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TÜRKİYE
MART 2017 SAYI 106AK PARTİ YAYIN ORGANI YIL 14

BÜLTENİ

Veysi Kaynak
Başbakan Yardımcısı

Ahmet Sorgun
Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcısı

Yapılan değişikliğin esası, milletin 
yönetimini, milletin iradesine bırakmaktır

Dünya’nın her yerine uzanıp, nerede dertli varsa, 
Türkiye olarak oraya gidip az veya çok yardımda bulunacağız



www.kararimizevet.com

CUMHURBAȘKANLIĞI
HÜKÜMET SİSTEMİ HALK OYLAMASI

Cumhurbașkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması İçin Hazırlanan 
Kitapçıklarımıza ve Broșürlerimize 
www.kararimizevet.com 
websitemizden ulașabilirsiniz



Cevdet YILMAZ
Tanıtım ve 
Medyadan Sorumlu
Genel Başkan 
Yardımcısı

Ülkemiz, 16 Nisan 2017’de tarihi bir halk oylamasına gidecek ve anayasa 
değișikliğini oylayacaktır. Gazi Meclisimiz, kalıcı siyasi istikrar, hızlı ve 
etkili icraat, güçlü yasama, güçlü icraat, güvenli ve huzurlu Türkiye, birlik, 
uzlașma ve etkili yönetim ile öncü Türkiye için Cumhurbașkanlığı 
Hükümet Sistemini 339 oyla kabul etmiș ve milletimize sunmuștur. Artık 
söz de karar da milletindir.

Bu süreci daha iyi anlatabilmek için Parti olarak yazılı ve görsel bir çok 
çalıșmalar yaptık. Bu çalıșmalara kurumsal kılavuzumuzun yer aldığı  
www.kararimizevet.com adresinden ulașabilirsiniz. Süreci etkin ve 
bașarılı sürdürebilmek için bütün teșkilatlarımızın yapacakları çalıșmalar-
da bu içeriklere uymaları önem arz etmektedir.
 
Milletimizin 16 Nisan 2017’de sandığa gittiğinde neden EVET demesi 
gerektiğini anlatırken, Partimizin paylaștığı kitapçıklar ve broșürler sizlere 
yardımcı olacaktır. Bu kitapçıkları ve broșürleri halkımızla paylașmanız ve 
anlatmanız son derece önemlidir.

Milletimizin güçlü bir șekilde EVET kararı vermesiyle birlikte, ülkemiz 
2023 hedefleri ve sonrasında yoluna daha hızlı ve istikrarlı bir șekilde 
devam edecektir. Bunun için 16 Nisan gününe kadar rehavete kapıl-
madan, durmadan, yorulmadan çalıșmaya devam edeceğiz. Cenabı Allah 
yar ve yardımcımız olsun.

AK PARTİ ADINA SAHİBİ
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SORUMLU YAZI İȘLERİ MÜDÜRÜ

Ömer ARVASCEVDET YILMAZ
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
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TÜRKİYE MAARİF VAKFI'NDAN 
CERABLUSLU ÇOCUKLARA 

EĞİTİM DESTEĞİ

ENGELLERİ 
ORTADAN KALDIRAN HASTANE

Türkiye Maarif Vakfı, Cerablus'taki okullara verdiği destekle 
Suriyeli öğrencilerin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlıyor. 
Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde 
yaklașık 5 ay önce yeniden faaliyete geçen Șehit Sadık 
Hindavi İlkokulu, Türkiye Maarif Vakfı'nın sağladığı maddi 
ve manevi destekle eğitimde zirveye çıkmayı hedefliyor.

Erzincan'da, Sağlık Bakanlığınca engelliler için belirlenen 
standartların yüzde 90'ını yerine getirdiği için bu alanda 
Türkiye'deki en iyi hastane seçilen Mengücek Gazi Eğitim 
ve Araștırma  Hastanesi, adeta  engelleri  ortadan kaldırıp 
hastalarına șifa dağıtıyor. Kentteki  Kamu  Hastaneleri 
Birliğine bağlı Mengücek Gazi Eğitim ve Araștırma Hasta- 
nesi, Sağlık Bakanlığının engelliler için yapılması amacıyla 
belirlediği "engelsiz yașam" alanlarını olușturmak için bir 
süre önce çalıșma bașlattı.

TÜRKİYE'DEN İMPLANT 
TEKNOLOJİSİNE 
"BOR" İMZASI

Türk bilim insanlarınca, uluslararası patente sahip yerli 
teknolojiyle, kaplama malzemesi olarak  bor  madeninin 
kullanıldığı diș  implantı geliștirildi. Yeni teknoloji ile yapılan 
implantlar, kemiğin iyileșme sürecini kısaltacak ve 
dayanıklılığı artıracak.

TÜRKiYE AKTÜALiTE ATLASI



SAĞLIK HİZMETLERİNDEN 
MEMNUNİYET ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan "Yașam 
Memnuniyeti Araștırması"na göre, vatandașların 2003 
yılında yüzde 39,5 olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet 
oranı 2016 yılında 75,4'e yükseldi. Genel sağlık durum-
larından  memnuniyet  durumuna bakıldığında ise 
vatandașlar 2003'te yüzde 57 oranında "kendini iyi 
hissettiğini" belirtirken, bu oran 2016'da yüzde 72'ye ulaștı. 
Devlet hastanelerinden memnun olan vatandașların oranı 
da 2016 yılında yüzde 77,8'e çıktı. Sosyal Güvenlik 
Kurumunca, 2004 yılında halkın tedavi ve ilaç masraflarının 
yüzde 61,8'i karșılanırken, bu oran 2016'da yüzde 81,9 
oldu.

SANAL ALEMDE HARCAMA 
70 MİLYAR LİRAYA DAYANDI

İnternetten yapılan ödeme tutarı, 2016'da bir önceki yıla 
kıyasla yüzde 24,6 artarak 68 milyar 883 milyon liraya 
yükseldi. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden 
derlenen bilgilere göre, geçen yıl yerli kartlarla 256,5 
milyonu yurt içinde, 50,4 milyonu da yurt dıșında 
olmak üzere toplam 306,9 milyon adet ișlem gerçeklești. 

TÜRKİYE'NİN İLK 
YERLİ BAZ İSTASYONU 

İÇİN GERİ SAYIM

ASELSAN, Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK'ın, 
nisan ayında Rize'de canlı șebekeye bağlanarak 
kullanılacağını açıkladı. Ulaștırma, Denizcilik ve Haberleșme 
Bakanlığının desteği, Savunma Sanayii Müsteșarlığının 
koordinasyonunda ASELSAN ana yükleniciliğinde Netaș ve 
Argela'nın katkılarıyla Türk mühendisler tarafından geliști- 
rilen Türkiye'nin ilk milli baz istasyonu için operatörler 
tarafından toplam 750 sipariș sözleșmesinin imzalandığını 
belirtildi.



AB SIĞINMACILARIN 
GÖZALTINA ALINMASINI İSTEDİ

BM RAPORTÖRLERİNDEN 
İSRAİL'E İNSAN HAKLARI

 ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçișleri ve 
Vatandașlık İșlerinden Sorumlu Üyesi Dimitris             
Avramopoulos, sınır dıșı edilecek  sığınmacıların 
kaçmaması için gözaltına merkezlerinde tutulmasını isterk-
en, buraların İkinci Dünya Savașı sırasında milyonlarca 
insanın öldürüldüğü "toplama kamplarına" benzetilme- 
mesi gerektiğini söyledi.

Birleșmiș Milletler (BM) Özel Raportörleri, ișgal altındaki 
Filistin topraklarında temel insan hakları savunucuları ve 
örgütlerine tam anlamıyla saygı duyması için İsrail'e çağrıda 
bulundu. BM  ișgal altındaki Filistin Topraklarındaki 
İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk ve  BM 
İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Michel 
Forst tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, bölgedeki 
insan hakları savunucularının faaliyetlerine yönelik İsrail'in 
kısıtlamalarının giderek arttığı bildirildi.

İRAN'DA BAŞKENTİN
 TAŞINMASI PLANI

İran meclisinden 73 milletvekili, ülkenin lideri Ayetullah Ali 
Hamaney'den  bașkentin  Tahran'dan bașka bir șehre 
tașınmasını öngören  planın  uygulanmasına destek istedi. 
Tahran'ın kalabalık nüfusu, hava kirliliği, trafik yoğunluğu ve 
deprem riski gibi nedenler göz önüne alınarak hazırlanan ve 
Aralık 2013'te mecliste onaylanan tasarının uygulanmasını 
isteyen 73 milletvekilinin Hamaney'e mektup yazdığı 
öğrenildi.

DÜNYA AKTÜALiTE ATLASI



İSVEÇ'TE ZORUNLU ASKERLİK 
BAŞLIYOR

İsveç  hükümeti 2010 yılında kaldırılan zorunlu askerlik 
uygulamasını kadınlarda da geçerli olmak üzere yeniden 
yürürlüğe koyacağını  açıkladı. Hükümetin yazılı 
açıklamasında, 1 Ocak 2018'den itibaren zorunlu       
askerlik hizmetinin yeniden yürürlüğe gireceği bildirildi.     
Açıklamada, zorunlu askerliğin 1999 sonrasında doğan 
kadın ve erkekler için geçerli olacağı kaydedildi. 

ABD'YE GEÇEN YIL
 EN FAZLA HRİSTİYAN MÜLTECİ 

GİRİŞ YAPTI

ABD'de Trump yönetiminin aldığı, nüfusunun çoğunluğu 
Müslüman olan 7 ülkeye vize yasağı kararına karșın 
2016'da ülkeye en fazla Hristiyan mültecilerin giriș yaptığı 
belirtildi. ABD'de  bulunan Pew Araștırma Merkezi'nin 
(PEW) ABD Dıșișleri Bakanlığı Mülteci İșlem Merkezi'nden 
edindiği verilere göre, 2016 yılında ABD'ye giriș yapan 
mültecilerin yüzde 61'ini Hristiyanlar olușturdu.

GÜNEY SUDAN'IN 
BAZI BÖLGELERİNDE 
KITLIK İLAN EDİLDİ

Güney Sudan'da halkın  kıtlıkla mücadele ettiği bildirildi. 
Birleșmiș Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 
Dünya Gıda Programı (WFP), Gıda ve Tarım Örgütü 
(FOA) ile Güney Sudan hükümetinin yaptığı ortak yazılı 
açıklamada, ülkenin Unity eyaletine bağlı iki bölgesinde 
yașayanların açlıkla boğuștuğu belirtildi. 



DAİMA MİLLET
KARARIMIZ
EVET

Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı,  Genel 
Bașkanımız ve Bașbakanımız Binali Yıldırım ile eși 
Semiha Yıldırım'ın salona gelmesiyle bașladı. 

AK Parti, Cumhurbașkanlığı Hükümet Sistemi Halk 
Oylaması Tanıtım Toplantısı'yla 16 Nisan'da 
yapılacak halk oylaması için kampanya startını verdi.
Bașbakan Yıldırım, eși Semiha Yıldırım ile Ankara 
Arena'ya gelișinde, salon dıșında toplanan kalabalık 
tarafından coșkuyla karșılandı. Buradaki kalabalığa, 
"Bugün sel oldunuz, Ankara'yı doldurdunuz" diye 
seslenen Yıldırım, gönüllerinin 80 milyonu alacak 
kadar geniș olduğunu belirtti.

Bașbakan Yıldırım, șunları söyledi:

"Bugün Türkiye'nin aydınlık yarınlarına kapı arala- 
yacak, muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi 
ulaștıracak 16 Nisan halk oylaması için resmen 
kampanyamızı bașlatıyoruz. Bugünden itibaren siz 
değerli yol arkadașlarım, gençler, hanımefendiler, 
beyefendiler, bütün teșkilatımız, Bursa, İzmir, 
Zonguldak, Kütahya, Kepez, Șanlıurfa, Erzurum, 
Erzincan, Kastamonu, dünürlerim siz de hoș gel- 
diniz. Türkiye'nin her ilinden, ilçesinden, her 
renginden, her kokusundan ülke insanı 80 milyon 
akın akın burada ve yükselen bir ses var. Meydan-
lardan güçlü Türkiye için, sürekli istikrar için kara-
rımız, 'Evet'. İște karar, iște gelecek."

Konușmasında Cumhurbașkanı Recep Tayyip  
Erdoğan'a selam gönderen Bașbakan Yıldırım, 
"Eminim ki kutlu yürüyüșün ilk adımını atan kurucu 
liderimiz, Cumhurbașkanımız, bu muhteșem 
tabloyu izliyor. Buradan Cumhurbașkanımıza, 
Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımızı gönderi-
yoruz." ifadelerini kullandı. 
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GÜCÜMÜZ MİLLET 
KARARIMIZ EVET

Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız Binali 
Yıldırım, Ankara Arena Spor Salonu'nda düzen-
lenen, Cumhurbașkanlığı Hükümet Sistemi Halk 
Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı'nda 
konușma yapmak üzere kürsüye Ümit Yılmaz'ın 
seslendirdiği "Evet ile güçlü Türkiye" șarkısının 
bir kısmını seslendiren 8 yașındaki Azra Ecemsu 
Gümüș ile çıktı. 

Kürsüye beraber çıktığı Ecemsu'ya, "Hani o 
güzel șarkıda diyorsun ya, çocuklar için, yarın-
lar için diyorsun ya, aydınlık gelecek için diyor-
sun ya, Allah'ın izniyle șu muhteșem kadro, 
yarınları inșa edecek inanmıș teșkilat, sana 
aydınlık Türkiye'yi emanet edecek." diye sesle-
nen Bașbakan Binali Yıldırım, dünyanın bütün 
çocuklarını selamladı.  

Tanıtım toplantısının yapıldığı salonu dolduran 
teșkilat mensupları, misafirler ve salon dıșında 
ve televizyonlardan kendilerini takip eden 
vatandașları selamlayan Bașbakan Yıldırım,  
șöyle konuștu:

"Gençler ki o gençler, AK Parti'nin gençleri, 
sizi unutur muyum. Heyecanınız daim olsun. 
Kocaeli, coșkunuz hiç eksilmesin, İzmir, 
yolunuz her daim açık olsun. Hepinizi 
Aydın'dan, Menderes'ten, Van'dan, Șanlıur-
fa'dan, Kocaeli'den, Kütahya'dan, Balıke-
sir'den, Erzincan'dan, Sivas'tan, Ağrı'dan, 
Kayseri'den, Gaziantep'ten, Diyarbakır'dan, 
Șırnak'tan, Niğde'den... Yurdun her bir 
köșesinden akın akın gelen değerli yol 
arkadașlarımız hepinizi en güzel kalbi duygu-
larımla selamlıyorum." 

"Üzerimde bir selam var, üzerimde bir emanet 
var." diyen Bașbakan  Yıldırım, "İnanıyorum ki 
șu anda ekranları bașında milyonlar da bu 
selamı cevapsız bırakmayacak. Ezilenlerin gür 
sesi, suskun dünyanın hür sesi, göründüğü gibi 
olan, gücünü milletten alan, adam gibi adam, 
kurucu genel bașkanımız Cumhurbașkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan. Size selamlarını getir-
dim değerli yol arkadașlarım. Buradan öyle bir 

'evet' deyin ki, milyonlar sesinizi duysun" ifade-
lerini kullandı.

"Liderimizin, kurucu genel bașkanımızın, 
Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetine sahip 
çıkıyor muyuz?" diye soran Yıldırım, salondaki- 
lerin "Evet" cevabı üzerine, "Allah sizden razı 
olsun, iște bu. Rabbim bu muhabbetinizi azalt-
masın, arttırsın. Rabbim șu güzel kardeșliği, șu 
kutlu yol arkadașlığını daim etsin. Rabbim 
ülkemizden, milletimizden, tüm insanlıktan 
rahmetini eksik etmesin. Bize bu güzel ülkeyi, 
istiklalimizi emanet eden bütün șehitlerimizi 
rahmetle anıyoruz, mekanları cennet olsun." 
dedi.

“Eksikliğini Hissediyoruz”
Özellikle yad etmek istediği bazı isimlerin bulun-
duğunu belirten Bașbakan  Yıldırım, șunları söy- 
ledi:

"Terörle mücadele sırasında ülkenin birliği için, 
dirliği için, istiklali için hayatını seve seve veren 
bütün șehitlerimize, 15 Temmuz alçak darbe 
girișiminde, bayrak için, vatan için, ülke için 
hayatını seve seve veren bütün șehitlerimize, 
Bab'da, Fırat Kalkanı'nda hayatını kaybeden 
değerli kahraman silahlı kuvvetlerimizin men-
suplarına ve bütün gazilerimize buradan 
minnet, șükranlarımızı sunuyor, șehitlerimize 
Allah'tan rahmet diliyorum. 

Bugün bu muazzam toplantımızı gerçekleștiri-
yoruz ama bir eksikliği hissediyoruz. Bizim, AK 
Parti'nin kurulușundan bugüne bütün etkin-
liklerimizi gerçekleștiren ve bugünlere birlikte 
geldiğimiz șehit Erol Olçok kardeșimizi ve oğlu 
Abdullah Tayyip'i de burada özellikle anmak 
istiyorum, mekanları cennet olsun. Ömer Halis-
demir'den Halil Kantarcı'ya, Mustafa Can-
baz'dan Fethi Sekin'e bütün șehitlerimizi 
rahmetle, șükranla anıyorum, mekanları 
cennet olsun."
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MADDE 1
• 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine 
“bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 
tarafsız” ibaresi eklenmiștir.

ANAYASA  DEĞİSİKLİĞİ 
PAKETİ MADDELERİ

MADDE 2
Milletvekili sayısını 550’den 600’e çıkarıyor.

