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Aziz milletimiz 16 Nisan'da son sözü söylemiș ve kararını vermiș, %51,4 ile EVET 
diyerek değișimden, yenilikten, demokrasiden ve hızlı büyümeden yana 
olduğunu ortaya koymuștur. Bu büyük dönüșümde,  teșkilatlarımızla birlikte son 
ana kadar azimle gerçekleștirdiğimiz çalıșmaların milletimiz nezdinde karșılık 
bulmasından büyük sevinç ve onur duyuyoruz.

Önemli bir diğer husus ise halk oylamasına katılımın yüksek olmasıdır. Milletimiz-
in demokrasi kültürünü ne denli benimsemiș olduğunu bir kez daha görmüș 
olduk. 58 milyon 291 bin 898 kayıtlı seçmeden, 49 milyon 798 bin 855'i sandığa 
giderek oyunu verdi ve katılım oranın yüzde 85,3 olarak gerçeklești. Yurt içinde 
ve yurt dıșında sandığa gidip oyunu kullanan tüm halkımıza teșekkür ediyoruz.

Cumhurbașkanlığı Hükümet Sisteminin hayata geçmesi ile güven ve istikrar 
kalıcı hale gelecek, belirsizlikler azalacak, yatırımların önü açılacak ve 2023 
hedeflerimiz doğrultusunda hızla durmadan ilerleyeceğiz. Yeni yönetim sistem-
ine verilen destek, aynı zamanda kardeșliğimize ve birliğimize de destek mahi-
yetindedir.  Yönetim sistemimizin kalitesindeki artıș, ülkemizi bölgesinde ve küre-
sel düzeyde çok daha etkili bir konuma kavușturacaktır.

Burada kazanan sadece 'Evet' diyenler olmamıștır. 'Evet' desin, 'Hayır' desin, 
herkes kazanmıștır. Tüm Türkiye kazanmıștır. Sadece AK Partililer değil, tüm 
Türkiye bu yeni yönetim sisteminden nesiller boyu faydalanacaktır.

Halk oylaması sonucunun milletimize hayırlı olmasını Rabbimizden niyaz eder, 
emeği geçen herkese ve bu süreçte fedakarca görev alan tüm teșkilat mensu-
plarımıza teșekkür ederiz.
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ÖTV İNDİRİMİ İLE BEYAZ EŞYA
SATIŞI 734 BİNE TIRMANDI

KAREKODLU ÇEK SAYISI
5,5 MİLYONU GEÇTİ

Ocak ayında 481 bin civarında seyreden beyaz eșya 
satıșları, șubat bașında Bakanlar Kurulu kararı ile beyaz 
eșya ve küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergi- 
sinin (ÖTV) sıfıra çekilmesinin ardından tırmanıșa geçti. ÖTV 
indirimi ile beyaz eșya satıșları șubatta 600 bine, martta 
734 bine yükseldi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bankalarca 
verilen ve șu anda çek hesabı sahibinin elinde olan veya 
piyasada dolașan karekodlu çek sayısının 5,5 milyonu 
geçtiğini bildirdi. Tüfenkci, yaptığı açıklamada, çeke olan 
güvenin arttırılması ve karșılıksız çekin önlenmesi amacıyla 
Ocak 2017'den itibaren çeklerde karekodun zorunlu hale 
getirildiğini anımsatarak, bu tarihten sonra bankaların tüm 
müșterilerine çeklerini karekodlu șekilde verdiklerini söyledi. 

TÜRKİYE NÜFUSUNU
 YÜZDE 28,7'Sİ ÇOCUK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilișkin çocuk 
istatistiklerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
(ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye toplam nüfusu 2016 
sonu itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 iken, çocuk nüfusu 
22 milyon 891 bin 140 olarak kayıtlara geçti. Birleșmiș 
Milletler tanımına göre 0-17 yaș grubunu içeren çocuk 
nüfus, 1935'te toplam nüfusun yüzde 45'ini oluștururken 
2008'de yüzde 31,5'ine, 2016'da ise yüzde 28,7'sine 
geriledi. 

TÜRKiYE AKTÜALiTE ATLASI



İSTİKRAR VE GÜVEN
"TURİST" GETİRECEK

İstanbul Turizm Seyahat Acentaları ve İșadamları Derneği 
(TUSAD), "Turistler güvenli bölgeleri seçeceği için 
referandumda 'evet' çıkması istikrarın devamı 
manasındadır. 'Evet' oylarından sonra yatırımın hızı, 
ülkeye olan güven daha da artacaktır." dedi.

3 KENTİN RÜZGARIYLA 
3 MİLYON EVE YETECEK
ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

Rüzgar enerjisinde sahip oldukları 2 bin 822 megavatlık 
kurulu güçle İzmir, Balıkesir ve Manisa'da, yaklașık 3 milyon 
hanenin ihtiyacına eș değer elektrik üretimi yapılıyor. Geçen 
yıl devreye alınan bin 387 megavatla Türkiye'de toplam 
rüzgar kurulu gücü, 2016 sonu itibarıyla 6 bin 106 mega-
vata ulaștı.

BİNALARA "YEŞİL SERTİFİKA" 
GELİYOR

Çevre ve Șehircilik Bakanlığınca hayata geçirilmesi planla-
nan düzenlemeyle Türkiye genelinde "çevreyle dost" 
kriterlerini karșılayan bina ve yerleșim yerlerine "yeșil 
sertifika" verilecek. Sertifikayı almaya hak kazanan binalar, 
Bakanlıkça belirlenecek "yeșil" logoyu tașımaya hak 
kazanacak.



AGİT'İN "TARAFSIZLIĞI"
TARTIŞMALI

Halk oylamasına ilișkin tek yanlı rapor hazırlayarak tepkileri 
üzerine çeken Avrupa Güvenlik ve İșbirliği Teșkilatı'nın 
(AGİT) tarafsız gözlemcileri, geçmiște de tartıșılan 
uygulamalarla gündeme geldi. 2011'de Belarus'a dizayn 
amaçlı heyet gönderen AGİT'in üyelerinden Ricardos 
Ramoska'nın Litvanya'da "rüșvetçilik", Benjamin 
Moreau'nun ise Türkmenistan'da "ajanlık"la suçlandığı 
ortaya çıktı.

ALMANYA'DA TÜRKLERE 
GÖNDERİLEN "IRKÇI MEKTUP"

TEDİRGİNLİK YARATTI

Almanya'nın Brühl kentinde Türklerin yașadığı bazı evlerin 
posta kutularına atılan ve "Erdoğan'ı destekleyenler, 
ülkeyi terk edin" șeklinde ifadeler ile tehditkar sözler 
içeren mektup tedirginlik yarattı. 

BOSNA SAVAŞI'NIN 5
KURBANI TOPRAĞA VERİLDİ

Bosna Hersek'de 1992-1995 yıllarındaki savașta soykırıma 
maruz kalan 5 Boșnak, ülkenin doğusunda yer alan 
Vlasenica kentindeki Rakita Șehit Mezarlığı'nda düzenle-
nen toplu cenaze töreniyle toprağa verildi. Ülkenin 
doğusundaki Vlasenica'da defnedilenlerden en 
küçüğünün, öldüğünde 16 yașında olduğu ortaya çıktı.

DÜNYA AKTÜALiTE ATLASI



AB 2015 YILINDA
DAHA AZ VATANDAŞLIK VERDİ

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2015'te önceki yıllara oranla 
daha az vatandașlık verirken, 35 bin Türk AB vatandașı 
oldu. AB istatistik kurumu Eurostat'ın yayımladığı verilere 
göre, 2013'te 980 bin, 2014'te 890 bin kiși AB üyesi bir 
ülkenin vatandașı olurken, bu sayı 2015'te 840 bine gerile-
di. 2010-2015 yıllarında AB vatandașı olanların sayısı 5 
milyonu geçti. 

BOSNA'DA SAVAŞIN YOK ETTİĞİ 
CAMİLERE VAKIF ELİ DEĞDİ

Bosna Hersek'teki savașta yıkılan Arnavudiye Camisi, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülecek rekonstrüksiyon 
çalıșmasıyla aslına uygun olarak yeniden inșa edilecek. 
16'ncı yüzyılda Gazi Ferhat Pașa'nın defterdarı Hasan 
Efendi tarafından inșa edilen camide düzenlenecek temel 
atma töreninin ardından rekonstrüksiyon çalıșmaları 
bașlatılacak. 

"BREXIT" AB'DEKİ 
AYRILIK YANLILARINI
CESARETLENDİRİYOR

Brexit olarak adlandırılan İngiltere'nin AB'den ayrılma 
sürecini "Frexit (Fransa), Grexit (Yunanistan), Nexit 
(Hollanda)" gibi süreçlerin takip edeceği endișesi 
uluslararası camiada yankı bulmaya devam ediyor. 
"Capital Economics" adlı kuruluș tarafından geçen yıl 
yayımlanan raporda, ülkelerde yapılan anketler sonucu en 
fazla AB karșıtı ülkelerin Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda 
ve İsveç olduğu ortaya çıktı.



Bu güne kadar demokratik katılıma, çok sesliliğe, siyasi uzlașıya ve sağlıklı bir iletișime 
büyük önem verdik. İstișareyi kurumsallaștıran bir parti olduk. Çoğunluğun azınlık üzer-
inde baskı kurmasına nasıl karșı olduysak, azınlığın çoğunluğa tahakküm etmesine de 
daima karșı olduk. 

Önümüze çıkan her engeli milletimizden aldığımız güç ve destekle aștık. Kutlu 
yürüyüșümüzü engellemek, hareketimizin bütünlüğünü bozmak ve AK Partiyi durdurar-
ak Türkiye’yi durdurmak isteyen vesayet odaklarına karșı asla boyun eğmedik. Bu 
mücadelede her zaman milletimize ve yol arkadașlarımıza güvenerek arkamıza bak-
madan yürüdük. Çünkü bize güvenenlerle aynı istikamet üzere olduğumuzdan hiç 
tereddüt etmedik. Aramızdaki kardeșlik hukukunu korumayı her șeyin üzerinde tuttuk. 

Türkiye’yi yasakların ve adaletsizliklerin hâkim olduğu bir ülke olmaktan kurtardık. 
Onlarca reforma imza atarak demokratikleșme, insan hak ve özgürlükleri alanında 
sessiz devrimler gerçekleștirdik. Türkiye Cumhuriyeti vatandașları arasında her türlü 
ayrımcılığa karșı durarak ret, inkâr ve asimilasyon politikalarına son verdik. 

Ülkemize ekonomik, sosyal ve siyasi değeri çok yüksek hizmetler kazandırdık. Bölgesel 
ayrımcılık yapmadan hak ve hizmetlerden bütün vatandașlarımızın eșit șekilde faydalan-
masına azami özen gösterdik.  

Ülkemizi bir baștan diğer bașa inșa ve imar ettik. Büyük projelerle, dev eser ve 
hizmetlerle milletimize muasır bir ülkede yașama imkânı sunduk.

Terör tehdidine karșı milletçe kenetlendik ve bizi bölmeye çalıșanlara karșı milletimizin 
bölünmez bütünlüğünü ve devletimizin kudretini göstermekten çekinmedik.

15 Temmuz ihanet teșebbüsünü milletimizle omuz omuza bertaraf ettik. Demokrasimize 
darbe vurmaya teșebbüs edenler, o gece karșılarında istiklal ruhuna sahip 
vatandașlarımızı ve gençlerimizi buldular. Demokrasimize ve Büyük Türkiye idealimize 
milletçe sahip çıktık. AK Parti teșkilatları da o tarihi gecede verilen destansı mücadeleye 
öncülük ettiler.

AK Parti teșkilatlarımız, ülkemizin son 15 yılda sağladığı demokratik istikrarın 16 Nisan 
halkoylaması ile perçinlenmesinde de çok önemli bir rol üstlenmiștir. Anayasa değișiklik 
teklifimizin milletçe kabul edilmesi ve demokrasimizin daha da güçlenmesi için takdire 
șayan çalıșmalara imza atmıștır. Bütün teșkilat mensuplarımıza 16 Nisan Halk oylaması 
sürecinde gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı en içten duygularımla teșekkür 
ediyorum.

Aziz milletimiz 16 Nisan’da, Cumhurbașkanlığı Hükümet Sistemine “EVET” diyerek 
yönetim sistemimizi yenilemiș ve güçlü Türkiye için büyük bir değișim süreci bașlat-
mıștır. 

16 Nisan’da milletçe aldığımız kararın, milli iradenin en açık șekilde yönetime yansıması 
ve hukukun üstünlüğünün tam manasıyla hayata geçmesi yolunda ülkemize çok önemli 
kazanımlar sağlayacağına ve önümüzdeki değișim sürecinin milletimize yepyeni ufuklar 
kazandıracağına yürekten inanıyor, bütün milletimizi saygıyla selamlıyorum.  

Binali YILDIRIM
AK Parti Genel Bașkanı

Parti teșkilatımızın çeșitli kademelerinde görevler üstlenerek AK Parti hareketine omuz 
veren her bir yol arkadașlarıma gönülden selamlarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. 

Bütün dava arkadașlarımız, ülkemizin aydınlık yarınları için çalıșmalarını fedakârca 
sürdürmektedir. 

AK Parti davasına sahip çıkan bütün kardeșlerimle omuz omuza olmaktan șeref duy-
duğumu samimiyetle ifade etmek isterim. 

Ak Parti,  milletin ruhundan doğmuș, siyasetinin temeline millet için hizmeti yerleștirmiș 
bir partidir. Bugüne kadar hiçbir așırılığın, hiçbir gerilimin tarafı olmayan, daima mille-
timizle aynı istikamet üzere yürüyen AK Parti; 80 milyon insanımızın tamamını aynı 
samimiyetle kucaklamayı ilke edinmiștir. Ülkemizin itibarını, demokrasimizin saygınlığını 
ve halkımızın refah seviyesini yükseltmenin mücadelesini vermiștir. 

AK Parti kurulduğu günden beri siyasi ve hukuki meșruiyeti her șeyin üzerinde tutmuș-
tur. Zira demokrasilerde, meșruiyetin kaynağı millettir ve erkler, millet adına yetki 
kullanır. 

15 yıldır milletten aldığımız yetkiyle milletimiz adına siyaset yapıyor ve hiç kimseyi 
ötekileștirmeden değer üretiyoruz.  Hiç kimseyi dıșlamadan, her bir vatandașımızın 
hukukunu, siyasi iradesini, hak ve özgürlüklerini korumayı en önemli vazife addediyoruz. 

DAHA ÇOK UZLAŞMA, GÜLER YÜZLÜ BİR TÜRKİYE
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ötekileștirmeden değer üretiyoruz.  Hiç kimseyi dıșlamadan, her bir vatandașımızın 
hukukunu, siyasi iradesini, hak ve özgürlüklerini korumayı en önemli vazife addediyoruz. 
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“21 MAYIS’TA,
CUMHURBAŞKANIMIZI GENEL 

BAŞKAN ADAYIMIZ 
OLARAK TEKLİF EDECEĞİZ”

Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merke-
zi'nde düzenlenen Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye 

üyelik töreninde konuștu.
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AK Parti olarak 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre yapma 
kararı aldıklarını anımsatan Bașbakan Yıldırım, yeni bir 
heyecan ve ümitle yeni bir bașlangıçla Cumhurbașkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ı genel bașkan adayı olarak 
teklif edeceklerini bildirdi.

Bașbakan Yıldırım, "Özlemek sabretmektir, yılları, 
ayları, saatleri izlemektir. Gelecekse beklenen, bekle-
mek güzeldir. İște beklenen an, Sayın Cumhur-
bașkanımız, Kurucu Genel Bașkanımız bugün yuvaya, 
kurucusu olduğu AK Parti'ye tekrar dönüyor." diyerek 
bașlayan Bașbakan Yıldırım, Cumhurbașkanı 
Erdoğan'a parti teșkilatı adına "Hoș geldiniz, șeref 
verdiniz." dedi.

Bașbakan Yıldırım, 16 Nisan'da yapılan halk oylaması 
ile Cumhurbașkanı Erdoğan'a partiye üyelik yolunu 
açan millete de șükranlarını sundu.

Kesin sonuçları açıklanan halk oylamasının ülkeye ve 
Türk demokrasisine hayırlı uğurlu olmasını dileyen 

Bașbakan Yıldırım, șöyle devam etti:

"16 Nisan 2017, Türkiye'nin siyasi tarihinde Cumhuri-
yetin ilanı ve çok partili hayata geçiș kadar iftiharla 
hatırlanacak son derece anlamlı bir gündür. Bu günü 
anlamlı kılan, aziz milletimizin iradesiyle, istikrarı, 
güçlü iktidarı, demokrasiyi ve uzlașmayı kurumsal 
hale getirmiș olmasıdır. Bunun için büyük bir kara-
rlılıkla sandığa giden milletimizin her bir ferdine 
șükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle bugüne kadar 
ülkemizin kalkınması, büyümesi, gelișmesi yolunda 
hizmeti geçen, demokrasi mücadelemize katkı 
sağlayan herkese bir kez daha teșekkür ediyor, onları 
hayırla yad ediyorum." 

AK Parti olarak 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre yapma 
kararı aldıklarını anımsatan Bașbakan Yıldırım, yeni bir 
heyecan ve ümitle yeni bir bașlangıçla Cumhurbașkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ı genel bașkan adayı olarak 
teklif edeceklerini bildirdi.
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979 GÜNLÜK HASRET, VUSLATA 
DÖNÜŞTÜ

AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi ile 27 Ağustos 2014'te partiye veda eden Cumhur-
bașkanımız Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değișikliğinin ardından "beșinci çocuğu" olarak 
nitelendirdiği partisine 979 gün sonra yeniden üye olarak döndü.

AK Parti Genel Merkezde üyeliğe katılım töreni düzenlendi. Cumhurbașkanı Erdoğan, partilil-
erin arasında oturduğu yerde, kurucusu olduğu AK Parti'ye üyelik beyannamesini imzaladı. 
Beyannameyi imzaladıktan sonra duygulanan Cumhurbașkanı Erdoğan'ın gözleri doldu. 

Daha sonra konușmasını yapmak üzere kürsüye gelen, Cumhurbașkanı Erdoğan, "27 Ağus-
tos 2014 tarihinde milletimiz tarafından cumhurbașkanlığı görevime seçilmem sebebiyle 
anayasa gereği ayrılmak zorunda kaldığım, kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, 
așkıma bugün yeniden dönüyorum. Tam 979 gün sonra bu hasret hamdolsun sona eriyor. 
Bugün burada bir kez daha 'selamünaleyküm' diyerek, heyetinizin içine tekrar dahil oluy-
orum." ifadesini kullandı.

Anayasa değișikliğiyle, cumhurbașkanlarının parti üyeliğine ilișkin yasağın kaldırılmasını en 
güzel șekilde değerlendirerek AK Parti'ye yeniden üye olduğunu belirten Cumhurbașkanı  
Erdoğan, șunları kaydetti:

"Tabii bu ayrılık, aslında sadece bir resmi ayrılıktı. Aramızdaki mesafe mevzuat gereği olan 
bir mesafeydi. Gönlümüz hep beraber oldu, hep beraberdi. Biliyoruz ki gönüllere sınır 
çizmek, gönüllere duvar örmek mümkün değildir. Biz hep, 'Bu hududu kimler çizmiș gön-
lüme, dar geliyor gardașım.' dedik ve iște bu günlere geldik. Olağanüstü kongremizde özel-
likle vedalașmayı yaparken, 'AK Parti 13 yıllık bir siyasi parti olsa da aslında asırlar öncesin-
den bașlamıș kutlu bir yürüyüșün, davanın mirasını omuzlarında tașıyan bir partidir.' 
demiștim. Bize asırlar gibi gelse de tarihi süreklilik içinde denizde damla misali olan 979 
günlük ayrılığımızın sona eriyor olması, beni asıl bu bakımdan heyecanlandırıyor. Milletimiz 
adına öncülüğünü, hizmetkarlığını üstlendiğimiz bu kutlu yürüyüșü inșallah önümüzdeki 
dönemde hep birlikte daha güçlü, çok daha kararlı bir șekilde sürdüreceğiz. Buna inancım 
tam."

Cumhurbașkanı Erdoğan, yola milletle birlikte çıktıklarını, bugüne kadar ne yaptılarsa millet 
için yaptıklarını dile getirerek, bugüne kadar milletin duası, desteği sayesinde karșılașılan tüm 
sorunların üstesinden geldiklerini söyledi. 

