
R
ö

p
o

rt
aj

R
ö

p
o

rt
aj

TÜRKİYE

Tahir Akyürek
Konya Büyükşehir Belediye

Başkanı

OCAK 2017 SAYI 104AK PARTİ YAYIN ORGANI YIL 14

BÜLTENİ

Mehmet Müezzinoğlu
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı

Erol Kaya
Yerel Yönetimler

Genel Başkan Yardımcısı

AVRASYA TÜNELİ HAYIRLI OLSUNAVRASYA TÜNELİ HAYIRLI OLSUN
Kıtaları birleştiren Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 

Başbakanımız Binali Yıldırım'ın katılımıyla açıldı.
Kıtaları birleştiren Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 

Başbakanımız Binali Yıldırım'ın katılımıyla açıldı.

Konya’yı Konya Yapan Onun Manevî Sahipleridir15 Temmuz Türk Siyasi Tarihinde millet 
olma bilincini zirveye çıkarmıştır

Seçilme hakkını 18 yaşa indirerek 
gençlerimize güven duygusunu vermiş olacağız



SOMALİ YÜKSEK DÜZEYLi
 ORTAKLIK FORUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhur-
başkanı Hasan Şeyh Mahmud ve BM Genel 

Sekreter Vekili 
Jan Eliasson'un eşbaşkanlıklarında yapıldı

DÜNYA İNSANi ZiRVESi

Türkiye'nin ev sahipliğinde 
dünyanın ilk insani zirvesi 

düzenlendi. 55’e yakın 
devlet ve hükümet başkanı 

katıldı, 173 ülkeden 
akredite 10 bin kişi takip 

etti

EN AZ GELiŞMiŞ ÜLKELER TOPLANTISI
2011’de kabul edilen "En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) İstanbul 

Eylem Planı"nın yarı dönem değerlendirme toplantısı yapıldı. 
En az gelişmiş 48 ülke, dünya nüfusunun yüzde 12'sine 

denk gelen 880 milyon kişiyi barındırmasına 
rağmen, dünya gayri safi hasılasından yüzde 
2'den az, küresel ticaretten de yüzde 1 pay 

alıyor

13. İİT ZiRVE TOPLANTISI
21 devlet başkanı, 6 
hükümet başkanı, 

9 başkan veya 
başbakan yardımcısı, 

12 bakan ağırlandı
23. DÜNYA ENERJİ KONGRESİ

Kongre, dünyanın önde gelen 
enerji şirketlerinin üst düzey 

yöneticilerinin, en etkili 
politika yapıcı ve karar 
vericileri ile kanaat 

önderlerini bir araya 
getirdi. Kongre 

çerçevesinde "Türk 
Akımı Doğalgaz Boru 

Hattı Projesi 
Anlaşması" 

imzalandı 

UNESCO’nun en önemli ana 
etkinliklerinden biri olan 
toplantıya 108 taraf devlet, 

danışma organları, 
ev sahibi ülke misafirleri, 

medya ve sivil toplum 
kuruluşlarından oluşan 

binden fazla kişi katıldı

UNESCO 40. DÜNYA 
MİRAS KOMİTESİ

Dünyada ilk kez düzenlenen 
Dünya İnsani Zirvesinde 55, 
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği 
yaptığı İİT 13. Zirve Toplantısın-
da 27 ve Dünya Enerji 
Kongresinde 3 ülke lider 
düzeyinde temsil edildi

23-24 ŞUBAT
İSTANBUL

10-15 NİSAN
İSTANBUL

9-13 EKİM
İSTANBUL

23-24 MAYIS
İSTANBUL

27-29 MAYIS
ANTALYA

10-20 TEMMUZ
İSTANBUL

TÜRKİYE 
BU YIL ZİRVELERDE 

80'DEN FAZLA LİDERİ AĞIRLADITÜRKİYE



Cevdet YILMAZ
Tanıtım ve 
Medyadan Sorumlu
Genel Başkan 
Yardımcısı

Dünya ve ülkemiz için zor bir yılı geride bıraktık. Ülkemizde bölücü terör örgütlerinin 
hain eylemleri ve milletimize karșı 15 Temmuz’da hain bir darbe girișimi yașandı. 
Cumhurbașkanımızın liderliği, Bașbakanımızın feraseti ve milletimizin tarihe 
geçecek cesaretiyle “milletin gücü tankın gücünü yendi.” Bu anlarda sevindiğimiz 
en önemli husus, devletimiz ve milletimizin vatanın bütünlüğü için tek vücut 
olmasıdır. Bu vesileyle șehitlerimize Allahtan rahmet, geride kalan kederli ailelerine 
sabırlar diliyorum.

Geride bıraktığımız 2016 yılında da her zaman olduğu gibi mazlumun yanında olduk. 
Suriye’de yașanan dramda hayatta kalan mazlumların acılarını sarabilmek için, 
onları ensar muhacir kardeșliği gözeterek bağrımıza bastık.  Sadece Suriye’de değil 
dünyanın her bölgesinde “İnsani Yardımın Küresel Sembolü” olmaya devam ettik 
ve bundan sonrada devam edeceğiz.

Dünyada ve ülkemizde yașanan olumsuzluklara rağmen ülkemiz istikrarlı bir șekilde 
yoluna devam etmiștir. Tarihe geçen projeler olan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 
Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Ilgaz’ı dize getiren Ilgaz 15 Temmuz 
İstiklal Tüneli’nin açılıșını yapıp milletimizin hizmetine sunmayı bașardık. Bütün 
bunlar, bizim millete olan hizmet așkımızın engellenemeyeceğini gösterdi.

Yeni yılda her zamankinden daha çok gayret ederek, birlik ve beraberliğimizi daim 
kılabilmek için durmadan çalıșacağız. 2017’de güvenlik ve huzur içinde kalkınan ve 
kalkınmanın nimetlerini paylașan bir anlayıșla, 2023 hedeflerimize durmadan, 
dinlenmeden yürümeye devam edeceğiz.

AK PARTİ ADINA SAHİBİ
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SORUMLU YAZI İȘLERİ MÜDÜRÜ

Ömer ARVASCEVDET YILMAZ
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
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TÜRKİYE "CEP"TEN KONUŞMADA 
YİNE AVRUPA LİDERİ

TÜRKİYE'NİN DİJİTAL HAFIZASI 
30 MİLYON KAYDA ULAŞTI

Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde aylık  436 dakika mobil 
kullanım süresiyle  ortalama 257 dakika cep telefonu 
görüșmesinin yapıldığı  Avrupa'da liderliğini sürdürdü. 
Sabit ve mobil telefon trafiği yılın üçüncü çeyreğinde 64 
milyar dakikayı geçerken,  bunun 62,1  milyar dakikasını 
mobil hatlardan yapılan, 2,1 milyar dakikasını ise sabit 
telefonlardan yapılan görüșmeler olușturdu. 

Bașbakanlık Devlet Arșivleri Genel Müdürlüğünün 
İstanbul'da Osmanlı ve Ankara'da Cumhuriyet döne-
mine ait yaklașık 125 milyon belgenin bulunduğu arșivi, 
2001'den bu yana hummalı bir çalıșmayla dijital ortama 
tașınıyor.

     TÜRK ÇAYI 85 ÜLKEYE SATILDI

Türkiye'den Ocak- Ekim döneminde 85 ülkeye çay 
ihracatı gerçekleștirildi. Söz konusu dönemdeki çay 
ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artarak 
24 milyon doları geçti. Çay ihracatında 1 milyon 908 bin 
659 tonla Belçika birinci sırada yer aldı, bu ülkeyi 815 bin 
339 tonla Suriye, 559 bin 883 tonla Almanya izledi.

TÜRKiYE AKTÜALiTE ATLASI



KESİNTİSİZ İLETİŞİM İÇİN
 44,5 MİLYAR LİRA HARCANDI

Mobil haberleșmede 3G'ye göre 10 kat daha hızlı olan 
4,5G teknolojisini kullanmaya bașlayan Türkiye'de, kesinti-
siz iletișimin sağlanması amacıyla, 2011 yılından bu yana, 
Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea ve diğer 
ișletmeciler tarafından 44 milyar 493 milyon 13 bin 51 lira 
tutarında yatırım yapıldı. Bu dönemde tüm ișletmecilerin 
yaptığı en fazla yatırım, 17 milyar 275 milyon lirayla 4,5G 
ihalesinin gerçekleștirildiği 2015 yılında oldu.

DOĞU ANADOLU'DAKİ SOĞUKLAR
 ANTARKTİKA'YI GEÇTİ

Doğu  Anadolu  Bölgesi'nde ölçülen hava sıcaklıklarının, 
Güney Kutbu'ndaki Antarktika'dan daha soğuk olduğu 
belirtildi. Soğuk sebebiyle binaların çatılarında buz sarkıtları 
oluștu, dere, baraj göleti, nehir ve șelale ile çeșmeler buz 
tuttu.

ELAZIĞ'DA 165 YILLIK 
KİTABE BULUNDU

Elazığ'ın  Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi Kızıl 
Kilise'de sürdürülen kazı çalıșmalarında, kiliseye ait  165 
yıllık kitabe bulundu. Kitabenin transgribinin yapılması için 
çalıșmalara bașlanırken, kitabe çalıșmaların tamamlan-
masının ardından gerçekleștirilecek restorasyonda kullanıl-
mak üzere Elazığ Müzesi'nde koruma altına alınacak.



BMGK'DE İSRAİL 
TASARISINI KABUL ETTİ

İNSAN YAPIMI AĞIRLIK: 
30 TRİLYON TON

İsrail'in ișgali altındaki Filistin topraklarında yasa dıșı tüm 
yerleșim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını 
talep eden karar, 14 oyla BMGK'de kabul edildi.  Kararda, 
İsrail'in yerleșim faaliyetlerinin "hiçbir yasal geçerliliği 
olmadığı ve uluslararası hukuku alenen ihlal ettiği" 
belirtildi.

İngiliz bilim adamları tarafından yapılan yeni bir çalıșma, 
dünya üzerindeki  insan yapımı nesnelerin toplam ağırlığının 
yaklașık 30 trilyon ton olduğunu ortaya koydu. Araștırmada, 
bütün teknosferin yeryüzüne eșit olarak dağıtılması 
durumunda her bir metrekareye 50 kilo  çöp düșeceğini 
kaydedildi.

MUSUL'DA 104 CAMİ YIKILDI

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAȘ'ın kontrolüne 
girdiği 2014'ten bu yana  104  caminin yıkıldığı bildirildi. 
DEAȘ, Irak ordusunun çekilmesi üzerine ülkenin ikinci 
büyük kenti Musul'u 10 Haziran 2014'te kontrolüne almıștı. 
Irak güvenlik güçleri, kenti  terör örgütü DEAȘ'tan kurtar-
mak amacıyla 17 Ekim'de operasyon bașlatmıștı.

DÜNYA AKTÜALiTE ATLASI



NEW YORK POLİSİ,
 İSTANBUL ŞEHİTLERİNİ ANDI

ABD'nin  New  York  eyaletinde Times Meydanı'nda 
İstanbul'da gerçekleștirilen terör saldırısında șehit olan 
polis memurları için anma töreni düzenlendi.  New  York 
Polis Teșkilatında görevli polisler anma törenine katılarak 
Türkiye'ye dayanıșma mesajı verdi.

RUS UÇAĞI KARADENİZ 
ÜZERİNDE DÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanlığına ait, 92 kișiyi tașıyan Tu-154 
tipi uçağın Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz 
üzerinde düștü. Düșen uçaktan sağ kurtulan olmadı.

UKRAYNA’NIN DOĞUSUNDAKİ KRİZ

Birleșmiș Milletler'den (BM), İnsan Hakları Yüksek Komi- 
serliği’nin,  Ukrayna’daki insan hakları ile ilgili 16. raporu 
yayınlandı. BM, Ukrayna’nın doğusunda, çatıșmaların 
bașlamasından bu yana 9 bin 758 kișinin öldüğü, 22 bin 
779 kișinin ise yaralandığı bildirildi.
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“MİLLETİN VERECEĞİ KARAR, HEPİMİZİN BAŞI, GÖZÜ 
ÜSTÜNE OLACAK”

Genel Bașkanımız ve  Bașbakanımız  Binali 
Yıldırım, AK Parti'nin "Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası'nda Değișiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi"ni imzaladı.

Bașbakan   Yıldırım, anayasa değișikliği teklifine 
ilișkin,  "Getirilen değișiklikle artık koalisyonlar 
dönemine son verilmiș oluyor. Sürekli güçlü 
siyasi iktidar çıkaran, istikrarı da beraberinde 
getiren bir süreci bașlatmıș oluyoruz" dedi.

Bașbakan Yıldırım,   AK Parti grubu olarak 316 
milletvekilinin imzasının olduğu anayasa değișik-
lik teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisine teslim 
edildiğini, çalıșmanın bu așamaya gelmesinde 
MHP'nin büyük katkısının olduğunu anlattı.

MHP Genel Bașkanı Devlet Bahçeli bașta olmak 
MHP ve AK Parti'den emeği geçenlere teșekkür 
eden Bașbakan Yıldırım, "Titiz, yoğun bir çalıș-
ma sonucu sınırlı diyebileceğimiz bu anayasa 
değișikliği teklifini hazırladık. Bundan sonra ne 
olacak? Bundan sonra iș Mecliste. Önce 
Anayasa Komisyonunda teklif görüșülecek 
daha sonra anayasada belirtilen esaslara 
uygun olarak Genel Kurul görüșmeleri tamam-
lanacak. Genel Kurulda her bir madde, 330 ve 
üzerinde kabul oyuyla geçmesi halinde tamamı 
oylanacak ve ondan sonra da artık referandum 
için gün sayılacak. Yani son kararı millet vere-
cek. Milletin vereceği karar, hepimizin bașı, 
gözü üstüne bir karar olacaktır" diye konuștu.
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"DİK DUR EĞİLME,
BU MİLLET 
SENİNLE”

Ziyaret esnasında terör saldırısında yaralanan, polis memuru ile Cumhurbașkanı Erdoğan’ın 
ellerini birleștirdiği an dikkat çekti.

Cumhurbașkanı Erdoğan,  saldırıda șehit olan polis memurları için İstanbul Emniyet 
Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleșkesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geçti.  

Görüșmelerin ardından hastaneden ayrılan Cumhurbașkanı Erdoğan'a, çıkıșında vatandașlar 
sevgi gösterisinde bulunulurken, bazı kișiler de "Dik dur eğilme, bu millet seninle" șeklinde 
slogan attı.

Cumhurbașkanımız Recep Tayyip  Erdoğan,  İstanbul Beșiktaș’daki terör 
saldırısında yaralanan ve Bezmialem Vakıf Üniversitesinde Tıp Fakültesi 

Hastanesinde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti. 
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Terörist başı Öcalan'ın 1999'da yakalanmasından sonra sözde tek taraflı ateşkes ilan eden 
PKK, 2004'ten itibaren sivil halkı da hedef alan "kanlı eylemlerini" "TAK", "FAK" gibi iç içe 

olduğu taşeron örgütlere üstlendirdi 

PKK/TAK'ın üstlendiği eylemlerin sorumluları arasında 
HPG'lilerin olması da aradaki organik bağı açıkça 

ortaya koydu

Halen 
ABD, TAK'ı 
PKK'nın bir 
uzantısı 
olarak kabul 
ederken, AB 
terör örgütleri 
listesinde 
TAK, PKK'dan 
ayrı bir örgüt 
olarak 
görülüyor

ÖSB, eylemlerini 
gerçekleştirmek amacıyla 

2003'te TAK’ın temelini 
attı

PKK, HPG’nin Haziran
Temmuz 2001'deki konferansında 
"misilleme" eylemlerine yönelmeyi 
kararlaştırdı ve eylemlerini ÖSB ile 

gerçekleştirmeyi hedefledi

PKK   HPG ÖSB

TAK

PKK, Haziran 2004'ten itibaren 
metropollerde gerçekleştirdiği, 

özellikle sivil kayıpların öne çıktığı 
eylemleri TAK, FAK gibi isimlerle 

üstlenme taktiği izledi

TAKFAK

PKK'NIN 12 YILLIK "TAK" YALANI
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22/05/2007 
Ulus / Anafartalar çarşısı 
9 kişi hayatını kaybetti

20/09/2011
Kızılay / Kumrular
5 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

22/05/2007 - Foça 
2 asker şehit oldu

16/07/2005
Kuşadası 
5 kişi hayatını 
kaybetti

03/01/2008
6'sı çocuk 7 kişi 
hayatını kaybetti

Ankara

İzmir

Aydın

Diyarbakır

17 Şubat 2016
Ankara Merasim sokakta, askeri servis 
araçlarına yönelik bombalı saldırıda 
29 kişi hayatını kaybetti 13 Mart 2016

Kızılay Güvenpark otobüs duraklarına 
bomba yüklü araçla düzenlenen 

saldırıda 37 kişi yaşamını yitirdi
27 Mart 2016
Bursa Ulu Camii bahçesinde düzenlenen 
intihar saldırısında ölen örgüt mensubu 
dışında 22 kişi yaralandı 7 Mayıs 2016

Vezneciler'de bomba yüklü araçla 
düzenlenen saldırıda 5'i polis 11 kişi 

hayatını kaybetti4 Ekim 2016
Diyarbakır Bağlar'da Emniyet 
Müdürlüğünün ek binası yakınında 
bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda 
ise 2'si polis, 9 kişi hayatını kaybetti

10 Aralık 2016
Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan 

maçtan sonra, stadyumda görevli 
güvenlik güçlerine yönelik çifte saldırıda 

36 polis ile 8 sivil hayatını kaybetti

2016

27/07/2008 - Güngören 5’i çocuk 18 kişi hayatını kaybetti
22/06/2010 - Halkalı 4'ü asker, 5 kişi hayatını kaybetti
23/12/2015 - Sabiha Gökçen 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul

PKK/TAK'IN 2005 - 2015 ARASINDAKİ BAZI EYLEMLERİ 

PKK/TAK'IN ARALIK 2015 SONRASI BAZI EYLEMLERİ 

15AK Parti Ocak 2017     15.YIL



16 AK Parti Ocak 2017     15.YIL

'TEK MİLLET,
TEK BAYRAK,
TEK VATAN,

TEK DEVLET'
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umhurbașkanımız  Recep Tayyip  Erdoğan,           
Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili yaptığı 

açıklamada, "Terör eylemleri, asker ve polislerimizle 
birlikte 79 milyon vatandașımızın tamamını hedef 
almaktadır. Türkiye, terör örgütlerinin ortak saldırısı 
altındadır. Özellikle bölücü terör örgütü, tüm imkan-
larını kullanmaktadır. Eylemlerin biçimi ve hedefleri, 
bölücü terör örgütünün asıl gayesinin Türkiye'nin 
önünü kesmek, ayağına çelme takmak, gücünü ve 
enerjisini bașka yönlere yoğunlaștırmak olduğunu 
tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır" ifadelerini 
kullandı.

