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Belediye Başkanı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini %80’in üzerinde
bir destekle onaylayacağını düşünüyorum

15 Temmuz’da Çanakkale ruhunun 
tekrar dirildiğini gördüm

Cumhuriyet hepimizin. Cumhuriyetle bu ülke 
vatandaşlarının hiçbir sorunu yok, cumhuriyetin nitelikle- 
riyle de bir sorunu yok. Bunlar bizim ortak değerlerimiz
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UYGULAMASI İLE HER AN YANINIZDA



Cevdet YILMAZ
Tanıtım ve 
Medyadan Sorumlu
Genel Başkan 
Yardımcısı

Tarihi bir dönüm noktasındayız. Cumhurbașkanlığı Hükümet Sistemi konusunda Gazi 
Meclisimiz kararını verdi. AK Parti Grubu dıșında Milliyetçi Hareket Partisi bașta olmak 
üzere, Meclisimizin verdiği güçlü destekle halkımıza gidiyoruz. Söz de karar da artık mille-
timizindir.
 
Cumhurbașkanlığı Hükümet Sistemi’nin faydalarını ve önemini anlatan bir kitapçık hazır-
ladık. Bu kitapçıkta bütün noktalara değindik.  Yeni sistemde hem yetkisi olan hem de 
sorumluluğu olan bir Cumhurbașkanlığı olacak. 

İdarede çift bașlılık kalkacak.  Vesayet odaklarından uzak, milletin doğrudan seçtiği bir 
Meclis ve hükümet olacak.  Çok daha etkili, hızlı karar alabilen, hızlı icraat yapabilen bir 
hükümet yapısı olușturuyoruz. Bașkalarıyla aramızdaki farkı kapatıp öne geçeceksek, 
onlardan çok daha hızlı büyümek durumundayız. Artık vakit kaybetmeye tahammülümüz 
yok.

Türkiye'nin 14 yılda sağladığı büyüme ve dıș dünyada yükselen itibarı, güçlü liderlik ve 
istikrar sayesinde gerçeklești. Șimdi diyoruz ki istikrarı kalıcı hale getirelim. Böylece 
öngörülebilirlik artsın, belirsizlikler azalsın, daha hızlı bir șekilde geleceğe doğru, 2023 ve 
ötesine geçen hedeflerimize doğru yürüyelim. Ayrıca, fırtınalı bir dünya ve bölge șartların-
da, küresel güç mücadelemizin yoğunlaștığı bir ortamda, güçlü bir devlet ve güçlü bir 
Türkiye için, sağlam bir yönetim sistemi arzu ediyoruz.

Biz halkımızın kararına saygılıyız ama evet olması yönünde de tüm gayretimizle çaba sarf 
edeceğiz. Bunun için Türkiye'nin en ücra noktalarına kadar tüm teșkilatlarımızla sahada 
olacağız. Sokak sokak, mahalle mahalle, hane hane vatandașımıza ulașacağız.  Ayrıca, 
açık hava faaliyetleri, görsel çalıșmalar, medya ve sosyal medya faaliyetleri ile de 
yurtiçinde yurtdıșında seçmenlerimize ulașacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye için Kararımız 
evet diyor, Cumhurbașkanlığı Hükümet Sisteminin ülkemizi ve milletimizi aydınlık bir 
geleceğe kavușturmasını niyaz ediyoruz.

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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ELEKTRİKTE TÜKETİM 
REKORU KIRILDI

GENETİK HARİTAMIZI ÇIKARACAK 
İLK EKİP ABD YOLCUSU

Türkiye'de geçen yıl elektrik tüketimi, 2015'e göre yüzde 
4,3 artıșla 277,2 milyar kilovatsaate ulașarak tüm zaman-
ların en yüksek seviyesiyle rekor kırdı. Geçen yıl en yüksek 
tüketim 10 Ağustos'ta, en düșük tüketim ise Kurban 
Bayramı'nın ilk gününe gelen 12 Eylül'de gerçeklești.

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilecek "Türkiye Genom 
Projesi" kapsamında, Türkiye'de en sık görülen kanserlerin 
genetik haritasını belirlemek için görevlendirilen 40 bilim 
insanı, eğitim almak üzere Șubat ayında ABD'ye gidecek.

TÜRKİYE, İLACI DÜNYADA 
EN UCUZA SATAN ÜLKE

İlaca yapılacağı belirtilen zam oranlarına ilișkin Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'de ilaç bedelinin yüzde 
90-95'ini Sosyal Güvenlik Kurumunun ödediğini anımsata-
rak, "Bu, yapılan kurla alakalı küçük bir düzenleme. 
Türkiye hala dünyada ilacı en ucuz satan ülkelerdendir 
ve böyle satmaya da devam edeceğiz. Bu fiyatlar, 
vatandașımıza yansıyacak fiyatlar değil, bunlar Sosyal 
Güvenlik Kurumunun bütçesine yansıyan fiyatlar" dedi.

TÜRKiYE AKTÜALiTE ATLASI



PAMUK YENİDEN 
"BEYAZ ALTIN" OLACAK

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da 2011'de 
308 bin 560 ton olan üretim miktarı 130 bin ton civarına 
gerileyen pamukta, Milli Tarım Projesi'yle üretim artıșı he- 
defleniyor. Sağladığı katma değerle "beyaz altın" olarak 
adlandırılan pamuğun en önemli üretim alanlarından biri 
olan Adana'da üreticilerin farklı ürünleri yönelmesi gibi 
nedenlerle düșen üretimin artmasına yönelik çalıșmalar 
yapılıyor. 

"TÜRKİYE'NİN İSRAF ETTİĞİ
GIDAYLA SURİYE DOYAR"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye'de gıda 
israfının büyük boyutta olduğunu belirterek, "Tarladan 
sofraya israf edilen gıdayla Suriye kadar, 20-25 milyon 
insan açlıktan kurtarılır" ifadelerini kullandı.

SELİMİYE'Yİ GEÇEN YIL 
1,5 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi’ni geçen yıl 
1,5 milyon kiși ziyaret etti. Selimiye Camisi’nin UNESCO 
listesine kabulü sonrası Selimiye dünyanın dört bir 
yanından ziyaretçi akınına uğradı. 2. Selim'in emriyle 
1568-1575'te yaptırılan cami, iç bölümüyle bin 620 ve 
toplamda 2 bin 475 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Kesme 
taștan yapılan cami, mimarlık tarihinde en geniș mekana 
kurulmuș yapı olarak nitelendiriliyor. 



BERLİN'İN YENİ HAVALİMANI 
BU SENE DE AÇILAMIYOR

GAMBİYA’DA SİYASİ KRİZ

Almanya'nın bașkenti Berlin'de yapımına 2006'da bașla-
nan ve 2011'de açılması planlanan ancak açılıșı defalarca 
ertelenen yeni havalimanının bu yıl da faaliyete geçemeye-
ceği bildirildi. Son ertelemeyle havalimanının açılıșı beșinci 
kez ertelendi. 

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da seçimleri kaybeden Yahya 
Jammeh'in ailesiyle ülkeden ayrıldığı bildirildi. Görevi 
Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 
Ocak'ta da 90 günlük olağanüstü hal ilan etmiști. 19 Ocak'ta  
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ordu 
birliklerinin Gambiya'ya girmiști. Jammeh, müdahale sonrası 
istifa etmeye razı olmuștu.

GAZZE'DEKİ ENERJİ KRİZİ
"TAŞ FIRINLARI" 
DEVREYE SOKTU

Gazze'de her geçen gün daha da büyüyen elektrik ve gaz 
sıkıntısı nedeniyle Filistinliler, ekmek ihtiyaçlarını 
karșıladıkları taș fırınlara ayrıca evde pișiremedikleri ye- 
mekleri de göndermek zorunda kalıyor. Nüfusun neredeyse 
yarısının ișsiz olduğu bölgede, günlük yașamı büyük 
oranda etkileyen elektrik ve gaz sıkıntısı evde yemek 
pișirmeyi büyük problem haline getirdi. 

DÜNYA AKTÜALiTE ATLASI



"MYANMAR'DA 87 BİN ARAKANLI 
MÜSLÜMAN YERİNDEN EDİLDİ"

Birleșmiș Milletler (BM), Myanmar'da ordunun ekim 
ayından beri devam ettirdiği operasyonlarda en az 87 bin 
Rohingya'nın (Arakanlı Müslüman) yerinden edildiğini 
açıkladı. Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karșı șiddet 
olaylarında en az 21 bin kiși ülke içinde yerinden edilirken, 
tahmini 66 bin kiși de komșu ülke Bangladeș'e kaçtı.

DONALD TRUMP'IN ABD 
BAŞKANLIĞI GÖREVİNE BAŞLADI

Yemin ederek ABD Bașkanlığı görevini devraldı. Görevi 
devralan Donald Trump karșıtı bazı vatandașlar, ABD'nin 
çeșitli bölgelerinde protesto gösterileri düzenledi. 

BİŞKEK'TE KARGO UÇAĞI DÜŞTÜ

Hong Kong- Bișkek seferini yapan Boeng 747 tipi Türk 
kargo uçağı Bișkek yakınlarında yerleșim birimine düșmesi 
sonucu 39 kiși öldü. Kırgızistan Bașbakanı Yardımcısı 
Muhambetkalıy Abulkaziyev, uçağın yerel saatle 7.30 
sularında Bișkek yakınlarındaki bir köye düștüğünü bildirdi.



İzmir'deki terör saldırısında adliye çalıșanı Musa Can ve polis memuru Fethi Sekin'in șehit 
oldular. Șehit düșen Fethi Sekin dikkati ve kahramanlığı sayesinde büyük bir faciayı önledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Șubesi Motosikletli Șahinler Timi'nde görevli 43 
yașındaki Sekin, yaklașık 9 yıldır görev yaptığı İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör 

saldırısında șehit düștü.

Adliye binası C kapısı istikametine seyreden șüpheli aracı gördükten sonra yola çıkan Fethi 
Sekin, dikkati ve tecrübesi sayesinde çok sayıda insanın yașamını kurtardı. Teröristleri fark 

ettikten sonra silahını çeken șehit polis memuru, aracın kapıya yönelmesine mani oldu. Araçtan 
inen silahlı teröristleri de kovalayan Sekin, açılan ateș sonucu șehit oldu. Șehit polis memuru, 

kovalamaca sırasında da teröristlerden birini öldürdü. 

Adliye ve polis camiasında yardımsever kișiliğiyle tanınan Fethi Sekin, 2014 yılında görevi 
sırasında manevra yapan bir aracın çarpması sonucu yaralanmıștı.

FACİAYI ÖNLEDİ 
KENDİSİ ŞEHİT DÜŞTÜ
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Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız Binali 
Yıldırım, Gençlik Kolları tarafından Haliç 
Kongre Merkezinde düzenlenen 2. Abdül- 
hamid Han'ı anma programında, gençlerle 
bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek "Sizlerin gözlerinizdeki ıșıltı, 
hayalini kurduğumuz aydınlık Türkiye'nin 
ișaretidir" dedi.

Gençlerin tezahürat yapması üzerine 
"Gençler, bu enerjinizi, bu heyecanınızı 
birden tüketmeyin. Yakında sokaklar can-
lanacak. Sokaklarda heyecan doruğa 
çıkacak" diyen Bașbakan Yıldırım, AK Parti 
gençliği ve teșkilatlarıyla gurur duyduklarını 
kaydetti.

Gençlere, Türkiye'ye inanmaktan, bu 
millete güvenmekten asla vazgeçmemeleri 
nasihatini veren  Bașbakan Yıldırım, șöyle 
devam etti:

"Üstat Necip Fazıl ne diyor biliyor 
musunuz? 'Abdülhamid'i anlamak her 

șeyi anlamaktır.' Biz de sizin yașlarınızda 
okullardayken, bize Abdülhamid'i doğru 
anlatmamak için her șeyi yaptılar. 'Kızıl 
Sultan' dediler, 'Vatanı satan' dediler, 
'Pinti hakan' dediler ama cennet mekan 
Ulu Hakan Abdülhamid, 33 yıllık saltanatı 
döneminde bir karıș vatan toprağını bile 
alçaklara teslim etmeyen ulu hakandır. 
Öyle bir sultandır ki Osmanlı'nın en zor 
dönemlerinde 7 düvele karșı imparator-
luğu bir tutmasını bilmiș ve emperyalist- 
lerin heveslerini kursağında bırakmıștır." 

Marmaray'ın da Abdülhamid'in hayallerin-
den birisi olduğunu vurgulayan  Bașbakan 
Yıldırım, "Abdülhamid'in hayalini gerçeğe 
dönüștüren de onun torunları Recep 
Tayyip Erdoğan ve arkadașlarıdır. Fatih, 
İstanbul'u fethederken gemileri karadan 
Haliç'e indirdi. Onun torunları, Recep 
Tayyip Erdoğan ve arkadașları, Avrasya 
ile arabaları denizin altından geçirdi" diye 
konuștu.

'ABDÜLHAMİD'İ 
ANLAMAK HER 

ŞEYİ ANLAMAKTIR'
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Cumhurbașkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Beștepe Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde, "Çalıșma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Yapımı Tamamlanan 
SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılıș 
Töreni"ne katıldı.
 
Açılıșı yapılan 46 sosyal güvenlik binası 
ile 5 İȘKUR binasının hayırlı olması 
dileğinde bulunan Cumhurbașkanı 
Erdoğan, "Bu binaların kurumlarımızın 
hizmet kalitesini artıracağına inanıyorum. 
'Fiziki imkan, fiziki mekan' deyip 
geçmeyin, bir ülkenin gücü, kuvveti bu 
mekanlardan gelmektedir ve oralarda 
çalıșan personelin de güç kaynağı bu tür 
fiziki mekanlardır. Onun için büyüklerimiz 
'El-mekan bil-mekin' derler. Yani mekan 
kișiye bu noktada hakikaten güç, kuvvet 
kaynağıdır" ifadelerini kullandı.  

Toplam 241 milyon liralık yatırımla ülkeye 
kazandırılan bu tesislerin faaliyete 
geçmesinde emeği olanlara teșekkür 
eden Cumhurbașkanı  Erdoğan, șunları 
söyledi:

"Geçtiğimiz 14 yılda Türkiye'nin en 
büyük gelișmeyi gösterdiği, en büyük 
reformları hayata geçirdiği alanların 
bașında sosyal güvenlik geliyor. Temelde 
hepsi aynı iși yapan ama farklı isimler ve 
statülerde faaliyet gösteren sosyal 
güvenlik kurumlarının tek çatı altında 
birleștirilmiș olması dahi bașlı bașına 
tarihi bir reformdur. SSK'nın, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı'nın prim ödemelerinden 
hastanelerine varıncaya kadar tamamen 
ayrı çalıștıkları bir dönemden 79 milyon 

vatandașımızın tamamının tek tip hizmet 
aldığı günlere geldik. Bunlar kolay 
olmadı. Bunu çok engellemek isteyenler 
oldu, dedik 'hayır', bu tek çatı altında 
toplanacak. Artık ülkemizde ișçi, memur, 
esnaf ayrımı yok. Sadece kendi hesabına 
ve ücretli olarak çalıșan var. İster genel 
müdür olun ister ișçi, aynı statüye tabi- 
siniz"

Devletin sosyal güvenlik kurumlarına 
katkısının dünyanın hemen her yerinde 
olduğu gibi Türkiye'de de bulunduğunu 
anlatan  Cumhurbașkanı  Erdoğan, "Ama 
artık mali açıdan șeffaf, hesap verebilir, 
sürdürülebilir bir sosyal güvenlik siste- 
mine de sahibiz. Bu sayede kurumlarımız 
artık yatırım yapabiliyor, hizmet vermenin 
ötesinde, hizmetin kalitesini artırmanın 
yollarını arayabiliyor. Bugün açılıșını 
yaptığımız birimlerin de gösterdiği gibi 
artık vatandaș devletine ulașmak için 
dere tepe koșturmuyor. Devlet, hizmeti 
vatandașın ayağına götürebilmek için 
çalıșıyor. Öyle ki pek çok hizmet telefon-
la, internetle verildiği için vatandașlarımız 
iș yerinden, evinden ișlerini takip edebili-
yor. Buralara kolay gelmedik. İște bu, 
medeni olmanın, çağı yakalamanın ve 
muasır medeniyetler seviyesinin üstüne 
çıkmanın bir mücadelesidir." değer-
lendirmesinde bulundu.

Daha önce aylarca süren ișlemlerin 
bugün günlere, saatlere sığdırıldığına 
ișaret eden  Cumhurbașkanı  Erdoğan, 
vatandașların, sorularına Alo 170 hattı 
aracılığıyla anında cevap alabildiğini 
kaydetti. 

'EL-MEKAN BİL-MEKİN'
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AA Editör Masası'na konuk olan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 
Cazibe Merkezleri Programı’nın detaylarını açıkladı

23 ili
kapsıyor

Program

20 bin m2 

kadar kapalı alan 
Bakanlık tarafından 
bedelsiz yapılacak

10 milyon 
kadar bina yapımı 
bedelsiz olarak 
sağlanacak

20
milyar liralık

ön talep 
alındı

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI’YLA
112 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
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BİTLİS

BATMAN

VAN

AĞRI

IĞDIR

ERZURUM

KARS

ARDAHAN

GÜMÜŞHANE

HAKKARİ

BAYBURT

ERZİNCAN

MUŞ

TUNCELİ

BİNGÖL
ELAZIĞ

DİYARBAKIR
MALATYA

MARDİN
ADIYAMAN

ŞANLIURFA
SİİRT

ŞIRNAK

Program dahilindeki illerde kamunun ihtiyaç 
duyduğu bir mal üretiliyorsa yüzde 15 fiyat avantajı 

sağlanacak

%15

112 bin kişiye istihdam sağlanacak

Yatırımcının alacağı 
makine ve teçhizata 
faizsiz 10 yıl vadeli 
kredi verilecek

Yerli makine ve 
teçhizat alımında ilk 3 
yıl ödemesiz, faizsiz 
kredi desteği 
sağlanacak



Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız Binali Yıldırım, 
AK Parti Genel Merkezinde gerçekleșen 115. 
Genișletilmiș İl bașkanları toplantısında konușma 
yaptı.  Konușmasında anayasa değișiklik teklifine 
değinen Bașbakan “Esasen mevcut sistemde 
iktidar partisi ne diyorsa Meclis onu yapıyor, 
birbirimizi kandırmayalım. Ama yeni sistemde 
Meclis kendi tüzel kișiliğiyle, her milletvekili kanun 
teklifi verebilecek, bunu savunacak, yasalașmasını 
sağlayacak. Milletvekillerinin gücü artıyor, millet-
vekillerinin memleket meselelerine daha fazla 

zaman ayırmasına imkan sağlıyor. Dolayısıyla bu 
söylenenlerin tamamı temelsiz, asılsız, kafa karıștır-
maya yönelik. Milletimiz rahat olsun. Biz milletin 
ișini zora sokacak, milletin geleceğini zora sokacak 
hiçbir icraatın arkasında olmayız” dedi. 115. 
Genișletilmiș il bașkanları toplantısının ardından AK 
Parti Ar-Ge bașkanlığınca eğitimi 28 il 32 bölgede 
sunulmuș olan Siyaset Aka- demisi Ödül töreni 
gerçeklești. Ödül töreninde Genel Bașkan Yardımcısı 
ve Ar-Ge bașkanı Prof. Dr. Nükhet Hotar’da hazır 
bulundu. Siyaset Akademisi ödül törenine ilișkin 

17. DÖNEM SİYASET AKADEMİSİ ÖDÜL 
TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
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Bașbakan Yıldırım șu sözleri kaydetti:

“AK Parti Siyaset Akademisini 28 ilde birincilik ile 
bitiren kardeșlerimize belgelerini verdik. Bu yıl 5 
bin arkadașımız Siyaset Akademisini bașarıyla 
tamamladı. 2008’den bugüne kadar 50 bin kiși 
Siyaset Akademisinde eğitim gördü, kendilerini 
geleceğe hazırladı. AK Parti siyasetinin bașarısının 
altında yatan önemli sebeplerden biri de geleceğin 
siya- setçilerini yetiștiren bir okul olma özelliğidir.  
Siyaset Akademimizin çalıșmalarına katkı veren 
tüm kardeșlerimize huzurlarınızda içtenlikle teșek-
kür ediyorum.”
 