AK Parti'yi kurdukları 2001 yılı ağustos ayından, cumhurbașkanlığı görevine seçildiği 2014 yılı 
ağustos ayına kadar tarihi bir değișimin, dönüșümün yașandığını belirten Cumhurbașkanı 
Erdoğan, șu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin en yakın șahidi milletimizin ta kendisidir. AK Parti 
olarak bizim en büyük gücümüz milletimizin değerlerine sahip çıkmamız yanında insan-
larımızın hayat kalitesini artırma konusundaki bașarımızdır. Daha da önemlisi bu 
hizmetlerden ülkemizin en ücra köșesinde, mütevazı kulübesinde yașayanından, en büyük 
șehrinin, en yüksek binasında ikamet edene kadar her bir vatandașımızın yararlanıyor 
olmasıdır. Elbette bizim bir değerler dünyamız var ve bu uğurda her türlü mücadeleyi 
yürüttük, yürütürüz ama hizmetlerimizde asla ayrımcılık yapmadık, yapmıyoruz ve yap-
mayacağız. Sözümün muhatabı bize kulak verenlerdir ama icraatlarımız herkes içindir. 
Bu ülkede kesinlikle kim ne derse desin ikinci sınıf vatandaș yoktur, 80 milyonun 
tamamı birinci sınıf vatandaștır."
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AÇ I L A N  SA N D I K :  % 1 0 02 5 . 1 5 7 . 4 6 3 2 3 . 7 7 9 . 1 4 1

2 4 . 3 2 5 . 6 3 3 2 3 . 2 0 3 . 3 1 6

SANDIK SAYISI
167 BİN 140 

%87,45

KATIL IM  ORANI

%51,41 %48,59 HAYIREVET

%51,18 %48,82 HAYIREVET

TÜRKİYE YENİ SİSTEME “EVET” DEDİ

T Ü R K İ Y E  G E N E L İ

( Y U R T  İ Ç İ  /  Y U R T  D I Ş I )

SEÇMEN SAYISI: 58.291.898 KULLANILAN OY: 49.798.855 GEÇERLİ OY: 48.936.604
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SANDIK SAYISI
7.388

%44,6

KATIL IM  ORANI

Y U R T  D I Ş I

7 7 8 . 8 3 3 5 3 0 , 9 8 8

%59,46 %40,54 HAYIREVET

SEÇMEN SAYISI: 2.972.676 KULLANILAN OY: 1.325.682 GEÇERLİ OY: 1.309.821
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ADIYAMAN ANTALYA

ARTVİN

AYDIN

BALIKESİR

AFYONKARAHİSAR

AĞRI

AMASYA

ADANA

EVET

%41,83 %58,17

HAYIR

EVET

%69,76 %30,24

HAYIR

EVET

%64,56 %35,44

HAYIR

EVET

%43,08 %56,92

HAYIR

EVET

%56,26 %43,74

HAYIR

EVET

%48,85 %51,15

HAYIR

EVET

%40,92 %59,08

HAYIR

EVET

%46,93 %53,07

HAYIR

EVET

%35,66 %64,34

HAYIR

EVET

%45,50 %54,50

HAYIR

ANKARA

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ İL İL SONUÇLAR



BİLECİK BURSA

ÇANAKKALE

ÇANKIRI

ÇORUM

DENİZLİ

BİNGÖL

BİTLİS

BOLU

BURDUR

EVET

%48,86 %51,14

HAYIR

EVET

%72,57 %27,43

HAYIR

EVET

%59,35 %40,65

HAYIR

EVET

%62,26 %37,74

HAYIR

EVET

%51,75 %48,25

HAYIR

EVET

%53,21 %46,79

HAYIR

EVET

%39,54 %60,46

HAYIR

EVET

%73,35 %26,65

HAYIR

EVET

%64,49 %35,51

HAYIR

EVET

%44,53 %55,47

HAYIR
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DİYARBAKIR ESKİŞEHİR

GAZİANTEP

GİRESUN

GÜMÜŞHANE

HAKKARİ

EDİRNE

ELAZIĞ

ERZİNCAN

ERZURUM

EVET

%32,41 %67,59

HAYIR

EVET

%29,50 %70,50

HAYIR

EVET

%71,79 %28,21

HAYIR

EVET

%60,50 %39,50

HAYIR

EVET

%74,48 %25,52

HAYIR

EVET

%42,43 %57,57

HAYIR

EVET

%62,45 %37,55

HAYIR

EVET

%61,66 %38,34

HAYIR

EVET

%75,16 %24,84

HAYIR

EVET

%32,42 %67,58

HAYIR
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HATAY KARS

KASTAMONU

KAYSERİ

KIRKLARELİ

KIRŞEHİR

ISPARTA

MERSİN

İSTANBUL

İZMİR

EVET

%45,65 %54,35

HAYIR

EVET

%56,02 %43,98

HAYIR

EVET

%35,95 %64,05

HAYIR

EVET

%48,65 %51,35

HAYIR

EVET

%31,20 %68,80

HAYIR

EVET

%50,95 %49,05

HAYIR

EVET

%64,82 %35,18

HAYIR

EVET

%67,76 %32,24

HAYIR

EVET

%28,67 %71,33

HAYIR

EVET

%53,25 %46,75

HAYIR
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KOCAELİ KAHRAMANMARAŞ

KONYA MARDİN

MUĞLA

MUŞ

NEVŞEHİR

KÜTAHYA

MALATYA

MANİSA

EVET

%56,69 %43,31

HAYIR

EVET

%72,88 %27,12

HAYIR

EVET

%70,31 %29,69

HAYIR

EVET

%69,57 %30,43

HAYIR

EVET

%45,67 %54,33

HAYIR

EVET

%73,96 %26,04

HAYIR

EVET

%40,94 %59,06

HAYIR

EVET

%30,67 %69,33

HAYIR

EVET

%50,56 %49,44

HAYIR

EVET

%65,59 %34,41

HAYIR
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NİĞDE SİİRT

ORDU SİNOP

SİVAS

TEKİRDAĞ

TOKAT

RİZE

SAKARYA

SAMSUN

EVET

%59,80 %40,20

HAYIR

EVET

%61,89 %38,11

HAYIR

EVET

%75,55 %24,45

HAYIR

EVET

%68,05 %31,95

HAYIR

EVET

%63,55 %36,45

HAYIR

EVET

%47,81 %52,19

HAYIR

EVET

%57,75 %42,25

HAYIR

EVET

%71,28 %28,72

HAYIR

EVET

%38,89 %61,11

HAYIR

EVET

%63,18 %36,82

HAYIR
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TRABZONTUNCELİŞANLIURFAUŞAKVAN

YOZGAT

ZONGULDAK

AKSARAY

BAYBURT

KARAMAN

TRABZON

TUNCELİ

ŞANLIURFA

UŞAK

VAN

EVET

%66,45 %33,55

HAYIR

EVET

%19,59 %80,41

HAYIR

EVET

%70,82 %29,18

HAYIR

EVET

%47,03 %52,97

HAYIR

EVET

%42,73 %57,27

HAYIR

EVET

 %74,27 %25,73

HAYIR

EVET

%49,35 %50,65

HAYIR

EVET

%75,49 %24,51

HAYIR

EVET

%81,70 %18,30

HAYIR

EVET

%63,85 %36,15

HAYIR
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KIRIKKALE IĞDIR

YALOVA

KARABÜK

KİLİS

OSMANİYE

BATMAN

ŞIRNAK

BARTIN

ARDAHAN DÜZCE

EVET

%62,42 %37,58

HAYIR

EVET

%36,35 %63,65

HAYIR

EVET

%28,30 %71,70

HAYIR

EVET

%56,03 %43,97

HAYIR

EVET

%44,27 %55,73

HAYIR EVET

%57,84 %42,16

HAYIR EVET

%70,56 %29,44

HAYIR

EVET

%34,80 %65,20

HAYIR

EVET

%49,73 %50,27

HAYIR

EVET

%60,73 %39,27

HAYIR

EVET

%64,09 %35,91

HAYIR
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YURT 
DIŞINDAKİ 
OY SAYISI:

5 AVRUPA 
ÜLKESİNDEKİ 

OY SAYISI:

2 MİLYON
972 BİN

2 MİLYON
297 BİN

AVRUPALI TÜRKLERE YÖNELİK 
BASKILAR TERS ETKİYE 

NEDEN OLDU
Halk oylaması öncesi tehdit, şiddet ve yasaklar dahil Türklerin 

tercihlerini etkilemek için her yolu deneyen Avrupa, “Evet” oyunun 
çıkmasını engelleyemedi 
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ALMANYABELÇİKA

HOLLANDA
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%37

%73
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E V E T

E V E T

E V E T

H AY I R

E V E T

AVRUPA'DA "EVET" YASAKLANDI, "HAYIR” DESTEKLENDİ

Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve 
İsviçre’de en az 25 "evet" kampanyasına 
destek veren etkinlik iptal edilip, polis 
zoruyla yasaklanırken, PKK 
yandaşlarının dahil tüm "hayır" 
kampanyalarına müsaade 
edildi

H AY I R

H AY I R

HOLLANDA
10 Mart
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2 
ayrı salon programı iptal edildi

11 Mart
Bakan Kaya’nın Almanya’dan 
Rotterdam Başkonsolosluğuna 
gelişi engellendi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 
toplantısı, salon verilmeyince 
gerçekleştirilemedi 
Çavuşoğlu'nun Rotterdam 
Başkonsolosluğu Rezidansındaki 
toplantı, uçağının iniş izni iptal 
edilince yapılamadı

ALMANYA
2 Mart
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 
Gaggenau'da yapacağı konuşma 
iptal edildi

5 Mart
Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi’nin Porz ve Frechen 
kentindeki programları iptal 
edildi 

6 Mart
Taner Yıldız’ın 
Grosskrotzenburg’daki 
etkinlikleri iptal edildi 

7 Mart
Taner Yıldız’ın Nürnberg’da 
katılacağı etkinlik iptal edildi 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 
Hamburg'taki etkinlikleri
iptal edildi

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

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

MADDE 4
• TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 4 yılda birden 5 yılda 

bire çıkıyor ve aynı gün yapılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı Seçiminde iki turlu sistem uygulanıyor.

MADDE 5
• Meclisin verdiği güvenoyunu bizzat millet veriyor.

• Millet Cumhurbaşkanını doğrudan seçtiği için kurulacak 

hükümete de 5 yıllığına güvenoyu vermiş oluyor.

MADDE 6
• Meclisin denetim yetkisi güçleniyor, Meclis denetlemesi 

“Meclis araştırması”, “genel görüşme” ve “yazılı soru” ile 

yapılıyor.

• Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri için Meclis soruşturması 

daha kapsamlı hale getiriliyor.

• Yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi mecburiyeti 

getiriliyor.

MADDE 7
• Cumhurbaşkanının adaylık ve seçim şartları tanımlanıyor.

• “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” 

hükmü kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı siyasi parti üyesi olabiliyor.

• Cumhurbaşkanlığı süresi 2 dönemle, yani en fazla 10 yılla 

sınırlandırılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiler için aday gösterme 

şartları genişletilip kolaylaştırılıyor.

• Vatandaşlar da (100 bin imza ile) Cumhurbaşkanı adayı 

gösterebiliyor.

MADDE 8
• Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor.

• Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor.

• Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atama ve 

görevden alma yetkisine kavuşuyor.

• Üst düzey kamu yöneticilerini atama ve görevden alma 

yetkisine kavuşuyor.

• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma hakkı kazanıyor.

MADDE 9
• Cumhurbaşkanı hem yetkili hem de sorumlu oluyor.

• Denetim ve cezai sorumluluk geliyor.

• Cumhurbaşkanı soruşturulabiliyor ve gerek görülürse Yüce 

Divana yollanıyor.

• Soruşturma açılan Cumhurbaşkanı erken seçim kararı 

alamıyor.

• Yüce Divanda mahkum olursa, Cumhurbaşkanlığı görevi 

sona eriyor.

MADDE 10
•  Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor.

• Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı 

yardımcısı atayabiliyor.

• Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara denetim ve cezai 

sorumluluk getiriliyor. 

• Yasamayla yürütme ayrıldığı için, bakan olarak atanan 

milletvekilinin TBMM’deki vekilliği düşüyor.

MADDE 11
• Cumhurbaşkanına ve TBMM’ye, seçimleri karşılıklı yenileme 

yetkisi tanınıyor.

• Bu durumda iki seçim birlikte yapılıyor.

• İki seçim aynı anda yenilendiği için, tek taraflı seçimlerin 

yenilenmesi söz konusu olamıyor.

• Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse kendi süresini de 

kısaltmış oluyor.

• Birlikte seçimlerin yenilenmesi, kriz potansiyelini 

büyütmemenin ve uzlaşma arayışının güvencesi oluyor.

MADDE 12
• Olağanüstü hal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuçları 

ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, yeniden 

tanımlanıyor.

• OHAL ilanı yetkisi, yürütmenin başı olduğu için 

Cumhurbaşkanına aktarılıyor.

• Cumhurbaşkanı 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 değişiyor, adı Hakimler ve 

Savcılar Kurulu (HSK) oluyor.

• HSK’nın 4 üyesi Cumhurbaşkanı,7 üyesi de TBMM tarafından 

nitelikli çoğunlukla seçiliyor.

• Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet ve 

gruplaşma 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 

Cumhurbaşkanına veriliyor.

• Cumhurbaşkanının TBMM’ye kanun sunma yetkisi bütçe 

kanunuyla sınırlandırılmış oluyor.

• Bütçe kanunu Mecliste görüşülüp 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
• Başbakanlık kurumu Cumhurbaşkanlığı ile birleşiyor.

• Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait oluyor.

• Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi içine 

alınıyor.

• Jandarma Genel Komutanı MGK üyesi olmaktan çıkıyor. 

• Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri anayasal yargı denetimine 

alınıyor.

• Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor.

MADDE 17
• Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri 3.11.2019 tarihinde 

yapılacak.

• Cumhurbaşkanı 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 başlayacak.

MADDE 18
• Bu değişiklik paketindeki kimi hükümler ilk seçimlerin yapıldığı 

tarihte, kimileri ise seçim takviminin başladığı tarihte yürürlüğe 

giriyor.

• Anayasa değişikliği Resmi Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz 

Cumhurbaşkanının partili olmasının önündeki engel kalkıyor.

 • HSK devreye giriyor ve yargıda birlik sağlanıyor.
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BELÇİKA 
Anvers’de MHP Merkez Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Güler'in iki 
toplantısı engellendi 

AVUSTURYA
10 Mart
Taner Yıldız’ın Bregenz’deki 
programı iptal edildi

11-12 Mart
AK Parti Bursa Milletvekili 
Muhammed Müfit Aydın'ın Linz, 
Steyr ve Wienerneustadt 
şehirlerindeki programları iptal 
edildi

12 Mart
AK Parti Yozgat Milletvekili 
Yusuf Başar'ın Viyana’da 
planlanan programı yapılamadı

25 Mart
Uğur Işılak'ın vereceği konser, 
uygun yer bulunamadığı için 
iptal edildi

İSVİÇRE
Çavuşoğlu'nun katılacağı etkinlik, 
Hilton Oteli, verdiği salonu iptal 
edince planlanan tarihte 
yapılamadı

AK Parti İstanbul Milletvekili Hurşit 
Yıldırım'ın Aargau’da 10 Mart'ta 
katılacağı program, iptal edildi

Basel’de 18 Mart'ta Mustafa 
Yıldızdoğan ve Nejla Çakmakçı'nın 
sahne alacağı program yasaklandı

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

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

MADDE 4
• TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 4 yılda birden 5 yılda 

bire çıkıyor ve aynı gün yapılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı Seçiminde iki turlu sistem uygulanıyor.

MADDE 5
• Meclisin verdiği güvenoyunu bizzat millet veriyor.

• Millet Cumhurbaşkanını doğrudan seçtiği için kurulacak 

hükümete de 5 yıllığına güvenoyu vermiş oluyor.

MADDE 6
• Meclisin denetim yetkisi güçleniyor, Meclis denetlemesi 

“Meclis araştırması”, “genel görüşme” ve “yazılı soru” ile 

yapılıyor.

• Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri için Meclis soruşturması 

daha kapsamlı hale getiriliyor.

• Yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi mecburiyeti 

getiriliyor.

MADDE 7
• Cumhurbaşkanının adaylık ve seçim şartları tanımlanıyor.

• “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” 

hükmü kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı siyasi parti üyesi olabiliyor.

• Cumhurbaşkanlığı süresi 2 dönemle, yani en fazla 10 yılla 

sınırlandırılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiler için aday gösterme 

şartları genişletilip kolaylaştırılıyor.

• Vatandaşlar da (100 bin imza ile) Cumhurbaşkanı adayı 

gösterebiliyor.

MADDE 8
• Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor.

• Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor.

• Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atama ve 

görevden alma yetkisine kavuşuyor.

• Üst düzey kamu yöneticilerini atama ve görevden alma 

yetkisine kavuşuyor.

• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma hakkı kazanıyor.

MADDE 9
• Cumhurbaşkanı hem yetkili hem de sorumlu oluyor.

• Denetim ve cezai sorumluluk geliyor.

• Cumhurbaşkanı soruşturulabiliyor ve gerek görülürse Yüce 

Divana yollanıyor.

• Soruşturma açılan Cumhurbaşkanı erken seçim kararı 

alamıyor.

• Yüce Divanda mahkum olursa, Cumhurbaşkanlığı görevi 

sona eriyor.

MADDE 10
•  Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor.

• Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı 

yardımcısı atayabiliyor.

• Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara denetim ve cezai 

sorumluluk getiriliyor. 

• Yasamayla yürütme ayrıldığı için, bakan olarak atanan 

milletvekilinin TBMM’deki vekilliği düşüyor.

MADDE 11
• Cumhurbaşkanına ve TBMM’ye, seçimleri karşılıklı yenileme 

yetkisi tanınıyor.

• Bu durumda iki seçim birlikte yapılıyor.

• İki seçim aynı anda yenilendiği için, tek taraflı seçimlerin 

yenilenmesi söz konusu olamıyor.

• Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse kendi süresini de 

kısaltmış oluyor.

• Birlikte seçimlerin yenilenmesi, kriz potansiyelini 

büyütmemenin ve uzlaşma arayışının güvencesi oluyor.

MADDE 12
• Olağanüstü hal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuçları 

ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, yeniden 

tanımlanıyor.

• OHAL ilanı yetkisi, yürütmenin başı olduğu için 

Cumhurbaşkanına aktarılıyor.

• Cumhurbaşkanı 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 değişiyor, adı Hakimler ve 

Savcılar Kurulu (HSK) oluyor.

• HSK’nın 4 üyesi Cumhurbaşkanı,7 üyesi de TBMM tarafından 

nitelikli çoğunlukla seçiliyor.

• Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet ve 

gruplaşma 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 

Cumhurbaşkanına veriliyor.

• Cumhurbaşkanının TBMM’ye kanun sunma yetkisi bütçe 

kanunuyla sınırlandırılmış oluyor.

• Bütçe kanunu Mecliste görüşülüp 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
• Başbakanlık kurumu Cumhurbaşkanlığı ile birleşiyor.

• Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait oluyor.

• Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi içine 

alınıyor.

• Jandarma Genel Komutanı MGK üyesi olmaktan çıkıyor. 

• Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri anayasal yargı denetimine 

alınıyor.

• Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor.

MADDE 17
• Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri 3.11.2019 tarihinde 

yapılacak.

• Cumhurbaşkanı 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 başlayacak.

MADDE 18
• Bu değişiklik paketindeki kimi hükümler ilk seçimlerin yapıldığı 

tarihte, kimileri ise seçim takviminin başladığı tarihte yürürlüğe 

giriyor.

• Anayasa değişikliği Resmi Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz 

Cumhurbaşkanının partili olmasının önündeki engel kalkıyor.

 • HSK devreye giriyor ve yargıda birlik sağlanıyor.
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Anayasa değişikliği - 2016

%59,12 
hayır çıktı

%40,88
İTALYA

AB'nin adalet ve içişleri kurallarının benimsenmesi - 2015

%53,1 
hayır çıktı

%46,9
DANİMARKA

%59,12

EVET

EVET

BİRLEŞİK KRALLIK
% 51,9 AB’den 
ayrılmaktan 

yana oy verdi

AB’den ayrılma (Brexit) - 2016

%48,1

%51,9EVET

HAYIR

HAYIR

HAYIR %53,1

AVRUPA'DA ÇEKİŞMELİ GEÇEN 
HALK OYLAMALARI

Türkiye’de çekişmeli geçen ve “Evet”in yaklaşık yüzde 2’lik farkla 
kazandığı halk oylaması, akıllara Avrupa’da yakın dönemde benzer 

sonuçlarla biten oylamaları getirdi

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

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

MADDE 4
• TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 4 yılda birden 5 yılda 

bire çıkıyor ve aynı gün yapılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı Seçiminde iki turlu sistem uygulanıyor.

MADDE 5
• Meclisin verdiği güvenoyunu bizzat millet veriyor.

• Millet Cumhurbaşkanını doğrudan seçtiği için kurulacak 

hükümete de 5 yıllığına güvenoyu vermiş oluyor.

MADDE 6
• Meclisin denetim yetkisi güçleniyor, Meclis denetlemesi 

“Meclis araştırması”, “genel görüşme” ve “yazılı soru” ile 

yapılıyor.

• Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri için Meclis soruşturması 

daha kapsamlı hale getiriliyor.

• Yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi mecburiyeti 

getiriliyor.

MADDE 7
• Cumhurbaşkanının adaylık ve seçim şartları tanımlanıyor.

• “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” 

hükmü kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı siyasi parti üyesi olabiliyor.