MADDE 3
Seçilme yașını 25’ten 18’e indiriyor.

MADDE 4
• TBMM ve Cumhurbașkanlığı Seçimleri 4 yılda birden 
5 yılda bire çıkıyor ve aynı gün yapılıyor.
• Cumhurbașkanlığı Seçiminde iki turlu sistem 
uygulanıyor.

MADDE 5
• Meclisin verdiği güvenoyunu bizzat millet veriyor.
• Millet Cumhurbașkanını doğrudan seçtiği için 
kurulacak hükümete de 5 yıllığına güvenoyu vermiș 
oluyor.

MADDE 6
• Meclisin denetim yetkisi güçleniyor, Meclis 
denetlemesi “Meclis araștırması”, “genel görüșme” ve 
“yazılı soru” ile yapılıyor.
• Cumhurbașkanı ve hükümet üyeleri için Meclis 
sorușturması daha kapsamlı hale getiriliyor.
• Yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi 
mecburiyeti getiriliyor.

MADDE 7
• Cumhurbașkanının adaylık ve seçim șartları 
tanımlanıyor.
• “Cumhurbașkanı seçilenin, varsa partisi ile ilișiği 
kesilir” hükmü kalkıyor.
• Cumhurbașkanı siyasi parti üyesi olabiliyor.
• Cumhurbașkanlığı süresi 2 dönemle, yani en fazla 10 
yılla sınırlandırılıyor.
• Cumhurbașkanlığı seçiminde partiler için aday 
gösterme șartları genișletilip kolaylaștırılıyor.
• Vatandașlar da (100 bin imza ile) Cumhurbașkanı 
adayı gösterebiliyor.

MADDE 8
• Yönetimde çift bașlılık ortadan kalkıyor.
• Cumhurbașkanı ile Bașbakanın yetkileri birleștiriliyor.
• Cumhurbașkanı yürütmenin bașı 
oluyor.
• Cumhurbașkanı, 
yardımcılarını ve bakanları 
atama ve görevden alma 
yetkisine kavușuyor.
• Üst düzey kamu yöneticilerini atama ve görevden 
alma yetkisine kavușuyor.
• Cumhurbașkanlığı Kararnamesi çıkarma hakkı 
kazanıyor.

MADDE 9
• Cumhurbașkanı hem yetkili hem de sorumlu oluyor.
• Denetim ve cezai sorumluluk geliyor.
• Cumhurbașkanı sorușturulabiliyor ve gerek görülürse 
Yüce Divana yollanıyor.
• Sorușturma açılan Cumhurbașkanı erken seçim 

kararı alamıyor.
• Yüce Divanda mahkum olursa, 
Cumhurbașkanlığı görevi sona eriyor.

MADDE 10
•  Hükümeti Cumhurbașkanı kuruyor.
• Cumhurbașkanı, bir veya daha fazla Cumhurbașkanı 
yardımcısı atayabiliyor.
• Cumhurbașkanı yardımcıları ve bakanlara denetim ve 
cezai sorumluluk getiriliyor. 
• Yasamayla yürütme ayrıldığı için, bakan olarak 
atanan milletvekilinin TBMM’deki vekilliği düșüyor.

MADDE 11
• Cumhurbașkanına ve TBMM’ye, seçimleri karșılıklı 
yenileme yetkisi tanınıyor.
• Bu durumda iki seçim birlikte yapılıyor.
• İki seçim aynı anda yenilendiği için, tek taraflı 
seçimlerin yenilenmesi söz konusu olamıyor.
• Cumhurbașkanı seçimleri yenilerse kendi süresini de 
kısaltmıș oluyor.
• Birlikte seçimlerin yenilenmesi, kriz potansiyelini 
büyütmemenin ve uzlașma arayıșının güvencesi 
oluyor.

MADDE 12
• Olağanüstü hal, 15 Temmuz hain darbe girișiminin 
sonuçları ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, 
yeniden tanımlanıyor.
• OHAL ilanı yetkisi, yürütmenin bașı olduğu için 
Cumhurbașkanına aktarılıyor.
• Cumhurbașkanı OHAL ilanını ve OHAL 
kararnamelerini Meclisin onayına sunuyor.
• Meclisin OHAL’i uzatma, kısaltma ya da kaldırma 
yetkisi bulunuyor.

MADDE 13
• Askeri yargı tümüyle kaldırılıyor.
• Sadece disiplin mahkemelerine 
izin veriliyor.
• Yargıda birlik geliyor, asker ve 
sivil ayrımı ortadan kalkıyor.

MADDE 14
• HSYK’nın yapısı ve seçim yöntemi değișiyor, adı 
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) oluyor.
• HSK’nın 4 üyesi Cumhurbașkanı,7 üyesi de TBMM 
tarafından nitelikli çoğunlukla seçiliyor.
• Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet 

ve gruplașma son buluyor, milletvekillerinin iradesi 
öncelik kazanıyor.
• Yeni düzenlemeyle FETÖ tipi yapılanmaların HSK’ya 
etki etme imkanı ortadan kaldırılıyor.

MADDE 15
• Bütçe kanunu teklifini hazırlayıp TBMM’ye sunma 
yetkisi Cumhurbașkanına veriliyor.
• Cumhurbașkanının TBMM’ye kanun sunma yetkisi 
bütçe kanunuyla sınırlandırılmıș oluyor.
• Bütçe kanunu Mecliste görüșülüp karara bağlanıyor.
• Bütçe kanunu Mecliste onaylanmazsa, hükümet 
bütçesiz kalmasın diye, öncelikle geçici bütçe yapılıyor.
• Bu da olmaz ise yenisi kabul edilene kadar, bir önceki 
yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak 
yürürlüğe konuyor.

MADDE 16
• Bașbakanlık kurumu Cumhurbașkanlığı ile birleșiyor.
• Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait 
oluyor.
• Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme Kurulunun ișleyiși 
içine alınıyor.
• Jandarma Genel Komutanı MGK üyesi olmaktan 
çıkıyor. 
• Cumhurbașkanlığı Kararnameleri anayasal yargı 
denetimine alınıyor.
• Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor.

MADDE 17
• Cumhurbașkanlığı ve Meclis seçimleri 3.11.2019 
tarihinde yapılacak.
• Cumhurbașkanı ve Meclis bu tarihe kadar görevine 
devam edecek.
• Halk Oylamasından kabul sonucu çıkarsa, 6 ay içinde 
Meclis gerekli kanuni düzenlemeleri yapacak ve yeni 
içtüzüğü çıkartacak.
• HSK üyeleri 30 gün içinde seçilecek ve 40’ıncı 
günün ardından göreve bașlayacak.

MADDE 18
• Bu değișiklik paketindeki kimi hükümler ilk seçimlerin 
yapıldığı tarihte, kimileri ise seçim takviminin bașladığı 
tarihte yürürlüğe giriyor.
• Anayasa değișikliği Resmi Gazete’de yayınlanır 
yayınlanmaz Cumhurbașkanının partili olmasının 
önündeki engel kalkıyor.
 • HSK devreye giriyor ve yargıda birlik sağlanıyor.
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MADDE 2
Milletvekili sayısını 550’den 600’e çıkarıyor.

MADDE 3
Seçilme yașını 25’ten 18’e indiriyor.

MADDE 4
• TBMM ve Cumhurbașkanlığı Seçimleri 4 yılda birden 
5 yılda bire çıkıyor ve aynı gün yapılıyor.
• Cumhurbașkanlığı Seçiminde iki turlu sistem 
uygulanıyor.

MADDE 5
• Meclisin verdiği güvenoyunu bizzat millet veriyor.
• Millet Cumhurbașkanını doğrudan seçtiği için 
kurulacak hükümete de 5 yıllığına güvenoyu vermiș 
oluyor.

MADDE 6
• Meclisin denetim yetkisi güçleniyor, Meclis 
denetlemesi “Meclis araștırması”, “genel görüșme” ve 
“yazılı soru” ile yapılıyor.
• Cumhurbașkanı ve hükümet üyeleri için Meclis 
sorușturması daha kapsamlı hale getiriliyor.
• Yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi 
mecburiyeti getiriliyor.

MADDE 7
• Cumhurbașkanının adaylık ve seçim șartları 
tanımlanıyor.
• “Cumhurbașkanı seçilenin, varsa partisi ile ilișiği 
kesilir” hükmü kalkıyor.
• Cumhurbașkanı siyasi parti üyesi olabiliyor.
• Cumhurbașkanlığı süresi 2 dönemle, yani en fazla 10 
yılla sınırlandırılıyor.
• Cumhurbașkanlığı seçiminde partiler için aday 
gösterme șartları genișletilip kolaylaștırılıyor.
• Vatandașlar da (100 bin imza ile) Cumhurbașkanı 
adayı gösterebiliyor.

MADDE 8
• Yönetimde çift bașlılık ortadan kalkıyor.
• Cumhurbașkanı ile Bașbakanın yetkileri birleștiriliyor.
• Cumhurbașkanı yürütmenin bașı 
oluyor.
• Cumhurbașkanı, 
yardımcılarını ve bakanları 
atama ve görevden alma 
yetkisine kavușuyor.
• Üst düzey kamu yöneticilerini atama ve görevden 
alma yetkisine kavușuyor.
• Cumhurbașkanlığı Kararnamesi çıkarma hakkı 
kazanıyor.

MADDE 9
• Cumhurbașkanı hem yetkili hem de sorumlu oluyor.
• Denetim ve cezai sorumluluk geliyor.
• Cumhurbașkanı sorușturulabiliyor ve gerek görülürse 
Yüce Divana yollanıyor.
• Sorușturma açılan Cumhurbașkanı erken seçim 

kararı alamıyor.
• Yüce Divanda mahkum olursa, 
Cumhurbașkanlığı görevi sona eriyor.

MADDE 10
•  Hükümeti Cumhurbașkanı kuruyor.
• Cumhurbașkanı, bir veya daha fazla Cumhurbașkanı 
yardımcısı atayabiliyor.
• Cumhurbașkanı yardımcıları ve bakanlara denetim ve 
cezai sorumluluk getiriliyor. 
• Yasamayla yürütme ayrıldığı için, bakan olarak 
atanan milletvekilinin TBMM’deki vekilliği düșüyor.

MADDE 11
• Cumhurbașkanına ve TBMM’ye, seçimleri karșılıklı 
yenileme yetkisi tanınıyor.
• Bu durumda iki seçim birlikte yapılıyor.
• İki seçim aynı anda yenilendiği için, tek taraflı 
seçimlerin yenilenmesi söz konusu olamıyor.
• Cumhurbașkanı seçimleri yenilerse kendi süresini de 
kısaltmıș oluyor.
• Birlikte seçimlerin yenilenmesi, kriz potansiyelini 
büyütmemenin ve uzlașma arayıșının güvencesi 
oluyor.

MADDE 12
• Olağanüstü hal, 15 Temmuz hain darbe girișiminin 
sonuçları ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, 
yeniden tanımlanıyor.
• OHAL ilanı yetkisi, yürütmenin bașı olduğu için 
Cumhurbașkanına aktarılıyor.
• Cumhurbașkanı OHAL ilanını ve OHAL 
kararnamelerini Meclisin onayına sunuyor.
• Meclisin OHAL’i uzatma, kısaltma ya da kaldırma 
yetkisi bulunuyor.

MADDE 13
• Askeri yargı tümüyle kaldırılıyor.
• Sadece disiplin mahkemelerine 
izin veriliyor.
• Yargıda birlik geliyor, asker ve 
sivil ayrımı ortadan kalkıyor.

MADDE 14
• HSYK’nın yapısı ve seçim yöntemi değișiyor, adı 
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) oluyor.
• HSK’nın 4 üyesi Cumhurbașkanı,7 üyesi de TBMM 
tarafından nitelikli çoğunlukla seçiliyor.
• Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet 

ve gruplașma son buluyor, milletvekillerinin iradesi 
öncelik kazanıyor.
• Yeni düzenlemeyle FETÖ tipi yapılanmaların HSK’ya 
etki etme imkanı ortadan kaldırılıyor.

MADDE 15
• Bütçe kanunu teklifini hazırlayıp TBMM’ye sunma 
yetkisi Cumhurbașkanına veriliyor.
• Cumhurbașkanının TBMM’ye kanun sunma yetkisi 
bütçe kanunuyla sınırlandırılmıș oluyor.
• Bütçe kanunu Mecliste görüșülüp karara bağlanıyor.
• Bütçe kanunu Mecliste onaylanmazsa, hükümet 
bütçesiz kalmasın diye, öncelikle geçici bütçe yapılıyor.
• Bu da olmaz ise yenisi kabul edilene kadar, bir önceki 
yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak 
yürürlüğe konuyor.

MADDE 16
• Bașbakanlık kurumu Cumhurbașkanlığı ile birleșiyor.
• Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait 
oluyor.
• Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme Kurulunun ișleyiși 
içine alınıyor.
• Jandarma Genel Komutanı MGK üyesi olmaktan 
çıkıyor. 
• Cumhurbașkanlığı Kararnameleri anayasal yargı 
denetimine alınıyor.
• Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor.

MADDE 17
• Cumhurbașkanlığı ve Meclis seçimleri 3.11.2019 
tarihinde yapılacak.
• Cumhurbașkanı ve Meclis bu tarihe kadar görevine 
devam edecek.
• Halk Oylamasından kabul sonucu çıkarsa, 6 ay içinde 
Meclis gerekli kanuni düzenlemeleri yapacak ve yeni 
içtüzüğü çıkartacak.
• HSK üyeleri 30 gün içinde seçilecek ve 40’ıncı 
günün ardından göreve bașlayacak.

MADDE 18
• Bu değișiklik paketindeki kimi hükümler ilk seçimlerin 
yapıldığı tarihte, kimileri ise seçim takviminin bașladığı 
tarihte yürürlüğe giriyor.
• Anayasa değișikliği Resmi Gazete’de yayınlanır 
yayınlanmaz Cumhurbașkanının partili olmasının 
önündeki engel kalkıyor.
 • HSK devreye giriyor ve yargıda birlik sağlanıyor.
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BİR OLDUK BİRLİK OLDUK
AYRILMAYIZ BİZ

BİR VATANDA HARMAN OLDUK
KARDEŞ OLDUK BİZ

80 MİLYON TEK BİR YÜREK
TÜRKİYE’YİZ BİZ

DİRİLİŞE EVET
YÜKSELİŞE EVET

VATAN İÇİN MİLLET İÇİN
HEP BİRLİKTE EVET/MİLYONLARCA EVET

SEVDAMIZDAN VAZGEÇMEYİZ
BAŞKOYMUŞUZ BİZ 

HEP BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ 
TEK MİLLETİZ BİZ

ALPER KIŞ

MİLYONLARCA

EVET
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BİZ İRİYİZ DİRİYİZ,
BİZ BERABER KARDEȘİZ

HEP BİRLİKTE VERELİM EL ELE
OLSUN GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE

HEP BİRLİKTE VERELİM EL ELE
EVET İLE GÜÇLÜ TÜRKİYE

EKMEĞİM AȘIMSIN BENİM
TOPRAĞIM SUYUMSUN BENİM

EVİM OCAĞIM UMUDUM YARINIM
CANIM ÜLKEM GÜZEL VATANIM

TEK MİLLET VE TEK BAYRAK İÇİN
TEK DEVLET VE TEK VATAN İÇİN
HEP BİRLİKTE VERELİM EL ELE

EVET İLE GÜÇLÜ TÜRKİYE

TÜM ȘEHİTLER GAZİLER İÇİN
AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN

ÇOCUKLAR İÇİN YARINLARIMIZ İÇİN
EVET İLE GÜÇLÜ TÜRKİYE

TEK MİLLET VE TEK BAYRAK İÇİN
TEK DEVLET VE TEK VATAN İÇİN
HEP BİRLİKTE VERELİM EL ELE

EVET İLE GÜÇLÜ TÜRKİYE

ÜMİT YILMAZ

EVET
İLE GÜÇLÜ TÜRKİYE
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ÖNCE MEMLEKET 
TABİİ Kİ EVET
Halk oylaması sürecindeki ilk mitingini Kahramankazan'da 
gerçekleștiren Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız Binali 
Yıldırım, devletin içine çöreklenerek, ihanet edeceği günü 
bekleyen bir grup azılı teröristin 15 Temmuz'da  harekete 
geçtiğini, buna karșı Kahramankazanlılar'ın Üstad Necip 
Fazıl gibi 'zaman bendedir, mekan bendedir' diyerek 
darbecilere, millet ve demokrasi düșmanlarına canları 
pahasına meydanları dar ettiklerini belirtti. 

Bașbakan Yıldırım, ilçe halkının alçak girișime karșı 
onurlu, haysiyetli bir direniș ortaya koyduğunu, 8 bin 
kișiyle darbecilerin ele geçirdiği Akıncı Üssü'nü 
kușattığını söyledi.

Uçaklar kalkmasın diye bütün yılın emeğini, ekinini, 
tarlasını yakanların da Kahramankazanlılar 
olduğunu anımsatan Bașbakan Yıldırım, "Darbeye 
karșı ilk sivil dayanıșmayı, direniși bașlatan da 
yine sizlerdiniz. Traktörlerini Akıncı Üssü'nün 
giriș çıkıșını kapatmak için gözden çıkaran da 
sizdiniz. Allah yolunda vatan için ilk șehidi 
veren yine Kahramankazan ilçesi oldu. İște bu 
yüzde bu destan sizin eseriniz" ifadesini 
kullandı.

