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Genel Başkan Yardımcısı
Parti Sözcüsü

21 Mayıs Pazar günü 3. Olağanüstü Büyük Kongremiz 81 ilden yoğun ve coșkulu 
bir katılım ile gerçeklești. 998 gün aradan sonra hasret sona erdi, Cumhur-
bașkanımız ve Kurucu Genel Bașkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan delegelerin 
tamamının oyunu alarak Genel Bașkanlık koltuğuna ve "așkım, sevdam, tutkum, 
kavgam" dediği partisine döndü. Bașbakanımız Sn. Binali Yıldırım ise Türkiye'nin 
içinde bulunduğu geçiș döneminde gösterdiği çaba ve sorumluluk bilinciyle 
emaneti sahibine layıkıyla teslim etti.

AK Parti kongreleri olușturduğu demokrasi șöleni havasının yanı sıra, topluma ve 
geleceğe dair verdiği mesajlar itibariyle de önem tașır. "Yeni Atılım Döne-
mi-Demokrasi, Değișim, Reform" bașlıkları da ülkemizin 16 Nisan’daki tarihi 
oylama ile birlikte girdiği yeni dönemin çerçevesini ortaya koymaktadır. Lideri- 
miz, Cumhurbașkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan kongremizde yaptığı konuș-
mada, ülkemizin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini ortaya koymuștur. Haziran 
ayı sonu itibariyle açıklanacak 180 günlük eylem planı, 2023 ve 2053 hedeflerinin 
altyapısını olușturacak olan somutlașmıș örneklerdir.

Türkiye, Cumhurbașkanlığı Hükümet Sistemi’ne “evet” diyerek, demokrasi lehine 
tarihi bir kırılma yașamıștır. Eski paradigmanın getirdiği ilișki biçimleri sona 
ermiș, yeni siyaset tarzının benimseneceği bir döneme girilmiștir.

Cumhurbașkanlığı Hükümet Sistemi’nin ve devamında gerçekleșen AK Parti 3. 
Olağanüstü Büyük Kongremizin ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve insanlık 
için hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
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TÜRKİYE'NİN AİLE
 İSTATİSTİKLERİ

ÖZELLEŞTİRMEYE 6,3 MİLYAR 
LİRALIK "ENERJİ" KATKISI

Türkiye'deki hanehalklarının yüzde 66,4'ü çekirdek 
ailelerden olușurken, tek kișilik hane halklarının oranı yüzde 
14,9 olarak belirlendi. Tek kișilik hanehalkı oranı en yüksek 
il yüzde 24,9 ile Tunceli, çekirdek ailelerden olușan 
hanehalkı oranı en yüksek șehir ise yüzde 72,6 ile Kayseri 
oldu.

Enerji sektöründe son bir yılda toplam 6 milyar 295 milyon 
liralık özelleștirme ihalesi gerçekleștirildi. Toplamda bin 14 
megavat kurulu gücün yanı sıra Türkiye Petrolleri Petrol 
Dağıtım AȘ'nin özelleștirilmesiyle 3 milyar 592 milyon lira 
gelir elde edilirken, 2 milyar 703 milyon lira tutarındaki 
ihalelerin ise devir ișlemleri sürüyor. Enerjide 366 mega-
vatlık kapasitenin özelleștirilmesi için de hazırlıklar 
devam ediyor.

KAAN FÜZESİ 
BAŞARIYLA ATEŞLENDİ

Roketsan tarafından geliștirilen KAAN Füzesi'nin Türk 
Silahlı Kuvvetlerine tesliminden önceki son test atıșı 
Sinop'taki test merkezinde bașarıyla yapıldı. Atıș, IDEF 
2017 Savunma Sanayii Fuarı'ndaki Milli Savunma Bakanı 
Ișık tarafından canlı bağlantıyla takip edildi.

TÜRKiYE AKTÜALiTE ATLASI



TÜRKİYE'NİN 
ASIRLIK RÜYASI GERÇEKLEŞTİ

Türkiye'nin asırlık rüyası, Göksu Havzası'ndan Akdeniz'e 
akan suyu Konya Ovası ile bulușturan projede su, toplam 
225 kilometre uzunluğundaki kanalla ovaya akmaya 
bașladı. Akdeniz'e boșa akan suların Konya Ovası'na 
aktarılmasını amaçlayan ve Osmanlı Padișahı                      
2. Abdülhamid'in çizdirdiği yüzyıllık projede sona gelindi. 

MEGA PROJENİN GÜZERGAHI 
İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

İstanbul'un trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı 
Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin etüt, proje ve 
mühendislik hizmetleri ihalesini kazanan Yüksel Proje 
Uluslararası AȘ çalıșmalarına bașlıyor. Ulaștırma, Denizcilik 
ve Haberleșme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğünce yapılan ihalede en yüksek puanı alan Yüksel 
Proje Uluslararası AȘ ile sözleșme imzalandı.

"ÇOCUK ANNELER" AZALDI,
35 YAŞ ÜSTÜ DOĞUM ARTTI

Türkiye'de 2012-2016 döneminde 15 yaș altında anne 
olanların sayısı yüzde 59 azalarak 234'e, 15-17 
yașlarındaki anne sayısı ise yüzde 32 düșüșle 16 bin 
396'ya geriledi. Söz konusu dönemde 35-39 yaș grubun-
daki anne sayısı yüzde 28 artarak 162 bine, 40-44 yaș 
grubunda doğum yapanların sayısı ise yüzde 27 yükselișle 
33 bine çıktı.



İNGİLTERE'DE TERÖR TEHDİT 
SEVİYESİ 3. KEZ EN YÜKSEKTE

İngiltere, son 11 yılda terör tehdit seviyesini 3. kez en 
yüksek düzey "kritik"e çıkartırken, orduyu da iç güvenlikte 
etkin șekilde kullanmaya hazırlanıyor. İngiltere'nin kuzey-
batısındaki Manchester Arena konser salonunda düzenle-
nen terör saldırısının ardından iç istihbarat servisi MI5 
bünyesinde, 2003'te kurulan ve 16 bakanlık ile kurumdan 
uzmanları bir araya getiren Ortak Terör Analiz Merkezi 
(JTAC), terör tehdit seviyesini "ciddi"den en yüksek düzey 
olan "kritik"e yükseltti.

FİLİSTİN'DE
NEKBE'NİN 69. YILI

Nekbe'nin 69'uncu yılı münasebetiyle Gazze Șeridi'nin 
kuzeyindeki Beyt Hanun Sınır Kapısı yakınlarında bir araya 
gelen Filistinliler, gösteri düzenledi. Gösteriye katılanlar, 
1948'de göç ettirildikleri topraklarına dönmenin sembolü 
olan "maket anahtarlar" tașıdı. Filistinliler, İsrail'in, 14 
Mayıs 1948'de ișgal ettiği Filistin topraklarında bağım- 
sızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi 
tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe (Büyük Felaket) 
olarak anıyor.

MISIR'DA KIPTİLERİ HEDEF 
ALAN SİLAHLI SALDIRI

Mısır'ın Minya kentinde Kıptileri tașıyan otobüse düzenle-
nen 29 kișinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı terör örgütü 
DEAȘ üstlendi. DEAȘ'a yakınlığıyla bilinen internet sitele- 
rinde yer alan açıklamada, örgüt militanlarının Mısır'ın 
Minya kentinde Kiptileri tașıyan bir otobüse saldırı 
gerçekleștirildiği belirtildi.