• Cumhurbaşkanlığı süresi 2 dönemle, yani en fazla 10 yılla 

sınırlandırılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiler için aday gösterme 

şartları genişletilip kolaylaştırılıyor.

• Vatandaşlar da (100 bin imza ile) Cumhurbaşkanı adayı 

gösterebiliyor.

MADDE 8
• Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor.

• Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor.

• Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atama ve 

görevden alma yetkisine kavuşuyor.

• Üst düzey kamu yöneticilerini atama ve görevden alma 

yetkisine kavuşuyor.

• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma hakkı kazanıyor.

MADDE 9
• Cumhurbaşkanı hem yetkili hem de sorumlu oluyor.

• Denetim ve cezai sorumluluk geliyor.

• Cumhurbaşkanı soruşturulabiliyor ve gerek görülürse Yüce 

Divana yollanıyor.

• Soruşturma açılan Cumhurbaşkanı erken seçim kararı 

alamıyor.

• Yüce Divanda mahkum olursa, Cumhurbaşkanlığı görevi 

sona eriyor.

MADDE 10
•  Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor.

• Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı 

yardımcısı atayabiliyor.

• Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara denetim ve cezai 

sorumluluk getiriliyor. 

• Yasamayla yürütme ayrıldığı için, bakan olarak atanan 

milletvekilinin TBMM’deki vekilliği düşüyor.

MADDE 11
• Cumhurbaşkanına ve TBMM’ye, seçimleri karşılıklı yenileme 

yetkisi tanınıyor.

• Bu durumda iki seçim birlikte yapılıyor.

• İki seçim aynı anda yenilendiği için, tek taraflı seçimlerin 

yenilenmesi söz konusu olamıyor.

• Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse kendi süresini de 

kısaltmış oluyor.

• Birlikte seçimlerin yenilenmesi, kriz potansiyelini 

büyütmemenin ve uzlaşma arayışının güvencesi oluyor.

MADDE 12
• Olağanüstü hal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuçları 

ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, yeniden 

tanımlanıyor.

• OHAL ilanı yetkisi, yürütmenin başı olduğu için 

Cumhurbaşkanına aktarılıyor.

• Cumhurbaşkanı 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 değişiyor, adı Hakimler ve 

Savcılar Kurulu (HSK) oluyor.

• HSK’nın 4 üyesi Cumhurbaşkanı,7 üyesi de TBMM tarafından 

nitelikli çoğunlukla seçiliyor.

• Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet ve 

gruplaşma 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 

Cumhurbaşkanına veriliyor.

• Cumhurbaşkanının TBMM’ye kanun sunma yetkisi bütçe 

kanunuyla sınırlandırılmış oluyor.

• Bütçe kanunu Mecliste görüşülüp 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
• Başbakanlık kurumu Cumhurbaşkanlığı ile birleşiyor.

• Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait oluyor.

• Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi içine 

alınıyor.

• Jandarma Genel Komutanı MGK üyesi olmaktan çıkıyor. 

• Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri anayasal yargı denetimine 

alınıyor.

• Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor.

MADDE 17
• Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri 3.11.2019 tarihinde 

yapılacak.

• Cumhurbaşkanı 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 başlayacak.

MADDE 18
• Bu değişiklik paketindeki kimi hükümler ilk seçimlerin yapıldığı 

tarihte, kimileri ise seçim takviminin başladığı tarihte yürürlüğe 

giriyor.

• Anayasa değişikliği Resmi Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz 

Cumhurbaşkanının partili olmasının önündeki engel kalkıyor.

 • HSK devreye giriyor ve yargıda birlik sağlanıyor.
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AB ülkelerinden göçün sınırlanması - 2014

%50,3 
evet çıktı%49,7

İSVIÇRE

Avro’ya geçilmesi - 2013
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MADDE 2
Milletvekili sayısını 550’den 600’e çıkarıyor.

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

MADDE 4
• TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 4 yılda birden 5 yılda 

bire çıkıyor ve aynı gün yapılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı Seçiminde iki turlu sistem uygulanıyor.

MADDE 5
• Meclisin verdiği güvenoyunu bizzat millet veriyor.

• Millet Cumhurbaşkanını doğrudan seçtiği için kurulacak 

hükümete de 5 yıllığına güvenoyu vermiş oluyor.

MADDE 6
• Meclisin denetim yetkisi güçleniyor, Meclis denetlemesi 

“Meclis araştırması”, “genel görüşme” ve “yazılı soru” ile 

yapılıyor.

• Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri için Meclis soruşturması 

daha kapsamlı hale getiriliyor.

• Yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi mecburiyeti 

getiriliyor.

MADDE 7
• Cumhurbaşkanının adaylık ve seçim şartları tanımlanıyor.

• “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” 

hükmü kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı siyasi parti üyesi olabiliyor.

• Cumhurbaşkanlığı süresi 2 dönemle, yani en fazla 10 yılla 

sınırlandırılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiler için aday gösterme 

şartları genişletilip kolaylaştırılıyor.

• Vatandaşlar da (100 bin imza ile) Cumhurbaşkanı adayı 

gösterebiliyor.

MADDE 8
• Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor.

• Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor.

• Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atama ve 

görevden alma yetkisine kavuşuyor.

• Üst düzey kamu yöneticilerini atama ve görevden alma 

yetkisine kavuşuyor.

• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma hakkı kazanıyor.

MADDE 9
• Cumhurbaşkanı hem yetkili hem de sorumlu oluyor.

• Denetim ve cezai sorumluluk geliyor.

• Cumhurbaşkanı soruşturulabiliyor ve gerek görülürse Yüce 

Divana yollanıyor.

• Soruşturma açılan Cumhurbaşkanı erken seçim kararı 

alamıyor.

• Yüce Divanda mahkum olursa, Cumhurbaşkanlığı görevi 

sona eriyor.

MADDE 10
•  Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor.

• Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı 

yardımcısı atayabiliyor.

• Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara denetim ve cezai 

sorumluluk getiriliyor. 

• Yasamayla yürütme ayrıldığı için, bakan olarak atanan 

milletvekilinin TBMM’deki vekilliği düşüyor.

MADDE 11
• Cumhurbaşkanına ve TBMM’ye, seçimleri karşılıklı yenileme 

yetkisi tanınıyor.

• Bu durumda iki seçim birlikte yapılıyor.

• İki seçim aynı anda yenilendiği için, tek taraflı seçimlerin 

yenilenmesi söz konusu olamıyor.

• Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse kendi süresini de 

kısaltmış oluyor.

• Birlikte seçimlerin yenilenmesi, kriz potansiyelini 

büyütmemenin ve uzlaşma arayışının güvencesi oluyor.

MADDE 12
• Olağanüstü hal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuçları 

ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, yeniden 

tanımlanıyor.

• OHAL ilanı yetkisi, yürütmenin başı olduğu için 

Cumhurbaşkanına aktarılıyor.

• Cumhurbaşkanı 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 değişiyor, adı Hakimler ve 

Savcılar Kurulu (HSK) oluyor.

• HSK’nın 4 üyesi Cumhurbaşkanı,7 üyesi de TBMM tarafından 

nitelikli çoğunlukla seçiliyor.

• Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet ve 

gruplaşma 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 

Cumhurbaşkanına veriliyor.

• Cumhurbaşkanının TBMM’ye kanun sunma yetkisi bütçe 

kanunuyla sınırlandırılmış oluyor.

• Bütçe kanunu Mecliste görüşülüp 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
• Başbakanlık kurumu Cumhurbaşkanlığı ile birleşiyor.

• Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait oluyor.

• Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi içine 

alınıyor.

• Jandarma Genel Komutanı MGK üyesi olmaktan çıkıyor. 

• Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri anayasal yargı denetimine 

alınıyor.

• Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor.

MADDE 17
• Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri 3.11.2019 tarihinde 

yapılacak.

• Cumhurbaşkanı 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 başlayacak.

MADDE 18
• Bu değişiklik paketindeki kimi hükümler ilk seçimlerin yapıldığı 

tarihte, kimileri ise seçim takviminin başladığı tarihte yürürlüğe 

giriyor.

• Anayasa değişikliği Resmi Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz 

Cumhurbaşkanının partili olmasının önündeki engel kalkıyor.

 • HSK devreye giriyor ve yargıda birlik sağlanıyor.
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“EVET DE DESE HAYIR DA DESE 
TÜM VATANDAŞLARIMA 

ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

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

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

MADDE 4
• TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 4 yılda birden 5 yılda 

bire çıkıyor ve aynı gün yapılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı Seçiminde iki turlu sistem uygulanıyor.

MADDE 5
• Meclisin verdiği güvenoyunu bizzat millet veriyor.

• Millet Cumhurbaşkanını doğrudan seçtiği için kurulacak 

hükümete de 5 yıllığına güvenoyu vermiş oluyor.

MADDE 6
• Meclisin denetim yetkisi güçleniyor, Meclis denetlemesi 

“Meclis araştırması”, “genel görüşme” ve “yazılı soru” ile 

yapılıyor.

• Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri için Meclis soruşturması 

daha kapsamlı hale getiriliyor.

• Yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi mecburiyeti 

getiriliyor.

MADDE 7
• Cumhurbaşkanının adaylık ve seçim şartları tanımlanıyor.

• “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” 

hükmü kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı siyasi parti üyesi olabiliyor.

• Cumhurbaşkanlığı süresi 2 dönemle, yani en fazla 10 yılla 

sınırlandırılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiler için aday gösterme 

şartları genişletilip kolaylaştırılıyor.

• Vatandaşlar da (100 bin imza ile) Cumhurbaşkanı adayı 

gösterebiliyor.

MADDE 8
• Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor.

• Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor.

• Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atama ve 

görevden alma yetkisine kavuşuyor.

• Üst düzey kamu yöneticilerini atama ve görevden alma 

yetkisine kavuşuyor.

• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma hakkı kazanıyor.

MADDE 9
• Cumhurbaşkanı hem yetkili hem de sorumlu oluyor.

• Denetim ve cezai sorumluluk geliyor.

• Cumhurbaşkanı soruşturulabiliyor ve gerek görülürse Yüce 

Divana yollanıyor.

• Soruşturma açılan Cumhurbaşkanı erken seçim kararı 

alamıyor.

• Yüce Divanda mahkum olursa, Cumhurbaşkanlığı görevi 

sona eriyor.

MADDE 10
•  Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor.

• Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı 

yardımcısı atayabiliyor.

• Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara denetim ve cezai 

sorumluluk getiriliyor. 

• Yasamayla yürütme ayrıldığı için, bakan olarak atanan 

milletvekilinin TBMM’deki vekilliği düşüyor.

MADDE 11
• Cumhurbaşkanına ve TBMM’ye, seçimleri karşılıklı yenileme 

yetkisi tanınıyor.

• Bu durumda iki seçim birlikte yapılıyor.

• İki seçim aynı anda yenilendiği için, tek taraflı seçimlerin 

yenilenmesi söz konusu olamıyor.

• Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse kendi süresini de 

kısaltmış oluyor.

• Birlikte seçimlerin yenilenmesi, kriz potansiyelini 

büyütmemenin ve uzlaşma arayışının güvencesi oluyor.

MADDE 12
• Olağanüstü hal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuçları 

ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, yeniden 

tanımlanıyor.

• OHAL ilanı yetkisi, yürütmenin başı olduğu için 

Cumhurbaşkanına aktarılıyor.

• Cumhurbaşkanı 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 değişiyor, adı Hakimler ve 

Savcılar Kurulu (HSK) oluyor.

• HSK’nın 4 üyesi Cumhurbaşkanı,7 üyesi de TBMM tarafından 

nitelikli çoğunlukla seçiliyor.

• Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet ve 

gruplaşma 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 

Cumhurbaşkanına veriliyor.

• Cumhurbaşkanının TBMM’ye kanun sunma yetkisi bütçe 

kanunuyla sınırlandırılmış oluyor.

• Bütçe kanunu Mecliste görüşülüp 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
• Başbakanlık kurumu Cumhurbaşkanlığı ile birleşiyor.

• Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait oluyor.

• Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi içine 

alınıyor.

• Jandarma Genel Komutanı MGK üyesi olmaktan çıkıyor. 

• Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri anayasal yargı denetimine 

alınıyor.

• Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor.

MADDE 17
• Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri 3.11.2019 tarihinde 

yapılacak.

• Cumhurbaşkanı 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 başlayacak.

MADDE 18
• Bu değişiklik paketindeki kimi hükümler ilk seçimlerin yapıldığı 

tarihte, kimileri ise seçim takviminin başladığı tarihte yürürlüğe 

giriyor.

• Anayasa değişikliği Resmi Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz 

Cumhurbaşkanının partili olmasının önündeki engel kalkıyor.

 • HSK devreye giriyor ve yargıda birlik sağlanıyor.

32 AK Parti Mayıs 2017     15.YIL



Cumhurbașkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbașkanlığı Külliyesi 
șeref kapısı önünde kurulan platform-
dan vatandașlara hitap etti.

Konușmasına tüm Ankaralıları selam-
layarak bașlayan Erdoğan, "Ülkemizin 
ve milletimizin önünde yeni bir dönem 
açan anayasa değișikliğinin bir kez 
daha ülkemiz için hayırlı olmasını 
Allah'tan temenni ediyorum. Buradan 
'evet' de dese 'hayır' da dese 
demokratik bir olgunluk içinde sandık 
bașına giderek tercihini ortaya koyan 
tüm vatandașlarıma șükranlarımı 
sunuyorum. 'Evet' diyenlere, 
geleceğimiz için kritik önemde 
gördüğüm ve her așamasına öncülük 
ettiğim bu değișikliğe verdikleri destek 
sebebiyle özellikle teșekkür etmek 
istiyorum" ifadelerini kullandı.  

Cumhurbașkanı Erdoğan, AK Parti 
Genel Bașkanı ve Bașbakan Binali 
Yıldırım'a ve AK Parti'ye gönül veren-
lere, MHP Genel Bașkanı Devlet 
Bahçeli'ye ve MHP'ye gönül veren-
lere, tercihlerini 'evet' olarak ortaya 
koyan Büyük Birlik Partisi, HüdaPar ve 
diğer partilerin yöneticileri ile o parti- 
lere gönül verenlere, partileri ne olursa 
olsun, yöneticileri ne derse desin terci-
hlerini 'evet' olarak sandığa yansıtan 
tüm vatandașlara, halk oylaması süre-
cinde 'evet' yönünde kararlı duruș 

sergileyen sivil toplum kurulușlarına ve 
yurt dıșındaki vatandașlara ayrı ayrı 
șükranlarını sundu.

Kendileri için önemli olanın milletin 
dediği ve milli iradenin ne yönde 
tezahür ettiği olduğunu vurgulayan 
Cumhurbașkanı Erdoğan, sözlerini 
șöyle sürdürdü:

"25 milyon 200 bine yakın 
vatandașımızın tercihiyle anayasa 
değișikliği kabul edilmiștir. Dolayısıy-
la artık bu konuyla ilgili tüm tartıșma-
lar bitmiștir. Türkiye tarihinin en 
büyük oy sayısıyla kabul edilen 
anayasa değișikliğiyle gelen yenilikler 
artık tüm milletimizin hizmetindedir. 
Bundan sonra yönümüzü hep birlikte 
geleceğe çevirme zamanıdır. Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin Cumhur-
bașkanı sıfatıyla ve tüm gücümüzle 
ülkemizin ve milletimizin emrinde 
olarak çalıșmayı sürdüreceğiz. 
Durmak yok yola devam diyeceğiz. 
Bugüne kadar milletimize nasıl așkla, 
sevda ile adanmıșlıkla hizmet 
etmișsek bundan sonra da aynı șekil-
de yolumuza kararlılıkla devam 
edeceğiz." 

Anayasa değișikliğiyle milletin cum-
hurbașkanlığı hükümet sistemine 
geçme kararını verdiğini belirten Cum-
hurbașkanı  Erdoğan, "Bundan 

rahatsız olanlar olacak, onları biliyor-
sunuz zaten. Türkiye artık seçim-
lerden sonra yașadığı belirsizlikleri 
geride bıraktı. Hükümet kurma 
kavgaları, pazarlıkları, koalisyonlar 
dönemi sona erdi. Önümüzdeki ilk 
seçimlerden itibaren ki Kasım 2019, 
onun önünde Mart 2019 yerel seçim-
ler, artık karar milletin. " șeklinde 
konuștu. 

Cumhurbașkanı Erdoğan, siyasi parti 
çatısı altında bütün bu değișiklikleri 
yaparken kendilerine karșı çıkanlara 
her șeye rağmen saygı duyduklarını, 
bu kesimin söylediği yalanları, 
eksikleri de seçim meydanlarında 
ifade etmenin, bu mücadeleyi 
vermenin görevleri olduğunu vurgu-
ladı.

Tüm sıkıntılarına rağmen demokratik 
bir mücadele verdiklerine ișaret eden 
Cumhurbașkanı  Erdoğan, "Sayın 
Bașbakan, Sayın Bahçeli 81 vilayetin 
tamamını dolaștık. Gidilmedik yer 
bırakmadık ama onlar gidemedi. 
Buna rağmen biz herhangi olumsuz 
bir șey söylemedik. Halk oylaması 
sonucuna göre her siyasi parti kendi 
değerlendirmesini yapar, kendi 
yolunu çizer. Biz ona karıșmayız. 7 
kere mağlup oldular. Șimdi 8'inci kez 
yine mağlup oldular. Bakıyorsun yine 
tencere tava." dedi.

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

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

MADDE 4
• TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 4 yılda birden 5 yılda 

bire çıkıyor ve aynı gün yapılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı Seçiminde iki turlu sistem uygulanıyor.

MADDE 5
• Meclisin verdiği güvenoyunu bizzat millet veriyor.

• Millet Cumhurbaşkanını doğrudan seçtiği için kurulacak 

hükümete de 5 yıllığına güvenoyu vermiş oluyor.

MADDE 6
• Meclisin denetim yetkisi güçleniyor, Meclis denetlemesi 

“Meclis araştırması”, “genel görüşme” ve “yazılı soru” ile 

yapılıyor.

• Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri için Meclis soruşturması 

daha kapsamlı hale getiriliyor.

• Yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi mecburiyeti 

getiriliyor.

MADDE 7
• Cumhurbaşkanının adaylık ve seçim şartları tanımlanıyor.

• “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” 

hükmü kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı siyasi parti üyesi olabiliyor.

• Cumhurbaşkanlığı süresi 2 dönemle, yani en fazla 10 yılla 

sınırlandırılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiler için aday gösterme 

şartları genişletilip kolaylaştırılıyor.

• Vatandaşlar da (100 bin imza ile) Cumhurbaşkanı adayı 

gösterebiliyor.

MADDE 8
• Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor.

• Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor.

• Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atama ve 

görevden alma yetkisine kavuşuyor.

• Üst düzey kamu yöneticilerini atama ve görevden alma 

yetkisine kavuşuyor.

• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma hakkı kazanıyor.

MADDE 9
• Cumhurbaşkanı hem yetkili hem de sorumlu oluyor.

• Denetim ve cezai sorumluluk geliyor.

• Cumhurbaşkanı soruşturulabiliyor ve gerek görülürse Yüce 

Divana yollanıyor.

• Soruşturma açılan Cumhurbaşkanı erken seçim kararı 

alamıyor.

• Yüce Divanda mahkum olursa, Cumhurbaşkanlığı görevi 

sona eriyor.

MADDE 10
•  Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor.

• Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı 

yardımcısı atayabiliyor.

• Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara denetim ve cezai 

sorumluluk getiriliyor. 

• Yasamayla yürütme ayrıldığı için, bakan olarak atanan 

milletvekilinin TBMM’deki vekilliği düşüyor.

MADDE 11
• Cumhurbaşkanına ve TBMM’ye, seçimleri karşılıklı yenileme 

yetkisi tanınıyor.

• Bu durumda iki seçim birlikte yapılıyor.

• İki seçim aynı anda yenilendiği için, tek taraflı seçimlerin 

yenilenmesi söz konusu olamıyor.

• Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse kendi süresini de 

kısaltmış oluyor.

• Birlikte seçimlerin yenilenmesi, kriz potansiyelini 

büyütmemenin ve uzlaşma arayışının güvencesi oluyor.

MADDE 12
• Olağanüstü hal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuçları 

ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, yeniden 

tanımlanıyor.

• OHAL ilanı yetkisi, yürütmenin başı olduğu için 

Cumhurbaşkanına aktarılıyor.

• Cumhurbaşkanı 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 değişiyor, adı Hakimler ve 

Savcılar Kurulu (HSK) oluyor.

• HSK’nın 4 üyesi Cumhurbaşkanı,7 üyesi de TBMM tarafından 

nitelikli çoğunlukla seçiliyor.

• Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet ve 

gruplaşma 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 

Cumhurbaşkanına veriliyor.

• Cumhurbaşkanının TBMM’ye kanun sunma yetkisi bütçe 

kanunuyla sınırlandırılmış oluyor.

• Bütçe kanunu Mecliste görüşülüp 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
• Başbakanlık kurumu Cumhurbaşkanlığı ile birleşiyor.

• Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait oluyor.

• Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi içine 

alınıyor.