Bașbakan Yıldırım konușmasının devamında, 
"Siyasi görüș farklılıklarımızı artık bir kenara 
bırakalım. Mevzubahis olan memleketse, 
mesele memleketse gerisi teferruat. Bu 
ișin kavgası olmaz, bu ișin kutuplașması 
olmaz. Gittiğimiz her yerde șunu 
söylüyoruz. 16 Nisan günü sandığa siyasi 
kimliğimizle gitmeyeceğiz. Millete 
hassasiyetimizle, birliğimizle, 
kardeșliğimizle gideceğiz. Bizler, 
hizmet eriyiz, 15 yılda Ankara'nın, 
Kazan'ın çehresine hep birlikte șahit 
olduk. Bilkent'teki șehir hastanemiz 
bitmek üzere. Ankara-İzmir arasında 
sefer yapacak yüksek hızlı tren 
hattının çalıșmaları son hızıyla 
devam ediyor. Yeter mi, yetmez. 
Çünkü, Ankaralılar, Kahramanka-
zanlılar elbette her șeyin en iyisine 
layık” ifadelerini kullandı.
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"MEMLEKET SEVDALILARI EVET DİYOR"
Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız Binali Yıldırım, 
AK Parti Avrupa Seçim Koordinasyon Merkezi 
tarafından Oberhausen Arena'da düzenlenen, 
Almanya ve Avrupa'nın çeșitli kentlerinden gelen Türk 
vatandașların yoğun ilgi gösterdiği "Memleket 
Sevdalıları Evet Diyor" etkinliğine katıldı.

Programda vatandașlara hitap eden Bașbakan 
Yıldırım, konușmasına "Bizi bağrınıza bastığınız, 
muhabbetle karșıladığınız, așkınız ve samimiyetiniz 
için hepinizden Allah razı olsun. Sizlere Türkiye'deki 
akrabalarınızın, soydașlarınızın, kardeșlerinizin, 80 
milyon vatandașımızın selamlarını getirdim. Sizlere 
ay yıldızlı al bayrağımızın, șehit ailelerimizin, Meh-
metçikimizin selamını getirdim." diyerek bașladı.

Vatandașlara Cumhurbașkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın selamını da ileten Bașbakan  Yıldırım, 
șöyle devam etti:

"Sizler, burada, gurbette iyiyseniz, biz de iyiyiz. Siz 
rahatsanız, biz de rahatız. Siz güvendeyseniz, biz de 
güvendeyiz. Sanmayın ki sizleri unutuyoruz, bilin ki 
sizin kalbinizin yarısı buradaysa yarısı da anavatan-
da, Türkiye'de atmaktadır. Aynı șekilde bizim de 
kalbimizin yarısı Türkiye'deyse yarısı da burada, 
sizinle beraber atmaktadır. Unutmayın, asla yalnız 
değilsiniz. Burada asla yalnız değilsiniz. Sizin 
arkanızda Türkiye'den 80 milyon kardeșinizin 
desteği ve duası var. Sizin arkanızda ümmetin 
desteği, duası var. Sizin arkanızda Bașbakanınız 
Binali Yıldırım, Cumhurbașkanınız Recep Tayyip 
Erdoğan var. Sizin arkanızda Türkiye, aziz Türk 
milleti var. Kendinizi asla yalnız hissetmeyeceksi- 
niz."

Yurt dıșındaki vatandașların, zor șartlarda çalıșarak, 
didinerek kazançlarını Türkiye'nin kalkınması, 
büyümesi ve ilerlemesi için büyük bir kaynağa 
dönüștürdüğünü belirten Yıldırım, "Sizin hakkınız 
ödenmez. Türkiye'nin kalkınma tarihi yazılırken sizin 
ortaya koyduğunuz fedakarlıklar mutlaka tarihe 
altın harflerle yazılacaktır. Türkiye'nin geleceğinin 
inșasında aldığınız görev için sizlere șükranlarımı 
sunuyorum." dedi.

Bașbakan Yıldırım, konușmasında 16 Nisan'da halk 
oylaması yapılacağını anımsatarak, "Yurt dıșında 
temsilcilerimiz de Avrupa'da, dünyanın her yerinde 
3 milyona yakın seçmen oy kullanacak. Seçim 
buralarda biraz erken bașlayacak. 27 Mart'ta 
bașlayıp 9 Nisan'da sona erecek." dedi.

Bașbakan Yıldırım, salonda toplanan vatandașlara 
"Hazır mısınız?" sorusunu yönelterek, "Öyle bir 
cevap verin ki, sadece Almanya değil bütün Avrupa, 
bütün dünya duysun. Türkiye'de 80 milyon 
kardeșiniz duysun. Sandığa gitmeye, sandıkları 
patlatmaya hazır mısınız? 9 Nisan'a kadar ev ev 
kapı kapı kardeșlerimizle bulușmaya, kucaklașma-
ya hazır mısınız? Büyük, güçlü Türkiye için var 
mısınız? İstikrar, huzur, refah için hazır mısınız?" 
șeklinde konuștu.

Vatandașların "Evet" diyerek karșılık vermesi üzerine 
Bașbakan  Yıldırım, "Mașallah, Avrupa bu iși 
bitirmiș. Allah'ın izniyle burada iș tamam. Sandığın 
rengi belli oluyor. Sandığın rengi ay yıldızlı bay-
rağımızın rengi. Ayın ve yıldızın rengi burada, onlar 
bağımsızlığımızın sembolü. Yıldızlar șehitlerimizin 
bir ișaretidir." ifadelerini kullandı.
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"YOLLARI BÖLERİZ AMA 
TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ"

Cumhurbașkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 
Bașbakanımız Binali Yıldırım Aksaray 15 Temmuz 
Milli İrade Meydanı'nda gerçekleștirilen Tuz Gölü 
Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan 
kamu yatırımlarının toplu açılıș törenine katıldı.

Törende yaptığı konușmada, açılıșı yapılan eserle- 
rin Aksaraylılara hayırlı olmasını dileyen Bașbakan 
Yıldırım, Aksaray'ın tarih boyunca medeniyetlerin 
buluștuğu bir kavșak olduğunu, günümüzde özel-
likle kuzeyi, güneye bağlayan bir geçiș noktası 
olma özelliği tașıdığını belirtti.

Bașbakan Yıldırım, AK Parti'nin, iș bașına geldiği 
ilk günden itibaren kurucusu Recep Tayyip 
Erdoğan'ın liderliğinde, memleketin her köșesine 
olduğu gibi Aksaray'da da hizmetleri, eserleri bir bir 
gerçekleștirdiklerini ifade etti.

Sorunlara kararlılıkla eğildiklerini dile getiren 
Bașbakan Yıldırım, Aksaray'ın da bundan nasibini 
aldığını, 15 yılda Aksaray'a 5 milyar lira değerinde 
yatırım ve destek sağladıklarını vurguladı.

Aksaray'da 4 bin konut yaptıklarını dile getiren 

Bașbakan Yıldırım, "Koca Aksaray'da 17 
kilometre bölünmüș yol vardı. Bölünmüș yol mik-
tarını 175 kilometreye çıkardık. Tam 10 kat. 
Aksaray'ın güzel insanları, yolları böldük, hayat-
ları birleștirdik, yolları böldük, Türkiye'yi 
birleștirdik. Yolları böldük, milleti birleștirdik, 
gönülleri birleștirdik. Yolları böleriz ama Türki-
ye'yi böldürtmeyiz. Ay yıldızlı bayrağımızı indirt-
meyiz" diye konuștu.

Aksaray'ın 15 Temmuz'da destan yazdığını belirten 
Bașbakan Yıldırım, "Siz FETÖ eșkıyasına karșı 
demokrasiye sahip çıktınız, Türkiye'ye sahip 
çıktınız, geleceğimize sahip çıktınız. Sizlere ne 
kadar teșekkür etsek azdır. İște bu 15 Temmuz 
Meydanı'nın dili olsa da söylese o geceyi" dedi.

Bașbakan Yıldırım, Aksaray ile Ankara, Konya, 
Nevșehir ve Niğde'yi bölünmüș yollarla birbirine 
bağladıklarını, Aksaray-Ortaköy-Kırșehir yolunun 
tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, Güzel- 
yurt-Çiftlik yolunu da tamamlayarak, bu yıl hizmete 
alacaklarını bildirdi. Bașbakan Yıldırım, 400 yataklı 
eğitim ve araștırma hastanesinin yapımını da en 
geç yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını söyledi.

23AK Parti Mart 2017     15.YIL



BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA 
16,8 MİLYAR LİRA TASARRUF

TÜRKİYE’DEKİ 
BÖLÜNMÜŞ 
YOL AĞI

6 BİN 101
KİLOMETRE

25 BİN 197 
KİLOMETRE

Bölünmüş yolların sağladığı en önemli faydaların başında, 
trafik güvenliğinin artmasıyla kazaların azalması ve kazalardaki ölüm 

oranının düşmesi geliyor

2003

2016
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BÖLÜNMÜŞ YOLLARIN KATKISI

EKONOMİK 
KARŞILIĞI 

16 MİLYAR 
809 MİLYON 
LİRA

Yıllık 
282 milyon saat 

zaman

1 milyar 712 
milyon litre akaryakıt 

tasarrufu 

3,26 milyon 
ton daha az emisyon 

salınımı 

CO2

TÜRKİYE’DEKİ TOPLAM YOL AĞI  67 BİN 161 KİLOMETRE

TL

TL

TL

TL
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"TARİHİ BİR KARARIN AREFESİNDEYİZ"

Kahramanmarașlılara ayrı ayrı sevgi- 
lerini ve selamlarını ilettiğini belirten 
Cumhurbașkanı Erdoğan, "Kahra- 
manmaraș'ın mert evlatlarını, 
kadirșinas insanlarını, edelerini 
gönülden selamlıyorum. Her biri 
birbirinden kıymetli güzel adam-
ların, șairlerin, mütefekkirlerin, 
gönül insanlarının memleketi Kah-
ramanmaraș'ı hürmetle selam-
lıyorum" diye konuștu.

"Maraș, Maraș, can Maraș, canlara 
canan Maraș" diyen Cumhur-
bașkanı  Erdoğan, șöyle devam etti:

"Canlara canan olan, kahraman-
lığını isminde tescillendiren Maraș, 
Türkiye'nin sigortasıdır, garantisi-
dir. Çünkü bu șehir düșman 
ișgaline karșı kimseden yardım 
beklemeden, destek beklemeden, 
kendi bașına direnmiș bir șehirdir. 
Bu șehrin insanları kendi iradeleriy- 
le organize olmuș ve kendi bilekle- 
rinin, yüreklerinin hakkıyla düșman-
larını tam 97 yıl öne 12 Șubat 
1920'de bağırlarından söküp 
atmıștır. Türk milleti Sütçü İmam'ın 
attığı o ilk kurșunla yanmaya 
bașlayan, Rıdvan Hoca'nın nefes 
vererek harladığı o hürriyet ateșini, 
vatanına, inancına, bayrağına, 
ezanına yönelik her saldırıda yeni- 
den yükselmiștir."

Cumhurbașkanı Erdoğan, referan-
dum sürecine yönelik olarak, "Yeni 
ve tarihi bir kararın arifesindeyiz. 
Aslında kökleri oldukça eskiye 

dayanan ancak Cumhuriyet döne-
minde de hiç bitmeyen yönetim 
sistemi arayıșımızda yeni bir yola 
giriyoruz. Meclis onayına dayalı 
bașbakanlık hükümeti sisteminden 
millet onayına dayalı cumhur-
bașkanlığı hükümeti veya cumhur-
bașkanlığı sistemine geçiyoruz" 
dedi.

Artık hükümeti, milletin, seçtiği cum-
hurbașkanı aracılığıyla doğrudan 
kuracağını anlatan Cumhurbașkanı  
Erdoğan, "Milli iradenin tecellisinin 
üzerinde kara bir bulut gibi dolașan 
vesayet güçlerinin devri öyle 
șahıslara bağlı olarak değil, sistem 
itibariyle inșallah tamamen 
kapanıyor" șeklinde konuștu.

Cumhurbașkanı  Erdoğan, birilerinin 
16 Nisan'da yapılacak halk 
oylamasına "bambașka anlamlar" 
yüklemeye çalıșmasının kafaları 
karıștırmaması gerektiğinin altını 
çizerek, Kasım 2002'den bu yana 
her seçimde, halk oylamasında, aynı 
çarpıtmanın yapıldığını ifade etti.

"Her defasında milletimizden hak 
ettikleri dersi almalarına rağmen 
tekrar ve tekrar aynı hezeyanları 
ortaya saçmaktan geri durmuyor-
lar" diyen Cumhurbașkanı  Erdoğan, 
dünya ve Türkiye'nin değiștiğini, o 
zaman doğan çocukların artık 
delikanlı olduğunu ve oy kullanma 
yașına geldiğini ancak bu kișilerin, 
yerlerinden bir milim bile kımıldama-
dığını ifade etti.
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Cumhurbașkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Müftülük Mey-
danı'nda Kahramanmaraș'ta yapımı tamamlanan eserlerin 

toplu açılıș törenine katıldı.
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"KUTLU YÜRÜYÜŞ YOLUNDA
ŞEHİR ŞEHİR KALKINMA"

Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız Binali 
Yıldırım, Antalya’nın Kemer ilçesinde bir 
otelde AK Parti Yerel Yönetimler Bașkanı Erol 
Kaya’nın koordinasyonunda, "Kutlu Yürüyüș 
Yolunda Șehir Șehir Kalkınma" sloganıyla 
düzenlenen Belediye Bașkanları İstișare ve 
Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Türkiye'yi bir baștan bir bașa imar etmek için 
çıktıkları kutlu yolda tüm belediye bașkanları-
na bașarılı ve bereketli çalıșmalar dileyen 
Bașbakan Yıldırım, AK Parti olarak Türki-
ye'nin en büyük siyasi kadrosuna sahip 
olduklarını, așkla, imanla, heyecanla yeniden 
tazelenmek için istișare ve değerlendirmeler 
yapmak üzere, turizmin bașkenti Antalya'da 
toplandıklarını belirtti.

 “Milletimiz İle
İstikametimiz Hep 

Aynı Oldu”
Enerji, güç ve azim yenilemek için birlikte, 
omuz omuza olduklarını, uzun ince bir yolda 
gündüz gece yürüdüklerini ifade eden 
Bașbakan Yıldırım, "Rabbime hamdolsun ki 
milletimiz ile yolumuz, yönümüz, istikame-
timiz hep aynı oldu, olmaya da devam 
edecek. Bu salonda bulunan bütün belediye 
bașkanlarımız, milletvekillerimiz, bakan-
larımız, bütün AK Parti kadroları ilk günden 
itibaren milletimizin teveccühüne mazhar 
olmak için kolları sıvayıp durmadan, 
yılmadan çalıștınız. Size yakıșan, görev 
sürenizin tek bir gününü bile boșa geçirme-
den, hizmet için gece gündüz çalıșmak. 
Sizler de tam olarak bunu yapıyorsunuz" 
diye konuștu.

Bașbakan Yıldırım, belediye bașkanlarının 
ülkeyi doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyi ile 
geleceğe hazırlamak için var güçleriyle gayret 
gösterdiklerini vurgulayarak, yapılan bütün 
güzel ișler için bașkanlara șükranlarını sundu.

“16 Nisan 'Da
Türkiye'ye Yeni Bir 

Bahar Gelecek”
Belediye bașkanlarının gelecek çalıșmaların-
da da AK Parti'ye yakıșan șekilde canla bașla 
gayret göstereceklerinden emin olduğunu 
anlatan Bașbakan Yıldırım, șunları söyledi:

"Önümüzde bir halk oylaması var, tarih 
netlești. 16 Nisan Pazar günü bir kez daha 
milletimiz sandığa gidecek. Daha güzel bir 
gelecek, daha güçlü bir Türkiye, daha 
kalkınmıș șehirler için sandığa gideceğiz. 
Sandıkta gerekeni yapmaya hazır mısınız? 
Șehirlerimizi daha mamur, insanlarımızı 
daha mutlu kılmak için var mısınız? 
Ekmeğinizi așınızı, ișinizi daha da büyütmek 
için hazır mısınız? Türkiye'yi dize getirmek 
isteyen alçaklara millet dersi vermek için 
var mısınız? Cumhurbașkanımızın dün 
anayasa değișikliğini onayladığını biliyor-
sunuz. Bugün itibarıyla artık takvim çalıș-
maya bașladı. 16 Nisan'a kadar inșallah 
Türkiye'yi bir baștan bir bașa dolașacağız, 
bütün vatandașlarımızla bulușacağız, bütün 
evleri, kapıları çalacağız ve vatandașımıza 
doğruyu anlatacağız, daima doğruyu 
söyleyeceğiz. Kafaları karıștıranlara karșı, 
milletimizin doğruları öğrenmesi için var 
gücümüzle gayret edeceğiz. İnșallah 16 
Nisan 'da Türkiye'ye yeni bir bahar gelecek. 
Șimdiden uğurlu, kademli olsun."
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"TEK MİLLET, 
TEK VATAN, TEK BAYRAK, 

TEK DEVLET "

Bașbakanımız Binali Yıldırım, Antalya Spor 
Salonu'nda düzenlenen kamu hizmetlerinin toplu 
açılıș töreninde yaptığı konușmada, bugün millete 
hizmet yolunda yeni bir adım attıklarını, Antalya'ya 
çok büyük fayda sağlayacak yatırımları hizmete 
açtıklarını belirtti.

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözde șehirlerin-
den Antalya'ya yeni eserler kazandırmanın heye-
canını yașadıklarını ifade eden Bașbakan Yıldırım, 
Aksaray'da Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile açılıșlar yaptıklarını hatırlattı.

