, bayrağının yanında yer aldı ve 100 
yıl önce nasıl Antep’i gazi yapan bir duruș 
varsa, 100 yıl sonra aynı duruș yeniden 
tecelli etti. Bu milletin aslında mayasının ne 
kadar sağlam olduğunu, köklerinin ne kadar 
güçlü ve temiz olduğunu bize gösterdi. Bu 
aslında gelecek adına da umudumuzu da 
artırdı. Gençlerin durușu, gençlerin buradaki 
vatana, millete ve kutsalı üzerindeki sağlam 
durușu, toprağına nasıl sahip çıktığını göster-
mesi de bizim geleceğimiz adına olan 
özgüvenimizi artırdı. Yani her șerde bir hayır 
var, çok șer gibi bașlasa da hayırla biten bir 
geceyi hep birlikte yașadık. 

    AK Parti döneminde, Gaziant-
ep’in yașadığı dönüșümü nasıl 
değerlendirirsiniz?

Önce șehri iyi anlamak lazım, șehrin sosyolo-
jisini, ekonomisini, șehrin siyasetini... 
2001’de șehir Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
kalesi olarak gözüküyordu. 40 bin konutun 30 
bininin çarpık kentleșmiș olan bir șehirde 
șehre nereden girerseniz girin gri gecekondu 
alanıyla girdiğiniz bir șehirdi.

2001’de ben 7. sırada milletvekili adayı 
olduğumda herkesin 3 çıkar, 4 çıkmaz dediği 
bir siyasi iklim vardı. Ama 3 Kasım sabahı 7 

milletvekiliyle burada büyük bir dönüșüm ve 
siyasi milat yașandı. Bütün kaleler yıkıldı.

Burası bir ekonomi ve ticaret șehri aynı 
zamanda. Bu da Güneydoğu’dan gelen göçü 
sürekli teșvik eden bir alan, çünkü sanayi 
șehirlerinde göç bir zorunluluk olarak 
karșınıza çıkıyor. Göçü yönetmeniz için șehrin 
değișimini-dönüșümünü yönetmeniz gereki-
yor, șehrin vizyonunu yönetmeniz gerekiyor. 

Șehir bir taraftan insanlık tarihi kadar eski bir 
șehir. Bütün medeniyetler Roma, Hitit, 
Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti hepsi 
en üst dönemini yașamıș bu topraklarda. Bu 
bize büyük bir kültürel miras veriyor. 

Biz burada ne yaptık? Biz burada özellikle 
ticaret ve sanayi yapımızı güçlü kılmak için 
yapılması gerekenleri yaparken, kültürel 
miras için de arkeoloji üzerinde büyük bir 
restorasyon çalıșmalarına bașladık. Geçmiș 
ve tarihi kimlik ortaya çıkmaya bașladı ve 
buraya bir iç turizm bașladı. Zeugma Müzesi 
Roma dönemini bütün ihtișamıyla ortaya 
çıkarınca dünyaya Çingene Kızının o bakıșı 
bir sembol oldu ve 2011 yılı itibariyle bir dıș 
turizmi sahası olușturmaya bașladı. Özellikle 
bizim dönemimizle beraber bir taraftan 
geçmișine sahip çıkan, bir 
tarafında çağdaș modern 
bir Gaziantep’i inșa etme 
noktasında önemli bir 
noktaya doğru gidiyoruz. 

Benim 2,5 senelik bașkan-
lık dönemimde büyük 
yatırımlarla beraber 2 
milyonluk bir șehir olduk. 

Șuanda yaptığımız çalıș- 
malardan bir tanesi de 
mutfağımızla ilgili. UNES- 
CO Dünya Gastronomi 
Șehri olduk. Dünyanın 8. 
Mutfağı olarak onaylandı. 
Bu 2,5 yılda bir de uluslar-
arası boyutta tanınabilirliği 
olușturduk. Ulusal boyutta 
șehrin rekabet gücünü 
artırmaya çalıștık; akıllı 
șehir, teknolojiyi kullanan 
șehir bakımından rekabet 
gücü ve șehir ekonomisini 

güçlendirmeye çalıștık. 

Bir taraftan da çok zor bir dönemde Bașkan 
oldum. Bölgemiz ateș çemberi, bunun bütün 
negatif algılarını üzerimize çekiyoruz. Sanki 
burası IȘİD’in bir parçasıymıș veya 
Suriye’deki yașanan savaș Gaziantep’te 
yașanıyormuș gibi çok negatif bir algı 
olușmaya müsait bir zaman dilimi. Bunu 
yönetmek için olağanüstü gayret gösterdik. 
350 bin mülteciye ensar-muhacir ilișkisiyle 
onları dıșlamadan toplumda birlikte yașam, 
uyum, adaptasyon-entegrasyon üzerinde 
sosyal projeler ürettik. Hala yoksulluk, eğitim-
sizlik, șehrin en büyük sorunu. Kadınlar 
üzerine, çocuklar üzerine sosyal projeler 
ürettik.  2,5 senede mazeret üretmek için çok 
mazeret vardı, ama hiçbir mazerete 
takılmadan büyük ișleri, yapısal dönüșümleri 
yapmaya, 2030-2040 imar master planı ve 
ulașım master planını çalıștık. Hepsini üst 
üste koyduğumuz zaman Sayın Cumhur-
bașkanımızdan aldığımız bir talimat var, söz 
namustur diyor. Yola çıkarken halkımıza 
verdiğimiz sözü, bașarmamız gereken proje-
leri bașarmak için büyük bir gayret gösteri-
yoruz. İnșallah bunların hepsini gerçeklești- 
rerek 2019’a ulașmıș olacağız.  

    En fazla Suriyeli sığınmacıya ev 
sahipliği yapan illerimizden biri 
olarak Gaziantep halkının siz 
yöneticilere desteğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Bir Gaziantep modeli olușturduk. Șikayet 
eden, sorunun parçası değil, tamam bu böyle 
ama bu krizi nasıl fırsata dönüștürebiliriz, bu 
riski nasıl rızka dönüștürebiliriz diye baktık. 
Bütün șehrin üst düzey yöneticileriyle beraber 
sorun alanlarımız nelerdir, nasıl çözmeliyiz? 
Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, güvenlikte, 
mültecilerle ilgili kısmı nasıl yönetmeliyiz, 
bunu çalıștık, çalıștaylar yaptık, çıktılarını 
aldık Ankara’ya götürdük. Eğitimle ilgili hem 
çocuklarımızın sayısını, eğitim çağında olması 
gereken çocuk sayısını çıkardık. Bizim kendi 
okullarımızda Bașkan olduğumda 3 bin çocuk 
eğitim hayatındaydı ve o okullarda okuyan 
çocuklar, yetim ve öksüz çocuklarımız. Özel 
okul gibi evinden alıyoruz, ulașım masrafı, 
kırtasiyesi, giyim, her șeyi bize dahil olmak 
üzere biz karșılıyoruz. Fakat mevcut 
okullarımız bu ișe uygun olmadığı için yönet-
melik değișmesi gerekiyor. Milli Eğitim 
Bakanımıza gittik, yönetmeliği değiștirdik, șu 
anda 2,5 yılın sonunda Suriyeli mülteci 
eğitime kazandırılan çocuk sayısı 67 bin oldu. 
Bütün Türkiye ortalaması yüzde 30, biz yüzde 
67’yi yakaladık. Bu tamamen bizim kendi iç 
uyumumuz ve bizim birebir bu ișe ne kadar 
önem verdiğimizle alakalı. 
Bir hastanemiz var, mülteci kadınları ve 
çocukları da oradan istifade ettirecek șekilde 
çalıșmalar yaptık.
 
İstihdam konusu en önemli alan, çalıșma 
hayatının düzenlenmesi gerekiyordu, özellikle 
eğitimli kesimin kaçırılmaması gerekiyordu, 
öğretmen, doktor gibi, kalifikasyonu yüksek 
olanların. Bir de bizim kendi ișçimizi, kendi 

esnafımızı rahatsız etmeyecek modeller 
üretilmesi gerekiyordu. Açık ișe kota sistemi 
gibi birtakım formüllerle Gaziantep modelini 
olușturduk ve halk bu bir mecburiyet, bu bir 
tercih değil, siz onların yerinde olabilirdiniz, 
biz komșuluk hakkının gereğini yaptık dedik 
ve halkımız buna destek verdi.

Bundan kaynaklı yan etkilerle ilgili de, konut 
fiyatları yükseliyor, daha fazla konut yapacak 
olan kim? Biziz, șu an kuzey Antep projesine 
bașladık, 50 bin konut yapıyoruz. 

Su en büyük sorun, artık hem büyük bir 
kuraklık var, hem su yetmiyor. Düzbağ 
Barajı’nda yaklașık eski parayla 1,5 katrilyon-
luk büyük bir yatırımı hızlı bir șekilde devreye 
aldık. Elbette sorun var, ama kim çözecek 
dendiğinde, onlara çözümü de beraberinde 
götürünce o toplumdaki kutuplașmayı, 
ayrıștırmayı önleyecek tedbirler alarak süreci 
yönetmeye çalıșıyoruz. Söylemler burada çok 
önemli, kardeșlik hukukunu çalıșıyoruz. Ve 
yarın bu bittiğinde herkes vatanına 
dönecek… Örneğin Cerablus’ta bunu 

yașadık. Cerablus’un suyunu getirdik, 
Okulların onarımını yaptık, oradaki belediyeci-
lik hizmeti normalleșince 3 bin olan Cerablus 
nüfusu bir anda 40 bine çıktı, șehirden oraya 
dönmeye bașladılar. Bu da onlara aslında 
söylediğimiz șeyin örneği oldu, güvenli bölge 
oluștuğu zaman herkes kendi toprağına 
dönecek, biraz sabırlı olun dediğimizde 
toplum buna da destek oldu.

     Geçmiște Aile ve Sosyal Politika- 
lar Bakanlığı ve Kadın Kolları 
Bașkanlığı yapmıș birisi olarak, AK 
Parti hükümetleri döneminde 
kadınlara yönelik yapılan çalıșmalar 
hakkında ne düșünüyorsunuz?

Ben 2001’den beri bir kadın olarak ne kattığı-
na birebir șahit oldum. Eğer bu parti olmasay-
dı, benim bir kadın vekil olarak burada ilk 
vekil olmam mümkün değildi.  Bu AK Parti’yle 
beraber oldu. Ben hatta Cumhuriyet Halk 
Partisinin milletvekillerine, Cumhuriyet kadar 
eskisiniz, ama bir kadın vekil çıkara-
mamıșsınız diye çok rahat ilk dönemler espri 
yapıyordum. Kadının birey olarak güçlenmesi, 
aile değerleriyle beraber kadının güçlenmesi, 
kadının toplumdaki durumu, karar alma 
mekanizmasına tașınması konusunda tam bir 
sessiz devrim yașandı. Hukuki olarak birçok 
düzenleme yapıldı, benim Bakanlığım döne-
minde 4 büyük yasa çıkardık kadının yașamı-
na dair. Hukuki düzenlemelerle beraber 
sosyal destek ve sosyal projeler, mesela 
bütün verilen sosyal destekler kadın merkezli 
verildi, kadına verildi, aileye verilecek destek 
kadına verildi. Bu sayede kadının kendini 

özgüvenli hissetmesi, gönül bağını kuvvetlen- 
dirmesi hem kendi yöneticilerine, hem 
hükümetine güvenini arttırdı. Kadın mutlu 
olursa, sağlıklı olursa toplum mutlu ve sağlıklı 
oluyor. Bütün bunlar direkt çocukları ve aileyi 
etkiliyor ve toplumun temel tașı aile olunca 
kadının üzerinde yaptığınız her șeyin domino 
etkisi çok kuvvetli oluyor. 

Belediye meclis üyelerinde kadınlar seçil- 
meye bașlandı. Ekonomik alanda biz ilk 
geldiğimizde yüzde 24’tü istihdamda kadın 
oranı, șu anda yüzde 30’lara çıktı. Üniversi- 
teye giden kız çocuklarının oranı yüzde 
14’lerden yüzde 40’lara çıktı. 

2023, 2071 vizyonunda kadını dıșlayan bir 
bakıșın hiçbir hedefe ulașılamayacağı 
anlayıșıyla bir kalkınma projesinin ana damarı 
yapıldı. Kadınlarımızda da bunu gördü. 
Maalesef zaman zaman yașanan bazı olaylar 
sanki bunların hiçbirinin AK Parti döneminde 
yapılmamıș, hep kadın geriye götürülmüș gibi 
de bir negatif algı olușturulmaya çalıșılıyor, o 
yüzden buna asla müsaade etmemek lazım, 
yapılanları sürekli hatırlatmak, hatırlamak, 
yașamak ve yașatmak lazım. Bu konu bizim 
en güçlü olduğumuz konu. Sayın Cumhur-
bașkanımız 25 Kasım Kadına Yönelik Șiddetle 
Mücadele Gününde KADEM’in toplantısında o 
kadar çok net mesajlar verdi ki, kadının bir 
özne olduğu, nesne olmadığı, kadının töre ve 
gelenekler noktasında farklı algılanacak 
șeylere müsaade edilmemesi gerektiğini, çok 
güçlü mesajlarla yeniden kadını merkez alan 
bakıș açısını güncelledi. O güçlü mesajları 
sürekli topluma anlatmak ve yaymak gereki-
yor.

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

Burada en önemli șey toplumla kader bağı 
olușturmak, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, 
sağlıkta bir ve beraber olma yolculuğudur. 
Toplumun güveni, bizim samimiyetimiz, Sayın 
Cumhurbașkanımız ve Bașbakanımızın 
liderliğinde yöneticilerin sevgi ve muhabbet 
bağı. Bu duygu yönetildiği zaman ben hiçbir 
seçimden korkmuyorum, çünkü kendinin 
düșünüldüğünü, kendinin bu manada dikkate 
alındığını, önem verildiğini toplum hissettiği 
zaman bütün desteğini veriyor, biz o duyguyu 
kaybetmedik. O duyguyu kaybetmediğimiz 
sürece de toplum sürekli arkamızdan gelecek 
ve arkamızı döndüğümüz zaman arkamızın 
çok sağlam olduğunu göreceğiz. Önemli olan 
șey toplumla olan o mesafeyi sürekli kapalı 
tutmak açmamak. Bu da hakikaten hem 
liderin durușu, hem de toplumun feraseti. 
Nasıl 15 Temmuz bu iki duygu üzerinden 
yönetildiyse, 15 yıl da bu iki duygu üzerinden 
yönetildi. Bu duyguyu kaybetmeden 
götürdüğümüz sürece bütün hedeflere ulașa-
cağımızı düșünüyorum ben.  Sayın 
Bașbakanımızın da burada soğukkanlılığı, 
iletișime açık, kaynaștırıcı yapısı bütün 
kesimlere sıcak durușu gelinen noktada çok 
büyük bir katkısı olduğunu düșünüyorum. 
İnșallah biz önümüzdeki anayasayı değiștire-
bilecek șekilde Parlamento’dan desteği alınca 
halkımızın da çok yüksek bir destekle buna 
destek vereceğini düșünüyorum. Üç dönem 
milletvekilliği yapmıș birisi olarak aslında 
yasamanın ne kadar zayıf kaldığını, yürüt-
menin tamamen kontrolünde olduğunu, oysa 
yasamanın, yürütme ve yargının tam bir 
kuvvetler ayrılığına göre çalıșması gerektiğini 
dönüștüren bir Cumhurbașkanlığı modeline 
Türkiye’nin ihtiyacı var bu bir yapısal 
dönüșüm. Çünkü orta gelir tuzağından 
çıkmamız içinde bu mevcut yapı bizi ilerletmi-
yor, yapısal dönüșüme ihtiyacımız var ve bu 
yeni model șu anda ben Büyükșehir Belediye 
Bașkanı olarak nasıl bir Bașkansam ve nasıl 

bana verilen yasayı, yetkileri kullandığımda 
çok hızlı iș yapabiliyorsam aynı hıza 
Türkiye’nin ulașması gerekiyor. Bürokratik 
oligarșiden kurtulup çok daha hızlı iș 
yapabilme gücüne ulașması gerekiyor, bu 
model de bizi buraya götürecek ve ulașmamız 
gereken hedeflere çok daha hızlı ulașmamızı 
sağlayacak.

Ben bütün makamlarda görev yaptım 
teșkilatçılığın ne kadar önemli olduğunu da 
birebir kardeșiniz olarak söylüyorum: En zoru, 
çünkü gönüllü yapılan bir iș verecek bir șeyin 
olacak AK Parti teșkilatına. Zamanın olacak, 
birikimin, enerjin olacak ve bunu sürdürülebi- 
lir șekilde bakacaksın, asla bireysel bir hesap 
değil, toplum menfaati üzerinden bunu 
olușturacaksın. Bizim teșkilatçılık anlayıșımız 
çok farklı bir teșkilat anlayıșı bir kutlu yolcu-
luğun anlayıșı. Burada bu duygu bizi çok 
kuvvetli tutuyor ve gönüldașlar bir aile birliği 
içerisinde teșkilatlarımızla beraber yolculuğu 
götürdüğümüz zaman onlar bizim elimiz, 
ayağımız, gözümüz kulağımız oluyor ve birlik-
ten kuvvet doğuyor. Zaten bu kadar hızlı bir 
șekilde var olmamız ve var olduktan sonra bu 
kadar bu iși sürdürülebilir kılmamızdaki en 
büyük șeyde teșkilat yapımız ve örgütümüzün 
gücü. Onlardan aldığımız güçle biz bunları 
bașarabiliyoruz, hepsinden Allah razı olsun.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İsrail'in son saldırılarında yıkılan Gazze'deki 
9 caminin yeniden imarı çalışmalarına Eylül 2015'te başlandığını bildirmişti. 

Filistin Vakıflar Bakanlığının açıklamasına göre, 
İsrail'in 2014'teki saldırılarında Gazze'deki 64 cami tamamen yıkılırken 150'si de 

kısmen tahrip olmuştu.
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TÜRKİYE DİYANET VAKFI HEYETİ 

GAZZE'DE
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti Gazze Şeridi'nde İsrail'in son 
saldırılarında yıkılan ve Türkiye'nin yeniden imarını üstlendiği 

camilerde incelemelerde bulundu.

İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Șeridi'ne 7 Temmuz 2014'te bașlat-
tığı ve 51 gün süren saldırılarda 2 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiș, yaklașık 

12 bin ev tamamen yıkılmıș, 160 bin ev hasar görmüștü.



     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz ve 
bu girișimin toplumda meydana 
getirdiği etkiler nelerdir?

1980 darbesinde genç sayılırdım, bu darbe 
genç kızlık dönemime denk geldi. 1980 
darbesinden sonraki yașananların hepsine de 
öğrenciyken șahitlik ettik. Ülkenin bundan 
nasıl zarar gördüğünü, nasıl sıkıntılar 
yașandığını bir öğrenci gözüyle yașama 
talihsizliğimiz oldu. 90’lı yıllarda 28 Șubat’la 
beraber yașananlar, özellikle muhafazakar 
kesimin çektiği sıkıntılara bir mühendis 
olarak șahit oldum. Son 15 yılda ise 
Partimizde siyaseten birçok kademede 
bulundum; Genel Merkez Kadın Kolu Bașkan-
lığı, kurucu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
șuan Gaziantep Büyükșehir Belediye Bașkan-
lığı. Bu süreçte parti kapatmalar, 367’ler, 
bunların hepsini tek tek yașayan bir 
kardeșinizim. 

Bunların hepsini yașarken 15 Temmuz’u bu 
tecrübeye rağmen yașayabileceğimiz hiç 
aklıma gelmedi. Çünkü kendi içimizden, 
kendi kurumlarımızdan kișilerin kendi 
kardeșlerimizi vuracağını hiç düșünemedim. 
İlk duyduğumda da, “kafayı mı yediniz, 2016 
Türkiye’si, burası ne darbesi” diye de tepki 
verdim. Ama 1 saat içerisinde olayın ne kadar 
önemli ve ne kadar iyi çalıșılmıș bir olay 
olduğunu anlamaya bașlayınca bu sefer 
hemen müdahale edip buna tedbir alma, 
buradan en az zararla șehrimizi ve ülkemizi 
çıkarmak için ne yapabilirizi 
düșünmeye bașladım. Tabii 
ilk bunu hazmetmek çok 
kolay bir șey değildi, çok 
ağırdı, gönlüm çok yoruldu, 
bu nasıl yapılır, bunu nasıl bize yaparlar, bizi 
nasıl üçüncü dünya ülkesiymiș gibi bütün 
dünyaya rezil ederler diye de içimden birçok 
farklı duyguları yașadığım bir 1 saat oldu. 

Ben o sırada İstanbul’daydım, bir televizyon 
programında Suriyeli mültecilerle ilgili 
yapılanları anlatıyordum. İstanbul’da Boğazda 
köprünün giriși kapatılmıș denilince, ben 
dedim ki bu iç güvenlikle ilgili yapılan bir 
șeydir. Sonradan gelen haberlerde bunun bir 
darbe girișimi olduğu netleșince, dediler ki; 
Bașkanım, durum ciddi, burada kalın. Olmaz 
benim derhal memlekete dönmem lazım 
dedim. O yol süreci, F16’lar, Sayın Cumhur-
bașkanımızın İstanbul havaalanına iniși; 
bunların hepsini yașarken bir taraftan da 

șehirde valimizle ve çalıșma arkadașlarımızla 
Gaziantep’i yönettik. 

Özellikle Tugay Komutanımızın çok farklı 
söylemler içerisinde olduğunu ve ben bana 
verilecek talimata bakarım gibi söylemleri 
söylediğini duyduğum zaman hemen 
arkadașlara dedim ki; oradan içeriden tanklar 
dıșarıya çıkacaksa, burada bizim gücümüz 
ne? İș makinelerimiz, otobüslerimiz, biz 
bunların hepsini tugayın önüne yığdık, ilk 
yığan belediye olduk biz.

Sonra sosyal medya üzerinden halkımızın 
rahat olmalarını, Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Bașbakanımızın talimatlarını gereğini 
yerine getirmelerini, herkesin demokrasi 
nöbeti için demokrasi meydanına gitmesini 
söyledik.
 
İki șey yaptık. Bir taraftan Tugayın önünü 
bütün makinelerimizi yığıp bütün çalıșan-
larımızı oraya yığdık, bir taraftan da 
halkımızın demokrasi meydanına gelmesi için 
bütün çalıșmaları yaptık.  Zaten sabaha karșı 
bütün Türkiye’de o yapılan çalıșmanın sonun-
da darbenin gerçekleșemeyeceğini ve kanlı 
darbe girișiminin bașarısızlıkla sonuçlandığı 
bir sabahı hep birlikte karșılamıș olduk.

Daha önceki Tugay Komutanının benim 
yerime Büyükșehir Belediye Bașkanı olarak 
atandığını gösteren listelerin çıkması, aslında 
çok ciddi bir altyapı yapıldığını, çok ciddi bir 
hazırlık yapıldığını, fakat hesabın üzerindeki 
hesap, göklerden gelen kararın ve milletin 
ferasetinin bunun nasıl terse çevirdiğine șahit 
olduk. Hem Cumhurbașkanımızın cesareti, 
hem milletin ona olan sevgisi, muhabbeti ve 
feraseti. O gittiği zaman, baș gittiği zaman 
gövdenin nasıl dağılacağı yönündeki kanaati 
ve ikisinin birbirine olan kader yolculuğu yine 
tecelli etti. Yüce Mevla’m da bu aziz millete 
acıdı ve yapılan hayır ișlerinin, verilen 
sadakaların, duaların, sosyal desteklerin, 
hastanın, yașlının, mağdurun-mazlumun 
dualarının nasıl ișe yaradığını gösteren bir 
gece yașadık. 

Bütün dünya bu nasıl gerçekleșmedi diye 
sonra bunu tartıșmaya bașladı. Bütün 
analizcilerin söylediği; eğer Erdoğan en 
baștan öldürülmüș olsaydı operasyon aslında 
çok iyi gidecekti, o bașarılamayınca bu 
tersine döndü șeklinde o gecenin analizleri 
yapıldı.
 
Ama hamdolsun çok zor bir geceydi, tarihi 
bir kurtuluș mücadelesi verildi; kadınıy-
la-erkeğiyle, yașlısıyla-genciyle bütün toplum 
demokrasinin yanında, vatanının, milletinin, 
ezanının, bayrağının yanında yer aldı ve 100 
yıl önce nasıl Antep’i gazi yapan bir duruș 
varsa, 100 yıl sonra aynı duruș yeniden 
tecelli etti. Bu milletin aslında mayasının ne 
kadar sağlam olduğunu, köklerinin ne kadar 
güçlü ve temiz olduğunu bize gösterdi. Bu 
aslında gelecek adına da umudumuzu da 
artırdı. Gençlerin durușu, gençlerin buradaki 
vatana, millete ve kutsalı üzerindeki sağlam 
durușu, toprağına nasıl sahip çıktığını göster-
mesi de bizim geleceğimiz adına olan 
özgüvenimizi artırdı. Yani her șerde bir hayır 
var, çok șer gibi bașlasa da hayırla biten bir 
geceyi hep birlikte yașadık. 

    AK Parti döneminde, Gaziant-
ep’in yașadığı dönüșümü nasıl 
değerlendirirsiniz?

Önce șehri iyi anlamak lazım, șehrin sosyolo-
jisini, ekonomisini, șehrin siyasetini... 
2001’de șehir Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
kalesi olarak gözüküyordu. 40 bin konutun 30 
bininin çarpık kentleșmiș olan bir șehirde 
șehre nereden girerseniz girin gri gecekondu 
alanıyla girdiğiniz bir șehirdi.

2001’de ben 7. sırada milletvekili adayı 
olduğumda herkesin 3 çıkar, 4 çıkmaz dediği 
bir siyasi iklim vardı. Ama 3 Kasım sabahı 7 

milletvekiliyle burada büyük bir dönüșüm ve 
siyasi milat yașandı. Bütün kaleler yıkıldı.

Burası bir ekonomi ve ticaret șehri aynı 
zamanda. Bu da Güneydoğu’dan gelen göçü 
sürekli teșvik eden bir alan, çünkü sanayi 
șehirlerinde göç bir zorunluluk olarak 
karșınıza çıkıyor. Göçü yönetmeniz için șehrin 
değișimini-dönüșümünü yönetmeniz gereki-
yor, șehrin vizyonunu yönetmeniz gerekiyor. 

Șehir bir taraftan insanlık tarihi kadar eski bir 
șehir. Bütün medeniyetler Roma, Hitit, 
Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti hepsi 
en üst dönemini yașamıș bu topraklarda. Bu 
bize büyük bir kültürel miras veriyor. 

Biz burada ne yaptık? Biz burada özellikle 
ticaret ve sanayi yapımızı güçlü kılmak için 
yapılması gerekenleri yaparken, kültürel 
miras için de arkeoloji üzerinde büyük bir 
restorasyon çalıșmalarına bașladık. Geçmiș 
ve tarihi kimlik ortaya çıkmaya bașladı ve 
buraya bir iç turizm bașladı. Zeugma Müzesi 
Roma dönemini bütün ihtișamıyla ortaya 
çıkarınca dünyaya Çingene Kızının o bakıșı 
bir sembol oldu ve 2011 yılı itibariyle bir dıș 
turizmi sahası olușturmaya bașladı. Özellikle 
bizim dönemimizle beraber bir taraftan 
geçmișine sahip çıkan, bir 
tarafında çağdaș modern 
bir Gaziantep’i inșa etme 
noktasında önemli bir 
noktaya doğru gidiyoruz. 

Benim 2,5 senelik bașkan-
lık dönemimde büyük 
yatırımlarla beraber 2 
milyonluk bir șehir olduk. 

Șuanda yaptığımız çalıș- 
malardan bir tanesi de 
mutfağımızla ilgili. UNES- 
CO Dünya Gastronomi 
Șehri olduk. Dünyanın 8. 
Mutfağı olarak onaylandı. 
Bu 2,5 yılda bir de uluslar-
arası boyutta tanınabilirliği 
olușturduk. Ulusal boyutta 
șehrin rekabet gücünü 
artırmaya çalıștık; akıllı 
șehir, teknolojiyi kullanan 
șehir bakımından rekabet 
gücü ve șehir ekonomisini 

güçlendirmeye çalıștık. 

Bir taraftan da çok zor bir dönemde Bașkan 
oldum. Bölgemiz ateș çemberi, bunun bütün 
negatif algılarını üzerimize çekiyoruz. Sanki 
burası IȘİD’in bir parçasıymıș veya 
Suriye’deki yașanan savaș Gaziantep’te 
yașanıyormuș gibi çok negatif bir algı 
olușmaya müsait bir zaman dilimi. Bunu 
yönetmek için olağanüstü gayret gösterdik. 
350 bin mülteciye ensar-muhacir ilișkisiyle 
onları dıșlamadan toplumda birlikte yașam, 
uyum, adaptasyon-entegrasyon üzerinde 
sosyal projeler ürettik. Hala yoksulluk, eğitim-
sizlik, șehrin en büyük sorunu. Kadınlar 
üzerine, çocuklar üzerine sosyal projeler 
ürettik.  2,5 senede mazeret üretmek için çok 
mazeret vardı, ama hiçbir mazerete 
takılmadan büyük ișleri, yapısal dönüșümleri 
yapmaya, 2030-2040 imar master planı ve 
ulașım master planını çalıștık. Hepsini üst 
üste koyduğumuz zaman Sayın Cumhur-
bașkanımızdan aldığımız bir talimat var, söz 
namustur diyor. Yola çıkarken halkımıza 
verdiğimiz sözü, bașarmamız gereken proje-
leri bașarmak için büyük bir gayret gösteri-
yoruz. İnșallah bunların hepsini gerçeklești- 
rerek 2019’a ulașmıș olacağız.  

    En fazla Suriyeli sığınmacıya ev 
sahipliği yapan illerimizden biri 
olarak Gaziantep halkının siz 
yöneticilere desteğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Bir Gaziantep modeli olușturduk. Șikayet 
eden, sorunun parçası değil, tamam bu böyle 
ama bu krizi nasıl fırsata dönüștürebiliriz, bu 
riski nasıl rızka dönüștürebiliriz diye baktık. 
Bütün șehrin üst düzey yöneticileriyle beraber 
sorun alanlarımız nelerdir, nasıl çözmeliyiz? 
Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, güvenlikte, 
mültecilerle ilgili kısmı nasıl yönetmeliyiz, 
bunu çalıștık, çalıștaylar yaptık, çıktılarını 
aldık Ankara’ya götürdük. Eğitimle ilgili hem 
çocuklarımızın sayısını, eğitim çağında olması 
gereken çocuk sayısını çıkardık. Bizim kendi 
okullarımızda Bașkan olduğumda 3 bin çocuk 
eğitim hayatındaydı ve o okullarda okuyan 
çocuklar, yetim ve öksüz çocuklarımız. Özel 
okul gibi evinden alıyoruz, ulașım masrafı, 
kırtasiyesi, giyim, her șeyi bize dahil olmak 
üzere biz karșılıyoruz. Fakat mevcut 
okullarımız bu ișe uygun olmadığı için yönet-
melik değișmesi gerekiyor. Milli Eğitim 
Bakanımıza gittik, yönetmeliği değiștirdik, șu 
anda 2,5 yılın sonunda Suriyeli mülteci 
eğitime kazandırılan çocuk sayısı 67 bin oldu. 
Bütün Türkiye ortalaması yüzde 30, biz yüzde 
67’yi yakaladık. Bu tamamen bizim kendi iç 
uyumumuz ve bizim birebir bu ișe ne kadar 
önem verdiğimizle alakalı. 
Bir hastanemiz var, mülteci kadınları ve 
çocukları da oradan istifade ettirecek șekilde 
çalıșmalar yaptık.
 
İstihdam konusu en önemli alan, çalıșma 
hayatının düzenlenmesi gerekiyordu, özellikle 
eğitimli kesimin kaçırılmaması gerekiyordu, 
öğretmen, doktor gibi, kalifikasyonu yüksek 
olanların. Bir de bizim kendi ișçimizi, kendi 

esnafımızı rahatsız etmeyecek modeller 
üretilmesi gerekiyordu. Açık ișe kota sistemi 
gibi birtakım formüllerle Gaziantep modelini 
olușturduk ve halk bu bir mecburiyet, bu bir 
tercih değil, siz onların yerinde olabilirdiniz, 
biz komșuluk hakkının gereğini yaptık dedik 
ve halkımız buna destek verdi.

Bundan kaynaklı yan etkilerle ilgili de, konut 
fiyatları yükseliyor, daha fazla konut yapacak 
olan kim? Biziz, șu an kuzey Antep projesine 
bașladık, 50 bin konut yapıyoruz. 

Su en büyük sorun, artık hem büyük bir 
kuraklık var, hem su yetmiyor. Düzbağ 
Barajı’nda yaklașık eski parayla 1,5 katrilyon-
luk büyük bir yatırımı hızlı bir șekilde devreye 
aldık. Elbette sorun var, ama kim çözecek 
dendiğinde, onlara çözümü de beraberinde 
götürünce o toplumdaki kutuplașmayı, 
ayrıștırmayı önleyecek tedbirler alarak süreci 
yönetmeye çalıșıyoruz. Söylemler burada çok 
önemli, kardeșlik hukukunu çalıșıyoruz. Ve 
yarın bu bittiğinde herkes vatanına 
dönecek… Örneğin Cerablus’ta bunu 

yașadık. Cerablus’un suyunu getirdik, 
Okulların onarımını yaptık, oradaki belediyeci-
lik hizmeti normalleșince 3 bin olan Cerablus 
nüfusu bir anda 40 bine çıktı, șehirden oraya 
dönmeye bașladılar. Bu da onlara aslında 
söylediğimiz șeyin örneği oldu, güvenli bölge 
oluștuğu zaman herkes kendi toprağına 
dönecek, biraz sabırlı olun dediğimizde 
toplum buna da destek oldu.

     Geçmiște Aile ve Sosyal Politika- 
lar Bakanlığı ve Kadın Kolları 
Bașkanlığı yapmıș birisi olarak, AK 
Parti hükümetleri döneminde 
kadınlara yönelik yapılan çalıșmalar 
hakkında ne düșünüyorsunuz?

Ben 2001’den beri bir kadın olarak ne kattığı-
na birebir șahit oldum. Eğer bu parti olmasay-
dı, benim bir kadın vekil olarak burada ilk 
vekil olmam mümkün değildi.  Bu AK Parti’yle 
beraber oldu. Ben hatta Cumhuriyet Halk 
Partisinin milletvekillerine, Cumhuriyet kadar 
eskisiniz, ama bir kadın vekil çıkara-
mamıșsınız diye çok rahat ilk dönemler espri 
yapıyordum. Kadının birey olarak güçlenmesi, 
aile değerleriyle beraber kadının güçlenmesi, 
kadının toplumdaki durumu, karar alma 
mekanizmasına tașınması konusunda tam bir 
sessiz devrim yașandı. Hukuki olarak birçok 
düzenleme yapıldı, benim Bakanlığım döne-
minde 4 büyük yasa çıkardık kadının yașamı-
na dair. Hukuki düzenlemelerle beraber 
sosyal destek ve sosyal projeler, mesela 
bütün verilen sosyal destekler kadın merkezli 
verildi, kadına verildi, aileye verilecek destek 
kadına verildi. Bu sayede kadının kendini 

özgüvenli hissetmesi, gönül bağını kuvvetlen- 
dirmesi hem kendi yöneticilerine, hem 
hükümetine güvenini arttırdı. Kadın mutlu 
olursa, sağlıklı olursa toplum mutlu ve sağlıklı 
oluyor. Bütün bunlar direkt çocukları ve aileyi 
etkiliyor ve toplumun temel tașı aile olunca 
kadının üzerinde yaptığınız her șeyin domino 
etkisi çok kuvvetli oluyor. 

Belediye meclis üyelerinde kadınlar seçil- 
meye bașlandı. Ekonomik alanda biz ilk 
geldiğimizde yüzde 24’tü istihdamda kadın 
oranı, șu anda yüzde 30’lara çıktı. Üniversi- 
teye giden kız çocuklarının oranı yüzde 
14’lerden yüzde 40’lara çıktı. 