• Jandarma Genel Komutanı MGK üyesi olmaktan çıkıyor. 

• Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri anayasal yargı denetimine 

alınıyor.

• Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor.

MADDE 17
• Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri 3.11.2019 tarihinde 

yapılacak.

• Cumhurbaşkanı 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 başlayacak.

MADDE 18
• Bu değişiklik paketindeki kimi hükümler ilk seçimlerin yapıldığı 

tarihte, kimileri ise seçim takviminin başladığı tarihte yürürlüğe 

giriyor.

• Anayasa değişikliği Resmi Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz 

Cumhurbaşkanının partili olmasının önündeki engel kalkıyor.

 • HSK devreye giriyor ve yargıda birlik sağlanıyor.

33AK Parti Mayıs 2017     15.YIL



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

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

MADDE 4
• TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 4 yılda birden 5 yılda 

bire çıkıyor ve aynı gün yapılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı Seçiminde iki turlu sistem uygulanıyor.

MADDE 5
• Meclisin verdiği güvenoyunu bizzat millet veriyor.

• Millet Cumhurbaşkanını doğrudan seçtiği için kurulacak 

hükümete de 5 yıllığına güvenoyu vermiş oluyor.

MADDE 6
• Meclisin denetim yetkisi güçleniyor, Meclis denetlemesi 

“Meclis araştırması”, “genel görüşme” ve “yazılı soru” ile 

yapılıyor.

• Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri için Meclis soruşturması 

daha kapsamlı hale getiriliyor.

• Yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi mecburiyeti 

getiriliyor.

MADDE 7
• Cumhurbaşkanının adaylık ve seçim şartları tanımlanıyor.

• “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” 

hükmü kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı siyasi parti üyesi olabiliyor.

• Cumhurbaşkanlığı süresi 2 dönemle, yani en fazla 10 yılla 

sınırlandırılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiler için aday gösterme 

şartları genişletilip kolaylaştırılıyor.

• Vatandaşlar da (100 bin imza ile) Cumhurbaşkanı adayı 

gösterebiliyor.

MADDE 8
• Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor.

• Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor.

• Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atama ve 

görevden alma yetkisine kavuşuyor.

• Üst düzey kamu yöneticilerini atama ve görevden alma 

yetkisine kavuşuyor.

• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma hakkı kazanıyor.

MADDE 9
• Cumhurbaşkanı hem yetkili hem de sorumlu oluyor.

• Denetim ve cezai sorumluluk geliyor.

• Cumhurbaşkanı soruşturulabiliyor ve gerek görülürse Yüce 

Divana yollanıyor.

• Soruşturma açılan Cumhurbaşkanı erken seçim kararı 

alamıyor.

• Yüce Divanda mahkum olursa, Cumhurbaşkanlığı görevi 

sona eriyor.

MADDE 10
•  Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor.

• Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı 

yardımcısı atayabiliyor.

• Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara denetim ve cezai 

sorumluluk getiriliyor. 

• Yasamayla yürütme ayrıldığı için, bakan olarak atanan 

milletvekilinin TBMM’deki vekilliği düşüyor.

MADDE 11
• Cumhurbaşkanına ve TBMM’ye, seçimleri karşılıklı yenileme 

yetkisi tanınıyor.

• Bu durumda iki seçim birlikte yapılıyor.

• İki seçim aynı anda yenilendiği için, tek taraflı seçimlerin 

yenilenmesi söz konusu olamıyor.

• Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse kendi süresini de 

kısaltmış oluyor.

• Birlikte seçimlerin yenilenmesi, kriz potansiyelini 

büyütmemenin ve uzlaşma arayışının güvencesi oluyor.

MADDE 12
• Olağanüstü hal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuçları 

ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, yeniden 

tanımlanıyor.

• OHAL ilanı yetkisi, yürütmenin başı olduğu için 

Cumhurbaşkanına aktarılıyor.

• Cumhurbaşkanı 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 değişiyor, adı Hakimler ve 

Savcılar Kurulu (HSK) oluyor.

• HSK’nın 4 üyesi Cumhurbaşkanı,7 üyesi de TBMM tarafından 

nitelikli çoğunlukla seçiliyor.

• Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet ve 

gruplaşma 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 

Cumhurbaşkanına veriliyor.

• Cumhurbaşkanının TBMM’ye kanun sunma yetkisi bütçe 

kanunuyla sınırlandırılmış oluyor.

• Bütçe kanunu Mecliste görüşülüp 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
• Başbakanlık kurumu Cumhurbaşkanlığı ile birleşiyor.

• Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait oluyor.

• Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi içine 

alınıyor.

• Jandarma Genel Komutanı MGK üyesi olmaktan çıkıyor. 

• Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri anayasal yargı denetimine 

alınıyor.

• Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor.

MADDE 17
• Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri 3.11.2019 tarihinde 

yapılacak.

• Cumhurbaşkanı 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 başlayacak.

MADDE 18
• Bu değişiklik paketindeki kimi hükümler ilk seçimlerin yapıldığı 

tarihte, kimileri ise seçim takviminin başladığı tarihte yürürlüğe 

giriyor.

• Anayasa değişikliği Resmi Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz 

Cumhurbaşkanının partili olmasının önündeki engel kalkıyor.

 • HSK devreye giriyor ve yargıda birlik sağlanıyor.
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Genel Bașkanımız ve 
Bașbakanımız Binali Yıldırım, AK 
Parti Genel Merkezi'nde  balkon 
konușması yaparak, vatandașlara 
hitap etti. Konușmasına, "Bilme- 
yen öğrensin, duymayan duysun, 
kardeșiz, tek vücut, tek bir 
milletiz. Bölücü hainler aklına 
koysun, kardeșiz, tek vücut, tek 
bir milletiz." sözleriyle bașlayan 
Bașbakan Yıldırım, "Cumhur-
bașkanlığı hükümet sistemini 
öngören halk oylaması, gayrires- 
mi sonuçlara göre, 'evet' ile 
neticelenmiștir. Cenabı Mevlam 
hayırlı uğurlu eylesin. Yüksek bir 
katılımla sandık bașına giderek 
tercihini yapan, demokrasimize 
sahip çıkan bütün 
vatandașlarımıza șükranlarımı 
sunuyorum, teșekkür ediyorum"  
ifadesini kullandı. 

Bașbakan Yıldırım, halk 
oylamasının güvenliğini sağlayan 
bütün güvenlik teșkilatı ile tüm 
kamu görevlilerine, sandık görevli-
lerine ve müșahitlere de teșekkür- 
lerini ileterek, șunları söyledi:

"Bugün ilk kez bu halk oylamasın-
da sandığa giden 1 milyon 269 
bin gencimizi özel-
likle kutluyorum. 
Huzur içinde 
neticelenen bu 
oylama, demokrasi 
tarihimizde milletin 
kendi kararıyla 
verdiği bir seçimdir. Demokrasi 
tarihimizde bu oylamayla yeni bir 
sayfa açılmıștır. Herkes emin 
olsun ki çıkan bu sonucu 
halkımızın refahı, huzuru için en 
güzel șekilde değerlendireceğiz. 
Teșekkürler Türkiye, teșekkürler 
aziz milletim." 

Yurt dıșında yașayan ve 
demokrasiye sahip çıkan 

vatandașlara da teșekkür eden 
Bașbakan Yıldırım, "Bir özel 
teșekkür ve bir selam, kurucu 
genel bașkanımız, liderimiz, 
Sayın Cumhurbașkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'a teșekkür 
ediyorum. Kendisini buradan, 
defalarca bu balkon konușmasını 
yaptığı yerden sevgiyle, saygıyla 
bütün teșkilatım adına selam-
lıyorum" dedi.

Demokratik tercihin ortaya çıkması 
için çok çalıștıklarını ve gayret 
ettiklerini hatırlatarak, bu süre içe- 
risinde sahaya çıkan herkese 
șükranlarını sunduğunu belirten 
Bașbakan  Yıldırım, "Heyecanınız-
la, coșkunuzla, kampanya boyun-
ca bizi bir an bile yalnız bırakma-
yan siz yol arkadașlarıma teșek-
kür ediyorum. Bu anayasa 
değișikliğinin hazırlanmasında 
beraber çalıștığımız Milliyetçi 
Hareket Partisi Genel Bașkanı 
Sayın Devlet Bahçeli ve partisinin 
bütün teșkilatlarına teșekkür 
ediyorum. Ayrıca bu süreçte 
diğer partilerimize de halk 
oylaması sürecinde yaptıkları 
olumlu katkılardan dolayı șükran-
larımı sunuyorum" diye konuștu. 

koruyacağız. Demokrasimizin 
güzelliği de budur. Farklı fikirlere 
sahip olmak hiçbir șekilde birbi- 
rine üstünlük sağlamak demek 
değildir. Meydanlarda farklı 
șeyler söyledik, millete farklı 
șeyler anlattık ama son sözü 
millet söyledi, 'evet' dedi, noktayı 
koydu. Yola çıkarken söyle-
diğimiz gibi 'Halkın iradesi nasıl 
tecelli ederse, o sonuç bașımızın 
tacıdır.' dedik. Halkımız seçimini 
yapmıș, cumhurbașkanlığı yöne-
tim sistemine 'olur' vermiștir. Bu 
ülke, bu millet artık hiçbir vesa- 
yete, hiçbir harici müdahaleye, 
hiçbir tehdide boyun eğmeye-
ceğini bir kez daha göstermiștir."   

Sistem değișikliğiyle birliği ve 
beraberliği daha çok güçlendire-
ceklerini anlatan Bașbakan 
Yıldırım,  șunları söyledi:

"Ekonomimizi daha da büyüte-
ceğiz. Kalkınmamızı çok daha 
hızlı hale getireceğiz. İç ve dıș 
düșmanlarla mücadelemiz daha 
da șiddetlenecek. Türkiye'yi 
terörden arınmıș, birliğini, bera-
berliğini, kardeșliğini sağlam-
laștırmıș  örnek lider ülkeler 

arasına inșallah 
birlikte sokacağız. 
Demokrasi ve hukuk 
devletimizi daha da 
sağlam temellere 
oturtacağız. Bütün 
vatandașlarımızın 

hakkını, hukukunu gözümüz gibi 
koruyacağız. Bu halk oylamasın-
da 'hayır' diyenler de 'evet' 
diyenler de birdir, aynı șekilde 
değerlidir. 'Evet' ve 'Hayır' diyen 
bütün vatandașlarımıza bir kez 
daha șükranlarımı sunuyorum. 
Hepsini sevgiyle muhabbetle 
selamlıyorum. Biz biriz, berabe- 
riz. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bütün 
farklılıklarımızla bir bütünüz."

“HAYIR DİYENLER DE EVET DİYENLER DE BİRDİR,
AYNI ŞEKİLDE DEĞERLİDİR”

“Herkes Emin Olsun Ki Çıkan Bu Sonucu 
Halkımızın Refahı, Huzuru İçin En Güzel 

Şekilde Değerlendireceğiz”

Vatandașlara , "Șimdi ne 
yapıyoruz? Durmak yok." diye 
seslenen Yıldırım, "Yola devam" 
karșılığını alması üzerine, sözlerine 
șöyle devam etti:

"Kaldığımız yerden yola devam 
ediyoruz. Elbette farklı düșünce-
lerimiz, farklı çözüm önerilerimiz 
olacak ama neticede birliğimizi, 
beraberliğimizi gözümüz gibi 

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

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

MADDE 4
• TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 4 yılda birden 5 yılda 

bire çıkıyor ve aynı gün yapılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı Seçiminde iki turlu sistem uygulanıyor.

MADDE 5
• Meclisin verdiği güvenoyunu bizzat millet veriyor.

• Millet Cumhurbaşkanını doğrudan seçtiği için kurulacak 

hükümete de 5 yıllığına güvenoyu vermiş oluyor.

MADDE 6
• Meclisin denetim yetkisi güçleniyor, Meclis denetlemesi 

“Meclis araştırması”, “genel görüşme” ve “yazılı soru” ile 

yapılıyor.

• Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri için Meclis soruşturması 

daha kapsamlı hale getiriliyor.

• Yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi mecburiyeti 

getiriliyor.

MADDE 7
• Cumhurbaşkanının adaylık ve seçim şartları tanımlanıyor.

• “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” 

hükmü kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı siyasi parti üyesi olabiliyor.

• Cumhurbaşkanlığı süresi 2 dönemle, yani en fazla 10 yılla 

sınırlandırılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiler için aday gösterme 

şartları genişletilip kolaylaştırılıyor.

• Vatandaşlar da (100 bin imza ile) Cumhurbaşkanı adayı 

gösterebiliyor.

MADDE 8
• Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor.

• Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor.

• Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atama ve 

görevden alma yetkisine kavuşuyor.

• Üst düzey kamu yöneticilerini atama ve görevden alma 

yetkisine kavuşuyor.

• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma hakkı kazanıyor.

MADDE 9
• Cumhurbaşkanı hem yetkili hem de sorumlu oluyor.

• Denetim ve cezai sorumluluk geliyor.

• Cumhurbaşkanı soruşturulabiliyor ve gerek görülürse Yüce 

Divana yollanıyor.

• Soruşturma açılan Cumhurbaşkanı erken seçim kararı 

alamıyor.

• Yüce Divanda mahkum olursa, Cumhurbaşkanlığı görevi 

sona eriyor.

MADDE 10
•  Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor.

• Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı 

yardımcısı atayabiliyor.

• Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara denetim ve cezai 

sorumluluk getiriliyor. 

• Yasamayla yürütme ayrıldığı için, bakan olarak atanan 

milletvekilinin TBMM’deki vekilliği düşüyor.

MADDE 11
• Cumhurbaşkanına ve TBMM’ye, seçimleri karşılıklı yenileme 

yetkisi tanınıyor.

• Bu durumda iki seçim birlikte yapılıyor.

• İki seçim aynı anda yenilendiği için, tek taraflı seçimlerin 

yenilenmesi söz konusu olamıyor.

• Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse kendi süresini de 

kısaltmış oluyor.

• Birlikte seçimlerin yenilenmesi, kriz potansiyelini 

büyütmemenin ve uzlaşma arayışının güvencesi oluyor.

MADDE 12
• Olağanüstü hal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuçları 

ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, yeniden 

tanımlanıyor.

• OHAL ilanı yetkisi, yürütmenin başı olduğu için 

Cumhurbaşkanına aktarılıyor.

• Cumhurbaşkanı 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 değişiyor, adı Hakimler ve 

Savcılar Kurulu (HSK) oluyor.

• HSK’nın 4 üyesi Cumhurbaşkanı,7 üyesi de TBMM tarafından 

nitelikli çoğunlukla seçiliyor.

• Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet ve 

gruplaşma 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 

Cumhurbaşkanına veriliyor.

• Cumhurbaşkanının TBMM’ye kanun sunma yetkisi bütçe 

kanunuyla sınırlandırılmış oluyor.

• Bütçe kanunu Mecliste görüşülüp 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
• Başbakanlık kurumu Cumhurbaşkanlığı ile birleşiyor.

• Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait oluyor.

• Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi içine 

alınıyor.

• Jandarma Genel Komutanı MGK üyesi olmaktan çıkıyor. 

• Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri anayasal yargı denetimine 

alınıyor.

• Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor.

MADDE 17
• Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri 3.11.2019 tarihinde 

yapılacak.

• Cumhurbaşkanı 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 başlayacak.

MADDE 18
• Bu değişiklik paketindeki kimi hükümler ilk seçimlerin yapıldığı 

tarihte, kimileri ise seçim takviminin başladığı tarihte yürürlüğe 

giriyor.

• Anayasa değişikliği Resmi Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz 

Cumhurbaşkanının partili olmasının önündeki engel kalkıyor.

 • HSK devreye giriyor ve yargıda birlik sağlanıyor.
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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 eklenmiştir.

ANAYASA  DEĞİSİKLİĞİ 
PAKETİ MADDELERİ

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

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

MADDE 4
• TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 4 yılda birden 5 yılda 

bire çıkıyor ve aynı gün yapılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı Seçiminde iki turlu sistem uygulanıyor.

MADDE 5
• Meclisin verdiği güvenoyunu bizzat millet veriyor.

• Millet Cumhurbaşkanını doğrudan seçtiği için kurulacak 

hükümete de 5 yıllığına güvenoyu vermiş oluyor.

MADDE 6
• Meclisin denetim yetkisi güçleniyor, Meclis denetlemesi 

“Meclis araştırması”, “genel görüşme” ve “yazılı soru” ile 

yapılıyor.

• Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri için Meclis soruşturması 

daha kapsamlı hale getiriliyor.

• Yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi mecburiyeti 

getiriliyor.

MADDE 7
• Cumhurbaşkanının adaylık ve seçim şartları tanımlanıyor.

• “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” 

hükmü kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı siyasi parti üyesi olabiliyor.

• Cumhurbaşkanlığı süresi 2 dönemle, yani en fazla 10 yılla 

sınırlandırılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiler için aday gösterme 

şartları genişletilip kolaylaştırılıyor.

• Vatandaşlar da (100 bin imza ile) Cumhurbaşkanı adayı 

gösterebiliyor.

MADDE 8
• Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor.

• Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor.

• Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atama ve 

görevden alma yetkisine kavuşuyor.

• Üst düzey kamu yöneticilerini atama ve görevden alma 

yetkisine kavuşuyor.

• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma hakkı kazanıyor.

MADDE 9
• Cumhurbaşkanı hem yetkili hem de sorumlu oluyor.

• Denetim ve cezai sorumluluk geliyor.

• Cumhurbaşkanı soruşturulabiliyor ve gerek görülürse Yüce 

Divana yollanıyor.

• Soruşturma açılan Cumhurbaşkanı erken seçim kararı 

alamıyor.

• Yüce Divanda mahkum olursa, Cumhurbaşkanlığı görevi 

sona eriyor.

MADDE 10
•  Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor.

• Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı 

yardımcısı atayabiliyor.

• Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara denetim ve cezai 

sorumluluk getiriliyor. 

• Yasamayla yürütme ayrıldığı için, bakan olarak atanan 

milletvekilinin TBMM’deki vekilliği düşüyor.

MADDE 11
• Cumhurbaşkanına ve TBMM’ye, seçimleri karşılıklı yenileme 

yetkisi tanınıyor.

• Bu durumda iki seçim birlikte yapılıyor.

• İki seçim aynı anda yenilendiği için, tek taraflı seçimlerin 

yenilenmesi söz konusu olamıyor.

• Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse kendi süresini de 

kısaltmış oluyor.

• Birlikte seçimlerin yenilenmesi, kriz potansiyelini 

büyütmemenin ve uzlaşma arayışının güvencesi oluyor.

MADDE 12
• Olağanüstü hal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuçları 

ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, yeniden 

tanımlanıyor.

• OHAL ilanı yetkisi, yürütmenin başı olduğu için 

Cumhurbaşkanına aktarılıyor.

• Cumhurbaşkanı 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 değişiyor, adı Hakimler ve 

Savcılar Kurulu (HSK) oluyor.

• HSK’nın 4 üyesi Cumhurbaşkanı,7 üyesi de TBMM tarafından 

nitelikli çoğunlukla seçiliyor.

• Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet ve 

gruplaşma 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 

Cumhurbaşkanına veriliyor.

• Cumhurbaşkanının TBMM’ye kanun sunma yetkisi bütçe 

kanunuyla sınırlandırılmış oluyor.

• Bütçe kanunu Mecliste görüşülüp 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
• Başbakanlık kurumu Cumhurbaşkanlığı ile birleşiyor.

• Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait oluyor.

• Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi içine 

alınıyor.

• Jandarma Genel Komutanı MGK üyesi olmaktan çıkıyor. 

• Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri anayasal yargı denetimine 

alınıyor.

• Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor.

MADDE 17
• Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri 3.11.2019 tarihinde 

yapılacak.

• Cumhurbaşkanı 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 başlayacak.

MADDE 18
• Bu değişiklik paketindeki kimi hükümler ilk seçimlerin yapıldığı 

tarihte, kimileri ise seçim takviminin başladığı tarihte yürürlüğe 

giriyor.

• Anayasa değişikliği Resmi Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz 

Cumhurbaşkanının 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 yaşını 25’ten 18’e indiriyor.

MADDE 4
• TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 4 yılda birden 5 yılda 

bire çıkıyor ve aynı gün yapılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı Seçiminde iki turlu sistem uygulanıyor.

MADDE 5
• Meclisin verdiği güvenoyunu bizzat millet veriyor.

• Millet Cumhurbaşkanını doğrudan seçtiği için kurulacak 

hükümete de 5 yıllığına güvenoyu vermiş oluyor.

MADDE 6
• Meclisin denetim yetkisi güçleniyor, Meclis denetlemesi 

“Meclis araştırması”, “genel görüşme” ve “yazılı soru” ile 

yapılıyor.

• Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri için Meclis soruşturması 

daha kapsamlı hale getiriliyor.

• Yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi mecburiyeti 

getiriliyor.

MADDE 7
• Cumhurbaşkanının adaylık ve seçim şartları tanımlanıyor.

• “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” 

hükmü kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı siyasi parti üyesi olabiliyor.