Salondakilere, Cumhurbașkanı Erdoğan'ın selamını 
ileten Bașbakan Yıldırım, "Türkiye'yi karıș karıș 
yeniliyor, șehir șehir imar ediyoruz. Her șey millet 
için her șey Türkiye için. Bitmek tükenmek bilmeyen 
așkla, șevkle milletimize hizmet ediyoruz" dedi.

Bașbakan Yıldırım, Antalya'da toplam maliyeti 650 
milyon olan 62 projenin açılıșını gerçekleștirdiklerini 
dile getirerek bu eserlerin Antalya'ya hayırlı olmasını 
diledi.

AK Parti'nin "tek bașına, iș bașına" dediği günden 
bu yana, șehre 18 katrilyon yatırım ve destek 
sağladıklarını anlatan Bașbakan Yıldırım, Antalya'nın 

bunlardan daha fazlasını hak ettiğini vurguladı.

Antalya'ya geçmiș yıllarda eğitim, spor, ulaștırma, su, 
baraj, tarım ve enerji alanlarında yapılan yatırımları 
anımsatan Bașbakan Yıldırım, Cumhurbașkanı 
Erdoğan'ın hayali olan șehir hastanelerinden birini de 
Antalya'ya kazandıracaklarını bildirdi.

Bașbakan Yıldırım, ülkenin demokrasisi, istikrarı ve 
gelecek hedeflerini teminat altına alacak bir adımın 
arifesinde olunduğunu söyledi.

Anayasa değișikliğiyle artık hiçbir vesayetçi gücün ve 
çılgının ülkeyi geriye götüremeyeceğine ișaret eden 
Bașbakan Yıldırım, "Her daim umutla, kararlılıkla 
ileriye bakacağız. Cumhurbașkanımızın onayıyla 
halk oylaması süreci bașladı, inșallah 16 Nisan'da 
sandık bașındayız. Daha güçlü bir Türkiye için adım 
adım yürüyoruz" diye konuștu.

Bașbakan Yıldırım, artık söz ve kararın millette 
olduğunu aktararak vatan toprağının her köșesinde 
hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini, illere 
yeni hizmet ve açılıșlarla gideceklerine dikkati çekti.
"Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet " 
ifadesini kullanan Bașbakan Yıldırım'a salondakiler 
"Evet" karșılığını verdi.
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AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı ve İzmir 
Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar, ''Cum-
hurbașkanlığı Hükümet Sistemi, 
Konușmacı - Hatip ve Hatibe Eğitim 
Programı''  açılıș konușmasını yaptı. 
Ardından AK Parti Genel Bașkan Yardım-
cısı Hayati Yazıcı, TBMM Anayasa Komis- 
yonu Bașkanı Mustafa Șentop, Cumhur-
bașkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
bașdanıșmanı Mehmet Uçum, katılım-
cılara Anayasa değișikliğini anlattı. Kișisel 
gelișim uzmanı Fatih Akbaba, kișiler arası 
iletișim konusunda ders verdi. Program 
sonunda AK Parti Genel Bașkanı ve 
Bașbakan Binali Yıldırım referandum için 
konușmacı olarak seçilen isimlere sesle-
nerek, “Her güzel iș ‘Evet’ ile bașlar” 
dedi.

Bașbakan Yıldırım, "Hep söyledik yine 
söylüyoruz; bu anayasa 1982 model, 
yolda kalıyor, tekliyor. Hayırcılar, 'Bir 
ittirirsek çalıșırız belki' diyor. Çalıșmaz 
kardeșim, milleti boșuna yormayın. 
Vatandaș 16 Nisan'da sandığa gidecek, 
darbe ürünü bu anayasayı değiștirecek, 
evet mührünü vuracak, iși bitirecek." 
dedi.

Bașbakan Yıldırım, "Vesayetin her 
türlüsüne dur demek için", "Milletin 
üstünde bir güç kabul edilmemesi için", 
"Daha geniș temsil gücü olan bir Meclis 
için", "Bağımsız, tarafsız yargı için", 
"Gençlerin siyasete atılması için", "Etkili 
yürütme, etkili demokrasi için", 
"Gençlerin sesinin daha gür çıkması 
için", "Kutuplașma değil kucaklașma 
için", "Çatıșma değil uzlașarak çalıșma 
için" anayasanın değiștirilmesi gerektiğini 
vurguladı.

Yıldırım, iktidarları boyunca muhalefet ve 
vesayet odaklarının çeșitli șekillerde 
hızlarını kesmeye çalıștıklarını kayde- 
derek, “Hizmetlerimizi engellemeye 
çalıștılar ama AK Parti haktan ve halktan 
aldığı güçle, ilk günkü heyecanla, gece 
demeden, gündüz demeden, yılmadan, 
yorulmadan kutlu yürüyüșüne devam 
etti, bundan sonra da edecek” ifadesini 
kullandı. 

AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı ve İzmir 
Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar, ''Cum-
hurbașkanlığı Hükümet Sistemi, 
Konușmacı -  Hatip ve Hatibe Eğitim  
Programı'' kapsamında yaptığı konuș-
mada Referandum sürecinde basın yayın 
organlarında birçok kișinin görüșlerini 
"evet" veya "hayır" yönünde beyan 
ettiğini dile getirdi ve "Bu noktada, 'evet' 
demek ülkemizin kaderini belirleyen, 
gelișimini belirleyen, onun önünü açan 
noktada çok önemli." dedi.

Muhalefetin anayasa değișikliğine yönelik 
"rejim değișikliği" söylemlerine değinen 
Hotar, "Rejim değișikliği olmadığı gibi 
rejime bağlılık da artmaktadır. Bir kere 
șundan hepimiz çok eminiz, 1923'te 
Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti 
ilan etmesiyle Türkiye rejimini seçti ve 
konu kapandı. Biz burada bir hükümet 
sistemi öneriyoruz ‘’ ifadelerini kullandı.

Hotar, Cumhurbașkanlığı hükümet siste-
minde ki güçlü yürütme sayesinde, herke-
sin șikayetçi olduğu siyasi bürokrasinin 
olumsuz yanlarının ortadan kaldırılacağına 
dikkati çekerek, "Bu bir değișimin 
bașlangıcı adeta yeniden diriliș 
hareketi." dedi.

AK Parti AR-GE Bașkanlığı tarafından referandum sürecinde Cum-
hurbașkanlığı hükümet sistemini halka anlatmak için her ilden 3 kiși 
belirledi. Bu isimlere, parti genel merkezinde “Cumhurbașkanlığı 
Hükümet Sistemi, Konușmacı - Hatip ve Hatibe Eğitim Programı” 

toplantısında eğitim verildi.

“VESAYETİN HER TÜRLÜSÜNE DUR DEMEK 
İÇİN, MİLLETİN ÜSTÜNDE BİR GÜÇ KABUL 

EDİLMEMESİ İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI 
SİSTEMİNE EVET”



Cumhurbașkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Bahreyn'e gerçekleștirdiği ziyaret kapsamında 
Four Seasons Otel'de Uluslararası Barıș 
Enstitüsü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ofisi 
tarafından düzenlenen konferansta katılım-
cılara hitap etti.

Türkiye olarak Bahreyn’le ilișkilere özel bir 
önem verdiklerini vurgulayan Cumhurbașkanı 
Erdoğan, “Bahreyn’in güvenlik huzur ve 
istikrarını kendi güven ve istikrarımızdan ayrı 
görmüyoruz. Terörle mücadelesinde 
Bahreyn’in yanında olduğumuzu ve 
olacağımızı bu vesileyle tekrar vurgulamak 
istiyorum. Zira Bahreyn bașta 15 Temmuz 
darbe girișimi olmak üzere son dönemde 
Türkiye’nin terör örgütlerine karșı verdiği 
mücadelenin en büyük destekçisi olmuștur” 
diye konuștu. 

Cumhurbașkanı Erdoğan, kritik bir döneme 
tekabül eden bu ziyaretinin Bahreyn’le 
dayanıșma bağlamında önemine ișaret 
ederek, konușmasına șöyle devam etti:

“Küresel bir dönüșüm sürecinde, dünyanın 
en sıkıntılı bölgesinde, acıların ve umutların 
kol kola yürüdüğü bir coğrafyada hep birlikte 
yașıyoruz. Ne bizim ne de sizlerin bașka bir 
vatanları olmadığına göre bu coğrafyada 
yașamayı sürdüreceğiz. Öyleyse hep birlikte 
bölgemizdeki sorunların çözümü, huzurun, 
refahın, kardeșliğin, istikrarın güçlenmesi 
için neler yapabileceğimiz noktasında oturup 
konușmalıyız. Artık kuru sözlerle, hamasetle, 
taktik manevralarla geçiștiremeyeceğimiz 
zor ve kritik tercihlerde bulunmak durumun-
da olduğumuz bir süreçteyiz. Adeta bir ateș 
çemberiyle kușatılan İslam coğrafyası 
gerçekten çok sancılı günler yașıyor, ağır bir 
imtihandan geçiyor.

Yüzyıllardır barıșın adresi olan bu coğrafya 
maalesef günümüzde acıyla, terörle, gerilim-
le, yıkımla, bombalarla anılıyor. 6 yıldır Suri-
ye’de çocuklar gökyüzüne baktıklarında 
gökyüzünün maviliğini değil ölüm saçan 
uçakları, hayallerini ve bedenlerini parça-

layan varil bombalarını görüyor. Binlerce 
yıllık İslam medeniyetine ev sahipliği yapmıș 
mimarisi, kütüphaneleri, camileri, türbeleri, 
ilim, hikmet ve irfanın merkezi olmuș bu 
topraklar ateș, kan ve gözyașıyla yeniden 
dizayn ediliyor. Etnik kimlik, dil, kabile, renk 
ve mezhep temelinde birbirlerine 
yabancılaștırılan Müslümanlar Suriye’de, 
Irak’ta, Libya’da, Yemen’de ve daha pek çok 
yerde kendi kendilerini tüketiyor. Arap ve 
İslam medeniyetinin göz bebeği șehirlerin 
terör örgütlerinin, yabancı güçlerin vekalet 
ve yıpratma savașlarının sahası haline geti-
rilișini hep birlikte takip ediyoruz. İnsanlık 
vicdanının suskun kaldığı bu durum karșısın-
da muktedirler ellerini ovușturmakla, riyakar-
lar ise ne yazık ki timsah gözyașları dök- 
mekle meșguldür."

"Peki tüm bu olup bitenler bütün bu olayların 
karșısında bizler yani bu bölgenin binlerce 
yıllık sahipleri ve sakinleri olarak ne yaptık? 
Bu kanı, gözyașını ve zulmü engellemek için 
ne çaba harcadık?" diye soran Cumhur-
bașkanı Erdoğan, "Mazlumların gözyașlarını 
dindirecek, kardeș kavgasını engelleyecek 
ne tür adımlar attık, maalesef bu sorulara bir 
çoğumuz gönül rahatlığıyla tatmin edici 
cevaplar veremiyoruz. Her birimizin kendi 
bağımsız devletimizin sınırları içinde yașıyor 
olması kafi değildir” ifadesini kullandı.

Cumhurbașkanı Erdoğan, "Tüm bölgenin, 
tüm İslam aleminin, hatta insanlığın geleceği 
için birlik olma, birlikte hareket etme zamanı 
çoktan gelmiștir. Komșuları zillet içinde 
yașarken, aynı dili konuștuğu, aynı kıbleye 
yöneldiği kardeșleri zulüm görürken, hiçbir 
ülke, hiçbir toplum sadece kendi konforunu, 
sadece kendi geleceğini düșünemez. Zira bu 
coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortak-
tır. Bu topraklarda mazimiz de istikbalimiz de 
müșterektir. Bugün Suriye’nin, Irak’ın, 
Libya’nın oralarda yașayan kardeșlerimizin 
bașına gelenlerin yarın bizlerin de bașına 
gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Bu sebeple 
daha sonra değil hemen harekete geçmemiz 
gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.  

34 AK Parti Mart 2017     15.YIL

“BU COĞRAFYADA 
KADERİMİZ DE KEDERİMİZ DE ORTAKTIR”



35AK Parti Mart 2017     15.YIL



Bașbakanımız Binali Yıldırım, Malta Ticaret Borsası'nda düzenlenen Malta-Türkiye İș 
Forumu'nda yaptığı konușmada, Malta'daki resmi temaslarının sonuna yaklașırken 
iș dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bașbakan Yıldırım, kendisinden önce Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hakkında 
konușan Malta Bașbakanı Joseph Muscat'ın sözlerine atıfta bulunarak, İngiltere 
Bașbakanı Therasa May ile düzenledikleri ortak basın toplantısında May ve kendi- 
sine sorulan soruyu hatırlattı.

Bir gazetecinin "Sayın May siz AB’den çıkma kararı veren bir Bașbakan, Sayın 
Yıldırım siz de AB’ye girmek isteyen bir ülkenin Bașbakanısınız" șeklinde soru 
sorduğunu anımsatan Bașbakan Yıldırım, “Benim cevabım çok basitti. 'Giren 
pișman, çıkan pișman' dedim. Dolayısıyla bu AB böyle bir șey. Allah sonumuzu 
hayretsin" diye konuștu.

Bașbakan Yıldırım, diplomatik ilișkilerin 50. yılında Malta'da bulunduklarını, Türki-
ye'den bașbakan düzeyinde ilk ziyaret olması dolayısıyla ziyaretin hatırlanacak bir 
özelliğinin olduğunu söyledi.

Malta'ya güçlü bir ekiple geldiklerini, ülkenin nüfusunu birden artırdıklarını ifade eden 
Bașbakan Yıldırım, iki ülkenin birbirine benzeyen çok sayıda ortak özelliğinin 
olduğunu, Akdeniz’in güzelliklerini paylaștıklarını belirtti. 

Bu nedenle birçok konuda çok daha kolay anlaștıklarına dikkati çeken Bașbakan 
Yıldırım, sözlerine șöyle devam etti:

“Malta dünyada büyük kriz olmasına rağmen, AB’de büyüme neredeyse yok 
olmasına rağmen her yıl büyümesini kararlılıkla sürdüren ender AB ülkelerinden 
biri. Böyle bir bașarıyı elde ettikleri için Sayın Muscat ve ekibini tebrik ediyorum. 
Türkiye olarak ilișkileri çok geliștirmek istiyoruz. Son 2 yılda ticaret hacmimizde 
ciddi bir azalma var. Bu tabii küresel ekonomik krizle ilgili geçici bir durum. Bunu 
süratle telafi edecek elimizde imkanların olduğunu düșünüyorum. Özellikle birkaç 
alanda Türkiye ile Malta arasında çok ciddi iș birliği geliștirilebilir. İlișkiler ekonomi 
alanında ve diğer alanlarda hızla büyüyebilir. Örneğin karșılıklı yatırımlar. Bugün 
itibariyle 500’den fazla Türk yatırımcı 1,3 milyar dolarlık yatırım hacmiyle iș 
yapıyorlar. Bankalarımız 90’lı yıllardan bu yana faaliyette. Malta ile çok daha 
önemli projeleri gerçekleștirebiliriz."

Bașbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malta’nın 
bașkenti Valletta’daki temaslarının ardından kentteki Türk askeri șehitliğini de ziyaret 
ederek, çelenk bıraktı.
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Bașbakanımız Binali Yıldırım, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünya Turizm Foru-
mu'nun açılıș töreninde, konușma notlarının sıralamasının karıștığını fark edince, "Temel, 
konușma yapmaya niyetlenmiș, salona gelmiș, kürsüye davet etmișler. Bakmıș ki notları 
burada olduğu gibi birbirine karıșmıș, bir türlü bașlayamıyor konușmaya. Diyor ki 'Buraya 
gelirken ne konușacağımı bir Allah biliyordu bir ben. Șimdi artık sadece Allah biliyor" fıkrasını 
anlattı.

Turizmin bütün ülkelerin ekonomik ve kültürel gelișmeleri bakımından çok önemli bir sektör 
olduğuna değinen Bașbakan  Yıldırım,  Dünya Turizm Forumu'nun turizm konusunda yeni ufuk-
lar açacağına inandığını ifade ederek, yeni turizm sezonunun için bereketli olması temennisinde 
bulundu.

Bașbakan Yıldırım, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya Turizm Forumu'nun geniș bir katılımla 
gerçekleștirildiğini dile getirerek, șu bilgileri verdi:

"Bu yılki toplantıda 3 bini așan dünyanın değișik yerlerinden katılımcı olmak üzere toplamda 
11 bin civarında misafiri ağırlıyoruz. Nerede ağırlıyoruz? Dünya șehri İstanbul'da ağırlıyoruz. 
Buraya Asya'dan, Afrika'dan, Arap Yarımadası'ndan, Kafkaslar'dan, Ortadoğu'dan, Ameri-
ka'dan, Balkanlar'dan, dünyanın dört bir köșesinden gelen misafirlerimiz var. Bugün aramız-
da Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı, Makadonya Yabancı Yatırımlar Bakanı, Benin Kültür 
ve Turizm Bakanı, Zimbabve Turizm ve Ağırlama Bakanı, Bosna Hersek Çevre ve Turizm 
Bakanı, Gana Turizm Bakanı, Somali Bilișim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Bakanı, 
Türk Konseyi Genel Sekreteri Ramil Hasanov, Mozambik Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, 
Tayvan Turizm Genel Direktörü, Kırgızistan Kültür Turizm Direktör Yardımcısı, Türkmenistan 
Turizm Komitesi Bașkanı, Kosova Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı, Kamboçya Turizm 
Genel Müdür Yardımcısı, Filipinler Turizm Bakanlığı yetkilisi, Özbekistan Turizm Gelișim 
Komite Bașkanı ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanı bulunuyor. Dünyanın bütün renkleri, 
değișik kültürleri İstanbul'da bir araya geldik ve bugün küresel turizmi, geleceği konușacağız, 
bilgilerimizi, tecrübelerimizi paylașacağız"

Son yıllarda dünya üzerinde en çok kendinden söz ettiren șehirlerin bașında İstanbul'un gel- 
diğini belirten Bașbakan Yıldırım, "Ekonomisiyle, ticaretiyle, sanatıyla, gündelik hayatın 
zenginliğiyle İstanbul, gerçekten bir açık hava müzesi. 5 kıtanın esintilerini, ezgilerini, sesle- 
rini, tatlarını ve renklerini yansıtan bu mübarek șehir, insanlığın barıș içinde bir arada yașadığı 
asırların zengin izlerini tașıyor. Burada, bütün zenginliğiyle, canlılığıyla yașatılmaya devam 
eden bir medeniyet birikimi var." dedi.