2023, 2071 vizyonunda kadını dıșlayan bir 
bakıșın hiçbir hedefe ulașılamayacağı 
anlayıșıyla bir kalkınma projesinin ana damarı 
yapıldı. Kadınlarımızda da bunu gördü. 
Maalesef zaman zaman yașanan bazı olaylar 
sanki bunların hiçbirinin AK Parti döneminde 
yapılmamıș, hep kadın geriye götürülmüș gibi 
de bir negatif algı olușturulmaya çalıșılıyor, o 
yüzden buna asla müsaade etmemek lazım, 
yapılanları sürekli hatırlatmak, hatırlamak, 
yașamak ve yașatmak lazım. Bu konu bizim 
en güçlü olduğumuz konu. Sayın Cumhur-
bașkanımız 25 Kasım Kadına Yönelik Șiddetle 
Mücadele Gününde KADEM’in toplantısında o 
kadar çok net mesajlar verdi ki, kadının bir 
özne olduğu, nesne olmadığı, kadının töre ve 
gelenekler noktasında farklı algılanacak 
șeylere müsaade edilmemesi gerektiğini, çok 
güçlü mesajlarla yeniden kadını merkez alan 
bakıș açısını güncelledi. O güçlü mesajları 
sürekli topluma anlatmak ve yaymak gereki-
yor.

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

Burada en önemli șey toplumla kader bağı 
olușturmak, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, 
sağlıkta bir ve beraber olma yolculuğudur. 
Toplumun güveni, bizim samimiyetimiz, Sayın 
Cumhurbașkanımız ve Bașbakanımızın 
liderliğinde yöneticilerin sevgi ve muhabbet 
bağı. Bu duygu yönetildiği zaman ben hiçbir 
seçimden korkmuyorum, çünkü kendinin 
düșünüldüğünü, kendinin bu manada dikkate 
alındığını, önem verildiğini toplum hissettiği 
zaman bütün desteğini veriyor, biz o duyguyu 
kaybetmedik. O duyguyu kaybetmediğimiz 
sürece de toplum sürekli arkamızdan gelecek 
ve arkamızı döndüğümüz zaman arkamızın 
çok sağlam olduğunu göreceğiz. Önemli olan 
șey toplumla olan o mesafeyi sürekli kapalı 
tutmak açmamak. Bu da hakikaten hem 
liderin durușu, hem de toplumun feraseti. 
Nasıl 15 Temmuz bu iki duygu üzerinden 
yönetildiyse, 15 yıl da bu iki duygu üzerinden 
yönetildi. Bu duyguyu kaybetmeden 
götürdüğümüz sürece bütün hedeflere ulașa-
cağımızı düșünüyorum ben.  Sayın 
Bașbakanımızın da burada soğukkanlılığı, 
iletișime açık, kaynaștırıcı yapısı bütün 
kesimlere sıcak durușu gelinen noktada çok 
büyük bir katkısı olduğunu düșünüyorum. 
İnșallah biz önümüzdeki anayasayı değiștire-
bilecek șekilde Parlamento’dan desteği alınca 
halkımızın da çok yüksek bir destekle buna 
destek vereceğini düșünüyorum. Üç dönem 
milletvekilliği yapmıș birisi olarak aslında 
yasamanın ne kadar zayıf kaldığını, yürüt-
menin tamamen kontrolünde olduğunu, oysa 
yasamanın, yürütme ve yargının tam bir 
kuvvetler ayrılığına göre çalıșması gerektiğini 
dönüștüren bir Cumhurbașkanlığı modeline 
Türkiye’nin ihtiyacı var bu bir yapısal 
dönüșüm. Çünkü orta gelir tuzağından 
çıkmamız içinde bu mevcut yapı bizi ilerletmi-
yor, yapısal dönüșüme ihtiyacımız var ve bu 
yeni model șu anda ben Büyükșehir Belediye 
Bașkanı olarak nasıl bir Bașkansam ve nasıl 

bana verilen yasayı, yetkileri kullandığımda 
çok hızlı iș yapabiliyorsam aynı hıza 
Türkiye’nin ulașması gerekiyor. Bürokratik 
oligarșiden kurtulup çok daha hızlı iș 
yapabilme gücüne ulașması gerekiyor, bu 
model de bizi buraya götürecek ve ulașmamız 
gereken hedeflere çok daha hızlı ulașmamızı 
sağlayacak.

Ben bütün makamlarda görev yaptım 
teșkilatçılığın ne kadar önemli olduğunu da 
birebir kardeșiniz olarak söylüyorum: En zoru, 
çünkü gönüllü yapılan bir iș verecek bir șeyin 
olacak AK Parti teșkilatına. Zamanın olacak, 
birikimin, enerjin olacak ve bunu sürdürülebi- 
lir șekilde bakacaksın, asla bireysel bir hesap 
değil, toplum menfaati üzerinden bunu 
olușturacaksın. Bizim teșkilatçılık anlayıșımız 
çok farklı bir teșkilat anlayıșı bir kutlu yolcu-
luğun anlayıșı. Burada bu duygu bizi çok 
kuvvetli tutuyor ve gönüldașlar bir aile birliği 
içerisinde teșkilatlarımızla beraber yolculuğu 
götürdüğümüz zaman onlar bizim elimiz, 
ayağımız, gözümüz kulağımız oluyor ve birlik-
ten kuvvet doğuyor. Zaten bu kadar hızlı bir 
șekilde var olmamız ve var olduktan sonra bu 
kadar bu iși sürdürülebilir kılmamızdaki en 
büyük șeyde teșkilat yapımız ve örgütümüzün 
gücü. Onlardan aldığımız güçle biz bunları 
bașarabiliyoruz, hepsinden Allah razı olsun.
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     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz ve 
bu girișimin toplumda meydana 
getirdiği etkiler nelerdir?

1980 darbesinde genç sayılırdım, bu darbe 
genç kızlık dönemime denk geldi. 1980 
darbesinden sonraki yașananların hepsine de 
öğrenciyken șahitlik ettik. Ülkenin bundan 
nasıl zarar gördüğünü, nasıl sıkıntılar 
yașandığını bir öğrenci gözüyle yașama 
talihsizliğimiz oldu. 90’lı yıllarda 28 Șubat’la 
beraber yașananlar, özellikle muhafazakar 
kesimin çektiği sıkıntılara bir mühendis 
olarak șahit oldum. Son 15 yılda ise 
Partimizde siyaseten birçok kademede 
bulundum; Genel Merkez Kadın Kolu Bașkan-
lığı, kurucu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
șuan Gaziantep Büyükșehir Belediye Bașkan-
lığı. Bu süreçte parti kapatmalar, 367’ler, 
bunların hepsini tek tek yașayan bir 
kardeșinizim. 

Bunların hepsini yașarken 15 Temmuz’u bu 
tecrübeye rağmen yașayabileceğimiz hiç 
aklıma gelmedi. Çünkü kendi içimizden, 
kendi kurumlarımızdan kișilerin kendi 
kardeșlerimizi vuracağını hiç düșünemedim. 
İlk duyduğumda da, “kafayı mı yediniz, 2016 
Türkiye’si, burası ne darbesi” diye de tepki 
verdim. Ama 1 saat içerisinde olayın ne kadar 
önemli ve ne kadar iyi çalıșılmıș bir olay 
olduğunu anlamaya bașlayınca bu sefer 
hemen müdahale edip buna tedbir alma, 
buradan en az zararla șehrimizi ve ülkemizi 
çıkarmak için ne yapabilirizi 
düșünmeye bașladım. Tabii 
ilk bunu hazmetmek çok 
kolay bir șey değildi, çok 
ağırdı, gönlüm çok yoruldu, 
bu nasıl yapılır, bunu nasıl bize yaparlar, bizi 
nasıl üçüncü dünya ülkesiymiș gibi bütün 
dünyaya rezil ederler diye de içimden birçok 
farklı duyguları yașadığım bir 1 saat oldu. 

Ben o sırada İstanbul’daydım, bir televizyon 
programında Suriyeli mültecilerle ilgili 
yapılanları anlatıyordum. İstanbul’da Boğazda 
köprünün giriși kapatılmıș denilince, ben 
dedim ki bu iç güvenlikle ilgili yapılan bir 
șeydir. Sonradan gelen haberlerde bunun bir 
darbe girișimi olduğu netleșince, dediler ki; 
Bașkanım, durum ciddi, burada kalın. Olmaz 
benim derhal memlekete dönmem lazım 
dedim. O yol süreci, F16’lar, Sayın Cumhur-
bașkanımızın İstanbul havaalanına iniși; 
bunların hepsini yașarken bir taraftan da 

șehirde valimizle ve çalıșma arkadașlarımızla 
Gaziantep’i yönettik. 

Özellikle Tugay Komutanımızın çok farklı 
söylemler içerisinde olduğunu ve ben bana 
verilecek talimata bakarım gibi söylemleri 
söylediğini duyduğum zaman hemen 
arkadașlara dedim ki; oradan içeriden tanklar 
dıșarıya çıkacaksa, burada bizim gücümüz 
ne? İș makinelerimiz, otobüslerimiz, biz 
bunların hepsini tugayın önüne yığdık, ilk 
yığan belediye olduk biz.

Sonra sosyal medya üzerinden halkımızın 
rahat olmalarını, Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Bașbakanımızın talimatlarını gereğini 
yerine getirmelerini, herkesin demokrasi 
nöbeti için demokrasi meydanına gitmesini 
söyledik.
 
İki șey yaptık. Bir taraftan Tugayın önünü 
bütün makinelerimizi yığıp bütün çalıșan-
larımızı oraya yığdık, bir taraftan da 
halkımızın demokrasi meydanına gelmesi için 
bütün çalıșmaları yaptık.  Zaten sabaha karșı 
bütün Türkiye’de o yapılan çalıșmanın sonun-
da darbenin gerçekleșemeyeceğini ve kanlı 
darbe girișiminin bașarısızlıkla sonuçlandığı 
bir sabahı hep birlikte karșılamıș olduk.

Daha önceki Tugay Komutanının benim 
yerime Büyükșehir Belediye Bașkanı olarak 
atandığını gösteren listelerin çıkması, aslında 
çok ciddi bir altyapı yapıldığını, çok ciddi bir 
hazırlık yapıldığını, fakat hesabın üzerindeki 
hesap, göklerden gelen kararın ve milletin 
ferasetinin bunun nasıl terse çevirdiğine șahit 
olduk. Hem Cumhurbașkanımızın cesareti, 
hem milletin ona olan sevgisi, muhabbeti ve 
feraseti. O gittiği zaman, baș gittiği zaman 
gövdenin nasıl dağılacağı yönündeki kanaati 
ve ikisinin birbirine olan kader yolculuğu yine 
tecelli etti. Yüce Mevla’m da bu aziz millete 
acıdı ve yapılan hayır ișlerinin, verilen 
sadakaların, duaların, sosyal desteklerin, 
hastanın, yașlının, mağdurun-mazlumun 
dualarının nasıl ișe yaradığını gösteren bir 
gece yașadık. 

Bütün dünya bu nasıl gerçekleșmedi diye 
sonra bunu tartıșmaya bașladı. Bütün 
analizcilerin söylediği; eğer Erdoğan en 
baștan öldürülmüș olsaydı operasyon aslında 
çok iyi gidecekti, o bașarılamayınca bu 
tersine döndü șeklinde o gecenin analizleri 
yapıldı.
 
Ama hamdolsun çok zor bir geceydi, tarihi 
bir kurtuluș mücadelesi verildi; kadınıy-
la-erkeğiyle, yașlısıyla-genciyle bütün toplum 
demokrasinin yanında, vatanının, milletinin, 
ezanının, bayrağının yanında yer aldı ve 100 
yıl önce nasıl Antep’i gazi yapan bir duruș 
varsa, 100 yıl sonra aynı duruș yeniden 
tecelli etti. Bu milletin aslında mayasının ne 
kadar sağlam olduğunu, köklerinin ne kadar 
güçlü ve temiz olduğunu bize gösterdi. Bu 
aslında gelecek adına da umudumuzu da 
artırdı. Gençlerin durușu, gençlerin buradaki 
vatana, millete ve kutsalı üzerindeki sağlam 
durușu, toprağına nasıl sahip çıktığını göster-
mesi de bizim geleceğimiz adına olan 
özgüvenimizi artırdı. Yani her șerde bir hayır 
var, çok șer gibi bașlasa da hayırla biten bir 
geceyi hep birlikte yașadık. 

    AK Parti döneminde, Gaziant-
ep’in yașadığı dönüșümü nasıl 
değerlendirirsiniz?

Önce șehri iyi anlamak lazım, șehrin sosyolo-
jisini, ekonomisini, șehrin siyasetini... 
2001’de șehir Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
kalesi olarak gözüküyordu. 40 bin konutun 30 
bininin çarpık kentleșmiș olan bir șehirde 
șehre nereden girerseniz girin gri gecekondu 
alanıyla girdiğiniz bir șehirdi.

2001’de ben 7. sırada milletvekili adayı 
olduğumda herkesin 3 çıkar, 4 çıkmaz dediği 
bir siyasi iklim vardı. Ama 3 Kasım sabahı 7 

milletvekiliyle burada büyük bir dönüșüm ve 
siyasi milat yașandı. Bütün kaleler yıkıldı.

Burası bir ekonomi ve ticaret șehri aynı 
zamanda. Bu da Güneydoğu’dan gelen göçü 
sürekli teșvik eden bir alan, çünkü sanayi 
șehirlerinde göç bir zorunluluk olarak 
karșınıza çıkıyor. Göçü yönetmeniz için șehrin 
değișimini-dönüșümünü yönetmeniz gereki-
yor, șehrin vizyonunu yönetmeniz gerekiyor. 

Șehir bir taraftan insanlık tarihi kadar eski bir 
șehir. Bütün medeniyetler Roma, Hitit, 
Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti hepsi 
en üst dönemini yașamıș bu topraklarda. Bu 
bize büyük bir kültürel miras veriyor. 

Biz burada ne yaptık? Biz burada özellikle 
ticaret ve sanayi yapımızı güçlü kılmak için 
yapılması gerekenleri yaparken, kültürel 
miras için de arkeoloji üzerinde büyük bir 
restorasyon çalıșmalarına bașladık. Geçmiș 
ve tarihi kimlik ortaya çıkmaya bașladı ve 
buraya bir iç turizm bașladı. Zeugma Müzesi 
Roma dönemini bütün ihtișamıyla ortaya 
çıkarınca dünyaya Çingene Kızının o bakıșı 
bir sembol oldu ve 2011 yılı itibariyle bir dıș 
turizmi sahası olușturmaya bașladı. Özellikle 
bizim dönemimizle beraber bir taraftan 
geçmișine sahip çıkan, bir 
tarafında çağdaș modern 
bir Gaziantep’i inșa etme 
noktasında önemli bir 
noktaya doğru gidiyoruz. 

Benim 2,5 senelik bașkan-
lık dönemimde büyük 
yatırımlarla beraber 2 
milyonluk bir șehir olduk. 

Șuanda yaptığımız çalıș- 
malardan bir tanesi de 
mutfağımızla ilgili. UNES- 
CO Dünya Gastronomi 
Șehri olduk. Dünyanın 8. 
Mutfağı olarak onaylandı. 
Bu 2,5 yılda bir de uluslar-
arası boyutta tanınabilirliği 
olușturduk. Ulusal boyutta 
șehrin rekabet gücünü 
artırmaya çalıștık; akıllı 
șehir, teknolojiyi kullanan 
șehir bakımından rekabet 
gücü ve șehir ekonomisini 

güçlendirmeye çalıștık. 

Bir taraftan da çok zor bir dönemde Bașkan 
oldum. Bölgemiz ateș çemberi, bunun bütün 
negatif algılarını üzerimize çekiyoruz. Sanki 
burası IȘİD’in bir parçasıymıș veya 
Suriye’deki yașanan savaș Gaziantep’te 
yașanıyormuș gibi çok negatif bir algı 
olușmaya müsait bir zaman dilimi. Bunu 
yönetmek için olağanüstü gayret gösterdik. 
350 bin mülteciye ensar-muhacir ilișkisiyle 
onları dıșlamadan toplumda birlikte yașam, 
uyum, adaptasyon-entegrasyon üzerinde 
sosyal projeler ürettik. Hala yoksulluk, eğitim-
sizlik, șehrin en büyük sorunu. Kadınlar 
üzerine, çocuklar üzerine sosyal projeler 
ürettik.  2,5 senede mazeret üretmek için çok 
mazeret vardı, ama hiçbir mazerete 
takılmadan büyük ișleri, yapısal dönüșümleri 
yapmaya, 2030-2040 imar master planı ve 
ulașım master planını çalıștık. Hepsini üst 
üste koyduğumuz zaman Sayın Cumhur-
bașkanımızdan aldığımız bir talimat var, söz 
namustur diyor. Yola çıkarken halkımıza 
verdiğimiz sözü, bașarmamız gereken proje-
leri bașarmak için büyük bir gayret gösteri-
yoruz. İnșallah bunların hepsini gerçeklești- 
rerek 2019’a ulașmıș olacağız.  