Siyaset Akademisi ödül törenin de Bașbakan 
Yıldırım il birincilerine plaket ve sertifikalarını takdim 
ederken; Türkiye genelinde ilk üçe girerek derece 
yapan katılımcılara dizüstü bilgisayar takdim edildi. 

Türkiye birincisi Mersin ilinden Ömer Erim, ikinci 
Ankara ilinden Özcan Büyük, üçüncü Antalya ilinden 
Hasan Murat Diler oldu. Online eğitim birincisi ise 
İzmir’den Zekeriya Yazıcı oldu.

Ödül töreni sonunda Bașbakan Yıldırım ve Genel 
Bașkan Yardımcısı Hotar tüm il birincileri ile hatıra 
fotoğrafı çektirerek, kendilerini tek tek tebrik etti. İl 
birincileri kendilerine verilen özel yemeğe katıldıktan 
sonra ise Genel Bașkan Yardımcısı, Ar-Ge Bașkanı 
ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın Genel 
merkezdeki makamına davet edildi. Hotar “Tüm 
birincilerimizi gösterdikleri bașarı için tebrik 
ederim. Sayın Bașbakanımızın da belirttiği gibi biz 
her daim kendimize yeni ve yararlı bilgiler katarak 
ilerlemeyi amaç edindik. Sizler de bu anlamda bu 
güzel bașarı tablosunun birer parçası oldunuz” 
diyerek bașarı dileklerini yineledi.
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YILIN
SİVİL TOPLUM FARKINDALIK

ÖDÜLLERİ TÖRENİ

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlișkiler 
Bașkanlığınca verilen  Yılın Sivil Toplum 
Farkındalık Ödülleri, sahiplerini buldu.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 
törende ödülleri Genel Bașkanımız ve 
Bașbakanımız Binali Yıldırım verdi.

Proje kapsamında, insan hakları, kültür ve 
sanat, eğitim, kadın, sosyal sorumluluk, 
yardımlașma/insani yardım, hayvan hak-
ları, çevre, bilim ve teknoloji, gençlik ve 
spor olmak üzere 10 ana kategoride ödül 
verildi.

Hayvan hakları kategorisinde, "Yuvaya 
Dönüșen Plastikler" projesiyle Plastik 
Sanayicileri Derneği (PAGDER),  eğitim 
kategorisinde, "Meridyen Münazara 
Okulu" projesiyle Meridyen Destek 
Derneği,  gençlik ve spor kategorisinde, 
"Genç Kașifler Keșifte" projesiyle Çorum 
Eğitim Kültür ve Araștırma Derneği ödüle 
layık görüldü.

İnsan hakları kategorisinde iki ödül verildi. 
"Acı Roman" projesiyle Bursa Roman 
Kültürünü Araștırma Geliștirme, Yardım-
lașma ve Dayanıșma Derneği ile  "15 
Temmuz Darbe Girișimi: Olaylar ve 
Gerçekler" projesiyle Sabah Gazetesi 
ödüle layık görüldü.

Kadın kategorisinde "Sultan Annelerin 
Bașarı Öyküsü" projesiyle Saitabat Köyü 
Kadınları Dayanıșma Derneği,  kültür ve 
sanat kategorisinde, "Gaziantep'in 
Gençleri Mozaikle Bulușuyor" projesiyle 
Fiziksel Engelliler Vakfı, bilim ve teknoloji 

kategorisinde, "Kızlar Kodluyor" proje- 
siyle Robincode Bilișim Teknoloji ve 
Girișimcilik Derneği, yardımlașma ve 
insani yardım kategorisinde, "Tarım 
Okulu" projesiyle İHH İnsani Yardım 
Vakfı, sosyal sorumluluk kategorisinde, 
"Metrobüste Yer Verme Eylemi" proje- 
siyle Genç Türkiye Platformu,  çevre ve 
sağlık kategorisinde ise "Türkiye Nüfusu 
Kadar Ağaç" projesiyle Konya Șeker 
Sanayi ve Ticaret Anonim Șirketi ödül 
aldı.

İki kategoride dört özel ödül 

"En özgün proje" kategorisinde iki proje 
ödül almaya hak kazandı. "Okumuș 
Gençlik" projesiyle Muș Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi  ve  "Kadayıf Ustaları" 
projesiyle Kınalı Eller Kadın Derneği'ne 
ödül verildi.

"En iyi mikro proje" kategorisinde, 
"Gençlere Umut, Geleceğe Ișık" proje- 
siyle Ortadoğu Sosyal Projeler ve Araștır-
malar Genel Merkezi Derneği ve  "Misa-
firim Olur Musun?" projesiyle Türkiye 
Beyaz Ay Derneği Tokat Șubesi ödül aldı.

Yılın en çok ses getiren sivil toplum pro- 
jesi

Yılın en çok ses getiren sivil toplum 
projesine  "Recep Tayyip Erdoğan Özel 
Ödülü" takdim edildi. Bu ödüle, "Gazian-
tep'in Gençleri Mozaikle Bulușuyor" 
projesiyle Fiziksel Engelliler Vakfı  layık 
görüldü.



CUMHURBAŞKANIMIZ
ŞANLIURFA’DA

Cumhurbașkanımız Recep Tayyip  Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere 
geldiği Șanlıurfa'da, Valiliği ziyaretinin ardından İstanbul'da Beșiktaș Voda-
fone Arena yakınındaki saldırıda șehit olan Çiçek'in ailesine bașsağlığı 
ziyareti gerçekleștirdi. 
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Șehidin ailesinin Șıh Maksut Mahallesi'ndeki evine gelișinde Cumhurbașkanı Erdoğan  sevgi 
gösterileriyle karșılandı.

Șehit Çiçek'in Derviș Hoca Camisi imamı olan babası Bekir ve annesi Hatice Çiçek ile diğer 
yakınları tarafından karșılanan Cumhurbașkanı Erdoğan, aileye taziyelerini bildirdi. 

Evde yaklașık 40 dakika kalan Cumhurbașkanı  Erdoğan'ı caminin çevresinde toplanan 
vatandașlar, "Șehitler ölmez vatan bölünmez" sloganıyla uğurladı.
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"UŞAKLAR, 
BİR TEK ÇAYLA MI 

UĞURLAYACAKSINIZ 
BAŞBAKAN'I?"

Ankara’da cuma namazının ardından gazeteci- 
lerin gündeme ilișkin sorularını yanıtlayan Genel 
Bașkanımız ve Bașbakanımız Binali Yıldırım, 
ardından yürüyerek Emek Barıș Taksi Durağı'na 
geçti. 

Burada vatandașlara çay içen ve sohbet eden 
Bașbakan Yıldırım,  Cumhurbașkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ı hemșehrileriyle telefonla 
görüștürdü.

Cumhurbașkanı Erdoğan'a, "hayırlı cumalar" 
diyen  Yıldırım, "Biz de namazdan çıktık, 
İkizdere, Güneycelilerin  kahvesinde çay 
içiyoruz. İlla 'Reisimizin sesini duyalım' dedi- 
ler" șeklinde konuștu.

Bunun üzerine "Ușaklar, bir tek çayla mı uğur-
layacaksınız Bașbakan'ı?" diye soran Cumhur-
bașkanı Erdoğan'a, vatandașlar,  "Yemek de 
ısmarlarız" karșılığını verdi.

Cumhurbașkanı Erdoğan'ın, "Lahananuz 
nereyedur, sarmanuz nereyedur?" diye 
sorması üzerine renkli anlar yașandı. Cumhur-
bașkanı Erdoğan'a, hemșehrileri, "Hepsi var, 
haber vermedi bize, aniden geldi." dedi.

Cumhurbașkanı Erdoğan "Hayırlısı olsun. 
Hayırlı cumalar." diyerek hemșehrilerini selam-
ladı. 
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Cumhurbașkanımız Recep Tayyip  Erdoğan, resmi 
ziyaret için geldiği Tanzanya'da Devlet Bașkanı John 
Pombe Joseph Magufuli tarafından resmi törenle 
karșılandı. 

Cumhurbașkanı  Erdoğan  için, Afrika turunun ilk 
durağı olan Tanzanya'nın Darüsselam șehrindeki 
Devlet Bașkanlığı Sarayı'nın Hint Okyanusu'na 
bakan giriș kapısının önünde Magufuli tarafından 
karșılama töreni düzenlendi.  

Cumhurbașkanı  Erdoğan  ve Magufuli'nin tören 
alanındaki yerlerini almasının ardından top atıșları 
eșliğinde iki ülkenin milli marșları çalındı.  Cumhur-
bașkanı  Erdoğan, Muhafız Alayı Tören Kıtasını 
selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında  Cumhur-
bașkanı  Erdoğan  ve Magufuli, yürüyerek Devlet 
Bașkanlığı Sarayı'nın bahçesinden içeri girdi. 

Ellerinde Türkiye ve Tanzanya bayrakları tașıyan 
vatandașlarca sevgi ve yerel dans gösterileriyle 
karșılanan Cumhurbașkanı Erdoğan, burada Magu-
fuli ile karșılıklı "tamtam" adı verilen Afrika davulu 
çaldı.

Daha sonra iki lider basın açıklaması yaptı. 
Konușmasına bașlarken, "Afrikanın çatısı" olarak 
nitelenen Kilimanjaro'ya "selam" diyen Darüsse-
lem'a, bölgenin incisi Zanzibar'a, Serengeti'ye, Tan-
ganika Gölü'ne  ev sahipliği yapan Tanzanya'da 
bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu 
ifade eden  Cumhurbașkanı  Erdoğan, kendisine ve 
heyete gösterilen yakın ilgi, sıcaklık ve konukseverlik 
için teșekkür etti. 

Cumhurbașkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet 
Afrika ziyareti kapsamında daha sonra Mozambik ve 
Madagaskar’ı da ziyaret etti.

KİLİMANJARO'YA
"SELAM"



Ekvator Ginesi

Gabon

Etiyopya

Somali

Sudan

Mısır

Fas

Cezayir Libya

Tunus

Mozambik

Güney Afrika

Kenya

Nijerya
GanaFildişi 

Sahili

Gine

Senegal
Nijer

Uganda

Madagaskar

Cibuti

Tanzanya

 AFRİKA’DA 
23 ÜLKEYİ ZİYARET EDEN 

İLK LİDER
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2004: Mısır

2005: Etiyopya, Güney Afrika, Tunus, Fas

2006: Sudan, Mısır, Cezayir

2007: Etiyopya,

2009: Mısır

2010: Libya

2011: Somali, Mısır, Tunus, Libya, Güney Afrika,

2012: Mısır

2013: Gabon, Nijer, Senegal, Fas, Cezayir, Tunus

2014: Ekvator Ginesi, Cezayir,

2015: Somali,  Cibuti, Etiyopya

2016: Senegal, Fildişi Sahili, Somali, Kenya, Uganda, Gine, Nijerya, Gana

2017: Tanzanya, Madagaskar, Mozambik

Erdoğan başbakanlığı ve 

cumhurbaşkanlığı döneminde

kıtaya 39 sefer 
gerçekleştirdi.

Erdoğan’ın en fazla 
ziyaret ettiği ülkeler 
Mısır, Somali,

Cezayir, Tunus 
ve Etiyopya oldu.
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Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Afrika'da 23 

farklı ülkeyi ziyaret eden 
ilk Türk lider oldu.
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Yaklașık 1,5 yıllık aradan sonra Mersinlilerle bir araya 
gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhur-
bașkanı Erdoğan, "Sırtını Toroslara dayayan, yüzünü 
Akdeniz'e çeviren Mersin iyi oldukça, huzurlu 
oldukça, mutlu oldukça Türkiyemiz de güçlü olacak-
tır. Her kökenden, her inançtan, her meșrepten insanı 
bağrında barındıran Mersin'i birliğimizin, beraber-
liğimizin, kardeșliğimizin sembolü olarak görüyorum" 
diye konuștu.

Cumhurbașkanı Erdoğan, Mersin'e tüm farklılıklarıyla 
ve tüm zenginlikleriyle birlikte sahip çıktıklarını vurgula-
yarak, sadece gönül dünyalarında değil, yatırımlarda da 
Mersin'e hep öncelik verdiklerini bildirdi.

 

Toplam yatırım bedeli 1 milyar 100 milyon lira olan 19 
ayrı eser ve hizmetin açılıșını gerçekleștirdiklerine ișaret 
eden Cumhurbașkanı Erdoğan, sözlerini șöyle 
sürdürdü:

"Bu yatırımların her biri elbette önemli ancak bir tanesi 
var ki ülkemiz için yeni bir dönemin bașlangıcını ifade 
ediyor. Evet, Mersin Șehir Hastanesi'nden bahsedi-
yorum, dertli olduğum, așık olduğum, 'Bunu muhakkak 
gerçekleștirmemiz gerekir.' dediğim bir projeden 
bahsediyorum. Bu yola çıktığımız zaman, partimizi 
kurduğumuz zaman, belediye bașkanlığım döneminde 
dünyayı dolașırken edindiğim bir projeydi bu ve 'O 
kabiliyeti ülkemize ne zaman kazandıracağız.' diye hep 
bunun derdi, așkı içerisindeydik. Arkadașlarımla hep 
bunun hasbihalini yapardık ve hamdolsun șimdi 
Mersin'de bunu gerçekleștirmenin memnuniyeti 
içerisindeyiz."

Vatandașların "Tarsus seninle gurur duyuyor." 
tezahüratı üzerine Cumhurbașkanı Erdoğan, "Biz de 
sizlerle gurur duyuyoruz" karșılığını verdi.

Yozgat Șehir Hastanesi'nin geçen haftalarda fiilen 
hizmete girdiğini anımsatan Cumhurbașkanı Erdoğan, 
gelecek günlerde resmi açılıșını gerçekleștireceklerini 
bildirdi.

Kısa bir süre içerisinde Isparta Șehir Hastanesi'nin de 
açılıșının yapılacağını aktaran Cumhurbașkanı Erdoğan, 
"Böylece sözleșmesi imzalanmıș olan 21 hastane-
mizden üçünü 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde ardı 
ardına açmıș oluyoruz. Ülkemize hayırlı olsun, mille-
timize hayırlı olsun, birileri laf üretir, biz ise iș üretiriz, 
iș." dedi.

Adana, Kayseri, Ankara Bilkent ve Manisa șehir hasta-
nelerinin de diğer hastaneleri izleyeceğini belirten Cum-
hurbașkanı Erdoğan, "Amacımız șehir hastanelerinin 
tamamını 30 büyükșehir bașta olmak üzere 2020 yılına 
kadar hizmete almaktır. Șimdi șu dev hastaneyi 
görüyorsunuz değil mi? Bu hastaneye girdiğiniz zaman, 
Allah'ın izniyle içeride moderniteyi göreceksiniz, içeride 
modern bir bakımı göreceksiniz ve burada insan 
olduğunuzu hatırlayacaksınız, 'Devletim bana sahip 
çıkıyor' diyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın "Halk içinde muteber bir 
nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes 
sıhhat gibi." sözlerini anımsatan Cumhurbașkanı 
Erdoğan, konușmasına șöyle devam etti:

"İște șu anda devletimiz, hükümetimiz kendi vatandașı 
için bunu söylüyor, 'Olmaya devlet cihanda bir nefes 
sıhhat gibi.' Șimdi diğer hastane projeleriyle birlikte 
değerlendirdiğimizde 2023 yılında tamamı da nitelikli 
olmak üzere 10 bin kișiye 32 yatak hedefine inșallah 
ulașmıș olacağız. Bu bir rekordur, bu projenin amacı tek 
bir kampüsün içinde vatandașlarımızın tüm sağlık 
sorunlarının en kaliteli hizmetle çözüme kavușturulmuș 
olmasıdır. Hastanelerimizin hepsi de hem șifa arayan 
vatandașlarımız hem de refakatçileri için 5 yıldızlı 
konfordadır. Helikopter pistinden otoparklarına, bina- 
larından cihazlarına, enerji sisteminden otomasyonuna 
kadar her konuda en üst standartta tasarlanan hastane-
lerimiz ülkemize sağlık alanında bir sınıf atlatıyor, sınıf" 
dedi.

Cumhurbașkanı Erdoğan, açılıșın ardından Bașbakan 
Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kalkınma 
Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti Adana Milletvekili Fatma 
Güldemet Sarı ile birlikte hastaneyi gezerek tedavi 
gören hastalara geçmiș olsun dileğinde bulundu, has- 
talarla bir süre sohbet etti.

MERSİN ŞEHİR
HASTANESİ AÇILDI

Cumhurbașkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bașbakanımız Binali Yıldırım 
Mersin Șehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu 

Açılıș Töreni'ne katıldı.

  Ülkemiz İçin Yeni Bir 
Dönemin Başlangıcını 

İfade Ediyor

   Burada İnsan Olduğunuzu 
Hatırlayacaksınız



Gönüllü, güvenli ve düzenli kan bağışı programını 2005’ten itibaren 
başarıyla yürüten Türk Kızılayı, 2016’da kan bağışlarında bir önceki 
yıla göre yüzde 11 artış elde etti

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

342 bin

593 bin

654 bin

849 bin

1 milyon 14 bin

1 milyon 276 bin

1 milyon 469 bin 807

1 milyon 640 bin 878

1 milyon 860 bin 225

1 milyon 937 bin 932

2 milyon 141 bin 762

TÜRK KIZILAY’INA BAĞIŞLANAN KAN MİKTARI (ÜNİTE)

Türk Kızılayı’nın toplam
17 bölgede kan merkezi 
65 kan bağışı merkezi

KAN BAĞIŞINDA YÜZDE 11 ARTIŞ SAĞLANDI
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KAN BAĞIŞ MİKTARINA GÖRE İLK 5 İL (ÜNİTE)

İstanbul           300 bin 464 
İzmir                147 bin 437 
Ankara             128 bin 654 
Adana              83 bin 941 
Gaziantep       80 bin 488 
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  15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissetiniz ve 
darbe girișimi sonrasında FETÖ’ye 
karșı yürütülen mücadeleyi nasıl 
buluyorsunuz?

Türkiye gerek șanlı tarihi, gerekse son 15 
yıl içerisinde gerçekleștirdiği değișimler 
ile el açan bir ülke konumundan istikrarı, 
ekonomik yapısı ve demokrasisi ile 
bölgesinde örnek bir ülke konumuna 
geçti. Bu sebeple gerek iç gerekse dıș 
mihraklar tarafından üzerine oyun 
oynanan bir ülke oldu. Bundan dolayı da 
hedef seçildi. 

Darbe girișimini ilk duyduğum anda 
ülkem ve milletim adına büyük bir üzüntü 
duydum. Bu aziz milletin parasıyla vatanı 
savunmak için alınan silahları bu millete 
nasıl doğrultuyorlar diye hayıflandım. 
Ama vatanı için yüreği çarpan, okunan 
salayı kendisine kalkan edinmiș her 
vatansever gibi ben de “Bu büyük millet 
hainlere geçit vermez” diye düșündüm. 
Bu aziz millet, doğrudan halkına silah 
doğrultan, iradesini bir yerlere teslim 
etmiș bu hain yapıya geçit vermeyecek-
ti, vermedi de. 