Potansiyellerini bildiklerini ve ülkelerinin güzelliklerini ortaya çıkarmak için daha çok misafirle 
paylașmak istediklerini söyleyen Bașbakan Yıldırım, sözlerini șöyle tamamladı:

"Bu yoldaki Kültür ve Turizm Bakanımızın gayretlerini takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz, 
bașarılarının devamını diliyoruz. Bu duygu ve düșüncelerle bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
Dünya Turizm Forumu'nun ülkemize, bölgeye ve bütün insanlığa hayırlı, uğurlu olmasını 
diliyorum. Son olarak diyorum ki; değerli misafirler, burada lütfen kendinizi evinizde gibi 
hissedin, İstanbul'da kendinizi kendi șehrinizde gibi hissedin, İstanbul'un sesinde kendi 
sesinizi, İstanbul'un nefesinde kendi nefesinizi hissedeceksiniz. Bir kez daha Türkiye'ye bu 
güzel ülkeye geldiğiniz için teșekkür ediyorum."

DÜNYA
TURİZM FORUMU
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Bașbakan Yardımcısı
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  15 Temmuz Darbe Girișimini ilk 
duyduğunuz an neler hissettiniz? 
Darbe sonrasında FETÖ’ye karșı 
yürütülen mücadeleyi nasıl buluyor-
sunuz?

Türkiye, 14 yıllık AK Parti iktidarları 
boyunca özellikle iki alanda çok zorlu 
mücadeleler verdi. Bir demokratikleșme 
alanında bir de kalkınma alanında. 
Dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi. Bir 
yandan büyük kalkınma atılımları yapıl-
ması sağlandı. Savunma sanayiinde, 
tarım alanında, akla gelebilecek her 
alanda büyük yatırımlar yapıldı. Bir 
yandan da Anayasa ve yasalardaki 
antidemokratik maddeler büyük oranda 
temizlendi, ortadan kaldırıldı. Türkiye 
dünya ülkeleri tarafından demokrasinin 
yıldız ülkelerinden biri olarak kabul 
edildi. 

14 yıl sonra Türkiye’de tekrar darbe 
girișiminin konușulmasına çok üzüldüm. 
Gerçekten çok üzüldüm. Dünyanın en 
büyük 18. Ekonomisi, dünyadan 30 
milyona yakın turist çeken bir ülkede, 
bir yandan artık hedefini uzay bilimle- 
rine, uzayda olmaya yükseltmiș bir ülke. 
Bir yandan 3,5 milyon mülteciye ev 
sahipliği yapan ve hiçbir sorun çıkma-
yan bir ülke neden böyle bir darbe 
girișimine muhatap oldu? Ortada 
yönetilemeyen bir ülke yok. Parlamento 
ișlevini yerine getiriyor, hükümet 
yerinde, Cumhurbașkanı çalıșıyor, yargı 
organları çalıșıyor ve 14 yıl sonra gel- 
diğimiz nokta ilk defa meșru, demokra-

tik anayasal bir hükümetin șemsiyesi 
altında bir silahlı kuvvetler var. İlk aklım-
dan geçenler bunlardı.

Türkiye bu 14 yılda, cumhuriyet 
tarihimizdeki kazanımlar kadar neredey-
se kazanım elde etmiști. Bunların kısa 
sürede heba olacağını düșündüm. 
Darbelerden sonra hep öyle olmuștur 
çünkü. Biz 14 yıllık bunca emek, bunca 
gözyașı, bunca gayret, alınteri sonunda 
tekrar en bașa döneceğiz. Bu ülke bunu 
hakedecek ne yaptı? AK Parti bunu 
hakedecek ne yaptı? Recep Tayyip 
Erdoğan bunu hakedecek ne yaptı? İlk 
düșündüğüm hep buydu.
 
Kendimle ilgili zerre kadar bir kaygı 
hissetmedim. Ne olurdu? Eğer ben 
gözaltına alınabilir, hapse atılabilir, 
ișkenceye maruz kalabilirdim. Bunlar 
maalesef siyasetin, bizim coğrafyamız-
da zaman zaman bașına gelen kötü 
șeylerdir ama benim torunum, o gün de 
yanımdaydı, benim çocuğumun, o gün 
7-8 yașındaki oğlumun geleceği, mille-
timizin çocuklarının geleceği manasında 
bunu söylüyorum; nasıl olur? Nasıl bir 
ülkede yașarlar?
 
Aklıma bir bașka șey daha geldi. Türki-
ye 30-32 yıldan bu yana terörle çok 
ciddi bir mücadele ortaya koyuyordu 
ama çok büyük bir terör sarmalıyla karșı 
karșıya bırakılmıștı. Türkiye acaba, bir iç 
savașa gider mi? Aklımdan geçen en 
büyük kaygı buydu. 

Güneydoğumuzda, doğumuzda bir 
ayaklanmayı tetikleyebilirler mi? O 
günlerde hatırlarsanız, Bayırbucak 
Türkmenlerinin savunduğu Türkmen 
Dağı’na yönelik Suriye rejimi büyük 
hava operasyonları yapıyordu. Hatay 
üzerinde emelleri olduğunu da hepimiz 
biliyoruz. Acaba, Esad Hatay’a doğru 
bir harekata girișir miydi? Çok kısa bir 
süre içerisinde aklıma gelenler bunlardı. 

Rabbimin inayeti, bașta Sayın Cumhur-
bașkanımız olmak üzere siyasetin dik 
durușu ve aziz milletimizin olağanüstü 
desteği sayesinde çok șükür ki devle-
timiz ve hükümetimiz o badireyi daha 
da güçlenerek atlattı.

Șimdi devletimizin ilgili kurumları o hain 
darbeye kalkıșanlar ve FETÖ’ye destek 
verenlerle ilgili çalıșmalar yapıyor. 
Devletin hemen her kademesinde, 
silahlı kuvvetlerimizde, emniyetimizde 
bir temizlik operasyonu devam ediyor. 
Ve sorușturmalar gittiği, ulaștığı yere 
kadar devam edecek. 

Bu sırada zaman zaman yanlıșlar 
yapıldığına ilișkin șikayetler ișitiliyor. 
Hükümetimiz bu konuda da gerekli tüm 
düzenlemeleri yapmıș ve haksızlığa 
uğradığına inananların izleyecekleri yolu 
açıklamıștır. O yol takip edilerek, eğer 
varsa bir haksızlık mutlaka giderilecek-
tir.

    Ülkemizin, dünyana insani yardımın 
sembol ülke olmasını nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Türk milleti tarih boyunca hep alicenap 
olmuștur. Peygamberimiz Hazreti 
Muhammed’in Hadis-i Șerifindeki 
“Veren El Alan Elden Üstündür” sözü 
her zaman yol gösterici olmuștur. Son 
dönemde Türkiye’nin uluslararası insani 
yardımlar konusunda atağa kalkmasının 
en önemli sebeplerinden biri de; döne-
min Bașbakanı olan Sayın Cumhur-
bașkanımız’ın, “Dünya’nın her yerine 
uzanıp, nerede dertli varsa, Türkiye 
olarak oraya gidip az veya çok yardım-
da bulunacağız” direktifi olmuștur.

O talimatı alan devlet kurumlarımız, 
bașta TİKA ve AFAD olmak üzere 
uluslararası arenada sahaya çıkmıș ve 
dünyanın hemen her coğrafyasına 
Türkiye’nin șefkat elini götürmüștür. 

DÜNYA’NIN HER YERİNE UZANIP, NEREDE DERTLİ VARSA, TÜRKİYE 
OLARAK ORAYA GİDİP AZ VEYA ÇOK YARDIMDA BULUNACAĞIZ

Bașbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraș'ta demokrasi 
nöbetinde vatandașlarla beraberken



Bakınız Dünya’nın neresinde olursa 
olsun, zor durumdaki insanlara ve 
insanlığa umut olan Türkiye, Küresel 
İnsani Yardım 2016 Raporu’na göre, 
2015 yılında 3.2 Milyar dolar ile ABD’nin 
ardından en çok uluslararası insani 
yardım yapan ikinci ülke konumundadır. 
Yapılan yardım miktarının milli gelire 
orantısı baz alındığında ise Dünya birin-
cisi konumundayız.

Biz dünyanın en zengin, en müreffeh 
ülkesi değiliz. Kiși bașı milli geliri bizden 
4 kat fazla olan çok sayıda ülke var. 
Ancak bu listede o ülkeleri Türkiye’nin 
çok çok gerisinde görüyoruz. Neden? 
Çünkü o ülkelerde hem bizdeki gibi bir 
millet, hem de bizdeki gibi bir Reis yok.

  Halk oylamasına sunulacak olan 
anayasa değișikliğinin ülkemiz için 
önemi nedir?

Türkiye, tarihindeki en önemli döne- 
meçlerden birinde. Artık yapısı gereği 
her dönemde kriz üreten, devlette çift 
bașlılığa neden olan, siyasetin ve mille-
tin gündemini gereksiz yere meșgul 
eden bu yapıdan kurtulmaya az kaldı. 
17 Nisan’da inșallah halkımız yepyeni 
ve daha çağdaș bir yönetim sistemine 
kavușacak. Bu sistemin adı; Cumhur-
bașkanlığı Hükümet Sistemi’dir. 

Sistem her șeyden önce, devlet 
aygıtının yönetiminde çift bașlılığı 
ortadan kaldıracaktır. Cumhuriyet 
tarihine baktığımızda karșımıza sık sık 
Cumhurbașkanı ile Bașbakanların 
kavgası çıkar. Kurtuluș Savașı’nda 
birlikte silah arkadașlığı yapan, 
sonrasında cumhuriyeti birlikte kuran 
Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü 
arasında bile zaman zaman sıkıntılar 

yașanmıștır. 

Yakın tarihimizde dönemin Cumhur-
bașkanı Sezer ile Bașbakanı Ecevit 
arasında anayasa kitapçığı fırlatma 
hadisesinin neden olduğu kriz hala 
hafızalarımızdadır. Mevcut sistem öyle 
bir sistem ki; aynı ekolden, aynı siyasi 
terbiyeden gelen siyasetçiler bile zaman 
zaman devletin yönetimi konusunda 
ters düșebiliyor. 

Șimdi yapılacak düzenleme ile inșallah 
bu sıkıntı ila nihai tarihe gömülecektir. 
Seçimden galip çıkacak Cumhur-
bașkanı süratle kabinesini kuracak ve 
icraata bașlayabilecektir. Hükümetin 
tepesinde ‘Güvenoylaması’ tehdidi 
adeta ‘Demoklesin Kılıcı’ gibi sallanıp 
durmayacaktır. 

Meclis’in ve milletvekillerinin ișlevselliği 
katlanarak artacaktır. Mevcut sistemde 
hükümetin Meclis’e gönderdiği yasa 
tasarıları haricinde her hangi bir kanuni 
düzenlemenin yapılması neredeyse 
imkansızdır. Çünkü Bakanlar Kurulu 
sırasında hükümeti temsilen bir bakanın 
oturması gerekmektedir. O bakan o 
koltuktan kalktığında Meclis tamamen 
ișlevsiz hale gelmektedir. E hani nerede 
erk’lerin ayrılığı ilkesi? Mevcut sistemde 
yasama maalesef tamamen yürütmeye 
teslim olmuș bir vaziyettedir. Biz anaya-
sa değișikliğiyle bu çarpıklığı ortadan 
kaldırmak ve Meclis’i asli görevine 
döndürmeyi hedefliyoruz. Artık Meclis 
kendi gündemine sahip çıkacak ve 
milletvekilleri verdikleri kanun teklifleri- 
nin genel kurulda görüșüldüğünü göre-
bilecektir.

Seçilme yașının 18’e indirilmesi de son 
derece önemli bir konudur. Düșünün ki; 

siz 20-21 yașındaki gençlerimizin 
askere gitmesini ve gerekirse vatanı için 
șehit olmasını doğal karșılıyorsunuz 
ama o gençlerin TBMM üyesi olmasına 
karșı çıkıyorsunuz. Bu ne menem bir 
iștir? Biz șimdi tüm gençlerimize hakları 
olan alanı açıyoruz. Gelin, Türkiye’yi ileri 
götürmek için söyleyecek sözünüz, 
atacak adımınız varsa bunu TBMM 
çatısı altında yapın diyoruz. Tabi bu 
düzenleme yalnızca milletvekili seçil-
meyi değil, gençlerimizin belediye 
meclisi, il ve ilçe yönetimi hatta muhtar 
seçilerek ülkenin yönetiminde söz 
sahibi olmasını da sağlayacaktır.

Bana eğer; “Bu anayasa değișikliğinin 
en önemli faydası ne olacak?” diye 
soran olursa ona șu yanıtı veririm; 
Siyaseti ve toplumu her zaman kendi 
fikirlerine göre șekillendirmeye çalıșan 
‘Vesayet Odakları’nı tarihe gömmek en 
büyük kazanımımız olacak. 

Vesayet nedir? Vesayet, vasiliktir. Kendi 
kararlarını alamayan, kendi ayakları 
üzerinde duramayan, hayatını idame 
ettirebilmek için bir bașkasına ihtiyaç 
duyan kișiler için vasi atanır. Her türlü iș 
ve ișlemi, o kiși adına vasi olan kiși 
gerçekleștirir. Türk siyasetinde de bu 
sistem maalesef yıllar yılı kendine güçlü 
bir harekat alanı bulmuștur. Ne demiștir 
bu vesayet odakları milletimize; Sen 
șöyle bir köșede dur, senin adına her 
türlü kararı ben alırım. Sen seçimde ‘A’ 
partisini ya da ‘B’ partisini  seçebilirsin 
ama ülkeyi onlar ve senin adına ben 
yönetirim.
 
Hepimizin hayatımızın bir döneminde 
mutlaka șahit olduğu bir uygulama 
vardır. Mahkemeler görüldükten sonra 
hakim kararını açıklar. Karar metninde; 
“Türk Milleti Adına” ifadesi yer alır. Bu 
ne demektir? “Ben Türk Milleti adına bu 
șekilde karar verdim” demektir. Peki siz, 
herhangi bir yargıca-hakime kendi 
adınıza karar alması için yetki verdiniz 
mi? Tabii ki hayır.

Vesayet Odakları’nı 
Tarihe Gömmek En 
Büyük Kazanımımız 

Olacak
Yani sözün özü; bu değișiklikler halk 
oylamasında kabul edilirse, benim 
açımdan ülkemizin en büyük kazanımı 
‘Vesayet Odakları’nın artık tarihin tozlu 
raflarında yerlerini alacak olmasıdır.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v) 
Hadis-i Şerifindeki “Veren El Alan Elden Üstündür” 

Sözü Her Zaman Yol Gösterici Olmuştur



   AK Parti’nin girdiği her seçimden 
zaferle çıkmasını sağlayan etkenler 
nelerdir? AK Parti teșkilatlarına 
vermek istediğiniz bir mesaj var 
mıdır?

Ben çocukluğumdan bu yana siyasetin 
içinde olmuș, teșkilatın her kademe-
sinde görev almıș, sonunda da Yüce 
Rabbimin bir lütfu olarak Bașbakan 
Yardımcılığı görevine getirilmiș biriyim. 
Milli Selamet Partisi ya da Refah Partisi 
dönemlerinde nasıl çalıșıyorsak, nasıl 
emek veriyorsak, yine aynı așk ve 
șevkle çalıșmaya devam ediyoruz. 
Geçmiș dönem siyasetçilerinin hatasına 
asla düșmedik. Her zaman “Önce 
ülkemiz ve milletimiz” dedik. Liderimiz 
Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği çerçe-
vede ülkemizi dünya liginde hep daha 
ön sıralara çıkarmak için çaba harcadık. 
Șükürler olsun ki; bu doğruluk ve 
dürüstlüğümüz, bu çalıșma azmimiz 
halkımız nezdinde karșılığını buldu. 
Reis’imizin önderliği, teșkilat mensup- 
larımızın gecesini gündüzlerine katıp 
çalıșmaları, hem merkez hem de yerel-
de partimizin seçilmiș isimlerinin görev-
lerini millet menfaatini gözeterek, 
layıkıyla yerine getirmesi, AK Parti’nin 
seçim bașarılarının bence en önemli 
sebebidir.