DÜNYA AKTÜALiTE ATLASI



SURİYE'DE HASATTA 
"PATLAMAMIŞ BOMBA" RİSKİ

Suriye’de Beșșar Esed rejiminin yoğun hava saldırısına 
maruz kalan muhalif bölgelerde çiftçiler, tarlalarındaki 
patlamamıș bombaların infilak etme riski altında ürünlerini 
hasat ediyor. Hama'nın kuzey, İdlib'in güney kırsalında 
askeri muhaliflerin kontrolündeki araziler, uzun süre Esed 
rejiminin hava saldırılarının hedefindeydi. Düștükten sonra 
patlamayan misket bombaları, hasat döneminde İdlib'in 
güney kırsalındaki Habbit köyünde çiftçiler için risk 
olușturuyor.

RAKKALILAR, TERÖRİSTLER
ARASINDAKİ ÇATIŞMADAN

KAÇIYOR

Suriye'de terör örgütleri PYD/PKK ile DEAȘ'ın çatıștığı 
Rakka'nın çevresindeki sivillerin, muhaliflerin denetimindeki 
güvenli bölgelere kaçıșı sürüyor. Terör örgütü PYD/PKK, 
göçe zorladığı Arapların kimlik kartları ile resmi belgelerine 
el koyuyor. Kimlik kartları ile resmi belgelerine el konulan 
siviller, Cerablus'a ulaștı.

"TÜRKİYE, SOMALİ'Yİ
YENİDEN İNŞA EDİYOR"

Somali İnsani Yardım ve Afet İșleri Bakanı Meryem Kasım 
Ahmed, Türkiye'nin yardım yöntemlerinin diğer ülkelerden 
farklı olduğunu belirterek, "Türkler hem insani yardımda 
bulunuyor hem de gelișmemiz, kalkınmamız için 
yardım ediyor. Yani Somali'yi yeniden inșa ediyor." 
dedi.



Cumhurbașkanımız ve Genel 
Bașkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın geliși sırasında "15 
Temmuz Demokrasi Marșı" 
çalındı. 

Salona girmeden önce Cumhur-
bașkanımız ve Genel Bașkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ile 
Bașbakanımız Binali Yıldırım, 
dıșarıda kendilerini bekleyen kala-
balığa AK Parti'ye ait otobüsün 

üstünden kısa bir selamlama 
konușması yaptı. 

Cumhurbașkanı Erdoğan'a 
salona girișinde eși Emine 
Erdoğan'ın yanı sıra Bașbakan 
Yıldırım ve eși Semiha Yıldırım da 
eșlik etti. Yöresel kıyafetli çocuk-
lar tarafından karșılanan Cumhur-
bașkanı Erdoğan daha sonra eși, 
Bașbakan Yıldırım ve eși Semiha 
Yıldırım ile salondaki platform 

üzerinden izleyicilere beyaz ve 
kırmızı karanfiller dağıttı. Bu 
sırada Erdoğan'ın seslendirdiği 
"Beraber Yürüdük Biz Bu Yollar-
da" șiiri okundu. 

Bu sırada salonda, üzerinde Cum-
hurbașkanı Erdoğan'ın 
fotoğrafının bulunduğu "Kurucu 
lider, sağlam irade" yazılı dev 
pankart açıldı. Erdoğan çifti, daha 
sonra kendileri için ayrılan bölüme 

geçti. Cumhurbașkanı Erdoğan'ın 
yerini almasının ardından, 
kongrenin açılıșı yapıldı.

Salona, Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 
darbe girișiminde șehit olan Erol 
Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip 
Olçok'un fotoğraflarının yer aldığı 
"Vatan size minnettar" yazılı 
poster asıldı. 

Kongredeki konușmalar, ișitme 
engelliler için ișaret diliyle 
anlatılırken, yabancı konuk ve 
gazeteciler için İngilizce ve 
Arapça'ya çevrildi. Konușmalar, 
salon dıșında kurulan ekranlardan 
da takip edildi.

"Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, 
Değișim, Reform" temasını 
tașıyan kongrede, Cumhur-
bașkanı Erdoğan salona 

gelmeden önce, İstanbul 
Büyükșehir Belediye Bașkan-
lığından Cumhurbașkanlığına 
kadar geçen süreyi anlatan video 
film, halk ozanı Așık Veysel'in 
"Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsü 
eșliğinde salondakilere izlettirildi. 
 
Emniyet kaynaklarından alınan 
bilgiye göre salon dıșında yaklașık 
80 bin katılımcı kongreyi izlemek 
üzere toplandı.
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Cumhurbașkanımız ve Genel 
Bașkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Ankara Spor Salonu'nda gerçeklești- 
rilen AK Parti 3. Olağanüstü Büyük 
Kongresi'ndeki konușmasına, "AK 
Parti ailesinin kıymetli mensupları, yurt 
içinden ve dıșından kongremizi șeref- 
lendiren kıymetli misafirler, sevgili yol 
arkadașlarım, sevgili gençler sizleri en 
kalbi duygularımla hasretle selam-
lıyorum" diyerek bașladı. 

Salondaki kadınlara özel bir hitabı 
olacağını dile getiren  Cumhurbaș- 
kanı Erdoğan, "Türkiye'de, hanımları 
siyasetin asli unsuru haline getirmiș 
bir partinin kurucusu olarak ilk günden 
beri siz hanım kardeșlerimle beraber 
yürüyor olmanın memnuniyetiyle her 
birinize șükranlarımızı sunuyorum" 
șeklinde seslendi.

Gençlere de "Siyasete, gençlik 
kollarında bașlamıș bir kiși olarak, 
sizlerin emeğinin bu parti için ne kadar 
önemli olduğunu çok iyi biliyorum ve 

hepinize ayı ayrı teșekkür ediyorum" 
diyen Cumhurbașkanı Erdoğan, 
"Seçilme yașını 18'e düșürürken bunu 
laf olsun, kağıt üzerinde kalsın diye 
yapmadık. Bu kongremizden bașla-
yarak her seçimde, her kademede 
gençlerimize verdiğimiz sözleri yerine 
getireceğiz" diye konuștu.

Yaklașık 3 yıl önce, 27 Ağustos 2014'te 
yine bu salondakilerle, "Her bitiș, yeni 
bir bașlangıçtır" diyip, helalleșerek 
ayrıldığını anımsatan Cumhurbașkanı 
Erdoğan, șunları kaydetti:

"Hatırlayın o günü. Tabii bu sadece 
hukuki bir ayrılıktı, gönüllerimiz hiçbir 
zaman ayrı düșmedi. Sevinçlerimizi de 
hüzünlerimizi de hep tek yürek, tek 
kalp olarak yașadık. İște șimdi de tam 
998 gün sonra yine aynı salonda, 
'Evet, nerede kalmıștık' diyerek yeni- 
den bir aradayız. Cumhurbașkanlığına 
aday olurken bunun bir hatime değil 
Fatiha olduğunu, yeni bir bașlangıç 
olduğunu ifade etmiștik. Bugün bir kez 

daha besmelemizi çekiyor, Fatihamızı 
okuyor, daha büyük hedefler için, 
daha çok çalıșmak üzere yeni bir 
bașlangıç yapıyoruz." 