    En fazla Suriyeli sığınmacıya ev 
sahipliği yapan illerimizden biri 
olarak Gaziantep halkının siz 
yöneticilere desteğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Bir Gaziantep modeli olușturduk. Șikayet 
eden, sorunun parçası değil, tamam bu böyle 
ama bu krizi nasıl fırsata dönüștürebiliriz, bu 
riski nasıl rızka dönüștürebiliriz diye baktık. 
Bütün șehrin üst düzey yöneticileriyle beraber 
sorun alanlarımız nelerdir, nasıl çözmeliyiz? 
Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, güvenlikte, 
mültecilerle ilgili kısmı nasıl yönetmeliyiz, 
bunu çalıștık, çalıștaylar yaptık, çıktılarını 
aldık Ankara’ya götürdük. Eğitimle ilgili hem 
çocuklarımızın sayısını, eğitim çağında olması 
gereken çocuk sayısını çıkardık. Bizim kendi 
okullarımızda Bașkan olduğumda 3 bin çocuk 
eğitim hayatındaydı ve o okullarda okuyan 
çocuklar, yetim ve öksüz çocuklarımız. Özel 
okul gibi evinden alıyoruz, ulașım masrafı, 
kırtasiyesi, giyim, her șeyi bize dahil olmak 
üzere biz karșılıyoruz. Fakat mevcut 
okullarımız bu ișe uygun olmadığı için yönet-
melik değișmesi gerekiyor. Milli Eğitim 
Bakanımıza gittik, yönetmeliği değiștirdik, șu 
anda 2,5 yılın sonunda Suriyeli mülteci 
eğitime kazandırılan çocuk sayısı 67 bin oldu. 
Bütün Türkiye ortalaması yüzde 30, biz yüzde 
67’yi yakaladık. Bu tamamen bizim kendi iç 
uyumumuz ve bizim birebir bu ișe ne kadar 
önem verdiğimizle alakalı. 
Bir hastanemiz var, mülteci kadınları ve 
çocukları da oradan istifade ettirecek șekilde 
çalıșmalar yaptık.
 
İstihdam konusu en önemli alan, çalıșma 
hayatının düzenlenmesi gerekiyordu, özellikle 
eğitimli kesimin kaçırılmaması gerekiyordu, 
öğretmen, doktor gibi, kalifikasyonu yüksek 
olanların. Bir de bizim kendi ișçimizi, kendi 

esnafımızı rahatsız etmeyecek modeller 
üretilmesi gerekiyordu. Açık ișe kota sistemi 
gibi birtakım formüllerle Gaziantep modelini 
olușturduk ve halk bu bir mecburiyet, bu bir 
tercih değil, siz onların yerinde olabilirdiniz, 
biz komșuluk hakkının gereğini yaptık dedik 
ve halkımız buna destek verdi.

Bundan kaynaklı yan etkilerle ilgili de, konut 
fiyatları yükseliyor, daha fazla konut yapacak 
olan kim? Biziz, șu an kuzey Antep projesine 
bașladık, 50 bin konut yapıyoruz. 

Su en büyük sorun, artık hem büyük bir 
kuraklık var, hem su yetmiyor. Düzbağ 
Barajı’nda yaklașık eski parayla 1,5 katrilyon-
luk büyük bir yatırımı hızlı bir șekilde devreye 
aldık. Elbette sorun var, ama kim çözecek 
dendiğinde, onlara çözümü de beraberinde 
götürünce o toplumdaki kutuplașmayı, 
ayrıștırmayı önleyecek tedbirler alarak süreci 
yönetmeye çalıșıyoruz. Söylemler burada çok 
önemli, kardeșlik hukukunu çalıșıyoruz. Ve 
yarın bu bittiğinde herkes vatanına 
dönecek… Örneğin Cerablus’ta bunu 

yașadık. Cerablus’un suyunu getirdik, 
Okulların onarımını yaptık, oradaki belediyeci-
lik hizmeti normalleșince 3 bin olan Cerablus 
nüfusu bir anda 40 bine çıktı, șehirden oraya 
dönmeye bașladılar. Bu da onlara aslında 
söylediğimiz șeyin örneği oldu, güvenli bölge 
oluștuğu zaman herkes kendi toprağına 
dönecek, biraz sabırlı olun dediğimizde 
toplum buna da destek oldu.

     Geçmiște Aile ve Sosyal Politika- 
lar Bakanlığı ve Kadın Kolları 
Bașkanlığı yapmıș birisi olarak, AK 
Parti hükümetleri döneminde 
kadınlara yönelik yapılan çalıșmalar 
hakkında ne düșünüyorsunuz?

Ben 2001’den beri bir kadın olarak ne kattığı-
na birebir șahit oldum. Eğer bu parti olmasay-
dı, benim bir kadın vekil olarak burada ilk 
vekil olmam mümkün değildi.  Bu AK Parti’yle 
beraber oldu. Ben hatta Cumhuriyet Halk 
Partisinin milletvekillerine, Cumhuriyet kadar 
eskisiniz, ama bir kadın vekil çıkara-
mamıșsınız diye çok rahat ilk dönemler espri 
yapıyordum. Kadının birey olarak güçlenmesi, 
aile değerleriyle beraber kadının güçlenmesi, 
kadının toplumdaki durumu, karar alma 
mekanizmasına tașınması konusunda tam bir 
sessiz devrim yașandı. Hukuki olarak birçok 
düzenleme yapıldı, benim Bakanlığım döne-
minde 4 büyük yasa çıkardık kadının yașamı-
na dair. Hukuki düzenlemelerle beraber 
sosyal destek ve sosyal projeler, mesela 
bütün verilen sosyal destekler kadın merkezli 
verildi, kadına verildi, aileye verilecek destek 
kadına verildi. Bu sayede kadının kendini 

özgüvenli hissetmesi, gönül bağını kuvvetlen- 
dirmesi hem kendi yöneticilerine, hem 
hükümetine güvenini arttırdı. Kadın mutlu 
olursa, sağlıklı olursa toplum mutlu ve sağlıklı 
oluyor. Bütün bunlar direkt çocukları ve aileyi 
etkiliyor ve toplumun temel tașı aile olunca 
kadının üzerinde yaptığınız her șeyin domino 
etkisi çok kuvvetli oluyor. 

Belediye meclis üyelerinde kadınlar seçil- 
meye bașlandı. Ekonomik alanda biz ilk 
geldiğimizde yüzde 24’tü istihdamda kadın 
oranı, șu anda yüzde 30’lara çıktı. Üniversi- 
teye giden kız çocuklarının oranı yüzde 
14’lerden yüzde 40’lara çıktı. 

2023, 2071 vizyonunda kadını dıșlayan bir 
bakıșın hiçbir hedefe ulașılamayacağı 
anlayıșıyla bir kalkınma projesinin ana damarı 
yapıldı. Kadınlarımızda da bunu gördü. 
Maalesef zaman zaman yașanan bazı olaylar 
sanki bunların hiçbirinin AK Parti döneminde 
yapılmamıș, hep kadın geriye götürülmüș gibi 
de bir negatif algı olușturulmaya çalıșılıyor, o 
yüzden buna asla müsaade etmemek lazım, 
yapılanları sürekli hatırlatmak, hatırlamak, 
yașamak ve yașatmak lazım. Bu konu bizim 
en güçlü olduğumuz konu. Sayın Cumhur-
bașkanımız 25 Kasım Kadına Yönelik Șiddetle 
Mücadele Gününde KADEM’in toplantısında o 
kadar çok net mesajlar verdi ki, kadının bir 
özne olduğu, nesne olmadığı, kadının töre ve 
gelenekler noktasında farklı algılanacak 
șeylere müsaade edilmemesi gerektiğini, çok 
güçlü mesajlarla yeniden kadını merkez alan 
bakıș açısını güncelledi. O güçlü mesajları 
sürekli topluma anlatmak ve yaymak gereki-
yor.

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

Burada en önemli șey toplumla kader bağı 
olușturmak, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, 
sağlıkta bir ve beraber olma yolculuğudur. 
Toplumun güveni, bizim samimiyetimiz, Sayın 
Cumhurbașkanımız ve Bașbakanımızın 
liderliğinde yöneticilerin sevgi ve muhabbet 
bağı. Bu duygu yönetildiği zaman ben hiçbir 
seçimden korkmuyorum, çünkü kendinin 
düșünüldüğünü, kendinin bu manada dikkate 
alındığını, önem verildiğini toplum hissettiği 
zaman bütün desteğini veriyor, biz o duyguyu 
kaybetmedik. O duyguyu kaybetmediğimiz 
sürece de toplum sürekli arkamızdan gelecek 
ve arkamızı döndüğümüz zaman arkamızın 
çok sağlam olduğunu göreceğiz. Önemli olan 
șey toplumla olan o mesafeyi sürekli kapalı 
tutmak açmamak. Bu da hakikaten hem 
liderin durușu, hem de toplumun feraseti. 
Nasıl 15 Temmuz bu iki duygu üzerinden 
yönetildiyse, 15 yıl da bu iki duygu üzerinden 
yönetildi. Bu duyguyu kaybetmeden 
götürdüğümüz sürece bütün hedeflere ulașa-
cağımızı düșünüyorum ben.  Sayın 
Bașbakanımızın da burada soğukkanlılığı, 
iletișime açık, kaynaștırıcı yapısı bütün 
kesimlere sıcak durușu gelinen noktada çok 
büyük bir katkısı olduğunu düșünüyorum. 
İnșallah biz önümüzdeki anayasayı değiștire-
bilecek șekilde Parlamento’dan desteği alınca 
halkımızın da çok yüksek bir destekle buna 
destek vereceğini düșünüyorum. Üç dönem 
milletvekilliği yapmıș birisi olarak aslında 
yasamanın ne kadar zayıf kaldığını, yürüt-
menin tamamen kontrolünde olduğunu, oysa 
yasamanın, yürütme ve yargının tam bir 
kuvvetler ayrılığına göre çalıșması gerektiğini 
dönüștüren bir Cumhurbașkanlığı modeline 
Türkiye’nin ihtiyacı var bu bir yapısal 
dönüșüm. Çünkü orta gelir tuzağından 
çıkmamız içinde bu mevcut yapı bizi ilerletmi-
yor, yapısal dönüșüme ihtiyacımız var ve bu 
yeni model șu anda ben Büyükșehir Belediye 
Bașkanı olarak nasıl bir Bașkansam ve nasıl 

bana verilen yasayı, yetkileri kullandığımda 
çok hızlı iș yapabiliyorsam aynı hıza 
Türkiye’nin ulașması gerekiyor. Bürokratik 
oligarșiden kurtulup çok daha hızlı iș 
yapabilme gücüne ulașması gerekiyor, bu 
model de bizi buraya götürecek ve ulașmamız 
gereken hedeflere çok daha hızlı ulașmamızı 
sağlayacak.

Ben bütün makamlarda görev yaptım 
teșkilatçılığın ne kadar önemli olduğunu da 
birebir kardeșiniz olarak söylüyorum: En zoru, 
çünkü gönüllü yapılan bir iș verecek bir șeyin 
olacak AK Parti teșkilatına. Zamanın olacak, 
birikimin, enerjin olacak ve bunu sürdürülebi- 
lir șekilde bakacaksın, asla bireysel bir hesap 
değil, toplum menfaati üzerinden bunu 
olușturacaksın. Bizim teșkilatçılık anlayıșımız 
çok farklı bir teșkilat anlayıșı bir kutlu yolcu-
luğun anlayıșı. Burada bu duygu bizi çok 
kuvvetli tutuyor ve gönüldașlar bir aile birliği 
içerisinde teșkilatlarımızla beraber yolculuğu 
götürdüğümüz zaman onlar bizim elimiz, 
ayağımız, gözümüz kulağımız oluyor ve birlik-
ten kuvvet doğuyor. Zaten bu kadar hızlı bir 
șekilde var olmamız ve var olduktan sonra bu 
kadar bu iși sürdürülebilir kılmamızdaki en 
büyük șeyde teșkilat yapımız ve örgütümüzün 
gücü. Onlardan aldığımız güçle biz bunları 
bașarabiliyoruz, hepsinden Allah razı olsun.

Türkiye, 3,2 milyar dolar tutarındaki resmi 
insani yardımla geçen yıl ABD’den sonra 

dünyanın 2. büyük donör ülkesi oldu. Türkiye, 
3,9 milyar dolarlık da resmi 

kalkınma yardımında bulundu.

3,9 MİLYAR $ 

Türkiye’de misafir edilen yaklaşık 3 milyon Suriyeliye
sağlanan hizmetler uluslararası toplumun da takdirini 
kazandı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde 23-24 Mayıs’ta dünyanın ilk 
insani zirvesi gerçekleştirildi

GSYH’NİN % 0,37’Sİ

Türkiye ayrıca milli gelirinin yüzde 0,37’sini 
insani yardım için ayırarak dünyanın en 

cömert ülkesi oldu
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     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz ve 
bu girișimin toplumda meydana 
getirdiği etkiler nelerdir?

1980 darbesinde genç sayılırdım, bu darbe 
genç kızlık dönemime denk geldi. 1980 
darbesinden sonraki yașananların hepsine de 
öğrenciyken șahitlik ettik. Ülkenin bundan 
nasıl zarar gördüğünü, nasıl sıkıntılar 
yașandığını bir öğrenci gözüyle yașama 
talihsizliğimiz oldu. 90’lı yıllarda 28 Șubat’la 
beraber yașananlar, özellikle muhafazakar 
kesimin çektiği sıkıntılara bir mühendis 
olarak șahit oldum. Son 15 yılda ise 
Partimizde siyaseten birçok kademede 
bulundum; Genel Merkez Kadın Kolu Bașkan-
lığı, kurucu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
șuan Gaziantep Büyükșehir Belediye Bașkan-
lığı. Bu süreçte parti kapatmalar, 367’ler, 
bunların hepsini tek tek yașayan bir 
kardeșinizim. 

Bunların hepsini yașarken 15 Temmuz’u bu 
tecrübeye rağmen yașayabileceğimiz hiç 
aklıma gelmedi. Çünkü kendi içimizden, 
kendi kurumlarımızdan kișilerin kendi 
kardeșlerimizi vuracağını hiç düșünemedim. 
İlk duyduğumda da, “kafayı mı yediniz, 2016 
Türkiye’si, burası ne darbesi” diye de tepki 
verdim. Ama 1 saat içerisinde olayın ne kadar 
önemli ve ne kadar iyi çalıșılmıș bir olay 
olduğunu anlamaya bașlayınca bu sefer 
hemen müdahale edip buna tedbir alma, 
buradan en az zararla șehrimizi ve ülkemizi 
çıkarmak için ne yapabilirizi 
düșünmeye bașladım. Tabii 
ilk bunu hazmetmek çok 
kolay bir șey değildi, çok 
ağırdı, gönlüm çok yoruldu, 
bu nasıl yapılır, bunu nasıl bize yaparlar, bizi 
nasıl üçüncü dünya ülkesiymiș gibi bütün 
dünyaya rezil ederler diye de içimden birçok 
farklı duyguları yașadığım bir 1 saat oldu. 

Ben o sırada İstanbul’daydım, bir televizyon 
programında Suriyeli mültecilerle ilgili 
yapılanları anlatıyordum. İstanbul’da Boğazda 
köprünün giriși kapatılmıș denilince, ben 
dedim ki bu iç güvenlikle ilgili yapılan bir 
șeydir. Sonradan gelen haberlerde bunun bir 
darbe girișimi olduğu netleșince, dediler ki; 
Bașkanım, durum ciddi, burada kalın. Olmaz 
benim derhal memlekete dönmem lazım 
dedim. O yol süreci, F16’lar, Sayın Cumhur-
bașkanımızın İstanbul havaalanına iniși; 
bunların hepsini yașarken bir taraftan da 

șehirde valimizle ve çalıșma arkadașlarımızla 
Gaziantep’i yönettik. 

Özellikle Tugay Komutanımızın çok farklı 
söylemler içerisinde olduğunu ve ben bana 
verilecek talimata bakarım gibi söylemleri 
söylediğini duyduğum zaman hemen 
arkadașlara dedim ki; oradan içeriden tanklar 
dıșarıya çıkacaksa, burada bizim gücümüz 
ne? İș makinelerimiz, otobüslerimiz, biz 
bunların hepsini tugayın önüne yığdık, ilk 
yığan belediye olduk biz.

Sonra sosyal medya üzerinden halkımızın 
rahat olmalarını, Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Bașbakanımızın talimatlarını gereğini 
yerine getirmelerini, herkesin demokrasi 
nöbeti için demokrasi meydanına gitmesini 
söyledik.
 
İki șey yaptık. Bir taraftan Tugayın önünü 
bütün makinelerimizi yığıp bütün çalıșan-
larımızı oraya yığdık, bir taraftan da 
halkımızın demokrasi meydanına gelmesi için 
bütün çalıșmaları yaptık.  Zaten sabaha karșı 
bütün Türkiye’de o yapılan çalıșmanın sonun-
da darbenin gerçekleșemeyeceğini ve kanlı 
darbe girișiminin bașarısızlıkla sonuçlandığı 
bir sabahı hep birlikte karșılamıș olduk.

Daha önceki Tugay Komutanının benim 
yerime Büyükșehir Belediye Bașkanı olarak 
atandığını gösteren listelerin çıkması, aslında 
çok ciddi bir altyapı yapıldığını, çok ciddi bir 
hazırlık yapıldığını, fakat hesabın üzerindeki 
hesap, göklerden gelen kararın ve milletin 
ferasetinin bunun nasıl terse çevirdiğine șahit 
olduk. Hem Cumhurbașkanımızın cesareti, 
hem milletin ona olan sevgisi, muhabbeti ve 
feraseti. O gittiği zaman, baș gittiği zaman 
gövdenin nasıl dağılacağı yönündeki kanaati 
ve ikisinin birbirine olan kader yolculuğu yine 
tecelli etti. Yüce Mevla’m da bu aziz millete 
acıdı ve yapılan hayır ișlerinin, verilen 
sadakaların, duaların, sosyal desteklerin, 
hastanın, yașlının, mağdurun-mazlumun 
dualarının nasıl ișe yaradığını gösteren bir 
gece yașadık. 

Bütün dünya bu nasıl gerçekleșmedi diye 
sonra bunu tartıșmaya bașladı. Bütün 
analizcilerin söylediği; eğer Erdoğan en 
baștan öldürülmüș olsaydı operasyon aslında 
çok iyi gidecekti, o bașarılamayınca bu 
tersine döndü șeklinde o gecenin analizleri 
yapıldı.
 
Ama hamdolsun çok zor bir geceydi, tarihi 
bir kurtuluș mücadelesi verildi; kadınıy-
la-erkeğiyle, yașlısıyla-genciyle bütün toplum 
demokrasinin yanında, vatanının, milletinin, 
ezanının, bayrağının yanında yer aldı ve 100 
yıl önce nasıl Antep’i gazi yapan bir duruș 
varsa, 100 yıl sonra aynı duruș yeniden 
tecelli etti. Bu milletin aslında mayasının ne 
kadar sağlam olduğunu, köklerinin ne kadar 
güçlü ve temiz olduğunu bize gösterdi. Bu 
aslında gelecek adına da umudumuzu da 
artırdı. Gençlerin durușu, gençlerin buradaki 
vatana, millete ve kutsalı üzerindeki sağlam 
durușu, toprağına nasıl sahip çıktığını göster-
mesi de bizim geleceğimiz adına olan 
özgüvenimizi artırdı. Yani her șerde bir hayır 
var, çok șer gibi bașlasa da hayırla biten bir 
geceyi hep birlikte yașadık. 