Bu noktada partimizin her kademedeki 
teșkilat mensuplarına da ayrı bir bașlık 
açmamız gerek. Ben teșkilatı çok 
önemsiyorum. Çünkü daha küçük bir 
çocukken, rahmetli babamla birlikte 
Milli Selamet Partisi teșkilatındaki 
sohbetlere katılır, bazen oradaki 
masada uyuyakalırdım. 1977 yılında, 
henüz 15 yașımdayken Milli Selamet 
Partisi adına sandık müșahitliği yapmıș 
biriyim. Rabbim bana șükürler olsun ki; 
ilerleyen yıllarda AK Parti’nin Kahra- 
manmaraș İl Bașkanı olmayı nasip etti. 
Bugün benimle Kahramanmaraș sokak-
larında gezme imkanı bulsanız 
görürsünüz ki; bana yalnızca iki biçimde 
hitap ederler. Ya, “Bașkanım” derler, ya 
da “Veysi Abi” 

İște bu teșkilatın gücüdür. Dünya siyasi 
tarihine baktığınızda üst üste birkaç 
seçim kazanan partilerin adeta bir metal 
yorgunluğuna yakalandıklarını, yavaș 
yavaș erimeye bașladıklarını 
görürsünüz. Ancak AK Parti’nin 3 Kasım 
2002 seçimlerinden bu yana geçen 
sürede her zaman oylarını biraz daha 
artırdığını görüyoruz. İște bu bașarının 
‘görünmez’ ve ‘asli’ kahramanları 

teșkilatımızda görev yapan partilileri- 
mizdir. Bu nedenle partimiz 
kurulduğundan bu yana teșkilatta görev 
yapan tüm mensuplarımızı ayrı ayrı 
tebrik ediyorum. Allah onlardan razı 
olsun. Mevcut teșkilat mensuplarımıza 
ise; referandum sürecinde çok yoru-
lacaklarını bildiğim için șimdiden teșek-
kürlerimi sunuyorum. Unutmasınlar ki; 
Türkiye’nin geleceğini hep birlikte inșa 
ediyoruz.

Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun.

    Bakanlar Kurulu üyelerinin referan-
dum döneminde gidecekleri iller belli 
oldu. Siz hangi illeri ziyaret edecek-
siniz?

Ben özellikle Doğu ve Güneydoğu 
illerine gitmek istedim ve görevlendi-
rildiğim 15 ilden 12’si de Doğu ve 
Güneydoğu illeri. 16 Nisan’a kadar; 
Diyarbakır, Batman, Ağrı, Iğdır, Hakkari, 
Șırnak, Mardin, Tunceli, Bingöl, Muș, 
Osmaniye, Kilis, Hatay, İstanbul ve 
kendi memleketim Kahramanmaraș’ta 
propaganda çalıșmalarına iștirak 
edeceğim.

Bu bölgeyi neden özellikle istediğime 
gelince; yıllar yılı eli kanlı, gözü dönmüș 
cani bir örgütün istismar ettiği, gelecek- 
lerini ellerinden aldığı, yașama haklarını 
ellerinden aldığı bir halk var orada. 
Devletimiz yıllardır tüm imkanlarını 
oradaki insanların hayat standartlarını 
yükseltmek için seferber etti. Ama 
maalesef bir el, oradaki vatandașlarımız 
o imkanlardan faydalanmasın diye 
ellerinden geleni yaptılar. Bizim gayet 
safiyane, samimi duygularla bașlat-

Bu Başarının ‘Görünmez’ ve ‘Asli’ Kahramanları 
Teşkilatımızda Görev Yapan Partililerimizdir

tığımız ‘Demokratikleșme Süreci’ de 
yine aynı kesimler tarafından 
amacından saptırıldı. Biz akan kan 
dursun diye çaba gösterirken, terör 
örgütü mensupları ile onların siyasi 
uzantıları șehirlerin altına bomba 
yığmakla meșgul oldu.

2015 Haziran seçimlerinin hemen 
ardından PKK’nın bazı bölgelerde yol 
kestiği, araçlardan haraç aldığı görüldü. 
Hemen ardından bazı mahalle ve 
sokaklara hendekler açıldı. Hendeklerin 
açılması sırasında HDP’li belediyelerin 
iș makinaları kullanıldı. Düșünün, biz 
merkezi yönetim olarak o belediyelere 
kaynak aktarıyoruz, onlar o kaynaklarla 
aldıkları iș makinalarını eli kanlı örgütün 
kullanımına sunuyorlar.

Bunun üzerine Devletimiz bir karar verdi 
ve bölge halkının huzur ve güvenliği için, 
kamu hizmetlerinin aksamadan yürüye-
bilmesi için operasyonlara bașladı. Sur, 
Cizre ve Nusaybin’de bölge halkının da 
güvenlik güçlerine destek vermesiyle 
tüm hendekler kapatıldı, PKK’lı terörist- 
ler ya etkisiz hale getirildi ya da teslim 
oldu.

Bölge sonunda beklediği, özlediği 
huzura kavuștu. Hendekleri kapatılan, 
bölücü örgüt üyelerinden temizlenen 
Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde ilk ihaleyi de 
bana bağlı olan Vakıflar Genel 
Müdürlüğü yaptı.

Devlet șimdi tüm imkanlarıyla, tüm 
kurum ve kurulușlarıyla, iș makinalarıyla 
bölgeyi ihya etmek için çalıșıyor. Ben de 
o bölgede bu çalıșmaları bölge insanına 
anlatma imkanı bulacağım için çok 
sevinçliyim. Ve inanıyorum ki; o 
bölgenin ülkesini, milletini seven insan-
ları referandumda büyük oranda ‘Evet’ 
safında yerini alacaktır.

Her Zaman 
“Önce Ülkemiz ve Milletimiz” Dedik

Makedonya'nın Manastır kentinde bulunan, Osmanlı döneminde merkezi bir 
konuma sahip Haydar Kadı Camisi, 104 yıl sonra Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün restorasyonunun ardından Bașbakan Yardımcısı Veysi 
Kaynak'ın katılımı ile yeniden ibadete açıldı. 



Son dönemde KOBİ'lerden ihracatçılara, yatırımcılardan üreticiye birçok kesimi ilgilendiren 
önemli teşvik ve düzenleme hayata geçirilirken, ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan bu 

adımların etkilerinin 2017 verilerine yansıması bekleniyor

EKONOMİDE "MÜJDE" 
ETKİLERİ 2017'DE HİSSEDİLECEK

Kendi işini kurmak isteyen gençlere proje 
karşılığı 50 bin liraya kadar karşılıksız nakdi 
destek ile 100 bin liraya kadar faizsiz kredi 

imkanı sağlandı

KOBİ ve ihracatçılar için Kredi Garanti 
Fonu'nun kefaletiyle 250 milyar liraya kadar 
kredi hacmi oluşturuldu

Reel kesime verilen destekler bu yıl 32,4 milyar 
lira seviyesine çıkarıldı

Krediye erişimi kolaylaştıracak Portföy Garanti 
Sistemi devreye sokuldu. 

İşletmelerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için 
SGK primleri ertelendi

BAĞ-KUR'lu vatandaşların ve esnafın ödediği 
primlerde indirimlere gidildi

Özel sektöre yönelik çeşitli vergi indirimleri ve 
istisnaları sağlandı

İşletmelere yönelik tüketici kredileri için uygu-
lanan genel karşılık oranı düşürüldü

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması 
amacıyla kanun çıkarıldı, sicil a�ına dönük 
çalışma yürürlüğe girdi

Tüketici kredilerinin vadeleri 36 aydan 48 aya, 
kredi kartı taksit sayısı 9 aydan 12 aya çıkarıldı

Kredi kartı ve kredi borçlarının 72 aya kadar 
yapılandırılması imkanı getirildi 
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Beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinde ÖTV 30 
Nisan'a kadar sıfıra çekildi

Mobilyaların KDV'si 30 Nisan'a kadar %8 oldu

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde 
uygulanacak ÖTV oranı sıfırlandı

Asgari sabit yatırım tutarı 100 milyon dolar olan 
projeler için firmalara, vergi muafiyeti ve indirimi, 
sermaye katkısı, yatırım yeri tahsisi ve kamu alım 
garantisi gibi proje bazlı devlet yardımı verilmesi 
imkanı getirildi 

23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı için 
yaklaşık 12 milyar liralık kaynak öngörüldü

VARLIK FONU "DEV" KURULUŞLARLA BÜYÜDÜ

"SÜPER TEŞVİK" DEVREYE SOKULDU

VATANDAŞA ÖTV VE KDV MÜJDESİ 

At yarışları ve şans oyunları lisans hakları 49 yıllığına 

Ziraat Bankası AŞ, BOTAŞ, TPAO, PTT, BİST, 
TÜRKSAT’ın Hazineye ait hisselerinin tamamı

Türk Telekomünikasyon AŞ'nin % 6,68 Hazineye ait 
hissesi, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 
Çaykur, THY’nin % 49,12 ve Halkbank'ın % 51,11 
oranındaki hisseleri Fon'a aktarıldı 
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RÖPORTAJ

Seçim İșlerinden Sorumlu
Genel Bașkan Yardımcısı

Ahmet SORGUN



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

15 Temmuz darbe girișimini akșam 
saatlerinde Konya’da öğrendim. O 
gün eșimle kızımla Konya’ya 
gitmiștim. Konya’ya vardıktan yarım 
saat sonra darbe girișimini haber 
aldım. Eșimi ve kızımı bıraktım sonra 
hemen bir taraftan Genel Merkezi, bir 
taraftan da Külliyeyi aradım. Öncelikle 
hepsinin güvende olup olmadığını 
sordum. İlk gelen bilgi; ‘bütün 
teșkilatlarımızın teșkilat mensup- 
larımızın il teșkilatlarında, ilçe teșkilat-
larında toplanması ’șeklindeydi. 
Bunun üzerine hemen teșkilat 
mensup- larımızı il teșkilatımızın 
önünde toplayalım diye il bașkanımızı 
aradım. Teșkilatımızın mensupları ve 
vatandașlarımız il teșkilatımızın 
önünde toplanmaya bașlamıșken,  biz 
de birkaç arkadașımızla, Milletvekil- 
lerimizle Ankara’ya doğru geceleyin 
yola çıktık. Sabahın ilk saatlerinde 
Genel Merkeze geldik. Doğrusu ilk 
zaman birçok arkadașımız buna sanki 
ihtimal vermiyor gibiydi. Ancak Sayın 
Bașbakanımızın kalkıșmanın hemen 
akabinde yaptığı açıklama, ardından 
da Sayın Cumhurbașkanımızın 
açıklamaları olayın vahametini, ciddi-
yetini gösterdi. 

Her yerde olduğu gibi; Konya’da da 
bütün sağduyu sahibi 
vatandașlarımız, sivil toplum kuru-
lușları,  tabi en bașta teșkilat mensup- 
larımız ve gönüllülerimiz il 
teșkilatımızın önünde, akabinde de 
Mevlana Meydanı’na toplandılar. Ben 
de Ankara’ya gelirken İl Bașkanımızla, 
Valimizle ve Büyükșehir Belediye 
Bașkanımızla irtibatımızı sürdürmeye 
devam ettik. Bu hain darbe teșeb-
büsünün bașarıya ulașmaması için 
Konya’da üçüncü ana jet üssünde 
alınan tedbirler sayesinde ki, hainler 
uçakların yakıt ikmallerinin oradan 
yapılması noktasında karar almıșlar, 
Konya’ya uçakları indiremediler. Hem 
havaalanının ıșıklarının kapattırılması, 
hem birçok iș makinesinin, belediye 
araçlarının, otobüslerin, kamyonların 

havaalanının pistini kapatması 
neticesinde bu hain girișim Konya 
açısından bașarısız oldu. Yine tüm 
hemșerilerimiz, kalkıșmanın devam 
ettiği sırada, Konya’daki birçok askeri 
birliğin ve kıșlanın önünü zaten 
doldurmuștu.

Daha darbe girișiminin ilk dakikaların-
da FETÖ’nün burada kullanılan bir 
mașa olduğunu, mutlaka bu ișin arka 
planında uluslararası bir senaryo ve 
istihbarat ağının olduğunu düșündüm. 
Bu tür zihniyetlerin,  aklını bașka 
yerlere teslim edenlerin her zaman her 
yerde kullanılabileceğini tahmin 
ettiğimiz için Millet olarak bunun 
üstesinden gelmemiz gerektiğini 
düșündüm. Ve șükürler olsun 
gerçekten Sayın Cumhur-
bașkanımızın o dirayetli durușu ve 
önce kendini ortaya koyması bütün 
Milletimize, hiçbir parti ayrımı gözet-
meksizin söylüyorum,  büyük bir 
özgüven verdi. Neticede gördük ki, 
Millet olmak böyle bir șey ve bu 
bilinç bu tür kritik zamanlarda ortaya 
çıkar. Orada sağlam bir vücudun 
mikroplara karșı koyduğu direnci 
gördük. O an Millet olma bilinci, 
bilinçaltındaki bilinç üste çıktı. Elbette 
bunda Sayın Cumhurbașkanımız ve 
Bașbakanımızın çağrıları etkin bir rol 
üstlendi. O bilinç șükürler olsun ki 
hainlere geçit vermedi.

  Halk oylaması sürecinde Seçim 
İșleri Bașkanlığı, sürecin yürütül- 
mesinde etkin bir pozisyon üstleni-
yor. Bu anlamda çalıșmalarınızdan 
bahsedebilir misiniz? İl ve ilçe 
teșkilatları bünyesinde kaç SKM 
olușturuldu. Buralarda kaçar kiși 
görev yapacak?

Șöyle ifade edeyim; her seçim döne-
minde Seçim İșleri Bașkanlığının 
çalıșmaları normal zamandaki rutin 
çalıșmaların üzerine çıkar. Tabiri caiz 
ise, seçim dönemlerinde teșkilatımız 
bünyesinde, Milletimize hizmet adına 
çıktığımız yolda net bir bașarı elde 
edebilmek adına adeta olağanüstü hal 
ilan ederiz. Burada teknik anlamda bir 
seçim yok.  Yani cumhurbașkanlığı 
seçimi, milletvekilliği, belediye 
bașkanlığı, meclis üyeliği, muhtarlık 
seçimi söz konusu değil. Ama burada 
milletimizin geleceğini çok yakından 
ilgilendiren bir konuda yapacağı bir 
tercih, bir seçim söz konusu ve bunun 
için 16 Nisan’da ortaya konacak bir 
sandık söz konusu. Sandık söz 
konusu olunca, sizin de ifade ettiğiniz 
gibi bizim SKM’lerimiz hemen devre- 
ye girer. Șu anda bütün il ve il teșkilat-
larımız bünyesinde seçim koordi-
nasyon merkezlerimiz kurulmuș 
durumda ve faaliyetini aralıksız 
sürdürüyorlar. Genel Merkez Seçim 
Koordinasyon Merkezimiz bu 
çalıșmaların temel prensiplerini, nasıl 

YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ESASI, MİLLETİN 
YÖNETİMİNİ, MİLLETİN İRADESİNE BIRAKMAKTIR

Orada Sağlam Bir Vücudun Mikroplara 
Karşı Koyduğu Direnci Gördük

Ak Parti Genel Bașkan Yardımcısı Ahmet Sorgun halkla birlikte demokrasi 
mitinginde



çalıșacaklarını, ilkelerini zaten belirledi 
ve bunları teșkilatlarımızla paylaștık. 
Aynı zamanda yurt dıșında 57 ülkede 
120 noktadaki temsilcilikte de oy 
kullanılacak. Yurt dıșında 2 milyon 
922 bin seçmenimiz var. Yine; hava ve 
deniz limanları, gümrük kapıları, 
karayolu kapıları olmak üzere toplam 
31 kapıda da yurt dıșındaki seçmen-
lerimiz oylarını kullanacaklar. Buralar-
da da süreci yönetmek üzere yurt dıșı 
SKM Bașkanımızı belirledik. Eğitim-
lere bașladık. Sürecin bașlangıcında 
Sayın Bașbakanımızla birlikte Alman-
ya’da da bu çalıșmalara iștirak ettik. 
Bu bağlamda hem Köln, hem de 
Münih’te SKM’lerimizi ziyaret ederek 
çalıșmaları yerinde gördük. Ayrıca 
Kıbrıs’ta temsilciliğimizi açtık ve bir 
arkadașımızı, Partimizin Kıbrıs temsil-
cisi olarak belirledik. Dolayısıyla orda 
da çalıșmalarımızı sürdürüyoruz. 
Amerika’da temsilciliğimizi açarak bir 
arkadașımızı görevlendirdik. Özet 
olarak söyleyecek olursak, yurt 
dıșındaki vatandașlarımızın oy kulla- 
nacakları her ülkede SKM’lerimizi 
olușturduk. Bu çalıșmalarımızı,  Genel 
Merkez olarak Seçim İșler Bașkan-
lığımız ve Bașkanlığımızın 
uhdesindeki SKM Bașkanlığı olarak 
inançlı ve kararlı bir șekilde 
yürütüyoruz.

Bu çalıșmaların iki yönü var:  İlki, 18 
maddelik anayasa değișikliğinin 
muhtevasına yönelik çalıșmalar, diğeri 
de seçim günü, öncesi ve sonrasında 
yapılacak çalıșmalar. Yani sürecin 
içerisinde; seçim takviminin takibi, 
seçim görevlileri, sandık kurulu 
üyeleri, müșahitlerimiz ve okul ve kat 

sorumlularımızın belirlenmesinden 
sonra gerekli koordinasyonun sağlıklı 
bir șekilde ve zeminde yapılması, 
burada yapılacak eğitimler, seçim 
tekniği yönünden yapılacak çalıșma-
lar var. Biz Seçim İșleri olarak daha 
çok seçim hukuku, seçim tekniği ve 
seçim takvimi üzerine odaklanmıș 
durumdayız. Șu anda bütün illeri- 
mizde, yaklașık 164 bin sandıkta,  
sandık kurulu üyelerimizi, müșahitleri- 
mizi, asil ve yedek üyelerimizi, okul; 
kat -bina sorumlularımızı belirlemiș 
durumdayız. Bunların eğitimleri 
peyderpey yapılıyor ve bunun için 
ihtiyaç duyulan eğitim materyalleri 
hazırlanarak, teșkilatımıza gönderili-
yor. 