Sayın Cumhurbașkanımızın dik durușu, 
feraseti ve soğukkanlılığı halkımıza büyük 
bir moral ve cesaret verdi. Türk halkı o 
gece kadını, erkeğiyle milli iradeyi ayaklar 
altına almaya çalıșanlara karșı büyük bir 
kahramanlık örneği gösterdi. O gece 
ülkenin dört bir yanında büyük bir kahra-
manlık destanı yazıldı. Türk milleti tüm 
dünyaya demokrasi ve vatanperverlik 

dersi verdi. Millet; ülkesine, vatanına ve 
geleceğine sahip çıktı. Hani hep 
söylüyoruz ya “Edirne’den Kars’a bu 
milletin ortak iradesi Türkiye’nin en 
büyük güvencesidir” diye. İște bu milletin 
feraseti o gece “Önce Vatan” diyerek 
canını hiçe saydı ve darbeci alçaklara 
karșı durdu. Ben o gece Çanakkale 
ruhunun tekrar dirildiğini gördüm. O 
gece eline bayrağını alan her vatansever; 
ne șahsını, ne ailesini ne de canını-malını 
düșündü.

Yakın tarihte milletimiz; e-muhtıra, 367 
krizi, Gezi Parkı Olayları, 17-25 Darbe 
Girișimi gibi siyaseti dizayn etme girișim-
lerine tanık olduğu için 15 Temmuz 
gecesi yapılmak isteneni de çok iyi okudu 
ve harekete geçti. Milletimizi hakir gören 
zihniyet milletimizin șuurunu dikkate 
almadı. Onlar hesap yaptı, plan yaptı ama 
bu planı Allah’ın izniyle aziz millet bașları-
na yıktı. Onlar bu ülkeyi kolayca teslim 
alacaklarını, milletin tanklardan, uçak-
lardan korkacaklarını düșündüler ama 
milletin korkusuz iradesi karșısında ne 
yapacaklarını bilemediler. Kim yada hangi 
karanlık güç, hangi silahı, hangi sinsi 
planıyla gelirse gelsin bu milletin çelikten 
sinesine çarpacak ve tarumar olacaktır. 
Yeter ki milletimiz bu kararlılığını, bu 
inancını ve bu milli șuurunu korusun! 
Bizim Türkiye olarak ulașamayacağımız 
hedef yoktur.

Millet olarak hepimiz, girișime destek 
veren asker görünümlü teröristler ile 
peygamber ocağında sadakatini 
bozmamıș, millete değil düșmana silahını 

doğrultan askerimizi asla birbirine 
karıștırmadık. Millet olarak bu asker 
kılığındaki FETÖ’cü yapıya ne kadar öfke 
duyuyorsak; vatanı için o gece gözünü 
kırpmadan șehit düșen Ömer HALİSDE-
MİR gibi kahraman Türk askerlerine o 
kadar muhabbet duyuyoruz.

AK Parti Hükümeti olarak devletin bekası-
na yönelen tehdidin sonlandırılması için 
OHAL’i ilan ettik. Sayın Cumhur-
bașkanımız ve Bașbakanımızın belirttiği 
gibi OHAL vatandaș için değil devlet için 
ilan edildi. Halkımızın günlük yașantısında 
herhangi olumsuz bir değișiklik olmadı. 
OHAL sayesinde demokratik ve anayasal 
düzeni ortadan kaldırmaya çalıșan silahlı 
terör örgütlerine, demokratik kazanımlara 
zarar vermeden hak ettikleri cezalar 
verilecek. Bu kapsamda FETÖ mensup- 
ları bașta askeriye, polis teșkilatı ve yargı 
olmak üzere, bütün devlet kurumlarından 
temizleniyor/temizlenecek. FETÖ’nün 
yurt dıșındaki bağlantılarının ortaya 
çıkarılması için de geniș çaplı bir diploma-
si yürütülüyor. 

Darbe girișiminin ardından OHAL ilan 
edilmesi bașta FETÖ olmak üzere bütün 
terör örgütleri ile mücadele edilmesinde 
devlete büyük kazanımlar sağladı. Bu 
süreç devam ederken ișin adli ve hukuki 
boyutuna bağımsız yargı bakıyor. Biz 
hükümet olarak idari kısmını yürütüyoruz. 
Kim olursa olsun bu FETÖ yapılanmasının 
içerisinde bulunan, bu yapının darbe 
girișimlerini destekleyenlere gereken 
ișlemleri uyguluyoruz. Zira böyle 
yapmazsak șehitlerimizin, gazilerimizin, 
aziz milletimizin hakkını, hukukunu koru- 
yamayız. Bu anlamda FETÖ ile 
mücadelenin etkili bir șekilde sürdüğünü 
ve aynı kararlılıkla süreceğini özellikle 
belirtmek istiyorum.

15 Temmuz'da bir kez daha gördük ki 
Türkiye'nin diz çökmesi için mașaları 
tutan eller hazırda bekliyor. Bir millete 
mesaj vermek isteyenlere, istikamet 
belirlemeye çalıșanlara cevabımız, daha 
da çok çalıșarak, ülkemizi çok daha güçlü 
konuma getirerek verilecektir. Millet 
olarak güçlü olduğumuzda, dünyanın 4 
bir köșesindeki mazlum halklar kendilerini 
güçlü hissetmekte ve mutlu olmaktadır.

  Halk oylamasına sunulacak olan 
anayasa değișikliğinin ülkemiz için 
önemi nedir?

Bu referandum Türkiye açısından önemli 
bir dönüm noktası niteliğinde. Türkiye’de 

 15 TEMMUZ GECESİ ÇANAKKALE RUHUNUN 
TEKRAR DİRİLDİĞİNİ GÖRDÜM

Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Berat Albayrak 15 Temmuz'un 
ertesi günü vatandașlarla birlikte

Bu Aziz Millet, Doğrudan Halkına Silah Doğrultan, 
İradesini Bir Yerlere Teslim Etmiş Bu Hain Yapıya 

Geçit Vermeyecekti, Vermedi De



istikrarın kurumsallașması ve kalıcı hale 
gelmesi açısından, Türkiye’nin 2023 ve 
2071 hedeflerine ulașması bakımından bu 
referandum önemli bir eșiktir. Bir kere bu 
anayasa değișikliği, yürütmedeki çift 
bașlılığı ortadan kaldırarak, yasamayı 
daha da güçlendirerek ve yargı bağımsız- 
lığını teminat altına alarak Türkiye’yi yöne-
timsel anlamda daha da güçlendirecektir. 
Anayasa’dan kaynaklanan yönetimsel 
karmașayı ortadan kaldırarak yetki ve 
sorumluluk dengesini netleștirecektir. 
Seçilmiș Cumhurbașkanı ile Seçilmiș 
Bașbakan’a yürütme erkini veren ve yetki 
karmașasına neden olan bu eski anayasal 
düzenlemeler rafa kalkacak, Türkiye etkin 
bir yönetim anlayıșına sahip olacaktır. 
Erken seçim, koalisyon gibi ifadeler Türki-
ye’nin gündeminden çıkacaktır. Böylece 
Türkiye daha öngörülebilir bir ülke haline 
gelecektir. 

Anayasa değișikliği ile gücünü doğrudan 
doğruya halktan alan bir yürütme sistemi 
ile siyasi istikrar kalıcı hale gelecektir. 
Hızlı ve etkili yönetim, ekonomik büyüme, 
refah ve kalkınmanın garantisi olacaktır. 
Çünkü hiçbir yatırımcı öngörülebilir siyasi 
istikrarı olmayan, karmașık bir bürokrasi-
ye sahip bir ülkeye yatırım yapmak 
istemez. 90’lı yılları hatırlayın. Türkiye 
açısından tam bir belirsizlik yıllarıydı. 
Koalisyon pazarlıkları, kısa süreli 
hükümetler, milletvekili transferi yoluyla 
kurulan hükümetler yada bu transferler 
yoluyla düșürülen hükümetler…  Bütün 
bunlar Türkiye’yi ekonomik ve yönetimsel 
anlamda krizlere ve kaosa sürükledi. Bu 
yıllar Türkiye için kayıp yıllar oldu. Dünya-
da birçok ülke bu yıllarda büyük kalkınma 
hamleleri yaparken Türkiye kısır iç siyasi 
çekișmelerle boğuștu. Keza çok yakın bir 
süreçte 7 Haziran seçim sürecinde 
yașananlar da ortada. Bu mevcut 
sistemin garabeti neticesinde Türkiye o 
süreçte bir hükümet kuramadı ve erken 
seçime gitmek zorunda kaldı. Bütün 
bunlar istikrar ortamına sekte vurdu. 

Ekonomik ve Siyasi istikrarın sağlanması, 
ekonomik büyümenin sürdürülebilir 
olması, güçler ayrılığı ilkesinin tam uygu-
lanabilmesi, bürokratik ve askeri vesaye-
tin son bulması, hukukun tarafsız ve 
bağımsız olması için anayasa değișikliği 
2023 ve ötesi hedeflere ulașmada devle-
timize ciddi ivme kazandıracaktır. Allahın 
izni milletimizin feraseti ile ülkemiz, mille-
timiz, devletimiz daha da güçlü yarınlara 
koșmak için EVET diyecektir.ZZ 

  AK Parti’nin girdiği her seçimden 
zaferle çıkmasını sağlayan etkenler 
nelerdir? AK Parti teșkilatlarına 
vermek istediğiniz mesajlar nedir?

Cumhurbașkanımızın Türk Baharı olarak 
nitelendirdiği 3 Kasım 2002 seçimleri Türk 
siyasi hayatı açısından önemli bir milattır. 
“Her Șey Türkiye İçin” parolası ile göreve 
gelen AK Parti iktidarı ile beraber halkımız 
eskimiș, köhnemiș siyaset anlayıșını ve 
zayıf koalisyonlar dönemini tarihe gömdü.

AK Parti kurulduğu günden bu yana 
girdiği her seçimde açık ara birinci parti 
oldu. Siyasette kaide bellidir; Siyaseti 
milletle yaptığınız vakit, pusulanızı millet 
belirlediği vakit, milletin hissiyatına 
tercüman olduğunuz vakit her daim 
muvaffak olursunuz. AK Parti de öyle 
yaptı. Çünkü AK Parti’nin tabelasını millet 
asmıștı. 2001 yılında AK Parti’yi kuran 
bizatihi milletin ta kendisiydi. AK Parti 
bunu hiçbir zaman unutmadı ve tüm 
politikalarını millete rağmen değil millet 
ile birlikte yürüttü. Dolayısıyla bașarılar 
da arka arkaya geldi ve inșaallah gel- 
meye de devam edecek.

Yine bașka bir kaide daha vardır; 
“Bașarıyı yakalamanın yolu değișimden 
geçer”. Yani çağı yakalayamazsanız, 
çağa uygun bir șekilde değișimi 
dönüșümü gerçekleștiremezsiniz bașarıyı 
yakalayamazsınız. İște AK Parti; değișimi, 
dönüșümü ve yenilikleri kendisine ilke 
edinerek çok büyük reformlara imza attı. 

Yani AK Parti reformcu bir parti oldu. Ve 
böylece siyasete bir ivme kattı. Vesayet 
ve statükodan beslenen, olumlu yönde 
her değișime karșı çıkan alıșılmıș siyaset 
kalıbını değiștirdi.  “Yapılamaz” denilen 
birçok icraat, birçok köklü reform 15 yıllık 
AK Parti hükümetleri döneminde tek tek 
yapıldı. Birileri konuștu, karșı çıktı, yıktı, 
yaktı ama AK Parti yaptı. AK Parti laf 
değil iș üretti. Esasen zor olan yapmak, 
kolay olan yıkmaktır. Ne yazık ki Türki-
ye’de belli bir kesim hep yıkmak için 
uğraștı. Mesela 1. Köprüye, 2. Köprüye, 3 
köprüye, 3.Havalimanına ve daha birçok 
hizmete karșı çıktılar hatta yapılan 
hizmetleri “Cinayet” olarak nitelendirdiler. 
Hatırlayın 2007 yılında “Cumhur-
bașkanı’nı Meclis seçsin” dedik karșı 
çıktılar, “millet seçsin” dedik ona da karșı 
çıktılar. Yani yapıcı değil yıkıcı oldular. 
İște AK Parti ile diğer zihniyeti ayıran 
temel öğe buydu.

Siyasetin temel amacı millete hizmettir. 
Yani siyaset, insanların refahını ve mutlu-
luğunu sağlamak için bir araçtır. Amaç 
insanımızın yașam standardını yükselt-
mektir. AK Parti siyaseti bu bilinçle yaptı. 
Yani siyaseti millete hizmet için bir araç 
olarak gördü. AK Parti yüzyıllar önce 
ecdadımızın ortaya koyduğu “İnsanı 
yașat ki devlet yașasın” temel düsturunu 
kendisine ilke edindi. Millete “Çarıklılar” 
“Bidon kafalılar” ve “Göbeğini kașıyan 
adamlar” diyerek hakir gören zihniyetin 
karșısında milletle saf tuttu. “Bu millet 
seçmeyi bilmez” diyenlere, “Çoban ile 
benim oyum bir olmamalı” diyenlere 
milletin desteğiyle sandıktan çıkan 
sonuçlarla cevap verdi. AK Parti bu zihni-
yetin karșısına dikilerek, milli iradeyi öne 
çıkardı, milletin ortak aklına, ferasetine 
güvendiğini dile getirdi. AK Parti millete 
tepeden bakan vesayetçi anlayıșı yıktı. 

Birileri Konuştu, 
Karşı Çıktı, Yıktı, 

Yaktı Ama AK Parti 
Yaptı. AK Parti Laf 

Değil İş Üretti
AK Parti’nin değerli ve fedakar teșkilat 
mensuplarına çağrım; Bu önemli süreçte 
yani referandum sürecinde daha güçlü, 
daha müreffeh bir Türkiye için bugüne 
kadar olduğu gibi çok çalıșmaları, çalın-
madık kapı sıkılmadık el bırakmayarak 
milletimize bu anayasa değișikliğinin 
önemini anlatmalarıdır. Teșkilatımızın 
kıymetli mensupları unutmasınlar ki bu 
referandum sadece bir oylama değil; 
Türkiye’nin bundan sonraki süreçte 

Başarıyı Yakalamanın Yolu Değişimden Geçer



dünyadaki yerini de güçlendirecektir. Bu 
referandumda Evet için çalıșacak 
teșkilatlarımız AK Parti için değil Türkiye 
için büyük bir hizmet gerçekleștirmiș 
olacaktır.
 
Daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye 
için durmadan, yılmadan, yorulmadan 
daha da çok çalıșacağız. Gelecek nesil- 
lere sürdürülebilir kalkınma, yașanabilir 
bir çevre, daha da güçlü tam bağımsız bir 
Türkiye bırakacağız.  

  2023 hedeflerimiz doğrultusunda 
giderek artan enerji ihtiyacını 
karșılamak için yapılan yatırımları nasıl 
değerlendirirsiniz?

Gelișmekte olan ülkeler arasında yer alan, 
ekonomik açıdan sürekli büyüyen, 
giderek sanayisi güçlenen, kentleșme 
oranı artan Türkiye’nin, enerjiye olan 
gereksinimi sürekli artmaktadır. Çünkü 
ekonominin büyümesi için üretimin 
artması, üretimin artması için de enerjinin 
temin edilmesi gerekmektedir. Ekonomik 
büyüme ve kalkınmanın itici gücü 
enerjinin uygun maliyetli, sürdürülebilir ve 
kaynak çeșitliliğine dayanan bir șekilde 
temini büyüyen ve gelișen Türk ekono-
misinin olmazsa olmazdır. 

Türkiye son 15 yılda gösterdiği yüksek 
ekonomik performans ile küresel çapta 
en hızlı büyüyen ülkeler arasına girdi. Bu 
da beraberinde enerji ihtiyacımızın aynı 
oranda artmasına neden oldu. Bu süre 
zarfında elektrik ve doğal gaz piyasalarına 
özel sektör ve kamu olarak toplam 75 
milyar dolarlık yatırım yapıldı.

Gelișen ekonomi, kentleșme ve artan 
nüfus ile birlikte Türkiye’nin elektrik tüke- 
timinin 2023 yılına kadar yaklașık iki kat 
artarak 424 TWh’ye ulașması bekleniyor. 
Bu da sisteme ilave 50 bin MW ilave 
kurulu gücün eklenmesi demek. Türkiye 
bugün enerjide %75 oranında dıșa 
bağımlı bir ülke ve dıș ticaret açığımızın 
önemli bir kısmını olușturan enerji ithalatı 
uzun dönemli hedeflerimiz açısından 
ciddi bir risk olușturuyor. Bu nedenle 
Bakanlık olarak Türkiye’nin enerjide arz 
güvenliğinin sağlanması için yerli enerji 
kaynaklarının ekonomiye kazandırılması, 
yenilenebilir enerji ve nükleer bașta olmak 
üzere ulusal enerji kaynaklarının çeșitlen- 
dirilmesi, enerji verimliliğinin teșvik edil- 
mesi, kaynak ülke ve güzergâh çeșitlili- 
ğinin artırılması, küresel enerji ișbirliklerin-
in geliștirilmesi ve yabancı yatırımın teșvik 
edilmesi gibi konularda kapsamlı strateji- 
ler geliștiriyoruz.

Hamdolsun yakın zamanda özellikle yerli 
ve yenilenebilir kaynaklarımızın elektrik 
üretimindeki payında çok önemli artıș 
sağladık. 2016 yılında yerli kaynakların 
elektrik üretimindeki payı yüzde 49,3 ile 
AK Parti iktidarlarının en yüksek seviye- 
sine geldi. Yine yerli kaynaklarımızın 
bașında gelen kömürün elektrik 
üretimindeki payı, bir önceki yıla göre 
yüzde 23 oranında artırdık. Yenilenebilir 
enerjinin payında ise bir önceki yıla oranla 
yüzde 31 artıș sağladık. Șimdi İnșallah 
önümüzde yeni bir süreç bașlıyor. Yerli 
kömür, rüzgar ve güneș enerjisinde 
1000’er MW’lık kurulu gücün sisteme 
alınması için düğmeye bastık. Bunu 
yaparken de özellikle yenilenebilir enerji 
teknolojilerinde ülkemizi ithalata dayalı, 
bu alanda da dıșa bağımlı bir halden 
kurtarmak istiyoruz. İç Pazar avantajı, 
bölgesel konum ve yetișmiș insan 
gücümüzü kullanarak, yenilenebilir enerji 
teknolojilerinin ülkemizde üretimini 
gerçekleștirmeyi hedefliyoruz. Bu 
kapsamda YEKA modeli adı verdiğimiz 
model ile tüm altyapı ișlemleri tamamlan-
mıș, izinleri alınmıș bir kaynak alanını 
Türkiye’de üretim, ar-ge ve yerli mühen-
dis çalıștırma șartları ile ihaleye açıyoruz. 
Bu sayede ülkemizin, montajın ötesine 
geçerek, tüm parçalar özelinde bu 
teknolojilerin üretim merkezi haline gel- 
mesini hedefliyoruz. İlk ihalemizi günește 
önümüzdeki günlerde gerçekleștireceğiz. 
İnșallah yaz aylarında da rüzgarda aynı 
modelde ihalemizi yapacağız. 