    AK Parti döneminde, Gaziant-
ep’in yașadığı dönüșümü nasıl 
değerlendirirsiniz?

Önce șehri iyi anlamak lazım, șehrin sosyolo-
jisini, ekonomisini, șehrin siyasetini... 
2001’de șehir Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
kalesi olarak gözüküyordu. 40 bin konutun 30 
bininin çarpık kentleșmiș olan bir șehirde 
șehre nereden girerseniz girin gri gecekondu 
alanıyla girdiğiniz bir șehirdi.

2001’de ben 7. sırada milletvekili adayı 
olduğumda herkesin 3 çıkar, 4 çıkmaz dediği 
bir siyasi iklim vardı. Ama 3 Kasım sabahı 7 

milletvekiliyle burada büyük bir dönüșüm ve 
siyasi milat yașandı. Bütün kaleler yıkıldı.

Burası bir ekonomi ve ticaret șehri aynı 
zamanda. Bu da Güneydoğu’dan gelen göçü 
sürekli teșvik eden bir alan, çünkü sanayi 
șehirlerinde göç bir zorunluluk olarak 
karșınıza çıkıyor. Göçü yönetmeniz için șehrin 
değișimini-dönüșümünü yönetmeniz gereki-
yor, șehrin vizyonunu yönetmeniz gerekiyor. 

Șehir bir taraftan insanlık tarihi kadar eski bir 
șehir. Bütün medeniyetler Roma, Hitit, 
Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti hepsi 
en üst dönemini yașamıș bu topraklarda. Bu 
bize büyük bir kültürel miras veriyor. 

Biz burada ne yaptık? Biz burada özellikle 
ticaret ve sanayi yapımızı güçlü kılmak için 
yapılması gerekenleri yaparken, kültürel 
miras için de arkeoloji üzerinde büyük bir 
restorasyon çalıșmalarına bașladık. Geçmiș 
ve tarihi kimlik ortaya çıkmaya bașladı ve 
buraya bir iç turizm bașladı. Zeugma Müzesi 
Roma dönemini bütün ihtișamıyla ortaya 
çıkarınca dünyaya Çingene Kızının o bakıșı 
bir sembol oldu ve 2011 yılı itibariyle bir dıș 
turizmi sahası olușturmaya bașladı. Özellikle 
bizim dönemimizle beraber bir taraftan 
geçmișine sahip çıkan, bir 
tarafında çağdaș modern 
bir Gaziantep’i inșa etme 
noktasında önemli bir 
noktaya doğru gidiyoruz. 

Benim 2,5 senelik bașkan-
lık dönemimde büyük 
yatırımlarla beraber 2 
milyonluk bir șehir olduk. 

Șuanda yaptığımız çalıș- 
malardan bir tanesi de 
mutfağımızla ilgili. UNES- 
CO Dünya Gastronomi 
Șehri olduk. Dünyanın 8. 
Mutfağı olarak onaylandı. 
Bu 2,5 yılda bir de uluslar-
arası boyutta tanınabilirliği 
olușturduk. Ulusal boyutta 
șehrin rekabet gücünü 
artırmaya çalıștık; akıllı 
șehir, teknolojiyi kullanan 
șehir bakımından rekabet 
gücü ve șehir ekonomisini 

güçlendirmeye çalıștık. 

Bir taraftan da çok zor bir dönemde Bașkan 
oldum. Bölgemiz ateș çemberi, bunun bütün 
negatif algılarını üzerimize çekiyoruz. Sanki 
burası IȘİD’in bir parçasıymıș veya 
Suriye’deki yașanan savaș Gaziantep’te 
yașanıyormuș gibi çok negatif bir algı 
olușmaya müsait bir zaman dilimi. Bunu 
yönetmek için olağanüstü gayret gösterdik. 
350 bin mülteciye ensar-muhacir ilișkisiyle 
onları dıșlamadan toplumda birlikte yașam, 
uyum, adaptasyon-entegrasyon üzerinde 
sosyal projeler ürettik. Hala yoksulluk, eğitim-
sizlik, șehrin en büyük sorunu. Kadınlar 
üzerine, çocuklar üzerine sosyal projeler 
ürettik.  2,5 senede mazeret üretmek için çok 
mazeret vardı, ama hiçbir mazerete 
takılmadan büyük ișleri, yapısal dönüșümleri 
yapmaya, 2030-2040 imar master planı ve 
ulașım master planını çalıștık. Hepsini üst 
üste koyduğumuz zaman Sayın Cumhur-
bașkanımızdan aldığımız bir talimat var, söz 
namustur diyor. Yola çıkarken halkımıza 
verdiğimiz sözü, bașarmamız gereken proje-
leri bașarmak için büyük bir gayret gösteri-
yoruz. İnșallah bunların hepsini gerçeklești- 
rerek 2019’a ulașmıș olacağız.  

    En fazla Suriyeli sığınmacıya ev 
sahipliği yapan illerimizden biri 
olarak Gaziantep halkının siz 
yöneticilere desteğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Bir Gaziantep modeli olușturduk. Șikayet 
eden, sorunun parçası değil, tamam bu böyle 
ama bu krizi nasıl fırsata dönüștürebiliriz, bu 
riski nasıl rızka dönüștürebiliriz diye baktık. 
Bütün șehrin üst düzey yöneticileriyle beraber 
sorun alanlarımız nelerdir, nasıl çözmeliyiz? 
Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, güvenlikte, 
mültecilerle ilgili kısmı nasıl yönetmeliyiz, 
bunu çalıștık, çalıștaylar yaptık, çıktılarını 
aldık Ankara’ya götürdük. Eğitimle ilgili hem 
çocuklarımızın sayısını, eğitim çağında olması 
gereken çocuk sayısını çıkardık. Bizim kendi 
okullarımızda Bașkan olduğumda 3 bin çocuk 
eğitim hayatındaydı ve o okullarda okuyan 
çocuklar, yetim ve öksüz çocuklarımız. Özel 
okul gibi evinden alıyoruz, ulașım masrafı, 
kırtasiyesi, giyim, her șeyi bize dahil olmak 
üzere biz karșılıyoruz. Fakat mevcut 
okullarımız bu ișe uygun olmadığı için yönet-
melik değișmesi gerekiyor. Milli Eğitim 
Bakanımıza gittik, yönetmeliği değiștirdik, șu 
anda 2,5 yılın sonunda Suriyeli mülteci 
eğitime kazandırılan çocuk sayısı 67 bin oldu. 
Bütün Türkiye ortalaması yüzde 30, biz yüzde 
67’yi yakaladık. Bu tamamen bizim kendi iç 
uyumumuz ve bizim birebir bu ișe ne kadar 
önem verdiğimizle alakalı. 
Bir hastanemiz var, mülteci kadınları ve 
çocukları da oradan istifade ettirecek șekilde 
çalıșmalar yaptık.
 
İstihdam konusu en önemli alan, çalıșma 
hayatının düzenlenmesi gerekiyordu, özellikle 
eğitimli kesimin kaçırılmaması gerekiyordu, 
öğretmen, doktor gibi, kalifikasyonu yüksek 
olanların. Bir de bizim kendi ișçimizi, kendi 

esnafımızı rahatsız etmeyecek modeller 
üretilmesi gerekiyordu. Açık ișe kota sistemi 
gibi birtakım formüllerle Gaziantep modelini 
olușturduk ve halk bu bir mecburiyet, bu bir 
tercih değil, siz onların yerinde olabilirdiniz, 
biz komșuluk hakkının gereğini yaptık dedik 
ve halkımız buna destek verdi.

Bundan kaynaklı yan etkilerle ilgili de, konut 
fiyatları yükseliyor, daha fazla konut yapacak 
olan kim? Biziz, șu an kuzey Antep projesine 
bașladık, 50 bin konut yapıyoruz. 

Su en büyük sorun, artık hem büyük bir 
kuraklık var, hem su yetmiyor. Düzbağ 
Barajı’nda yaklașık eski parayla 1,5 katrilyon-
luk büyük bir yatırımı hızlı bir șekilde devreye 
aldık. Elbette sorun var, ama kim çözecek 
dendiğinde, onlara çözümü de beraberinde 
götürünce o toplumdaki kutuplașmayı, 
ayrıștırmayı önleyecek tedbirler alarak süreci 
yönetmeye çalıșıyoruz. Söylemler burada çok 
önemli, kardeșlik hukukunu çalıșıyoruz. Ve 
yarın bu bittiğinde herkes vatanına 
dönecek… Örneğin Cerablus’ta bunu 

yașadık. Cerablus’un suyunu getirdik, 
Okulların onarımını yaptık, oradaki belediyeci-
lik hizmeti normalleșince 3 bin olan Cerablus 
nüfusu bir anda 40 bine çıktı, șehirden oraya 
dönmeye bașladılar. Bu da onlara aslında 
söylediğimiz șeyin örneği oldu, güvenli bölge 
oluștuğu zaman herkes kendi toprağına 
dönecek, biraz sabırlı olun dediğimizde 
toplum buna da destek oldu.

     Geçmiște Aile ve Sosyal Politika- 
lar Bakanlığı ve Kadın Kolları 
Bașkanlığı yapmıș birisi olarak, AK 
Parti hükümetleri döneminde 
kadınlara yönelik yapılan çalıșmalar 
hakkında ne düșünüyorsunuz?

Ben 2001’den beri bir kadın olarak ne kattığı-
na birebir șahit oldum. Eğer bu parti olmasay-
dı, benim bir kadın vekil olarak burada ilk 
vekil olmam mümkün değildi.  Bu AK Parti’yle 
beraber oldu. Ben hatta Cumhuriyet Halk 
Partisinin milletvekillerine, Cumhuriyet kadar 
eskisiniz, ama bir kadın vekil çıkara-
mamıșsınız diye çok rahat ilk dönemler espri 
yapıyordum. Kadının birey olarak güçlenmesi, 
aile değerleriyle beraber kadının güçlenmesi, 
kadının toplumdaki durumu, karar alma 
mekanizmasına tașınması konusunda tam bir 
sessiz devrim yașandı. Hukuki olarak birçok 
düzenleme yapıldı, benim Bakanlığım döne-
minde 4 büyük yasa çıkardık kadının yașamı-
na dair. Hukuki düzenlemelerle beraber 
sosyal destek ve sosyal projeler, mesela 
bütün verilen sosyal destekler kadın merkezli 
verildi, kadına verildi, aileye verilecek destek 
kadına verildi. Bu sayede kadının kendini 

özgüvenli hissetmesi, gönül bağını kuvvetlen- 
dirmesi hem kendi yöneticilerine, hem 
hükümetine güvenini arttırdı. Kadın mutlu 
olursa, sağlıklı olursa toplum mutlu ve sağlıklı 
oluyor. Bütün bunlar direkt çocukları ve aileyi 
etkiliyor ve toplumun temel tașı aile olunca 
kadının üzerinde yaptığınız her șeyin domino 
etkisi çok kuvvetli oluyor. 

Belediye meclis üyelerinde kadınlar seçil- 
meye bașlandı. Ekonomik alanda biz ilk 
geldiğimizde yüzde 24’tü istihdamda kadın 
oranı, șu anda yüzde 30’lara çıktı. Üniversi- 
teye giden kız çocuklarının oranı yüzde 
14’lerden yüzde 40’lara çıktı. 

2023, 2071 vizyonunda kadını dıșlayan bir 
bakıșın hiçbir hedefe ulașılamayacağı 
anlayıșıyla bir kalkınma projesinin ana damarı 
yapıldı. Kadınlarımızda da bunu gördü. 
Maalesef zaman zaman yașanan bazı olaylar 
sanki bunların hiçbirinin AK Parti döneminde 
yapılmamıș, hep kadın geriye götürülmüș gibi 
de bir negatif algı olușturulmaya çalıșılıyor, o 
yüzden buna asla müsaade etmemek lazım, 
yapılanları sürekli hatırlatmak, hatırlamak, 
yașamak ve yașatmak lazım. Bu konu bizim 
en güçlü olduğumuz konu. Sayın Cumhur-
bașkanımız 25 Kasım Kadına Yönelik Șiddetle 
Mücadele Gününde KADEM’in toplantısında o 
kadar çok net mesajlar verdi ki, kadının bir 
özne olduğu, nesne olmadığı, kadının töre ve 
gelenekler noktasında farklı algılanacak 
șeylere müsaade edilmemesi gerektiğini, çok 
güçlü mesajlarla yeniden kadını merkez alan 
bakıș açısını güncelledi. O güçlü mesajları 
sürekli topluma anlatmak ve yaymak gereki-
yor.

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

Burada en önemli șey toplumla kader bağı 
olușturmak, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, 
sağlıkta bir ve beraber olma yolculuğudur. 
Toplumun güveni, bizim samimiyetimiz, Sayın 
Cumhurbașkanımız ve Bașbakanımızın 
liderliğinde yöneticilerin sevgi ve muhabbet 
bağı. Bu duygu yönetildiği zaman ben hiçbir 
seçimden korkmuyorum, çünkü kendinin 
düșünüldüğünü, kendinin bu manada dikkate 
alındığını, önem verildiğini toplum hissettiği 
zaman bütün desteğini veriyor, biz o duyguyu 
kaybetmedik. O duyguyu kaybetmediğimiz 
sürece de toplum sürekli arkamızdan gelecek 
ve arkamızı döndüğümüz zaman arkamızın 
çok sağlam olduğunu göreceğiz. Önemli olan 
șey toplumla olan o mesafeyi sürekli kapalı 
tutmak açmamak. Bu da hakikaten hem 
liderin durușu, hem de toplumun feraseti. 
Nasıl 15 Temmuz bu iki duygu üzerinden 
yönetildiyse, 15 yıl da bu iki duygu üzerinden 
yönetildi. Bu duyguyu kaybetmeden 
götürdüğümüz sürece bütün hedeflere ulașa-
cağımızı düșünüyorum ben.  Sayın 
Bașbakanımızın da burada soğukkanlılığı, 
iletișime açık, kaynaștırıcı yapısı bütün 
kesimlere sıcak durușu gelinen noktada çok 
büyük bir katkısı olduğunu düșünüyorum. 
İnșallah biz önümüzdeki anayasayı değiștire-
bilecek șekilde Parlamento’dan desteği alınca 
halkımızın da çok yüksek bir destekle buna 
destek vereceğini düșünüyorum. Üç dönem 
milletvekilliği yapmıș birisi olarak aslında 
yasamanın ne kadar zayıf kaldığını, yürüt-
menin tamamen kontrolünde olduğunu, oysa 
yasamanın, yürütme ve yargının tam bir 
kuvvetler ayrılığına göre çalıșması gerektiğini 
dönüștüren bir Cumhurbașkanlığı modeline 
Türkiye’nin ihtiyacı var bu bir yapısal 
dönüșüm. Çünkü orta gelir tuzağından 
çıkmamız içinde bu mevcut yapı bizi ilerletmi-
yor, yapısal dönüșüme ihtiyacımız var ve bu 
yeni model șu anda ben Büyükșehir Belediye 
Bașkanı olarak nasıl bir Bașkansam ve nasıl 

bana verilen yasayı, yetkileri kullandığımda 
çok hızlı iș yapabiliyorsam aynı hıza 
Türkiye’nin ulașması gerekiyor. Bürokratik 
oligarșiden kurtulup çok daha hızlı iș 
yapabilme gücüne ulașması gerekiyor, bu 
model de bizi buraya götürecek ve ulașmamız 
gereken hedeflere çok daha hızlı ulașmamızı 
sağlayacak.

Ben bütün makamlarda görev yaptım 
teșkilatçılığın ne kadar önemli olduğunu da 
birebir kardeșiniz olarak söylüyorum: En zoru, 
çünkü gönüllü yapılan bir iș verecek bir șeyin 
olacak AK Parti teșkilatına. Zamanın olacak, 
birikimin, enerjin olacak ve bunu sürdürülebi- 
lir șekilde bakacaksın, asla bireysel bir hesap 
değil, toplum menfaati üzerinden bunu 
olușturacaksın. Bizim teșkilatçılık anlayıșımız 
çok farklı bir teșkilat anlayıșı bir kutlu yolcu-
luğun anlayıșı. Burada bu duygu bizi çok 
kuvvetli tutuyor ve gönüldașlar bir aile birliği 
içerisinde teșkilatlarımızla beraber yolculuğu 
götürdüğümüz zaman onlar bizim elimiz, 
ayağımız, gözümüz kulağımız oluyor ve birlik-
ten kuvvet doğuyor. Zaten bu kadar hızlı bir 
șekilde var olmamız ve var olduktan sonra bu 
kadar bu iși sürdürülebilir kılmamızdaki en 
büyük șeyde teșkilat yapımız ve örgütümüzün 
gücü. Onlardan aldığımız güçle biz bunları 
bașarabiliyoruz, hepsinden Allah razı olsun.

4 kıtada 40'tan fazla 
ülkeye ulaşıyor

AFAD, geçen yıl 
Nepal’de meydana gelen 

depremde bölgeye ilk 
ulaşan yardım ekibi oldu

Türkiye’ye sığınan 
Suriyelilere yönelik tüm 

hizmetlerin 
koordinasyonunu da 

yürütüyor

A F A D  K A M P I

TİKA, AFAD ve Türk Kızılayı göz dolduruyor

 

140'tan fazla ülkeye erişim 
kapasitesinin yanı sıra 52 program 
koordinasyon ofisiyle faaliyetlerini 

yürütüyor

En köklü yardım kuruluşları 
arasında yer alan ve 700'e yakın 

şubesi bulunuyor

TİKA'nın aracılığıyla gerçekleştirilen kalkınma 
yardımlarından en büyük payı Ortadoğu 
alırken, burayı sırasıyla Kafkaslar, Afrika, 
Balkanlar/Doğu Avrupa, Uzak Doğu, Amerika 
ve Okyanusya bölgesi izledi.