18 maddelik anayasa değișikliğinin 
muhtevasına yönelik çalıșmalar ise, 
Partimizin diğer birimlerince 
sürdürülüyor.

   Seçim sonuçlarını bugüne kadar 
en hızlı bir șekilde kamuoyu ile 
paylașan Partimiz, bu halk 
oylamasında bu çalıșmayı nasıl 
sonuçlandıracak. Bu konuda biraz 
bilgi paylașır mısınız?

AK Parti hep yeniliklerin, ilklerin, 
enlerin partisi olmuștur. Bu güne 
kadar seçim sonuçlarını en doğru, en 
hızlı, en güvenilir bir șekilde alan parti 
de AK Parti olmuștur. Sahadan 
aldığımız sonuçlar il ve ilçelerimizde 

olușturduğumuz ekiplerimiz vasıtasıy-
la, Genel Merkezimize anında 
aktarılıyor ve daha sandığın 
açılmasından çok kısa bir süre sonra 
sonuçları, yüzde 100 yakın bir netlikte 
alıyoruz. Bu çalıșmamızı son 4 seçim-
dir yürütüyoruz. Burada diğer partilere 
ve ilgili kurumlara da öncülük etmiș 
oluyoruz. Onlar da bu sonuçları hızlı 
almanın yollarına bakıyorlar. Belirt-
tiğim gibi Partimiz burada da öncü 
rolünü sürdürüyor.

   Halk oylamasına sunulacak olan 
anayasa değișikliğinin ülkemiz için 
önemi nedir?

1982 Anayasası üzerinde bugüne 
kadar 19 kez değișiklik yapılmıș.  100 
maddesinden daha fazlası değișmiș. 
Sürekli tabiri caizse kaporta değișim-
leri olmuș. Ancak șimdi ilk defa bu 
değișiklik eğer deyim yerindeyse 
motora yönelik yapılıyor.  Yani 
hükümet etme sistemine yönelik bir 
değișiklik… Onun için yükte hafif, 
getirdiği yenilikler bakımında pahada 
ağır bir halk oylaması süreci var 
önümüzde. Yükte hafiflikten mak-
sadımız; süreç içinde meclis üyeliği, 
milletvekilliği, belediye bașkanlığı 
seçimi gibi bir aday adaylığı ve adaylık 
dönemi olmamasıdır. Bu yönüyle 
yükte hafif diyoruz.  Ancak anlamına 
baktığımızda, Milletimizin geleceğine 
vereceği yön noktasında pahada ağır 
diyoruz. Bu değișiklik, yaklașık olarak 

Bu Anayasa Değişikliği Meclisi 
Daha Güçlü Kılarken Esasında Vesayet 

Sistemini Tasfiye Etmektedir



100 yıllık Meclis tarihimizde, Cumhuri-
yet tarihimizde öze yönelik olarak, 
hükümet etme sistemine yönelik 
olarak getirilen en önemli değișikliktir.

Bu anayasa değișikliği Meclisi daha 
güçlü kılarken esasında vesayet 
sistemini tasfiye etmektedir. Zira 
bugüne kadar o vesayetçiler, parla-
menter sistemi de kendi usulünce 
çalıștırmadılar.  Her sistemin kendi 
içinde güçlü ve zayıf tarafları olabilir. 
Dünyanın bulabildiği hiç bir sistem 
yok ki zaman zaman problemle 
karșılașılmasın. Yok, böyle bir șey. 
İnsanın olduğu yerde yönetim prob-
lemleri olabilir. Ama bugünü kadar 
bizde uygulanan sisteme, parlamen- 
ter sistem bile denemezdi. Dense 
dense,  “gayrimeșru ortaklıkların 
müdahale ettiği vesayet sistemi” diye-
biliriz. Çünkü düșünün ki, hiçbir cum-
hurbașkanlığı seçimi problemsiz 
olmamıș, müdahalesiz olmamıș, 
baskısız olmamıș. Uçuklar uçurul-
madan, tanklar yürütülmeden 
olmamıș, tehditler, șantajlar olmadan 
olmamıș… Șimdi siz buna “parla-
menter sistem ne güzel gidiyordu” 
diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. O 
zaman geriye bir șey kalıyor,  Milletin 
yönetimini, milletin iradesine bırak-
mak. İște burada yapılan değișikliğin 
esası budur.

Bu değișikliğin iki ana ekseni var.  
Birincisi yasama yetkisi doğrudan 

milletten alınırken, Yürütme yetkisi de 
Cumhurbașkanlığı Hükümet Siste-
minde doğrudan milletten alınıyor. Bu 
sistemin özü, milletin yürütme yetki- 
sini, yaptığı tercihle doğrudan ele 
almasıdır.  İnșallah değișiklik kabul 
edildiğinde;  üçüncü kișiler, kerameti 
kendinden menkul olanlar, kendilerini 
gökten zembille inmiș gibi kabul 
edenler, bu mekanizmada kendilerine 
yer bulamayacaklar.

     AK Parti’nin girdiği her seçimden 
zaferle çıkmasını sağlayan etkenler 
nelerdir ve son olarak AK Parti 
teșkilatlarına neler söylemek 
istersiniz.
 
Partimizin girdiği her seçim veya halk 
oylamasından zaferle çıkmasının 
elbette sebepleri vardır. Millete 
dayanan, milletin değerleriyle barıșık, 
milletin değer yargılarıyla bütünleșen 
bir parti AK Parti. Ve “Millet ne derse, 
Allah’ın izniyle o olur” diyerek, 
bașkasının gözünün içine değil, mille-
tin gözünün içine bakan bir partiyi, 
Milletimiz de kendisi gibi görüyor.  

İkincisi; Partimiz sandıktan ne çıkarsa 
çıksın, milletimizin tercihlerine her 
zaman saygı duyuyor. Bunun yanın-
da, bizle % 50 oy aldığımız bir seçim-
de bile,  oy vermeyen vatandașlarımızı 
itham etmeden, neden geriye kalan 
vatandașlarımız bizi tercih etmedi 
diye araștırma yapıyor, anlamaya 

Rehavetle Kaybedilmeyecek Hiçbir Yarış 
Yoktur, Çalışarak da Kazanılmayacak Hiçbir 

Yarış, Hiçbir Seçim Yoktur

çalıșıyoruz. neyi biz anlatamadık? AK 
Parti olarak hiçbir zaman Milletimizde 
kabahat aramadık, eğer bir eksiklik 
varsa biz bunu kendimizde aradık. 
Partimizle özellikle ana muhalefet 
partisinin arasındaki en büyük fark 
iște budur…

Onlar galibiyetlerini kendilerinden, 
mağlubiyetlerini milletten biliyorlar, 
milleti anlamak yerine suçluyorlar. Biz 
ise, milletimiz böyle takdir etti diyerek 
geri kalanın oyunu almak için, bu 
tercihi anlamaya çalıșıyoruz.

Ve kanaatimce, AK Parti siyasetinin 
ruhu Hak rızası, bedeni halk hizme-
tidir. Hiçbir zaman millete tepeden 
bakmadık, millete efendilik taslama-
dık. Her daim milletimizin hizmetkârı 
olduğumuz bilinciyle davrandık. Bu da 
gerçekten milletimizin teveccühünü 
kazanmamızın en büyük vesilesidir 
diye düșünüyorum. 

Son olarak, milletimizin bu anayasa 
değișikliğinin gerçekleșmesini 
istediğini,  bu konuda kararlı 
olduğunu gördüğümüzü belirtmek 
isterim. Lakin bizim en büyük 
rakibimiz, siyasi partiler değildir. 
Bizim en büyük rakibimiz ancak 
rehavet olabilir. Rehavetle kaybedil-
meyecek hiçbir yarıș yoktur, çalıșa- 
rak da kazanılmayacak hiçbir yarıș, 
hiçbir seçim yoktur. Onun için çalıș-
mak, çalıșmak, çalıșmak… Allah’a 
dayanıp, sarılıp neticeye de razı 
olmayı biliyorum, hikmete ram olmayı 
biliyorum. Teșkilatlarımıza da bunu 
öneriyor, sizlere bu söyleși için teșek-
kür ediyorum.



Türkiye Varlık Fonu (TVF), kısa sürede dev kurum ve kuruluşları 
bünyesine alarak önemli kaynak sağladı

TÜRKİYE VARLIK FONU 
DEV KURULUŞLARLA GÜÇLENDİ

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ 26 Ağustos 2016’da kuruldu
 

Fon, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, 
yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak 
temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için 
kuruldu

FONUN İŞLEYİŞİ NASIL OLACAK? 

Dünya genelinde 40'tan fazla ülkede 80'e yakın varlık fonu bulunuyor 

Fonların toplam büyüklüğü 7,4 trilyon dolar seviyesinde 

TVF'nin kısa sürede 200 milyar lira büyüklüğe ulaşabileceği öngörülüyor 

TVF ile büyüme oranında artış sağlanacak

Savunma sanayi ve yüksek teknoloji üretimi gibi sermaye yoğun ve 
stratejik sektörlerin finansmanı sağlanabilecek

Yeni istihdam alanları açılacak

Dışa bağımlılık azaltılarak yerli ve milli sektörlerin önü açılacak

BÜYÜMEYE KATKI SAĞLAYACAK 
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THY

Halkbank

Ziraat Bankası

Borsa İstanbul

PTT

BOTAS

ETİ Maden

TPAO

Türksat

Türk Telekom

Çaykur

49.12

51.11

100

73.6

100

100

100

100

100

6,7

100

1,38 milyar

1,25 milyar

5 milyar

423,2 milyon

981,5 milyon

4,15 milyar 

600 milyon

3 milyar

1,47 milyon

3,5 milyar

1,49 milyar

50,18

48,77

 

 

 

 

 

 

 13,31

 

Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, 
PTT, Borsa İstanbul, TÜRKSAT’ın 
Hazineye ait hisselerinin tamamı, 

Türk Telekomun %6,68 oranındaki 
Hazineye ait hissesi ile Eti Maden 

ve Çaykur fona aktarıldı

Hazine payı
(%)

Ödenmiş 
Sermayesi (TL)

Halka açıklık
oranı (%)

THY'nin %49,12 ve 
Halkbank'ın %51,11 oranındaki 

hisseleri de Fona devredildi
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ALMANYAALMANYA

AVRUPA’DA TÜRKLERE YÖNELİK IRKÇI SALDIRILAR 
SON YILLARDA ARTIYOR

Saldırılar arasında cami ve dernek gibi noktalara domuz organları 
bırakma, duvarlara gamalı haç çizme ve hakaret içerikli yazı yazma gibi 
eylemler bulunuyor

AVRUPA’DA 2011-2016 
ARASINDA TÜRKLERE 
YÖNELİK
755 YABANCI DÜŞMANLIĞI 
MOTİFLİ SALDIRI MEYDANA 
GELDİ

2015

2016

106

128

saldırı

saldırı
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ALMANYA

ALMANYA SALDIRILARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜN YAŞANDIĞI 
ÜLKE OLARAK DİKKATİ ÇEKİYOR

Temmuzda Köln’deki UETD Genel Merkez binası önüne siyah, kırmızı boya ile boyanmış 
çelenk bırakıldı, duvarlara Ak Parti’ye hakaret içeren yazılar yazıldı

29 Temmuz’da UETD Leverkusen şubesine taşlı saldırı düzenlendi

16 Eylül’de Hamm teşkilatına molotofkokteyli saldırı gerçekleştirildi

24 Ocak’ta UETD Leverkusen şubesine kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı düzenlendi

 31 Ocak’ta UETD Essen şubesine taşlı saldırı gerçekleştirildi

19 Şubat’ta Münih şubesine PKK yandaşları tarafından
düzenlenen saldırıda şubenin camları kırıldı

2014

2015

2016

2017
25 Ocak’ta Köln'deki UETD Genel Merkezi’ne düzenlenen saldırıda binanın bazı 
camları kırıldı, giriş kapısı hasar gördü

28 Kasım’da Grevenbroich şubesine maskeli kişilerce saldırı düzenlendi

23 Nisan ve 25 Ekim’de Gelsenkirchen’de gerçekleştirilen saldırıda şubenin duvarlarına 
UETD ve AK Parti’ye hakaret içeren yazılar yazıldı

21 Mart’ta Birliğin Dinslaken şubesi molotofkokteyli saldırıya uğradı 29 Mart’ta UETD
Hamburg teşkilatbaşkanının aracı kundaklandı
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TÜRKİYE-SURİYE SINIR HATTINDA 
KUŞ UÇURTULMAYACAK

Suriye hudut hattında alınan önlemler ve sınır fiziki güvenlik sistemleri 
sayesinde yasa dıșı sınır geçișlerinde ve kaçakçılığın önlenmesinde 
büyük bașarı sağlandı. Genelkurmay Bașkanlığı Basın ve Halkla 
İlișkiler Daire Bașkanlığınca, Gaziantep ve Kilis'teki hudut birliklerine 
basın turu düzenlendi, sınır hattında alınan tedbirler paylașıldı. Sınır 
hattında görev yapan Mehmetçik 24 saat Kobra tipi askeri araçla sınır 
güvenliğinin sağlanması için çalıșıyor.
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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür 
Suriye Ordusu'nun (ÖSO), terör örgütü 
DEAȘ'tan kurtardığı Halep'in Bab ilçesinde 
halk hayata tutunmaya çalıșıyor. 

Sokak ve caddelerde her geçen gün 
hareketliliğin arttığı Bab'da esnafın dük-
kanlarını açtığı ve seyyar mazot satıcılarının 
bidonlarla yakıt sattığı görüldü. Mayın ve 
patlayıcılardan temizlenen bölgelere dönen 
Suriyeliler yıkılan evlerin enkazından eșya- 
larını çıkarmaya çalıșıyor.

Bab șehrinde ihtiyaç sahiplerine ekmek 
dağıtan Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 
Suriye'deki sorumlularından Muhammed 
Ebu Keșe, yaptığı açıklamada, Bab halkının 
kente dönmeye bașladığını söyledi.
 
Șehre dönüșlerin olduğunu hatırlatan 
Keșe, ''Șu anda Bab'da 10 bin kiși var. 
Sabahtan bu yana bin 250 aileye ekmek 
dağıttık. Dağıtım ișlemimiz halen devam 
ediyor. Yardım yapamadığımız 4-5 ma-
halle kaldı. Onlara da en yakın zamanda 
ekmek ulaștıracağız" dedi.

BAB'DA HALK HAYATA 
TUTUNMAYA BAŞLADI
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İSRAİL'İN MAĞARADA YAŞAMAYA 
ZORLADIĞI FİLİSTİNLİLER

İsrail'in hukuksuz bir șekilde defalarca evlerini 
yıktığı bazı Filistinli aileler, sığındıkları 
mağaralarda ilkel koșullarda hayata tutunmaya 
çalıșıyor. Nablus'un Harbetu Tana köyünde 
yașayan Filistinli aileler, teneke ve çinko 
levhalarla yaptıkları evlerin ruhsatsız olduğu 
gerekçesiyle 3 Ocak'ta İsrail buldozerleri 
tarafından yıkılmasından sonra bölgede bulu-
nan mağaralarda yașam mücadelesi veriyor.
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BREZİLYA 

İRAN

MADAGASKAR

YENİ ZELANDA

PANAMA 

TÜRKİYE

TR
6.