• Cumhurbaşkanlığı süresi 2 dönemle, yani en fazla 10 yılla 

sınırlandırılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiler için aday gösterme 

şartları genişletilip kolaylaştırılıyor.

• Vatandaşlar da (100 bin imza ile) Cumhurbaşkanı adayı 

gösterebiliyor.

MADDE 8
• Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor.

• Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor.

• Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atama ve 

görevden alma yetkisine kavuşuyor.

• Üst düzey kamu yöneticilerini atama ve görevden alma 

yetkisine kavuşuyor.

• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma hakkı kazanıyor.

MADDE 9
• Cumhurbaşkanı hem yetkili hem de sorumlu oluyor.

• Denetim ve cezai sorumluluk geliyor.

• Cumhurbaşkanı soruşturulabiliyor ve gerek görülürse Yüce 

Divana yollanıyor.

• Soruşturma açılan Cumhurbaşkanı erken seçim kararı 

alamıyor.

• Yüce Divanda mahkum olursa, Cumhurbaşkanlığı görevi 

sona eriyor.

MADDE 10
•  Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor.

• Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı 

yardımcısı atayabiliyor.

• Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara denetim ve cezai 

sorumluluk getiriliyor. 

• Yasamayla yürütme ayrıldığı için, bakan olarak atanan 

milletvekilinin TBMM’deki vekilliği düşüyor.

MADDE 11
• Cumhurbaşkanına ve TBMM’ye, seçimleri karşılıklı yenileme 

yetkisi tanınıyor.

• Bu durumda iki seçim birlikte yapılıyor.

• İki seçim aynı anda yenilendiği için, tek taraflı seçimlerin 

yenilenmesi söz konusu olamıyor.

• Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse kendi süresini de 

kısaltmış oluyor.

• Birlikte seçimlerin yenilenmesi, kriz potansiyelini 

büyütmemenin ve uzlaşma arayışının güvencesi oluyor.

MADDE 12
• Olağanüstü hal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuçları 

ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, yeniden 

tanımlanıyor.

• OHAL ilanı yetkisi, yürütmenin başı olduğu için 

Cumhurbaşkanına aktarılıyor.

• Cumhurbaşkanı 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 değişiyor, adı Hakimler ve 

Savcılar Kurulu (HSK) oluyor.

• HSK’nın 4 üyesi Cumhurbaşkanı,7 üyesi de TBMM tarafından 

nitelikli çoğunlukla seçiliyor.

• Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet ve 

gruplaşma 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 

Cumhurbaşkanına veriliyor.

• Cumhurbaşkanının TBMM’ye kanun sunma yetkisi bütçe 

kanunuyla sınırlandırılmış oluyor.

• Bütçe kanunu Mecliste görüşülüp 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
• Başbakanlık kurumu Cumhurbaşkanlığı ile birleşiyor.

• Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait oluyor.

• Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi içine 

alınıyor.

• Jandarma Genel Komutanı MGK üyesi olmaktan çıkıyor. 

• Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri anayasal yargı denetimine 

alınıyor.

• Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor.

MADDE 17
• Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri 3.11.2019 tarihinde 

yapılacak.

• Cumhurbaşkanı 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 başlayacak.

MADDE 18
• Bu değişiklik paketindeki kimi hükümler ilk seçimlerin yapıldığı 

tarihte, kimileri ise seçim takviminin başladığı tarihte yürürlüğe 

giriyor.

• Anayasa değişikliği Resmi Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz 

Cumhurbaşkanının 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 yaşını 25’ten 18’e indiriyor.
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• TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 4 yılda birden 5 yılda 

bire çıkıyor ve aynı gün yapılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı Seçiminde iki turlu sistem uygulanıyor.

MADDE 5
• Meclisin verdiği güvenoyunu bizzat millet veriyor.

• Millet Cumhurbaşkanını doğrudan seçtiği için kurulacak 

hükümete de 5 yıllığına güvenoyu vermiş oluyor.
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• Meclisin denetim yetkisi güçleniyor, Meclis denetlemesi 

“Meclis araştırması”, “genel görüşme” ve “yazılı soru” ile 

yapılıyor.

• Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri için Meclis soruşturması 

daha kapsamlı hale getiriliyor.

• Yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi mecburiyeti 

getiriliyor.
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• Cumhurbaşkanının adaylık ve seçim şartları tanımlanıyor.

• “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” 

hükmü kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı siyasi parti üyesi olabiliyor.

• Cumhurbaşkanlığı süresi 2 dönemle, yani en fazla 10 yılla 

sınırlandırılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiler için aday gösterme 

şartları genişletilip kolaylaştırılıyor.

• Vatandaşlar da (100 bin imza ile) Cumhurbaşkanı adayı 

gösterebiliyor.

MADDE 8
• Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor.

• Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor.

• Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atama ve 

görevden alma yetkisine kavuşuyor.
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• Cumhurbaşkanı soruşturulabiliyor ve gerek görülürse Yüce 
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• İki seçim aynı anda yenilendiği için, tek taraflı seçimlerin 

yenilenmesi söz konusu olamıyor.

• Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse kendi süresini de 

kısaltmış oluyor.

• Birlikte seçimlerin yenilenmesi, kriz potansiyelini 

büyütmemenin ve uzlaşma arayışının güvencesi oluyor.

MADDE 12
• Olağanüstü hal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuçları 

ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, yeniden 

tanımlanıyor.

• OHAL ilanı yetkisi, yürütmenin başı olduğu için 

Cumhurbaşkanına aktarılıyor.

• Cumhurbaşkanı 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 değişiyor, adı Hakimler ve 

Savcılar Kurulu (HSK) oluyor.

• HSK’nın 4 üyesi Cumhurbaşkanı,7 üyesi de TBMM tarafından 

nitelikli çoğunlukla seçiliyor.

• Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet ve 

gruplaşma 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 

Cumhurbaşkanına veriliyor.

• Cumhurbaşkanının TBMM’ye kanun sunma yetkisi bütçe 

kanunuyla sınırlandırılmış oluyor.

• Bütçe kanunu Mecliste görüşülüp 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
• Başbakanlık kurumu Cumhurbaşkanlığı ile birleşiyor.

• Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait oluyor.

• Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi içine 

alınıyor.

• Jandarma Genel Komutanı MGK üyesi olmaktan çıkıyor. 

• Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri anayasal yargı denetimine 

alınıyor.

• Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor.

MADDE 17
• Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri 3.11.2019 tarihinde 

yapılacak.

• Cumhurbaşkanı 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 başlayacak.

MADDE 18
• Bu değişiklik paketindeki kimi hükümler ilk seçimlerin yapıldığı 

tarihte, kimileri ise seçim takviminin başladığı tarihte yürürlüğe 

giriyor.

• Anayasa değişikliği Resmi Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz 

Cumhurbaşkanının partili olmasının önündeki engel kalkıyor.

 • HSK devreye giriyor ve yargıda birlik sağlanıyor.

REFERANDUM SONRASI 
GÜNDEM EKONOMİ

Türkiye gündeminde, anayasa değişikliğine yönelik 16 Nisan referandumunun 
ardından bir dizi ekonomik konu başlığı ilk sıraya yerleşecek

KDV sisteminin, sektörün beklentileri de dikkate alınarak 3 ay içerisinde gözden 
geçirilmesi ve yeni bir KDV Kanunu hazırlanması hedefleniyor

KDV KANUNUNUN YENİLENMESİ

Yeniden yapılandırma düzenlemesinde sürenin uzatılmasına yönelik yeni kanun tasarısının 
TBMM'ye gönderilmesi ve mayısta yasalaşması bekleniyor

YENİDEN YAPILANDIRMA 

Yatırımcıya birçok kalemde önemli teşvikler sunan "Proje Bazlı Teşvik Sistemi" 
uygulamasının ilk örnekleri 16 Nisan sonrası hayata geçirilecek

"SÜPER TEŞVİK" 

AB ile Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi çalışmalarına hız verilecek. 
Güncellenmiş anlaşmanın 2019’da yürürlüğe girmesi hedefleniyor

GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ 
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MADDE 2
Milletvekili sayısını 550’den 600’e çıkarıyor.

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

MADDE 4
• TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 4 yılda birden 5 yılda 

bire çıkıyor ve aynı gün yapılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı Seçiminde iki turlu sistem uygulanıyor.

MADDE 5
• Meclisin verdiği güvenoyunu bizzat millet veriyor.

• Millet Cumhurbaşkanını doğrudan seçtiği için kurulacak 

hükümete de 5 yıllığına güvenoyu vermiş oluyor.

MADDE 6
• Meclisin denetim yetkisi güçleniyor, Meclis denetlemesi 

“Meclis araştırması”, “genel görüşme” ve “yazılı soru” ile 

yapılıyor.

• Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri için Meclis soruşturması 

daha kapsamlı hale getiriliyor.

• Yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi mecburiyeti 

getiriliyor.

MADDE 7
• Cumhurbaşkanının adaylık ve seçim şartları tanımlanıyor.

• “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” 

hükmü kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı siyasi parti üyesi olabiliyor.

• Cumhurbaşkanlığı süresi 2 dönemle, yani en fazla 10 yılla 

sınırlandırılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiler için aday gösterme 

şartları genişletilip kolaylaştırılıyor.

• Vatandaşlar da (100 bin imza ile) Cumhurbaşkanı adayı 

gösterebiliyor.

MADDE 8
• Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor.

• Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor.

• Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atama ve 

görevden alma yetkisine kavuşuyor.

• Üst düzey kamu yöneticilerini atama ve görevden alma 

yetkisine kavuşuyor.

• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma hakkı kazanıyor.

MADDE 9
• Cumhurbaşkanı hem yetkili hem de sorumlu oluyor.

• Denetim ve cezai sorumluluk geliyor.

• Cumhurbaşkanı soruşturulabiliyor ve gerek görülürse Yüce 

Divana yollanıyor.

• Soruşturma açılan Cumhurbaşkanı erken seçim kararı 

alamıyor.

• Yüce Divanda mahkum olursa, Cumhurbaşkanlığı görevi 

sona eriyor.

MADDE 10
•  Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor.

• Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı 

yardımcısı atayabiliyor.

• Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara denetim ve cezai 

sorumluluk getiriliyor. 

• Yasamayla yürütme ayrıldığı için, bakan olarak atanan 

milletvekilinin TBMM’deki vekilliği düşüyor.

MADDE 11
• Cumhurbaşkanına ve TBMM’ye, seçimleri karşılıklı yenileme 

yetkisi tanınıyor.

• Bu durumda iki seçim birlikte yapılıyor.

• İki seçim aynı anda yenilendiği için, tek taraflı seçimlerin 

yenilenmesi söz konusu olamıyor.

• Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse kendi süresini de 

kısaltmış oluyor.

• Birlikte seçimlerin yenilenmesi, kriz potansiyelini 

büyütmemenin ve uzlaşma arayışının güvencesi oluyor.

MADDE 12
• Olağanüstü hal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuçları 

ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, yeniden 

tanımlanıyor.

• OHAL ilanı yetkisi, yürütmenin başı olduğu için 

Cumhurbaşkanına aktarılıyor.

• Cumhurbaşkanı 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 değişiyor, adı Hakimler ve 

Savcılar Kurulu (HSK) oluyor.

• HSK’nın 4 üyesi Cumhurbaşkanı,7 üyesi de TBMM tarafından 

nitelikli çoğunlukla seçiliyor.

• Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet ve 

gruplaşma 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 

Cumhurbaşkanına veriliyor.

• Cumhurbaşkanının TBMM’ye kanun sunma yetkisi bütçe 

kanunuyla sınırlandırılmış oluyor.

• Bütçe kanunu Mecliste görüşülüp 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
• Başbakanlık kurumu Cumhurbaşkanlığı ile birleşiyor.

• Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait oluyor.

• Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi içine 

alınıyor.

• Jandarma Genel Komutanı MGK üyesi olmaktan çıkıyor. 

• Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri anayasal yargı denetimine 

alınıyor.

• Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor.

MADDE 17
• Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri 3.11.2019 tarihinde 

yapılacak.

• Cumhurbaşkanı 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 başlayacak.

MADDE 18
• Bu değişiklik paketindeki kimi hükümler ilk seçimlerin yapıldığı 

tarihte, kimileri ise seçim takviminin başladığı tarihte yürürlüğe 

giriyor.

• Anayasa değişikliği Resmi Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz 

Cumhurbaşkanının partili olmasının önündeki engel kalkıyor.

 • HSK devreye giriyor ve yargıda birlik sağlanıyor.

Rusya'nın Türk tarım ürünlerinin ithalatını kısıtlamasının tamamen ortadan kaldırılması 
için iki ülke Ekonomi Bakanlarının gelecek hafta Türkiye'de bir araya gelmesi planlanıyor

TARIM ÜRÜNLERİNİN RUSYA'YA İHRACATI

Düzenleme ile kamu sermayeli kuruluşlara yönelik reformun hazırlıkları da 16 Nisan 
sonrası tamamlanacak

“ÜRETİM REFORM PAKETİ”

Düzenlemeyle TÜBİTAK yeniden yapılandırılarak teknoloji odaklı projelerin yürütücüsü 
olarak konumlandırılacak ve üniversitelerle iş dünyasının Ar-Ge çalışmalarına yardımcı 
olacak bir kurum haline dönüştürülecek

"TÜBİTAK REFORMU"

Türkiye Uzay Ajansı kurulmasına yönelik kanun tasarısının TBMM Genel Kurulunda 
görüşülmesi bekleniyor. Tasarının yasalaşmasıyla Türkiye'nin uydu üreten, fırlatan ve ihraç 
eden bir ülke olması hedefleniyor

TÜRKİYE UZAY AJANSI KURULMASI

Bütün testleri başarıyla geçen Altay tankının seri üretimine mayısta geçilmesi 
hedefleniyor

ALTAY TANKININ SERİ ÜRETİMİ İÇİN DÜĞMEYE BASILACAK
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MADDE 2
Milletvekili sayısını 550’den 600’e çıkarıyor.

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

MADDE 4
• TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 4 yılda birden 5 yılda 

bire çıkıyor ve aynı gün yapılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı Seçiminde iki turlu sistem uygulanıyor.

MADDE 5
• Meclisin verdiği güvenoyunu bizzat millet veriyor.

• Millet Cumhurbaşkanını doğrudan seçtiği için kurulacak 

hükümete de 5 yıllığına güvenoyu vermiş oluyor.

MADDE 6
• Meclisin denetim yetkisi güçleniyor, Meclis denetlemesi 

“Meclis araştırması”, “genel görüşme” ve “yazılı soru” ile 

yapılıyor.

• Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri için Meclis soruşturması 

daha kapsamlı hale getiriliyor.

• Yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi mecburiyeti 

getiriliyor.

MADDE 7
• Cumhurbaşkanının adaylık ve seçim şartları tanımlanıyor.

• “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” 

hükmü kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı siyasi parti üyesi olabiliyor.

• Cumhurbaşkanlığı süresi 2 dönemle, yani en fazla 10 yılla 

sınırlandırılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiler için aday gösterme 

şartları genişletilip kolaylaştırılıyor.

• Vatandaşlar da (100 bin imza ile) Cumhurbaşkanı adayı 

gösterebiliyor.

MADDE 8
• Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor.

• Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor.

• Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atama ve 

görevden alma yetkisine kavuşuyor.

• Üst düzey kamu yöneticilerini atama ve görevden alma 

yetkisine kavuşuyor.

• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma hakkı kazanıyor.

MADDE 9
• Cumhurbaşkanı hem yetkili hem de sorumlu oluyor.

• Denetim ve cezai sorumluluk geliyor.

• Cumhurbaşkanı soruşturulabiliyor ve gerek görülürse Yüce 

Divana yollanıyor.

• Soruşturma açılan Cumhurbaşkanı erken seçim kararı 

alamıyor.

• Yüce Divanda mahkum olursa, Cumhurbaşkanlığı görevi 

sona eriyor.

MADDE 10
•  Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor.

• Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı 

yardımcısı atayabiliyor.

• Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara denetim ve cezai 

sorumluluk getiriliyor. 

• Yasamayla yürütme ayrıldığı için, bakan olarak atanan 

milletvekilinin TBMM’deki vekilliği düşüyor.

MADDE 11
• Cumhurbaşkanına ve TBMM’ye, seçimleri karşılıklı yenileme 

yetkisi tanınıyor.

• Bu durumda iki seçim birlikte yapılıyor.

• İki seçim aynı anda yenilendiği için, tek taraflı seçimlerin 

yenilenmesi söz konusu olamıyor.

• Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse kendi süresini de 

kısaltmış oluyor.

• Birlikte seçimlerin yenilenmesi, kriz potansiyelini 

büyütmemenin ve uzlaşma arayışının güvencesi oluyor.

MADDE 12
• Olağanüstü hal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuçları 

ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, yeniden 

tanımlanıyor.

• OHAL ilanı yetkisi, yürütmenin başı olduğu için 

Cumhurbaşkanına aktarılıyor.

• Cumhurbaşkanı 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 değişiyor, adı Hakimler ve 

Savcılar Kurulu (HSK) oluyor.

• HSK’nın 4 üyesi Cumhurbaşkanı,7 üyesi de TBMM tarafından 

nitelikli çoğunlukla seçiliyor.

• Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet ve 

gruplaşma 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 

Cumhurbaşkanına veriliyor.

• Cumhurbaşkanının TBMM’ye kanun sunma yetkisi bütçe 

kanunuyla sınırlandırılmış oluyor.

• Bütçe kanunu Mecliste görüşülüp 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
• Başbakanlık kurumu Cumhurbaşkanlığı ile birleşiyor.

• Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait oluyor.

• Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi içine 

alınıyor.

• Jandarma Genel Komutanı MGK üyesi olmaktan çıkıyor. 

• Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri anayasal yargı denetimine 

alınıyor.

• Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor.

MADDE 17
• Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri 3.11.2019 tarihinde 

yapılacak.

• Cumhurbaşkanı 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 başlayacak.

MADDE 18
• Bu değişiklik paketindeki kimi hükümler ilk seçimlerin yapıldığı 

tarihte, kimileri ise seçim takviminin başladığı tarihte yürürlüğe 

giriyor.

• Anayasa değişikliği Resmi Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz 

Cumhurbaşkanının 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 yaşını 25’ten 18’e indiriyor.

MADDE 4
• TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 4 yılda birden 5 yılda 

bire çıkıyor ve aynı gün yapılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı Seçiminde iki turlu sistem uygulanıyor.

MADDE 5
• Meclisin verdiği güvenoyunu bizzat millet veriyor.

• Millet Cumhurbaşkanını doğrudan seçtiği için kurulacak 

hükümete de 5 yıllığına güvenoyu vermiş oluyor.

MADDE 6
• Meclisin denetim yetkisi güçleniyor, Meclis denetlemesi 

“Meclis araştırması”, “genel görüşme” ve “yazılı soru” ile 

yapılıyor.

• Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri için Meclis soruşturması 

daha kapsamlı hale getiriliyor.

• Yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi mecburiyeti 

getiriliyor.

MADDE 7
• Cumhurbaşkanının adaylık ve seçim şartları tanımlanıyor.

• “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” 

hükmü kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı siyasi parti üyesi olabiliyor.

• Cumhurbaşkanlığı süresi 2 dönemle, yani en fazla 10 yılla 

sınırlandırılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiler için aday gösterme 

şartları genişletilip kolaylaştırılıyor.

• Vatandaşlar da (100 bin imza ile) Cumhurbaşkanı adayı 

gösterebiliyor.

MADDE 8
• Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor.

• Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor.

• Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atama ve 

görevden alma yetkisine kavuşuyor.

• Üst düzey kamu yöneticilerini atama ve görevden alma 

yetkisine kavuşuyor.

• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma hakkı kazanıyor.

MADDE 9
• Cumhurbaşkanı hem yetkili hem de sorumlu oluyor.

• Denetim ve cezai sorumluluk geliyor.

• Cumhurbaşkanı soruşturulabiliyor ve gerek görülürse Yüce 

Divana yollanıyor.

• Soruşturma açılan Cumhurbaşkanı erken seçim kararı 

alamıyor.

• Yüce Divanda mahkum olursa, Cumhurbaşkanlığı görevi 

sona eriyor.

MADDE 10
•  Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor.

• Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı 

yardımcısı atayabiliyor.

• Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara denetim ve cezai 

sorumluluk getiriliyor. 

• Yasamayla yürütme ayrıldığı için, bakan olarak atanan 

milletvekilinin TBMM’deki vekilliği düşüyor.

MADDE 11
• Cumhurbaşkanına ve TBMM’ye, seçimleri karşılıklı yenileme 

yetkisi tanınıyor.

• Bu durumda iki seçim birlikte yapılıyor.

• İki seçim aynı anda yenilendiği için, tek taraflı seçimlerin 

yenilenmesi söz konusu olamıyor.

• Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse kendi süresini de 

kısaltmış oluyor.

• Birlikte seçimlerin yenilenmesi, kriz potansiyelini 

büyütmemenin ve uzlaşma arayışının güvencesi oluyor.

MADDE 12
• Olağanüstü hal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuçları 

ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, yeniden 

tanımlanıyor.