300 bin kişilik acil barınma ve beslenme 
kapasitesiyle dünyada ikinci
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     15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz ve 
bu girișimin toplumda meydana 
getirdiği etkiler nelerdir?

1980 darbesinde genç sayılırdım, bu darbe 
genç kızlık dönemime denk geldi. 1980 
darbesinden sonraki yașananların hepsine de 
öğrenciyken șahitlik ettik. Ülkenin bundan 
nasıl zarar gördüğünü, nasıl sıkıntılar 
yașandığını bir öğrenci gözüyle yașama 
talihsizliğimiz oldu. 90’lı yıllarda 28 Șubat’la 
beraber yașananlar, özellikle muhafazakar 
kesimin çektiği sıkıntılara bir mühendis 
olarak șahit oldum. Son 15 yılda ise 
Partimizde siyaseten birçok kademede 
bulundum; Genel Merkez Kadın Kolu Bașkan-
lığı, kurucu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
șuan Gaziantep Büyükșehir Belediye Bașkan-
lığı. Bu süreçte parti kapatmalar, 367’ler, 
bunların hepsini tek tek yașayan bir 
kardeșinizim. 

Bunların hepsini yașarken 15 Temmuz’u bu 
tecrübeye rağmen yașayabileceğimiz hiç 
aklıma gelmedi. Çünkü kendi içimizden, 
kendi kurumlarımızdan kișilerin kendi 
kardeșlerimizi vuracağını hiç düșünemedim. 
İlk duyduğumda da, “kafayı mı yediniz, 2016 
Türkiye’si, burası ne darbesi” diye de tepki 
verdim. Ama 1 saat içerisinde olayın ne kadar 
önemli ve ne kadar iyi çalıșılmıș bir olay 
olduğunu anlamaya bașlayınca bu sefer 
hemen müdahale edip buna tedbir alma, 
buradan en az zararla șehrimizi ve ülkemizi 
çıkarmak için ne yapabilirizi 
düșünmeye bașladım. Tabii 
ilk bunu hazmetmek çok 
kolay bir șey değildi, çok 
ağırdı, gönlüm çok yoruldu, 
bu nasıl yapılır, bunu nasıl bize yaparlar, bizi 
nasıl üçüncü dünya ülkesiymiș gibi bütün 
dünyaya rezil ederler diye de içimden birçok 
farklı duyguları yașadığım bir 1 saat oldu. 

Ben o sırada İstanbul’daydım, bir televizyon 
programında Suriyeli mültecilerle ilgili 
yapılanları anlatıyordum. İstanbul’da Boğazda 
köprünün giriși kapatılmıș denilince, ben 
dedim ki bu iç güvenlikle ilgili yapılan bir 
șeydir. Sonradan gelen haberlerde bunun bir 
darbe girișimi olduğu netleșince, dediler ki; 
Bașkanım, durum ciddi, burada kalın. Olmaz 
benim derhal memlekete dönmem lazım 
dedim. O yol süreci, F16’lar, Sayın Cumhur-
bașkanımızın İstanbul havaalanına iniși; 
bunların hepsini yașarken bir taraftan da 

șehirde valimizle ve çalıșma arkadașlarımızla 
Gaziantep’i yönettik. 

Özellikle Tugay Komutanımızın çok farklı 
söylemler içerisinde olduğunu ve ben bana 
verilecek talimata bakarım gibi söylemleri 
söylediğini duyduğum zaman hemen 
arkadașlara dedim ki; oradan içeriden tanklar 
dıșarıya çıkacaksa, burada bizim gücümüz 
ne? İș makinelerimiz, otobüslerimiz, biz 
bunların hepsini tugayın önüne yığdık, ilk 
yığan belediye olduk biz.

Sonra sosyal medya üzerinden halkımızın 
rahat olmalarını, Sayın Cumhurbașkanımızın 
ve Bașbakanımızın talimatlarını gereğini 
yerine getirmelerini, herkesin demokrasi 
nöbeti için demokrasi meydanına gitmesini 
söyledik.
 
İki șey yaptık. Bir taraftan Tugayın önünü 
bütün makinelerimizi yığıp bütün çalıșan-
larımızı oraya yığdık, bir taraftan da 
halkımızın demokrasi meydanına gelmesi için 
bütün çalıșmaları yaptık.  Zaten sabaha karșı 
bütün Türkiye’de o yapılan çalıșmanın sonun-
da darbenin gerçekleșemeyeceğini ve kanlı 
darbe girișiminin bașarısızlıkla sonuçlandığı 
bir sabahı hep birlikte karșılamıș olduk.

Daha önceki Tugay Komutanının benim 
yerime Büyükșehir Belediye Bașkanı olarak 
atandığını gösteren listelerin çıkması, aslında 
çok ciddi bir altyapı yapıldığını, çok ciddi bir 
hazırlık yapıldığını, fakat hesabın üzerindeki 
hesap, göklerden gelen kararın ve milletin 
ferasetinin bunun nasıl terse çevirdiğine șahit 
olduk. Hem Cumhurbașkanımızın cesareti, 
hem milletin ona olan sevgisi, muhabbeti ve 
feraseti. O gittiği zaman, baș gittiği zaman 
gövdenin nasıl dağılacağı yönündeki kanaati 
ve ikisinin birbirine olan kader yolculuğu yine 
tecelli etti. Yüce Mevla’m da bu aziz millete 
acıdı ve yapılan hayır ișlerinin, verilen 
sadakaların, duaların, sosyal desteklerin, 
hastanın, yașlının, mağdurun-mazlumun 
dualarının nasıl ișe yaradığını gösteren bir 
gece yașadık. 

Bütün dünya bu nasıl gerçekleșmedi diye 
sonra bunu tartıșmaya bașladı. Bütün 
analizcilerin söylediği; eğer Erdoğan en 
baștan öldürülmüș olsaydı operasyon aslında 
çok iyi gidecekti, o bașarılamayınca bu 
tersine döndü șeklinde o gecenin analizleri 
yapıldı.
 
Ama hamdolsun çok zor bir geceydi, tarihi 
bir kurtuluș mücadelesi verildi; kadınıy-
la-erkeğiyle, yașlısıyla-genciyle bütün toplum 
demokrasinin yanında, vatanının, milletinin, 
ezanının, bayrağının yanında yer aldı ve 100 
yıl önce nasıl Antep’i gazi yapan bir duruș 
varsa, 100 yıl sonra aynı duruș yeniden 
tecelli etti. Bu milletin aslında mayasının ne 
kadar sağlam olduğunu, köklerinin ne kadar 
güçlü ve temiz olduğunu bize gösterdi. Bu 
aslında gelecek adına da umudumuzu da 
artırdı. Gençlerin durușu, gençlerin buradaki 
vatana, millete ve kutsalı üzerindeki sağlam 
durușu, toprağına nasıl sahip çıktığını göster-
mesi de bizim geleceğimiz adına olan 
özgüvenimizi artırdı. Yani her șerde bir hayır 
var, çok șer gibi bașlasa da hayırla biten bir 
geceyi hep birlikte yașadık. 

    AK Parti döneminde, Gaziant-
ep’in yașadığı dönüșümü nasıl 
değerlendirirsiniz?

Önce șehri iyi anlamak lazım, șehrin sosyolo-
jisini, ekonomisini, șehrin siyasetini... 
2001’de șehir Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
kalesi olarak gözüküyordu. 40 bin konutun 30 
bininin çarpık kentleșmiș olan bir șehirde 
șehre nereden girerseniz girin gri gecekondu 
alanıyla girdiğiniz bir șehirdi.

2001’de ben 7. sırada milletvekili adayı 
olduğumda herkesin 3 çıkar, 4 çıkmaz dediği 
bir siyasi iklim vardı. Ama 3 Kasım sabahı 7 

milletvekiliyle burada büyük bir dönüșüm ve 
siyasi milat yașandı. Bütün kaleler yıkıldı.

Burası bir ekonomi ve ticaret șehri aynı 
zamanda. Bu da Güneydoğu’dan gelen göçü 
sürekli teșvik eden bir alan, çünkü sanayi 
șehirlerinde göç bir zorunluluk olarak 
karșınıza çıkıyor. Göçü yönetmeniz için șehrin 
değișimini-dönüșümünü yönetmeniz gereki-
yor, șehrin vizyonunu yönetmeniz gerekiyor. 

Șehir bir taraftan insanlık tarihi kadar eski bir 
șehir. Bütün medeniyetler Roma, Hitit, 
Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti hepsi 
en üst dönemini yașamıș bu topraklarda. Bu 
bize büyük bir kültürel miras veriyor. 

Biz burada ne yaptık? Biz burada özellikle 
ticaret ve sanayi yapımızı güçlü kılmak için 
yapılması gerekenleri yaparken, kültürel 
miras için de arkeoloji üzerinde büyük bir 
restorasyon çalıșmalarına bașladık. Geçmiș 
ve tarihi kimlik ortaya çıkmaya bașladı ve 
buraya bir iç turizm bașladı. Zeugma Müzesi 
Roma dönemini bütün ihtișamıyla ortaya 
çıkarınca dünyaya Çingene Kızının o bakıșı 
bir sembol oldu ve 2011 yılı itibariyle bir dıș 
turizmi sahası olușturmaya bașladı. Özellikle 
bizim dönemimizle beraber bir taraftan 
geçmișine sahip çıkan, bir 
tarafında çağdaș modern 
bir Gaziantep’i inșa etme 
noktasında önemli bir 
noktaya doğru gidiyoruz. 

Benim 2,5 senelik bașkan-
lık dönemimde büyük 
yatırımlarla beraber 2 
milyonluk bir șehir olduk. 

Șuanda yaptığımız çalıș- 
malardan bir tanesi de 
mutfağımızla ilgili. UNES- 
CO Dünya Gastronomi 
Șehri olduk. Dünyanın 8. 
Mutfağı olarak onaylandı. 
Bu 2,5 yılda bir de uluslar-
arası boyutta tanınabilirliği 
olușturduk. Ulusal boyutta 
șehrin rekabet gücünü 
artırmaya çalıștık; akıllı 
șehir, teknolojiyi kullanan 
șehir bakımından rekabet 
gücü ve șehir ekonomisini 

güçlendirmeye çalıștık. 

Bir taraftan da çok zor bir dönemde Bașkan 
oldum. Bölgemiz ateș çemberi, bunun bütün 
negatif algılarını üzerimize çekiyoruz. Sanki 
burası IȘİD’in bir parçasıymıș veya 
Suriye’deki yașanan savaș Gaziantep’te 
yașanıyormuș gibi çok negatif bir algı 
olușmaya müsait bir zaman dilimi. Bunu 
yönetmek için olağanüstü gayret gösterdik. 
350 bin mülteciye ensar-muhacir ilișkisiyle 
onları dıșlamadan toplumda birlikte yașam, 
uyum, adaptasyon-entegrasyon üzerinde 
sosyal projeler ürettik. Hala yoksulluk, eğitim-
sizlik, șehrin en büyük sorunu. Kadınlar 
üzerine, çocuklar üzerine sosyal projeler 
ürettik.  2,5 senede mazeret üretmek için çok 
mazeret vardı, ama hiçbir mazerete 
takılmadan büyük ișleri, yapısal dönüșümleri 
yapmaya, 2030-2040 imar master planı ve 
ulașım master planını çalıștık. Hepsini üst 
üste koyduğumuz zaman Sayın Cumhur-
bașkanımızdan aldığımız bir talimat var, söz 
namustur diyor. Yola çıkarken halkımıza 
verdiğimiz sözü, bașarmamız gereken proje-
leri bașarmak için büyük bir gayret gösteri-
yoruz. İnșallah bunların hepsini gerçeklești- 
rerek 2019’a ulașmıș olacağız.  

    En fazla Suriyeli sığınmacıya ev 
sahipliği yapan illerimizden biri 
olarak Gaziantep halkının siz 
yöneticilere desteğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Bir Gaziantep modeli olușturduk. Șikayet 
eden, sorunun parçası değil, tamam bu böyle 
ama bu krizi nasıl fırsata dönüștürebiliriz, bu 
riski nasıl rızka dönüștürebiliriz diye baktık. 
Bütün șehrin üst düzey yöneticileriyle beraber 
sorun alanlarımız nelerdir, nasıl çözmeliyiz? 
Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, güvenlikte, 
mültecilerle ilgili kısmı nasıl yönetmeliyiz, 
bunu çalıștık, çalıștaylar yaptık, çıktılarını 
aldık Ankara’ya götürdük. Eğitimle ilgili hem 
çocuklarımızın sayısını, eğitim çağında olması 
gereken çocuk sayısını çıkardık. Bizim kendi 
okullarımızda Bașkan olduğumda 3 bin çocuk 
eğitim hayatındaydı ve o okullarda okuyan 
çocuklar, yetim ve öksüz çocuklarımız. Özel 
okul gibi evinden alıyoruz, ulașım masrafı, 
kırtasiyesi, giyim, her șeyi bize dahil olmak 
üzere biz karșılıyoruz. Fakat mevcut 
okullarımız bu ișe uygun olmadığı için yönet-
melik değișmesi gerekiyor. Milli Eğitim 
Bakanımıza gittik, yönetmeliği değiștirdik, șu 
anda 2,5 yılın sonunda Suriyeli mülteci 
eğitime kazandırılan çocuk sayısı 67 bin oldu. 
Bütün Türkiye ortalaması yüzde 30, biz yüzde 
67’yi yakaladık. Bu tamamen bizim kendi iç 
uyumumuz ve bizim birebir bu ișe ne kadar 
önem verdiğimizle alakalı. 
Bir hastanemiz var, mülteci kadınları ve 
çocukları da oradan istifade ettirecek șekilde 
çalıșmalar yaptık.
 
İstihdam konusu en önemli alan, çalıșma 
hayatının düzenlenmesi gerekiyordu, özellikle 
eğitimli kesimin kaçırılmaması gerekiyordu, 
öğretmen, doktor gibi, kalifikasyonu yüksek 
olanların. Bir de bizim kendi ișçimizi, kendi 

esnafımızı rahatsız etmeyecek modeller 
üretilmesi gerekiyordu. Açık ișe kota sistemi 
gibi birtakım formüllerle Gaziantep modelini 
olușturduk ve halk bu bir mecburiyet, bu bir 
tercih değil, siz onların yerinde olabilirdiniz, 
biz komșuluk hakkının gereğini yaptık dedik 
ve halkımız buna destek verdi.

Bundan kaynaklı yan etkilerle ilgili de, konut 
fiyatları yükseliyor, daha fazla konut yapacak 
olan kim? Biziz, șu an kuzey Antep projesine 
bașladık, 50 bin konut yapıyoruz. 

Su en büyük sorun, artık hem büyük bir 
kuraklık var, hem su yetmiyor. Düzbağ 
Barajı’nda yaklașık eski parayla 1,5 katrilyon-
luk büyük bir yatırımı hızlı bir șekilde devreye 
aldık. Elbette sorun var, ama kim çözecek 
dendiğinde, onlara çözümü de beraberinde 
götürünce o toplumdaki kutuplașmayı, 
ayrıștırmayı önleyecek tedbirler alarak süreci 
yönetmeye çalıșıyoruz. Söylemler burada çok 
önemli, kardeșlik hukukunu çalıșıyoruz. Ve 
yarın bu bittiğinde herkes vatanına 
dönecek… Örneğin Cerablus’ta bunu 

yașadık. Cerablus’un suyunu getirdik, 
Okulların onarımını yaptık, oradaki belediyeci-
lik hizmeti normalleșince 3 bin olan Cerablus 
nüfusu bir anda 40 bine çıktı, șehirden oraya 
dönmeye bașladılar. Bu da onlara aslında 
söylediğimiz șeyin örneği oldu, güvenli bölge 
oluștuğu zaman herkes kendi toprağına 
dönecek, biraz sabırlı olun dediğimizde 
toplum buna da destek oldu.

     Geçmiște Aile ve Sosyal Politika- 
lar Bakanlığı ve Kadın Kolları 
Bașkanlığı yapmıș birisi olarak, AK 
Parti hükümetleri döneminde 
kadınlara yönelik yapılan çalıșmalar 
hakkında ne düșünüyorsunuz?

Ben 2001’den beri bir kadın olarak ne kattığı-
na birebir șahit oldum. Eğer bu parti olmasay-
dı, benim bir kadın vekil olarak burada ilk 
vekil olmam mümkün değildi.  Bu AK Parti’yle 
beraber oldu. Ben hatta Cumhuriyet Halk 
Partisinin milletvekillerine, Cumhuriyet kadar 
eskisiniz, ama bir kadın vekil çıkara-
mamıșsınız diye çok rahat ilk dönemler espri 
yapıyordum. Kadının birey olarak güçlenmesi, 
aile değerleriyle beraber kadının güçlenmesi, 
kadının toplumdaki durumu, karar alma 
mekanizmasına tașınması konusunda tam bir 
sessiz devrim yașandı. Hukuki olarak birçok 
düzenleme yapıldı, benim Bakanlığım döne-
minde 4 büyük yasa çıkardık kadının yașamı-
na dair. Hukuki düzenlemelerle beraber 
sosyal destek ve sosyal projeler, mesela 
bütün verilen sosyal destekler kadın merkezli 
verildi, kadına verildi, aileye verilecek destek 
kadına verildi. Bu sayede kadının kendini 

özgüvenli hissetmesi, gönül bağını kuvvetlen- 
dirmesi hem kendi yöneticilerine, hem 
hükümetine güvenini arttırdı. Kadın mutlu 
olursa, sağlıklı olursa toplum mutlu ve sağlıklı 
oluyor. Bütün bunlar direkt çocukları ve aileyi 
etkiliyor ve toplumun temel tașı aile olunca 
kadının üzerinde yaptığınız her șeyin domino 
etkisi çok kuvvetli oluyor. 

Belediye meclis üyelerinde kadınlar seçil- 
meye bașlandı. Ekonomik alanda biz ilk 
geldiğimizde yüzde 24’tü istihdamda kadın 
oranı, șu anda yüzde 30’lara çıktı. Üniversi- 
teye giden kız çocuklarının oranı yüzde 
14’lerden yüzde 40’lara çıktı. 