AK Parti
Milletin Partisidir

AK Parti'nin kurulușundan bugüne 
kadar 188 ay geçtiğini anımsan Cum-
hurbașkanı Erdoğan, șu görüșlere yer 
verdi:

"2001 yılının Ağustos ayında AK 
Parti'yi kurarken, isminden, 
programından bașlayarak partimizi, 
her șeyiyle milletimize hizmetkar 
olacak anlayıșla dizayn ettik. Türki-
ye'de kurulușu tepeden tabana doğru 
değil, tabandan tepeye doğru 
gerçekleștirilmiș ilk ve tek parti AK 
Parti'dir. Bunun için 'AK Parti milletin 
partisidir.' diyoruz. Kurulușumuzdan 
bu yana geçen 16 yıla yakın zamanda 

milletimizin emanetinin hakkını 
vermenin gayreti içinde olduk. Dünya-
da normal demokratik düzen içinde 
faaliyete bașlamasından 16 ay gibi 
kısa süre sonra çok güçlü șekilde 
iktidara gelen pek az parti örneği 
vardır. Bu durum sorumluluğumuzu 
daha da artırmıștır.

Milletimizin AK Parti'yi kısa sürede 
güçlü bir șekilde sahiplenmesinin 
sebebini bizden önceki dönemlerde 
yașanan hadiselere baktığımızda daha 
kolay anlayabiliriz. 1990'lı yıllar boyun-
ca yașanan hadiselerin her biri ülke- 
mizin demokrasi ve ekonomisi üzer-
inde ne yazık ki yıkıcı tahribatlara yol 
açmıștı. Üst üste yașadığımız krizler 
sebebiyle ekonomimiz batmıștı. 
Kuyrukları hatırlayın, benzin kuyruk-
larını hatırlayın, gaz yağı kuyruklarını 
hatırlayın, yağ kuyruklarını hatırlayın, 
ekmek kuyruklarını hatırlayın. Salonun 
yarıya yakını bu kuyrukları hatır-
lamıyordur ama biz diyoruz ki 'Hafıza-i 
beșer nisyan ile malüldür.' Bunu 
bildiğimiz için hatırlatmakta fayda 
var."

Milletimizin
Gönlünün Baş 
Köşesindeki

Yerimizi
Korumayı 
Başardık

Cumhurbașkanı Erdoğan, AK Parti'nin 
her seçime milletin umudunu tazele- 
yerek girdiğini, AK Parti'yi bunca yıldır 
ayakta tutan șeyin de bu umudu diri 
tutması olduğunu belirterek, 
"Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'nin 
gündemi değișmiștir, öncelikleri 
değișmiștir, sıkıntıları değișmiștir, 
beklentileri değișmiștir. Değișmeyen 
yegane șey, tüm bunları karșılayabilen 
tek partinin AK Parti olduğu 
gerçeğidir. AK Parti, demokrasinin 
teminatıdır, AK Parti değișimin temi-
natıdır, AK Parti reformun adresidir. 
AK Parti olarak sürekli hedeflerimizin 
çıtasını yükselterek, kemiyetle birlikte 
keyfiyete de önem vererek, mazeret 
yerine çözüm üreterek milletimizin 
gönlünün baș köșesindeki yerimizi 
korumayı bașardık" diye konuștu. 

Kerameti hiçbir zaman kendilerinde 
görmeden, ișin sırrının yaptıkları 
hizmetler olduğu bilinciyle 
mücadeleden mücadeleye koștuklarını, 
değișimin öncülüğünü sürdürebilmenin, 
özünü koruyarak kendini sürekli yenile-
mekten geçtiği hakikatini unutmadan, 
hep ilk günkü heyecanla çalıștıklarını 
vurgulayan Erdoğan, șunları kaydetti:

"Bu uzun, meșakkatli, sabır gerektiren 
yolculukta elbette yorulanlar oldu, 
elbette yolunu kaybedenler oldu, 
elbette çeșitli sebeplerle geride kalan-
lar oldu ama AK Parti olarak bizim ne 
menzilimiz değiști ne kararlılığımız 
eksildi ne de milletimizle aramızdaki 
rabıta zayıfladı. Gece gündüz 
gittiğimiz bu yolun uzun ince bir yol 
olduğunun Allah'ın izni, milletimizin 
desteğiyle daha çok katedeceğimiz 
yol olduğunu bildik ve bununla devam 
ettik.

Rabbim ömür ve imkan verdikçe mille-
timize hizmet yolunda hep birlikte 
çalıșmayı sürdüreceğiz. Çünkü bu 
kutlu bir yoldur, çünkü bu hayırlı bir 
yoldur, çünkü bu kendimizle birlikte 
çocuklarımızın, torunlarımızın 
geleceğini de șekillendirecek bir 
yoldur. Onun için kim dönerse dönsün 

biz dönmeyiz bu 
yoldan. İster 3 Kasım 
2002'de olduğu gibi 
Meclise sokmasınlar, ister 
2008'de olduğu gibi partimizi 
kapatmaya çalıșsınlar, ister 
2013'te olduğu gibi sokakların altını 
üstüne getirsinler, ister 15 Tem-
muz'da olduğu gibi darbe yapıp 
canımıza kastetsinler ne yaparlarsa 
yapsınlar biz bu yoldan dönmeye-
ceğiz."
 
Kongre Divan Bașkanı Hayati Yazıcı, 
seçim sonuçlarına göre, kayıtlı bin 470 
delegeden bin 417'sinin oy kullandığını, 
bin 414 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz 
sayıldığını bildirdi.

Yazıcı, Cumhurbașkanı Erdoğan'ın, bin 
414 oyla, geçerli oyların tamamını 
alarak genel bașkanlığa seçildiğini 
duyurdu.

Böylece, 27 Ağustos 2014'te yapılan 1. 
Olağanüstü Büyük Kongre'de genel 
bașkanlık koltuğunu Ahmet Davutoğ-
lu'na devreden Cumhurbașkanı 
Erdoğan, 998 gün sonra 3. Olağanüstü 
Büyük Kongre'yle yeniden AK Parti 
Genel Bașkanlığı görevini üstlenmiș 
oldu.
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Cumhurbașkanımız ve Genel 
Bașkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Ankara Spor Salonu'nda gerçeklești- 
rilen AK Parti 3. Olağanüstü Büyük 
Kongresi'ndeki konușmasına, "AK 
Parti ailesinin kıymetli mensupları, yurt 
içinden ve dıșından kongremizi șeref- 
lendiren kıymetli misafirler, sevgili yol 
arkadașlarım, sevgili gençler sizleri en 
kalbi duygularımla hasretle selam-
lıyorum" diyerek bașladı. 

Salondaki kadınlara özel bir hitabı 
olacağını dile getiren  Cumhurbaș- 
kanı Erdoğan, "Türkiye'de, hanımları 
siyasetin asli unsuru haline getirmiș 
bir partinin kurucusu olarak ilk günden 
beri siz hanım kardeșlerimle beraber 
yürüyor olmanın memnuniyetiyle her 
birinize șükranlarımızı sunuyorum" 
șeklinde seslendi.

Gençlere de "Siyasete, gençlik 
kollarında bașlamıș bir kiși olarak, 
sizlerin emeğinin bu parti için ne kadar 
önemli olduğunu çok iyi biliyorum ve 

hepinize ayı ayrı teșekkür ediyorum" 
diyen Cumhurbașkanı Erdoğan, 
"Seçilme yașını 18'e düșürürken bunu 
laf olsun, kağıt üzerinde kalsın diye 
yapmadık. Bu kongremizden bașla-
yarak her seçimde, her kademede 
gençlerimize verdiğimiz sözleri yerine 
getireceğiz" diye konuștu.