Yerli ve yenilenebilir hedeflerimizi bu yıl ile 
sınırlı değil. Hedefimiz 2023’te rüzgar, 
güneș ve yerli kömürde 5’er bin MW’lık 
kurulu gücü sisteme alarak, yerli ve 
yenilenebilir kaynaklı üretimimize 15 bin 
MW gibi büyük bir gücü eklemek 
istiyoruz. İnanıyoruz, bu adımları attıktan 

Enerji Sektöründe Liberal, Şeffaf ve Rekabetçi Bir Yapıyı Ortaya 
Koyarak Hem Yatırımların Artmasını Hem De Yatandaşa 

Yansıyan Maliyetin Azaltılmasını Sağlayacağız

sonra 2020’li yıllarda Türkiye, elektriğinin 
üçte ikisini kendi kaynaklarından üretir 
hale gelecek. 

Burada șunu özellikle belirtmek istiyorum. 
Maalesef ülkemizde her türlü hizmete 
karșı çıkan bir grup var. Bu grup elbette 
büyük enerji yatırımlarına da karșı çıkıyor. 
Nükleer olmasın, HES’ler kapatılsın, 
kömür çıkartılmasın, madenler ișlenmesin 
vb. istekler ortaya koyuyorlar. Çevre 
kirliği, sürdürülebilir çevre vb. çevresel 
faktörler bahane edilerek Türkiye’nin 
gelișmesini, kalkınmasını istemiyorlar. 
Bu kișilerin ve destekçisi kurulușların 
tek amacı var tam bağımsız büyük Türki-
ye olmasın. Türkiye’de yapılacak nükleer 
santrallere karșı çıkan AB ülkelerine 
bakarsak; Fransa elektrik enerjisinin % 
75’ini, Almanya elektrik enerjisinin 
%16’sını, Birleșik Krallık elektrik enerji- 
sinin %17’sini, Bulgaristan elektrik 
enerjisinin %30’unu, İsveç elektrik 
enerjisinin %42’sini nükleer enerjiden 
temin ediyor. Ama mevzu bahis Türkiye 
olunca yabancı destekli vakıflar, 
dernekler çevreci kimlik altına giriyor, 
ülkemizde eylem yapıyor, projelerimize 
karșı çıkıyorlar.

Bizim daha müreffeh bir Türkiye 
sevdamız var. O yolda da ilerleyeceğiz. 
Elbette biz de çevreciyiz, biz de 
insanımızı, insanımızın sağlığını 
düșünüyor, önem veriyoruz. Șunu 
özellikle belirtmek istiyorum, Türkiye AB 
ülkeleri ve ABD’den çok daha așağıda 
karbon salınımına sahip. Ve yeni 
yaptığımız projelerde de AB kriterlerinden 
daha da çevreci yaklașım izliyoruz. 

Enerji sektöründe liberal, șeffaf ve 
rekabetçi bir yapıyı ortaya koyarak hem 
yatırımların artmasını hem de vatandașa 
yansıyan maliyetin azaltılmasını sağla- 
yacağız. Türkiye’nin elektrik enerjisi 
üretimindeki portföyünün dengelenmesi 
için kurulu gücün farklı enerji kaynakları 
ile desteklenmesi büyük önem arz ediyor. 

Edirne’den Kars’a Bu Milletin Ortak İradesi 
Türkiye’nin En Büyük Güvencesidir

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kütahya'da Maden 
Ocağı'nda, madencilerle iftar yaparken



Çalışmayla, tarımsal nitelik taşıyan 
ovaların amaç dışı ve yanlış kullanımlar 
sonucu yok olmasının önüne geçilmesi 
amaçlanıyor

34'ünün, İl Toprak Koruma Kurul kararları 
tamamlanmış durumda

37’sinin İl Toprak Koruma Kurul kararlarının
alınması süreci devam ediyor

Kahramanmaraş

“OVALAR ‘TARIMSAL SİT’ GİBİ KORUNACAK”

Tarım arazilerinin korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 
49 ildeki 141 ova, koruma alanı olarak ilan edildi

Kahramanmaraş

*Koruma alanı ilan edilen 141 ovanın bulunduğu iller

6,92 milyon
hektar alana

tekabül eden 
212 büyük ova

tespit edildi

141 büyük 
ova koruma 
altına alındı
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Balıkesir %18,84 / 969 Megavat

İzmir %18,19 / 936 Megavat

Manisa %11,17 / 574 Megavat

Hatay %7,08 / 364 Megavat

Çanakkale %6,15 / 316 Megavat

1.

2.

3

4.

5.

Ege %37,49

Marmara
%37,33

Akdeniz
%13,94

İç Anadolu
%8,32

Karadeniz
%2,39

Güneydoğu
Anadolu

%0,53

"RÜZGAR"A 10 YILDA 10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

02.01.2017 Kaynak: TÜREB

Son 10 yılda 10 milyar dolarlık yatırımın yapıldığı rüzgar enerjisinde kurulu güç 
bakımından ilk sırada Balıkesir yer aldı

2007 2008

1300
146 364 792

1700
2300 2800

3600
4700

5500

2009 2010

%2,7
%3,3

%4,0 %4,3

%5,2

%6,2

%6,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016

RÜZGAR ENERJİSİ
KURULU GÜCÜ 

Rüzgar 
enerjisinin 
toplam kurulu 
güç içindeki payı

Rüzgar enerjisinde 

127
54

FİRMA
İŞLETMEDE

PROJE İNŞA 
HALİNDE 

bulunuyor

İŞLETMEDEKİ RES’LERİN 
BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

RÜZGAR ENERJİSİNDE 
EN FAZLA PAYA SAHİP İLK 5 İL 

39AK Parti Şubat 2017     15.YIL



RÖPORTAJ

Siyasi ve Hukuki İșlerden Sorumlu
Genel Bașkan Yardımcısı

Hayati YAZICI
.



 15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissettiniz ve 
Darbe girișimi sonrasında FETÖ’ye karșı 
yürütülen mücadeleyi nasıl buluyor-
sunuz?

15 Temmuz’da saat 21:50 uçağıyla Anka-
ra’dan İstanbul Atatürk Havaalanı’na 
geçtim. Aynı uçakta Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Bașkanı da vardı, yan yana 
oturuyorduk. Uçak iniș için yaklaștığı 
sırada danıșmanları köprüde tankların 
olduğunu söylediler. Ben doğal olarak 
köprüde tankların var olmasını, bir terör 
ihbarı olabileceğini, bu çağda Türkiye’de 
artık darbelerin geride kaldığını düșündüm. 
Telefonumu açtım, gelen haberler, sosyal 
medyadan ve bașka kaynaklardan 
edindiğimiz bilgiler Ankara’da uçakların 
uçtuğu yönündeydi ve bunun bir darbe 
olduğu yönünde yorumlar yapılmaya 
bașlanmıștı. İlk olarak ‘Türkiye en az 50 yıl, 
60 yıl geriye gider. Bu alçak hareketin 
öncüsü kim, aktörleri kim, üst aklı kim? 
Felaket bir durum. Türkiye gerçekten çok 
iyi bir konuma gelmiș, ekonomisini büyüt-
müș, dıș politikada güçlü bir konumu var, 
güçlü bir lideri var. Bütün bu kazanımları 
kaybederiz’ diye düșündüm. Alana 
indiğimizde yeniden Ankara’ya dönmeye 
karar verdim.  Çünkü merkez Ankara idi. 
23.00 uçağı için bileti aldım ancak uçak 
kalkıșları iptal edildi. Biraz haber izledim. 
Hemen Bașbakanımızla irtibata geçtim. 
Ardından Cumhurbașkanımızı aradım 
ancak bir iletișim sağlayamadım. İstanbul İl 
Bașkanlığımızı aradım. İl binasının etrafın-
da 200 kadar asker olduğunu söylediler ve 
en doğru hareketin İl Bașkanlığımıza 
geçmek olduğunu düșündüm. Değișik 
yollardan dolașarak, İl Bașkanlığımıza 
ulaștık. Çevrede askerler vardı, kümelen-
mișlerdi. Bina önünde de çok yoğun bir 
kalabalık vardı. Kurulan ses düzeni 
aracılığıyla buradaki vatandașlarımıza 
teșekkür ettim.  Askerlerin bașında bir 
binbașı olduğunu söyledi arkadașlarımız. 
Bu sırada Emniyeti arayarak, sivil takviye 
güç göndermelerini sağladık. Sonrasında 
Cumhurbașkanımız geldiği için havaalanı-
na geçtim. Tabii havaalanına çok zor 
ulaștım. Saatler ilerledikçe Sayın 
Bașbakanımızın konușması oldu, Sayın 
Cumhurbașkanımızın konușması oldu. 
Millet gerçekten mukadderatına sahip çıktı. 
Hemen ilk saatlerde bunun bir FETÖ 
girișimi olduğu yönünde kanaatimiz 
olușmuștu. Maalesef șehit haberlerini de 
almaya bașlamıștık. Son derece üzüntü 
vericiydi. Erol Olçok’un da vefat ettiğini 
havaalanında Cumhurbașkanımızın yanın-
dayken öğrendik. 

Felaket bir geceydi ama millet gerçekten 
bu tür girișimde bulunacaklara güçlü bir 
demokrasi dersi vermiștir. İnsanlık tarihine, 
dünya siyaset tarihine altın harflerle 
yazılacak bir direniși aziz milletimiz gen- 
ciyle yașlısıyla, kadınıyla erkeğiyle düșünce 

ayrımı yapmaksızın, sosyal yașantı farkı 
gözetmeksizin birlikte yazdı ve bu alçak 
girișim akamete uğratıldı. 

FETÖ terör örgütünün çalıșma yöntemleri, 
izlediği usulleri dikkate aldığınızda 
milletimizin hassasiyet gösterdiği kavram-
lar üzerinden yürüyüșünü inșa ettiğini ve 
kamufle ettiğini görüyoruz.  Eğitim, hizmet, 
abla, abi, imam gibi kavramlar toplum 
yașantımızda sıcaklık veren kavramlardır. 
FETÖ terör örgütünün bu kavramları nasıl 
kirlettiğine hep birlikte șahit olduk. Aslında 
MİT Müsteșarına ilișkin ișlemleri, bunların 
niyetlerini açıkça ortaya koyan olaydı. 
17-25 Aralık girișimleri de niyetlerinin ne 
olduğunu açık seçik görünür hale getirmiș-
ti. En sonunda da milletimize yönelik, 
Hükümetimize yönelik, Cumhur-
bașkanımıza yönelik böyle silahlı, 
toplu-tüfekli bir alçak girișimde bulundular. 
Bu çok gaddar ve alçak bir darbe teșeb-
büsüydü. Bunlar böyle deșifre olmasalardı, 
ne zaman, nerede Türkiye’nin bașına nasıl 
çorap öreceklerini kestirmek zordu. 20 
Temmuz’dan itibaren Türkiye, Olağanüstü 
Hal Yönetimi çerçevesinde bu yapının 
elemanlarına karșı devletin hangi kurumu-
na yerleșmișse, yerleșme yöntemlerini de 
incelemek suretiyle ve elbette ki sosyal 
hayatta, ekonomik hayat içerisinde var 
olan unsurlarıyla topyekun kararlı mücade-
leyi sürdürmüș ve sürdürmeye devam 
ediyor. Mücadelede epey mesafe aldık 
ama daha yapacak birçok ișimizin olduğu 
da açık. 

Bu mücadeleyi sürdürmemiz hayati 
derecede önemlidir. Milletimiz sağdu- 
yusuyla ne kadar asil bir millet olduğunu bu 
süreçte göstermiștir. Cumhurbașkanımızın 
ve Bașbakanımızın yaptığı çağrı üzerine 
daha yoğun bir șekilde sokaklara dökülen 
milletimizin, topa-tüfeğe karșı göğsünü 
siper ederek vatan için, bayrak için, milli 
irade için 248 șehit vermek suretiyle bunu 
önlemiș olması, Türkiye’nin en büyük 
kazanımıdır. Milletimiz o gece gerçekten 
demokrasiyi ne kadar içselleștirmiș 
olduğunu emsalsiz bir șekilde ortaya 
koydu. 

     Halk oylamasına sunulacak olan 

Cumhurbașkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
ülkemiz için önemi nedir?

Türkiye tarihinde 5 Anayasa var; 1876, 
1921, 1924, 1961, 1982 anayasaları. Cum-
huriyetin kurulușundan sonra çok partili 
demokratik siyasal hayatımızda 2 anayasa 
yapmıșız. İkisi de darbe sonucu darbeciler 
tarafından yapılmıș. Ama anayasayı 
yapmak millete ait bir haktır, milletin 
hakkıdır ve bu tekel bir haktır, devredile-
mez. Millet bunu ya doğrudan yapar veya 
temsilcileri aracılığıyla yapar ama bunu 
bugüne kadar bașaramadık, yapamadık. 
Her șeye rağmen herkesin değiștirilmesi 
istediği, Türkiye’ye uygun olmadığını söyle-
diği 82 Anayasasıyla yönetiliyoruz. 18 defa 
değișiklik yapılmıș, bu son değișiklik de 19. 
değișiklik. Son değișiklik, bir sistem 
değișikliğini içermesi dolayısıyla en derin-
likli, en nitelikli olan bir anayasa 
değișikliğidir. 

82 Anayasası bir model önermiyor. Parla-
menter hükümet modeli diyor ama parla-
menter hükümet modelinin pratik ve teori- 
sine uygun bir düzenleme değil. Dolayısıyla 
hem hükümetin olușumu, hem de devletin 
yönetim șeması içerisinde en önemli 
pozisyon olan Cumhurbașkanının görev ve 
yetkileri itibariyle parlamenter hükümet 
modeliyle bağdașmayacak bir düzenleme. 
Parlamenter hükümet modeliyle bağdaș-
mayacak bir șekilde Cumhurbașkanını 
görev ve yetkiyle donatıyor. Bu kurgulama, 
vesayetçi bir anlayıșa hizmet eden bir 
kurgulama. Mesela seçilen Cumhur-
bașkanı bir parti üyesiyse, partisiyle 
ilișiğinin kesilmesi de bu vesayetçi düșün- 
ceye hizmet eden bir düzenleme. Cumhur-
bașkanının arkasında bir siyasal güç 
olmasın, bir kadro, bir ekip olmasın, Cum-
hurbașkanı siyasi ekipten-kadrodan 
koparılmıș olsun… Bunları iș olsun diye 
söylüyor değilim, bunlar olgudur, olguların 
altını çiziyorum. İște bu bakıș dolayısıyla 28 
Șubat postmodern darbe sürecini yașadık. 
O süreçte biliyorsunuz rahmetli Süleyman 
Demirel Cumhurbașkanı ve partisiyle ilișki- 
leri iyi değil. Hatta o günkü Bașbakanla da 
kavgalı bir süreç yașanıyor, bir parti de yok 
arkasında. Merhum Süleyman Demirel 
maalesef antidemokratik uygulamalarla, 

CUMHURİYET HEPİMİZİN. CUMHURİYETLE BU ÜLKE
VATANDAŞLARININ HİÇBİR SORUNU YOK, CUMHURİYETİN NİTELİKLERİYLE DE 

BİR SORUNU YOK. BUNLAR BİZİM ORTAK DEĞERLERİMİZ

Cumhurbașkanlığı Külliyesi Çevresindeki Demokrasi Nöbeti Sürerken, 
Demokrasi Nöbetine Katılan Hayati Yazıcı, Konușma Yaptı



post modern darbe sürecine katkı 
vermiștir. Siyasi partiler anlașmıș olmaları-
na rağmen, dönüșümlü bașbakanlığı 
görmezden gelmiș, partiler parçalatılmıș, 
bașka bir partiye hükümet kurdurmak 
suretiyle postmodern darbecilerin projeleri 
o hükümete inșa ettirilmiștir; böyle süreçler 
yașadık. Dolayısıyla Türkiye, tarihindeki 
tüm Cumhurbașkanlığı seçimlerinde, 
kaotik süreçleri ve yönlendirme amaçlı 
müdahaleci süreçleri yașayarak bugünlere 
gelmiștir. Bunun en son örneğini 2007’de 
yașadık. 2007 Cumhurbașkanlığı seçimi 
sürecinde vesayetçi unsurların ve onların 
destekçilerinin ülkeye neler yașattıklarını ve 
367 garabetini gördük.
 
Bu tür çıkmazlar olunca çare nedir? Çare 
millettir. Çünkü egemenlik millete aittir, 
kayıtsız șartsız milletindir. Biz bunun 
kürsülerin arkasına yazılmıș bir metin 
olarak kalmasıyla yetinmedik, onu pratiğe 
döktük, Anayasa değișikliği yaptık ve 
Türkiye’nin temel sorunlarından bir tanesi 
olan Cumhurbașkanı seçim süreçlerinde 
bu tür kaotik ortamların yașanmasını 
tasfiye etmek amacıyla Cumhurbașkanının 
millet tarafından seçilmesine ilișkin düzen-
lemeyi getirdik ve aziz milletimiz de bu 
düzenlemeyi yüzde 69 ‘evet’ demek sure- 
tiyle onayladı.

Bunun ilk pratiğini, uygulamasını 10 Ağus-
tos 2014’te gerçekleștirdik, aziz milletimiz 
doğrudan doğruya kurucu liderimizi, Genel 
Bașkanımızı, Türkiye Cumhuriyeti 
Bașbakanını 10 Ağustos 2014’te Cumhur-
bașkanı olarak seçti.

Burada millet diyor ki, ben ülkemde Cum-
hurbașkanı seçimlerinin kriz ortamı 
içerisinde yapılmasını istemiyorum, bunu 
tasfiye ediyorum, duruma el koydum, 
bundan sonra Cumhurbașkanını ben 
seçeceğim. 

Cumhurbașkanın halk tarafından seçilme- 
si, yönetim sisteminin, hükümet modelinin 
yarı bașkanlık ve bașkanlık modeline doğru 
evrilmesi demektir. İște bu yaptığımız son 
değișiklikle, 2007’de atılan adımı tamam-
lıyoruz, bașkanlık modeline geçiyoruz. 
Dolayısıyla bașkanlık modelinde, ki bizim 
modelimizin ismi Cumhurbașkanlığı 
sistemi ya da Cumhurbașkanlığı hükümet 
sistemi. Bu modelde yasama-yürütme 
ayrılığı gerçekleșiyor. Yasamayla yürütme 
aynı anda belirleniyor, ikisini de millet 
belirliyor, seçimle belirleniyor. Bu modelde, 
Cumhurbașkanı hem hükümetin bașı hem 

devletin bașı olacak. Türkiye’de tek 
partinin kazanması hali hariç, seçimlerden 
sonra hükümet kurulușu kolay olmuyor. 
Artık hükümet kuramama gibi bir problem 
olmayacak. Hükümet kurulamadığı zaman 
ișler yürümez, bürokratik tablolar çalıșmaz, 
her șey rölantide yürür. Bu tür süreçleri 
yașamayacağız.

Yeni Anayasayla bize özgü bir hükümet 
modeli getiriyoruz. Bu yerlidir, millidir. 
Elbette ki dünyadaki pratiklerden 
esinlendik ama kendi müktesebatımız, 
kendi pratiğimiz esin kaynağımız oldu, 
modelin ismini de Cumhurbașkanlığı 
Hükümet sistemi koyduk.

Bir șeyi de burada ifade edeyim: Cumhur-
bașkanlığı kavramı, bana göre bașkanlık 
kavramından daha geniștir, bașkanlığı 
așkındır. Bașkan olunca neyin bașı oluyor? 
Devletin bașı. Peki, devleti kuran kim? 
Devleti, millet var eder. Dolayısıyla milletin 
var ettiği devletin görevi, milletin hak ve 
hukukunu korumak, özgürlüklerini sağla- 
mak, güvenliğini sağlamaktır. Bu anlamda 
devletin, millete karșı ödevleri, görevleri var 
ama aslolan millettir. Devletin bașı devletin 
bașıdır ama reisi cumhur veya Cumhur-
bașkanı cumhurun bașı, milletin bașıdır, 
daha kușatıcı, daha geniș diye 
düșünüyorum. Bizim tarihimize, 
kimliğimize de uygun bir düzenleme getir- 
dik.