İstanbul Beșiktaș'ta yașanan hadise  neticesinde 
halen yüreklerin yanarken, Kayseri'de yapılan bu 
bombalı saldırının acıyı daha da artırdığını vurguladı.
Cumhurbașkanı  Erdoğan, maruz kalınan bu 
saldırıların, bölgede yașanan olaylardan, özellikle 
Suriye ve Irak'taki gelișmelerden, hatta ekonomideki 
dalgalanmalardan  bağımsız olmadığının bilindiğine 
ișaret ederek, açıklamasında șu ifadelere yer verdi:

"Bu terör örgütlerine karșı, milletimizle birlikte, bir 
milli seferberlik ruhu içerisinde hep birlikte kararlılık-

la mücadele edeceğiz.  Gün farklılıklar üzerinden 
kısır çekișmelerle enerjimizi heba etme, kavga etme 
değil, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' 
ilkeleri çerçevesinde bir olma, beraber olma, kardeș 
olma, hep birlikte Türkiye  olma günüdür. 
Kayseri'deki saldırıda hayatlarını kaybeden șehitle- 
rimize Allah'tan rahmet,  yakınlarına bașsağlığı 
diliyorum. Yaralılarımıza Rabbimden acil șifalar 
niyaz ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Kayseri'deki terör saldırısında șehit olan askerlerimiz 
için tören düzenlendi. Kayseri 12. Hava Ulaștırma Ana 
Üst Komutanlığında düzenlenen törende, Türk 
bayrağına sarılı naașlar katafalka konuldu. Șehitlerin 
cenazeleri, saygı durușu ve dua edilmesinin ardından 
askeri uçaklarla memleketlerine uğurlandı.

Hep Birlikte Kararlılıkla 
Mücadele Edeceğiz



“KARLOV ARTIK 
  TÜRK-RUS DOSTLUĞUNUN 
  EBEDİ SİMGESİ OLMUŞTUR”
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Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız Binali Yıldırım, Rusya'nın Ankara 
Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu. 

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, haince bir silahlı saldırı sonucu öldürülmesi 
nedeniyle taziye ziyaretinde bulunan Bașbakan Yıldırım'ı büyükelçilikte Rus yetkililer karșıladı.

Bașbakan Yıldırım, Karlov'un resminin bulunduğu kürsüye karanfil bıraktı.



Bașbakan Yıldırım, elçilikte açılan taziye defterine șunları yazdı:

"Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov'u elim bir terör saldırısında 
yitirmenin acısını yürekten hissediyorum. Bu alçak suikast ile Türkiye ve Rusya arasındaki kapsamlı 
ilișkileri ve iki millet arasındaki beșeri köprüleri yıkmak isteyenler amaçlarına ulașamayacak, suçlular 
tek tek tespit edilip layık oldukları cezaya çarptırılacaktır. Müstesna bir dönemde, bașarı ile yürüttüğü 
görevi süresince Rusya ile ilișkilerimize büyük katkılarda bulunan Karlov, artık Türk-Rus dostluğunun 
ebedi simgesi olmuștur. Acımız derin. Türkiye ve Rusya iș birliğini, halkımızın ortak çıkar ve 
beklentileri doğrultusunda geliștirme azim ve kararlılığımız her zamankinden daha güçlüdür. Șahsım, 
hükümetim ve Türk milleti adına bașta Büyükelçi Karlov'un değerli ailesi ve yakınları olmak üzere tüm 
dost Rus halkı ve hükümetine en kalbi taziyelerimi sunuyorum."  
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“BİR YILLIK TATSIZ DÖNEM
  ARTIK GERİDE KALDI”

Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız Binali  Yıldırım, Rusya 
Devlet Bașkanı Vladimir Putin ile  Kremlin Sarayı'nda bir 
araya geldi. Görüșmede konușan  Bașbakan  Yıldırım, 
"Geçtiğimiz bir yıllık tatsız dönem, eminim ki artık geride 
kaldı. İlișkilerimizi yoğunlaștıracağımız alanlar belli, enerji 
bașta geliyor. Bugüne kadar yapılan enerji hatları, Mavi 
Akım, Batı Akım ama șu anda kararlaștırılan Türk Akımı, 
Türkiye-Rusya arasındaki ilișkileri sadece geliștirmiyor, 
aynı zamanda bölgenin, Avrupa'nın da bir anlamda enerji 
talebine de karșılık verecek önemli bir proje" diye konuștu.

Bașbakan Yıldırım, iki ülke arasındaki enerji ișbirliğinin 
bununla da sınırlı olmadığını, nükleer enerji santrali 
kurulması konusunda da çalıșmaların karșılıklı olarak 
Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde devam ettiğini 
belirtti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nin önündeki sorunları 
açıkça görüștüklerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak ile Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın konuyu 
değerlendirdiğini hatırlatan Bașbakan Yıldırım, "Biz de Sayın 
Bașbakanla birlikte bu projeyle ilgili hızlandırma adına 
neler yapılması lazım geldiğini detaylı bir șekilde konuștuk. 
En azından birinci fazının 2023'ten önce devreye alınması 
bizim arzumuzdur. Bu yönde tüm gayreti göstereceğiz. 
Tarım, turizm, tașımacılık, ticaret, sanayi, birçok alanda 
karșılıklı yatırımların geliștirilmesi adına yapacağımız ișler 
var. Bunları da konuștuk" ifadelerini kullandı. 
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"ATTIĞIMIZ HER ADIM
 ÜLKEMİZİN AYDINLIK GELECEĞİ 

 İÇİNDİR"
TBMM Genel Kurulunda, 2017 yılı bütçesi üzerine 
hükümet adına konușan  Bașbakan  Binali Yıldırım, 
bütçenin Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını diledi.
 
Bütçe görüșmelerinin, bir ülkenin bütün gündemini 
adeta özetleyen metinler olduğunu anlatan Bașbakan 
Yıldırım, bu görüșmelerde, geride bırakılan 2016 yılının 
dikkatle değerlendirildiği gibi gelecek hedeflerinin, 
Türkiye'nin kaynaklarını nasıl ve nerede kullanılacak-
larını, neler yapacaklarını konuștuklarını belirtti.

Geleceği doğru planlamanın, insan hayatında 
olduğu gibi toplum ve devlet hayatında da çok 
büyük önem tașıdığını vurgulayan  Bașbakan 
Binali  Yıldırım, șöyle konuștu:

"AK Parti hükümetleri olarak, Cumhuri-
yetimizin 100. yıl dönümü olan 2023'e 
giderken koyduğumuz bütün hedefleri 
gerçekleștirerek, bugünlere gelmenin 
haklı mutluluğunu yașıyoruz. Attığımız 
her adım ülkemizin aydınlık geleceği, 
milletimizin huzuru ve refahı içindir. 
Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasi 
ile gelecek nesillere emanet etmek 
için var gücümüzle çalıșıyoruz. 
Birlik ruhu içinde ülkemizi 
demokrasiyle güçlendirmeye 
büyük çaba sarf ediyoruz. Güçlü 
bir siyasi idareyle bir yandan 
istikrarı korumaya diğer yandan 
da Türkiye'yi dünyanın güçlü 
ekonomileri arasında tutmaya 
gayret diyoruz. Her șey Türkiye 
için, her șey milletimiz için diye 
durmadan, yorulmadan yola 
devam ediyoruz."

Sıkıntılarla geçen bir yılın sonuna yaklaștıklarını 
kaydeden Bașbakan Yıldırım, "İnșallah önümüzdeki 
yıl, 2017, çok daha ferah ve aydınlık bir yıl olacak. 
Zira 2016 yılı hem Türkiye için hem de dünya için 
de kolay bir yıl olmadı. Vatan hainleri ve eli kanlı 
terör örgütleri, kirli ve karanlık emellerini her fırsat-
ta gösterdiler" dedi.

Bașbakan Binali Yıldırım, 10 milyon vatandașın 124 
milyar liralık borcunu yeniden yapılandırmak için 
bașvurduğunu, bir ay içerisinde bu paranın 14,5 
milyar lirasının kasaya girdiğini belirterek, sözlerine 
șöyle devam etti:

"Bu kadar büyük kriz olan bir ülkede bu olur mu? 
Vatandaș para ödemek için kuyruğa girer mi? 
Doğru kuyruk var, eskiden de kuyruk vardı, dolar 
satın almak için kuyruk vardı, șimdi dolar bozdur-
mak için kuyruk var. Bu, güven ve istikranın bir 
yansımasıdır. Tedbirlerimiz aldık. 'Dünyada kriz var 
biz ne yapalım' diyecek halimiz yok. 8 Aralıkta 
aldığımız kararlarla iș alemine 250 milyarlık yeni 
kredi hacmi olușturduk. İhtiyaç ne kadar? 40 
milyar. Dedik ki 'biz fazla tedbir alalım. 40 milyar mı 
istiyorsunuz, buyurun 250 milyar.' Cazibe merkez- 
lerinin teșvik programını açıkladık. Daha resmi 
bașvuru yapmadan müracaat edilen projelerin 
tutarı 8 milyar.”

Türkiye'nin yarınının bugününden daha güzel 
olacağına ișaret eden Yıldırım, "Hiç endișe etmeyin. 
Vatandașlarımız rahat olsun, terörü de Türkiye'nin 
içeride, dıșarıda geleceğine karșı koymaya çalıșan 
șer odaklarını da yok edeceğiz. Sırtını dağa değil, 
millete dayayanlarla yolumuza kararlı bir șekilde 
yürüyeceğiz." dedi.

“Attığımız Her Adım 
Ülkemizin 

Aydınlık Geleceği İçindir”

“Yolumuza Kararlı Bir 
Şekilde Yürüyeceğiz”
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Bașbakanımız Binali Yıldırım, İstanbul'daki 
terör saldırısında yaralananları tedavi 
gördükleri hastanede ziyaret etti. Ziyaretin 
ardından basın mensuplarına açıklamalarda 
bulunan  Bașbakan Yıldırım, 2016'yı 2017'ye 
bağlayan ilk saatlerde bir eğlence merkezin- 
de savunmasız, sivil insanlara karșı alçakça 
bir silahlı eylem gerçekleștirildiğini ifade etti.

Maalesef bu olayda Türk ve yabancı uyruklu 
olmak üzere toplamda 39 masum, savun-
masız insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

"Terörle mücadelede çifte standart, terör 
mücadelesini bașarıya ulaștırmaz"

Terörün insanlığın ortak derdi olduğuna ișaret 
eden Bașbakan Yıldırım, șunları kaydetti:

"Terörle hiçbir yere varılmaz. Terörün amacı 
birliğimizi, beraberliğimizi, kardeșliğimizi 
zedelemek, emellerine ulașmak için ortam 
hazırlamaktır. Türkiye bir süreden beri 
bölgede, hem bölücü terör örgütüne karșı, 

hem FETÖ terör örgütüne karșı, hem de 
Suriye ve Irak'taki otorite boșluğundan kay-
naklı DEAȘ terör örgütüne karșı amansız bir 
mücadele veriyor. Bunun tabii bir 
karșılığının olacağını biliyoruz ama teröre 
asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Șu bilin-
meli ki bugün burada olan bu terör, dün-
yanın bir bașka ülkesinde yarın olabilir. 
Bunun hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla 
hiçbir ülke, bu terör olaylarından güvende 
değildir, 'Bizde terör olmaz' diyemez. Daha 
birkaç gün önce Almanya'da oldu. Evvelsi 

gün Irak'ta oldu. Daha önceki zamanlarda 
muhtelif ülkelerde oldu, oluyor. O yüzden 
bizim söylediğimiz bir șey var; terörün 
kutsalı olmaz, dini olmaz. Terör her yerde 
terördür. Terörle mücadelede çifte stan-
dart, terör mücadelesini bașarıya ulaștır-
maz, zafiyet olușturur” dedi.

Vatandașlar, Beșiktaș Ortaköy'de gece 
kulübüne yapılan terör saldırısının meydana 
geldiği alana gelerek karanfil bıraktı.

 Terörün Kutsalı Olmaz, Dini Olmaz 
Terör Her Yerde Terördür 



Cumhurbașkanımız Recep Tayyip Erdoğan,  Avrasya 
Tüneli’nin açılıșında yaptığı konușmada,  herkesin 
Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri 
haline gelmesi durumunda, bölgesinde ve dünyada güç 
dengelerine nasıl bir etki yapacağının gayet iyi șekilde 
farkında olduğunu anlattı. 

İki kıtayı birbirine bağlayan böyle nadide bir ülkenin, 
aynı zamanda bir șehrin mensupları olduklarını ifade 
eden  Cumhurbașkanı  Erdoğan, bu șehrin, uğruna 
birçok șeyler feda edilebilecek bir șehir olduğunu 
vurguladı.

Cumhurbașkanı  Erdoğan, onun için bu șehre așık 
olduklarını dile getirerek, "Bu projenin hayata 
geçmesini sağlayan tüm kurumlarımızı, bakanlığımızı, 
yüklenici ve ișletmeci șirketleri, mimar, mühendis, 
ișçisine kadar, inșasında çalıșan herkesi tebrik 
ediyorum. Temelini Asya yakasında atmıștık. 
Rabbime hamdolsun açılıșını Avrupa yakasında 
yapıyoruz. Bu ne mutluluk" değerlendirmesinde 
bulundu.

  Avrasya  Tüneli'nin yaklașık 4 yılda inșa edildiğini ve 
kendi alanında pek çok ilkleri barındırdığını, henüz proje 

ve inșaat safhasında birçok ödül aldığını 
kaydeden  Cumhurbașkanı 

Erdoğan, tünel 
hizmete 

girdikten sonra daha büyük ilgi göreceğine inandığını 
ifade etti.

Avrasya Tüneli'nin yatırım bedelinin 1 milyar 245 milyon 
dolar olduğunu vurgulayan  Cumhurbașkanı  Erdoğan, 
șöyle konuștu:

"Günde 100 bin araç, dıșarıdaki hava șartlarından 
etkilenmeden rahat bir șekilde burayı kullanacaktır. 
Artık fırtına çıktı, vapur seferleri iptal oldu, sis çöktü, 
köprüde trafik durdu gibi haberleri geride bırakıyoruz. 
Bir taraftan Marmaray, bir taraftan Avrasya Tüneli... 
Avrasya  Tüneli sayesinde İstanbul'un iki yakası 
arasında dıșarıdaki iklim șartlarından etkilenmeden 
kesintisiz araç ulașımı mümkün hale geldi. Bu eser 
için devletin kasasından tek kuruș çıkmamıștır. 'İș 
bilenin, kılıç kușananındır'. Tünelin inșasını ve 
ișletmesini üstlenen firmalar, bir bölümü öz kaynak 
bir bölümü kredi olarak projenin finansmanını 
kendileri sağlamıștır. Yaklașık 25 sene boyunca kamu 
payı ve vergilerle Hazineye yılda 180 milyon lira gelir 
getirecek tünelin ișletmesi, bu sürenin sonunda 
tamamen devlete geçecek. Harem ve Çatladıkapı 
arasındaki tünel ve geliștirilen yaklașım yolları 
sayesinde Kazlıçeșme-Göztepe 15 dakikaya iniyor. 
Bu sayede zamandan ve yakıttan yapılacak tasarrufu 
ben sizlerin takdirine bırakıyorum. İlk etapta Ocak'ın 
sonuna kadar sabah 07.00 ile akșam 09.00 arasında 
hizmet verecek olan bu tünel, gerekli sistem 
düzenlemeleri ve diğer ulașım ağlarıyla operasyon, 

entegrasyon, bunlar yapıldıktan sonra inșallah 30 
Ocak itibariyle de 7 gün 24 saat 

ișletmeye geçecektir." 

AVRASYA TÜNELİ 
HAYIRLI OLSUN
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2016 DEV PROJELERİN YILI OLDU

1 Nisan

30 Haziran

26 Ağustos

OSMANGAZİ 
KÖPRÜSÜ
İstanbul ile İzmir 
arasındaki ulaşımı 
3,5 saate indiren 
Gebze-İzmir Otoyolu 
Projesi kapsamında 
hizmete alındı

YAVUZ SULTAN
SELİM KÖPRÜSÜ
59 metre genişliği ile 
dünyanın en geniş asma 
köprüsü

4.5G
Mobil haberleşmede 3G'ye göre 10 kat 
daha hızlı olan 4,5G teknolojisi 
kullanılmaya başlandı

28 AK Parti Ocak 2017     15.YIL



Türkiye'de bu yıl, teknolojisi ve yatırım büyüklüğü dolayısıyla 
merakla beklenen projeler hayata geçirildi

5 Aralık

GÖKTÜRK-1 UYDUSU
TSK'nın hedef istihbaratına yönelik 
uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak

AVRASYA TÜNELİ
İstanbul'un iki yakası 

arasındaki mesafeyi 15 
dakikaya düşürdü

20 Aralık

Denizin 106 metre altında inşa edildi

Toplam uzunluğu
14,6 kilometre 

3,4 kilometresi denizin altından 
geçiyor

26 Aralık

ILGAZ TÜNELİ
Tünelin giriş ve çıkışları 
"köpek balığı ağzı" 
şeklinde projelendirildi
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“İşte Bu Tünel 
15 Temmuz Şehitlerimizin  Hatırasını Yaşatacaktır.”

Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız Binali Yıldırım, 
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açılıș Töreni'nde 
yaptığı konușmada,  tünelin hayırlı olmasını diledi.

Tünelin temelini 9 Kasım 2012’de karlı bir günde 
attıklarını ifade eden Bașbakan Yıldırım, açılıșını da 
yine bolluk ve bereket dolu bir günde yaptıklarını 
söyledi.

Bașbakan Yıldırım, sadece Çankırı ve Kastamonu 
için değil tüm Türkiye için de çok büyük öneme 
sahip bir eseri ülkeye kazandırdıklarını, 139 yıllık bir 
hayali gerçeğe dönüștürmenin mutluluğunu 
yașadıklarını bildirdi.

Türkiye’nin aydınlık geleceğine doğru bașlattıkları 
kutlu yürüyüșe çok önemli adımlar eklediklerini, 
medeniyet projelerine devam edeceklerini 
vurgulayan Bașbakan Yıldırım, İstanbul’da Avrasya 
Tüneli'ni Cumhurbașkanı Erdoğan ile birçok 
yabancı devlet ve hükümet bașkanının katılımıyla 
açtıklarını anımsattı.

Bașbakan  Yıldırım, o günden bu yana İstanbul'da 
köprülerdeki trafiğin rahatladığını, İstanbulluların 
Sarayburnu'ndan Haydarpașa’ya denizin 106 metre 
dibinden geçerek konforlu bir seyahat yaptıklarını 
dile getirdi.

Geçen hafta cuma günü İzmir’de enerji ve tarım 
sektörüne büyük katkı sağlayacak dev yatırımları 
açtıklarını hatırlatan  Bașbakan Yıldırım, bugün de 
Karadeniz'i İç Anadolu’ya bağlayan en hayati 
noktada tünel açılıșı gerçekleștirdiklerini vurguladı.