2023, 2071 vizyonunda kadını dıșlayan bir 
bakıșın hiçbir hedefe ulașılamayacağı 
anlayıșıyla bir kalkınma projesinin ana damarı 
yapıldı. Kadınlarımızda da bunu gördü. 
Maalesef zaman zaman yașanan bazı olaylar 
sanki bunların hiçbirinin AK Parti döneminde 
yapılmamıș, hep kadın geriye götürülmüș gibi 
de bir negatif algı olușturulmaya çalıșılıyor, o 
yüzden buna asla müsaade etmemek lazım, 
yapılanları sürekli hatırlatmak, hatırlamak, 
yașamak ve yașatmak lazım. Bu konu bizim 
en güçlü olduğumuz konu. Sayın Cumhur-
bașkanımız 25 Kasım Kadına Yönelik Șiddetle 
Mücadele Gününde KADEM’in toplantısında o 
kadar çok net mesajlar verdi ki, kadının bir 
özne olduğu, nesne olmadığı, kadının töre ve 
gelenekler noktasında farklı algılanacak 
șeylere müsaade edilmemesi gerektiğini, çok 
güçlü mesajlarla yeniden kadını merkez alan 
bakıș açısını güncelledi. O güçlü mesajları 
sürekli topluma anlatmak ve yaymak gereki-
yor.

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

Burada en önemli șey toplumla kader bağı 
olușturmak, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, 
sağlıkta bir ve beraber olma yolculuğudur. 
Toplumun güveni, bizim samimiyetimiz, Sayın 
Cumhurbașkanımız ve Bașbakanımızın 
liderliğinde yöneticilerin sevgi ve muhabbet 
bağı. Bu duygu yönetildiği zaman ben hiçbir 
seçimden korkmuyorum, çünkü kendinin 
düșünüldüğünü, kendinin bu manada dikkate 
alındığını, önem verildiğini toplum hissettiği 
zaman bütün desteğini veriyor, biz o duyguyu 
kaybetmedik. O duyguyu kaybetmediğimiz 
sürece de toplum sürekli arkamızdan gelecek 
ve arkamızı döndüğümüz zaman arkamızın 
çok sağlam olduğunu göreceğiz. Önemli olan 
șey toplumla olan o mesafeyi sürekli kapalı 
tutmak açmamak. Bu da hakikaten hem 
liderin durușu, hem de toplumun feraseti. 
Nasıl 15 Temmuz bu iki duygu üzerinden 
yönetildiyse, 15 yıl da bu iki duygu üzerinden 
yönetildi. Bu duyguyu kaybetmeden 
götürdüğümüz sürece bütün hedeflere ulașa-
cağımızı düșünüyorum ben.  Sayın 
Bașbakanımızın da burada soğukkanlılığı, 
iletișime açık, kaynaștırıcı yapısı bütün 
kesimlere sıcak durușu gelinen noktada çok 
büyük bir katkısı olduğunu düșünüyorum. 
İnșallah biz önümüzdeki anayasayı değiștire-
bilecek șekilde Parlamento’dan desteği alınca 
halkımızın da çok yüksek bir destekle buna 
destek vereceğini düșünüyorum. Üç dönem 
milletvekilliği yapmıș birisi olarak aslında 
yasamanın ne kadar zayıf kaldığını, yürüt-
menin tamamen kontrolünde olduğunu, oysa 
yasamanın, yürütme ve yargının tam bir 
kuvvetler ayrılığına göre çalıșması gerektiğini 
dönüștüren bir Cumhurbașkanlığı modeline 
Türkiye’nin ihtiyacı var bu bir yapısal 
dönüșüm. Çünkü orta gelir tuzağından 
çıkmamız içinde bu mevcut yapı bizi ilerletmi-
yor, yapısal dönüșüme ihtiyacımız var ve bu 
yeni model șu anda ben Büyükșehir Belediye 
Bașkanı olarak nasıl bir Bașkansam ve nasıl 

bana verilen yasayı, yetkileri kullandığımda 
çok hızlı iș yapabiliyorsam aynı hıza 
Türkiye’nin ulașması gerekiyor. Bürokratik 
oligarșiden kurtulup çok daha hızlı iș 
yapabilme gücüne ulașması gerekiyor, bu 
model de bizi buraya götürecek ve ulașmamız 
gereken hedeflere çok daha hızlı ulașmamızı 
sağlayacak.

Ben bütün makamlarda görev yaptım 
teșkilatçılığın ne kadar önemli olduğunu da 
birebir kardeșiniz olarak söylüyorum: En zoru, 
çünkü gönüllü yapılan bir iș verecek bir șeyin 
olacak AK Parti teșkilatına. Zamanın olacak, 
birikimin, enerjin olacak ve bunu sürdürülebi- 
lir șekilde bakacaksın, asla bireysel bir hesap 
değil, toplum menfaati üzerinden bunu 
olușturacaksın. Bizim teșkilatçılık anlayıșımız 
çok farklı bir teșkilat anlayıșı bir kutlu yolcu-
luğun anlayıșı. Burada bu duygu bizi çok 
kuvvetli tutuyor ve gönüldașlar bir aile birliği 
içerisinde teșkilatlarımızla beraber yolculuğu 
götürdüğümüz zaman onlar bizim elimiz, 
ayağımız, gözümüz kulağımız oluyor ve birlik-
ten kuvvet doğuyor. Zaten bu kadar hızlı bir 
șekilde var olmamız ve var olduktan sonra bu 
kadar bu iși sürdürülebilir kılmamızdaki en 
büyük șeyde teșkilat yapımız ve örgütümüzün 
gücü. Onlardan aldığımız güçle biz bunları 
bașarabiliyoruz, hepsinden Allah razı olsun.

KATLİAM KORKUSUNDAKİ
HALEP HALKI TAHLİYE BEKLİYOR

Yüzbinlerce 
sivil rejimin 

katliamından 
korkuyor

Siviller, iç savaşın 
en şiddetli 

bombardımanı 
altında 

Rejim 23 günde 
889 sivili öldürdü. 

Binlerce yaralı 
tedavi göremiyor

3 aydır 
insani yardım 

yok. Gıda 
tükendi

Tüm 
hastaneler 

vuruldu, 
hizmet dışı
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Rejim’in 
15 Kasım’dan 
bu yana ele 

geçirdiği 
alan

Rejim’in 
15 Kasım’dan 
bu yana ele 

geçirdiği 
alan

HALEP

15 km2  alan
200 bin sivil

Halepli sivillerden Ebu Samirr: 
"Daha fazla katliamların olmasından korkuyoruz. Tek isteğimiz  
sivillerin sağ salim çıkması"

Faruk: "Hiçbir çözüm yok mu? Bize 'çalışıyoruz' demeyin. Çözüm 
ne nasıl olacak, onu bizlere söyleyin."

Şerif: "Soğuktan 4 aylık bir bebek öldü. İnsanlık sessiz"

Muhammed: "Saldırılar ancak uluslararası bir tutumla durur"

REJİM GÜÇLERİ

MUHALİF GÜÇLER

PYD/PKK
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Müslümanlara yönelik 
en fazla nefret suçu,
2 bin 581 ile 
İngiltere'de işlendi

Danimarka'da 
Müslümanlara yönelik 
önyargı motivasyonlu 41,

Belçika'da 20 ve 

İtalya'da 10
nefret suçu kaydedildi

Avusturya'da 2014 yılında 
Müslümanlara yönelik 41 nefret 
suçu işlenirken, 2015 yılında 
bu sayı 85'e çıktı

Fransa'da 2014'de 
Müslümanlara yönelik 
153 olan nefret suçu, 
2015'de 460'a çıktı

Hollanda'da 2014 yılında 
24 olan Müslümanlara 
yönelik nefret suçu 
2015'de 439'a çıktı

İsveç'te 2014 yılında 281 
olan nefret suçu sayısı, 
2015'de 369'a çıktı

Almanya'da, 2015 yılı 
için "ırkçılık ve 
yabancı düşmanlığı" 
temalı 2 bin 447 suç 
rapor edildi

AGİT 2015 Nefret Suçu Raporu'na göre Avrupa genelinde 
Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük 
motivasyonlu nefret suçları kaygı verici noktalara ulaştı
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AVRUPA'DA MÜSLÜMANLARA 
YÖNELİK NEFRET SUÇLARI 

ARTTI
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• İngiltere'de başörtülü bir kadın gelen 
trenin önüne itilirken, bazı kadınlar 
pompalı tüfekle saldırıya maruz kaldı

• Almanya'da aşırı sağcı bir grup, 
Müslüman zannettiği Sih inançlı bir 
kişiye saldırdı

• Hollanda'nın Deventer kentinde 
Müslümanların evlerine molotof 
kokteyli atıldı

• İsveç'te İslam karşıtı ve ırkçı 
motivasyonla kılıçlı bir kişi, 
Müslüman iki öğrenciyi öldürdü, 
sığınmacıların bulunduğu cami 
kundaklandı ve 5 kişi yaralandı

DİKKAT ÇEKEN SALDIRILAR

• Avusturya'da, başörtülü iki 
kadın köpekli saldırıya maruz 
kaldı.

• Danimarka'da başörtülü bir 
kadının terörist suçlamasıyla 
dövüldü

• Belçika’da başörtülülerin üzerine 
araç sürüldü ve domuz eti 
yemeyi reddeden öğrenci 
saldırıya uğradı

• İtalya'da, helal et satışı yapan 
kasap dükkanı saldırıya maruz 
kaldı

• Kişilere yönelik saldırılar ve tehditler
• Mala ve cana zarar verme
• Başörtülülere hakaret ve saldırılar
• Camilere saldırı, kundaklama ve yazılar yazılması
• Cami ve derneklere kesilmiş domuz organları atılması
• Mezarlara zarar verilmesi

MÜSLÜMANLARA YÖNELİK NEFRET SUÇLARI



ANLAŞMALARDA AB
NE SÖZ VERDİ?

Üyelik sürecinin canlandırılması 
kayda geçirildi  

Terörle mücadelenin önceliğine 
vurgu yapıldı  

Gümrük Birliği'nin güncellenmesine 
ilişkin müzakerelerin 2016 sonlarına 

doğru başlatılacağı belirtildi 

Türkiye'den 72 bin sığınmacı 
alınması sözü verildi 

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için
3+3 milyar avro yardım sözü verildi               

18 Mart Mutabakatının ardından                  
günlük geçişler "ciddi ve sürdürülebilir 

şekilde" azaldı

Anlaşmalarda "haziran sonuna 
kadar vizelerin kaldırılmasına" dair 

madde yer alıyor               

AB'NİN TUTMADIĞI SÖZLER, 
ANLAŞMALARI RİSKE SOKTU
AB, Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığı için 29 Kasım ve
18 Mart'ta varılan anlaşmalar çökme tehlikesi ile karşı karşıya
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Sadece 1614 sığınmacı AB 
ülkelerine yerleştirildi

Sadece 677 milyon avro 
gönderildi

Türkiye'den sığınmacı almasını öngören Gönüllü 
İnsani Kabul Programı devreye sokulmadı

Terörle mücadele kanunundaki değişiklik 
talebi nedeniyle, vize serbestisinde ilerleme 

kaydedilemiyor 

Brüksel üyelik müzakerelerini 
dondurmayı tartışıyor

Avrupa'da PKK'ya karşı operasyon 
yapılmazken AB ve AP yetkilileri PKK'ya silah 
taşıdığı iddia edilen firari HDP'liyle görüştü

Henüz Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 
konusunda adım atılmadı

NE YAPTI?
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YAŞLI VE ENGELLİLER İÇİN 
16,4 MİLYAR LİRALIK 

KAYNAK
Yaşlı ve engellilerin bakımı ve eğitimi için 2

017 yılında 16 milyar 372 milyon lira kaynak aktarılacak

Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı 

2017 yılı bütçesinden derlenen bilgilere göre

Huzurevlerinin giderleri için ayrılan ödenek, 
gelecek yıl, 2016'ya göre yüzde 12 artırılarak 
524,5 milyon lira olarak belirlendi.

Huzurevlerinde kalan yaşlılara aylık ödenen 
harçlık kapsamında da bütçeden 9,5 milyon 
lira kaynak aktarılması planlanırken, 65 yaşını 
doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz 
vatandaşların aylık ödemeleri için ise 1,8 
milyar liralık ödenek öngörüldü. 
Böylece söz konusu kesim için bütçeden akta-
rılacak olan kaynak 2 milyar 334 milyon 
lira olarak hesaplandı
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Bütçeden engellilerin bakımı ve eğitimi 
için de kaynak ayrılırken, bu kapsamda evde 
bakım desteği için yaklaşık 508 bin engelliye 
ödenen aylıklar kapsamında 5,8 milyar liralık 
ödenek öngörüldü.

Özel bakım merkezlerindeki engelli-
lere ödenen aylık kapsamında büt-
çeden 403,3 milyon liralık ödenek 
ayrıldı, çeşitli düzeyde engellilik oranına 
sahip kimselerin bakımını üstlenen engelli 
yakınlarına verilen aylıklar kapsamında 3,5 
milyar liralık ödenek belirlendi.

Engelli bakım ve rehabilitasyon merkez-
leri ile umut evlerinin giderleri için 469,8 
milyon lira söz konusu merkezlerde ücretsiz 
bakılan ve bakım ücretleri Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı tarafından ödenen 
engellilere verilen harçlıklar için 22,7 milyon 
liralık kaynak ayrıldı
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AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Bașkanı Öznur Çalık; İstanbul’da 1.’si yapılan ‘Uluslararası 
Engellilik ve Din Sempozyumu’nun açılıșına katıldı. Açılıș konușmasında Çalık; " Engelli vatandașlarımız için AK Parti 
hükümetleri olarak 15 yıldır önemli çalıșmalara imza attık. Hedefimiz; engelli her bireyimize ulașmak, onların hayat-
larındaki engelleri ortadan kaldırmak, bireylerimize hakettikleri yașam kalitesini sunmaktır. Engelli olabilirsiniz ancak 
yüreğinizde engel yoksa tüm engelleri așabilirsiniz.” dedi.

Bașkan Çalık, İslam’ın engellilere bakıș açısının net șekilde anlatılması, öğretilmesi gerektiğini dile getirerek, “Bizi bir 
arada tutan kardeșlik, hoșgörü dini olan İslam dinimiz engellilere hiçbir ayrım gözetmemektedir. Bu noktada en 
önemli hedefimiz yüreklerde var olan engeli kaldırmaktır.’’ șeklinde konuștu.

Çalık: “15 Temmuz’da vatan sevgisi engel tanımadı”

15 Temmuz’daki darbe girișimine karșı engellilerin de sokaklara indiğini belirten Çalık: “Demokrasi nöbetlerinde 
engelli vatandașlarımızın milli iradeye nasıl sahip çıktıklarını hep birlikte gördük. Hamdolsun ki Türkiye’nin yürekli 
kahramanları ve engel tanımayan evlatları var. 15 Temmuz’da vatan sevgisi engel tanımadı."

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne de değinen Çalık; ’’Engelli kardeșlerimiz her birey gibi tüm imkanlardan yararlan-
maları onların en doğal hakkıdır. AK Parti olarak bizler de üstümüze düșen sorumlulukları yerine getirmeye 
çalıșıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bizler için farkındalık günüdür. Engellilerimizin toplumla kucaklașabilm-
esi için herkesin üzerine düșen sorumluluğu yerine getirmesi gerekmektedir’’ diye konuștu.

“türkiye’nİn yüreklİ kahramanları var 
ve engel tanımayan evlatları var”

“türkiye’nİn yüreklİ kahramanları var 
ve engel tanımayan evlatları var”
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AK Parti Çevre, Șehir ve Kültür Bașkanlığı tarafından düzenlenen ‘Șehir Bulușmaları’ toplantısının ilki İstanbul’da 
gerçekleștirildi

AK Parti Çevre, Șehir ve Kültür Bașkanlığı'nca İstanbul Sepetçiler Kasrı'nda Bașbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar, 
milletvekilleri, belediye bașkanları, akademisyenler ve mimarların katılımıyla 'Șehir Bulușmaları' toplantısı 
gerçekleștirildi. Toplantıda Türkiye'de büyük projelere imza atan duayen mimarlar ile Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar 
Sinan Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden birçok akademisyen katıldı.

Toplantıda, ‘Șehre yön verenleri ayni masanın etrafında bulușturacak bir diyalog zemininin oluștuğunu ifade eden’ 
Çiğdem Karaaslan, “Hiç kimse bugün șehircilik vizyonumuzun Türkiye'nin güncel konularından izole bir alan 
olduğunu iddia edemez” dedi. Karaaslan, “Hendekler șehirlerde açıldı. 15 Temmuz șehirlerde yașandı. Bugün 
terörle mücadelede doğu ve güneydoğuda șehirlerimizi yeniden inșa ediyoruz. Bugün biz büyük projelerimize hız 
vererek yenilerini ekleyerek dünyaya bir mesaj veriyoruz, bu bir duruștur. Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir ve en 
büyük gücümüzde insanımızdır. Biz bugün ilk toplantımızda sizlerle ve değerli mimarlarımızla Sayın Bașbakanımızı 
bulușturduk, ve bulușmalara devam edeceğiz’’ dedi.

Bașbakan Binali Yıldırım ise, ”Șehir kökeni itibariyle medeniyet demektir. Kendi elimizle medeniyetler inșa 
edebildiğimiz gibi kendi elimizle inșa edilmiș medeniyetleri yok edebiliyoruz. Son dönemde güzel binalar yapıl-
masına rağmen șahsen dikey mimariye karșıyım. Dikey mimari insanları yalnızlaștırıyor. Aramızdaki bağları 
zayıflatıyor. Binada 50 aile yașıyor ama kimse bir birini tanımıyor.  Bu bizim kültürümüz değil. Bizim kültürümüz 
ortak yașam. Acıyı da sevgiyi de mutluluğu da birlikte yașamaktır’’ ifadesinde bulundu.