• OHAL ilanı yetkisi, yürütmenin başı olduğu için 

Cumhurbaşkanına aktarılıyor.

• Cumhurbaşkanı 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 değişiyor, adı Hakimler ve 

Savcılar Kurulu (HSK) oluyor.

• HSK’nın 4 üyesi Cumhurbaşkanı,7 üyesi de TBMM tarafından 

nitelikli çoğunlukla seçiliyor.

• Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet ve 

gruplaşma 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 

Cumhurbaşkanına veriliyor.

• Cumhurbaşkanının TBMM’ye kanun sunma yetkisi bütçe 

kanunuyla sınırlandırılmış oluyor.

• Bütçe kanunu Mecliste görüşülüp 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
• Başbakanlık kurumu Cumhurbaşkanlığı ile birleşiyor.

• Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait oluyor.

• Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi içine 

alınıyor.

• Jandarma Genel Komutanı MGK üyesi olmaktan çıkıyor. 

• Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri anayasal yargı denetimine 

alınıyor.

• Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor.

MADDE 17
• Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri 3.11.2019 tarihinde 

yapılacak.

• Cumhurbaşkanı 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 başlayacak.

MADDE 18
• Bu değişiklik paketindeki kimi hükümler ilk seçimlerin yapıldığı 

tarihte, kimileri ise seçim takviminin başladığı tarihte yürürlüğe 

giriyor.

• Anayasa değişikliği Resmi Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz 

Cumhurbaşkanının 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 yaşını 25’ten 18’e indiriyor.

MADDE 4
• TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 4 yılda birden 5 yılda 

bire çıkıyor ve aynı gün yapılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı Seçiminde iki turlu sistem uygulanıyor.

MADDE 5
• Meclisin verdiği güvenoyunu bizzat millet veriyor.

• Millet Cumhurbaşkanını doğrudan seçtiği için kurulacak 

hükümete de 5 yıllığına güvenoyu vermiş oluyor.

MADDE 6
• Meclisin denetim yetkisi güçleniyor, Meclis denetlemesi 

“Meclis araştırması”, “genel görüşme” ve “yazılı soru” ile 

yapılıyor.

• Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri için Meclis soruşturması 

daha kapsamlı hale getiriliyor.

• Yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi mecburiyeti 

getiriliyor.

MADDE 7
• Cumhurbaşkanının adaylık ve seçim şartları tanımlanıyor.

• “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” 

hükmü kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı siyasi parti üyesi olabiliyor.

• Cumhurbaşkanlığı süresi 2 dönemle, yani en fazla 10 yılla 

sınırlandırılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiler için aday gösterme 

şartları genişletilip kolaylaştırılıyor.

• Vatandaşlar da (100 bin imza ile) Cumhurbaşkanı adayı 

gösterebiliyor.

MADDE 8
• Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor.

• Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor.

• Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atama ve 

görevden alma yetkisine kavuşuyor.

• Üst düzey kamu yöneticilerini atama ve görevden alma 

yetkisine kavuşuyor.

• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma hakkı kazanıyor.

MADDE 9
• Cumhurbaşkanı hem yetkili hem de sorumlu oluyor.

• Denetim ve cezai sorumluluk geliyor.

• Cumhurbaşkanı soruşturulabiliyor ve gerek görülürse Yüce 

Divana yollanıyor.

• Soruşturma açılan Cumhurbaşkanı erken seçim kararı 

alamıyor.

• Yüce Divanda mahkum olursa, Cumhurbaşkanlığı görevi 

sona eriyor.

MADDE 10
•  Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor.

• Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı 

yardımcısı atayabiliyor.

• Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara denetim ve cezai 

sorumluluk getiriliyor. 

• Yasamayla yürütme ayrıldığı için, bakan olarak atanan 

milletvekilinin TBMM’deki vekilliği düşüyor.

MADDE 11
• Cumhurbaşkanına ve TBMM’ye, seçimleri karşılıklı yenileme 

yetkisi tanınıyor.

• Bu durumda iki seçim birlikte yapılıyor.

• İki seçim aynı anda yenilendiği için, tek taraflı seçimlerin 

yenilenmesi söz konusu olamıyor.

• Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse kendi süresini de 

kısaltmış oluyor.

• Birlikte seçimlerin yenilenmesi, kriz potansiyelini 

büyütmemenin ve uzlaşma arayışının güvencesi oluyor.

MADDE 12
• Olağanüstü hal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuçları 

ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, yeniden 

tanımlanıyor.

• OHAL ilanı yetkisi, yürütmenin başı olduğu için 

Cumhurbaşkanına aktarılıyor.

• Cumhurbaşkanı 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 değişiyor, adı Hakimler ve 

Savcılar Kurulu (HSK) oluyor.

• HSK’nın 4 üyesi Cumhurbaşkanı,7 üyesi de TBMM tarafından 

nitelikli çoğunlukla seçiliyor.

• Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet ve 

gruplaşma 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 

Cumhurbaşkanına veriliyor.

• Cumhurbaşkanının TBMM’ye kanun sunma yetkisi bütçe 

kanunuyla sınırlandırılmış oluyor.

• Bütçe kanunu Mecliste görüşülüp 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
• Başbakanlık kurumu Cumhurbaşkanlığı ile birleşiyor.

• Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait oluyor.

• Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi içine 

alınıyor.

• Jandarma Genel Komutanı MGK üyesi olmaktan çıkıyor. 

• Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri anayasal yargı denetimine 

alınıyor.

• Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor.

MADDE 17
• Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri 3.11.2019 tarihinde 

yapılacak.

• Cumhurbaşkanı 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 başlayacak.

MADDE 18
• Bu değişiklik paketindeki kimi hükümler ilk seçimlerin yapıldığı 

tarihte, kimileri ise seçim takviminin başladığı tarihte yürürlüğe 

giriyor.

• Anayasa değişikliği Resmi Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz 

Cumhurbaşkanının partili olmasının önündeki engel kalkıyor.

 • HSK devreye giriyor ve yargıda birlik sağlanıyor.

Yüksekova’da AK Parti İlçe Başkanı 
Ahmet Uçar'ın Eski Kışla 

Mahallesi'ndeki evinin balkonuna 
el bombası atıldı 

2 9  H a z i r a n  2 0 1 0

AHMET UÇAR

Van'da, HÜDA PAR'a yakınlığıyla 
bilinen Mehmet Latif Şener isimli 

esnaf uğradığı silahlı saldırı sonucu 
hayatını kaybetti

1 7  E k i m  2 0 1 4

MEHMET LATİF ŞENER

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yol kesen 
teröristler tarafından kaçırılan AK Parti İlçe 
Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman'ın 

cesedi bulundu

1 3  A ğ u s t o s  2 0 1 6

NACİ ADIYAMAN

Terör örgütü PKK'nın bugüne kadar siyasileri hedef alan katliamlardan bazıları şöyle:

PKK SİYASİLERİ HEDEF ALIYOR
Bölge halkının siyasi tercihini değiştirebilmek, üzerilerinde korku ve baskı oluşturabilmek için her 

türlü şiddeti uygulayan terör örgütü, siyasi parti yöneticilerini hedef alan saldırılarını artırarak 

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

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

MADDE 4
• TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 4 yılda birden 5 yılda 

bire çıkıyor ve aynı gün yapılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı Seçiminde iki turlu sistem uygulanıyor.

MADDE 5
• Meclisin verdiği güvenoyunu bizzat millet veriyor.

• Millet Cumhurbaşkanını doğrudan seçtiği için kurulacak 

hükümete de 5 yıllığına güvenoyu vermiş oluyor.

MADDE 6
• Meclisin denetim yetkisi güçleniyor, Meclis denetlemesi 

“Meclis araştırması”, “genel görüşme” ve “yazılı soru” ile 

yapılıyor.

• Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri için Meclis soruşturması 

daha kapsamlı hale getiriliyor.

• Yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi mecburiyeti 

getiriliyor.

MADDE 7
• Cumhurbaşkanının adaylık ve seçim şartları tanımlanıyor.

• “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” 

hükmü kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı siyasi parti üyesi olabiliyor.

• Cumhurbaşkanlığı süresi 2 dönemle, yani en fazla 10 yılla 

sınırlandırılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiler için aday gösterme 

şartları genişletilip kolaylaştırılıyor.

• Vatandaşlar da (100 bin imza ile) Cumhurbaşkanı adayı 

gösterebiliyor.

MADDE 8
• Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor.

• Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor.

• Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atama ve 

görevden alma yetkisine kavuşuyor.

• Üst düzey kamu yöneticilerini atama ve görevden alma 

yetkisine kavuşuyor.

• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma hakkı kazanıyor.

MADDE 9
• Cumhurbaşkanı hem yetkili hem de sorumlu oluyor.

• Denetim ve cezai sorumluluk geliyor.

• Cumhurbaşkanı soruşturulabiliyor ve gerek görülürse Yüce 

Divana yollanıyor.

• Soruşturma açılan Cumhurbaşkanı erken seçim kararı 

alamıyor.

• Yüce Divanda mahkum olursa, Cumhurbaşkanlığı görevi 

sona eriyor.

MADDE 10
•  Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor.

• Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı 

yardımcısı atayabiliyor.

• Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara denetim ve cezai 

sorumluluk getiriliyor. 

• Yasamayla yürütme ayrıldığı için, bakan olarak atanan 

milletvekilinin TBMM’deki vekilliği düşüyor.

MADDE 11
• Cumhurbaşkanına ve TBMM’ye, seçimleri karşılıklı yenileme 

yetkisi tanınıyor.

• Bu durumda iki seçim birlikte yapılıyor.

• İki seçim aynı anda yenilendiği için, tek taraflı seçimlerin 

yenilenmesi söz konusu olamıyor.

• Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse kendi süresini de 

kısaltmış oluyor.

• Birlikte seçimlerin yenilenmesi, kriz potansiyelini 

büyütmemenin ve uzlaşma arayışının güvencesi oluyor.

MADDE 12
• Olağanüstü hal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuçları 

ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, yeniden 

tanımlanıyor.

• OHAL ilanı yetkisi, yürütmenin başı olduğu için 

Cumhurbaşkanına aktarılıyor.

• Cumhurbaşkanı 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 değişiyor, adı Hakimler ve 

Savcılar Kurulu (HSK) oluyor.

• HSK’nın 4 üyesi Cumhurbaşkanı,7 üyesi de TBMM tarafından 

nitelikli çoğunlukla seçiliyor.

• Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet ve 

gruplaşma 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 

Cumhurbaşkanına veriliyor.

• Cumhurbaşkanının TBMM’ye kanun sunma yetkisi bütçe 

kanunuyla sınırlandırılmış oluyor.

• Bütçe kanunu Mecliste görüşülüp 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
• Başbakanlık kurumu Cumhurbaşkanlığı ile birleşiyor.

• Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait oluyor.

• Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi içine 

alınıyor.

• Jandarma Genel Komutanı MGK üyesi olmaktan çıkıyor. 

• Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri anayasal yargı denetimine 

alınıyor.

• Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor.

MADDE 17
• Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri 3.11.2019 tarihinde 

yapılacak.

• Cumhurbaşkanı 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 başlayacak.

MADDE 18
• Bu değişiklik paketindeki kimi hükümler ilk seçimlerin yapıldığı 

tarihte, kimileri ise seçim takviminin başladığı tarihte yürürlüğe 

giriyor.

• Anayasa değişikliği Resmi Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz 

Cumhurbaşkanının partili olmasının önündeki engel kalkıyor.

 • HSK devreye giriyor ve yargıda birlik sağlanıyor.

Şemdinli’de eski korucu derneği başkanının 
oğlu ve AK Parti üyesi Menderes Özer (29) 

aracından indirilerek kaçırıldıktan
sonra öldürüldü

0 1  E y l ü l  2 0 1 6

MENDERES ÖZER

1 Kasım seçimlerinde AK Parti Hakkari 1. 
sıra adayı olan Ahmet Budak, 

Şemdinli’de evinin önünde uğradığı 
silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti 

1 4  E y l ü l  2 0 1 6

AHMET BUDAK

AK Parti (Van) Özalp İlçe Başkan 
Yardımcısı  Aydın Muştu, evinde 

PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 
hayatını kaybetti

0 9  E k i m  2 0 1 6

AYDIN MUŞTU

AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan 
Aktert kendisine ait iş yerinde 

teröristlerce uzun namlulu silahla açılan 
ateş sonucu yaşamını yitirdi

1 1  E k i m  2 0 1 6

DERYAN AKTERT

Erciş Belediye Meclis Üyesi ve Latifiye 
Mahallesi Muhtarı Mehmet Şerif Doğu,  
evinin önünde uğradığı silahlı saldırı 

sonucu hayatını kaybetti

1 6  E k i m  2 0 1 6

MEHMET ŞERİF DOĞU

AK Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın 
bulunduğu iki araçlı konvoya PKK tarafından 

uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Vanlı, 
yara almadan kurtulurken, aracını takip eden 

otomobildeki güvenlik korucusu yeğeni
Adnan Vanlı şehit oldu

1 5  N i s a n  2 0 1 7

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

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

MADDE 4
• TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 4 yılda birden 5 yılda 

bire çıkıyor ve aynı gün yapılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı Seçiminde iki turlu sistem uygulanıyor.

MADDE 5
• Meclisin verdiği güvenoyunu bizzat millet veriyor.

• Millet Cumhurbaşkanını doğrudan seçtiği için kurulacak 

hükümete de 5 yıllığına güvenoyu vermiş oluyor.

MADDE 6
• Meclisin denetim yetkisi güçleniyor, Meclis denetlemesi 

“Meclis araştırması”, “genel görüşme” ve “yazılı soru” ile 

yapılıyor.

• Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri için Meclis soruşturması 

daha kapsamlı hale getiriliyor.

• Yazılı soruya 15 gün içinde cevap verilmesi mecburiyeti 

getiriliyor.

MADDE 7
• Cumhurbaşkanının adaylık ve seçim şartları tanımlanıyor.

• “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” 

hükmü kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı siyasi parti üyesi olabiliyor.

• Cumhurbaşkanlığı süresi 2 dönemle, yani en fazla 10 yılla 

sınırlandırılıyor.

• Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiler için aday gösterme 

şartları genişletilip kolaylaştırılıyor.

• Vatandaşlar da (100 bin imza ile) Cumhurbaşkanı adayı 

gösterebiliyor.

MADDE 8
• Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor.

• Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor.

• Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor.

• Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atama ve 

görevden alma yetkisine kavuşuyor.

• Üst düzey kamu yöneticilerini atama ve görevden alma 

yetkisine kavuşuyor.

• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma hakkı kazanıyor.

MADDE 9
• Cumhurbaşkanı hem yetkili hem de sorumlu oluyor.

• Denetim ve cezai sorumluluk geliyor.

• Cumhurbaşkanı soruşturulabiliyor ve gerek görülürse Yüce 

Divana yollanıyor.

• Soruşturma açılan Cumhurbaşkanı erken seçim kararı 

alamıyor.

• Yüce Divanda mahkum olursa, Cumhurbaşkanlığı görevi 

sona eriyor.

MADDE 10
•  Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor.

• Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı 

yardımcısı atayabiliyor.

• Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara denetim ve cezai 

sorumluluk getiriliyor. 

• Yasamayla yürütme ayrıldığı için, bakan olarak atanan 

milletvekilinin TBMM’deki vekilliği düşüyor.

MADDE 11
• Cumhurbaşkanına ve TBMM’ye, seçimleri karşılıklı yenileme 

yetkisi tanınıyor.

• Bu durumda iki seçim birlikte yapılıyor.

• İki seçim aynı anda yenilendiği için, tek taraflı seçimlerin 

yenilenmesi söz konusu olamıyor.

• Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse kendi süresini de 

kısaltmış oluyor.

• Birlikte seçimlerin yenilenmesi, kriz potansiyelini 

büyütmemenin ve uzlaşma arayışının güvencesi oluyor.

MADDE 12
• Olağanüstü hal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuçları 

ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, yeniden 

tanımlanıyor.

• OHAL ilanı yetkisi, yürütmenin başı olduğu için 

Cumhurbaşkanına aktarılıyor.

• Cumhurbaşkanı 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 değişiyor, adı Hakimler ve 

Savcılar Kurulu (HSK) oluyor.

• HSK’nın 4 üyesi Cumhurbaşkanı,7 üyesi de TBMM tarafından 

nitelikli çoğunlukla seçiliyor.

• Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet ve 

gruplaşma 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 

Cumhurbaşkanına veriliyor.

• Cumhurbaşkanının TBMM’ye kanun sunma yetkisi bütçe 

kanunuyla sınırlandırılmış oluyor.

• Bütçe kanunu Mecliste görüşülüp 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
• Başbakanlık kurumu Cumhurbaşkanlığı ile birleşiyor.

• Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait oluyor.

• Silahlı Kuvvetler, Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi içine 

alınıyor.

• Jandarma Genel Komutanı MGK üyesi olmaktan çıkıyor. 

• Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri anayasal yargı denetimine 

alınıyor.

• Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor.

MADDE 17
• Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri 3.11.2019 tarihinde 

yapılacak.

• Cumhurbaşkanı 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 başlayacak.

MADDE 18
• Bu değişiklik paketindeki kimi hükümler ilk seçimlerin yapıldığı 

tarihte, kimileri ise seçim takviminin başladığı tarihte yürürlüğe 

giriyor.

• Anayasa değişikliği Resmi Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz 

Cumhurbaşkanının partili olmasının önündeki engel kalkıyor.

 • HSK devreye giriyor ve yargıda birlik sağlanıyor.

YENİDEN 
İMAR

TERÖRDEN 
ETKİLENEN
ŞEHİRLERİMİZİ

EDİYORUZ
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ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, yeniden 
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• Bu da olmaz ise yenisi kabul edilene kadar, bir önceki yılın 

bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak yürürlüğe 
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• Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait oluyor.
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BÖLGEDE BU AMAÇLA,  
10 MİLYAR TL’ NİN 
ÜZERİNDE YATIRIMI 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.
ALTYAPI VE ÜST YAPI 
HIZLA YÜKSELİYOR

büyük ölçüde tamamlandı.
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“ÇOCUKLARIN MUTLU 
OLMADIĞI BİR DÜNYADA 

YANLIŞ GİDEN BİR ŞEYLER 
VAR DEMEKTİR”

Cumhurbașkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cum-
hurbașkanlığı Külliyesi içinde yer alan Beștepe 
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde, 
bugün faaliyete bașlayan ve bugüne kadar milli 
iradenin temsilcisi olarak çalıșmalarına devam 
eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 
açılıșının 97'inci yıl dönümünün kutlandığını belirtti. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 
gönülden tebrik eden Cumhurbașkanı Erdoğan, 
"Böylesine önemli bir günü armağan ettiğimiz siz 
çocuklarımızın bayramını özellikle tebrik 
ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa 
Kemal, İstiklal Harbimizi bașlatan ve yöneten ilk 
Meclisimizin tüm üyelerini rahmetle yad 
ediyorum. Kurtuluș Savașımızın tüm kahraman-
larını, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da 
verdiğimiz tüm șehitlerimizi ve gazilerimizi 
saygıyla anıyorum" diye konuștu.

Çocuklara, "Sizlere baktıkça gençleșiyorum, 
sizlerden adete bir gençlik iksiri alıyorum." 
sözleriyle seslenen Cumhurbașkanı Erdoğan etkin-
likte emeği geçen herkese teșekkür etti. 

"Bu tablo bize özgürlüğümüzün, bağım- 
sızlığımızın, birliğimizin, beraberliğimizin, 
kardeșliğimizin ne kadar önemli olduğunu 
gösteriyor" diyen Cumhurbașkanı Erdoğan, șöyle 
konuștu:

"Dünyanın pek çok yerinde maalesef bu imkan-
lara sahip olmayan milyonlarca, milyarlarca 
çocuk var. Buradan onlara sizlerin adına sevgile- 
rimizi ve desteklerimizi iletiyorum. Daha güzel, 
daha huzurlu, daha sevgi dolu bir dünya için 
çalıșmaya hep birlikte devam edeceğiz. Çocuk-
ların mutlu olmadığı bir dünyada mutlaka yanlıș 
giden bir șeyler var demektir. Bu yanlıș tespit 
etmek, ifade etmek, düzeltilmesi için elimizden 

geleni yapmak bizim vazifemizdir. Bizim 
büyüklerimizden, ecdadımızdan aldığımız miras 
budur. Sizlere de bırakacağımız miras da budur."