Bașbakan Yıldırım, tünelin Çankırı ve Kastamonu 
illerinin ulașım, ekonomi ve kalkınmadaki adımlarını 
artıracağını belirterek, "Kastamonu'ya havaalanına 
indik. Tünelin Kastamonu giriși ile buradaki çıkıșı 
arası 3 dakika. 110 kilometreyle ama 70 ile gelmek 
gerekiyor ve oluyor 5 dakika. Biz biraz hızlı geldik 
ama siz siz olun kurallara uyun. Yolların kralı 
olmaz, kuralı olur" ifadesini kullandı.

Geçen 14 yılda AK Parti tarafından yapılan 
bölünmüș yol ve tünel yatırımlarına değinen 
Bașbakan Yıldırım, șöyle devam etti.

"Bolu Dağı Tüneli’ni biz bitirdik ama daha ilginci 
50 kilometre tüneli 80 yılda yapan bir Türkiye'den 
14 yılda 346 kilometre tünel yapan bir Türkiye'ye 
gelmișiz. Sadece bu sene bin kilometreye yakın 
bölünmüș yol yaptık. 920 kilometre tek yön yol 
yapıldı ve 82 kilometre de tünel bitirdik. Bu sene 
bitirdiğimiz tünel uzunluğu 80 yıllık 50 kilometrenin 
de üzerinde. Türkiye nereden nereye geldi. İș 
bilenin, kılıç kușananın. Nasıl oldu bu gençler? 
Çalıșınca oluyor. Durmak yok, yola devam. Bütün 
bunlar 79 milyon milletimizin duası ve desteğiyle 
oluyor. Milletimiz bize destek ve güç vermese 
bunları nasıl yapacağız?"

Güçlü siyasi irade ve tek bașına iktidar olmayınca 
ișlerin geriye gittiğini, kazanımların kaybedildiğini 
vurgulayan  Bașbakan Yıldırım, șu değerlendirme- 
lerde bulundu:

"Bunların içinde darbe hükümetleri de var. 
Darbeler bizim kazanımlarımızı hep geri götürdü. 
AK Parti iktidarında 3 darbe girișimi oldu. Eğer 
koalisyon olsaydı biz de șapkamızı alır giderdik 
ama darbeciler milletin karșısına șapka çıkardılar. 
Darbecilere darbeyi yaptınız 15 Temmuz'da. İște 
bu tünel 15 Temmuz șehitlerimizin hatırasını 
yașatacaktır. 15 Temmuz gecesinin en büyük 
șahidi Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'dir. Bu tüneli 
açmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz."

Bașbakan  Binali  Yıldırım, açılıșı yapılan Ilgaz 15 
Temmuz İstiklal Tüneli'nden kendisinin kullandığı 
makam otomobiliyle geçiș yaptı.  Bașbakan 
Yıldırım'a eși Semiha Yıldırım'da eșlik etti.
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Sıkıntılarla geçen bir yılın sonuna yaklaștıklarını 
kaydeden Bașbakan Yıldırım, "İnșallah önümüzdeki 
yıl, 2017, çok daha ferah ve aydınlık bir yıl olacak. 
Zira 2016 yılı hem Türkiye için hem de dünya için 
de kolay bir yıl olmadı. Vatan hainleri ve eli kanlı 
terör örgütleri, kirli ve karanlık emellerini her fırsat-
ta gösterdiler" dedi.

Bașbakan Binali Yıldırım, 10 milyon vatandașın 124 
milyar liralık borcunu yeniden yapılandırmak için 
bașvurduğunu, bir ay içerisinde bu paranın 14,5 
milyar lirasının kasaya girdiğini belirterek, sözlerine 
șöyle devam etti:

"Bu kadar büyük kriz olan bir ülkede bu olur mu? 
Vatandaș para ödemek için kuyruğa girer mi? 
Doğru kuyruk var, eskiden de kuyruk vardı, dolar 
satın almak için kuyruk vardı, șimdi dolar bozdur-
mak için kuyruk var. Bu, güven ve istikranın bir 
yansımasıdır. Tedbirlerimiz aldık. 'Dünyada kriz var 
biz ne yapalım' diyecek halimiz yok. 8 Aralıkta 
aldığımız kararlarla iș alemine 250 milyarlık yeni 
kredi hacmi olușturduk. İhtiyaç ne kadar? 40 
milyar. Dedik ki 'biz fazla tedbir alalım. 40 milyar mı 
istiyorsunuz, buyurun 250 milyar.' Cazibe merkez- 
lerinin teșvik programını açıkladık. Daha resmi 
bașvuru yapmadan müracaat edilen projelerin 
tutarı 8 milyar.”

Türkiye'nin yarınının bugününden daha güzel 
olacağına ișaret eden Yıldırım, "Hiç endișe etmeyin. 
Vatandașlarımız rahat olsun, terörü de Türkiye'nin 
içeride, dıșarıda geleceğine karșı koymaya çalıșan 
șer odaklarını da yok edeceğiz. Sırtını dağa değil, 
millete dayayanlarla yolumuza kararlı bir șekilde 
yürüyeceğiz." dedi.
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Cumhurbașkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
TUSAȘ'ta düzenlenen Göktürk-1 uydusunun 
fırlatma töreninde yaptığı konușmada, 
uydunun ülke ve Türk Silahlı Kuvvetleri için 
hayırlı olmasını diledi.

Göktürk-1'in Türkiye'nin bugüne kadar fırlat-
tığı en gelișmiș görüntüleme uydusu 
olduğunu belirten Cumhurbașkanı  Erdoğan, 
"Artık neticelerini de gördükçe daha çok 
gururlanacağız, bunlar bizim iftihar vesile-
lerimiz olacak" ifadesini kullandı.
 
Uydunun ilk sinyallerinin 1 saat içinde Nor-
veç'teki yer istasyonundan alınacağına ișaret 
eden Erdoğan, șöyle devam etti:

"Bilindiği gibi Rasat uydumuzu 2011 yılında 
Rusya'dan, Göktürk-2 uydumuzu ise 
Çin'den fırlatmıștık. Șimdi Göktürk-1 uydu-
muzu uzaya göndererek uzay çalıșmaların-
da yeni bir adım daha atmıș oluyoruz. 
Bugün uzaya fırlattığımız Göktürk-1 daha 
önce gönderilen Göktürk-2'den daha 
gelișmiș bir uydu. Türk Silahlı Kuvvetleri- 
mize yüksek teknoloji kabiliyetleriyle hizmet 
verecek bu uydumuz, diğer alanlarda da 
ülkemize önemli faydalar sağlayacaktır."

Göktürk-1 uydusunun yarım metreye kadar 
hassas görüntüleme kabiliyetine sahip 
olduğuna dikkati çeken  Cumhurbașkanı 
Erdoğan, șu görüșlere yer verdi: 

"Bu uydudan orman alanlarının kon-
trolünden deniz kirliliğine, doğal afetlerdeki 
hasar tespitlerinden rekolte tahminlerine 
kadar geniș bir yelpazede istifade edilecek-
tir. Bu uydunun kabiliyetleri, Türkiye'nin 
uzay çalıșmalarında ulașmak istediği hedef 
konusundaki kararlılığının bir ifadesidir. 
Șimdi hedefimiz Göktürk-1'den daha 
gelișmiș uydular tasarlamak, üretmek ve 
uzaya göndermektir. Savunma sanayimizin 
bu yüksek teknoloji gerektiren diğer bütün 
ihtiyaçları gibi uydularımızı da artık ken-

dimizin geliștirmesi ve üretmesi șarttır. Bu 
konuda yürütülen çalıșmaları biliyorum, 
takdir ediyorum ama daha fazlasını yap-
mamız gerektiğini de özellikle belirti-
yorum."

Cumhurbașkanı  Erdoğan, ilgili kurumların 
artık tüm çalıșmalarını hazır alım yerine yerli 
tasarım ve üretimi esas alan bir anlayıșla 
yürütmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbașkanı Erdoğan, șunları ifade etti:

"Türkiye'nin son 200 yıllık tarihi bilhassa da 
hepimizin çok yakından takip ettiği son 32 
yıldaki terörle mücadele dönemimiz bizler 
için çok önemli derslerle doludur. Kıbrıs 
Barıș Harekatımızda ilk örneklerine rast-
ladığımız askeri ambargolar, terörle 
mücadele dönemimizde gizli veya açık 
sürekli karșımıza çıkıyor. Șimdi yine bazı 
Batı ülkelerinin, o ülkelere ait firmaların 
ülkemize belirli askeri ürünleri satmama 
kararı aldıklarına șahit oluyoruz. Ham-
dolsun bugün Türkiye, 14 yıl öncesine göre 
savunma sanayi ürünlerinde dıșa bağım-
lılığını yarı yarıya azaltmıș durumdadır. 
Yüzde 80'den yüzde 40'lara gerileyen bu 
alandaki dıșa bağımlılığımızı inșallah 
2023'e kadar büyük ölçüde ortadan 
kaldırmıș olacağız. Her zaman söylediğim 
bir söz var 'kötü komșu insanı hacet sahibi 
yapar'. Bu tür ambargolar bizi bitirmiyor, 
bitirmeyecek, bizi hacet sahibi yapacak. Bu 
tür engellemeler, savunma sanayimizi 
geliștirme konusundaki azmimizi güçlendi-
riyor."

Askeri Ambargolar 
Sürekli Karşımıza 

Çıkıyor

'KÖTÜ KOMŞU İNSANI HACET SAHİBİ YAPAR'



EKK KARARLARI
AÇIKLANDI

Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız Binali 
Yıldırım, Çankaya Köșkü'nde düzenlediği 
basın toplantısıyla, Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu (EKK) toplantısında alınan kararları 
paylaștı. Söz konusu kararların, teknik 
çalıșmaların tamamlanmasının ardından 
hemen devreye gireceğini belirten  Bașba-
kan Yıldırım, "Reel sektörün, ihracatla 
uğrașan sektörün  sıkıntılarını biliyoruz. 
Yatırım yapan, üreten, Türkiye'nin değerine 
değer katan, ihracat yapan bütün kesimle- 
rin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu 
çerçevede bugüne kadar aldığımız tedbir- 
lere ilave olarak yeni bir tedbir daha almıș 
bulunuyoruz. Bunlardan birincisi, firma-
ların piyasada nakit ihtiyaçları, nakit 
sıkıntısı var. Bu nakit sıkıntısını rahatlat-
mak, ișlerini genișletmelerini sağlamak 
hatta istihdamı artırmak için Hazine kefaleti 
getirmek suretiyle Kredi Garanti Fonunun 
kefaletiyle 250 milyar liraya kadar bir kredi 
hacmi olușturuyoruz" ifadelerini kullandı.

 
Bașbakan Yıldırım, kararın ayrıntılarını șöyle 
anlattı:
 
"Piyasada KOBİ'ler, büyük firmalar, ihracat 
ișiyle uğrașanlar yani ekonomimizi ayakta 
tutan bütün sektörlere, nakit sıkıntısını 
giderecek ve ișlerini düzene sokacak yeni 
bir kaynak olușturuyoruz. Önemli bir 
kaynak yani bugün sıkıșıklığı olan firmaların 
toplam hacminin 40 milyar lira olduğu 
düșünülürse bunun çok üzerine, 250 milyar 
liralık yeni bir kredi hacmi getirmiș olu- 
yoruz.  Burada ağırlıklı olarak bundan 
KOBİ'ler yararlanacak yani küçük ișletme- 
ler, esnaflar, orta ölçekteki ișletmeler ya- 
rarlanacak, ayrıca ihracatla, ticaretle 
uğrașanlar da bundan istifade edecek."

Kredi Garanti Fonunun Kefaletiyle 
250 Milyar Liraya Kadar Bir Kredi 

Hacmi oluşturuyoruz

Türkiye'nin Değerine 
Değer Katan, İhracat 

Yapan Bütün Kesimlerin 
Yanında Olmaya Devam 

Edeceğiz

İhracat kredilerinde, garanti yani teminatın 
yüzde 100, KOBİ'lerde yüzde 90, ticari 
kredilerde ise yüzde 85 uygulanacağını 
bildiren  Bașbakan Yıldırım, "Demek ki 
KOBİ'ler, istihdamımızın yüzde 65-70'ini, 
firma sayısı olarak yüzde 98'ini, ihracatımızın 
yine yüzde 60'tan fazlasını olușturan 
KOBİ'lere burada bir ilave kıyak yapmıș 
oluyoruz. Buna da ihtiyaç var. Çünkü bunlar 
ekonomimizin belkemiğini olușturuyor. İhra-
catta niye yüzde 100? Çünkü ihracatçı 
satıyor, sattığının parasını da hemen alıyor. 
Çok kısa vadeli bir șey. Orada bir sıkıntı yok" 
diye konuștu.

Bașbakan Yıldırım, șunları ifade etti:

"Bu nasıl olacak? '250 milyar lirayı vere-
ceğiz de böyle bir kaynak olușturacağız da 
bunun karșılığı var mı, yok mu' diye hemen 
soru akla gelebilir. Burada bir kere planla-
nan dıșında bütçe açığını artıracak, yeni 
borçlanma gerektirecek bir düșünce yok. 
Bunu bilmekte fayda var. Bu, sadece 2017 
bütçesinde ve arızi gelirlerden gelen 
paralarla karșılanacak. Bütçeden nasıl 
karșılanacak? Bütçe kalemleri arasında 
bazı kaydırmalar yapmak suretiyle bunu 
gerçekleștirmiș olacağız. Birinci ve en 
önemli tedbir budur. Bu tedbir, iș dün-
yamıza, üretim yapan tesislerimize, ihracat 
yapan, yeni iș, aș imkânı sağlayan bütün iș 
dünyamıza ciddi bir rahatlama getirecek. 
Hayırlı, uğurlu olsun."
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Cumhurbașkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbașkanlığı Külliyesi'nde,  Edebiyat 
Alanında Mustafa Kutlu, Sosyal Bilimler 
Alanında Prof. Dr. Kemal Hașim Karpat, Müzik 
Alanında Prof. Dr. Erol Parlak, Sinema Alanın-
da Șener Șen, Geleneksel Sanatlar Alanında 
Feridun Özgören ve Vefa Ödülü'ne ise Ordi-
naryüs Prof. Dr. Süheyl Ünver'in layık 
görüldüğü Cumhurbașkanlığı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.
  
2016 yılı Cumhurbașkanlığı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimleri  ve 
onların temsilcilerini tebrik eden Cumhur-
bașkanı Erdoğan, "Türkiye'nin kültür, sanat ve 
ilim hayatına katkı sağlayan herkes bu ülkeye 
çok büyük hizmet vermektedir. Biz bu 
ödüllerle, her biri takdiri, taltifi, teșekkürü 
ziyadesiyle hak eden kültür, sanat, ilim insan-
larımıza devletimizin ve milletimizin șükran-
larını ifade etmeyi amaçlıyoruz. Hiç șüphesiz 
onların gerçek yeri milletimizin kalbidir, gön-
lüdür, hafızasıdır. Verdiğimiz  ödül, sadece 
iște bu ahde vefanın tescilidir" diye konuștu.

Türk sineması deyince mutlaka Șener Șen'in 
olduğu bir sahnenin göz önüne geldiğini dile 
getiren Cumhurbașkanı   Erdoğan, "Kendisi 
sinemada pek az ustanın sahip olduğu çok 
farklı karakterleri canlandırabilme yeteneğine 
sahiptir. Hababam Sınıfı'ndaki Badi 
Ekrem'den Eșkıya'daki Baran'a, Züğürt 
Ağa'dan Kabadayı'ya geçmek kolay değildir, 
herhalde kolay da olmamıștır" diye konuștu. 

Cumhurbașkanı  Erdoğan, Șener Șen'in tiyatro 
serüvenine de değinerek, "O da bașlı bașına 
takdiri hak eden bir performansıdır. Bana 
göre kendisinin en önemli özelliği komedi- 
siyle, dramıyla bu ülkenin ortalama insanını 
canlandırabilme kabiliyetidir" ifadesini 
kullandı.

“VERDİĞİMİZ ÖDÜL 
AHDE VEFANIN

TESCİLİDİR”

36 AK Parti Ocak 2017     15.YIL



37AK Parti Ocak 2017     15.YIL



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 
2016’DA 20 ÜLKEYİ 

ZİYARET ETTİ

20 ülkeye 22 yurt dışı ziyaret gerçekleştirdi, 37 devlet başkanıyla görüştü

24 ili 31 kez ziyaret etti (Ağustos 2014’ten beri gerçekleştirdiği il ziyaretleri 100’e ulaştı)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği 836 kabulde 9 bin 880 kişiyi ağırladı

15 yabancı hükümet başkanı kabul etti, 8 uluslararası örgütün genel sekreteri ile görüştü

Yıl boyunca 40 ülkenin Türkiye’ye atanan büyükelçileri Erdoğan’a güven mektuplarını sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılında yurt dışı ve yurt içinde yoğun bir 
çalışma gerçekleştirdi.
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Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Çalıșma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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  15 Temmuz darbe girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissettiniz ve 
darbe girișimi sonrası FETÖ’ye karșı 
yürütülen mücadeleyi nasıl buluyor-
sunuz ?

Açıkçası bașarılı olabilecekleri ihtimali 
gönlüme hiç düșmedi. Bu kadar 
vicdansız ve insafsız olabileceklerini 
hiç düșünmedim. Geriye dönüp 
baktığımızda tablonun ne kadar büyük 
bir organizasyon ve ne kadar hain bir 
eylem olduğunu gördük. Ama en mutlu 
olduğum nokta; Milletimizin milli ve 
yerli durușu oldu. O akșam havaalanı-
na giderken yol boyu bu milletin her 
ferdini gördüm, her farklı fotoğrafı 
gördüm .Her renk vardı, milli ruh vardı. 
O akșam beni en çok etkileyen șu 
oldu; bir baktım yanımda iki koltuk 
değneği olan, iki ayağı da dizden așağı 
olmayan bir engelli vatandașımız 
yanımda yürüyordu. Hayrola hemșe- 
rim, burada ne ișin var dedim. Șöyle 
baktı, tabi gece karanlığında beni 
tanımamıș olsa gerek, ”bu akșam 
olmayacağız da ne zaman olacağız” 
dedi. Bu cümle beni inanılmaz dere-
cede etkiledi.

Ben Çanakkale harbini kitaplardan 
okuyan, dedelerinden büyüklerinden 

dinleyen, gelecek nesillere aktarıp 
aktaramayacağımız konusunda 
kafasında soru ișareti olan biriydim. 
Baktım ki gençlerimizde, kadınlarımız-
da, yașlılarımızda, engellilerimizde ve 
her kesimde o ruhun fevkalade 
olduğunu gördüm.