Yeni Anayasa değișikliği, çok önemli 
düzenlemeler içeriyor, bunlardan birkaç 
tanesinin altını çizeyim. Bakın, 
konușmamın bașında ifade ettim, cumhur-
bașkanının bugünkü uygulamada pek çok 
görevleri var ama bu kadar geniș görev ve 
yetkileri olan cumhurbașkanı bugünkü 
anayasaya göre sorumlu değil. Bu 
demokratik mi? Yani demokrasilerin en 
önemli ölçüsü, kim kamusal görev ve yetki 
kullanıyorsa, kullandığı görev ve yetki 
kadar veya yetkili olup da yetki kullan-
mıyorsa, kullanmadığından ötürü ona o 
statüyü verene karșı sorumlulukları vardır. 
İște bu vesayetçilerin bir projesi. Yani 
kullanmaya müsait pozisyonda olan kișinin 
geniș yetkileri olsun ama sorumlu olmasın. 
Yani kafalarında tasarladıkları bir emekli 
asker veya askerlerin desteklediği bir tipin 

Cumhurbașkanı olacağı yönünde… Cum-
hurbașkanının sorumsuzluğuna ilișkin 
madde Anayasa’nın 105. maddesidir. 
Bașlığı ‘Cumhurbașkanının sorumluluğu ve 
sorumsuzluğu’. Bir tane sorumluluk var, o 
da vatana ihanet. Onun dıșında Cumhur-
bașkanının tek bașına imzaladığı karar-
nameler dava konusu yapılamaz ve Cum-
hurbașkanı sorumsuzdur. Bunu değiștiri-
yoruz. Ne yapıyoruz 105. maddenin 
bașlığını? ‘Cumhurbașkanın cezai sorum-
luluğu’. Cumhurbașkanı’nın ișlemlerine 
karșı herhangi bir suç ișlediği istinadı 
varsa, bunun nasıl sorușturulacağı, 
kovușturulacağı ve sorușturma evresinin 
nasıl gerçekleșeceğine ilișkin bir düzen-
leme getirdik. Bu modelin içerisinde 
denge-denetleme mekanizması getiri-
yoruz.

Mesela Cumhurbașkanının seçimleri 
yenilemesi yetkisi var. Bunun ismini ‘Cum-
hurbașkanının Meclisi feshetmesi’ diye çok 
yanlıș bir șekilde kullanıyorlar. Bu tama-
men gerçek dıșıdır. Bizim ne teklifte ne 
Meclis’ten geçen değișiklikte ‘fesih’ 
sözcüğü hiçbir yerde kullanılmamıștır, fesih 
yok. Fesih olsaydı buna biz de karșı 
çıkardık. Fesih hukuki bir kavram. Fesih 
demek, bütün yetkileriyle faaliyetin sonlan-
ması demektir. Burada Cumhurbașkanına 
verilen yetki, ki aynı yetki Meclise de 
verilmiștir, seçimlerin yenilenmesine karar 
verilmesi yetkisidir. Seçimin yenilenmesi 
demek, hangi tarihte seçim yenilecekse, 
onun da prosedürü bellidir, o tarihe kadar 
Meclis, Anayasanın verdiği görev ve yetki- 
leri kullanmaya devam edecektir. Meclis 
seçimlerin yenilenmesini gerek görürse, iki 
seçim birden yapılacak, hem cumhur-
bașkanlığı seçimi, hem Meclis seçimi 
birlikte yapılacak. Diyelim ki Cumhur-
bașkanı, Meclis seçimlerinin yenilenmesine 
karar veriyorsa, bu defa kendi seçimi de 
aynı tarihte yapılacak. Bunlar birbirini 
balans ediyor, çek ediyor, dengeyi 
sağlıyor. Keyfi yapılacak bir șey değil. 
Getirdiğimiz modelde çekișmeyi tasfiye 
edecek mekanizmaları devreye sokuyoruz; 
onun mekanizması da seçimlerin yenilen-
mesidir. Çünkü o yetkiyi veren, Meclisi de, 
Cumhurbașkanı da seçen millettir. O 
zaman hakem millet, millete gideceksin, bu 
mekanizmayı devreye sokuyoruz. 

Yargının olușumuna ilișkin de Anayasa’da 
mahkemelerin bağımsızlığına ilișkin düzen-
leme var, biz bununla yetinmemișiz, 
tarafsız ilan etmișiz. Bir erkin, o erk 
içerisinde görev yapacak kișinin bağımsız 
olması önemlidir ama bağımsız, tarafsız 
değilse çok büyük tehlike var demektir. 
Adam hem bağımsız hem tarafsız değilse, 
bu çok büyük tehlikedir. Biz ona tarafsızlığı 
koșulunu getirmișiz, bağımsız ve tarafsız 
olacak. Tarafı adalettir, onun iși adaleti 
tesis etmektir, çünkü adalet mülkün 
temelidir, var olmanın temelidir.

Milletimiz O Gece Gerçekten Demokrasiyi 
Ne Kadar İçselleştirmiş Olduğunu 
Emsalsiz Bir Şekilde Ortaya Koydu 



Yargı birliğini sağlıyoruz. Askerin ayrı 
yargısı var, iște sivil kesimin ayrı yargısı var; 
yani böyle bir șey olabilir mi? Yani 
Ahmet’in ayrı yargısı, Fatma’nın ayrı yargısı 
olamaz. O zaman niye sivilin ayrı yargısı, 
askerin ayrı yargısı olsun? Yargının hedefi, 
amacı, adaleti tesis etmek, haklıya hakkını 
vermek, haksıza haddini bildirmektir. 
Askeri Yargıtay’ı, Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesini kaldırdık. 

Yani inșallah Anayasa değișikliği milletimiz 
tarafından da onaylanırsa 16 Nisan’da, 
Türkiye yürüyüșünü çok daha tempolu, çok 
daha hızlı, imkanlarını çok daha verimli 
kullanmak, ihtiyaçlarını çok daha seri bir 
șekilde sağlamak suretiyle önümüze 
koyduğumuz hedefi Cumhuriyetin 
kurulușunun 100. yılına daha hızlı tașıya-
cağız.

 Bazı çevrelerin Cumhurbașkanlığı 
Hükümet Sistemi’ni kamuoyuna farklı 
anlatma çabaları var. Bu konuda hem 
bir hukukçu hem de uzun yıllar siyasetin 
içinde yer alan birisi olarak değerlendir-
melerinizi alabilir miyiz?

Diyorlar ki, rejim değișikliği yapılıyor. Yani 
bu da, metni okumadan ya da okuduğu 
halde söyleyecek bir sözü olmayanların 
kullandığı bir argüman. Rejim kavramının 
ne anlama geldiğini bilmeyenlerin bir 
söylemi. Bakın rejim, devletin yapısı ve 
devletin șekliyle alakalı bir kavramdır. 
Bizim getirdiğimiz sadece hükümet sistemi 
değișikliği. Biz devletin yapısına, devletin 
șekline ilișkin bir düzenleme yapmıyoruz.
 
Nedir devletin yapısı? Devletimiz yapısı 
itibarıyla üniterdir. Türkiye Cumhuriyeti 
demokratik, laik, sosyal bir devlettir. Takip 
eden maddeye göre devlet yapısal niteliği 
itibarıyla, ülkesiyle, milletiyle bölünmez bir 
bütündür, yani üniter bir devlettir. Bașkenti 
Ankara’dır, milli marșı İstiklal Marșıdır, 
resmi dili Türkçedir, bayrağı kırmızı-beyaz 
renkten olușan hilalle birlikte tanımlanır. 
Bunlarda hiçbir değișik olmadığına göre 
rejim değișikliği bunun neresinde? Böyle 
bir iddiada bulunmak tam bir safsata. Bunu 
bugün söylemiyoruz, tüzüğümüzün 
dördüncü maddesinde cumhuriyetin bu 
milletin en kıymetli, en önemli kazanımı 
olduğuna vurgumuz var. Cumhuriyet 
hepimizin. Cumhuriyetle bu ülke 
vatandașlarının hiçbir sorunu yok, 

cumhuriyetin nitelikleriyle de bir sorunu 
yok. Bunlar bizim ortak değerlerimiz. Kim 
demokrasiye karșı, kim hukuk devletine 
karșı, kim sosyal devlete karșı, kim devletin 
laiklik ilkelerine karșı? Böyle bir șey olabilir 
mi? Bunlar bizim ortak kabullerimiz, ortak 
değerlerimiz. Ülkemizin birliği, bütünlüğü 
yapısal nitelik itibariyle zaten bizim kırmızı 
çizgimiz. Dolayısıyla, bir algı olușturmaya 
çalıșılıyor, milletimiz bunun farkındadır, bu 
çarpıtmalara da aldanmayacaktır.

Bir bașka șey daha söylüyorlar. ‘Bu yetki- 
leri Tayyip Erdoğan kullanacak, Tayyip 
Erdoğan baki değil, o da fani. Ondan sonra 
ülkeyi sıkıntıya sokacak birisi gelirse ne 
olacak?’ Bu çok saçma bir soru. Bu millete 
hakarettir, Türk milletini tanımamaktır. Türk 
milleti demokrasiyi ne kadar içselleștir- 
diğini, egemenlik hakkına ne kadar güçlü 
bir șekilde sahip çıktığını 15 Temmuz’da 
gösterdi. 15 Temmuz’da egemenliğini 
elinden almaya çalıșan, ülkeyi çökertmek 
için milletin topunu, tüfeğini, tankını, 
uçağını kendisine doğrultmuș bu canilere 
karșı silahsız olarak göğsünü siper ederek, 
bunları akamete uğratan bir millettir. Böyle 
bir milletin kendisini sıkıntıya sokacak 
birisini seçerek Cumhurbașkanı yapabi-
leceklerini düșünmek akla ziyandır. Milletin 
böyle bir șey yapabileceğini düșünmek, 
kafadan geçirmek tam vesayetçi bir 
yaklașımdır. 

     AK Parti, Cumhurbașkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin halka en doğru bir șekilde 
anlatılması için hazırlıklarını tamamladı 
mı? Bu konuda nasıl bir yol haritası 
izleyecek?

Genel Merkez yönetimi olarak teșkilat-
larımızın bilgilerini daha zenginleștirmek 
için dokümanlar hazırlıyoruz. Biz de Siyasi 
ve Hukuki İșler Bașkanlığı olarak bir 
kitapçık hazırladık ve bunu teșkilatlarımıza 
gönderdik. Bu hafta sonu Bașbakanımızın 
öneri ve talimatıyla 50 dolayında ilde danıș-
ma meclisleri yapılmak suretiyle teșkilat-
larımızı bilgilendirdik. Hane hane, sokak 
sokak dolașmak suretiyle bu önemli projeyi 
milletimize anlatacağız. Elbette ki cumhur-
bașkanımız bu sürecin dıșında olmayacak, 
sürecin içerisinde olacak. Sonuçta Cum-
hurbașkanlığı sistemi ile ilgili bir değișiklik. 
Cumhurbașkanımızın da bu sürecin 
içerisinde olması kadar doğal bir șey 
olamaz.  Cumhurbașkanımız da meydan-

Siyasi Yelpazede Millet Neredeyse Biz Oradayız.
Hedef Kitlemiz 80 Milyonun Tamamı, 

Bunu Halkımıza Hissettirdik

Hayati Yazıcı, AK Parti genel merkezinde 81 ilden gelen Siyasi ve Hukuki İșler 
Bașkanları ile referanduma hazırlık toplantısında konuklara hitap ederken

larda olacak. Șimdi miting yapılacak illeri 
belirleyeceğiz, bir kısmına Genel 
Bașkanımız gidecek, bir kısmına bakan 
arkadașlarımız, bizler gideceğiz. Dolayısıy-
la, çok yoğun, tempolu bir kampanya 
süreciyle bu değișikliği halkımıza anlata-
cağız. 

Biz referansı olan bir partiyiz, 15 yıldır 
Türkiye’yi yönetiyoruz. Türkiye’yi değiștir- 
dik, dönüștürdük. Hiçbir konuyu diğerin-
den ayırmadan ama öncelikleri belirlemek 
suretiyle değișim ve dönüșümü yaptık. 
Hiçbir gizli gündemimiz olmadı, hep șeffaf 
bir șekilde bu süreçleri yönettik. Bu 
değișikliği milletimize en doğru șekilde 
anlatmak için elimizden geleni yapacağız. 
15 Temmuz’dan itibaren baktığımızda 
yapılan anketler, bu desteğin giderek 
tırmanıș gösterdiği yönünde. Kampanya 
sürecinde dilimizi iyi kullanmalıyız. Yani 
istiskal etmeden, sabırla bu projeyi en 
doğru șekilde anlatmamız gerekiyor diye 
düșünüyorum.

  AK Parti’nin girdiği her seçimden 
zaferle çıkmasını sağlayan etkenler 
nelerdir? AK Parti teșkilatlarına vermek 
istediğiniz mesajlar neler?

 Bașarımızın arkasında tabi ki çok faktör 
var. Öncelikle milletimizin gündemiyle 
partimizin ve hükümetimizin gündemini 
örtüștüren bir siyaset tarzı benimsedik. 

Bugüne kadar popülizm yapmadık. Yapa-
mayacağımız hiçbir vaatte bulunmadık. 
Yapabileceklerimizi de milletin imkânına 
bakarak söyledik. Mevcut imkânları planla-
yarak öncelikleri belirledik. Samimi olduk, 
ne istediğimizi milletimize anlatabildik. Biz 
Türkiye partisiyiz. Milletin olduğu yerdeyiz. 
Siyasi yelpazede millet neredeyse biz 
oradayız. Hedef kitlemiz 80 milyonun 
tamamı, bunu halkımıza hissettirdik. 

Bizim kurumsal yapımız var, durușumuz 
var. İște liderimizin durușu, Cumhur-
bașkanımızın durușu… Bu durușun 
temelinde insan var. Her zaman bu durușu 
muhafaza etmeliyiz. Kimlik sahibi bir 
partiyiz, merkezde bir partiyiz ama klasik 
anlamda bir kitle partisi değiliz. Hem 
merkezdeyiz hem de kimliği olan bir 
partiyiz. Muhafazakâr değerleri olan, 
demokratik değerleri kușanan yerli ve milli 
bir partiyiz. Omurgamız teșkilatlardır. 
Dolayısıyla, teșkilat mensuplarımız 
partimizin bugüne kadar gerçekleștirmiș 
olduğu icraatları ve Türkiye’ye sağladığı 
kazanımların paydașıdır. Biz büyük bir 
aileyiz. Siyasi ailemiz ve bir de Türkiye 
ailesi var. Türk milletinin tamamına da bir 
aile olarak bakıyoruz. Dolayısıyla, ilișkile- 
rimizi aile ortamı içerisinde yürütmemiz 
gerekir. Yani teșkilatlarımızın belediyele- 
rimizle, teșkilatlarımızın partililerimizle 
ilișkileri önemlidir. Belediyelerimizin, 
teșkilatlarımızın hedef kitlemiz halkla olan 
ilișkileri çok önemlidir. Temiz siyaset, temiz 
toplum son derece önemli. Bu konulardaki 
hassasiyetimizi tüm arkadașlarımızın da 
paylaștığına inancımız tamdır.
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İSTANBUL
ASYA

AVRUPA

MARMARA
DENİZİ

BÜYÜK İSTANBUL
 TÜNELİ

YENİ YILA ULAŞTIRMA PROJELERİ 
DAMGA VURACAK

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU PROJESİ

"Demir İpek Yolu" olarak da adlandırılan projenin bu 
yılın ilk yarısında hizmete açılması hedefleniyor

BAKÜKARS

TİFLİS

AZERBAYCAN

TÜRKİYE

GÜRCİSTAN

BAKÜ-TİFLİS
DEMİRYOL HATTI

Hat işletmeye alındığında 
1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşınabi-

lecek

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 

3 KATLI BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ

26 Ocak 2017'de ihalesi yapılacak

İlk kazma 18 Mart 2017'de 
vurulacak

Tamamlandığında dünyanın en uzun aralıklı 
köprüsü olacak

ÇANAKKALE 1915
KÖPRÜSÜ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

TEKİRDAĞ

ŞEKERKAYASÜTLÜCE

İstanbul Boğazı'nın altından geçerek 
tek tüpte hem karayolu hem de demiry-

olu bulunacak

Projenin etüdü için yapılan ihale, 
2017'nin ilk çeyreğinde 

sonuçlandırılacak

Tünel, TEM otoyolu, E-5 karayolu, Kuzey 
Marmara otoyolu ve 9 metro hattıyla 

entegre edilecek
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Bu yıl temel atılacak

Kanal İstanbul Projesi'nin iki yakasına toplam 
100 bin konut yapılacak

Projenin 2023’te bitirlmesi hedefleniyor

400 metre genişliğinde, 25 metre 
derinliği olması planlanıyor

Proje için 15 milyar dolar yatırım 
yapılması öngörülüyor

Türksat 5A 2018 sonununda 31 derece Doğu yörüngesine, 
Türksat 5B ise 2019'da 42 derece Doğu yörüngesine fırlatılacak

Türksat 5A uydusuyla Türkiye, Avrupa, Afrika, 
Ortadoğu, Asya ve Avrupa ülkelerine yönelik 
televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri 
verilecek. 

EDİRNE

ŞANLIURFA

İpsala

Havşa

Ankara

Niğde

İstanbul

EDİRNE’DEN 
URFA’YA KESİNTİSİZ 
ULAŞIM

SAZLIDERE 
BARAJI

AVRUPA

ASYA

KANAL İSTANBUL

TÜRKSAT
5A-5B 

Uluslararası ana ulaşım koridorlarının üzerinde yer alan Türkiye'nin bölgesel ve kıtalararası 
ticarette bir köprü konumuna gelebilmesi amacıyla yapılması planlanan dev ulaşım proje-

lerine bu yıl başlanması hedefleniyor

KANAL İSTANBUL

EDİRNE'DEN URFA'YA KESİNTİSİZ OTOYOL İÇİN İHALE HAZIRLIĞI

 TÜRKSAT 5A VE 5B UYDULARININ İHALESİ YAPILACAK

YİD modeliyle 14 Nisanda ihale 
edilecek 330 kilometrelik 

Ankra-Niğde Otoyol 
Projesi’nin tamamlanmasıyla 

Edirne'den Urfa'ya kesintisiz ulaşım 
sağlanacak. 



RÖPORTAJ

Kahramanmaraș Büyükșehir Belediye Bașkanı

Fatih Mehmet ERKOÇ.



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

15 Temmuz’da Ülkemizin ve șehrimizin 
kültürel mirası olan Germenicia Antik 
Kenti’ni “Mozaik Yolu” projesiyle tüm 
dünyaya tanıtmak için Șanlıurfa ve Gazian-
tep Büyükșehir Belediye bașkanlarımızın 
da katıldığı, UNESCO’nun Dünya Miras 
Komitesi 40. toplantısı için İstanbul’da 
bulunuyordum. Onlarca ülkeden temsilci 
vardı bu toplantıda. 