Yaklașık 3 yıl önce, 27 Ağustos 2014'te 
yine bu salondakilerle, "Her bitiș, yeni 
bir bașlangıçtır" diyip, helalleșerek 
ayrıldığını anımsatan Cumhurbașkanı 
Erdoğan, șunları kaydetti:

"Hatırlayın o günü. Tabii bu sadece 
hukuki bir ayrılıktı, gönüllerimiz hiçbir 
zaman ayrı düșmedi. Sevinçlerimizi de 
hüzünlerimizi de hep tek yürek, tek 
kalp olarak yașadık. İște șimdi de tam 
998 gün sonra yine aynı salonda, 
'Evet, nerede kalmıștık' diyerek yeni- 
den bir aradayız. Cumhurbașkanlığına 
aday olurken bunun bir hatime değil 
Fatiha olduğunu, yeni bir bașlangıç 
olduğunu ifade etmiștik. Bugün bir kez 

daha besmelemizi çekiyor, Fatihamızı 
okuyor, daha büyük hedefler için, 
daha çok çalıșmak üzere yeni bir 
bașlangıç yapıyoruz." 

AK Parti
Milletin Partisidir

AK Parti'nin kurulușundan bugüne 
kadar 188 ay geçtiğini anımsan Cum-
hurbașkanı Erdoğan, șu görüșlere yer 
verdi:

"2001 yılının Ağustos ayında AK 
Parti'yi kurarken, isminden, 
programından bașlayarak partimizi, 
her șeyiyle milletimize hizmetkar 
olacak anlayıșla dizayn ettik. Türki-
ye'de kurulușu tepeden tabana doğru 
değil, tabandan tepeye doğru 
gerçekleștirilmiș ilk ve tek parti AK 
Parti'dir. Bunun için 'AK Parti milletin 
partisidir.' diyoruz. Kurulușumuzdan 
bu yana geçen 16 yıla yakın zamanda 

milletimizin emanetinin hakkını 
vermenin gayreti içinde olduk. Dünya-
da normal demokratik düzen içinde 
faaliyete bașlamasından 16 ay gibi 
kısa süre sonra çok güçlü șekilde 
iktidara gelen pek az parti örneği 
vardır. Bu durum sorumluluğumuzu 
daha da artırmıștır.

Milletimizin AK Parti'yi kısa sürede 
güçlü bir șekilde sahiplenmesinin 
sebebini bizden önceki dönemlerde 
yașanan hadiselere baktığımızda daha 
kolay anlayabiliriz. 1990'lı yıllar boyun-
ca yașanan hadiselerin her biri ülke- 
mizin demokrasi ve ekonomisi üzer-
inde ne yazık ki yıkıcı tahribatlara yol 
açmıștı. Üst üste yașadığımız krizler 
sebebiyle ekonomimiz batmıștı. 
Kuyrukları hatırlayın, benzin kuyruk-
larını hatırlayın, gaz yağı kuyruklarını 
hatırlayın, yağ kuyruklarını hatırlayın, 
ekmek kuyruklarını hatırlayın. Salonun 
yarıya yakını bu kuyrukları hatır-
lamıyordur ama biz diyoruz ki 'Hafıza-i 
beșer nisyan ile malüldür.' Bunu 
bildiğimiz için hatırlatmakta fayda 
var."

Milletimizin
Gönlünün Baş 
Köşesindeki

Yerimizi
Korumayı 
Başardık

Cumhurbașkanı Erdoğan, AK Parti'nin 
her seçime milletin umudunu tazele- 
yerek girdiğini, AK Parti'yi bunca yıldır 
ayakta tutan șeyin de bu umudu diri 
tutması olduğunu belirterek, 
"Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'nin 
gündemi değișmiștir, öncelikleri 
değișmiștir, sıkıntıları değișmiștir, 
beklentileri değișmiștir. Değișmeyen 
yegane șey, tüm bunları karșılayabilen 
tek partinin AK Parti olduğu 
gerçeğidir. AK Parti, demokrasinin 
teminatıdır, AK Parti değișimin temi-
natıdır, AK Parti reformun adresidir. 
AK Parti olarak sürekli hedeflerimizin 
çıtasını yükselterek, kemiyetle birlikte 
keyfiyete de önem vererek, mazeret 
yerine çözüm üreterek milletimizin 
gönlünün baș köșesindeki yerimizi 
korumayı bașardık" diye konuștu. 

Kerameti hiçbir zaman kendilerinde 
görmeden, ișin sırrının yaptıkları 
hizmetler olduğu bilinciyle 
mücadeleden mücadeleye koștuklarını, 
değișimin öncülüğünü sürdürebilmenin, 
özünü koruyarak kendini sürekli yenile-
mekten geçtiği hakikatini unutmadan, 
hep ilk günkü heyecanla çalıștıklarını 
vurgulayan Erdoğan, șunları kaydetti:

"Bu uzun, meșakkatli, sabır gerektiren 
yolculukta elbette yorulanlar oldu, 
elbette yolunu kaybedenler oldu, 
elbette çeșitli sebeplerle geride kalan-
lar oldu ama AK Parti olarak bizim ne 
menzilimiz değiști ne kararlılığımız 
eksildi ne de milletimizle aramızdaki 
rabıta zayıfladı. Gece gündüz 
gittiğimiz bu yolun uzun ince bir yol 
olduğunun Allah'ın izni, milletimizin 
desteğiyle daha çok katedeceğimiz 
yol olduğunu bildik ve bununla devam 
ettik.

Rabbim ömür ve imkan verdikçe mille-
timize hizmet yolunda hep birlikte 
çalıșmayı sürdüreceğiz. Çünkü bu 
kutlu bir yoldur, çünkü bu hayırlı bir 
yoldur, çünkü bu kendimizle birlikte 
çocuklarımızın, torunlarımızın 
geleceğini de șekillendirecek bir 
yoldur. Onun için kim dönerse dönsün 

biz dönmeyiz bu 
yoldan. İster 3 Kasım 
2002'de olduğu gibi 
Meclise sokmasınlar, ister 
2008'de olduğu gibi partimizi 
kapatmaya çalıșsınlar, ister 
2013'te olduğu gibi sokakların altını 
üstüne getirsinler, ister 15 Tem-
muz'da olduğu gibi darbe yapıp 
canımıza kastetsinler ne yaparlarsa 
yapsınlar biz bu yoldan dönmeye-
ceğiz."
 
Kongre Divan Bașkanı Hayati Yazıcı, 
seçim sonuçlarına göre, kayıtlı bin 470 
delegeden bin 417'sinin oy kullandığını, 
bin 414 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz 
sayıldığını bildirdi.

Yazıcı, Cumhurbașkanı Erdoğan'ın, bin 
414 oyla, geçerli oyların tamamını 
alarak genel bașkanlığa seçildiğini 
duyurdu.