"Yılan yürümesine nazire yapma çocuk, olacak-
san kendin ol / Aslından kopma çocuk, kesinlikle 
doğru ol / Doğru yollarda yürü / Aklın varsa çığır 
aç, çığırdan sapma çocuk." dizelerini okuyan 
Cumhurbașkanı Erdoğan, "Biz de sizlerden 
kendiniz olmanızı, doğru olmanızı, çığır açmanızı 
bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin ve vatanın çocuklara emanet 
edildiğini vurgulayan Cumhurbașkanı Erdoğan, 
konușmasını șöyle sürdürdü:

"Unutmayın dünyanın ve hayatın bir nizamı var. 
Doğarız, büyürüz, yașlanırız ve sonra ebedi 
aleme göçeriz yani ölürüz. Bu süreçteki her 
așama kendine göre ayrı ayrı özelliklere, ayrı ayrı 
güzelliklere sahiptir ama en güzeli çocukluk 
dönemidir. Çocukluk güzeldir ama çocuk kalmak 
da mümkün değil. Onun için șu an siz de bulun-
duğunuz dönemin kıymetini bilin. Sevginin de, 
öfkenin de hesapsız olduğu bu döneminizi 
doyasıya yașayın. Annelerinizin, babalarınızın, 
öğretmenlerinizin sizler için en iyisini yapmaya 
çalıștığına ben eminim. Sizin için atan bu kalpleri 
asla kırmayın. Babanızı, annenizi, öğretmenlerini-
zi incitmeyin. Sizlerin varlık sebebi onlardır. 
Öğrenme çağının henüz bașındasınız, önünüzde 
çok uzun ve yorucu bir yol bulunuyor. Bu marato-
na avantajlı bașlamanın yolu dilimizi, güzel 
Türkçemizi en iyi șekilde öğrenmektir."

Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkçe'nin önemini vurgulamak için Rıfat Ilgaz'ın 
"Türkçemiz" șiirini okuyarak, "Dört kelimeyi hiç 
unutmayacaksınız. Öncelikle tabii ki öğreneceğiz, 
düșüneceğiz, uygulayacağız, ondan sonra da 
neticelendireceğiz." diye konuștu.
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Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız Binali 
Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla Çankaya Köșkü'nde 
"Çocuk Șenliği"ne ev sahipliği yaptı.

Köșk'ün 1 No'lu Resepsiyon Salonu'nda 
düzenlene etkinliğe, 100'ü Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının sevgi evlerinde kalan-
lar olmak üzere toplam 300 çocuk katıldı.

Çocuklar, salona girișinde Bașbakan 
Yıldırım'a büyük sevgi gösterisinde bulunur- 
ken, bazıları Bașbakan Yıldırım'a çiçek 
takdim etti.

Salonda kurulan stantları gezen Bașbakan  
Yıldırım, çocuklara dondurma ve pamuk 
șeker ikramında bulundu. Çocukların, 
fotoğraf çekme isteğini geri çevirmeyen 
Bașbakan  Yıldırım, onlarla Hacivat ve 
Karagöz gölge oyununu da izledi.

“Bir Dahaki Sene Yine Bekliyoruz”
Oyunun ardından etkinliğe katılan çocuklara 
hitap eden Bașbakan  Yıldırım, șöyle konuș-
tu:

"Sevgili çocuklar sizler büyüyeceksiniz, 

yarının büyükleri olacaksınız. Sizler bizim 
geleceğimizsiniz, sizler bizim çiçeklerimiz- 
siniz. Her biriniz gülen yüzünüzle, ıșıldayan 
gözlerinizle ülkemiz adına geleceği temsil 
ediyorsunuz. Bu gülen yüzleriniz, parlayan 
gözleriniz Türkiye'nin geleceğinin 
bugünden daha güzel olacağını söylüyor. 
Biz büyükler olarak sizlere sevgi dolu, barıș 
dolu, mutluluk dolu gelecek bırakmak için 
çalıșıyoruz."

Bașbakan Yıldırım, dünyayı savașlardan, 
kötülüklerden, yoksulluktan kurtarmak için 
gayret edilmesi gerektiğini dile getirerek, 
"Hepiniz yüreğinizde tașıdığınız güzelliklerle 
dünyanın acısını dindirecek, kara bulutları 
gökyüzünden kaldıracaksınız. Sizi çok sevi-
yoruz, bunu asla aklınızdan çıkartmayın." 
dedi.
Çocuklara, "Bayrağımızı, ülkemizi, mille-
timizi, devletimizi, anne-babamızı, okulu-
muzu, öğretmenlerimizi seviyor muyuz?" 
diye soran Bașbakan  Yıldırım'a, çocuklar 
hep bir ağızdan "Evet" yanıtını verdi.

Bașbakan  Yıldırım, çocukların 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Miraç 
Kandili'ni kutlayarak, "Bir dahaki sene yine 
bekliyoruz" ifadesini kullandı.

IŞILDAYAN 
GÖZLERİNİZLE 

ÜLKEMİZ ADINA 
GELECEĞİ TEMSİL 

EDİYORSUNUZ
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İHRACATLA
KALKINAN TÜRKİYE
DÜNYA İHRACATINDA

22.
SIRADAYIZ

Türkiye; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 
verilerine göre Avrupa Birliği tek bir 
blok olarak sayıldığında, 2015 yılında 
dünyanın en fazla ihracat yapan 22. 
ülkesidir. Küresel mal ihracatındaki 
payımız binde 5’ler seviyesinden binde 
9’lara yükseldi. 2002 yılında 36 milyar 
Dolar olan ihracatımız 4 katına çıkarak 
2016 yılında 143 milyar Dolar oldu. 

2016 yılında küresel piyasalardaki dur-
gunluk ve yakın coğrafyadaki jeopolitik 
gerginlikler devam etti, ticaret ortak-
larımızda büyüme beklentilerin altında 
kaldı, FED ve BREXIT kaynaklı belirsiz-
lik ortamı, Rusya krizi ve ihracat fiyat-
larındaki gerileme ülkemizin ihracat 
performansını baskıladı. Tüm bu olum-
suz koșullar altında, etrafımızdaki ateș 
çemberine rağmen, tüm dünyada ihra-
cat baș așağıya giderken, 2016 yılında 
ihracatımız diğer ülkelerinkine kıyasla 
nispeten sınırlı bir düșüș gösterdi.
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ÜRETİM VE İHRACATTA

ATAK
TÜRK ÜRÜNLERİ KÜRESEL
ÜRETİMDE ÜST SIRALARDA YER
ALIYOR

Ticari araç üretiminde dünyada sekizinci, Avrupa’da birinciyiz. (2015)

Toplam oto ana sanayi üretiminde dünyada on sekizinci, Avrupa’da 
yedinciyiz. (2015)

Fındık, kiraz ve incir üretiminde dünyanın en büyük üreticisiyiz. Taze 
kayısı da ise dünyada ikinciyiz. (2015)

Haşhaş tohumu üretiminde dünya ikincisiyiz. (2015)

Sofralık zeytin üretiminde dünyada üçüncü sıradayız. (2015)

Elma ve mercimek üretiminde dünya üçüncüsü ve Avrupa birincisiyiz. 
(2015)

Domates üretiminde dünyada dördüncü ve Avrupa’da birinci (2014),
tütün üretiminde Avrupa’nın en büyük üreticisiyiz. (2014)

Boya sanayiinde, Avrupa’nın beşinci büyük üreticisi durumundayız. 
(2015)

Plastik sektörü üretiminde Avrupa’da ikinci sıradayız. (2015)

Dünyanın en büyük sekizinci, Avrupa’nın en büyük ikinci demir-çelik
üreticisiyiz. (2016)
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tanımladık.

Rekabet Gücü Kazandıracak Yatırımlara 

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
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Kırklareli

Tekirdağ İstanbul

Kocaeli
Sakarya

Düzce

Bilecik
Bursa

Yalova

Çanakkale

Balıkesir

Manisa
Uşak

İzmir

Aydın Denizli

Burdur
Muğla

Antalya

Konya

Ankara
Eskişehir

Kütahya

Aksaray

Niğde

Adana
Osmaniye

Kayseri

Yozgat

Isparta

Kırşehir

Kırıkkale

Kastamonu
Bartın

Zonguldak
Karabük

Sinop

Samsun

Tokat
Amasya

Ordu Giresun
Gümüşhane

Bayburt

Trabzon Rize
Artvin

Ardahan

Kars

Iğdır
ÇoruöÇankırıBolu

Sivas

Malatya

Erzincan

Tunceli

Diyarbakır

ŞanlıurfaGaziantep

Kilis
Hatay

Mersin

Karaman
Mardin

Erzurum

Van

Ağrı

Bitlis

Hakkari
Şırnak

SiirtBatman

MuşBingöl

Elazığ

Adıyaman
Kahramanmaraş

Isparta

Afyonkarahisar

Edirne

1. Bölge 2. Bölge 3 Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge

BÖLGESEL 
TEŞVİK SİSTEMİ
Azaltıyoruz, Bölgesel Ve Toplumsal 
Refahı Ve Huzuru Artırıyoruz

6 bölgeye ayırdık.
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DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAN 
REKOR İHRACAT

IRAK

İRAN

TÜRKMENİSTAN
AZERBAYCAN

En fazla ihracat Irak, İran Azerbaycan ve 
Türkmenistan'a yapıldı

Bölge ihracatı bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre
%40 arttı

%40
ARTIŞ

Bölgeden ilk 3 ayda 
171 ülkeye ihracat 
yapıldı

   3 AYDA
171 ÜLKE

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 17 ilden bu yılın ilk çeyreğinde 440 
milyon 136 bin 916 dolarlık ihracat gerçekleştirildi
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BAŞLICA
İHRACAT KALEMLERİ ($)

Kimyevi madde
65 MİLYON 926 BİN

Hazır giyim ve konfeksiyon
57 MİLYON 616 BİN

Tarım ürünü
66 MİLYON 221 BİN

Çelik
43 MİLYON 657 BİN

Demir ve metal
28 MİLYON 952 BİN

Elektrik-elektronik
28 MİLYON 740 BİN

Otomotiv endüstrisi
27 MİLYON 105 BİN

Kağıt ve orman ürünü
29 MİLYON 268 BİN

Madencilik sektörü
29 MİLYON 268 BİN
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HİZMETE GİREN
ŞEHİR HASTANELERİ VE 

YATAK KAPASİTELERİ

1 253

MERSİN

755

ISPARTA

475
YOZGAT

ANKARA BİLKENT
ŞEHİR HASTANESİ

Avrupa'nın en 
büyüğü olacak

3 BİN 700
yatak kapasitesi

1,3 MİLYON M2

kapalı alana sahip

Kamu-özel ortaklığı modeli ile yapılan, toplamda yaklaşık 41 bin yataklı şehir hastaneleri 
çalışması kapsamında, bu yıl açılması planlanan 8 şehir hastanesinden 3’ü hizmete girdi

TÜRKİYE SAĞLIKTA “ŞEHİRLEŞİYOR”
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2002’de %6 olan nitelikli yatak sayısı, 
bu yıl sonunda %64'e ulaşacak

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü

Eskişehir Şehir Hastanesi

Manisa Şehir Hastanesi

3 700

1 583

1 550

1 081

558

BU YIL AÇILACAK DİĞER ŞEHİR HASTANELERİNİN YATAK KAPASİTELERİ

ŞEHİR HASTANELERİ ÇALIŞMASI

TOPLAM 41 BİN YATAKLI

2 BİN 483 28 BİN 208 10 BİN

Sözleşmesi 
imzalanmış, yapım 
süreci devam eden

İhale süreci devam 
eden ve henüz fizibilite 
aşamasında olan

Hizmete giren
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3.410 ŞANTİYEDE  779 BİN KONUT
9.266 SOSYAL YAŞAM PROJESİ

100 bin
NÜFUSLU

30 ŞEHİR

2002-2011 2011-2023
500 BİN 
KONUT

700 BİN 
KONUT

88,65
MİLYAR TL
YATIRIM

T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
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Afet Konutu
Uygulaması

Dar ve 
Orta Gelir 

Grubu

340.650

37.734

44,33%

Alt-Yoksul
Gelir

Grubu

149.817

19,50%

Gecekondu
Dönüşüm

125.214

16,29% 4,91%
Tarım Köy

Uygulaması

5.747

0,74%

Sosyal Konut üretimi
Kaynak Geliştirme    
İhale Süreci Devam Eden  
Genel Toplam    

659.162
109.329

11.210 
779.701%14,23779.701

%85,77

11.210

KONUT ÜRETİMİ
T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
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Son 14 yılda hizmete aldığımız 
6.447 tesis;

SU 
YATIRIMLARINDA 
CUMHURİYET 
TARİHİMİZİN 
REKORUNU KIRDIK

423 adet baraj,

491 adet HES, 

787 adet gölet ve bent,

 

9 6.
29

8

1992-2002 2002-2016
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ARTIK 
TESİSLERİMİZİ 
TOPLU OLARAK 
AÇIYORUZ 
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Suriye'de kimyasal silah stoklarını imha ettiği iddia edilen 
Esed rejimi, bu silahları kullanmaya devam ediyor  

ESED KİMYASAL SİLAHTAN VAZGEÇMİYOR  

Hama

ŞAM

REJİM SON 3 YILDA
KİMYASAL SALDIRI
DÜZENLEDİ162

Hama, Şam ve İdlib'e son
10 günde toplam 4 kimyasal 
silah saldırısı düzenlendi

Rejimin İdlib'te düzenlediği 
son saldırıda en az 100 sivil 
öldü

21 Ağustos 2013
Doğu Guta bölgesinde
1.400 ölü, 10 bin yaralı

Halep

İdlib
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2016

2017

6 Eylül
Doğu Halep'in 
Sükkeri semti
- 100 yaralı

24 Kasım
Doğu Halep'in 
Cezmetli ve Ard 
Hamra semtleri
- 13 yaralı

5 Ocak
Şam'ın Barada 
Vadisi - Onlarca 
kişi gazdan 
etkilendi

9 Şubat
Şam'ın Doğu 
Guta bölgesi
- 2 ölü, 30 yaralı

25 Mart
Hama'nın 
Latamne beldesi
- 2 ölü, 30 yaralı

30 Mart
Şam'ın Kabun 
mahallesi - 35 kişi 
gazdan etkilendi

3 Nisan
İdlib'in El Habit 
beldesi - 20 kişi 
gazdan zehirlendi

4 Nisan
İdlib'in güneyindeki 
Han Şeyhun beldesi
- 100 ölü, 500 yaralı

12 Aralık
Hama'nın
Akirbat beldesi  
- 85 ölü

26 Aralık
Şam'ın Barada 
Vadisi - Onlarca kişi 
gazdan etkilendi

9 Aralık
Doğu Halep'in Cellum, Bab Kınnısriyn, 
Kellese, Bustan el-Kasr, Meğayir, Meadi, 
Firdevs, Ensari, Zibdiyyeve Mesakin 
Firdevs bölgeleri - 46 ölü, 230 yaralı 
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Referandum çalıșmalarımız kapsamında: 03-04 
Șubat tarihleri arasında Sümeyye Erdoğan 
Hanımefendinin Katılımlarıyla Genel Merkezde 
UETD Kadın Kolları’nın 10 ülkeden 150 kadın 
temsilcisinin katılımıyla 2 günlük UETD Eğitim ve 
İstișare Kampı düzenlendi. 7-8-9 Șubat tarihleri 
arasında; 12 șehrimizde eș zamanlı olarak 7 ayrı 
bölgede düzenlenen 81 İl, 919 İlçe Kadın Kolları 
Bașkanlarımız ile yürütme kurulu üyelerimizin 
katılımı ile gerçekleșen Eğitim Toplantılarımızda 
81 ile hazırladığımız sunumlar çerçevesinde 
sandık eğitimleri verildi

31 ilimizde, İl Kadın Kolları Bașkanlıklarımızın 
yönetimiyle; Genel Bașkan Yardımcılarımız, 
Bakanlarımız, Bölge Milletvekillerimiz, Genel 
Merkez Kadın Kolları Bașkanımız, MYK üyeleri- 
mizin panelist olduğu 11.227 iș kadını, esnaf, sivil 
toplum kurulușu temsilcileri, muhtar, hukukçu, 
akademisyen, sendika ve meslek odaları temsil-

cileri ve kanaat önderi hanımefendilerin katılımıy-
la ‘KADINLAR SORUYOR’ programları 
gerçekleștirilmiștir.

Cumhurbașkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili, 
iddia ve sorulara yönelik “ 30 Soru 30 Cevap” 
çalıșmasıyla ve vatandașlarımızdan gelen soru-
lara yönelik hazırlanan yazılı cevaplar ve sunum-
lar ile sistem anlatıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Bașkanlığı 
tarafından hazırlanan “EVLADA MEKTUP 1-2” 
kısa filmleri ile 2 günde 5 Milyon kișiye Sosyal 
Medya aracılığıyla ulașıldı. 19 Mart ile 12 Nisan 
arasında 16 milyon 733 bin 218 kișiye, 25 Șubat-
tan 19 Mart'a kadar olan sürede 11 milyon 250 
bin kișiye ulașıldı. Toplamda 27 milyon 983 bin 
218 kișiye Referandum çalıșmaları kapsamında 
ulașıldı. Türkiye genelindeki 31 bin 986 mahal-
lenin tamamına girilmiș oldu.

KADIN KOLLARI REFERANDUMDA KAPI KAPI
DOLAŞARAR BİR ‘EVET’ İN ÖNEMİNİ ANLATTI
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Genel Bașkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar, 
halk oylamasının sonucuna ilișkin AK Parti İzmir İl Bașkanlığında 
basın toplantısı düzenledi.

Hotar, burada yaptığı konușmada "25 milyon 200 bine yakın “Evet” 
tercihiyle yüzde 51,4'le anayasa değișikliği kabul edilmiștir. 
Dolayısıyla artık bu konuyla ilgili tüm tartıșmalar bitmiștir. Kararı 
millet verdi. Milletin kararını mahkemelerde düzeltmeye çalıșmak, 
demokrasinin bir yolu değildir. Yapılan tercihlerle “Evet” oylarının 
çoğunluğu sağladığını buna herkesin saygı duyması gerektiğini 
söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu, yapılan her seçimle ilgili itirazları karara bağlar. 
Seçimler konusunda, Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karar 
kesindir. Bunun üzerine herhangi bir yargı yolu yoktur.

Demokrasilerde herkesin aynı partiye ya da aynı tercihe oy verme-
sinin mümkün olmadığını ifade eden Hotar, “Halka sorarak, çoğun-
luğu sağlayarak bu anayasa değișikliğini geçirdik. Böyle bir süreci 
zedelemeye çalıșmak bence hiç kimseye yakıșmaz. Onurlu bir 
duruș, ilkeli bir duruș neyi gerektiriyorsa öyle davranmak gerekir. 
Kaybedenler hatalarından ders çıkararak ‘bir dahaki sefere daha 
çok çalıșarak kazanan ben olayım’ demesi gerekir.” diye konuștu.

“Ana muhalefet Partisi halkın tercihine saygı duymuyor.” 

ifadesini kullanan Hotar, böylesi bir tavırla 8 seçim kaybeden 
CHP’nin bundan sonra da seçim kaybetmeye devam edeceğini 
söyledi.

Türkiye’de iyi ve güçlü bir muhalefete ihtiyaç olduğunu savunan 
Hotar, șöyle konuștu:

Kemal Kılıçdaroğlu 7 kez kaybetti, șimdi 8. kez kaybetti. Batı ülkele- 
rine baktığımızda bir veya iki kez seçim kaybeden genel bașkanlığı 
bırakır, bu siyasetin ahlakıdır. Ana muhalefete, halkın kararlarına 
saygısızlık yapmak yerine, bu ülkede demokrasiyi güçlendiren, 
alternatif üreten, daha iyisini yapmak için çalıșan bir parti gibi 
söylemlerde bulunmak daha çok yakıșır. 

İçeride ve dıșarıda Türkiye'nin demokrasisini tartıșma konusu yapan-
ların mahcup olduğuna dikkati çeken Hotar, șunları kaydetti:

“Yerli ve yabancı çok büyük bir cepheye karșı mücadele verdik. Bu 
mücadele Türkiye’nin gelișimin hızını kesmek isteyenlere karșı 

‘dur’ deme mücadelesiydi. Bu aklınıza gelebilecek her türlü etnik 
ve görüș açısından zenginliğin olduğu ve bunun hep birlikte 
yansıtılmasının mücadelesiydi ve bu yansıtılmıș oldu. Hepimiz aynı 
geminin içindeyiz. Bu ülke daha gelișmiș șartlarda çocuklarımıza 
bırakmak bizim sorumluluğumuzdur. Bundan sonrası için çok 
daha iyi șartlarda ve olumlu gelișmelerle ülkemizi daha iyi yerlere 
götüreceğiz Buna hep beraber șahit olacağız.”

Avrupa Güvenlik ve İșbirliği Teșkilatı (AGİT) gözlemcilerinin referan-
dum sonucuna ilișkin değerlendirmede bulunan Hotar, "Rapor siyasi 
içeriklidir. Halk oylamasının uluslararası standartların gerisinde 
kaldığı yorumu kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Hotar, AK Parti’nin İzmir’deki 
oy oranlarının halk oylaması sonuçları ile kıyaslanmasına ilișkin soru 
üzerine, halk oylaması sonuçlarını partilerin aldığı oylarla karșılaștır-
manın doğru olmadığına dikkati çekti.