Elhamdülillah hiç bir tuzak bu milletin 
büyük yolculuğunun önüne geçemez, 
böylelikle inșallah 2023’te hedefleri- 
mize ulașmıș olacağız.

İster PKK, FETÖ, ister bir bașkası, 
birinci önceliği millet olmayan, devlet 
olmayan, sorumlulukları olmayan, 
gönlünü ve aklını bașka yerlere satmıș, 
bağlamıș hangi hain olursa olsun 
kamuda asla durmaması lazımdır. 
Bundan dolayı FETÖ ile olan 
mücadelemiz çok yoğun bir șekilde 
devam etmektedir. Kim bir yandan 
kamuda çalıșıp, bir yandan kamu 
imkanlarıyla PKK’ya yataklık ediyorsa 
bunlar kamuda durmamalıdır. 
Hükümetimizin de Allah’a șükürler 
olsun ki bașta Cumhurbașkanımız 
olmak üzere bu konuda ciddi 
duyarlılıkları vardır. Dolayısıyla masum 
ve mağdur hiç kimsenin zalimi 
olamayız ama millete yanlıș yapan kim 
olursa olsun en ağır bedeli ödemelidir.

   Kamu personeli ile ilgili yeni dü- 
zenlemeler yolda, neden böyle bir 
düzenlemeye ihtiyaç duyuldu? Yeni 
personel rejiminin avantajları neler 
olacak? Çalıșanların iș güvencesi 
kaygıları var, bununla ilgili nasıl bir 
düzenlemeye gidilecek?

İș güvencesi tabii ki önemli ama birinci 
önemli olan, millete hizmettir. Millete 
hizmet birinci önceliğimiz ve sorumlu-
luğumuzsa, dolayısıyla millete hizmet 
etmeyen kamuda duramaz. Ya da 
memuriyete girmiș kendisini geliștirmi-
yorsa, performansı, ölçülebilirliğini 
geliștirmiyorsa biz dünyayla nasıl 
yarıșabiliriz? Kamudaki güvenceler 
kișiyi mi büyütecek yoksa kișiler mi 
ülkeyi ve milleti büyütecek, geliștire-
cek? Buradaki kișilerin hepsinin 
görevi, ülkenin ve milletin gelișimine 
katkı sağlamaktır.

Ben kendimden örnek vereyim, ben 82 
tıbbiye mezunuyum, 86’da ilk dahili 
ihtisasımı yaptım.86 yılındaki dahiliye 
uzmanlığının bilgi birikimiyle 2016 
yılında dahiliye uzmanlığı 
yapacağım,30 yıllık da birikimim var, 
iște benim kıdemim arttı, iște yetkile- 
rim arttı, statüm arttı diyorsam burada 
bir çelișki vardır. Bu 30 yılın bana 
kazandırdığı o yılların getirdiği avan- 
tajlar olmalı, ama bir șartla; Ben kendi-
mi dahiliye uzmanlığımda dünyanın 
gelișmelerini, tıbbın gelișmelerini takip 
etmeliyim.

Buradaki kișilerin hepsinin görevi, 
ülkenin ve milletin gelișimine katkı 
sağlamaktır. Kendimi garantiye alayım, 
oh ne güzel, peki eğitimde dünyayla 
yarıșta nasıl olacağız, hukukta dünyay-
la yarıșta nasıl olacağız, mühendislikte 
dünyayla nasıl yarıșta olacağız? 
Mezun oldum, diplomayı aldım bitti. 
Halbuki ilim ve bilim hele hele bu gel- 
diğimiz çağda her gün her alanda 

2002 YILINDA 1000 DOLARA 6,6 ASGARİ 
ÜCRETLİ ÇALIŞTIRILIYORDU

Bütün Bu 
Güvenceler Kişiyi 

mi Büyütecek, 
Yoksa Kişiler mi 
Ülkeyi ve Milleti 

Büyütecek, 
Geliştirecek? Bakan Mehmet Müezzinoğlu halkla birlikte meydan nöbetinde

Elhamdülillah Hiç Bir 
Tuzak Bu Milletin 

Büyük Yolculuğunun 
Önüne Geçemez



binlerce yeni yeni bilimsel gelișmeler 
var. 30 yıl öncenin hukuk mantığıyla bu 
dönemin mantığı bir birine uymaz. 30 
yıl önce ultrason diye bir cihaz yoktu, 
biz stetoskopla her ișimize gidiyorduk. 
Dolayısıyla güvence önemlidir, ama 
güvencenin emniyet sibopları kendini 
geliștirmelidir ve millet yine kendine 
gelișmeleri paralel tutmak zorundadır. 
Șimdi bütün bu güvenceler kișiyi mi 
büyütecek, yoksa kișiler mi ülkeyi ve 
milleti büyütecek, geliștirecek? Șimdi 
düșünün ki ben milletvekili oldum, 30 
yıl milletvekiliyim böyle bir sistem olur 
mu? Niye 4 yılda 5 yılda bir milletin 
huzuruna gidiyoruz? İșimizi iyi yapıyor-
sak millet devam diyor, ișimizi iyi 
yapmıyorsak millet hadi güle güle 
diyor. Burada da ișini, alanındaki 
sorumluluklarını iyi yerine getiriyorsa 
devam edecek, terfi edecek, yetkileri 
artacak, ama olduğu yerde sayıyorsa, 
benim de burada kazanılmıș haklarım 
var, nasıl olsa bir müdürlük elde ettim, 
müdürlükten geri kazanılmıș hak senin 
öğretmenliğindir, Öğretmenliğini 
doktorluğunu geliștirdiği sürece yetki- 
lerin ve statülerin artar. Bunu 
tartıșıyoruz, bunu tartıșmalıyız, bunu 
tartıșmaktan da çekinmemeliyiz. Ama 
merkeze yalnız kișinin daha doğrusu 
memurun güvencesini alırsak bu 
ülkeye hizmet etmek olmaz, hatta 
memura da haksızlık yapmıș oluruz. 
Niye? Ya nasıl olsa garanti, yapan da 
bir, yapmayan da bir, okuyan da bir, 
okumayan da bir, yetiștiren de bir. 
Hatta iș yapan, çok iș yaparken iki 
tane de hata yapıyor, iki hatası 
dolayısıyla da teftiș geçiriyor.

Benim ișim garanti, maașım da garanti 
ülkeye hizmet eden bir sistem değildir. 
Büyük hedeflere gidebilmek için 
memur arkadașlarımızla birlikte onların 
gelișebileceği ve gelișirken topluma 
saygın hizmet edebilecekleri bir 

sistemi konușuyoruz, konușmaya 
devam edeceğiz. Ülkenin ve devletin 
sahibi milletin kendisinidir. Hancı olan 
millettir, diğerlerinin hepsi millet adına 
yolcudur.

     Esnaflarla ilgili bir müjde verdiniz. 
”Ahilik fonu”nun kurulacağını söyle-
diniz. Nedir bu fon kimleri kapsaya-
cak?

Ahilik fonunda bir defaya mahsus 
ișsizlik fonu kurduk ve ișsiz kalan 
kardeșlerimize ișsizlik mașı vererek 
destekliyoruz. Ülkenin koșulları hızla 
değișiyor bazen küçük esnafın zor 
çark döndürdüğü günleri yașıyoruz. 
İște o zaman diyoruz ki ; Sen de iș 
veren olarak ahilik fonuna, esnaf 
fonuna normal dönemde bir miktar 
prim yatır, zora düștüğünde ișsizlik 
fonundan faydalan. Gümrük Ticaret 
Bakanlığımız, esnaf sanatkarlar 
odalarımız maliye bakanlığıyla birlikte 
bir taslağı olușturduk ve Bakanlar 
Kurulumuza sunduk. Bakanlar Kuru-
lunda bazı arkadașlarımızın farklı ilave 
önerileri oldu bazı tereddütlerini veya 
fonun dinamiklerine katkı sağlayacak 
düșünceleri oldu. Sayın Bașbakanımız 
da 1 hafta içinde bu önerilere göre 
değerlendirmeleri, çalıșmaları Bașba-
kan Yardımcımız Mehmet Șimșek 
bey’in bașkanlığında yapın ve hemen 
önümüzdeki yılbașı bu iși bitirelim 
dedi. İnșallah 1 hafta 10 gün içinde 
son șeklini bitirip Bakanlar Kuruluna, 
sonra da Türkiye Büyük Millet Mecli- 
sine sunacağız.

   AK Parti döneminde emeklilerin 
kazanımını nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

AK Parti misyonunu kurarken mazlum 
ve mağdurdan yana, hak ve hukuktan 
yana bir siyasi misyonu deklare etti.

Bağ-Kur Tarım emeklisi 2002 yılında 
emekli olmuș ne kadar maaș alıyor? 65 
lira. Șimdi ne kadar alıyor? 452 lira. 
Yılbașında bu binli rakamlara gelecek, 
artıș ne? Yüzde 355. Yani en yüksek 
rakamın verildiği emekli sandığıdır. 
Yani emekli sandığı 376 lira alıyor en 
düșük emekli memur, memur emeklisi 
2002’de, șimdi aldı 1.700, 2016 sonu 
yani haftaya değișecek, 1.700 lira 
olacak. Șimdi bütün bu rakamlara 
baktığımızda emeklinin yanında bir de 
asgari ücretli örneği vereyim; 2002 
yılında 1000 dolara 6,6 asgari ücretli 
çalıștırılıyordu, yani 6,5 kiși 1000 
dolara çalıștırılıyordu. Bugün dolar bu 
kadar tarihi rekor kırdı, șu oldu bu oldu 
falan filan 1000 dolara çalıștırdığımız 
ișçi sayısı 2,2... bir tarafla 1000 doları 
verirken 6,5 kiși çalıștırıyorsun, șimdi 
1000 dolara 2 kiși çalıștırabiliyorsun. 
Șimdi 6,6 kișiyi çalıștırabilmen için 
3200 dolar vermen lazım. Bu ne de- 
mektir? Asgari ücretlinin standardını 
en az 2,5 misli enflasyondan 
arındırılmıș șekilde yükselttik demektir. 
Buna rağmen emekliye verdiğimiz, iște 
engelli kardeșimize verdiğimiz asgari 
ücretliye verdiğimiz yeterli mi diye 
sorarsanız hayır. Biz kendimizin rakibi-
yiz, hedefimizde 2023 diyoruz.

2023’te ki hedefimiz bu rakamları 2’ye 
katlayabilecek bir ekonomik büyümeyi 
sağlamak ve milli bütçeyi 2 trilyon 
dolara ulaștırmaktır.15 Temmuz Gazi 
ve șehitlerimizin hak ve hukukunu 
koruyabilmek için bunu yapmak 
zorundayız.

2002 Yılında
1000 Dolara 6,6
Asgari Ücretli
Çalıştırılıyordu

    AK Parti  döneminde  kadın  ve 
genç istihdamını arttırmaya yönelik 
neler yapılmıștır?

Bu ülkenin en büyük zenginliğinin 
gençlerimiz olduğuna inanıyorum 1 
milyon 250 bin çocuğu olan müthiș 
zenginlikte ülkeyiz. 6 milyondan fazla 
enerji ve potansiyelimiz bulunmak-
tadır. Bu potansiyeli akıl ve öz güvenle 
daha iyi yetiștirmemiz gerekmektedir. 
Bir AK Partili olarak kendime șu 
eleștiriyi yapıyorum gençlerle arzu 
ettiğimiz kadar yeterli desteği 
vermediğimizi görüyorum. Bu 



günlerde anayasa değișikliği yapılıyor. 
Biz seçilme hakkını 18 yașa indirerek 
gençlerimize güven duygusunu 
vermiș olacağız.

Cumhurbașkanımız 15-16 yașından 
beri kendi özgüveniyle sokaklardan bu 
güne gelmiștir. Dolayısıyla özgüveniniz 
son nefesinizi verdiğiniz an bile sizin 
yanınızda olmalıdır. Dinamik gençler 
bu anlamda Türkiye için çok önemlidir. 
Yürek varsa kürek bulunur. Bu nedenle 
bizim gençlerimize daha çok güven-
memiz daha çok sorumluluk vermemiz 
hata yapsalar bile onların yanında 
samimiyetle olmamız gerekmektedir. 
AK Parti olarak gençler için güçlü 
adımlar atmamız lazımdır. AK Parti 
Gençlik Kolları da gençlere daha güçlü 
sahip çıkmak ve destek olmak zorun-
dadır.

AK Parti dönemiyle kadın istihdamı 
güç kazanmıștır. Șuanda stoklarımızda 
ciddi düzeyde kadın istihdam stoku-
muz var. 5-6 yıl öncesine kadar 
bașörtüsü gibi insanlık dıșı bir engelle 
üniversitede okuyacak kız çocuk-
larımıza engel varken șu anda Allah’a 
șükür kızlarımızın eğitimdeki rollerinde 
arzu edilen noktaya ulașılmıștır. Yüzde 
27’lerden yüzde 33’lere geldik İnșallah 
2023’de yüzde 43’leri hedefliyoruz. 
Doğum yapan anne çocuğu ilkokula 
gidinceye kadar yarı zamanlı çalıș-
madan istifade edebileceği gibi bir çok 
düzenlememiz vardır. Bu tür düzenle-
melere devam edilecektir.

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

Bizim üç temel kelimemiz vardır. Bunu 
her teșkilat toplantısında söylerim; 
Birincisi samimiyet, ikincisi gayret, 
üçüncüsü, duyarlılıktır. Bunların hepsi 
millet içindir. Dertler ve sıkıntılar 
paylașıldıkça azalır. Bu varsa hep 
bașarı gelir. Teșkilat boyutunda da 
gelir, seçim boyutunda da gelir. Bizim 
AK Parti’deyim deyip görev almıș her 
arkadașımızı kucaklama gibi bir göre-
vimiz vardır.

Bundan dolayı ayrıștıran, çakıștıran 
değil kırgınlıkları gideren on milyon 
üyesi olan bir partiyiz. Biz bu iși ülke- 
miz ve milletimiz için yapmaktayız. 
Bana ikide bir gelip çocuğuna iș 
istiyorlar. Ne güzel? Çocuğuna iș 
bulma kapısı olarak seni görüyor, 
ahlaksız bir șey istemiyor, meșruiyet 
dıșı bir șey istemiyor. Dolayısıyla, 
duyarlılığımızı çözemeye biliriz ama 
çözemezsek bile duyarlı olacağız. 
Türkçe’de ki o güzel söz dertler ve 
sıkıntılar paylașıldıkça azalır, 
çözüldükçe azalır demiyor, 
paylașıldıkça azalır diyor. Biz sıkıntıyı 
çözemesek bile paylașacağız. On tane 
sıkıntıyı paylaștık, dört taneyi de 

çözme imkanını yakalarız.

Ama paylașamazsan çözme adresle- 
rini de bulamazsın. O nedenle samimi-
yet, gayret duyarlılık bu ișin ruhudur, 
bu varsa hep bașarı gelir. Teșkilat 
boyutunda da gelir, seçim boyutunda 
da gelir. İster özel hayatınızda olun 
yaptığınız iște samimi gayret ve 
duyarlılık olması gerekir. AK Parti’nin 
esas bunları yapan yapısının bașarıda-
ki seçimlerdeki sonuç bașarısı 11-0 
oldu, inșallah 12-0 olacak, stratejik 
pozisyonumuzda birlik ve beraberlik 
önemlidir. Bugüne kadar AK Parti’de-  
yim deyip görev almıș her arkadașımızı 
kucaklama gibi bir görevimiz vardır. 
Ayrıștıran, çakıștıran değil, tam aksi 
varsa bile kırgınlıkları gideren hepimiz 
burada yüzlerce, binlerce on milyon 
üyesi olan bir siyasi partiyiz, 3 tane 
referandum bütün bunları yapmıș, bir 
yapı dünya kadar insan hiç kırgınlık 
olmaz mı, hiç dargınlık olmaz mı? 
Olabilir, ama sonuç kardeșlik.

Biz kardeșiz ve kendimiz için 
yapmıyoruz bu iși, ülkemiz ve mille-
timiz için yapıyoruz. Ülkemiz ve mille-
timiz için yapıyoruz cümlesinde 
samimiysek birlik ve beraberliği boza-
cak hiçbir gerekçemiz olamaz.

Son Olarak Sözümü Mevlana’nın sözüyle 
tamamlamak istiyorum; Benim medeni-
yetim nefsinin mahkumu olanı değil 
vicdanının esiri olandır. Biz böyle yola 
çıktık, İnșallah böyle devam edeceğiz.

Seçilme Hakkını 18 Yaşa İndirerek Gençlerimize 
Güven Duygusunu Vermiş Olacağız

Benim Medeniyetim Nefsinin Mahkumu 
Olanı Değil Vicdanının Esiri Olandır



BES
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

MAAŞTAN

%3
DEVLET
KATKISI

%25

BES'E OTOMATİK KATILIMDA 
GERİ SAYIM BAŞLADI

Kamu ve özel sektördeki 45 yaşını doldurmamış çalışanların, 
işverenleri aracılığıyla BES'e otomatik katılımını öngören süreç 

1 Ocak'ta başladı
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SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
İlk etapta bin ve üzerinde çalışanı olan özel sektör sisteme 
dahil olacak. 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör, kamu 
idareleri ve sosyal güvenlik kurumları 1 Nisan 2017'de, çalı-
şanı 100-249 arasında olan özel sektör ise 1 Temmuz 
2017'den itibaren sisteme geçecek

MAAŞTAN NE KADAR KESİLECEK?
Çalışanın katkı payı, prime esas kazancının %3’üne karşılık 
gelen tutar olacak. Çalışan, daha yüksek bir tutarda kesin-
ti yapılmasını işverenden talep edebilecek

ÇALIŞANLARIN FON TERCİHLERİ VAR MI?
İşveren, fonlara ilişkin "faiz içeren" veya "faiz içermeyen" 
şeklinde çalışanların tercihlerini alacak. Çalışanlar tara-
fından faizli veya faizsiz fon tercihinin yapılmaması du-
rumları için, işveren anlaşma yapacağı emeklilik şirketi-
ne ön tanımlı bir tercihte bulunabilecek.

CAYMA HAKKI VAR MI?
Sisteme giren çalışanlar için 2 ay içinde cayma hakkı bu-
lunuyor
 
DEVLET KATKISI NASIL OLACAK?
Katkı paylarına, mevcut BES ile aynı koşullara tabi olarak 
%25 devlet katkısı teşviki verilecek. Ayrıca cayma hakkını 
kullanmayanlara bir kereye mahsus olmak üzere bin lira 
destek verilecek. En az 10 yıl sistemde kalıp birikimlerini 
yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih 
edenlere, birikiminin %5’i kadar ek devlet katkısı verilecek
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RÖPORTAJ

Erol KAYA
Yerel Yönetimlerden Sorumlu
Genel Bașkan Yardımcısı



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

Üzülerek ifade edeyim ki, Türkiye’nin 
15 Temmuz gecesi yașadığı travma 
siyasi tarihinin karanlık bir günü iken 
Türk milleti tarihinin ise aydınlık bir 
gecesi olmuștur.