Böylece, 27 Ağustos 2014'te yapılan 1. 
Olağanüstü Büyük Kongre'de genel 
bașkanlık koltuğunu Ahmet Davutoğ-
lu'na devreden Cumhurbașkanı 
Erdoğan, 998 gün sonra 3. Olağanüstü 
Büyük Kongre'yle yeniden AK Parti 
Genel Bașkanlığı görevini üstlenmiș 
oldu.
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Bașbakanımız Binali Yıldırım, Ankara 
Spor Salonu'nda yapılan AK Parti 3. 
Olağanüstü Büyük Kongresi'nin 
açılıșında yaptığı konușmaya, "Bugün 
günlerden vuslat. Rabbime ham-
dolsun. İște özlenen, beklenen an 
geldi. Liderimiz Recep Tayyip 
Erdoğan, bugün yeniden aramızda. 
Hoșgeldin Sayın Cumhurbașkanım" 
sözleriyle bașladı. 

Cumhurbașkanı Erdoğan'ın aradan 
geçen 998 gün boyunca kendilerini 
manevi olarak asla yalnız bırakmadığını 
vurgulayan Bașbakan Yıldırım, "Bize 
verdiğiniz güç ve destek için șükran-
larımızı sunuyorum. Ne mutlu bizlere 
ki, hep yanı bașımızda olan bir liderle 
yol arkadașlığı yaptık. Ne mutlu 
bizlere ki, aydınlık Türkiye'nin mimarı, 
kutlu yürüyüșün lideri Recep Tayyip 
Erdoğan'ın yol arkadașlarıyız" 
ifadesini kullandı.
  
Teșkilatta görev yapmıș ve Hakk'ın 
rahmetine kavușmuș kișileri rahmetle 
anan Yıldırım, "Partimizin 3. 
Olağanüstü Kongresi'nin bașarılı 
geçmesini, ülkemize, milletimize 
hayırlar getirmesini Cenab-ı Mev-
la'dan niyaz ediyorum." diye konuștu.  

AK Parti'nin her kongresinin "büyük 
Türkiye șöleni" olduğuna ișaret eden 
yapan Bașbakan Yıldırım, "Ama bu 
sefer ayrı bir bayram, ayrı bir șölen 
yașıyoruz. Bu salonda bugün yalnızca 
bir kongre yapmıyoruz, aynı zamanda 
değișimin lideri ile milletin partisini bir 
kez daha bir araya getiriyoruz" değer-
lendirmesini yaptı.
  
AK Parti'de kongrenin "daha da 
güçlenmek", "millete hizmet", "birlik, 
beraberliğin artarak devam etmesi" 
anlamına geldiğine dikkati çeken 
Bașbakan Yıldırım, "Sizler bu erdem 
zincirinin birer halkasısınız. AK Partili-
ler değerli yol arkadașlarım, sağ olun, 
var olun" ifadesini kullandı.

 Kaderin 
Üzerinde De Bir 

Kader Vardır
Bașbakan Yıldırım, Ramazan ayının 
yaklaștığını hatırlatarak, tüm İslam 
alemi için ramazanın hayırlara vesile 
olması temennisinde bulundu. 

Ramazanın "kardeșlik, dayanıșma ve 
yardımlașma" demek olduğunu 
belirten Bașbakan Yıldırım, șöyle 
devam etti:

"Buradan bütün kardeșlerime sesleni-
yorum, bu ayın bereketinden, manevi-
yatından feyz alarak gece gündüz 
vatandașlarımızla hem hal olmanızı 
istiyorum. AK Parti'nin 2001 yılında 
bașlayan kutlu yürüyüșü, meșakkatli 
zorluklarla dolu oldu. Dünya, emsali 
görülmemiș bir azim, kararlılık, dira- 
yet hikayesini AK Parti'de gördü. 
Neler yașamadık, neler... Neler yașat-
madılar... Aramıza nifak sokmak iste- 
yenler olmadı mı? Oldu. Bizi bize 
düșürmek isteyenler olmadı mı? Oldu. 
Ama sonuçta dönüp dolașıp o nifak 
tohumlarını kendi tarlalarına ektiler. 
Kaderin üzerinde de bir kader vardır. 
İște onlar bunu unuttular." 

Büyük kongrelerini iktidar olarak yapan 
AK Parti'nin neferleri olduklarına deği- 
nen Bașbakan Yıldırım, AK Parti'nin ilk 
günden beri ilkeleriyle birlikte var 
olduğunu var olmaya da devam ede- 
ceklerini bildirdi.

Bașbakan Yıldırım, AK Parti'nin kuruluș 
ilkelerinin çok açık olduğunu ve milli 
iradenin tek belirleyici güç olduğunu 
vurguladı. Bașbakan Yıldırım, "Bu 
gücün üzerinde güç tanımayız. 

Farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak 
kabul eder, saygı duyarız. İçeride ve 
dıșarıda güçlü olmanın adalet ve 
kalkınmayla mümkün olacağına 
inanırız. Biz memleket sevdasıyla yola 
çıktık. Bu sevdayla yola devam 
ediyoruz" dedi. 

AK Parti ile millet arasındaki gönül 
bağının her geçen gün daha da 
güçlendiğini vurgulayan Bașbakan 
Yıldırım, AK Parti'nin her geçen yıl 
güven tazelediğini belirtti. Bașbakan 
Yıldırım, "Bizim partimizde makam, 
mevki derdi olmaz. Partimiz, milletin 
derdiyle dertlenir, milletin derdine 
derman olur" diye konuștu.

AK Parti'nin herhangi bir siyasi parti 
olmadığını, milletin partisi olduğunu 
vurgulayan Bașbakan Yıldırım, șöyle 
devam etti:

"AK Parti, 1071 yılında Alparslan ile 
Malazgirt'te bașlayan, 1919'da 
Mustafa Kemal'in kurtuluș mücade-
lesine kadar uzanan tarihi bir yolcu-
luğun eseridir. Demokrasiyi, 'Yeter, 
söz milletindir.' diye özetleyen Men-
deres'ten günümüze kadar uzanan 
demokrasiyi taçlandırmıș partinin 
adıdır. AK Partili olmak, ülkemizin 
șanlı tarihiyle övünmek, bugünlerden 
yarınları hayal etmektir. AK Partili 
olmak, Alparslan'dan Osman Bey'e, 
Fatih'ten, Kanuni'den Gazi Mustafa 
Kemal'e varan tarihi geçmișinden 
ilham almaktır. Malazgirt'i, Kayı 
boyunu, Söğüt'ü anlamak, Sam-
sun'da yakılan meșaleyi yarınlara 
tașımaktır. AK Partili olmak, Șeyh 
Edebali'nin devlet terbiyesini, 'İnsanı 
yașat ki devlet yașasın.' anlayıșını 
özümsemektir. AK Partili olmak 
kibirden uzak olmak, tevazu sahibi 
olmaktır. AK Parti'de hesabilik değil 
hasbilik esastır. Bizi biz yapan değer- 
ler iște bunlardır. AK Partili olmak, 
șehidine Fatiha göndermek, gazisine 
hürmet etmektir."