Akșam kokteyl kısmında Urfa Büyükșehir 
Belediye Bașkanıyla beraber toplantıdan 
ayrıldım. Gaziantep üzerinden Kahraman-
maraș’a dönecektim.  Saat 22:00 civarın-
da, İstanbul’da Güneșli civarında bir lokan-
tada Kahramanmarașlı bir hemșerimizle 
akșam yemeği için buluștuk. Twitter’ı 
açtığımda İstanbul’da ve Ankara’da sıkıntılı 
bir durum olduğunu, sonra telefonla 
ulaștığım insanlardan bir darbe girișimi 
olduğunu öğrendim. 

Bu yüzyılda modern dünyada böyle bir 
teșebbüste birilerinin bulunması ülkem 
adına, aziz milletimizin geleceği adına çok 
üzücü bir durumdu. Çünkü Türkiye’de 
gerçekten çok önemli atılımlar yapan, 15 
yıldan bu yana çok önemli hizmetlere imza 
atmıș bir siyasi irade vardı. Türkiye artık 
dünyanın süper ligine koșan, bu tür girișim-
leri geçmiște bırakmıș bir ülkeydi, artık yeni 
büyük hedefler koymuștu. Aynı zamanda 
bu girișimin asker kıyafeti giyerek devletin 
kurumlarının içerisine sızmıș teröristler 
tarafından, yapılmasının da ayrı bir 
üzüntüsünü yașadım. Fakat kesinlikle șunu 
söyleyeyim: Bu bir korku veya endișe 
değildi. Allah’a hamdolsun, Allah bize 
cesaret verdi o anda. 

Tabii darbe girișiminden haberdar olur 
olmaz hemen Kahramanmaraș Valimizle, İl 
Bașkanımızla irtibata geçtim. Vali Beyle bu 
darbenin karșısında durmak için ortak bir 
karar alarak anında çok hızlı bir șekilde 
Kahramanmaraș’ta bir kriz masası oluștur-
duk. Daha darbenin ilk saatleriydi. Tahmi- 
nim saat 22:30 civarlarında bașta genel 
sekreter olmak üzere Belediyedeki 
arkadașlarımızla hemen iletișime geçip 
Tugay ve Gazi Kıșlası’nın giriș ve çıkıșları 
ile tüm yolları Belediyenin ağır iș makineleri 
ve araçlarıyla kapanması talimatını verdim.  
Bunların akabinde Büyükșehir bürokratları-
na hemen Vali Beyin koordinasyonunda 
kriz masasında bu olaya karșı duruș 
göstermelerini söyledim.

Biz, Saygıdeğer Cumhurbașkanımızla bir 
yola çıktık.  Yaklașık 15- 16 yıldır beraber 
yürüdüğümüz bu yolda bizim de șimdi 
onun gibi șerefimiz ve onurumuzla dimdik 
durmamız gerektiğini kendi iç dünyamda 
kararlaștırmıștım. Bunun üzerine Darbeyi 
protesto etmek için Cumhurbașkanımızın 
ve Bașbakanımızın havalimanlarına ve 
meydanlara çıkın çağrısı da oldu.

Bizde hemen Trafik yoğunluğu nedeniyle 
aracımızla ulașamadığımız için Atatürk 
Havalimanı’na doğru kilometrelerce yolu 
vatandașlarımızla beraber yürüyerek 
ilerledik ve Cumhurbașkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ı karșılamak için 
yola çıktık. Bu esnada telefonla Cumhur-
bașkanımızın Koruma Müdürünü aradım, 
iyi olduklarını duydum.  Bizim nerede 
olduğumuzu sordular, bizde İstanbul 
havalimanına doğru yürüdüğümüzü söyle-
dik.

O esnada yine Kahramanmaraș’ta, yerel 
bir radyo aracılığıyla halka seslendim, 
yeniden halkı sokağa ve meydanlara davet 
ettim.

Allah’a hamdolsun Bașkomutanımız, 
Saygıdeğer Cumhurbașkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ve Bașbakanımız Sayın 
Binali Yıldırım’ın öncülüğünde milletimiz 
asil ve dik bir duruș sergiledi. Onur ve 
șerefini bu vatan hainlerine çiğnetmedi. 

Bu alçakça saldırıyı yapanların, ülkeyi 
kaosa, kargașaya götürmek, Suriye gibi, 
Irak gibi bir ortam olușturmak amaçlı bunu 
yaptıklarını düșünüyorum.  Bu asil millet, 
bu yüce millet, belki tarihinde bu kadar 
büyük bir ihanet görmedi. Bu alçaklar 
sayesinde maalesef bunu da görmüș 
olduk.

Çünkü Saygıdeğer Cumhurbașkanımız’ın, 
“lider tașın arkasında olursa ordu, millet, 
asker dağın arkasında olur” diye bir sözü 
vardır.  Bu çok doğru, Sayın Cumhur-
bașkanımız ve Sayın Bașbakanımız, o gece 
bu aziz millete önderlik ederek tarihe 
geçecek önemli bir duruș gösterdilerki.  
Hamdolsun Türkiye’miz yeniden güçlü bir 
șekilde yoluna devam ediyor.

     Halk   oylamasına   sunulacak  olan 
Cumhurbașkanlığı Hükümet sistemini 
nasıl değerlendirirsiniz ve Kahraman-
maraș halkının kanaatini nasıl 
öngörüyorsunuz?

Sayın Bașbakanımızın da birkaç defa 
söylediği, bir gemide iki kaptanın olması ve 
Türkiye’nin geçmiște bunun sıkıntılarını çok 
çektiği ifadesi, önemli bir ifade bence.

Bu sebeple birçok kriz yașandı. Anayasa 
kitapçıkları fırlatıldı. Aynı partiden seçilen 
Cumhurbașkanları ve Bașbakanlar arasın-
da geçmiște sıkıntılar, krizler oldu. Mevcut 
bu sistemle artık Türkiye’nin dünya süper 
liginde mücadele etmesi mümkün değil. 
Türkiye kalkınmakta olan bir ülke olduğu 
için, hükümet sisteminde bir kriz olduğu 
zaman istikrar bozuluyor, tüm ekonomik 
dengeler, siyasi dengeler altüst oluyor. 

Kahramanmaraș halkı, sorumluluk 
duygusu yüksek olan,  feraset sahibi, bu 
ülkedeki istikrar ve huzurun güçlenmesi 
için 15 yıldan bu yana açık ve net tavrını 
ortaya koymuș bir halktır. Türkiye’de güçlü 
bir irade olması için AK Parti’mize de en 
son seçimlerde yüzde 72 civarında destek 
vermiștir. Ki ben referandumda da ülkenin 
huzuru ve geleceği açısından Kahraman-
maraș halkının Cumhurbașkanlığı 
Hükümet Sistemini %80’in üzerinde bir 

KAHRAMANMARAŞ HALKININ 
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİ %80’İN ÜZERİNDE 

BİR DESTEKLE ONAYLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Nasıl O gün Sütçü İmam Orada Bu Kurşunu 
Attıysa, Ömer Halisdemir Kardeşimiz De Bu 

Kurşunu Ankara’da Atmıştır

15 Temmuz Demokrasi Nöbetleri



destekle onaylayacağını düșünüyorum. 
Benim izlenimlerim bu yönde.

Kahramanmarașlılar, istiklal mücade-
lesinde de bu ülkenin kurulușunda da en 
ön saftaydı. Daha TBMM toplanmadan 23 
Nisan 1920 tarihinden önce, Kahraman-
maraș 12 Șubat 1920’de, o zamanın en 
büyük ordularından bir tanesini, dev bir 
ülkeyi, ağır bir yenilgiye uğratarak, ülkenin 
istiklal mücadelesini, istiklal meșalesini 
ateșleyen bir șehir olmuștur.

Saygıdeğer Cumhurbașkanımız, kurucu 
Genel Bașkanımız 2001 yılında bu hareketi 
bașlattığında,  ülkemizin istikbal mücade-
lesinde de ön safta yer alan Kahraman-
marașlılar bu kutlu davaya büyük teveccüh 
göstermișlerdi.  3 Kasım 2002 genel seçim-
lerinde Kahramanmaraș’tan 8 vekilin 7’sini 
AK Parti almıștı. Bugün yine 8 vekilin 7’si 
AK Parti’ den. Yani güçlü bir destek ve 
güven var.

  AK Parti döneminde Kahramanma- 
raș’ın yașadığı dönüșümü nasıl değer-
lendirirsiniz?

Kahramanmaraș’a AK Parti döneminde 
tarihi hizmetler yapıldı, șunu söyleyelim: 
insanlar için en önemli hizmet nedir? 
Sağlıktır. Sağlıkta Kahramanmaraș’ımız 
bundan 15 yıl önce, yani 3 Kasım 2002’den 
önceki dönemlerde șifa bulmak için çevre 
illere, bașta Adana olmak üzere Gaziantep, 
Ankara, İstanbul’a gitmekteydiler. Çünkü 
buradaki sağlık tesisleri yetersizdi, hem 
fiziki ortam olarak, hem teknolojik imkân 
olarak, hem sağlık personeli olarak. Șimdi 
Kahramanmaraș’ımıza hükümetimiz 
tarafından sağlık alanında dev hastaneler 
yapıldı. Tıp Fakültesi, Necip Fazıl Șehir 
Hastanesi, ilçelerimize yapılan hastaneler 
gerçekten Kahramanmaraș’ın tarihindeki 
en önemli sağlık yatırımlarıdır. Bunun 
dıșında, diș hastaneleri, aile sağlık mer- 
kezleri ile mükemmel bir sistem 
olușturuldu. Yeni sosyal güvence sistemiy- 
le de bu fiziki olanaklar desteklenerek 
vatandașımızın parası olsun olmasın bu 
hastanelere erișebilirliliği sağlandı. Yani 
bazen yatırımlar yapılır, hastaneler yapılır, 
sağlık tesisleri yapılır, ama vatandaș 
onlardan faydalanamaz. Parası yoktur 
faydalanamaz ya da diğer imkânsız- 

lıklardan dolayı faydalanamaz. Ama șimdi 
hamdolsun böyle bir durum yok. İnsanlar 
15 yıl önce bir kalp ameliyatı olmak için 
varını yoğunu satıyordu.  Hiç unutmam. Bir 
sürü keçisini satıp ameliyat parasının 
yarısını bile karșılamayan geçmiște 
bildiğimiz insanlar oldu. 

Ankara’da, İstanbul’da, özel hastanelerde 
Ameliyat olmak için bundan 15 yıl önce 
varını yoğunu satanların olduğu ve hatta 
bunun da yetmediği durumlar oldu. Ama 
hamdolsun, șimdi bu konuda, hem Kahra-
manmaraș’ımız, hem Türkiye’miz önemli 
noktalara geldi.

Tabii Kahramanmaraș’ımıza Hükümetimiz 
vesilesiyle, üniversitemiz bașta olmak 
üzere çok önemli katkılar verildi. Örneğin 
Son 80 yılda yapılan derslik kadar Kahra- 
manmaraș’ımıza derslik yapıldı. Üniversi-
temize yeni binalar yapıldı, diğerlerinin de 
tamiri ve güçlendirmeleri yapıldı. Yeni 
kampüsler kuruldu ki, eğitim kampüsleri ilk 
defa fakültelerin bir arada olduğu șekle 
dönüștü. Bu da Kahramanmaraș’ın gelișimi 
için çok önemli bir konudur. Kahraman-
maraș’ta gelir dağılımındaki adaletin 
sağlanmasında eğitim çok önemlidir. 
Asgari ücretli ailelerin çocuklarının doktor, 
mühendis olması, milli gelirden daha çok 
pay alması açısından bu yatırımlar çok 
önemlidir ve bunları da bu dönemde 
gördük biz Kahramanmaraș’ımızda.

Kahramanmaraș’ımızda AK Partiyi ilk 
kurduğumuz yıllarda insanları ziyarete 
gittiğimizde genelde elektrik voltajlarının 
düștüğünden ve buzdolaplarının 
yandığından șikayet ediyorlardı. O zaman 
zaten vatandașlarımızın evinde, özellikle 
kırsal kesimde, buzdolabı dıșında çok bir 
ev eșyası da yoktu. Belki bunun dıșında ara 
sıra çamașır makinesi vardı. Bulașık 
makineleri falan o dönemde yoktu ve bu 
olanlarda voltajdaki dengesizlikten dolayı 
yanıyordu, bundan dolayı çok șikâyet 
vardı. Doğru düzgün trafolar yoktu, 
bugünkü kadar büyük oranda elektrik 

sarfiyatı olmamasına rağmen altyapı 
sistemini yetersizdi. Ama hamdolsun 
yüzlerce milyon TL’lik yatırımlarla bu 
elektrik altyapıları da yapıldı. 

Kahramanmaraș’ımızda da hükümetimiz 
her alanda çok önemli yatırımlara imza attı. 
Yani benim saydıklarım bunların bir kısmı, 
yapılanların hepsini anlatacak olsam bir 
günde zor anlatırım. 

Daha önce AK Parti’nin Merkez İlçe 
Bașkanlığı ve İl Bașkanlığını da yaptığım 
için hizmetlere, Maraș’ta neler yapıldığına 
vakıfım.  2002 yılın da AK Parti Kahraman-
maraș’ta kurulduğunda, partinin ilk kurucu-
larından biride bendim. 

2002 yılında Merkez İlçe Bașkan Yardım-
cısı olarak Kahramanmaraș’ta ki bu 
değișime belki en çok tanık olan insan-
lardan bir tanesiyim. Yatırımlar, tarım 
alanında desteklemeler ve diğer birçok 
alanda destekler Kahramanmaraș’ımızda 
halen çok hızlı bir șekilde devam etmekte-
dir.

Tabi Belediye olarak da hükümetimiz bize 
çok önemli destekler veriyor. Bașta kentsel 
dönüșüm olmak üzere, arıtma tesisleriyle 
çok önemli yatırımları, hükümetimizle, ilgili 
bakanlıklarımızla, DSİ’yle, Orman Su İșleri, 
Çevre ve Șehircilik Bakanlığı, Kültür 
Bakanlığımızla koordinasyon halinde 
Kahramanmaraș’ımıza hizmet ediyoruz.

Bu süreçlerde milletvekillerimizle beraber, 
Sayın Bașbakan Yardımcımızla beraber 
hareket ediyoruz. Sayın Bașbakan Yardım-
cımız Veysi Kaynak’la birlikte belediyemi- 
zin ve șehrimizin sorunlarıyla ilgili yoğun bir 
gayret ve çaba içinde bulunmaktayız. 
Hamdolsun hükümetimiz gerçekten Kahra-
manmaraș’a bizim dönemimizde, yüzyıllar-
ca anılacak hizmetler kazandırmıștır, bu 
yönden de çok mutluyuz. 
  
     AK Parti’nin girdiği her seçimden zafer-
le çıkmasını sağlayan etkenler nelerdir? 

Kahramanmaraş’a AK Parti 
Döneminde Tarihi Hizmetler Yapıldı

Menzelet Mesire Alanı



Tabi öncelikle AK Parti milletin kurduğu bir 
partidir. 2002’de Türkiye’mizin geldiği 
nokta ortadaydı.  Bugün Türkiye’nin 
geleceği açısından çok önemli bir tavır 
ortaya koyan Sayın Devlet Bahçeli o 
dönemde de Türkiye’nin geleceği 
açısından önemli bir tavır ortaya koyarak, 
koalisyon hükümetinden vazgeçmiș ve 
Türkiye’yi seçim atmosferine götürmüștür. 
AK Parti de Türkiye’mizin, aziz milletimizin 
kurmuș olduğu, milletin bağrından, 
yüreğinden çıkmıș, milletin evlatları 
tarafından Saygıdeğer Cumhur-
bașkanımızın liderliğinde kurulmuș bir 
siyasi hareketti ve yürekten bir sevgi vardı. 

Kahramanmaraș’ta AK Parti’yi ilk kurduğu-
muzda vatandașlarımızın bizi çok duygu-
landıran muhabbetlerine șahit olduk. 
Hayatımızda hiç görmediğimiz, ilk defa 
gittiğimiz bazı kırsal mahalleler vardı.  İlk 
defa karșılaștığımız insanların bizi bağrına 
bastıklarını görünce, büyük bir sorumluluk 
altında olduğumuzu hissettim. Büyük bir 
sevgi vardı aynı zamanda büyük bir 
beklenti de vardı. Saygıdeğer Cumhur-
bașkanımızın, kurucu Genel Bașkanımızın 
hatırana tabi onun yol arkadașları olduğu-
muz için, onunla beraber yürüdüğümüz için 
vatandașlar bize büyük saygı göstermișler-
di. Birçok yerde insanlar, belki hayatında 
Cumhurbașkanımızla hiç bir araya 
gelmemișlerdi. Fakat onunla bir gönül bağı 
kurmușlardı.

Kuș uçmaz kervan geçmez denen bu 
yerlerin, hamdolsun șimdi hepsinin yolları 
var. Șehir merkezinde, mahallelerimizde, 
kırsal köylerimizde yașayan insanlar 
Saygıdeğer Cumhurbașkanımızla manen 
bir bağ olușturmușlar ve onun alt kadroları-

na karșı büyük bir sempati, saygı 
duymușlardı. 

Tabi 3 Kasım 2002’de de gösterilen bu 
sevgi ve bu asil milletin vermiș olduğu 
vekaletin de gereğini AK Parti Hükümetleri 
yerine getirdi. Allah’ın izniyle milletten 
bașka bir güç tanımadı ve samimi bir 
șekilde millete hizmet etmenin gayreti 
içinde oldu. Ve her alanda çok büyük tarihi 
hizmetlere imza attı. Kaynakları israf etme-
den, geçmiște faize, hortumcuya giden 
paralar millete hizmete dönüștürdü. Tabi ki 
milletimizin de bu beceriyi görünce güveni 
arttı. Yapılan hizmetler ve milletimizle 
kurmuș olduğumuz bu muhabbet sebe- 
biyle tüm seçimlerden, bașarılı çıktığımız 
inancındayım.

Biz de bu sevgiye layık olduğumuz, layık 
davrandığımız, bu vebal ve sorumluluğun 
gereğini yerine getirdiğimiz sürece, Allah’ın 
izniyle milletimizin bu desteğinin de devam 
edeceği inancındayım.

    Maraș’ın Kahraman unvanı almasının 
yıldönümü vesilesiyle Kahraman-
maraș’ın manevi değerinden bahseder 
misiniz?

Kahramanmaraș bizim kadim medeni-
yetlerimizin önemli merkezlerinden bir 
tanesi. Kahramanmaraș, tarih boyunca 
bizim kurmuș olduğumuz medeniyetlerde 
hep çok önemli rol üstlenmiș bir yerdir. 
Tabii 1. Dünya Savașı sonucunda ülkemiz 
ișgal edildiğinde ișgal edilen bölgelerden 
bir tanesi de Kahramanmaraș olmuștur. 
Elbette bunun Kahramanmarașlılar 
tarafından kabul edilme durumu 

Allah’ın İzniyle 
Milletten Başka Bir Güç Tanımadı 

Tarihte Malazgirt’te, Kosova’da, Çanakkale’de, 
Kurtuluş Savaşında ve İşte 15 Temmuz’da Da Bu 

Asil Millette Bu Ruh Yeniden Canlanmıştır

olmamıștır. İșgalci güçler geldiğinde 
Kahramanmaraș’ta zulme bașlarlar.  O 
dönemdeki Ermeni ișbirlikçileriyle beraber 
Fransızlar, vatandașlarımıza karșı düșman-
ca ve zalimce davranıșlar içinde bulunurlar 
ve Kahramanmaraș halkı da artık yerin 
altının, yani ölümün kendileri için yașamak-
tan daha hayırlı olduğunu, böyle yașamak-
tansa bu uğurda ölmenin daha hayırlı 
olduğunu düșünerek büyük bir istiklal 
müdahalesi bașlatırlar. İlk kurșun da Sütçü 
İmam tarafından Ekim 1919’da bașörtülü 
kadınlara saldıran Fransız ve Ermeni 
ișbirlikçilerine karșı, canı pahasına onlara 
hadlerini bildiren Sütçü İmam tarafından 
atılır. Ve olaylar büyük bir mücadeleye 
dönüșür. Ve o zaman dünyanın en güçlü 
ordularından bir tanesini büyük bir yenilgi-
ye uğratır Kahramanmaraș halkı.  O zaman 
da 15 Temmuz gibi halkta silah falan yok, 
vatandașımız o gün șehirdeki ağır silahlara 
karșı, ișgalci güçlere karșı iman dolu 
göğsünü canını ortaya koyarak çoluk 
çocuk, kadın, erkek, yașlı genç demeden 
büyük bir duruș göstererek bu İstiklal 
mücadelesini 22 gün 22 gece süren bir 
mücadeleden sonra kazanır. Dünyanın en 
güçlü, en modern ordularından bir tanesine 
karșı galip gelir.