O gün ben Genel Bașkan yardımcısı 
olarak Bolu ve Düzce belediyelerine 
ziyarette bulunmuș, belediyelerimizin 
faaliyetleriyle ilgili sahada kendileriyle 
görüșme yapmıștım. Daha sonra da 
Sakarya Akyazı kasabasında bulunan 
dayımı ziyaret ettiğim esnada haber 
alıp hızlı bir șekilde hemen Ankara’ya 
Parlamento’ya döndük. Meclis bom-
balandığında oradaydım. O an yanım-
da danıșmanımız Taha vardı Taha’ya 
dönerek Hazreti Ali’nin meșhur bir 
sözünü söyledim: “Kerremallahü 
Veche.. diyor ki; seni öldürecekler 
diyen zatlara dönerek benim elimde 
ecel gibi bir kalkan var, yani eğer 
Allah’ın takdir ettiği ömrün vakti 
gelmișse bunu durduracak hiçbir güç 
yok, eğer vakti saati gelmemișse beni 
öldürecek hiçbir kimse olamaz” 
dedim.

Türkiye 15 Temmuz’da millet olarak 
memleketine sahip çıkmıș, Cumhur-
bașkanımızın, Bașbakanımızın çağrısı, 
Parlamento’nun dik durușu ve hatta 
belediyelerimizin inanılmaz çabaları 
kalkıșmanın durdurulmasında önemli 
rol oynamıștır.

Dolayısıyla 15 Temmuz Türk Siyasi 
Tarihinde millet olma bilincini zirveye 
çıkarmıștır.100 yıl önce Çanakkale’de 
ülkenin farklı coğrafyalarından gelip 
milleti savunanların torunları 100 yıl 
sonra aynı bilinçle Kürt’üyle, 
Abaza’sıyla, Lazı’yla, Çerkez’iyle 
ortaya konan bir birliği gerçekleș- 
tirmiștir.79 milyonun hepsinin ellerin-
den tek tek öptüğümü ifade etmek 
isterim.

Bir örnekle bunu șöyle ifade edeyim;
Marmara Üniversitesi Hastanesindeki 
gazileri ziyarete gittiğimde tankın altına 
iki defa girip çıkan Sabri Ünal 
kardeșimiz kardeșimizle sohbet ettik 
kendisi Giresunlu, hemen yan odasın-
da İsmail Bey arkadașımız vardı o da 
Ağrı Patnoslu’ydu. 

Bu millet Türkiye bölünür, bölünmez 
tartıșmalarına 15 Temmuz’da cevabını 
vermiștir.

Ben bașta Cumhurbașkanımız olmak 
üzere Sayın Bașbakanımızın dirayetini, 
milletimizin devletimize sahip 
çıkmasını tebrik ediyorum. Allah bir 
daha o günleri yașatmasın.

 Yerel Yönetimlerin AK Parti 
hareketi içindeki yeri ve önemini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de belediyeler çok ilginç bir 
misyonu olan kurumlardır. Belediyeci-
lik 1970’li yıllardan bu yana Türk siya-
set tarihinin en önemli ve belirleyici 
aktörleridir. Eğer siz belediyede 
bașarılıysanız siyasette varsınız, bele-

diyede bașarısızsanız merkezi siya- 
sette yoksunuz demektir. Adalet Parti-
si 80’li yıllarda belediyelerde kaybetti, 
arkasından merkezi iktidarı kaybetti. 
Anavatan Partisi 1980 ihtilalinden 
sonra 1983’te merkezi yönetimi 
aldı,1984’te yerel yönetimlerin tama-
mını kazandı yani tüm Türkiye’yi 
kazandı. Ama yerel yönetimler çok 
bașarısız olduğu için Anavatan Parti-
si’nde 1989’da hepsini kaybettiler ve 
hemen arkasından 1991’de de Ana- 
vatan Partisi merkezi iktidarı kaybetti. 
Anavatan Partisi’nin kaybetmesiyle 
kazanan SHP’ni bütün Türkiye’deki 
belediyeleri de kazanmıș oldu ve 
böylece arkasından da merkezi iktidarı 
kazanmıș oldular. Tabi daha sonra 
belediyeleri kötü yönetmișlerdi, millet 
komple yerel yönetimi tasfiye etti 
arkasından da merkezi yönetimi 
tasfiye etmiști.

Kronolojik sırayı takip edersek Refah 
Partisi 1994’de belediyelerde iktidara 
geldi ve çok bașarılı oldu.28 Șubat 
süreci yașandığında ve arkasından 
1999 seçimlerine geldiğimizde Refah 
Partisi’nin yereldeki bașarısı Parla-
mentodaki gücünüde sağlamıștır. 
Hatta daha da ilginç olan 1999’da adı 
değișerek Fazilet partisi olan Refah 
Partisi’nin yereldeki oyuyla merkezi 
yönetimdeki oyu arasında bir parti 
boyu kadar oy farkı olmuștur. Yerelde 
yüzde  21-22 oy aldı, merkezi yönetim-
de yüzde 15 oy aldı, yani yereldeki 
bașarı merkezi yönetimde bașarısız 
bile olsanız sizi ayakta tutuyor.   

Belediyelerin ikinci önemli yönü yerel 

15 TEMMUZ TÜRK SİYASİ TARİHİNDE MİLLET 
OLMA BİLİNCİNİ ZİRVEYE ÇIKARMIŞTIR

Belediyecilik 
1970’li Yıllardan 

Bu Yana Türk  
Siyaset Tarihinin 

En Önemli ve 
Belirleyici 

AktörleridirYerel Yönetimler Bașkanı Erol Kaya halkla birlikte meydan nöbetinde



aktörler bașarılıysa ve yerelde müthiș 
efsanevi hizmetler ve izler bırakabili-
yorlarsa ülkenin siyasi tarihinin en 
büyük siyaset adamları olarak tarihe 
geçiyorlar.

İște sayın Cumhurbașkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan 1994’de İstanbul’da İl 
Bașkanlığından sonra Belediye 
Bașkanı oldu. Binali Yıldırım o zaman 
İstanbul İDO Genel Müdürüydü. Bu 
bașarı bugün Binali Beyi Bașbakan-
lığa, Belediye Bașkanı olan Cumhur-
bașkanımızı da Cumhurbașkanlığı’na 
tașıdı.        Veysel Eroğlu İSKİ Genel 
Müdürüydü bașarısı kendisini bugün 
bakanlığa tașıdı. Yani yereldeki 
kurumsal bașarınız sizi merkez 
iktidarın kurumsallık bașarısına tașıyor. 
Dolayısıyla Muhtar bile olamaz denilen 
Sayın Cumhurbașkanımız bugün bu 
ülkenin gelmiș geçmiș en büyük devlet 
adamlarından biri olarak tarihe geçi-
yor. İște yerel yönetimler bu kadar 
önemlidir.

Bugün AK Parti olarak yerel yönetim-
lerde 875 Belediye bașkanımız,11500 
Meclis üyemiz vardır.          AK Parti’nin 
en önemli dinamiklerinden bir tanesi 
de yerel yönetimlerdir, tașıyıcı motor-
dur ve Hamdolsun belediyelerimiz bu 
ülkenin kaderini șehircilik anlamında 
etkileyen önemli aktörlerimizdir. 
Dünyada artık ülkeler yarıșı devri 
bitmiș, ulusların yarıșı yerine șehirlerin 
yarıșı bașlamıștır. Dolayısıyla, İstan-
bul’un Moskava’yla, İzmir’in Roma’yla, 
Ankara’nın Berlin’le mücadelesi vardır. 
Bu önemli bir yarıștır.

AK Parti iktidarından önce İstanbul’u 
herkes bilir, ama Türkiye’nin neresidir 
belki bilinmezdi. AK Parti’yle, Tayyip 
Bey’le artık Türkiye’de ve dünyanın her 
yerinde bilinen bir șehir haline 

dönüștü. Bu anlamda belediyelerimiz 
Türkiye’nin en önemli gücüdür.

Belediyelerin bir bașka yönüne 
baktığımızda merkezi yönetimin 
bütçesiyle yerel yönetimin bütçesini 
karșılaștırdığımızda 100 milyarlık bir 
bütçe kullanıldığı görülmektedir. Bu 
2015 yılı bütçesinin yaklașık yüzde 25’i 
demektir. Güçlü ve yatırımcı kurulușlar 
bu ülkenin kaderinde en büyük harca-
mayı yapmıștır, bu anlamda yerel 
yönetimler fevkalade önemlidir.

    AK Partili  Belediyelere  hizmette 
ve sosyal belediyecilikte nasıl bir yol 
haritası çiziyorsunuz?

Türkiye 90’lı yıllardaki bitmiș iflas etmiș 
șehirlerden bugün medeni ihtiyaçlarını 
karșılayan noktaya gelmiștir. Cumhur-
bașkanımız Tayyip Bey’in 1994 yılında 
bașlattığı șehirlerdeki fiziki kalkınma ve 
sosyal yöndeki çalıșmaları ile bugün 
belediyelerimiz ülkenin sigortası duru-
muna gelmiștir. AK Parti belediye 
bașkanlarımız balık vermeyi değil, 
balık tutmayı öğretme noktasında o 
șehrin varlığını sürdürebileceği bir 
yașam inșa etme konusunda çalıșıyor-
lar. AK Partili belediyelerimizin 
terörden dolayı Doğu ve Güney-
doğu’daki insanlarımızın yaralarına 
sararken sosyal hayata ve kültürel 
hayata müthiș katkılarda bulunuyorlar. 
Genel Bașkan Yardımcısı olarak șunun 
altını çizmek istiyorum; Șehirlerin fiziki 
ihtiyaçların yanında șehirleri bir insan 
gibi düșünüp ruhunu da beslemeyi 
ihmal etmemek gerekir.
 
Șehirlerimizin sadece fiziki, sosyal ve 
kültürel kalkınması yetmez bunun 
yanında ekonomik kalkınması da 
önemlidir. Kapanan iș yeri sayısı açılan 
iș yeri sayısından az ise bilinki iyiye 

gidiyor demektir, istihdam artıyor 
demektir ve belediye bașkanı doğru 
yolda demektir. Belediye bașkanı bir 
șehrin ekonomik olarak ayakta kalabil-
mesi, istihdamın ișsizliğin azalması, 
șehrin ayakta kalabilmesi için önlemler 
almalıdır. Yatırımcıyı șehre çağırması 
lazım onları kapıda karșılayıp onların 
sorunlarını çözüp onlarla gelecekle 
ilgili planlar yapmak zorundadır. Sayın 
Bașbakanımız yatırımcılara turkuaz 
halı sereceğiz dedi, her belediye 
bașkanı da yatırımcılara, șehirdeki 
tacirlerin altına turkuaz halı sermek 
zorundadır. Bu bir talimattır ve AK 
Partili her belediye bașkanımız beledi-
yesine, kendisine gelen yatırımcılara 
turkuaz halı serecek, onları kapıda 
karșılayacak, onların sorunlarını 
çözecek ve onların gelecekle ilgili 
beklentilerine de gerekirse cevap 
vermek ya da yardımcı olmak zorun-
dadır. Bu da yetmez, belediyelerimizin 
birçoğunun yurt dıșında kardeșleri var, 
yurt dıșı kardeș belediye ilișkileri var. 
Sayın Cumhurbașkanımız, Sayın 
Bașbakanımız yurt dıșına giderken 
nasıl ki iș adamlarıyla beraber gidiyor-
sa benim belediye bașkanımda kendi 
șehrindeki iș adamlarını alıp kardeș 
belediye olduğu hangi ülke ise o 
ülkedeki șehrin belediye bașkanları ve 
iș adamlarıyla șehrin ticaretine katkıda 
bulup șehri büyütecek.

Eğer șehri markaya dönüștürmek 
istiyorsak ikinci bir parametreden 
bahsedelim diyelim ki, eğitim belediye-
siz olmaz. Dolayısıyla, bu ülke eğitim, 
sağlık ve ekonomi belediye bașkan-
larımızın en önemli hedef alanlarıdır.

Belediyelerle ilgili bir bașka yön ise 
sosyal hayatla ilgilidir. Diyelim ki 
șehirde boșanan aile sayısı çok fazla, 
belediye bașkanımız buna derhal 
müdahale etmek zorundadır. Nasıl mı? 
Sosyologlar ve iletișimciler üzerinden 
analiz yapılarak bunun azaltılması 

Belediye Başkanı 
Demek Doğumdan 

Ölüme Kadar 
Hayatın Her 

Noktasında Olması 
Gereken İnsan 

Demektir



sağlanabilir. Peki, bunu ihmal edersek 
ne olur? Parçalanmıș aileler meydana 
gelir sokakta yașayan kimsesiz çocuk-
ların sayısı artar. Dolayısıyla, belediye 
bașkanlarımız her sahada kendilerini 
görevde hissetmelidir. Bir bașka 
mesele eğer șehrinizde güvenlik prob-
lemi varsa fiziki alt yapınızın yerli 
yerinde olması bir anlam ifade etmez. 
Yani belediye bașkanı demek 
doğumdan ölüme kadar hayatın her 
noktasında olması gereken insan 
demektir. Șehirdeki üretimden, tüke-
time kadar her noktada belediye 
bașkanımızın katkısının olması gerek-
mektedir.

    Belediye Bașkan’larına neler tav- 
siye edersiniz? Ne yapmalı ne 
yapmamalıdır?

Belediye Bașkanlığı yaptığım dönem-
lerde sevdiğim bir hocamın șöyle 
tavsiyesi vardı; “Dua dilencisi olun” 
demiști. Ben de bașkanlarıma dua 
dilencisi olmasını öneriyorum. Bu șu 
demektir; Fakirlere sahip çıkmaları, 
yetimleri bizzat ziyaret etmeleri gerek-
mektedir. Tayyip Beyle bir hatıramı 
paylașayım; Bir ramazan akșamıydı 
ben belediye bașkanıydım Tayyip Bey 
arayıp Pendik’e geleceğini ve bir fakir 
ailenin evini ayarlamamı ve orada iftar 
açacağımızı fakat haber vermememi 
istedi. Tayyip Beyle beraber Vanlı bir 
ailenin misafiri olduk. Evde elektrik 
yok, olmasın büyükșehir belediye 
bașkanı gelmiș bu onlar için müthiș bir 
șey. Bizim arkadașlar sofrada sadece 
tarhana çorbası olduğunu söyledi ve 
müdahale etmek istediler Tayyip Bey 
hayır dedi Bismillah deyip beraber iftar 

yaptı. Ev sahibi bolca duada bulundu 
ben bu ülkede duanın önemli olduğu-
na inanıyorum.

Belediye bașkanlarına ikinci tavsiyem 
makamlarının geçici olduğunu 
düșünüp mütevaziliklerini koruma-
larıdır. Makamlarına gelen insanlarla 
eșit seviyede oturup kalksınlar, insan-
ların duasını alıp fakir fukara ile bizzat 
görüșsünler.

    Son günlerde gündemde yer alan 
kayyım atamaları hakkında ne 
düșünüyorsunuz?

Türkiye terörle mücadele eden bir 
ülkedir. Bizim belediyelerimizin asli 
görevleri șehrin imarını sağlamak, 
halkın ihtiyaçlarını gidermektir. 

Belediyeleri üç bölümde tanımlarsak; 
Birisi, belediye bașkanı ve belediye 
personeli bunlar kamu görevlileridir. 
İkincisi, belediye bașkanları kamu 
kaynaklarını kullanırlar, yani mali 
paraları vardır kamuya aittir. 
Üçüncüsü, belediyenin tașınır tașın-
maz mal ve mülkleri vardır bunlarda 
kamuya aittir. HDP’li belediyelere 
baktığımızda bu kamu imkanlarıyla 
șehirleri yașanmaz hale getirdiler. 
Barikat kurdular, çukurlar kazdılar, 
bomba tașıdılar. İște șehirlerimizi 
yașanmaz hale getiren bu insanlar 
hukuk önünde hesap verecekler. 
Yargının verdiği karara hep birlikte 
saygı duyacağız. Kimse kusura 
bakmasın ben birçok yerde söylediğim 
için söylüyorum, Sayın Merkel, Berlin 
Belediye Bașkanının Berlin’in sokak-
larını kazıp bomba yerleștirmesine 

Merkel, Berlin Belediye Başkanının Berlin’in Sokaklarını Kazıp 
Bomba Yerleştirmesine Vesile Olsa ya da Berlin’e Ait Belediyeye Ait İş 
Makineleriyle Terörist Taşınsa, Merkel Ne Yapardı Merak Ediyorum

AK Parti Ekmeğini 
Büyütüp Bu Milleti 
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vesile olsa ya da Berlin’e ait beledi-
yeye ait iș makineleriyle terörist 
tașınsa, Merkel ne yapardı merak 
ediyorum șahsen sormak isterdim. 
Fransa’da Hollande olağanüstü hali 
yeniden uzattı. Paris Belediye Bașkanı, 
Paris’in sokaklarını kazsa Paris Beledi-
yesi’ne ait iș makineleriyle ya da 
kamyonlarında bomba tașısa ne 
yapardı sorusuna cevap vermek 
zorundalar. Herhalde bugün PKK’lılara 
kırmızı halı sermek, Avrupa Parlamen-
tolarında șurada burada gördüğümüz 
utanç verici șekilde karșılamazlardı. 
Hukukun önünde hepsinin hesap 
vermesini isterlerdi Türkiye’de yapılan 
budur. Teröre bir șekilde yardım ve 
yataklık yapan, iltisaklı olan insanlar 
hukuk önünde hesap veriyorlar, buna 
da herkesin saygı duyması gerekir.

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

Grup bașkan vekilimiz Mehmet Muș 
Bey’le uzun dönem iktidarda kalan 
partiler hakkında bir çalıșmamız 
olmuștu. Bu çakıșmada gördük ki, 
Japonya’da Liberal Parti, İsveç’te 
Sosyal Demokrat Parti, iște Kanada’da 
Liberal Parti, Güney Afrika’da Mande-
la’nın partisi, Malezya’da Ulusal Molay 
Birliği filan gibi bu partilerin ne 
özellikleri var ki mesela Japonya’da 50 
kusur yıl kesintisiz iktidarda kalmıșlar. 
Ne özellikleri vardı bu partilerin merak 
ettim. Bu çalıșmamız daha sonra da 
rapor olarak da yayınlanmıștır.  Ben iki 
özelliklerini gördüm birisi ekmeği 
büyütmeleri, ikincisi millete iyi kulak 
vermeleridir. Dolayısıyla dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de AK Parti 
ekmeğini büyütüp bu milleti dinlediği 
sürece iktidarda kalmaya devam 
edecektir. Biz ekmeğimizi büyütürken 
ekmeği küçültmek isteyenleri unut-
muyoruz. Allah bizi mahcup etmesin. 
Ve bu 79 milyon gönül coğrafyamızla 
beraber ele aldığımızda bu devasa 
insanların umudu olmak, bu umutları 
yerine getirmek boynumuzun borcu-
dur. Bize düșen çalıșmaktır. Çalıșa-
cağız, Çalıșacağız, Çalıșacağız!