BUGÜN GÜNLERDEN
VUSLAT
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Recep Tayyip ERDOĞAN

Fevzi ȘANVERDİ Hacı Ahmet ÖZDEMİR Hamza DAĞ Harun KARACAN

Hatice Kübra ÖZTÜRK Hayati YAZICI İbrahim Halil YILDIZ İsa Sinan GÖKTAȘ

Efkan ALA Erol KAYA Ethem SANCAK Fatih ȘAHİN

Bülent KARAKUȘ Cahit ÖZKAN Cevdet YILMAZ Çiğdem KARAASLAN

Asuman ERDOĞAN Bekir BOZDAĞ Berat ALBAYRAK Burhan KUZU

Binali YILDIRIM Abdülhamit GÜL Ahmet SORGUN Ali AYDINLIOĞLU



İsmail Emrah KARAYEL julide SARIEROĞLU Mahir ÜNAL Markar ESAYAN

Mehmet Emin YILMAZ Mehmet Mehdi EKER Mehmet MUȘ Murat BAYBATUR

Mustafa ATAȘ Mustafa KÖSE Mustafa SAVAȘ Mustafa ȘENTOP

Mustafa YEL Nurettin CANİKLİ Öznur ÇALIK Ravza KAVAKCI KAN

Recep UNCUOĞLU Rümeysa KADAK Süleyman SOYLU Tamer DAĞLI

Zeyid ASLAN Zeynep ALKIȘ

Vedat DEMİRÖZ Yasemin ATASEVER Zeki AYGÜN Zelkif KAZDAL



Recep Tayyip ERDOĞAN
Genel Bașkan

Binali YILDIRIM
Genel Bașkanvekili

Hayati YAZICI
Siyasi ve Hukuki İșler
Genel Bașkan Yardımcısı

Mustafa ATAȘ
Teșkilat
Genel Bașkan Yardımcısı

Ahmet SORGUN
Seçim İșleri
Genel Bașkan Yardımcısı

Mahir ÜNAL
Tanıtım ve Medya
Genel Bașkan Yardımcısı

Mehmet Mehdi EKER
Dıș İlișkiler
Genel Bașkan Yardımcısı

Öznur ÇALIK
Sosyal Politikalar
Genel Bașkan Yardımcısı

Erol KAYA
Yerel Yönetimler
Genel Bașkan Yardımcısı

Merkez Yürütme Kurulu



Cevdet YILMAZ
Ekonomi İșleri
Genel Bașkan Yardımcısı

Mehmet Naci BOSTANCI
TBMM Grup Bașkanvekili
Grup Bașkanvekili

İlknur İNCEÖZ
TBMM Grup Bașkanvekili
Grup Bașkanvekili

Bülent TURAN
TBMM Grup Bașkanvekili
Grup Bașkanvekili

Mehmet MUȘ
TBMM Grup Bașkanvekili
Grup Bașkanvekili

Lütfiye Selva ÇAM
Kadın Kolları
Kadın Kolları Bașkanı

Melih ECERTAȘ
Gençlik Kolları
Gençlik Kolları Bașkanı

Fatih ȘAHİN
Sivil Toplum ve Halkla İlișkiler Bașkanlığı
Genel Bașkan Yardımcısı

Ravza KAVAKCI KAN
İnsan Hakları
Genel Bașkan Yardımcısı

Vedat DEMİRÖZ
Mali ve İdari İșler
Genel Bașkan Yardımcısı

Çiğdem KARAASLAN
Çevre Șehir ve Kültür
Genel Bașkan Yardımcısı

Hamza DAĞ
Ar-Ge
Genel Bașkan Yardımcısı

Abdülhamit GÜL
Genel Sekreterlik
Genel Sekreter

Mustafa ELİTAȘ
TBMM Grup Bașkanvekili
Grup Bașkanvekili



Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel 
Bașkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü 
görevine getirilen Kahramanmaraș Millet-
vekili Mahir Ünal, görevi Bingöl Milletvekili 
Cevdet Yılmaz'dan devraldı. 

Yılmaz, AK Parti Genel Merkezinde düzen-
lenen devir teslim töreninde yaptığı konuș-
mada, yaklașık bir yıldır yürütmekte olduğu 
görevi Ünal'a devrettiği için büyük bir gönül 
huzuru duyduğunu belirterek, "Mahir Bey, 
Mecliste daha önce grup bașkan-
vekilliğimizi yaptı. Hükümetimizde birlikte 
görev yaptık bir süre. Kültür ve Turizm 
Bakanımız olarak görev yaptı. Șimdi de bu 
saç ayağının sonuncusunu tamamlıyor. 
Partide de genel bașkan yardımcısı olarak 
göreve bașlıyor. Üç tarafta da en üst 
düzeyde yöneticilik yapan nadir siyasetçi- 
lerden biri oldu" diye konuștu.

Erdoğan'ın Partiye 
Dönmesiyle Siyaset 
Merkezini Buldu

Mahir Ünal da Cevdet Yılmaz'a teveccühü 
için teșekkür ederek, kendisiyle referandum 
sürecinde çalıșma imkanı bulduğunu anım-
sattı.  

AK Parti'nin bir siyaset okulu olduğuna 
ișaret eden Ünal, Yılmaz'ın da bulunduğu 
her görevi layıkıyla yerine getirdiğini bildirdi. 

Bundan sonraki süreçte siyasetin merke- 
zinin ve üretildiği yerin siyasi partiler 
olacağına dikkati çeken Ünal, Cumhur-
bașkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye 
dönmesiyle siyasetin tekrar kendi mecrası-
na oturduğunu, merkezini bulduğunu 
aktardı.

AK Parti'nin siyaseti daha güçlü, daha 
üretken, daha hızlı ve sorunlara, taleplere 
dönük genel bașkan yardımcılıklarında 
daha aktif olacağının altını çizen Ünal, bu 
alanda Yılmaz'a büyük sorumluluk 
düștüğünü ifade etti.

Yılmaz'ın yüksek deneyimiyle AK Parti'nin 
ekonomi siyasetine büyük katkı sunacağını 
vurgulayan Ünal, șunları kaydetti:

"Önümüzde 2019 seçimleri var. Cumhur-
bașkanımız ve Bașbakanımızın da sık sık 
belirttiği gibi bundan sonra artık yüzde 
40'larla seçim kazanma dönemi kapandı. 
Bundan sonra artık 50 artı birin kazandığı 
bir süreç bașlıyor. Gerçek anlamda bütün 
siyasetçilerin, siyasi partilerin siyaset 
yapmak zorunda olduğu bir dönem 
bașlıyor. Siyasette hiçbir șey eskisi gibi 
olmayacak. Cumhurbașkanlığı hükümet 
sistemiyle birlikte hem paradigmamız 
hem bakıș açımız hem siyaseti algılama 
biçimimiz hem de kurumları algılama 
biçimimiz değișiyor. Muhalefetin buna 
uyum sağlaması çok önemli. Bugün Cum-
hurbașkanımız aynı zamanda Genel 
Bașkan sıfatıyla TBMM AK Parti grubunda 
grup toplantısı yaptı. Bu siyasetin güçlen-
mesi açısından son derece kıymetli ve 
önemli bir șey, verdiği mesajlar itibarıyla. 
İnșallah önümüzdeki süreçte AK Parti, 
Türk siyasetinin merkezinde, Türkiye'nin 
2023, 2053 hedeflerine dönük her alanda 
siyaset üreten ve ürettiği siyaseti doğru 
bir șekilde kamuoyuyla paylașan yönüyle 
yoluna devam edecek.  "
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1966 yılında Kahramanmaraș'ın Elbistan İlçesi'nde 
doğan Ünal İlk ve Ortaokul öğrenimini Elbistan’da 
tamamladıktan sonra eğitim hayatına İstanbul’da 
devam etti.

İstanbul Bahçelievler Koca Sinan Lisesi’nden mezun 
oldu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü, Sosyal Yapı ve Sosyal Değișme Ana Bilim 
Dalı’nda yüksek lisansını tamamlayan Ünal, aynı Üniver-
sitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Ana Bilim 
Dalında Doktora çalıșmasına devam etmektedir. Arapça 
ve İngilizce bilmektedir. 