EN ÇOKSİGARA ÖLÜMÜÇİN'DE

Çin'de, sigaranın neden olduğu hastalıklar yüzünden her yıl 
1,3 milyon kişi hayatını kaybediyor 

SİGARA 
HER 6 SANİYEDE BİR KİŞİYİ ÖLDÜRÜYOR

Türkiye'den Japonya'ya, Mısır'dan Avustralya'ya birçok ülke, sigara tüketiminin 
sınırlandırılması için yasal düzenlemeler uyguluyor

TÜRKİYE, SİGARAYI BIRAKTIRMAYA
YÖNELİK DÜZENLEMELERDE 6. SIRADA 
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YILDA 6 MİLYON KİŞİ 
sigaradan hayatını 
kaybediyor

HER 6 SANİYEDE BİR KİŞİ
sigaradan ölüyor

Sigaranın dünya
ekonomisine maliyeti yıllık
1 TRİLYON DOLAR

Yunanistan
%39

Endonezya
%38

Letonya
%34

Şili
%30

Macaristan
%27

Estonya, Çin
%26

Rusya, Fransa, İspanya
%24

SİGARA KULLANIMININ 
YAYGINLIĞINDA İLK 10 ÜLKE

Türkiye % 23,8 sigara 
kullanım oranıyla 11. sırada
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TÜRKİYE
MODERN STATLARIYLA

 ÇOK DAHA GÜÇLÜ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na adaylığını açıklayan Türkiye, son yıllarda açılan 
modern statlarıyla bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmaya hazır

Sadece son 3 yılda 30 
stat çalışması yapıldı

30
11 yeni stat 

açıldı

11

2017’de 9 stadyumun 
daha açılışının yapılması 

planlanıyor

9
İnşaatı devam eden ve 

proje aşamasında ise 10 
stat bulunuyor

10
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STAT İL KAPASİTE STAT İL KAPASİTE
ATATÜRK OLİMPİYAT

TÜRK TELEKOM ARENA

ÜLKER STADI

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELDİYESİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

VODAFONE ARENA

MEDİCAL PARK TRABZON

İSTANBUL

İSTANBUL

İSTANBUL

BURSA

KONYA

İSTANBUL

TRABZON

76 BİN 92

52 BİN 600

50 BİN 509

43 BİN 331

41 BİN 981

41 BİN 903

41 BİN 461

YENİ ESKİŞEHİR

GAZİANTEP ARENA

ANTALYA ARENA

KAYSERİ KADİR HAS

GAP ARENA

YENİ SİVAS 4 EYLÜL

MERSİN ARENA

ESKİŞEHİR

GAZİANTEP

ANTALYA

KAYSERİ

ŞANLU URFA

SİVAS

MERSİN

34 BİN 930

33 BİN

32 BİN 539

32 BİN 864

28 BİN 965

27 BİN 532

25 BİN 492

KULLANIMDAKI 25 BIN KAPASITE VE 
ÜZERINDEKI MODERN STATLAR
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"MİMARLIK 
SADECE 
BİR MESLEK 
DEĞİLDİR"Çevre, Șehir ve Kültür Bașkanlığı 

tarafından mimar Turgut Cansever’in 
8. ölüm yıl dönümünde “Bilge Mimar 
Turgut Cansever’i Anma ve Anlama 
Günü” programı düzenlendi. Yoğun 
programı nedeniyle sergi açılıșına 
katılamayan Bașbakan Binali Yıldırım, 
sergi öncesinde hazırlıkları incele- 
yerek, Çevre, Șehir ve Kültür’den 
Sorumlu Genel Bașkan Yardımcısı 
Çiğdem Karaaslan'dan bilgi aldı.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenle-
nen programa Cansever’in kızı Emine 
Öğün bașta olmak üzere Kültür ve 
Turizm Bakanı Nabi Avcı, Çevre ve 
Șehircilik Bakanı Yardımcısı Mehmet 
Ceylan, AK Parti Çevre, Șehir ve 

Bilge Mimar Turgut 
Cansever’i 

Anma ve Anlama Günü

Kültürden Sorumlu Genel Bașkan 
Yardımcısı ve Samsun Milletvekili 
Çiğdem Karaaslan, AK Parti Kayseri 
Milletvekili Taner Yıldız, Kültür ve 
Turizm eski Bakanı Atilla Koç, Ankara 
Büyükșehir Belediye Bașkanı Melih 
Gökçek, çok sayıda milletvekili ve 
davetli katıldı.
 
Programda konușan Kültür ve Turizm 
Bakanı Avcı, Cansever'i rahmetle 
andıklarını belirterek, düzenlenen 
etkinlik dolayısıyla Çiğdem Karaas-
lan’a teșekkür etti. Çevre ve Șehircilik 
Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan 
kimlikli ve kișilikli șehirleri olușturmak 
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amacıyla çıkıș yolları aradıklarını dile getirerek, 
sağlıklı bir șehirleșme politikasının temellerini bu 
șura ile atacaklarını vurguladı. Turgut Canse- 
ver'in kızı Emine Öğün de, babasının bakıș 
açısının Çevre, Șehir ve Kültür Bașkanlığı 
tarafından hatırlanmasından duyduğu memnuni-
yeti iletti.

Mimarlığın sadece bir meslek olmadığı kaydeden 
AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı Çiğdem 
Karaaslan, "İçinde sanatı, felsefeyi, düșünceyi 
barındırmayan mimarlık ancak dört duvar 
yapılar üretebilirken, düșün dünyası ve ufki bir 
bakıș açısını hayata geçiren mimar bütün üret-
tiklerini nesiller ve zaman kısıtlaması olmadan 
aynı zamanda aktarabilir, tıpkı Turgut Cansever 
gibi'' dedi.

Türkiye'nin küresel ölçekte söz sahibi șehirlerinin 
bulunması ideali olduğunu ifade eden Karaaslan, 
taklit ederek rekabet edilemeyeceğinin farkında 
olduklarını belirtti. 
Günümüzün ihtiyaçları, beklentileri ve teknolojisi 
ile kadim kültürün öğretilerini birleștirecek yeni 
bir anlayıșın șehirlerde ve mimaride hakim kılın-
ması gerektiğini vurgulayan Karaaslan, tüm 
dezavantajlı grupların hayatını kolaylaștıracak 
"engelsiz șehirler" hedefine doğru kararlılıkla 

ilerlediklerini söyledi. Karaaslan, "Bize bu milletin 
ruhundaki ıșığı, umudu, heyecanı çoğaltacak gönül 
mimarları lazım. Cumhurbașkanımızın dediği gibi, 
''Bize bir tek Mimar Sinan yetmez, onlarca, yüzlerce 
Mimar Sinan'a ihtiyacımız var. Bize bir Turgut Can-
sever yetmez, bizim binlerce Turgut Cansever'e 
ihtiyacımız var." diye konuștu.

Konușmaların ardından sergi açılıșı gerçekleșirken, 
AK Parti Çevre, Șehir ve Kültür Bașkanı Karaaslan 
Bakan Nabi Avcı ve Çevre ve Șehircilik Bakan 
Yardımcısı Mehmet Ceylan'a, mimar Turgut Canse- 
ver'in portresinin yer aldığı taș ișleme hediye etti.
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Bakım elemanı Başına Düşen Engellİ

GÜÇLÜ
EKONOMİ

GÜÇLÜ
SOSYAL

POLİTİKALAR

GÜÇLÜ
TOPLUM

Kurumsal Bakım için sıra bekleyen Engelli

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 

Kurumsal Bakım Hizmeti Verilen Engelli

Kamuda Engelli İstihdamı

Özel eğitim okullarında öğrenim gören 
engelli öğrenci sayısı 

Taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanan 
engelli öğrenci sayısı
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2002 2016
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İktidara geldiğimiz 2002 yılından bu yana engellilere ‘pozitif ayrımcılık’             
ilkesiyle yaklaştık. Engelliye bakış açısını kökten değiştirerek, 
engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal 
politikalarımızı ‘yardım’ değil ‘hak’           
eksenli bir anlayışla şekillendiriyoruz.
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2005 yılında ülkemizin ilk Engelliler Kanunu çıkarılmıştır. 

472.424 engelli vatandaşımız evde bakım desteğinden yararlanmaktadır.

Engelli istihdamı desteklendi; 2012’de ÖMSS, 2014’ten itibaren 
EKPSS yapılmakta.

2008’den itibaren özel sektöre engelli istihdam teşvikleri başlatıldı.

Kendi işini kurmak isteyen engellilere, 36 bin TL’ye kadar hibe desteği veriliyor.

Şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin kullanımına uygun hale 
getirilmesi zorunluluğu getirildi, ücretsiz ulaşım hakkı geldi.

Şehirlerarası demir yolları ve denizyolları hizmetlerinden ücretsiz, yaşlı 
vatandaşlara ise %50 indirimli yararlanma hakkı getirildi.

67AK Parti Mart 2017     15.YIL



Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız Sayın Binali Yıldırım, engelli öğretmen adaylarının heyecanla beklediği 
haberi verdi. Atamalar için 28 Șubat’a kadar süren bașvurularda tam 1500 engelli öğretmen göreve bașlaya-
cak.

Engelli öğretmen adaylarını sevindiren haber Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız Sayın Binali Yıldırım’dan 
geldi. Bașbakan Yıldırım, Sosyal Politikalar Bașkanlığı’nın ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle Engelliler 
Koordinasyon Merkezi’nde düzenlediği programa katılarak ’’Șubat ayında bin 500 öğretmen atamasını 
yapacağız.’’ sözleriyle ilk müjdeyi vermiști.

Bașbakan Binali Yıldırım’ın bu müjdesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti, bașvuruların alımına 
bașlandı. Geçtiğimiz 28 Șubat’taki AK Parti Grup toplantısına katılan engelli öğretmen adaylarına konușan 
Bașbakan Yıldırım, toplamda bin 500 engelli öğretmen atamasının yapılacağını ve kadroların hiçbirinin boș 
kalmayacağını duyurdu.

Cumhurbașkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Bașbakan olduğu 2012 yılında ‘’Engelli öğretmen olamaz diye 
bir düșünceyi biz tanımıyoruz. Engelliden de bal gibi öğretmen olur, hem de çok iyi öğretmen olur’’ sözleri 
üzerine engelli öğretmen alımına hız verilmiști.
 
AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Bașkanı Sayın Öznur Çalık ise, “Șu an Milli Eğitim Bakan-
lığı’mız bünyesinde 4889 engelli öğretmenimiz çalıșıyor. Önümüzdeki günlerde bin 500 engelli öğretmeni-
mizin daha ataması yapılacak, onların da engelleri nasıl aștığına bir kez daha tanık olacağız.’’ ifadelerini 
kullandı. 

‘‘8,5 katına çıkarttığımız kamuda engelli istihdamı Cumhuriyet tarihinin rekorudur.’’

‘’2002 yılında iktidara geldiğimizde, kamuda çalıșan toplam engelli sayısı 5 bin 777 gibi düșük bir rakamdı. 
Biz, bu sayıyı 8,5 katına çıkarttık. Șuan kamuda toplam 50 bin engelli personelimiz çalıșmaktadır.’’ șeklinde 
konușan Bașkan Çalık, “Özel sektör ve kamuda toplam engelli istihdam sayımız 150 bini geçmiștir. Bu Cum-
huriyet tarihinin rekorudur” diye konuștu. “Cumhurbașkanımızın liderliğinde Bașbakanımızın öncülüğünde 
daha güçlü, daha etkin ve daha geniș kapsamlı politikalar için çalıșıyoruz” diyen Bașkan Çalık; ‘’Hüküme-
timizin engelli öğretmen atamaları ile ilgili olarak attığı adım ve sonuca varan icraatı, engellilere kadro veril-
mesi için emsal olușturmuștur. Biz diyoruz ki;  insan varsa millet, millet varsa da devlet vardır. Amacımız 
devlet ile milletimizi her zamankinden daha çok kucaklaștırabilmektir.” ifadelerini kullandı.

BİN 500 ENGELLİ ÖĞRETMENİN ATAMASI YAPILIYOR
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Ekonomi İșleri Bașkanı Șaban DİȘLİ Bașkanlığında ekonomi alanında uzman Milletvekillerinden olușturulan 
Ekonomi Danıșma Kurulu (EDK) toplantısı gerçekleștirildi.

Toplantıda, Genel Bașkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Plan ve Bütçe Komisyonu Bașkanı 
ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, Eskișehir Milletvekili 
Emine Nur Günay,  İstanbul Milletvekili Hasan Sert, İzmir Milletvekili İbrahim Mustafa Turhan, Aydın Millet-
vekili Mustafa Savaș, Manisa Milletvekili Recai Berber ve Bayburt Milletvekili Șahap Kavcıoğlu’nun yanı 
sıra, Ekonomi İșleri Bașkan Yardımcıları, Bursa Milletvekili Hüseyin Șahin, Erzurum Milletvekili Zehra 
Tașkesenlioğlu, 23. ve 24. Dönem Malatya Milletvekili Mücahit Fındıklı ve 24. Dönem Muğla Milletvekili Ali 
Boğa yer aldı.

16 Nisan’da gerçekleștirilecek tarihi referandum öncesi Cumhurbașkanlığı hükümet sisteminin Türkiye 
ekonomisine yapacağı katkılar analiz edildi. Çok partili hayata geçilmesinin ardından koalisyon hükümetle- 
rinin ortalama büyüme performansları %4 civarında olurken tek bașına iktidarlar tarafından kurulan 
hükümetlerin büyüme performansların ortalama %5,8 olduğuna dikkat çekildi. Koalisyonsuz bir yönetim 
biçiminin ülke ekonomisine sunacağı fırsatların referandum kampanyasının en önemli ayaklarından birisi 
olacağı hususu vurgulandı.

Toplantıda EDK üyelerine Cumhurbașkanlığı hükümet sisteminin ekonomik aktiviteye yapacağı katkılar 
hakkında bir sunum yapan Ekonomiden Sorumlu Genel Bașkan Yardımcısı Șaban DİȘLİ, “Bizim insanımız 
kendisine ekonomik bir hedef gösterildiği zaman hiçbir bahaneye sığınmadan bașarıya ulașmak için 
sonuna kadar ısrar eder. 2008 küresel ekonomik krizinin ülkemizi teğet geçmesi de bu sayededir. 2014 
yılından beri küresel ekonomide yașananların etkileri ve ülke içinde yașanan darbe girișimlerine karșı 
verilen mücadele yüzünden maalesef 2023 hedefleri sıkıntıya girdi. Ancak, 17 Nisan sabahı milletimizin 
vereceği güçlü bir evet ile Türkiye ekonomisi için parlak bir dönem bașlayacak. Yeni kalkınma hikâye- 
mizin köșe tașları niteliğindeki hızlı ve kararlı adımların atılmasıyla birlikte özellikle ekonomik aktivitenin 
motoru niteliğindeki inșaat, turizm ve sanayi gibi sektörlerde hızlı bir canlanma yașanacak. Bu sayede, 
Ak Parti olarak en zor zamanlarda bile vazgeçmediğimiz 2023 vizyonu ve hedefleri doğrultusunda karar- 
lı bir șekilde yürümeye devam edeceğiz.” șeklinde konuștu. 

Ekonomİ Danışma Kurulu, Cumhurbaşkanlığı
Sİstemİ Ekonomİsİnİ Masaya Yatırdı
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Genel Bașkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar' ın bașkanlığında Ar-Ge bașkanlığınca 
düzenlenen Cumhurbașkanlığı Hükümet Sistemi Üzerine Yaklașımlar Çalıștayı Hidiv Kasrı'nda gerçekleștiril-
di.

Cumhurbașkanlığı Sistemi'ne ilișkin görüșlerin beyan edildiği çalıștay da Hotar " Cumhurbașkanlığı Hükümet 
Sistemi bir rejim değișikliği değil; yeni Türkiye için milli birlik ve beraberliğimizi pekiștirecek reform 
hareketidir. Türkiye’nin rejimi bellidir; Cumhuriyet’tir. Bizim amacımız yerli, milli ve güçlü bir hükümet sistemi 
olușturmak ve daha istikrarlı daha demokratik bir Türkiye’dir. Bu nedenle biz evet diyoruz. AK Parti Grubu ve 
MHP Grubu TBMM’de önemli mücadeleler sonucunda anayasa değișiklik teklifimizin Meclisten geçmesini 
sağladılar. Bu kararlı durușla referandum sürecinde de tüm halkımızla temas halinde olarak, sıkmadık el; 
dokunmadık yürek bırakmayacağız." dedi.

Çalıștayın 2. Oturumunda Hotar, "Türkiye'ye özgü olan bu model ile 15 Temmuz'a benzer ihanetlerin önüne 
geçilecek, demokrasimiz ve millet iradesi daha da güçlü hale gelecek. Biz bu coğrafya da dimdik durabilmek 
adına, mazlum halklara sahip çıkabilmek adına bu sistemi halkımıza doğru șekilde anlatmalıyız. Bu amaçla 
çalıșmalarımızı sürdürüyoruz. Her șey güçlü ve yeni Türkiye için." Dedi. 

Cumhurbașkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkenin bekası için kaçınılmaz olduğunu belirten Hotar " Partiler üstü bir 
durușla milletimiz için buradayız. Günümüze kadar bir vesayet sistemi almıș bașını gidiyordu biz buna dur 
diyoruz.  Șu anda Cumhurbașkanlığı Sistemi'ne en çok itiraz edenler bu vesayetçilerin kendileri ve uzantıları. 
Görüyoruz ki hem içeride, hem dıșarıda bunlar itiraz ediyorlar, istemiyorlar. Çünkü bunların șahsi menfaatleri 
ve belli grupların menfaatlerinin sona ereceğini düșünüyorlar. Bu gruplar hep istikrarsızlıktan kazandılar. 
Dolayısıyla bu istikrarsızlık durumu sona erdiğinde yönetim sistemimiz çok daha etkin olacak. " dedi.

Çalıștay katılımcılarının da görüșlerini bildirmeleri üzerine varılan ortak nokta; Cumhurbașkanlığı Hükümet 
Sistemi'nin halka doğru șekilde anlatılması ve milletin en doğru kararı vereceği yönünde oldu. Hotar bu görüșler 
doğrultusunda "Elbette milletimize güvenimiz tam, yapılan araștırmalar da gösteriyor ki çoğunluk evet diyor. 
Ancak sadece anketlere dayanarak planlarımızı yapamayız, biz milletimiz için en doğru olan yolda çalıșma-
larımızı hızla sürdüreceğiz. AK Parti olarak seçimlere her zaman hazırız. Halk oylaması sürecinde de gerekli 
hazırlıkları yapacak; sloganlarımızla, medya çalıșmalarımızla, yenilikçi araștırma yöntemlerimizle milletimize 
Cumhurbașkanlığı Hükümet Sistemini sunacağız İnșallah ." dedi. Çalıștaya siyasiler, Sivil Toplum Kurulușu 
liderleri, yazarlar, araștırmacılar ve alanında birçok yetkin isim katıldı.

‘‘TÜRKİYE’NİN REJİMİ BELLİDİR; CUMHURİYET’TİR. 
BİZİM AMACIMIZ YERLİ, MİLLİ VE GÜÇLÜ BİR HÜKÜMET SİSTEMİ OLUŞTURMAK’’
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ANKARA

Dünya Kadınlar Günü
münasebetiyle Ülke çapında 20 farklı 

ilde her kesimden kadınlar bulușuyor ve 
merak ettikleri güncel konularda; 

konunun uzmanları ile istișarelerde    
bulunuyor.



CUMHURBAȘKANLIĞI
HÜKÜMET SİSTEMİ HALK OYLAMASI

www.kararimizevet.com 
websitemizden kurumsal kimliğimize ulașabilirsiniz