Hotar, “Kaldı ki AK Parti’nin 1 Kasım’da İzmir’de aldığı sonuca 
göre, oransal ve sayısal olarak da artıș var. Bunu matematik olarak 
değerlendirmedik. Bu parti seçimi değil. Genel olarak Türkiye 
genelinde ne çıktığı önemli. Yüzde 50 artı biri, sağlamak gerekiyor-
du. Bizim partinin ya da bașka bir partinin seçmeninin ‘evet’ ya da 
‘hayır’ demiș olması bu halk oylamasında mümkündür.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Hotar, halk oylaması sonrası ‘sokağa çıkılması’ çağrıları olduğunun 
hatırlatılması üzerine șunları kaydetti:

Çeșitli iletișim araçlarını kullanılarak sivil itaatsizlik, gezi benzeri 
kalkıșmalar için insanları sokağa davet etmek, sonuçları tanıma- 
mak asla kabul edilemez. Milletin iradesine saygı duyduğunu ifade 
etmek yerine, sandıktan çıkan sonuca gölge düșürme çabası 
boștur, anlamsızdır. Bu en bașta oy veren vatandașlarımıza 
yapılmıș çok büyük haksızlıktır. Çanakkale Savașı’nı, Kurtuluș 
Savașı’nı veren, 15 Temmuz’da yine birlik ve beraberlik içinde 
olabilen bu aziz millet, bu saatten sonra Türkiye üzerinde emelleri 
olan kimseye fırsat vermez. Türkiye bir hukuk devletidir, dolayısıyla 
hiç kimsenin hukuksuz, sorumsuz bir tutum sergilemesi asla hoș 
karșılanmayacaktır.

Demokrasinin ortak değer olduğunu belirten Hotar, bu oylamanın 
kaybedeni yoktur, kazananı bütün millet olmuștur. Bu değișikliğe yol 
verdiği için Türk milletine ve kampanya süresince gösterdiği üstün 
gayret ve bașarıdan dolayı da parti teșkilatına teșekkür etti.

“ONURLU BİR DURUŞ, İLKELİ BİR DURUŞ NEYİ 
GEREKTİRİYORSA ÖYLE DAVRANMAK GEREKİR”
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AK Parti Çevre, Șehir ve Kültür'den sorumlu Genel Bașkan 
Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın 
bașkanlığında yürütülen, șehirleșme ile ilgili konulara dair 
sorunları belirlemek, stratejiler geliștirmek ve sonrasında 
yeni çözüm önerileri üreterek Türkiye'nin yeni șehirleșme 
vizyonuna katkı sağlamak amacı ile çeșitli bașlıklar altında 
çalıștaylar düzenlenmektedir. Bu bağlamda üzerinde 
yoğunlașılan konulardan bir tanesi "Çocuk Dostu Șehir- 
ler"dir. Akademisyenler, bürokratlar, ilgili kurum yetkilileri 
ve STK'ların katılımı ile gerçekleștirilen çalıștayların sonu-
cunda çocukların da planlama ve tasarım kararlarında 
etkin söz sahibi olduğu politikalar geliștirmek ve toplumsal 
farkındalığı arttırmak hedeflenmiștir. 
Resim Atölyesi: Hayalinizdeki Șehir

Bu kapsamda çeșitli etkinlik ve programlarda çocuklarla 

bir araya gelen AK Parti Çevre Șehir ve Kültür Bașkanlığı, 
Esenler Belediyesi'nin ev sahipliğinde  "Hayalinizdeki 
Șehir" temalı bir resim atölyesi faaliyeti gerçekleștirdi. AK 
Parti Çevre Șehir ve Kültür Bașkan Yardımcısı ve İstanbul 
Milletvekili Sayın Halis Dalkılıç’ın katılımıyla Kadir Topbaș 
Kültür Merkezinde gerçekleștirilen programa 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle ülkemize 
gelen Afganistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, 
Kolombiya, Kosova, Sudan , Suriye, Șili, Tunus ve Türki-
ye'den yaklașık 120 çocuk katıldı. Yașları 7 ile 15 arasında 
değișen çocuklar 2 saat süreyle hayallerini kağıda 
aktardılar. Farklı kültürlerden gelen, farklı dilleri konușan 
çocukların birlikte gerçekleștirdiği etkinlikte hepsinin ortak 
hayali  'Güvenli, huzurlu, temiz ve barıș dolu bir yer' oldu.

Bu Coğrafyaya Karșı Tarihi Bir Sorumluluğumuz Var

ÇOCUK DOSTU ŞEHİRLER
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AK Parti Çevre Șehir ve Kültürden Sorumlu Genel 
Bașkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan etkinlik sonrası 
yaptığı açıklamada șunları dile getirdi “Șehir çizmesi 
beklenen çocukların bir kısmının tek bir ev çizdiği 
görüldü. Resimleri anlatmaları istendiğinde ise hayal-
lerindeki șehrin ailesi ile birlikte güven ve huzur 
içerisinde yașayabilecekleri mutlu bir yuva hayali ile 
bașladığını anlattıklarına șahit olduk. Özellikle ülke-
sinde savașın, huzursuzluğun ve belirsizliğin hakim 
olduğu çocukların hayallerinde buluștuğu ortak 
noktayı görmek bizleri derinden etkiledi. Aynı zaman-
da, büyük acıların yașandığı bu coğrafyaya karșı tarihi 
sorumluluğumuzun önemini de bir kez daha gösterdi. 
Cumhurbașkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
söylediği gibi ‘İnsanın, hele ki çocuğun konu olduğu 
yerde biz bașka bir ölçü aramayız’. Bu nedenle çeșitli 
kamu ve sivil toplum kurulușlarımız aracılığı ile 

dünyanın pek çok ülkesindeki ihtiyaç sahibi çocuklara 
yönelik yardım, eğitim ve sağlık faaliyetleri 
yürütüyoruz. Bu faaliyetler gayrisafi milli hasılaya oran-
landığında tüm dünya genelinde Türkiye birinci 
sıradadır. Bu konudaki hassasiyetimizin bir bașka 
göstergesi de zulümden kaçan çoğunluğu çocuk ve 
gençlerden olușan 3 milyon kardeșimize kapılarımızı 
açmamızdır. Bunun bașka bir örneği dünyada yoktur. 
Çünkü biz inanıyoruz ki savașa șahit yavrular aslında 
hepimizin çocukları kadar güvenli, mutlu, huzurlu ve 
sağlık yașam çevrelerinde yașamayı hak ediyor. Bu 
vesile ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bizlere 
armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadașlarını rahmetle anıyor ve bu 23 Nisan’ın tüm 
dünya çocukları için barıșa katkı sunacak çalıșmalar 
açısından yeni bir bașlangıç olmasını temenni 
ediyorum.”
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Kilis’te Kuveyt Yüksek İnsani Yardım 
Șurası üyesi olan 12 insani yardım 
organizasyonu ve İnsani Yardım Vakfı 
(İHH)  ișbirliğiyle yapımı tamamlanan çift 
katlı 1248 konteyner ile bazı tesisler 
düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Genel Bașkan Yardımcısı Prof.Dr. Yasin 
Aktay, törende yaptığı konușmada, 
Suriye'de yașanan olaylar nedeniyle 
insanların evlerinden kopmak zorunda 
kaldığını belirterek yașanan olaylar 
neticesinde insanlığın sınıfta kaldığını 
vurguladı. Aktay șöyle konuștu:

"Ortada en ufak bir insan hakkı ve ihlali 
olduğunda sözüm ona insan haklarına 
pek düșkün o medeni dünyanın müda-
hale edeceğini düșündüğümüz 21. 
yüzyılın dünyasında böyle șeyler 
yașanır mı? diye soracak olursanız, 
asla yașanmazdı. Yașansaydı mutlaka 
müdahale olurdu. Birinci gün değilse 
bile ikinci ya da üçüncü gün müdahale 
edilirdi. Çocukların vahșice hem de bir 
katliam neticesinde katledilmesine 
insanlık sessiz kalmazdı diye 
düșünülürdü. Biraz da onun rahatlığıyla 
yașıyordu dünya. Biraz da onun vermiș 
olduğu sahte güven duygusu ile 
yașıyordu. Aslında insanlar fazla 
rehavete kapılmıșlardı, bugün bunu 
anlıyoruz. Yașananlar karșısında dünya 
aslında imtihan edilmiș oldu ve bu 
imtihanda bugün 21. yüzyıl insanlığının 
sınıfta kalmıș olduğunu gördük."

Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır, tutum 
ve pratiklerle dünya mülteci standardını 
büyük oranda yükselttiğini de kaydeden 
Aktay, Türkiye'nin dünyanın en zengin 

ülkesi olmadığını, ancak insani yardım 
konusunda dünyada birinci sırada yer 
aldığını, bu durumdan da gurur duyduk-
larını belirtti.

Konușmasında referandum süreci ve 
Cumhurbașkanlığı sistemine de değinen 
Aktay, sistemin gündemlerinde yeni olan 
bir sistem olmadığını, Türkiye'nin 70 
yıldır hayalinde yer alan bir konu 
olduğunu vurgulayarak “Cumhur-
bașkanlığı Sistemi özü itibarıyla Türki-
ye'nin daha iyi yönetileceği, yürüt-
menin birleștirilmesi, güçlendirilmesi 
sistemidir” diye konuștu.

“Referandumda halkımız birlik, dirlik 
için karar vermiș oldu. Cumhurbașkan-
lığı sistemiyle ilgili kendilerine teklif 
edilmiș olan anayasa değișiklik paketini 
onaylamıș oldu” șeklinde sözlerine 
devam ederek Ak Parti olarak her zaman 
kucaklayıcı bir politika izlediklerini 
hatırlatan Aktay:

“Bizim tarzımız ve hedefimiz uzaklaștır-
mak değil, kucaklașmak, yakınlașmak-
tır. Hedefimiz, bize oy vermeyen 
vatandașlarımız dahil herkese 
ulașmaktır. Barıș, kardeșlik köprüleri 
kurmak, onlarla diyalog kurmak, 
dertleriyle dertleșmektir. Biz hiç 
kimseyi bize oy vermedi diye 
dıșlamıyoruz, 'hayır' oyu verdi diye 
kimseyi dıșlayacak değiliz. Allah'a 
șükürler olsun, gayet centilmence, 
medeni ölçüler içerisinde gerçekleșen 
bir halk oylaması oldu” dedi.

Referandum süreci içerisinde özellikle 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yoğun 

bir kampanya yürüttüklerini ifade ederek 
Mardin, Șırnak, Hakkâri ve Siirt’te refe- 
randum gününe kadar çalıșmalarını 
sürdürdüklerini vurgulayan Aktay, EVET 
oylarının Doğu ve Güneydoğu'da çok 
yüksek bir katılım oranıyla gözle görülür 
bir șekilde arttığına da ișaret etti. Bu 
durumun Kürt meselesinin çözülmüș 
olduğu anlamını da tașıdığını belirten 
Aktay sözlerine șöyle devam etti:

"Hep Kürt meselesi dediler, iște Kürt 
meselesinin çözülmüș olduğunun 
resmidir bu sonuç. Bölgede en düșük 
oy aldığımız yerlerde bile oylarımızın 
yüzde 50 artmıș olduğunu görüyoruz. 
Hakkâri’de yüzde 10’larda seyreden 
oylarımız șimdi yüzde 30’lara kadar 
çıkmıș, Șırnak’ta yüzde 15'lerde olan 
oyumuz, șimdi yüzde 35'e yaklașmıș ve 
Siirt'te șükürler olsun ki daha 7 
Haziran’da yüzde 28'e düșen oyumuzu 
1 Kasım’da önce yüzde 36'lara çıkardık 
șimdi de referandumda yüzde 48’lere 
çıkarmıș bulunuyoruz.” 

Hükümetin ve devletin terörle 
mücadeledeki kararlı tutumuna da 
değinen Aktay șunları kaydetti:

“Maalesef dost bildiğimiz Avrupa 
Birliği ülkeleri, hem FETÖ hem de PKK 
ile mücadelede, darbelere karșı 
mücadelede ve demokrasi mücadele-
mizde bizi yalnız bırakmıș oldular. 
Aslında bu darbecilerle, bu teröristlerle 
ișbirliği içerisinde oldukları gerçeğini 
göstermiș ve deșifre etmiș oldular” 
dedi.

Terör örgütü PKK’nın bölge insanının 
iradesini ipotek altına almaya çalıștığına 
vurgulayarak referandumun ne kadar 
önemli olduğunu kendilerine yönelen 
cephenin kompozisyonuna baktıkların-
da gördüklerini ifade eden Aktay șunları 
kaydetti: 

"Kandil'deki zatlar 'Eğer referandum-
da evet çıkarsa biz biteriz' diyorlar. 
Kürt halkının eline fırsat geçmiș 
durumda. Sizin ipinizi Kürt halkı çeke-
cek. Sizler Kürt halkının dostu değil 
düșmanısınız. PKK’nın Kürtlere zerre 
kadar faydası olmadı șimdiye kadar. 
PKK ve FETÖ terör örgütlerinin aynı 
kollardan emir aldıklarını hepimiz 
gördük. Meğer bu senaryolar Pennsyl-
vania’dan yazılıyormuș. Ak Parti devlet 
ve millet kaynașmasını sağlamıștır. 
Bunun en önemli göstergesi 15 Tem-
muz’dur"

“TÜRKİYE, ÖLÜMDEN KAÇMAK İÇİN KAPISINA DAYANMIŞ 
OLAN BÜTÜN İNSANLARI KABUL ETTİ”
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AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili 
Fatih Șahin, Türkiye Gaziler ve Șehit Aileleri Vakfı’nda 
(TÜGȘAV), Mardin'den gelen șehit yakınları ve gazilerle 
buluștu. 

Șahin, "Bu topraklarda bin yıldır birlik içerisinde, kardeș-
lik içerisinde yașıyoruz. Selahaddin Eyyubi'nin ordusun-
da da beraberdik, Sultan Alparslan'ın ordusunda da 
beraberdik, Kut'ül Amare'de İngilizlere karșı mücadele 
ederken de beraberdik. Çanakkale'de yedi düvele karșı 
ülkemizi savunurken de beraberdik, Cumhuriyeti de hep 
birlikte kurduk." dedi.
 

“Sırtımızı yere getiremediler”

Devletin yıllardır PKK, DHKP-C ve DEAȘ gibi terör 
örgütleriyle mücadele ettiğini ifade eden Șahin, bütün 
enerjilerini ülkeyi kalkındırmak, geliștirmek ve büyütmek 
için kullanmak istediklerini belirterek, șöyle devam etti: 

"Bugüne kadar bizim sırtımızı yere getiremediler, 
bundan sonra da Allah'ın izniyle getirmeleri mümkün 
değil. Bunun teminatı bașta șehitlerimizdir, gazileri- 
mizdir, biz buradan güç alıyoruz.” 

“Kapımız, gönlümüz her zaman sizlere açık”

Șehit yakınları ve gaziler için ne yapılsa yeterli olmaya-
cağını vurgulayan Șahin, "Șehitlerimiz bizlerin baș tacı, 
șehit ailelerimiz bizlerin kendi aileleri gibi, gazilerimiz bu 
dünyadaki en yüksek payeye erișmiș kișilerdir. Kapımız, 
gönlümüz her zaman sizlere açık. Șehitlerimizin yakın-
larıyla ve gazilerimizle birebir çalıșan birimler olarak her 
zaman sizlerle birlikteyiz, parti teșkilatlarımız her zaman 
sizlerle. Bütün devlet mekanizmaları, bütün bakan-
lıklarımız, bürokratlarımız sizlere yardımcı olmak, sizlere 
destek olmak için hazır ol vaziyette beklemekteler. Allah 
birliğimizi, beraberliğimizi, kardeșliğimizi daim etsin." 
ifadelerini kullandı.
 
Șahin konușmasını șu sözlerle tamamladı:

“Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, 
Sünni'siyle ve inșallah ilelebet de bu topraklarda birlik 
içerisinde, beraberlik içerisinde, kardeșlik içerisinde, 
İslam'ın, bütün mazlum ve mağdurların bayraktarlığını 
yaparak yașamaya devam edeceğiz. Bizim en büyük 
gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeșliğimizdir."

Çanakkale’de yedİ düvele karşı da beraberdİk,
Cumhurİyetİ de bİrlİkte kurduk
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Güzellik Uzmanları Esnaf ve Sanatkâr Odası tarafından 
Beștepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
‘Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet’ programı Cumhur-
bașkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teșrifleriyle gerçeklești. 
Programda konușan Cumhurbașkanı Erdoğan, "Ülkemizde 
pek çok kiși '16 Nisan'dan sonra ne olacak?' sorusunu 
soruyor. Bu soruya en güzel cevabı sizler vermișsiniz. 
Söyleyeyim, daha güzel bir Türkiye olacak.’’

Cumhurbașkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Beștepe Millet 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Daha Güzel Bir 
Türkiye İçin Tabi ki Evet’ programına katıldı. 300 binden fazla 
kadın çalıșanın mağdur olmasına dur diyen Sayın Cumhur-
bașkanı, “Bizim derdimiz var, biz bu millete âșığız, biz dertli-
yiz. Çünkü eğer biz vatandașımın derdiyle dertlenemez, o 
problemi çözemezsek bu hayat bize haram olsun” ifadeler-
ini kullandı. Güzellik uzmanlarının tıbbı cihaz kapsamına 
girmeyen cihazları kullanarak tıbbi amaçlı olmayan ișlemleri 
yapabilmesi ve bu uzmanların sahip olması gereken belgeleri 
düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı’nı davetlilerin huzurunda 
ve canlı yayında imzalayan Cumhurbașkanı Erdoğan, bir ilke 
daha imza atmıș oldu.

Cumhurbașkanı Erdoğan, '’Hep birlikte daha güzel bir Türki-
ye yolunda' diyerek, çıktığınız bu yolda sizlere bașarılar 
diliyorum’’ dedi. Kongre merkezini dolduran binlerce kadın 
esnaf sorunlarının çözümü konusunda Cumhurbașkanı 
Erdoğan’a teșekkür ederken, 16 Nisan halkoylamasında 
‘Daha Güzel Bir Türkiye İçin Tabi ki Evet’ dedi. Ellerindeki 
dövizlerle tercihini evetten yana kullanan kadın esnaflar, 
salonda renkli görüntüler olușturdu.

“Sayın Cumhurbașkanımız her zaman esnafın yanında 
olmuștur.”

‘’Kadın esnafımız yașamıș oldukları sorunu bize ilettiler.  

300 bin çalıșanı ilgilendiren bu karar çok önemliydi.’’ diyen 
Bașkan AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı, Sosyal Politika- 
lar Bașkanı Sayın Öznur Çalık; ’’Her zaman esnafın yanında 
olan Sayın Cumhurbașkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yakinen gösterdiği ilgi sonucu Bașta Bașbakanımız Sayın 
Binali Yıldırım olmak üzere, Kıymetli Sağlık Bakanımız ve 
İçișleri Bakanımızın destekleri ile bu mağduriyetin gideril- 
mesinin gurur ve mutluluğunu yașıyoruz." diye konuștu.

‘’Esnaf kadınlarımızın sorunlarını çözdük, onların önünü 
açtık’’

AK Parti olarak kadın istihdamına verilen öneme değinen 
Çalık: “Dün Anadolu’nun ana yurt olmasında önemli rol 
oynayan Anadolu Bacıları bugün üreten çalıșan kadınlar 
olarak yeni, daha güçlü, daha güzel Türkiye’nin inșasında 
da önemli rol oynuyorlar. Esnaf kadınlarımızın sorunlarını 
bir kez daha çözdük, onların önünü açtık. Bizler de bu 
kadınlarımız için elimizden gelen tüm desteği sonuna kadar 
vermeye hazırız.” diye konuștu.

Öte yandan Oda Bașkanı Ayșe Aydın yaptığı konușmada; 
“Bizler ülkemiz için üretiyor, kazanıyor ve vergi veriyoruz. 
Çalıșan aile bütçesine ülkemizin ekonomisine katkı 
sağlıyoruz. Biz kendi vatanımızda çalıșmak, üretmek, alın 
terimiz ile sahip çıkmak istiyoruz. Sizlerin liderliğinde yeni 
Türkiye’de kadınlarımız daha güçleniyor, daha nitelikli 
eğitim alıyor, daha fazla ekonomiye ve çalıșma hayatına 
katılıyor ve daha fazla haklar elde ediyor’’ ifadelerinin 
ardından sorunlarının çözümü için devreye giren Bașkan 
Öznur Çalık’a tıbbi ve bilimsel komisyonu toplayan Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ, ruhsat ile ilgili sorunu çözen İç İșleri 
Bakanı Süleyman Soylu’ya ve kararı Bakanlar Kurulu’nda 
imzaya açtıran Bașbakan Binali Yıldırım’a ve kararnameyi 
imzalayan Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teșekkür 
etti.

“DAHA GÜZEL BİR TÜRKİYE İÇİN TABİ Kİ EVET’’
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ÜLKE OLDUK
2016 Küresel İnsani Yardım Raporu’na göre Türkiye 2015 yılında 3,2 

milyar Dolar ile dünyada ABD’den sonra en fazla insani yardım yapan 
2. ülke oldu.

Türkiye, 2015 yılında milli gelir oran bakımından en fazla insani yardım 
yapan dünyanın en cömert ülkesi oldu.
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