1992 yılında öğretmenlik görevine bașlamıștır. Öğret-
menlik görevinin sonrasında Kent çalıșmaları, yerel 
yönetimler ve siyasal iletișim konularında danıșmanlık 
hizmetleri vermiștir. 2005 yılında İTO’da müșavirlik, 
2007-2009 yılları arasında ise İstanbul Büyükșehir Bele-
diyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde 
bulunmuștur. 

Özel bir Üniversitede Davranıș Bilimleri Bölüm Bașkan-
lığı görevini yürütmüș olan Ünal bir vakıf Üniversitesinde 
MBA’ da Örgütsel Davranıș dersleri de vermiștir.

2003 yılında AK Parti Siyaset Akademisinde dersler 
vermiș, 2004’ten bu yana gerçekleșen tüm seçimlerde 
AK Parti’nin seçim kampanyasını hazırlayan strateji 
ekiplerinde yer almıștır.

Irak, Malezya, Kıbrıs, Lübnan, Mısır gibi birçok ülkede 
seçim kampanyalarını yöneten strateji ekiplerinde de 
görev alan Ünal 2009 yılında AK Parti 3. Olağan Büyük 
Kongresi’nde MKYK üyeliğine seçilmiș ve AR&GE 
Bașkan Yardımcılığı görevine getirilmiștir. Aynı yıl AK 
Parti Siyaset Akademisi Koordinatörlüğünü üstlenen 
Ünal daha sonra 2011 Genel Seçimleri’nde Kahraman-
maraș’tan Milletvekili seçilmiș ve Grup Bașkanvekilliği 
görevine getirilmiștir. 24, 25, 26. Dönemlerde Kahra- 
manmaraș Milletvekilliği ve AK Parti Grup Bașkan-
vekilliği yapan Mahir Ünal evli ve iki çocuk babasıdır. 

64. Hükümet'te Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini 
yürütmüștür. Șu anda ise AK Parti Kahramanmaraș 
Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesidir.

TANITIM VE MEDYA’DAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
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AR-GE'den Sorumlu Genel Bașkan Yardımcılığına geti- 
rilen İzmir Milletvekili Hamza Dağ, görevi İzmir Milletvekili 
Nükhet Hotar'dan devraldı.
 
Hotar, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen devir 
teslimtöreninde, AK Parti'nin her zaman kendini yenileyen 
bir yapıyla bașarılarını artırarak bugüne kadar geldiğini 
ifade etti.  

Olağanüstü kongre sürecinin ardından yapılan değișik-
likle görevini yine bir İzmir milletvekiline devrettiğini 
belirten Hotar, yeni çalıșmalarla görevine devam edecek 
Dağ ve ekibine bașarılar diledi. 

Görevi devralan Hamza Dağ ise 16 Nisan halk oylaması 
sonrasında siyasal ilișkiler bağlamında çok farklı bir 
ortama doğru yöneldiklerine değindi. 

Olağanüstü kongre sonrası Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu (MKYK) ve MYK'nın yeniden olușturulduğunu 
anımsatan Dağ, bu değișim ve dönüșümün, milletin kahir 
ekseriyetiyle desteklediği Cumhurbașkanı ve AK Parti 

Genel Bașkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleștirilmesinin 
kendileri açısından çok önemli olduğunu bildirdi.  

Hotar'ın uzun yıllar genel bașkan yardımcılığı görevini 
yürüttüğünü ve fikirlerinden istifade ettiklerini dile getiren 
Dağ, yeni görevini yerine getirirken de aynı istișare meka-
nizmasıyla yollarına devam edeceklerini belirtti. Dağ, bu 
zamana kadarki çalıșmalarından dolayı Hotar'a teșekkür 
etti. 

Dağ, AR-GE biriminde farklı bașkanların görev aldığını 
hatırlatarak, șunları kaydetti:

"2019'a kadar çok güçlü bir Türkiye'nin olușması için 
hep beraber mücadele edeceğiz. AK Parti'nin bir neferi 
olarak bu bayrağı devraldık ve daha çok çalıșarak bu 
bayrağı daha yukarılara inșallah çıkartacağız. Bilim ve 
teknolojiyi kullanan AK Parti'nin bu kurumsal kimliğini 
daha da geliștirmeye çalıșacağız ve bu kurumsallığı 
șahıslara bağlı noktada değil inșallah daha da oturmuș 
vaziyette ve yücelten bir yapıyla yolumuza devam 
edeceğiz."
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01.03.1980 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde 
doğdu. Aslen Balıkesir ilinin Sındırgı ilçesinin Dere-
cikören köyünden olan Dağ, 1990 yılında Simav Atatürk 
İlkokulu’ndan, 1996 yılında ise Simav İmam Hatip 
Lisesi’nden mezun oldu. Üniversiteyi Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan Hamza Dağ, 
bu okuldan 2000 yılında mezun oldu. Ardından 
2000-2001 yılları arasında Avukatlık stajını tamamladı. 
Daha sonra 2004 yılında 2 arkadașıyla birlikte İzmir 
Barosu’na bağlı Avukatlık Bürosu açtı. 2004 yılından bu 
yana Serbest Avukatlık yapmaktadır. 2004 yılında 
İzmir’de baro seçimlerinde ilk kez farklı bir ses olması 
açısından önemli olan Değișim Avukatlar Grubu’nu 
kuran 5 kișiden biridir.

Üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı öğrenci kolların-
da aktif görev alan Hamza Dağ, burada Fakülte, 
kampüs ve üniversite bașkanlıkları yapmıș, bu dönem-
de arkadașları ile birlikte hukuk bülteni adında dergi 
çalıșmasında aktif görev almıștır.

Meslek hayatına atıldıktan sonrada sosyal ve siyasi 
çalıșmalarına devam eden Dağ, çeșitli sivil toplum kuru-
lușlarında görev aldı, burada insan hakları üzerine 
çalıșmalarda bulundu.

İlk siyasi parti deneyimini AK Parti’de yașayan Dağ, 
burada sırasıyla İzmir İl Gençlik Kolları Yön. Kur. Üyeliği, 
İzmir İl Gençlik Kolları Seçim İșlerinden Sor. İl Bașkan 
Yardımcılığı görevlerinde bulunmuș, ardından 3 Șubat 
2008 tarihinde AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları 3. Olağan 
Kongresinde, İl Gençlik Kolları Bașkanı seçilmiștir.

12 Haziran 2011 seçimleri ile birlikte 24.Dönem İzmir 
Milletvekili seçilen Dağ, İnsan Haklarını İnceleme Ko- 
misyonu üyeliği görevinde bulunmuștur. 25. ve 26. 
dönemde de İzmir Milletvekilliğine seçilen Dağ, mecliste 
farklı görevlerde bulunmuștur.

AK Partinin 4. Büyük Olağan Kongresinde Yedek MKYK 
üyeliğine seçilen Dağ, 30 Mart 2014 seçimleri ile birlikte 
boșalan üyeliklerin yerine MKYK’ya girmiș ve Seçim 
ișleri biriminde bașkan yardımcılığı görevine getirilmiștir. 
Ardından gerçekleșen AK Parti 5.Olağan kongresinde 
ve 2. ve 3. Olağanüstü Kongresinde de MKYK üyelikle- 
rine seçilmiștir.