Şehİrcİlİk vİzyonu masaya yatırıldıŞehİrcİlİk vİzyonu masaya yatırıldı
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Halepli sivillerden Ebu Samirr: 
"Daha fazla katliamların olmasından korkuyoruz. Tek isteğimiz  
sivillerin sağ salim çıkması"

Faruk: "Hiçbir çözüm yok mu? Bize 'çalışıyoruz' demeyin. Çözüm 
ne nasıl olacak, onu bizlere söyleyin."

Şerif: "Soğuktan 4 aylık bir bebek öldü. İnsanlık sessiz"

Muhammed: "Saldırılar ancak uluslararası bir tutumla durur"

İnsanlığın büyük bir kesiminin çok yönlü șiddete maruz kaldığı bir çağın kadınlarıyız. Yașamımızın her alanı hak ve 
adalet mücadelesi ile geçmektedir. İçinde bulunduğumuz çağın olumsuz özelliklerine inat kadınlar olarak dünyayı 
güzelleștirmeye yönelik çabaların kaynağı da yine biz olacağız. Hayallerimizle yapabildiklerimiz arasında derin 
uçurumlar olmasına rağmen bizler yılgınlık nedir bilmiyoruz. Çünkü kadını Allah’ın emaneti olarak gören bir dinin men-
suplarıyız. Bizi biz yapan değerlerin korunması ve güvence altına alınması ile insan hakları konusunda bir șeyler 
yapmıș oluruz. 

Hak ve adalet gibi özümüzde bulunan değerler toplum tarafından güvence altına alındığında bizler șiddete karșı 
amacımıza ulașmıș olacağız.  

Kadına yönelik șiddet, cinsiyet ayrımcılığına dayalı bir insan hakları ihlalidir. Kadına yönelik șiddet dünyada ve ülkem-
izde; eğitim, ekonomik durum, yaș ve yașadığı çevreye bakmaksızın tüm kadınların ve dolaylı olarak toplumun 
etkilendiği bir durumdur. Șiddet bir insan hakkı ihlali olması ile birlikte; bireyi, aileyi ve toplumu derinden etkileyen bir 
hastalıklı ruh halidir. Kadının maddi ve manevi her yönden zarar görmesine ve hayatını insani koșullarda devam ettire-
memesine neden olur. 

Bütün kurallara rağmen haksızlık, adam öldürme, șiddet ve terör geçmișten günümüze farklı düzeylerde devam etme-
ktedir. En önemlisi, uygarlık geliștikçe ‘șiddetin azalacağı’ yolundaki görüșlerin aksine, șiddet farklı boyutlarda ve 
yoğunlukta bütün dünyada yașanmaktadır. Kadına yönelik șiddet ile ilgili medyaya yansıyan haberlerin; konunun 
hassasiyeti sebebiyle kadınların yașadıkları șiddeti ifade edemediğini biliyoruz.

Medeni toplumlarda ‘șiddetin herhangi bir nedeni olmaz, olamaz!’  bizlerin vazifesi adaletli bireyin inșasındaki 
rolümüzün de farkında olmaktır. Adalet bireyden bașlayarak toplumun geneline yayılmazsa; sonuçları itibariyle sadece 
șiddeti değil, her türlü hastalıklı tutumun yaygınlașmasına neden olur.   Kadın ve șiddetin birlikte anılması artık farkın-
dalık olușturmaktan ziyade; toplumun geleceği açısından  olumsuz bir duruma neden olmaktadır. Öncelikli olarak her 
çocuğun annesini güçlü görmeye hakkı vardır. Ancak ekranlara yansıyan yüzüyle; șiddet mağduru kadın imajı ile 
özlenen ve beklenen kadın imajını olușturmanın mümkün olmadığı düșüncesiyle hareket etmenin vaktinin gelmiștir.
Ș
iddet bağlamında Kadına yönelik șiddetin önlenebilmesi için toplumun her kesimine çeșitli sorumluluklar düșmektedir. 
Bașta Aile olmak üzere; devlet kademeleri ve medyanın önemli görevleri bulunmaktadır. 

Bize düșen görev; pek tabidir ki bu mağduriyetleri ortadan kaldırmak olmalıdır. Ancak bununla beraber iyi örnekleri 
toplumda yaygınlaștırarak; kadının varlığına yarașır temsil imkânını gözler önüne sermek asıl amacımız olmalıdır. İyi 
örneklerin toplumda yaygınlașmasıyla beraber kötünün kendine yer bulamayacağı bir dünya düșüncesiyle yolumuza 
devam etmeliyiz.

Kadın ve erkek arasında yașanan șiddetin hiçbir biçimde hoș görülmediği bir toplum olușturmak BİZİM ELİMİZDE! 

ŞİDDETİ ÖNLEMEK BİZİM ELİMİZDE!ŞİDDETİ ÖNLEMEK BİZİM ELİMİZDE!
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AK Parti Dıș İlișkiler Bașkanlığı ve Asya Ülkeleri Siyasi Partiler Birliği’nin (ICAPP) ortaklașa düzenlediği ‘Göç ve 
Mülteciler Uluslararası Konferansı' 4-6 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da gerçeklești.
Etiler Le Meridien Otel'de, 22 farklı ülke siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla ‘Göç ve Mülteciler Uluslararası Konfer-
ansı' düzenlendi. Organizasyona  Bașbakan Binali Yıldırım’ıvn yanı sıra ICAPP Genel Sekreteri Chung Eui-yong, 
Bașbakan Yardımcısı Mehmet Șimșek, Dıș İlișkilerden Sorumlu AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı Mehdi Eker, Dıș 
İlișkiler Bașkan Yardımcıları, AK Parti İstanbul Bașkanı Selim Temurci ile İstanbul Büyükșehir Belediye Bașkanı Kadir 
Topbaș’ın yanı sıra milletvekilleri ve belediye bașkanları da katıldı.

Mehdi Eker “ Ortadoğu’daki yangının en büyük zararı Türkiye’ye oluyor”

Konferansın açılıș konușmasını yapan AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı Mehdi Eker, Ortadoğu’daki yangının en fazla 
Türkiye’ye zarar verdiğini belirterek, “Ortadoğu'da bașkaları tarafından çıkarılan bir yangın var ama o yangının alev-
leri en çok bize zarar veriyor. Son 5 yıl içerisinde oradan çıkan yangınla bașlayan süreçte  Suriye nüfusunun 
yaklașık yarısı, 12 milyon insan yerlerinden, yurtlarından oldu. 5 milyon insan Suriye'yi terk etti, bunların 2 milyon 
700 binini biz Türkiye olarak misafir ediyoruz. Zalim bir rejimin kendi vatandașları üzerine yağdırdığı misket ve varil 
bombalarıyla veya vahșice sıkılan silahlarla, kurșunlarla 500 bin insan hayatını kaybetti. Sadece 2015 yılında bu 
vahșetten kurtulmak isteyen ve Akdeniz'in dalgalarına kapılan ve ölen Suriyeli mülteci sayısı 5 bin 509, bu denizde 
boğulmaktan son anda Türkiye tarafından kurtarılanların sayısı ise 50 bindir” dedi.

Chung Eui-Young “ Türkiye’nin mülteci krizindeki tavrı takdire șayan” 

GÖÇ ve Mülteciler uluslararası konferansı 
İstanbul’da gerçekleştİ

GÖÇ ve Mülteciler uluslararası konferansı 
İstanbul’da gerçekleştİ

ICAPP Genel Sekreteri Chung Eui-Yong da konușmasında, “Dünyada kimse göçün etkileri konusunda kendisini 
dıșarıda tutamaz. Bir yandan da Suriye mülteci krizinde Türkiye'nin hem devlet hem de halk olarak gösterdikleri 
tavrı takdirle karșılıyoruz. Bu konferansla göçün ana nedenlerine değinebileceğimize ve bu sorunun ortadan kalk-
ması için bir çözüm bulabileceğimize inanıyorum."

4 Kasım’da tanıșma resepsiyonu ve 15 Temmuz Darbe Girișimi Fotoğraf sergisiyle bașlayan Uluslararası Sempozyum, 
ülkelerden katılımcıların sunumları ve sonuç bildirgesinin okunmasının ardından aile fotoğrafı ve İstanbul kültür gezisi 
ile sona erdi. 
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AK Parti Gençlik Kolları, 15 Temmuz darbe girișiminin doğru bir șekilde anlașılması için Avrupa'da Sivil Diplomasi 
atağına kalktı. Sivil Diplomasi Programı çerçevesinde Almanya, Belçika, İsviçre, Hollanda ve İngiltere'de çeșitli 
temaslarda bulunan AK Parti Gençlik Kolları, Avrupalı siyasetçilere Terör örgütleri ve hain darbe girișimini ayrıntıları ile 
anlattı.

AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyelerinden olușan heyetler Gençlik Kolları Bașkan Vekili Abdülkerim Buğra Șimșek 
bașkanlığında ve UETD Gençlik Kolları katılımı ile, milletvekilleri, parti gençlik kolları ve diplomatlar ile bir araya gelerek 
15 Temmuz hain darbe girișimi ve akabinde Türkiye'de yașanan olaylar hakkında bilgi paylașımında bulundular.

AK gençlİk’ten Avrupa’ya 
15 temmuz çıkarması

AK gençlİk’ten Avrupa’ya 
15 temmuz çıkarması
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AK Parti Seçim İșleri Bașkanlığı Kars, Ağrı, Erzurum, Iğdır, Erzincan ve Ardahan illerini kapsayan bölge toplantısını 
Kars’ta yaptı. 

Seçim İșlerinden Sorumlu Genel Bașkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun bașkanlığında gerçekleștir-
ilen toplantıda, Seçim İșleri Bașkan Yardımcıları Yozgat Milletvekili Yusuf Bașer, Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 
İstanbul Milletvekili Hakan Çavușoğlu, Seçim Koordinasyon Bașkanı ve İstanbul Milletvekili Yıldız Seferinoğlu da hazır 
bulundu.

Bölge illerine mensup il ve ilçe bașkanları, seçim ișleri bașkan ve bașkan yardımcıları, kadın ve gençlik kolları bașkan-
larının katıldığı bölge toplantısında, seçim ișleri bașkanlıklarının çalıșmaları değerlendirildi. Bölgede yașanan sıkıntı ve 
alınması gereken tedbirlerin konușulduğu toplantıya katılımın neredeyse eksiksiz olması dikkat çekti.

Toplantının açılıșında konușan Genel Bașkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti’nin bir tabela partisi olmadığını, bu 
münasebetle de çalıșmaların seçimden seçime değil, sürekli olduğunu ifade etti. AK Parti’nin girdiği her seçimden 
zaferle çıktığını hatırlatan Sorgun  “AK Parti milletin partisidir, 15 Temmuz da göstermiștir ki; AK Parti’nin kaderiyle 
bu milletin kaderi aynıdır. Kim bu millete güveniyorsa bugüne kadar hiçbir zaman mahcup olmamıștır.  Cumhur-
bașkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu millete güvendi ve milletimiz bu güveni hiçbir zaman boșa çıkarmadı, Cum-
hurbașkanımız da, dik durușu ve bu millete hizmetleriyle milletimizin kendine olan güvenini hiçbir zaman boșa 
çıkarmamıștır. Milletin emanetini layıkıyla tașıdı ve tașımaya da devam ediyor. Milletimize güveniyoruz, güven-
meye devam edeceğiz, her daim bir ve beraber olacağız” diye konuștu. 

seçİm İşlerİ başkanlığı bölge toplantısı 
kars’ta yapıldı

seçİm İşlerİ başkanlığı bölge toplantısı 
kars’ta yapıldı
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AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlișkiler Bașkanı Fatih Șahin, "Mücadelemizi sonuna kadar 
sürdüreceğiz ve topraklarımızdaki terör unsurlarını söküp atacağız. Bu, en çok da șehitlerimizin ruhuna, șehit 
yakınlarımıza, gazilerimize ve gazilerimizin ailelerine olan borcumuzdur" dedi.

Șahin, AK Parti Çankaya İlçe Bașkanlığınca 15 Temmuz șehitlerinin aileleri ve gaziler onuruna Gölbașı'nda düzenlenen 
programa katıldı.

Programda konușan Șahin, "Bugün bizler, bağımsız, özgür, hür bir ülkenin evlatları olarak bu topraklarda yașaya-
biliyorsak, bu hiç șüphesiz 15 Temmuz gecesi șehitlerimizin, gazilerimizin fedakarca, büyük bir cesaret ve cesa-
metle ortaya koyduğu kahramanlığın bir sonucudur" ifadesini kullandı.

Șehit aileleri ve gazilere teșekkürlerini ileten Șahin, șöyle devam etti:

"Eğer 15 Temmuz gecesi devlet içine çöreklenmiș, özellikle askeriyede öbeklenmiș, üzerine șerefli Türk ordusunun 
üniformasını geçirmiș, eli kanlı, darbeci, sapkın bir anlayıșın katilleri olan FETÖ'cü terör örgütü mensupları 
emellerine ulașmıș olsalardı, bugün bu topraklarda belki de manda ve himayenin altında yașayan bir ülkenin evlat-
ları olacaktık. Ancak o gece șehitlerimiz, gazilerimiz, ișgal edilmiș bir ülkede mahcup ve mahzun yașamaktansa 
'Bu kara toprağa șerefle düșmeyi göze alırız' diyerek sokakları, caddeleri, meydanları doldurdu ve o 15 Temmuz 
karanlık gecesini, 16 Temmuz'un aydınlık sabahına çevirdi. Bunun için șehitlerimize, gazilerimize ne kadar șükran 
duygularımızı ifade etsek azdır."

"15 Temmuz aynı zamanda son haçlı seferiydi"

15 Temmuz'un, Türkiye'nin, tarihinde bugüne kadar karșılașmadığı bir ișgal girișimi olduğunu belirten Șahin, "15 
Temmuz aynı zamanda son haçlı seferiydi. Bu haçlı zihniyetinin temsilcisi, mașası olan Fetullahçı Terör Örgütü 
mensupları, milletimizin vergileriyle alınan tankları, tüfekleri, silahları, helikopterleri, bombaları milletimize karșı 
kullanma alçaklığını gösterdiler" diye konuștu.

“topraklarımızdan terör unsurlarını söküp atacağız”“topraklarımızdan terör unsurlarını söküp atacağız”
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Kamplarda yașayan Suriyeli çocuklar, BM, AB ve ülkemizdeki elçiliklere Kartpostal gönderdi.

Anavatanımda 2011 yılından beri iç savaș var. Bu kanlı kavganın en büyük kurbanı biz çocuklarız...

Savaș bașladığından bu yana on binlerce çocuk bombardıman sonucu öldü...

İnsanlığın en temel görevi 'Yașatmaksa' eğer;

Haydi o zaman!
Sessiz çığlığımın sesi ol!
Ben yașamak istiyorum...
Sen bu savașa DUR de!

Ben surİyelİ bİr çocuğum...Ben surİyelİ bİr çocuğum...
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AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı, Ar-Ge Bașkanı ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar, toplumdaki bütün 
kadınların her derdine çare olmayı hedeflediklerini belirtti.
      
Hotar, 25 Kasım Kadına Yönelik Șiddete Karșı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, AK Parti İzmir Kadın Kolları 
Bașkanlığının Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi önünde düzenlediği etkinlikte, Birleșmiș Milletler tarafından 
1999 yılında kadına șiddete karșı farkındalık olușturmak amacıyla bugünün olușturulduğunu anımsattı. 

Hotar, kadınların okullașma oranı, çalıșma hayatı ve siyasette giderek artan bir oran içerisinde varlık göstermesinin 
kendileri açısından gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak șöyle konuștu:

"AK Parti'li kadınlar olarak hedefimiz, toplumumuzdaki her bir kadınımızın her bir derdine çare olabilmek. Bu 
amaçla yaptıklarımız hem kanun, hem yönetmelik, hem kurumsal, hem de örgütlenme düzeyinde ortada. Ama 
yapacak çok ișimiz, kat edecek daha çok yolumuz var, bunun farkındayız.” 

Șiddete uğrayan en büyük kesimin kadın ve çocuklar olduğunun altını çizen Hotar, șiddeti uygulayan erkekleri 
yetiștirenlerin de kadın olduğunu bu nedenle annelerin desteklerinin önemli olduğunu ifade etti.

“HEDEFİMİZ, KAdınlarımızın Her DErdİNE
 ÇARE OLABİLMEK”

“HEDEFİMİZ, KAdınlarımızın Her DErdİNE
 ÇARE OLABİLMEK”

Türkiye'nin çevresindeki ülkelerde kadınlara yönelik katliam ve zulüm yașandığını aktaran Hotar, șunları kaydetti:

"Uluslararası topluma bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bugün bașka ülkelerin kadınları bu eziyeti çekiyorken, bu 
katliama uğruyorken gün gelir sizin kadınlarınız da bu durumla karșılașabilir. Her kötü örneği en kısa sürede kendi 
bașımıza gelecekmiș gibi düșünüp hareket etmek zorundayız. Bugünün inșallah kadınlarımız için șiddetin bittiği, 
katliamların durduğu, yoksulluğun azaldığı bilinçlenmenin en üst düzeye çıktığı bir gün olmasına vesile olmasını 
diliyorum."
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Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri araştırması kapsamında kamu kuruluşları, vakıf üniver-
siteleri ve ticari kesim anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine 

dayalı olarak yapılan hesaplamalara göre, Türkiye’de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması              
2015 yılında bir önceki yıla göre %17,1 artarak 20 milyar 615 milyon TL olarak

hesaplanmıştır.

2002-2015 YILLARI ARASINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARI

Tam Zaman Eşdeğeri cinsinden 2015 yılın-
da toplam 122.288 kişi Ar-Ge personeli 
olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre Tam 
Zaman Eşdeğeri cinsinden Ar-Ge personeli 
sayısındaki artış %5,9 oldu

Tam Zaman Eşdeğeri cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 37.510 ile toplam Ar-Ge personel sayısının 
%30,7’sini oluşturdu. Tam Zaman Eşdeğeri cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı ticari kesimde %24, kamu 
kesiminde %25,8, yükseköğretim kesiminde ise %42,3 oldu.

Tam Zaman Eşdeğeri cinsinden 
Ar-Ge personeli sayısı %5,9 arttı

Kadın Ar-Ge personelinin oranı %30,7 oldu
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