Dua Dilencisi Olun
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HZ. MEVLANA'NIN
743. VUSLAT
YIL DÖNÜMÜ



AA muhabirinin Selçuk Üniversitesi 
Mevlana Araștırmaları Enstitüsü 
kaynaklarından  derlediği bilgiye göre, 
"Mevlana" denince ilk akla gelen, "İșit-
mek, güzel ses ve șarkı dinlemek, 
Mevlevi ayinlerinde tarikat mensup- 
larının cezbe haliyle ayakta dönmesi, 
zikretmesi" anlamlarına gelen  sema, 
Türk kültürünün de önemli bir tanıtım 
unsuru.

Mevlana'nın "Fanilik içinde beka zevki-
ni tatmak, Allah'ın sırrına aracısız ulaș-
mak, Allah ile bulușmak ve așkı kucak-
layıp bağrına basmak" ifadeleriyle 
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Türk ve İslam aleminin en büyük mutasavvıflarından Mevlana 
Celaleddin-i Rumi'nin hayata gözlerini yumduğu gece olan 
"Şeb-i Arus", 743. yılında "Birlik Vakti" temasıyla herkesi bir 

olmaya çağırıyor.

tanımladığı sema, görselliği ve esteti- 
ğiyle izleyenlerde manevi haz yașatıyor.

Mevlana'dan bugüne Mevleviler ile 
özdeșleșen bir terim olarak literatürde 
yerini alan "sema"da, bedenleriyle 
dönerken kalbi ve diliyle de Allah'ı 
zikreden semazenlerin her hareketi ayrı 
bir anlam ifade ediyor.
 
Sema ayininin icra edildiği "Semahane" 
denilen alanın șeklinden, semazenlerin 
üstüne oturdukları postlara, giydikleri 
kıyafetlerden hareketlerine kadar her 
ritüelin farklı anlamı bulunuyor.



RÖPORTAJ

Konya Büyükșehir Belediye Bașkanı



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

15 Temmuz, Türkiye’ye yapılan, millî 
iradeye yapılan bir suikasttır. Bu hain 
darbe girișimi, Cumhurbașkanımızın 
feraseti, Bașbakanımızın, hüküme-
timizin, AK Parti kadrolarının durușu ve 
milletimizin ayağa kalkıșı ile ham-
dolsun boșa çıkarıldı. Milletimizin 15 
Temmuz’da gösterdiği kahramanlığın 
tarihte bir örneği daha yoktur. Mille-
timizin duyarlılığı dünya dengelerini 
değiștirecek bir sonuç ortaya 
çıkmıștır. 

Biz ilk duyduğumuz anda Sayın Vali- 
miz ile görüșerek durum değerlendir- 
mesi yaptık. İl Teșkilatımızda millet-
vekillerimizle, teșkilat mensuplarımız 
ve belediye bașkanlarımızla toplantı 
yaparak araçlarımızla, kamyonlarla, 
otobüslerle kalkıșma olabilecek alan-
larda hemen tertibat aldık. Bu arada 
halkımız da anında refleks göstererek 
meydanlarda toplandı. Konya halkının 
neredeyse tamamı, genci yașlısı, 
kadını erkeği ile 15 Temmuz gecesi ve 
sonrasında milli irade nöbetlerine 
katıldı.

15 Temmuz’da, milletin birliğini, insan-
lığın faydasını düșünmeyen, millet ve 
ümmet bilincinde olmayan olușumların 
farklı güçler tarafından kullanılabi-
leceği görüldü. Türkiye’de iç savașa ve 
dıș güçlerin müdahalesine yol açacak 
bir hareketle ülkemiz karșı karșıya 
kaldı. Ama Cumhurbașkanımızın 

durușu ve milletimizin iradesiyle, çok 
kanlı bir darbe engellendi, suikast 
boșa çıkarıldı.

Bu dönemde ülke olarak çok kritik bir 
süreci yașamıș olduk. Bundan sonra 
da bu tip antidemokratik girișimlerin; 
sivil iradeye, milli iradeye karșı 
kalkıșmaların olmaması için millet 
olarak hassasiyetimiz devam ediyor.

   AK Parti döneminde, Konya’nın 
yașadığı dönüșümü nasıl değer-
lendirirsiniz?

Tarih boyunca bir medeniyet, kültür, 
sanat ve eğitim șehri olan Konya, 
önemli bir șehircilik altyapısına da 
sahiptir. Biz Konya’yı adeta patlamaya 
hazır, rampadaki füze olarak değer-
lendiriyorduk. AK Parti ile rampadaki 
füze ateșlenmiș oldu. Konya’mız, 
büyük bir kalkınma hamlesine șahit 
oldu, çok ciddi mesafe kat etti. Bu 
dönem, Konya’nın yükseliș ve sıçrayıș 
dönemi oldu. Bunu her alanda; ihracat, 
üretim, istihdam rakamlarında, enerji 
tüketiminde görmek mümkün. Yine, 
okullașma oranındaki artıș, üniversite 
sayısının ve öğrenci sayısının artması, 
nüfus hareketliliği, yüksek hızlı tren ile 
cazibe merkezi olma vasfının güçlen-
mesi, KOP ile üretimin artıyor olması 
bu alandaki önemli gelișmelerden 
bazılarıdır. 

Bu süreçte belediye olarak, Türkiye’nin 
TÜBİTAK destekli, dünyanın en iyi 
bilim merkezlerinden birisi olan Konya 
Bilim Merkezi, 42 bin kișilik yeni 
stadyum, 10 bin kișilik Spor ve Kongre 
Merkezi, Türkiye’nin en çok kullanılan 
kültür merkezi olan Mevlana Kültür 
Merkezi, dünyanın sayılı yenileme 
projelerinden birisi olan, 2 bin 687 
bağımsız bölüm ve ișyerinin restore 
edildiği Tarihi Bedesten Çarșısı, 75 
adet alt ve üst geçit; balık halinden 
hayvan pazarına, adliye binasından 
șehir meydanlarına, yeni raylı sistem 
hatlarından yeni tramvaylara, yeni 
caddelerden park ve bahçelere kadar 
onlarca yatırımı șehrimize kazandırdık. 
Șu anda İslam Kültür Merkezi, Ecdad 
Parkı Kompleksi, 11 tane alt ve üst 
geçit, merkezde ve ilçelerde çok 
sayıda yatırım devam ediyor. Bu arada 
Yeni Mevlana Müzesi inșaatına da 
bașlıyoruz. 

Konya, uluslararası platformlarda daha 
önemli, güçlü bir yer edinerek 
dünyadaki birçok önemli platformda 
Türkiye’yi temsil eder hale geldi. 
Șehrimiz, artık dünyanın önde gelen 
șehirleri ile rekabet ediyor. Birleșmiș 
Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği 
(UCLG) Dünya Teșkilatı’nda Eș 
Bașkan olarak, yine Dünya Tarihi 
Șehirler Birliği, İslam Bașkentleri ve 
Șehirleri Birliği, Dünya İpekyolu Șehir- 

Konya’nın Tarihi Misyonu ve Kültürel 
Zenginliği ile Uluslararası Kuruluşlara Katkı 

Sağlıyoruz

KONYA’YI KONYA YAPAN ONUN MANEVÎ 
SAHİPLERİDİR

Konya Bilim Merkezi



ler Birliği’nin yönetimlerinde ülkemizi 
temsil ediyoruz. Konya’nın tarihi 
misyonu ve kültürel zenginliği ile 
uluslararası kurulușlara katkı 
sağlıyoruz.

UCLG-MEWA Akıllı Șehirler Komite-
si’nin bașkanlığını da üstlenen 
Konya’mızda Akıllı Șehir kapsamında; 
Akıllı Çevre, Akıllı Ulașım, Akıllı 
Ekonomi, Akıllı Toplum, Akıllı Yașam, 
Akıllı Yönetim faaliyetlerini hayata 
geçirdik. Temassız bankacılık 
kartlarının dünyada ilk kez toplu ulașım 
araçlarında kullanımı, Akıllı Toplu 
Ulașım Sistemi (ATUS), Akıllı Kavșak, 
Akıllı Bisiklet, içme ve kullanma 
suyunun takip edildiği Scada Sistemi, 
Kent Bilgi Sistemi, Muhtar Bilgi 
Sistemi (MUBİS), ihtiyaç sahibi aileler 
için yürüttüğümüz Sosyal Kart, hava 
kalitesinin ve gürültü kirliliğin sürekli 
takibi, mobil uygulamalar, araç takip 
ve iș takip sistemleri, akıllı binalar, 
elektrikli otobüsler, katanersiz tram-
vaylar gibi örnek uygulamalarımız 
bulunuyor.

Hükümetimizin, șehrimize kazandırdığı 
çok sayıdaki yatırımın yanında șimdi 
de Konya’nın beklediği 3 büyük yatırım 
daha hayata geçiriliyor. Bunlardan bir 
tanesi olan metroda en önemli etabın 
projesi bitti, önümüzdeki Mart ayında 
bakanlık ihaleye çıkacak. Biz de tașıt-
larını alacağız. Bir de Konya Çevre yolu 
var. Tamamlandığında trafiğin 3’te 
birini șehrin dıșına tașıyacak bir önemli 
proje. O da bașlamıș durumda. 
Konya’ya KOP’tan içme suyu getire-
cek proje ise tamamlanmak üzere. 
Sayın Cumhurbașkanımız KOP proje- 
sine Konya șehir merkezine içme suyu 
getirilmesi gibi vizyon bir yatırımı da 
dahil etti. Böylece Konya’nın 50 yıllık 

su ihtiyacı garantilenmiș oldu. Proje 
tamamlandığında Konya merkezde 
musluklardan adeta memba suyu 
akacak. 600 milyon liralık yatırımın șu 
anda yüzde 85’i tamamlandı. İnșallah 
2017 yılı içinde hizmete girecek.

  Yeni Büyükșehir yasasını Konya 
özelinde nasıl değerlendirirsiniz?

Yeni Büyükșehir Yasası ile Konya’mız, 
42 bin kilometrekare hizmet alanı, 31 
ilçesi, bin 197 mahallesi, 5.000 
kilometre yol ağıyla Avrupa’daki pek 
çok ülkeden daha büyük bir șehir 
konumuna geldi. 

Konya’nın 7-8 ilçesi Türkiye’nin en 
fakir 100, 7-8 ilçesi de en zengin 100 
ilçesi arasında bulunuyor. Yeni 
Büyükșehir Yasası ile bölgeler arası 
kalkınmıșlık farkını gidererek 
Konya’nın tüm ilçelerinin topyekün 
kalkınması için çalıșıyoruz. Bu süreç, 
dengeli kalkınma için fırsat oldu. 
Yatırımlarımızla, projelerimizle șehri- 
mizin geleceğine adeta mihenk tașları 
yerleștiriyoruz. 

Șehrimizin tamamında toplu ulașım-
dan fen ișleri ve itfaiye hizmetlerine, 
çevre ve mezarlık hizmetlerinden katı 
atık düzenleme ve bertaraf hizmetle- 
rine, su ve kanalizasyon hizmetlerin-
den sosyal ve kültürel çalıșmalara 
kadar, merkezde ne varsa tüm 
ilçelerde ve mahallelerde olması için 
büyük bir çalıșma yürütüyoruz. 

 
31 metropol ilçemizle el birliği, gönül 
birliği içinde çalıșarak 108 itfaiye 
merkezi, 38 yerde Su ve Kanalizasyon 
İdare Merkezi, 7 yerde Fen İșleri bölge, 
24 alt bölge merkezi, 16 ilçede meslek 
edindirme kursları, 4 ilçede asfalt 
plenti açarak 2 yılda birçok yatırımı 
hayata geçirdik.

Daha önce söz verdiğimiz gibi, yeni 
mahalle olan beldelerin tamamında su 
ve kanalizasyon yatırımlarının çoğunu 
tamamladık, bir kısmı devam ediyor, 
kalanların tamamının da ihalesi yapıldı. 
Bütün mahallelerde çocuk parkları 
yapacağız demiștik, tamamlamak 
üzereyiz. 5 bin kilometre köy yolunun 
yarıdan fazlasını yeniledik, kalanını bu 
yıl içinde tamamlamak için çalıșıyoruz. 
Bütün ilçe merkezlerine prestij cadde- 
ler kazandırdık. Son 2 senede yatırım 
bütçemizin büyük çoğunluğunu Yeni 
Büyükșehir Yasası çerçevesinde 
Konya’nın topyekün kalkınması adına 
yeni bağlanan yerlere aktardık. 2 yıl 
içinde Büyükșehir’e yeni bağlanan 
alanlara yaptığımız yatırım tutarı 1,5 
milyar liraya yaklaștı.

Bu hızla șehir merkezinde ne varsa 
yeni ilçe ve mahallelerde o olacak 
prensibiyle bütün Konya’nın imarı, 
ıslahı, huzuru ve refahı için kendimizle 
yarıșmaya ve 2023 hedefine Konya 
olarak hazır olmaya gayret ediyoruz. 

Konya belediyeleri olarak hedefin ne 

Konya’nın 7-8 İlçesi Türkiye’ninEn 
Fakir 100, 7-8 İlçesi de En Zengin 

100 İlçesi Arasında Bulunuyor

Mevlana Türbesi



olduğunun farkındayız. Yaptığımız 
bütün çalıșmalarda ülkemizin lider ülke 
yürüyüșüne desteği hiçbir zaman 
kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz.

  Yüksek manevi değerlere sahip 
olan Konya ilinizde bu alana yönelik 
ne gibi çalıșmalar düzenliyorsunuz?

Konya, Türk-İslam medeniyetinin 
Anadolu’daki kurucu șehirlerinden 
biridir. Bu toprakların vatan edinil- 
mesinde çok önemli bir rol üstlen-
miștir. Anadolu’yu bize miras bırakan 
ecdadımızın yönetim merkezi olan 
Konyamız, Anadolu’nun Türk-İslam 
vatanı olarak sonraki nesillere bırakıl-
masına vesile olan bir merkez șehirdir, 
bir bașșehirdir. Sadece șehirlerden bir 
șehir değil, seçilmiș bir șehirdir. 

Konya’yı Konya yapan onun manevî 
sahipleridir.  Hazreti Mevlana bașta 
olmak üzere büyük tasavvuf ve ilim 
adamlarının asırlar önce teșrif ettiği bu 
șehir, bugün bütün hatıralarını bağrın-
da sakladığı o büyük zatların aynı 
zamanda istirahatgahıdır. 

Anadolu coğrafyasının zor dönemle- 
rinde yașayan büyüklerimiz bu 
coğrafyanın tapu kayıtlarını oluștur-
muștur. Konya; Hazreti Mevlana, 
Sadreddin-i Konevi, Șems-i Tebrizi, 
Seyyit Mahmut Hayrani, Nimetullah 

Nahcivani, Seyyit Harun Veli gibi 
maneviyat yıldızlarıyla șereflenmiștir.  

Konya insanı olarak, Konya yöneticileri 
olarak bu manaya hizmet etme șerefini 
Cenab-ı Hak bize bahșettiği için hamd 
ediyoruz. İnsanımızın yetișmesi konu-
sunda Hz. Mevlana’nın ve maneviyat 
yıldızlarının temsil ettiği mananın 
öğrencilerimize, gençlerimize, tüm 
insanımıza ve insanlığa öğretilmesi için 
farklı çalıșmalara imza atıyoruz. 
Mesnevi’yi dünya dillerine çevirerek 
dünya nüfusunun 3’te ikisinin okuyabi-
leceği bir çalıșma yürütüyoruz. Milli 
Eğitim Bakanlığımız ile birlikte yürüt-
tüğümüz Medeniyet Okulu projesiyle 
tüm okullarda milli kültürümüzü ve 
değerlerimizi anlatıyoruz. Bu çalıșma, 
500 bine yakın ilk ve ortaöğretim 
öğrencisini kapsıyor. 

Türkiye’de bir ilk olan Vakıf İnsan 
projesiyle, vakıf medeniyetinin en 
önemli temsilcisi olan șehrimizde farklı 
bir çalıșmayı hayata geçiriyoruz. Bin 
kișiye düșen sivil toplum kurulușu 
sayısında ilk sırada bulunan șehri- 
mizde ayrıca mahallesinde, köyünde 
âkil insan olarak problemleri çözen, 
ihtiyaç sahiplerine yardım eden insan-
larımız var. Bin 197 mahallemizde de 
vakıf insanlar olması için eğitim 
çalıșmaları yapıyoruz. 

Okullarda Hayat Olsun projesi, Meslek 

Milletimizin Duyarlılığı Dünya Dengelerini 
Değiştirecek Bir Sonuç Ortaya Çıkmıştır

Edindirme Kurslarımız, öksüz, yetim 
çocuklar ile șehit ve gazi çocuklarına 
eğitim yardımları, șehrin tamamında 
tarihi eserlerin restorasyonu, bütün 
türbe, cami ve mescitlerin bakım, 
onarım, temizliği gibi çalıșmalar; 
Hazreti Mevlana merkezli program-
larımız, Gençlik Merkezleri, Aile Sanat 
ve Eğitim Merkezleri, Kadın ve Aile 
Destek Merkezleri, Mevlana Sanat 
Merkezi gibi bu manaya yönelik çok 
sayıda çalıșma yürütüyoruz.  

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

Halkın beklentilerini dikkate alan, 
onların düșüncelerini siyasete ve 
idareye yansıtan partiler hiçbir zaman 
desteği kaybetmezler. Halka göre 
șekillenme demokrasilerde çok 
önemli. AK Parti dünyadaki en bașarılı 
siyasi organizasyonlardan biridir. Son 
derece dinamik bir teșkilat olan, kendi 
içinde kendini yenileyebilen, gençlere 
ve kadınlara çok önemi veren, 
toplumun tüm kesimlerine hitap 
edebilen, dar kalıplarla kendisini 
sınırlandırmayan, halkın beklentilerini 
karșılayan yapısıyla dünya siyasi parti- 
lerine de model olan bir parti. Her 
seçimde oyunu artırarak devam eden 
bașka bir siyasi organizasyon dünyada 
yoktur. 

Bu bașarıda liderin, kuruluștaki felse- 
feye sahip çıkmanın ve halkla bütün-
leșmenin çok önemli katkısı var. Bu 
bütünleșme, lider, kadro ve millet 
arasında güçlenerek devam ediyor.



GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENECEK TİCARETTE YENİ SAYFA AÇILACAK

Türkiye, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi için gelecek yıl başlayacak müzakereleri kısa sürede 
tamamlayarak, AB ile yeni bir sayfa açmayı hedefliyor

Müzakerelerde mutabakata varılması ve 
güncellemenin AP ile AB Konseyi tarafından 

onaylaması sürecinin ise yaklaşık 2 yılda 
tamamlanması bekleniyor

AB Komisyonu'nun müzakere yetkisini 
3-4 ay içinde alması, görüşmelerin 2017 

yılının ilk yarısında başlaması 
öngörülüyor

ANLAŞMANIN OLUMSUZ YANLARI

Anlaşma, 31 Aralık 1995'te Türkiye'nin AB'ye üyelik 
görüşmelerinin sonuçlandırılmasına kadar entegrasyon 
sağlanması için geçici olarak yürürlüğe girdi
 
Türkiye'nin AB’ye tam üye yapılmaması, 
Gümrük Birliğini tek taraflı bir anlaşma olarak bıraktı
 
Anlaşma kapsamında karar alma mekanizmalarına 
Türkiye dahil edilmiyor

 
Türkiye, AB'nin 3'üncü ülkelerle imzaladığı 
anlaşmalara taraf olamıyor. Bu da bazı ülkelerin AB 
üzerinden pazara girme avantajıyla Türkiye ile benzer 
bir anlaşma imzalamada isteksiz kalmasına ve haksız 
rekabete sebep oluyor
 
Gümrük Birliğinin sadece sanayi ürünlerini kapsaması 
Türkiye ile AB arasındaki ticareti sınırlandırıyor
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TÜRKİYE’NİN TALEPLERİ

Karar alma mekanizmalarında yer alma
 
Başta AB ile ABD arasında görüşmeleri devam eden TTIP olmak üzere AB'nin üçüncü taraflarla imzalayacağı 
anlaşmalara Türkiye'nin de taraf olması
 
Sadece sanayi ürünleriyle kısıtlı olan anlaşmaya, tarım ürünleri, hizmetler ve kamu alımlarının da dahil 
edilmesi
 
Türkiye, ticarete konu ürünlerin taşınmasında yaşanan problemlerin ortadan kaldırılması 
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vesile olsa ya da Berlin’e ait beledi-
yeye ait iș makineleriyle terörist 
tașınsa, Merkel ne yapardı merak 
ediyorum șahsen sormak isterdim. 
Fransa’da Hollande olağanüstü hali 
yeniden uzattı. Paris Belediye Bașkanı, 
Paris’in sokaklarını kazsa Paris Beledi-
yesi’ne ait iș makineleriyle ya da 
kamyonlarında bomba tașısa ne 
yapardı sorusuna cevap vermek 
zorundalar. Herhalde bugün PKK’lılara 
kırmızı halı sermek, Avrupa Parlamen-
tolarında șurada burada gördüğümüz 
utanç verici șekilde karșılamazlardı. 
Hukukun önünde hepsinin hesap 
vermesini isterlerdi Türkiye’de yapılan 
budur. Teröre bir șekilde yardım ve 
yataklık yapan, iltisaklı olan insanlar 
hukuk önünde hesap veriyorlar, buna 
da herkesin saygı duyması gerekir.

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

Grup bașkan vekilimiz Mehmet Muș 
Bey’le uzun dönem iktidarda kalan 
partiler hakkında bir çalıșmamız 
olmuștu. Bu çakıșmada gördük ki, 
Japonya’da Liberal Parti, İsveç’te 
Sosyal Demokrat Parti, iște Kanada’da 
Liberal Parti, Güney Afrika’da Mande-
la’nın partisi, Malezya’da Ulusal Molay 
Birliği filan gibi bu partilerin ne 
özellikleri var ki mesela Japonya’da 50 
kusur yıl kesintisiz iktidarda kalmıșlar. 
Ne özellikleri vardı bu partilerin merak 
ettim. Bu çalıșmamız daha sonra da 
rapor olarak da yayınlanmıștır.  Ben iki 
özelliklerini gördüm birisi ekmeği 
büyütmeleri, ikincisi millete iyi kulak 
vermeleridir. Dolayısıyla dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de AK Parti 
ekmeğini büyütüp bu milleti dinlediği 
sürece iktidarda kalmaya devam 
edecektir. Biz ekmeğimizi büyütürken 
ekmeği küçültmek isteyenleri unut-
muyoruz. Allah bizi mahcup etmesin. 
Ve bu 79 milyon gönül coğrafyamızla 
beraber ele aldığımızda bu devasa 
insanların umudu olmak, bu umutları 
yerine getirmek boynumuzun borcu-
dur. Bize düșen çalıșmaktır. Çalıșa-
cağız, Çalıșacağız, Çalıșacağız!

KAHRAMANMARAŞ’TA 
KONTEYNER KENTİN 

AÇILIŞI YAPILDI
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Bașbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın eși Semiha 
Yıldırım Hanımefendi’nin teșrifleriyle, Kahraman-
maraș’ta yapımı tamamlanan konteyner kentin 
açılıșı yapıldı. Bașbakan Yardımcısı Veysi Kay-
nak’ın ev sahipliği yaptığı açılıșa, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya 
da iștirak etti. Bașbakan Yardımcısı Kaynak, 
burada yaptığı açıklamada, konteyner kentte 
toplam 18 Bin 300 Suriyeli vatandașın barındığını 
belirtti.

Konteyner Kentte 
Toplam 

18 Bin 300 Suriyeli
Ayrıca Halep’ten İdlib’e doğru yola çıkartılan Suri-
yelilerin tahliye ișlemini yerinde takip etmek için 
Bașbakan Yardımcısı Veysi Kaynak bașkanlığında 
bir heyet Hatay’ın Cilvegözü Sınır Kapısına gitti. 
Kaynak, sınır kapısında yaptığı ilk açıklamada, 
otobüslerle Halep’ten çıkartılan ilk kafilenin İdlib’e 
yakın güvenli bölgeye ulaștığını duyurdu. Ardından 
da Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne geçerek, 
Halep’ten getirilen yaralıları ziyaret etti.
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1935 yılında gerçekleșen seçimde 18 kadın meclise girmeyi bașarmıștır. Ancak kadınlar seçme ve seçilme hakkına 
sahip olmasına rağmen çok uzun bir süre bu oranda mecliste temsil imkânı bulamamıșlardır. Kadınların meclisteki 
oranının yüzde 1’in altına düștüğü zamanlar bile olmuștur. Partimizin siyasi arenaya girmesi ile birlikte daha fazla kadın 
siyasette yer almaya bașlamıștır. 2007 genel seçimlerinde kendi listesinden 31 kadını meclise sokarak Cumhuriyet 
tarihinin yüzde 4.5’lik rekorunu tek bașına kırmıștır. 2007’de Meclis’e giren toplam 50 kadından 31’i AK Parti’lidir. 
(Temsil oranı ise yüzde 9.1’dir) 2011 genel seçimlerinde Meclis’e giren 78 kadının 45’i yine AK Parti listesinden Mec-
lis’e girmeyi bașarmıștır. Kadınlar 2015 yılı itibariyle yüzde 16.1 düzeyinde bir oranla Meclis’te temsil edilmiștir. Son 
dört genel seçimle birlikte, istikrarlı bir artıș söz konusu olmuștur. Kasım 2015 itibarıyla Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde yer alan partiler arasında en çok kadın milletvekili sayısı 34 milletvekili ile AK Parti’ye aittir (Toplam kadın 
vekil sayısı 81’dir). Kadının siyasal katılımın bugün hala istenen düzeye gelememesinin önemli bir nedeni geçmișteki 
devlet politikaları olmuștur. Ne yazık ki, bașörtüsünün yasak olması Türkiye’nin son otuz kırk yılına damga vuran 
önemli sorunlardan biri olmuștur. Öğretmen, memur, hâkim, savcı veya kamuda yönetici olamayan bașörtülü kadının 
milletvekili de olamayacağı varsayılmıș, kadınlara uzun yıllar örtük bir yasak uygulanmıștır. Bugün bașörtüsünü eğitim 
kurumlarının yanı sıra kamuda da serbest bırakan düzenlemeyle bu soruna çözüm getirilmiștir. 7 Haziran seçimleriyle 
birlikte bașörtülü kadınlar artık Genel Kurul’da milletvekili olarak yemin edebilmiș ve yıllarca sorun olarak görülen 
bașörtüsü, TBMM çatısı altında da normalleșmiștir. 7 Haziran itibariyle, seçme ve seçilme hakkına sahip kadınlar 
özgürce Parlamento’daki yerini almıștır.
 
Dikkatleri çekmek istediğim bir husus da yerel teșkilatlarımızdan gelen kadınların Parlamento’da artık daha fazla 
kendilerine yer bulduğudur. Kadın vekillerin siyasi partilerin çeșitli kademelerinde çalıșarak meclise girmeleri, yalnızca 
Parlamento’da değil, parti teșkilatlarında yer almanın önemini ortaya koymuștur. Nitekim, son genel seçimle birlikte 
meclise giren AK Partili kadınların yüzde 80’i partimizin ana kademe ve kadın kolları teșkilatlarından gelmektedir. Son 
yerel seçimde ise, belediye meclis üyelikleri için ilk üç sırada bir kadın adayımız olmuștur. Son yerel seçim sonuçlarına 
göre, toplamda 40 İl Kadın Kolu Bașkanımız 251 İlçe Kadın Kolu Bașkanımız ve 3 yedek, 5 asıl MKYK üyemiz seçilerek 
Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Meclis Üyesi olmușlardır. Bu verilerden de anlașılacağı üzere, Kadın Kollarımız aktif 
siyasete kadın kazandırmaktadır. Henüz yeterli olmamakla birlikte, suya atılan tașın etrafına yaydığı halkalar gibi, belki 
çok hızlı değil fakat istikrarlı ve sağlam bir șekilde kadınlarımız yerel ve genel siyasette aktif bir biçimde yer alacaktır. 
AK Parti Kadın Kolları’nın bugünkü gücünü elde etmesinde ve parti içinde kadınların etkin rol almasında kurucu lide- 
rimiz Cumhurbașkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncü olmuștur. Cumhurbașkanımızın ‘Kadınlar siyasetin 
öznesidir’ ve ‘Kadına karșı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir’ sözleri parti politikalarımıza yön vermiștir. Bugün de, Sayın 
Bașbakanımızın desteklerini de her zaman yanımızda hissetmekteyiz.

‘KADINLAR SİYASETİN ÖZNESİDİR’



AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan Diyarbakır’da bir dizi incelemelerde 
bulundu. Çevre, Șehir ve Kültür Birim Bașkan Yardımcıları Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, İstanbul Milletvekili 
İsmet Uçma, Șanlıurfa Milletvekili Ahmet Eșref Fakıbaba, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, 24.Dönem Diyarbakır 
Milletvekili Mine Lök Beyaz’ın da katıldığı programa, Diyarbakır Valisi, Diyarbakır Büyükșehir Belediye Bașkan Vekili, 
AK Parti Diyarbakır İl Bașkanı da katıldı.

AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Diyarbakır'ı biz artık bir terör șehri olarak değil, medeni-
yetler, peygamberler șehri kimliğiyle ön plana çıkaracak çalıșmaları hayata geçiriyoruz." dedi.

Terörün bizzat hedef aldığı tarihi Suriçi’nde de incelemelerde bulunan Karaaslan, sosyal ve fiziki anlamda yapılan 
çalıșmaların devam ettiğini ifade etti. Karaaslan; ‘Diyarbakır’ın kalbi olan Sur’dayız, Diyarbakır’da özellikle son 
dönemde terör nedeniyle yașanan yıkımın ardından burada birçok faaliyet ilgili bakanlıklarımız tarafından eș za- 
manlı olarak yürütülüyor’ diye konuștu.

Gazi Caddesinde gerçekleștirilen sokak sağlıklaștırma çalıșmalarını inceleyen Karaaslan, “Amacımız; tarihi dokuyu 
koruyarak, oradaki yașanmıșlıkların muhafaza edildiği, gelecek nesillere medeniyetler șehri kimliğini  tașıyabi-
leceğimiz bir projeyi hayata geçirmek” dedi.

Tarihi İçkale’de Valilik ve ilgili kurum müdürleri tarafından yapılan çalıșmalar hakkında bilgilendirilen heyet daha sonra 
terör nedeniyle yıkıma uğrayan alanda incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehİr ve Kültür Başkanlığı Dİyarbakır’da
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AK Parti Ekonomi İșleri Bașkanlığı’nın, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu ile gerçekleștirdiği toplantıda, 
sanayi sektörünün gidișatı ve “Sanayi 4.0” olarak adlandırılan teknolojik dönüșüm çalıșmaları masaya yatırıldı.

Söz konusu toplantıda, Ekonomi İșlerinden Sorumlu Genel Bașkan Yardımcısı Șaban Dișli’ye yardımcıları 23. ve 24. 
Dönem Malatya Milletvekili Mücahit Fındıklı, 24. Dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa, Bursa Milletvekili Hüseyin Șahin 
ve Eskișehir Milletvekili Harun Karacan eșlik ederken ASO Bașkanı Nurettin Özdebir ise yönetim kurulu ile birlikte 
toplantıda hazır bulundu.

Türkiye’nin gelir seviyesini arttırabilmesi için katma değerli ürün üretimine ve yüksek teknolojili ürün ihracatına odak- 
lanması gerektiğini ifade eden Dișli, “Türkiye’nin bu hedefini gerçekleștirebilmesi için sürekli kendini yenileyen 
sanayi teknolojilerinden bir an olsun uzak kalmaması gerekmektedir. Aksi takdirde, yeni teknolojilerin sağladığı 
faktör verimliliğinden mahrum kalırız. Bu kapsamda bütün küresel güçler sanayi teknolojinin geldiği son nokta 
olarak “Sanayi 4.0” kavramını tartıșmakta ve sanayi altyapılarını bu teknolojiye uyumlu hale getirmeye çalıșmak-
tadırlar.

Küresel ölçekte endüstriyel sistemler günümüze kadar 3 büyük devrim yașadı. 18. yüzyılın sonlarında fabrikalarda 
buhar gücüyle çalıșan makineler kullanılmaya bașlanmıș, 20. yüzyılın bașında elektrik enerjisi ile seri üretim 
mümkün olmuș ve 3. olarak ise 1970’lerden itibaren elektronik ve bilgi teknolojileri ile sanayide otomasyon yaygın-
lașmıștır. Günümüzde ise, siber-fiziksel sistemler ve dinamik veri ișleme ile değer zincirlerinin uçtan uca 
bağlandığı, makinelerin birbiriyle konușur hale geldiği sanayi devriminin dördüncü evresine tanıklık ediyoruz.

“Sanayi 4.0” sistemini uygulamak kökten bir değișim anlamına gelmemektedir. Esas amaç, birçok alanda uygu-
laması devam eden yeni teknolojilerin bir araya getirilerek üretim anlayıșında verimli bir dönüșüm sağlamaktır. 
Önümüzdeki dönemde bu verimli sisteme geçen ülkelerin ucuz iș gücü dolayısıyla gelișmekte olan ülkelere 
kaptırdıkları fabrikalarını yeniden geri kazandıklarına șahit olacağız.

Bu yüzden, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için 4. nesil sanayi teknolojisine dünyada en hızlı uyum sağlayan 
ülkelerden birisi olabilmek adına var gücümüzle çalıșmalıyız. Bu noktada, Türkiye’nin özellikle yüksek katma 
değerli savunma sanayi teknolojisi alanında yükünü çeken Ankara’nın Sanayi Odası’na önemli görevler düșmekte-
dir. Ayrıca, gelișmiș teknolojiler, kalifiye elamanlar üzerinden yürütüleceğinden dolayı Ankara Sanayi Odası’nın 
öncülük ettiği ASO Teknik Koleji’nin “Sanayi 4.0” kültürüne gayet uygun olduğu düșüncesindeyim.” șeklinde 
konuștu.

Son olarak dișli, Ekonomi İșleri Bașkanlığı tarafından düzenlenecek olan “Sanayi 4.0 Paneli”ne Ankara Sanayi 
Odası’ndan önemli katkılar beklediğini belirtirken, Oda Bașkanı ÖZDEBİR, bu konuda yaptıkları çalıșmaları ve panele 
katkı verebilecekleri hususları anlattı.

ASO’DA GÜNDEM SANAYİ 4.0
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İnsan Haklarından Sorumlu Genel Bașkan Yardımcısı Yasin Aktay’ın bașkanlığında Genel Merkez İnsan Hakları 
Bașkanlığı heyeti olarak 16 Ekim Pazar günü Diyarbakır’a bir dizi ziyaret gerçekleștirildi. 

Beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve AK Parti İl Bașkanı Muhammed Akar ile Dicle ilçesine 
gelen Aktay, partisinin ilçe teșkilatını ziyaret ederek 10 Ekim gecesi PKK’lı teröristlerce silahlı saldırıya uğrayan Dicle 
İlçe Bașkanı Deryan Aktert’in șehadeti dolayısıyla ilçe teșkilatına bașsağlığı ziyaretinde bulundu.

Yasin Aktay konușmasında, “Türkiye Cumhuriyeti, terör örgütünün Kürtleri köleleștirmesine asla müsaade etmeye-
cektir. Çünkü bu devlet, Türklerin olduğu kadar Kürtlerin de devletidir.” dedi.

Terör örgütü PKK’nın silah zoruyla esir hale getirmeye çalıștığına vurgu yaparak terör örgütüne sırtını dayamıș olan 
siyasilerin anlatacağı hikayenin kalmadığını kaydeden Aktay, “Bu örgüt siyasetçilere yönelik saldırılara girișmișse bu 
onun güçlü olduğunu değil, tükenmiș olduğunun göstergesidir. Bugün sırtını terör örgütüne onun kalleșliğine, 
alçaklığına ve pusu kurma kabiliyetine dayamıș olanlar yaptıkları siyaseti siyaset olarak zannetmesinler, o siyaset 
falan değil, çakallıktır. Çakalca siyaset yapılmaz. Siyaset er ișinin, yiğit insanın mert insanın yapabileceği bir 
șeydir” dedi.

Terör örgütünün bunu gördükçe hırçınlaștığını ifade eden Yasin Aktay, “Ellerindeki istismar alanının yok olmamasını 
sağlamaya çalıșıyorlar. Ne yaparlarsa boș… FETÖ gibi sırtını PKK’ya yaslayan siyasilerde, PKK’nın kendisi de 
kaçacak delik aramak zorunda kalacak.” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkİye Cumhuriyetİ, terör örgütünün Kürtlerİ 
köleleştİrmesİne asla müsaade etmeyecektİr”
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Ak Parti İnsan Hakları Bașkanlığı tarafından 81 ildeki teșkilatların katılımıyla gerçekleștirilen “Genișletilmiș İl İnsan 
Hakları Bașkanları Toplantısı”, Genel Merkez Toplantı Salonu’nda Adalet Bakanı Sn. Bekir Bozdağ’ın da teșrifleriyle 
gerçekleștirildi.

Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları İl İnsan Hakları Bașkanları ve İnsan Hakları Bașkan Yardımcılarının da hazır 
bulunduğu toplantıda konușan Ak Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Bașkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Aktay 
İnsan haklarının bir iktidar partisi için en zor alanlardan biri olduğunu, insan hakları konusunun genellikle bir muhalefet 
söylemi olarak görüldüğünü belirterek insan haklarının geçmișine ve önemine değindi. Dünyada gerçekleștirilen insan 
hakları ihlallerinden de örnekler veren Aktay konușmasının sonunda AK Parti'nin insan hakları bağlamında kazanım-
ların artması yönünde ortaya koyduğu uygulamalara dair detaylı bilgilere de yer verdi. 

İnsan Hakları Bİrİm Toplantısı 
Gerçekleştİrİldİ
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Ar-Ge Bașkanlığına bağlı olan AK Parti Kütüphanesi’nin geleneksel hale gelmiș olan “Kütüphane Sohbetlerinin” on 
üçüncüsü, 13 Aralık 2016 tarihinde saat 18:30'da Genel Merkez 4. kat AK Kütüphane’de gerçekleșmiștir. Sohbe-
timize, Ar-Ge Bașkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, MKYK Üyelerimiz, Gençlik Kollarımız ve okuyucularımız 
katılmıștır. 

Konuğumuz, emekli özel harp subayı, terör ve güvenlik uzmanı Sayın Abdullah Ağar olmuștur. Sohbette, terör, terör 
örgütleri, ülkemizin jeopolitik konumu ve șu anda karșılaștığı tehlikeler, Ortadoğu gibi konular ele alınmıștır. Konuğu-
muz Sayın Ağar; "İslam dünyasında terör konusunda sunni ve șii kırılması yașandığını, teröre karșı zihnimizi 
mücadeleye göre formatlamamız gerektiğini ve Fetullahçı Terör Örgütüne karșı ülkemizin çok büyük zafer 
kazandığını” ifade etmiștir.

AK Partİ Kütüphane Sohbetlerİ
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AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Șahin, İçișleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte 
Diyarbakır ve Mardin’de bir dizi temaslarda bulundu.

Șahin ve Soylu, programa Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki esnafı ziyaret ederek bașladı. Ziyaretlerin ardından Șahin, 
İçkale’ye geçerek restorasyon çalıșmalarını yerinde inceledi.

“TERÖR BELASINDAN SİZLERİN SAMİMİ DURUȘU İLE KURTULACAĞIZ”

Șahin ve Soylu, inceleme, temas ve toplantıların ardından AK Parti İl Bașkanlığı’na geçti. Burada partililere hitap eden 
Șahin, "Biz Diyarbakır'ın geleceğini daha aydınlık yapmak için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sizler-
le omuz omuza, yürek yüreğe çalıșmaya devam edeceğiz. Hep birlikte önemli süreçlerden geçiyoruz, ayaklarımıza 
pranga takmaya çalıșıyorlar. Bu terör belasından sizlerin samimi ve dik durușu sayesinde inșallah kurtulacağız." 
dedi.

Șahin ve Soylu, temaslarına Mardin Valiliği ve AK Parti İl Bașkanlığı ziyaretleri ile devam etti. Șahin, Artuklu ilçesinde 
esnaf ile hasbihal etti.

İkili,  daha sonra ise hayırsever bir iș adamı tarafından Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk adına Derik’te 
yaptırılacak olan okulun temel atma törenine iștirak etti ve PKK'lı teröristlerce șehit edilen Derik Kaymakamı Muham-
met Fatih Safitürk'ün yerine atanan Hakan Kafkas’ı makamında ziyaret etti.
 
İkili, Kaymakamlık ziyaretinin ardından müftülük binasında düzenlenen "Siyaset Akademisi Büyük Güç Türkiye Eğitim 
Programı"na katıldı.

“TÜRKİYE OLMADAN AVRUPA’NIN GELECEĞİ İNȘA EDİLEMEZ”

Șahin, burada yaptığı konușmada șu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu Türkiye ile müzakerelerin dondurulması yönünde bir karar aldı. Bu 
karar Avrupa'nın Türkiye'ye karșı samimiyetsiz ve ikircikli bakıș açısının son ifadesiydi. Avrupa șunu çok iyi 
bilmelidir ki: ‘Türkiye olmadan Avrupa'nın geleceği asla inșa edilemez. Türkiye coğrafi olarak da, ekonomik olarak 
da, siyasi ve diplomatik olarak da Avrupa'nın bir parçasıdır ve kapıda bekletilecek bir ülke değildir.’”

DİYARBAKIR VE MARDİN HALKIYLA HASBİHAL
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AK Parti Genel Bașkanı ve Bașbakan Sayın Binali Yıldırım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Genel Merkez 
Engelliler Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız Sayın Binali Yıldırım, AK Parti’nin, kurulduğu günden bu yana "İnsanı yașat ki 
devlet yașasın" felsefesiyle kurulan Engelli Koordinasyon Merkezi etkinliğine katıldı. Bașbakanımız: "Engelli engel-
siz, biz birlikte Türkiye'yiz. Engel, aslında zihinlerde. Zihinlerdeki engeli ortadan kaldırırsak, diğer engellerin önemi 
kalmaz.’’ ifadelerini kullandı.

Engellilerin tamamını kapsayan, kucaklayan birçok yasal düzenlemelerin yapıldığını belirten Bașbakanımız: ‘’Allah'a 
șükür bugün Türkiye genelinde 481 bin evde bakım hizmeti veriyoruz, ayrıca kamuda bugün 150 bin engelli 
çalıșıyor’’ diyerek özel sektörde 50 ve üzeri ișçi çalıștıran yerlerdeki % 3’lük engelli çalıștırma yükümlülüğü 
getirildiğine dikkat çekti.

Bașbakanımız Sayın Binali Yıldırım, "Engel türlerinin ayrı ayrı ele alınması ve buna göre çözümler üretilmesi 
yönünde de bir yandan partimizin ilgili birimleri, bir yandan da hükümetimiz, bütün sivil toplum kurulușlarıyla 
birlikte çözüm, proje ne gerekiyorsa bütün bunları hayata geçirmenin gayretini göstereceğiz." dedi.

Genel Bașkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Bașkanı Sayın Öznur Çalık ise EKM’nin, 3 Aralık 2001’de Kurucu 
Genel Bașkanımız ve Cumhurbașkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda kurularak, 81 il 
ve ilçede faaliyet gösterdiğinin altını çizdi. Engelli vatandașların sorun ve taleplerini dinleyerek ilgili yerlere iletip 
çözüme kavușturmaya çalıștıklarını belirten Bașkan Çalık, ‘Engelsiz Türkiye’ için verdikleri destekten ve ‘yıldırım’ 
hızıyla buldukları çözümden dolayı Bașbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a teșekkürlerini iletti.

‘’Șubatta bin 500 engelli öğretmen atanacak’’

EKM ziyareti programının ardından çağrı merkezi koltuğuna oturan Bașbakanımız, 444 20 44’e gelen ilk telefonu 
cevapladı. Engelli bir öğretmen adayıyla konușan bașbakanımız, Șubat’ta bin 500 engelli öğretmen atanacağının da 
müjdesini verdi.

Başbakan Yıldırım’dan Engellİler 
Koordİnasyon Merkezİ’ne zİyaret
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 AK Parti Genel Merkez Seçim İșleri Bașkanlığı bölge toplantısını Trabzon’da yaptı. Artvin, Trabzon, Bayburt, Giresun, 
Gümüșhane, Rize ve Ordu illerini kapsayan toplantının açılıșında konușan  AK Parti Seçim İșlerinden Sorumlu Genel 
Bașkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili  Ahmet Sorgun  Hak rızası ve halka hizmet için yapılan siyasetin en ulvi iș 
olduğunu söyledi. 

Gerek siyasette gerekse insan hayatının genelinde görevlerin ne olduğunun değil, görevi hakkıyla yapmanın önemine 
vurgu yapan Sorgun ”bizim görevimizin ne olduğunun önemi yok, Önemli olan verilen görevi hakkıyla yapmamız, 
Bakın 15 Temmuz ihanet gecesinde Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı. O bir lider ve liderliğini yaptı. Kaçmadı, 
saklanmadı. Milletinin yanında, milletinin bașında bașkomutan olarak durdu. Ben milletimle beraber meydanlar-
dayım dedi, milletin bașında durdu, önderlik etti. Çünkü lider tașın arkasına saklanırsa, millet dağın arkasına 
saklanır, Bir astsubayımız kendisine verilen görevi zamanında ve tam anlamıyla yaptı. Ucunda ölüm olduğunu 
șehadet olduğunu bile bile yaptı. Ömer Halisdemir, kendisine asrın ihanetinin organizatörü Semih Terzi’yi öldürme 
görevi pașası tarafından verildiğinde hiç tereddüt etmeden kabul etti. İșini zamanında ve tam olarak yaptı. Haini 
tam alnının ortasından vurdu. Allah’ın yardımı, milletin feraseti, liderinin cesareti ve gerçek vatan evlatlarının 
görevlerini tam  manasıyla yerine getirmesiyle Türkiye tarihinin en büyük  saldırısını bertaraf etti” diye konuștu.

Genel Bașkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun bașkanlığında yapılan toplantı da Seçim ișleri bașkan-
lığının çalıșmaları detaylı olarak ele alınırken, toplantıya; AK Parti SKM Bașkanı Yıldız Seferinoğlu, Seçim İșleri Bașkan 
yardımcıları  Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, Yozgat Milletvekili Yusuf Bașer, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Sivas 
Milletvekili Hilmi Bilgin, Ușak Milletvekili Mehmet Atay, Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Adnan Günnar, Muhammet 
Balta, Ayșe Sula Köseoğlu, bölge illerinin il bașkanları, seçim ișleri bașkanları ile kadın ve gençlik kolları bașkanları 
katıldı.

“PKK’NIN PATRONU KİMSE, DAEŞ’İNDE FETÖ’NÜNDE PATRONU O DUR”
Bölge toplantısının ardından Ordu İl Danıșma Meclisi toplantısına katılan  Genel Bașkan Yardımcısı Ahmet Sorgun 
”PKK nın patronu kimse, DAEȘ in patronu da odur, FETÖ’nün patronu da o dur, DHKPC’nin patronu da odur. Bun-
ların hiç birinin birinden farkı yoktur. Bunların hedefleri aynıdır. Birliğimize beraberliğimize vatanımıza kastetmek-
tedirler. 15 Temmuzda silahla yapamadıklarını bugün ekonomimiz üzerinden yapmaya çalıșıyorlar. Bu milletin 
birlik ve beraberliğini hiçbir șekilde bozamazlar. 15 Temmuz’da meydanlara inen halkımız, bugün dövizini 
bozduruyor. Bizim milletimiz için mesele vatansa gerisi teferruattır” dedi. Sorgun daha sonra buradan Giresun’a 
geçerek İl Teșkilatını ziyaret edip, burada da İl yönetim toplantısına katıldı.

SİYASET HAKKIN RIZASI VE HALKIN HİZMETİ İÇİN YAPILIR
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AK parti yerel yönetimler bașkanlığının düzenlediği 1. Bölge Yerel Yönetimler Toplantısı Bursa’da gerçekleștirildi. 3 
gün süren toplantıya 14 ildeki tüm AK Parti belediyeleri katıldı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Bașkan 
Yardımcısı Erol Kaya siyasetin yerelden bașladığına vurgu yaptı 

Yerel yönetimlerde verimliliği artırmak amacıyla AK Parti Yerel Yönetimler Bașkanlığı tarafından "1. Bölge Belediye 
Bașkanlar Toplantısı" Bursa’da yapıldı. 3 gün süren toplantıya 1.Bölgeden Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, 
Düzce, Edirne, Eskișehir, İstanbul, Kırıkkale, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova illerdeki 158 Ak Partili belediye 
bașkanı katıldı. Çalıșma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ’da toplantıya katılan isimler arasındaydı

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Bașkan Yardımcısı Erol Kaya  Bașkanlığında yapılan toplantıda bilgi ve 
tecrübe paylașımı, yerel yönetimlerin etkinliği ve verimliliğini artırmak, çalıșmaların usul ve esaslara uygunluğunu temin 
etmek ve medeniyet tasavvuruna dayalı șehircilik anlayıșlarını incelemek amacıyla bilgi paylașımında bulundu.
 
AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı Erol Kaya istișare ve değerlendirme toplantılarının önemine değindi. Kaya siyasetin 
yerelden bașladığının altını çizdi. Kaya: “Ak Parti yerelde kurulmuș bir partidir. Sayın Cumhurbașkanımız da İstanbul 
Büyükșehir Belediye Bașkanlığı yaptı onun bașarıları bu gün ki AK Partiye var etti” Dedi.

Belediye bașkanlarının görevlerine de değinen Kaya “Belediyelerin görevi sadece Alt yapı üstü yapı sorunlarını 
gidermek, su getirmek, park yapmak değildir. Gençler arasında sigara, alkol, uyușturucu kullanma oranı artıyor ve 
kullanma yașı git gide düșüyor. Gençleri kötü alıșkanlarından koruyacak yatırımlara öncelik verilmeli bu yatırım-
ların oranı artırılmalı spor tesisleri, kütüphane gibi sosyal aktivite yapabilecekleri alanlar artırılmalı. Belediye 
gençlerle arkadaș olmalı” dedi

Kaya șehirlerin kültürümüzü yansıtmasının önemine de vurgu yaptı. “Ben İstanbul’un yada Bursa’nın yada herhangi 
bir Anadolu șehrinin Londra, New York, Paris yada Berlin olmasını istemiyorum. O șehirlerde insanın tabiatına 
uygun hava yok. İnsanı meta göre bir anlayıșla kurulmuș o șehirler. Bir Süleymaniye yada Ulu Cami yok. medrese- 
ler, așevleri yok. Ecdadımız insanın tabiatına uygun șehirler kurmuș bizim de yapmamız gereken bu anlayıșı 
sürdürmek”  dedi.

Soru cevapla devam eden Toplantı aile fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

1. BÖLGE YEREL YÖNETİMLER TOPLANTISI
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AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet HOTAR Kadın ve Demokrasi Derneğinin 
(KADEM)İzmir Temsilciliğinin açılıșına katıldı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ ın ve Kadem Genel Bașkanı Doç. Dr. Sare 
Aydın’ın da bulunduğu açılıșta konușma yapan Hotar “Bilindiği üzere son yıllarda, kadın hakları ve kadının toplumdaki 
yeri konusunda çalıșmalar ülkemizde hızla ilerlemektedir. Kadınların siyasi, ekonomik ve toplumsal hayata aktif 
olarak katılımları gün geçtikçe artmaktadır. AK Parti hükümetleri ile değișim göstermeye bașlayan Kadın politikaları, 
bașta kadına yönelik șiddet konusu olmak üzere, kadın istihdamının önündeki engellerin kaldırılması, çalıșan anne- 
lere yarı zamanlı, tam ücretli çalıșma hakkının tanınması, kadın girișimcilere sağlanan teșvikler gibi birçok kazanımlar 
ile kadının toplumdaki rolünü önemli ölçüde değiștirmiș ve iyileștirmiștir” dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneğinin ülkemizdeki kadınların sosyal, toplumsal, ekonomik ve siyasal hayata katılmalarındaki 
rollerinin büyük olduğunu vurgulayan Hotar KADEM Yönetim Kurulu üyelerini ve KADEM’ in ülke genelindeki tüm üyele- 
rini tebrik ederek “Bugün İzmir’imizde Kademin Türkiye genelinde 16. Temsilciliğinin açılmıș olmasından da ayrıca 
çok mutluluk duymaktayım. KADEM ile birlikte șehrimizde özellikle Kadın haklarını koruyarak demokrasinin, hukukun 
üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliștirilmesine ve sağlamlaștırılması konusunda yașa- 
nacak değișimlere destek olmaya devam edeceğiz” dedi. 

AK Parti iktidarı ile birlikte kadınlara yönelik olarak cinsiyete ve adalete dayalı iș bölümü, görev ve sorumlulukların 
paylașılmasında etkin eșitlikçi politikalar üretme gayretinde olduklarını belirten Hotar “Bu asli görevin bilincinde olarak 
toplumsal bütünleșmeyi güçlendirecek bütün siyasi, ekonomik ve sivil alanda geliștirilecek politikaları destekliyoruz. 
Biliyoruz ki kadına yönelik uygulanan ve hazırlanan çalıșmaların hepsi toplumumuza dönecektir” dedi.

KADEM Genel Bașkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, ise konușmasında KADEM’in çalıșmalarına değindi:

“Șimdiye kadar tek bir bakıș açısına, söyleme hapsolmuș kadın meselesini çoğulcu bir yaklașımla ele almaya gayret 
ediyoruz. Her șeyden önce kadın söyleminin demokratikleșmesine öncülük ettik. Türkiye’de kadın konulu tartıșma-
lara yeni bir açılım getirdik. Kadınların lehine pek çok konuya sahip çıktık.”
  
Son olarak İzmir için önemli bir kazanç olan KADEM’in  kadınların sosyal hayat içinde aktif rol oynamasında da etkili 
olduğunu belirten  Hotar ’’Bütün bu duygularla İzmir’imiz için çok önemli bir kazanç olan Kadın ve Demokrasi Derneği 
İzmir Temsilciliği’nin açılıșını kutluyor ve İzmirli kadınlarımızın durmadan ve yılmadan sadece aile hayatında değil 
sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik hayatta da aktif birer birey olmaları adına temsilciliğin kurulușunda emeği geçen 
bütün herkesi tebrik ediyor ve bașarılar diliyorum’’ dedi. Sonrasında dualar eșliğinde Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve 
Kadem Genel Bașkanı Doç. Dr. Sare Aydın’ın da konușmalarıyla KADEM İzmir temsilciliğinin açılıșı gerçekleștirildi.
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Eğitim Harcamaları 
İstatistikleri, 2015

Eğitim harcamaları %12,2 artarak 135 milyar 22 
milyon TL oldu

2015 yılında bir önceki yıla göre eğitim 
harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyleri

2014 2015

120  Milyar 
305 milyon TL

135 Milyar 
22 Milyon TL

Kültür harcamaları %6,5 arttı

Kültür harcamaları 2015 yılında 2014 yılına göre %6,5
artarak 32 milyar 941 milyon 728 bin TL oldu. Toplam
kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı
%61,5 özel harcamaların payı ise %38,5 oldu.

2014 2015

32 Milyar 
941 Milyon 
728 Bin TL

30 Milyar 
929 Milyon 
271 Bin TL

Kültürel alanlara göre ihracatta en çok paya sahip
olan el sanatlarının ihracat toplamı 2015 yılında 12
milyar 483 milyon 434 bin TL olarak gerçekleşti.

ortaöğretim %24,6 

okulöncesi  %31,0 

Kültürel alanda 
en büyük pay el 
sanatlarında

20152014