Bu çok önemli bir ruh.  Bu asil millet Cuma 
günü kaleye Fransız bayrağı çekildiğinde, 
Rıdvan Hoca’nın da öncülük etmesiyle, ay 
yıldız al bayrağımız gönderden kaleden 
inmiș artık bu ülkede özgürlük yok, Cuma 
kılmak caiz değildir diyerek savașını 
bașlatmıș ve böylece bayrağımızın da 
tevhidin bayrağı olduğunun en büyük 
ișaretini vermiștir. Ve oradaki hoca efen- 
dinin bu tavrı üzerine cemaat büyük bir 
mücadeleyle bayrağımızı yeniden yerine 
dikmișlerdir.

Bu ruh 97 yıl önce Kahramanmaraș’ta 
Sütçü İmam’da, Rıdvan Hoca’da, tüm 
Kahramanmarașlılarda ortaya çıkmıștı. 
Tarihte Malazgirt’te, Kosova’da, Çanak-
kale’de, Kurtuluș Savașında ve iște 15 
Temmuz’da da bu asil millette bu ruh 
yeniden canlanmıștır. Ömer Halisdemir de, 
dedeleri Kahramanmaraș’tan göçen Sütçü 
İmam’ın torunudur. Nasıl o gün Sütçü 
İmam orada bu kurșunu attıysa, Ömer 
Halisdemir kardeșimiz de bu kurșunu 
Ankara’da atmıștır. İnșallah bizim 
görevimiz de bu ruhu ilelebet yașatmak 
olacaktır. Kıyamete kadar bu milletin 
gençlerine ki; bu günlerde bizim 12 Șubat 
törenlerimiz yapılıyor ve bunu artık 10 gün 
boyunca yapıyoruz, böylece bir farkındalık 
olușturup bu ruhun Kahramanmaraș’ta 
yeni nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. 
Ayrıca, Türkiye genelinde yaptığımız resim, 
müzik yarıșmalarıyla da 12 Șubat kurtuluș 
temalı diğer yarıșmalarla da Türkiye’deki 
tüm okullarda çocuklarımızın bu ruhu daha 
da iyi tanımasını ve bu ruhun güçlenmesini 
sağlamaya çalıșıyoruz. 
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TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği kabul edilerek yasalaştı. Teklifin tümü üzerinde yapılan 
gizli oylamaya 488 milletvekili katıldı.Oylamada 339 kabul, 142 ret oyu kullanıldı; 5 oy boş çıktı, 2 oy 
ise geçersiz sayıldı
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"Hükümet koalisyon da olsa tek parti hükümeti de olsa meclise hakim oluyor. Meclis'ten hiçbir 
araştırmayı veya şeyi geçirtmeyebilir isterse. Çok rahatlıkla. Halbuki başkanlık sisteminde 
kuvvetler ayrımı var, kesin olarak. Karşılıklı bir denge vardır. Cumhurbaşkanının kuvveti vardır, 
icra olarak, icra odur. Buna mukabil Meclis'in de yetkileri vardır. Meclis bu sefer tam kontrol 
yetkisini yapar"

"İsterdim ki Türkiye’de başkanlık sistemini yapalım. İçimde ukdedir yapamadık. Çünkü devlet 
büyük, ülke büyük, halk çok dinamik. Biz bu ülkeyi idare edemiyoruz. Ülkeyi idare edememe 
gelip giden hükümetlerin kusuru da olabilir, içinde vardır ama genelde sistemde değişiklik 
yapmamız lazım." 

"Türk milleti, dünya imparatorlukları kurduğu devirlerde kuvvetli, adil ve hızlı icra sistemini 
uygulamıştır, kuvvetli ve hızlı icra, icra gücünün tek elde toplanmasıyla mümkündür. Bunun için 
tarih ve töremize uygun olarak başkanlık sistemini savunuyoruz. İcrayı, cumhurbaşkanlığı ve 
başbakanlık olarak ikiye bölemeyiz. Her konuda bütünleşmeci olduğumuza göre, icranın 
başında da bütünleşmeci olmalıyız"

"Parlamenter sisteme göre cumhurbaşkanının yetkileri çok fazla. Başkanlık sistemine göre 
yetkileri çok az. Bunu da yerli yerine oturtmak gerekiyor. Tercih yapılmalı. Başkanlık sistemi mi, 
parlamenter sistem mi? Biz başkanlık sistemini savunuyoruz."

"İcra organının daha kudretli olması ve süratli çalışabilmesi için reisicumhurun tek dereceli 
olarak halk tarafından seçilmesi ve icrai organın düzeninin başkanlık sistemine göre tanziminin 
yapılması gerekmektedir." 

TURGUT ÖZAL • 8. Cumhurbaşkanı 

SÜLEYMAN DEMİREL • 9. Cumhurbaşkanı 

ALPARSLAN TÜRKEŞ • Eski MHP Genel Başkanı 

MUHSİN YAZICIOĞLU • Eski BBP Genel Başkanı 

MİLLİ NİZAM PARTİSİ
Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın genel başkanı olduğu Milli Nizam Partisi'nin (MNP) programından

MERHUM LİDERLER SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNİ SAVUNMUŞTU

Birçok merhum siyasi lider, sistem değişikliğiyle icra gücünün tek elde toplanmasının 
Türkiye'ye güç, hız ve etkinlik kazandıracağını belirterek zaman zaman bu konuyu gündeme 

getirmişti
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CUMHURBAŞKANLIĞI 
HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN GENEL FAYDALARI 

İki seçim arasında (5 yıl) kesintisiz icraat olacak. 
Uzlaşma kültürü gelişecek. 
Hükümet kurulmama sorunu olmayacak. 
Hükümete güvenoyunu millet verecek.

Seçimden mutlaka tek başına iktidar çıkacak. 
Siyasi istikrar kalıcı hale gelecek.

Hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, etkin bir 
yönetim modeli oluşacak. 
Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmelere 
ayak uyduran, kurumların hızlı çalışmalarını sağlayan 
bir işleyiş hakim olacak. 
Bürokrasi azalacak, büyüme hızlanacak. 
2023 ve ötesine uzanan hedeflerimiz ivme kazanacak.

Hızlı ve etkili yönetim; ekonomik büyüme, 
refah ve kalkınmanın garantisi olacak.

Devletin gerçek sahibi millet olacak.
Yönetimde çift başlılık ortadan kalkacak. 
Hükümet icraat yapacak, Meclis kanun yapacak ve 
hükümeti denetleyecek. Meclis ve hükümet gerçek 
anlamda ayrılmış olacak.
Meclis ve hükümeti, her ikisini de millet seçecek ve 
denetleyecek.

Vesayet sistemi tamamen tasfiye edilecek. Yasama 
(Meclis) ve yürütme (hükümet) güçlenecek. 
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi terörle mücadele-
mize güç katacak. 
Kurumsal yenilenme sayesinde güvenlik politikalarımız 
daha etkin şekilde işletilecek. 
Terörle etkin mücadele edilecek. 
Terör Türkiye’nin gündeminden düşürülecek. 
Güvenlik politikalarında hızlı ve etkin karar alınacak. 
İnsanımız özgürlüklerini güvenli bir ortamda yaşayacak.

Güçlü hükümet, huzurun, güvenliğin ve özgürlüğün 
teminatı olacak. 

Yasa teklifleri milletvekilleri tarafından verilecek, Meclis 
aynı zamanda seçilmiş Cumhurbaşkanı’nı ve kabinesini 
denetleyecek. 
Milletvekili, kendi seçmeniyle sürekli temas halinde 
olduğu için, halkın beklentileri kanunlara daha fazla 
yansıyacak. 
Kanun yapımında Meclis iradesi hakim olacak.

Meclis asli işlevi olan yasa yapmaya odaklanacak ve 
hükümeti millet adına denetleyecek.

Hükümet ve Meclisin uyumu önem kazanacak. 
Karşılıklı seçim yenileme yetkisi, hem Cumhurbaşka-
nı’nın hem Meclisin birlikte seçimleri yenilemesi anla-
mına geliyor. 
Birlikte seçimleri yenileme ihtimali, krizlerin uzlaşma 
yolu ile çözümünün yolunu açacak. 
Geçmişteki hükümet krizleri tarihe karışacak. 
Siyasette daha sorumlu, daha akılcı, daha uyumlu bir 
anlayış hakim olacak.

Cumhurbaşkanı yüzde 50’nin üzerinde bir oy ile doğrudan 
halk tarafından seçileceği için, siyasette birliktelik 
artacak, kutuplaşma azalacak.

Bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkımız artacak. 
Suriye’deki Fırat Kalkanı Operasyonu örneğinde görül-
düğü gibi, uluslararası işbirliği ve terörle mücadele 
imkânları genişleyecek. 
Uluslararası sorunların çözümünde söz ve hak sahibi 
olmak konusunda elimiz güçlenecek. 
Öncü ülke olma hedefimiz, yeni yönetim sistemimizle 
birlikte daha kısa sürede gerçekleşecek. 
Sorun çözen, güçlü bir ülke olarak bölgede etkinliğimiz 
artacak.

Güçlü hükümet sistemi, ülkemizi bölgesinde ve küresel 
siyasette daha etkili bir konuma yükseltecek. 
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“1200 SOSYAL 
ÇALIŞMACI TERÖR OLAYLARININ

YAŞANDIĞI 11 İLDE 300 BİN KİŞİYE ULAŞTI”
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya,

 Anadolu Ajansı Editör Masası'nda 
gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

 “Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik sosyal politikaların daha 

etkin hale getirilmesi için bir 

koordinasyon kurulu kurduk”

 

“Bin 200 kişilik psikososyal sosyal çalışmacı arkadaşımız terör 

olaylarının yaşandığı 11 ilimizde 50 bin haneye ulaştı ve yak-

laşık 300 bin kişiye bu manada ulaşmış olduk.”
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“Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) için bin 500 personele 

Türkiye genelinde iş başı yaptırdık. Bunların üçte birini Doğu 

ve Güneydoğu illerinde görevlendirdik.”

 

“Bu personel kapı kapı dolaşarak hanelerin ihtiyaçlarını tespit 

ediyor. 

Bu kapsamda kişiye uygun sosyal hizmet desteği sağlanıyor.”

 

“Doğu ve Güneydoğu'da yaklaşık 65 bin kişiye psikososyal 

destek sağladık. 

5 binin üzerinde kişiye sosyoekonomik destek bağladık ve 

eğitimlerini ailelerinin yanında devam ettirmesini sağladık.”

 

“ Terörden etkilenmiş bölgelere periyodik paylarına 184 

milyon lira ek destek sağladık. 

Oradaki insanların, kira, barınma, gıda, yakacak gibi ihti-

yaçlarının sağlanması için 

kullanıldı bu paralar.”

 

“Özellikle terörden etkilenen bölgelerde kadınlara okuma, 

yazma, halı dokuma, sabun yapma, yöresel olarak ne ön plan-

daysa kurslarda öğretiyoruz.”



TÜRKİYE’DE 
GEÇEN YIL 1,3 MİLYON KONUT SATILDI

Türkiye genelinde 2016'da satılan konut sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 artarak 1 milyon 
341 bin 453 oldu

Toplam konut satışı

1 341 453

2016
Toplam konut satışı

1 289 320

2015

631 BİN 686
konut ilk kez satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları 2016’da,
bir önceki yıla göre yüzde 20,3 azalarak

18 bin 189 oldu

%20,3
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ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE YABANCILARA
YAPILAN KONUT SATIŞ SAYILARI

3 036
1 886
1 744
1 224
1 205

IRAK
S. ARABİSTAN
KUVEYT
RUSYA
AFGANİSTAN
(İlk 5 ülke)

YABANCILARIN EN FAZLA
KONUT ALDIĞI İLLER 

İSTANBUL
ANTALYA
BURSA
AYDIN
YALOVA

5 811
4 352
1 318

871
822

Toplam konut satışı sayısı

Toplam konut satışındaki oranı

Satışı ilk kez yapılan konut sayısı

KONUT SATIŞI EN YÜKSEK 3 İL

KONUT SATIŞI EN DÜŞÜK 3 İL
İSTANBUL

232 bin 428
%17,3
110 bin 324 ANKARA

144 bin 570
%10,8
58 bin 765

ARDAHAN 
273

İZMİR
81 bin 316
%6,1
32 bin 609

HAKKARİ
130

ŞIRNAK
372
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Sırbistan'ın bașkenti Belgrad'daki terk edilmiș binalarda ve parklarda kalan çok sayıda sığınmacı, uzun 
zamandır etkisini sürdüren dondurucu soğuklarda yașam mücadelesi veriyor. Daha iyi bir yașam 
umuduyla Batı Avrupa ülkelerine ulașmayı hedefleyen ancak geçen yıl Balkan rotasının kapatılmasıyla 
Sırbistan'da kalan sığınmacılar, uzun zamandır sınırların tekrar açılmasını bekliyor. Belgrad'daki tren 
garı yakınlarındaki terkedilmiș binalarda kalan sığınmacılar soğuktan korunmak için kartonlarla 
kapattıkları pencerelerle çevrili alanlarda ateș yakarak yașam mücadelelerini sürdürüyor.

SIRBİSTAN'DAKİ 
SIĞINMACILARIN 
SOĞUKLA MÜCADELESİ
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DÜNYADAKİ MÜLTECİLERİN
YARISINDAN ÇOĞU 10 ÜLKEDE

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) 
yayınladığı 2015 yılı verilerine göre, dünya genelinde 65,3 

milyon kişi yerlerinden edilmiş durumda 

En fazla mülteci barındıran ilk 5 AB ülkesi (2015)

ALMANYA
316 bin 115

FRANSA 
273 bin 126

İSVEÇ
69 bin 520

AVUSTURYA
153 bin 119

İTALYA
118 bin 47

40,8 MİLYON’U 21,3 MİLYON’U 3,2 MİLYON’U
gelişmiş ülkelere sığınma 
başvurusunda bulundu

mülteci konumundaülke içinde yerinden edilenler

65,3
MİLYON
yer le r inden  ed i lm iş
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Somali

SURİYE

SOMALİ

AFGANİSTAN

1,1 milyon

Afganistan 2,7 milyon

Suriye 4,9 milyon

Dünya genelinde en fazla mülteci üreten ülke Suriye

3,1 milyon 

1,6 milyon

1,1 milyon 

979 bin 400

736 bin 100

664 bin 100

552 bin

428 bin 400

420 bin

356 bin 200

Türkiye 

Pakistan 

Lübnan

İran

Etiyopya

Ürdün 

Kenya 

Uganda

Çad

Sudan

Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeler

(Aralık 2016)
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Yıllık nüfus artış hızı 2015 yılında %13,4 
iken, 2016 yılında ‰13,5 oldu

TÜRKİYE NÜFUSU

ERKEK NÜFUS

%50,2

43 bin 650 kişi 
40 milyon 

İstanbul
Kocaeli 
İzmir 
Gaziantep 
Yalova 

Türkiye geneli kilometrekareye düşen kişi sayısı 2015 yılına göre 2 kişi artarak 
104 kişi oldu

Nüfus 
yoğunluğu en yüksek 
iller (kilometrekareye 

düşen kişi sayısı) 

2 bin 849

507
352
290
285

Çalışma çağındaki  
(15-64 yaş) nüfus 

54 milyon 
237 bin 586 kişi%68

ARTIŞ %1,6

KADIN NÜFUS

%49,8

771 bin 221 kişi
39 milyon

1 milyon 
73 bin 818 kişi arttı

2015

78 milyon 
741 bin 53 kişi

2016

79 milyon 
814 bin 871 kişi
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14 milyon 
804 bin 116

İstanbul

5 milyon 
346 bin 518

Ankara 172 bin 034

Gümüşhane
90 bin
154

Bayburt

98 bin 335

Ardahan

82 bin 193

Tunceli

130 bin 825

Kilis

2 milyon 
328 bin 555

Antalya

2 milyon
901 bin 396

Bursa

4 milyon
223 bin 545

İzmir

Nüfusu en fazla olan iller Nüfusu en az olan iller



AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Bașkanlığı, Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Kadın Kolları’nın 10 
ülkeden 150 kadın temsilcisinin katılımıyla UETD Eğitim ve İstișare Toplantısı düzenledi.

Toplantı AK Parti Genel Merkezi'nde gerçeklești. İki gün süren toplantıda konușmacılar deneyim pay-
lașımında bulunurken; olușturulan çalıșma grupları ile katılımcıların birebir soruları cevaplandırıldı.
Cumhurbașkanlığı hükümet sistemi ve değișime duyulan ihtiyacın sebeplerinin Avrupa'da anlatılması 
gerektiği üzerinde duruldu.

İki günlük istișare toplantısı kapsamında AK Parti İstanbul Milletvekili Halide İncekara "Dünya ve Türkiye'de 
Kadının Siyasetteki Yeri" konusunda bir sunum gerçekleștirdi. 

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun Cumhurbașkanlığı sistemine yönelik sunumunun ardından, 
KADEM Genel Bașkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar; 'Yeni Türkiye’nin Yumușak Gücü Sivil 
Toplum ve kadın katılımı' konusunda görüș paylașımında bulundu.

UETD EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ
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AK Parti Çevre, Șehir ve Kültür Bașkanlığı bir ilke imza atarak, ‘Çevre Yönetim Planı’nı hayata geçirecek.

AK Parti Genel Merkezi'nde bașlatılan proje ile birlikte, enerji verimliliğine yönelik farkındalık olușturmak için 
dikkat çekici bir kampanya bașlatıldı. 

Proje hakkında bilgi veren AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, “Milli servet olan ener-
jimizi muhafaza etmek ve enerjiye olan dıșa bağımlılığımızı en aza indirmek amacıyla ülke olarak hepi-
mizin üzerine düșen sorumluluklar var. Bizler evlerimizde, ofislerimizde tüm yașam alanlarımızda, çevre 
dostu uygulamaları hayata geçirebiliriz. Genel merkez binamızda bașlattığımız bu kampanya, Türkiye'de 
ilk olma özelliğini tașıyor. Çalıșmamızın bu duyarlılıkla tüm teșkilatlarımıza ve bütün Türkiye'ye yayıl-
masını hedefliyoruz” dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde uygulama kapsamında enerji tasarrufunu anlatan broșürler hazırlandı. Elektrik 
prizlerine ve elektronik cihazlara 'Mutlu yarınlar için enerjini boșa harcama', 'Enerji tasarrufuyla 
geleceğini aydınlat' 'Güzel günler enerji ister enerjini koru' sloganlarıyla enerji tasarrufunu anlatan notlar 
asıldı.

ÇEVRE, ŞEHİR VE KÜLTÜR BAŞKANLIĞI 
ENERJİ TASARRUFUNDA ÖNCÜ OLDU
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AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Șahin, 2017’ye Hakkari halkıyla ‘merhaba’ 
dedi.

Doğu ve batı illeri arasındaki gönül bağlarını daha da pekiștirmek amacıyla Ankara'dan 120 kișilik heyet 
Hakkari’ye ziyaret gerçekleștirdi.
 
Șahin ve beraberindeki heyet temaslarına, Yüksekova ilçesinde bir kafede vatandașlarla sohbet ederek 
bașladı. Șahin, "Ankara ve Hakkari kardeș illerimiz. Ankara'dan buraya, Hakkari halkıyla kucaklașmak, 
sohbet ve muhabbet amacıyla geldik. Bugün, Hakkari ve Ankara kardeșliği olarak 2016'yı uğurluyor, 
2017 yılına hep birlikte 'Merhaba' diyoruz." dedi.

Hakkari'nin Șemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını 
kaybeden, 1 Kasım 2015'te Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti Hakkari 1’nci sıra adayı Ahmet Budak'ı 
hatırlatan Șahin, merhuma Allah’tan rahmet diledi.

Yüksekova'daki ziyaretlerin ardından Hakkari'ye geçen heyet, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Bașkanı 
Servet Taș'ı ziyaret etti. Burada düzenlenen toplantıda bir konușma yapan Șahin, Hakkari'nin geçmiște 
ihmal edildiğine ve bunu telafi etmek için 15 yıldan bu yana kente önemli yatırımlar yaptıklarına değindi.

“TERÖRE KARȘI TAVRINIZ EN BÜYÜK DAYANAĞIMIZDIR”

Șahin, Hakkari halkının terörle mücadeledeki tavrının devletin elini güçlendirdiğine șu sözlerle dikkat çekti: 
"Devletimiz terörle mücadele konusunda çok önemli mesafeler katetti. Polisimizin gayreti, askerimizin 
cesareti, korucularımızın fedakarlığı ve sizlerin devletimizin yanında takılmıș olduğu tavır bu terör 
belasını bu topraklarda söküp atma konusunda bizim en büyük dayanağımızdır."

"İLELEBET BİRLİKTE YAȘAYACAĞIZ"

Gönüller arasındaki köprüleri güçlendirmek için bölgeye daha sık geleceklerini ifade eden Șahin, "Terör 
örgütünün bölgeye gelmemize, devletimizin bölgede güçlü olmasına gönlü razı olmuyor. Șiddetle, 
kanla, gözyașı ile aramızı açmaya çalıșıyorlar. Bizi ne kadar birbirimize düșürmeye çalıșırlarsa çalıșsın-
lar, bin yıldır bu topraklarda aynı kaderi yașadığımız gibi bundan sonra da ilelebet birlikte yașayacağız.” 
dedi.

Heyet, yeni yılın ilk gününde ise Hakkari’nin Bağıșlı köyünü ziyaret ederek sanatçı Aydın Aydın’ın evinde 
misafir oldu.

ŞAHİN, 2017’YE HAKKARİ HALKIYLA ‘MERHABA’ DEDİ
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Ataș, “Türkiye’nin geleceği için önemli bir adım olan Anayasa değișimi, mecliste müzakere edildikten sonra 
sözün gerçek sahibi milletimize götüreceğiz. İnanıyoruz ki milletimizde bu değișime olur verecektir” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan; mazlum milletlerin umudu, sesi ve nefesi olmuș bir liderdir.”

Cumhurbașkanımıza diktatör yakıștırması yapanlar bu milletin değerlerini yıllarca hiçe sayanlar olduğunu 
belirten Ataș, “Bugün, eskiden olduğu gibi kendi istedikleri gibi karar verme yetkisine sahip olamayanlar 
sadece kendi hayat tarzlarını dayatamadıkları için hezeyan içerisinde bu algıyı olușturmaya çalıșıyorlar. 
Recep Tayyip Erdoğan’ı sandıkla ve seçimle yenemeyeceğini anlayanlar tek adam algısı olușturmaya 
çalıșıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye’nin değil dünya mazlumlarının umudu olmuș, sesi 
olmuș, nefesi olmuș bir liderdir." diye konuștu.

Referandum mart sonu, nisan bașı gibi olacağını dile getiren Ataș; “Anayasa değișimi ülkemize; “İstikbal, 
İstiklal ve İstikrar” getirecektir.” dedi.

AK Parti ile siyaset, ayrıcalıklı zümrelerin elinden alınıp sözün gerçek sahibi olan millete verildiğini belirten 
Ataș, “2002 Genel Seçimleri’nden itibaren Allah’ın yardımı, sizlerin katkıları ve milletimizin teveccühü ile 
karșımıza çıkan tüm engelleri așarak hamdolsun bugünlere geldik. 2002’de devraldığımız Türkiye ile șimdiki 
Türkiye arasında hiç kimsenin inkâr edemeyeceği ciddi ve olumlu farklar olușturduk. Biz istiyoruz ki 14 yıllık 
bu istikrar uzun yıllar sürsün.” dedi.

“ANAYASA DEĞİŞİMİ; 
ÜLKEMİZİN İSTİKBALİ, İSTİKLALİ VE İSTİKRARIDIR”
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5 Ocak Perșembe günü İzmir’de gerçekleștirilen ve 2 kișinin șehit olduğu terör saldırısının ardından AK Parti Genel 
Bașkan Yardımcısı, Ar-Ge Bașkanı ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar, terör saldırısına ilișkin haber kanallarına 
açıklamada bulundu. Hotar "Güzel İzmir’imiz hem barıșın hem huzurun hakim olduğu bir ildi ama maalesef bu 
cümle ile bașlamak zorundayım 'İzmir'de niye bu tür olaylar olmuyor' șeklinde adeta temenni diyebileceğimiz 
yazılar ve paylașımlar vardı. Bugün böyle bir elim hadise yașadık, kahraman șehit polisimiz sayesinde bunun daha 
büyük olması engellendi." dedi.
 
Olayın hemen ardından İzmir’e giden Hotar, olay saatinden bir saat sonra İzmir adliyesinde bulunarak Cumhuriyet 
Bașsavcısı Mustafa Doğru’yu ziyaret ederek șu sözleri kaydetti;

Hotar, "Șunu gözden kaçırmayalım, Türkiye üzerine yerli ve yabancıların kurduğu tuzaklar, oynamak istediği oyun-
lar var. Bunlara gelmememiz lazım. Bunun örneklerini geçmiște gördük, bugün de gördük, inșallah gelecekte 
görmeyiz ama hazırlıklı olalım. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeșliğimizi koruyalım, bu oyunlara, provokasyonlara 
gelmeyelim. Bu menfur saldırı sadece İzmir’e değil tüm Türkiye’ye karșı yapılmıș bir saldırıdır, saldırılarının ülke 
huzurunu, birliği kardeșlik hukukunu asla yok edemeyeceğini ifade etti. Mücadelenin daha kararlı bir șekilde 
devam edeceğini vurgulayan Hotar, DEAȘ, PKK ve birçok terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke Türkiye’dir. 
Türkiye bugüne kadar nasıl mücadele ettiyse bundan sonra da mücadelesini devam ettirecektir.” Dedi.

Bașsavcı Mustafa Doğru’yu ziyaretinin ardından İzmir Milletvekilleri ile terör olayı sırasında yaralanan vatandașları Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret eden Hotar, yaralı vatandașların durumları hakkında bilgi alarak ailele- 
rini tek tek ziyaret etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar yaralı vatandașların ailelerine destek vermek amacıyla 
yanlarında bulunan Hotar hastane çıkıșında basın mensuplarına bilgi vererek “Yaralılarımızı ziyaret ettik ve takibini 
yapmaya devam edeceğiz. Șuanda yaralılarımızın durumu iyi Allah’a șükür. Allah’ım ailelerine bağıșladı. Șehi-
dimizin olması çok acı verici bir șey. Kahraman polisimiz sayesinde gerçekten çok büyük bir katliam önlendi. 
Ailelerine sabırlar diliyorum. Hepimizin bașı sağ olsun” dedi.

Hastane ziyaretinin ardından olayda șehit olan polisimiz Fethi Sekin ve kâtip Musa Can’ın ailesine bașsağlığı ziyaretin-
de bulunan Hotar, “Polis memuru Fethi Sekin, kahramanlığıyla șehadeti göze alarak pek çok insanımızın yaralan-
masının, șehit olmasının önüne geçmiștir. Bu vesileyle șehidimiz ile birlikte bütün güvenlik güçlerimizi tebrik 
ediyorum.’ Güvenlik güçlerimizin kahraman mücadelesi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam 
edecektir” dedi. 

İzmir adliyesinde düzenlenen cenaze törenine katılan Hotar, “Ailelerimiz bize șehitlerimizin emaneti, bizler elimizden 
geleni yapacak ve kendilerini yalnız bırakmayacağız. Bu hain saldırının failleri de en kısa sürede bulunacak ve 
cezalarını alacaktır. Terörle mücadele azmimizi hiç kimse kesintiye uğratamaz” dedi.

“Bİrlİğİmİzİ, beraberlİğimİzİ, kardeşlİğİmİzİ koruyalım,
bu oyunlara, provokasyonlara gelmeyelİm”
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Genel Bașkan Yardımcısı Yasin Aktay, Pursaklar Belediyesince düzenlenen "15 Temmuz Sonrası Yeni 
Türkiye Vizyonu" bașlıklı panele katıldı.

Aktay, 15 Temmuz'da Türk halkının, demokrasiyi ne kadar istediğini açıkça gösterdiğini ifade ederek, "Tür-
kiye, 15 Temmuz'dan sonra büyük bir musibetten kurtulmuștur. Bizim 15 Temmuz'dan sonra biraz daha 
birbirimize kenetlenmemiz lazım. Türkiye'de bir arınma ve temizlenme sürecine girilmiștir. Burada 
ortaya çıkan ayıklama zaman zaman yakınlarımıza kadar gelebiliyor. Bu kafa karıșıklıklarına neden 
olabiliyor, dikkatli olmalıyız." șeklinde konuștu.

Gündemde yer alan yeni Cumhurbașkanlığı sisteminin Türkiye'ye yeni vizyon kazandıracağını da dile 
getiren Aktay, ülkedeki mevcut yönetim sisteminin parçalı bir yapıya sahip olduğunu bildirdi.

"Türkiye'de birinin diğerine 'takoz koyabildiği' bir sistem var" diyen Aktay, șöyle devam etti:

"Bugünkü sistemde Cumhurbașkanıyla Bașbakanın farklı partilerden olma ihtimali var. Böyle bir ihtimal 
söz konusu olduğu zaman biri diğerine fren değil, takoz olur. Biz de bunları gördük. Cumhurbașkanının 
Ahmet Necdet Sezer olduğu Bașbakanın da Recep Tayyip Erdoğan olduğu dönemi yașadık. Parlamen-
toda çıkan bir kanunu Cumhurbașkanı, sırf takozluk olsun diye, yani 'burada bir yanlıș var, biraz daha 
gözden geçirin, bende bir katkıda bulunayım' diye değil, bir fren değil, tam bir takoz olma mekanizması 
olarak değerlendiriliyordu. Bu, yürütmeyi çok yavașlatan, verimliliği azaltan, ülkenin beden bütünlüğünü 
bozan bir etki yapıyor."

Bazılarının "Türkiye diktatörlüğe mi gidiyor?" gibi bir söylem kullandığını aktararak, 5 yıllığına seçilen bir 
kișiden diktatör olmayacağını kaydeden Aktay:

Bugünkü sistemde parlamentonun gerçek anlamda kendi fonksiyonunun yerine getiremediğini dile getiren 
Aktay, "Cumhurbașkanlığı sisteminde, bugün öngörülen anayasa sisteminde cumhurbașkanı halka bir 
meclis üzerinden hesap verecek, bir de halk tarafından seçileceği için doğrudan hesap verecek. Türki-
ye, daha tutarlı, daha etkili, daha verimli bir siyaset izleyebilen, bir faaliyet ortaya koyabilen bir ülke 
haline gelmiș olacak." diye konuștu. 

"TÜRKİYE'DE BİRİNİN DİĞERİNE 'TAKOZ KOYABİLDİĞİ' BİR SİSTEM VAR"
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“Anayasa değișikliğiyle  çok ama çok önemli bir așamayı geçmiș olacağız. Türkiye’ye vesayete son 
veren bir sistem hediye edeceğiz”.

Ak Parti Seçim İșleri Bașkanları Toplantısı 81 ilin Seçim İșleri Bașkanlarının katılımıyla, Genel Bașkan 
Yardımcısı Seçim İșleri Bașkanı Ahmet Sorgun bașkanlığında Genel Merkez de yapıldı.

Toplantıya Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Bașkanı Yıldız Seferinoğlu, Genel Merkez Seçim 
İșleri Bașkan Yardımcıları; Abdurrahman Öz, Ali İhsan Yavuz, Hilmi Bilgin, Hakan Çavușoğlu, Adem Yeșil- 
dal, Mehmet Altay, Yusuf Bașer, Hamza Dağ,  Genel Merkez Kadın Kolları Seçim İșleri Bașkanı Zeynep Gül 
Yılmaz ile YSK Temsilcisi Recep Özel de katıldı. Toplantı da referandum öncesi Seçim İșleri Bașkanlığı’nın 
çalıșmaları ele alınırken, konularında uzman Seçim İșleri Bașkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Ak Parti Bilgi 
Sistemleri( AKBİS), Hilmi Bilgin, Sonuç Alma Sistemleri(SAS), Yıldız Seferinoğlu’da Seçim Koordinasyon 
Merkezi(SKM)  ile ilgili sunum gerçekleștirdiler.

Toplantının açılıșında konușan Seçim İșleri Bașkanı Konya Milletvekili Av. Ahmet Sorgun mecliste anayasa 
değișikliğinin geçtiği günün içerisinde Seçim İșleri Bașkanlığı’nın yaptığı toplantının hem güzel bir tevafuk, 
hem de özel bir anlamı olduğunu söyledi. Yapılan Anayasa değișikliğiyle Türkiye’ye vesayete son veren bir 
sistemin hediye edileceğini ifade eden Sorgun ”yapılan bu değișiklik 1982 Anayasası üzerinde yapılan 
19.değișikliktir. Bugüne kadar 100 den fazla maddesi değișmiștir ancak anayasamız hala o vesayet 
ruhunu tașımaktadır.  Bu değișikle çok ama çok önemli bir așamayı geçmiș olacağız. Meclis gece 
gündüz çalıștı, farklı türde engelleme ve zorbalıklara rağmen Ak Parti ve MHP’li milletvekillerinin kararlı 
durușu ile hepsi așıldı. Șimdi inșallah Cumhurbașkanımızın da onayıyla emanet millete teslim edilecek” 
diye konuștu

Seçim İșleri Bașkanlığının bu süreçteki görevinin önemine dikkat çeken Genel Bașkan Yardımcısı Sorgun 
”Bu süreçte bizlerin üstlendiği görev çok önemli. Seçim ișleri olarak bizler en ufak bir gevșeklik göste- 
rirsek hakikaten Cumhurbașkanımızdan bașbakanımıza, partimizin bütün görevlilerine, gönüllülerine, 
gayret sarf edenlerimize, dua edenlerimize vefasızlık etmiș oluruz. Bizler bütün heyecanımızla, gayre-
timizle, bilgi birikimimizle, tecrübelerimizle herkesten daha fazla çalıșmalıyız ve çalıșacağız inșallah. 
Anketler ne söylerse söylesin,  kim ne konușursa konușsun biz hiçbir șekilde rehavete kapılmadan 
çalıșmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

SEÇİM İŞLERİ BAŞKANLARI TOPLANTISI GENEL MERKEZDE YAPILDI
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AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Bașkanı Öznur Çalık, güçlü sosyal politikalar için 
cumhurbașkanlığı sisteminin gerekli ve șart olduğunu belirterek, "Ülkemiz 15 yılda sosyal politikalar alan-
larında çok önemli reformlar yaptı. Bu kazanımları korumak, sürdürmek için; siyasi ve ekonomik istikrar 
olmazsa olmazımız. Bunun için güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacımız var." diye konuștu.

Genișletilmiș İl Sosyal Politikalar Bașkanları Toplantısı, AK Parti Genel Merkezi’nde yapıldı. Bașkan Çalık, 
Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya gelen İl Ana Kademe, Kadın, Gençlik Sosyal Politikalar Birim Bașkanları ile 
EKM VE YKM Bașkanlarına yeni kitap ve kitapçıkların tanıtımı, birimin çalıșmaları ile Yeni Cumhurbașkanlığı 
Hükümet Sistemi hakkında bilgiler verdi.

Toplantının açılıș konușmasını gerçekleștiren Bașkan Çalık; Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
liderliğinde, AK Parti Genel Bașkanı ve Bașbakan Binali Yıldırım’ın öncülüğünde çok önemli yeniliklere imza 
atıldığını, ulașımda, altyapıda, ekonomide, șehircilikte, milli savunmada, sanayide, tarımda, enerjide, sağlık-
ta, güvenlikte, eğitimde yatırımlar yapıldığını ve sosyal hizmetler bașta olmak üzere her alanda Türkiye’yi 
yüksek insani gelișmișlik seviyesine çıkarttıklarını ifade etti.  Bu kazanımları korumak, sürdürmek için siyasi 
ve ekonomik istikrar olmazsa olmazımız diyen Çalık;  2023, 2053, 2071 vizyonu için güçlü devlet, güçlü 
ekonomi, güçlü sosyal politikalar üçlüsünün halk oylaması sürecine gireceğini belirtti.

Genel Bașkan Yardımcıları Siyasi ve Hukuki İșler Bașkanı Hayati Yazıcı, Tanıtım ve Medya Bașkanı Cevdet 
Yılmaz, İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya toplantıya 
katılarak sunum gerçekleștirdi. Sosyal Politikalar Bașkan Yardımcıları da yeni kitaplar hakkında katılımcıları 
bilgilendirdi.

"Cumhurbașkanlığı Hükümet Sistemi daha güçlü sosyal politikalar demek"

Cumhurbașkanlığı Hükümet Sisteminin önemine dikkat çeken Bașkan Çalık, ‘’daha güvenli yarınlar, güçlü 
yönetim, güçlü millet, güçlü devlet demek, daha güçlü sosyal politikalar demektir. Bunun için halk 
oylamasında evet diyeceğiz" șeklinde konuștu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sİstemİyle 
Daha Güçlü Sosyal Polİtİkalar
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“Halka Hizmet, Hakka Hizmettir” anlayıșı ile toplumun tüm kesimlerine yönelik 
yürüttüğümüz politikalarımızla Türkiye’de yoksulluk sorununu çözüyor, tüm 
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“SOSYAL POLİTİKALARDA KUTLU YÜRÜYÜŞE DEVAM”
AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Bașkanlığı tarafından hazırlanan, 9 kitapçık ve 
2 kitap; Türkiye’de ‘sosyal politikaların dünü ve bugünü’ yaklașımıyla 2002 öncesi asos-
yal devletin 15 yılda hangi politikalarla gerçek bir sosyal devlete dönüștüğünün özeti 
olarak yayınlandı. AK Parti iktidarlarıyla hayata sokulan sosyal politikaların karșılaștırmalı 
verilerle birlikte yayına döküldüğü bu yayınlarda; sağlıktan eğitime, gençlerden yașlılara, 
engelli vatandașlardan șehit yakınları ve gazilere kadar ulusal veya uluslararası 
gerçekleștirilen hizmetleri görmek mümkün. 