Evli ve 3 çocuk babası olan Dağ, orta düzeyde İngilizce 
ve Arapça bilmektedir.

AR-GE’DEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
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İnsan Haklarından Sorumlu Genel Bașkan 
Yardımcılığı görevine getirilen İstanbul 
Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, görevi Siirt 
Milletvekili Yasin Aktay'dan devraldı.
 
Aktay, AK Parti Genel Merkezinde düzen-
lenen devir teslim töreninde yaptığı 
konușmada, AK Parti'de yeni bir döneme 
girildiğini belirterek, görevini Ravza 
Kavakçı Kan'a tevdi etmenin mutluluğunu 
yașadığını söyledi. 

İnsan hakları alanında atılımlara, reform-
lara imza attıklarını vurgulayan Aktay, 
Türkiye'de 15 yılık iktidarları döneminde 
insan hakları seviyesini çok yüksek nokta-
lara tașıdıklarını dile getirdi.

AK Parti'nin bütün politikalarının insana 
ilișkin olduğunun altını çizen Aktay, "Türki-
ye'de hizmet kalitesini belli bir seviyeye 
tașıdıysak, bu insana duyduğumuz 
saygının bir neticesi olmuștur." dedi. 

Kan'ın yüklendiği her iși bașarıyla yerine 
getiren biri olduğunu ifade eden Aktay, 

"Bu görevi büyük bir huzuru kalp ile 
devredeceğime emin olabilirsiniz. Kendil-
erine bașarılar diliyorum. İnsan hakları 
konusunda șimdiye kadar yüklendiğimiz 
görev sahasında ve her konuda emrinde 
olacağımızı söylemek istiyorum" diye 
konuștu. 

Görevi, Yasin
Hocadan Devralmak 

Büyük Bir Şeref
Ravza Kavakçı Kan ise görevi Yasin 
Aktay'dan almanın büyük bir șeref 
olduğunu dile getirdi.

İnsan hakkı denildiğinde hayat hakkının 
önemli olduğunu kaydeden Kan, darbe 
girișimiyle Türkiye'nin ve gelecek nesillerin 
hayat hakkına engel olunmak istendiğinin 
altını çizdi.

Suriye'de yașanan insan hakkı ihlallerine 
de dikkati çeken Kan, Suriye'deki katliam-
lara hiçbir ülke ses çıkarmazken, Türki-

ye'nin ve AK Parti'nin "Burada katliam var, 
durun" demesinin çok büyük bir görev 
olduğunu belirtti. 

Kan, "Biz hem kendi topraklarımız 
içerisinde olan hak ihlallerine karșı 
mücadele edip, aynı șekilde dünyaya da 
bir örnek teșkil eden ve insan hakları 
mücadelesini sorgulayan, yeni bir tanımla-
ma getiren bir çalıșma içinde olduk. 
Olmaya devam edeceğiz. Bu bayrağı 
sizden almak benim için bir șeref. İnșallah 
ben de tecrübelerinizden ve tavsiyelerin-
izden istifade edeceğim." dedi.

Devir teslim törenine, Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK 
Parti Genel Merkez Kadın Kolları Bașkanı 
Lütfiye Selva Çam ve bazı AK Parti'li 
vekiller katıldı.

Milletvekili seçildikten sonra yemin tören-
inde kızı Ravza Kavakçı Kan'ı yalnız bırak-
mayan Yusuf Ziya Kavakçı, genel bașkan 
yardımcılığı görevini devralırken de kızının 
yanında bulundu.
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Dr. Ravza KAVAKCI KAN, 30 Mart 1972’de İstanbul’da 
doğdu. Bilgisayar Mühendisi, Uluslararası İlișkiler Öğre-
tim Üyesi; Dallas Texas Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliğini bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi İİBF Avrupa 
Çalıșmaları yüksek lisansını tamamladı. Washington, 
DC’de Howard Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi 
bölümünde Türkiye’nin AB’ye Giriș Sürecinde “Rol 
Modellik” Kavramı Üzerinden Güç İlișkilerine Bakıșı 
Konusunda Doktorasını yaptı.

1994’de Belbim A.Ș.’de İstanbul’un ilk elektronik bilet 
sistemi olan AKBİL Projesi mühendis ekibinde ve 
Müșteri Hizmetleri șefi olarak çalıștı. 2008’de İstanbul 
Büyükșehir Belediyesi’nin Avrupa Birliği’nden fon alan 
ilk projesinin yürütücüsü oldu. Howard Üniversitesinde 
verdiği derslerin akabinde, İstanbul Ulașım A.Ș.’de 
Siyaset Bilimi Uzmanı olarak çalıștı. Ayrıca Gaziantep, 
Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlișkiler Bölümünde lisans ve yüksek lisans 
dersleri verdi.

Postkolonyal Çalıșmalar Araștırma ve Uygulama Merke-
zi Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın ve Demokrasi Derneği 
Akademik Komisyon üyesi olmanın yanı sıra birçok farklı 
sivil toplum örgütünde çalıșmalar yapmıș olan Dr. Ravza 
KAVAKCI KAN, 1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi 
İstanbul Hanımlar Komisyonunda Dıș İlișkiler Bașkanlığı 
görevinde bulundu. 1999 Yerel ve Genel seçimlerinde 
İstanbul 1. bölge milletvekili Merve KAVAKCI’nın seçim 
programını yürütmenin yanı sıra, Bahçelievler Belediye 
Meclis Üyesi adayı idi.

25. Dönem ve 26. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde 
İstanbul Milletvekili olarak TBMM’ne girdi. TBMM’nde 
AB Uyum Komisyonu Üyesi ve Dıș İșleri Komisyonu 
üyesidir. AK Parti MKYK görevini yürütmektedir. Ayrıca 
Türkiye-Çin Parlamentolararası Dostluk Grubu 
Bașkanı’dır.

Çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Arapça 
bilen Dr. Ravza KAVAKCI KAN evli olup bir çocuk anne-
sidir.

İNSAN HAKLARI’NDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
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“BİZE TEVAZU YAKIŞIR”

Cumhurbașkanımız ve Bașbaka- 
nımız Recep Tayyip Erdoğan, AK 
Parti Genel Merkezi'nde düzenle-
nen eșli iftar programında Bakanlar 
Kurulu üyeleri, AK Parti Merkez 
Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri ve 
grup bașkanvekilleriyle bir araya 
geldi. 

Programdaki konușmasına Rama- 
zan-ı Șerifi tebrik ederek bașlayan 
Cumhurbașkanı Erdoğan, mayıs 
ayının çok yoğun geçtiğini, bu ay 
içerisinde Türkiye'nin uluslararası 
ilișkileri açısından büyük öneme 
sahip altı yurt dıșı ziyaret 
gerçekleștirdiklerini ifade etti.

Hindistan, Rusya, ABD ve Kuveyt 
ziyaretlerinin ikili görüșme, Çin ve 
Belçika seyahatlerinin ise zirve 
toplantılarına katılma amaçlı 
olduğunu söyleyen Cumhurbașkanı  

Erdoğan, 21 Mayıs'ta gerçeklești- 
rilen AK Parti 3. Olağanüstü 
Kongresinde delegelerin tevec-
cühüyle yeniden genel bașkanlığa 
seçildiğini anımsattı. 

"AK Parti'nin 15 yıla yakın zaman-
dır iktidarda kalmasının sırrı sürek-
li kendini yenileme iradesine sahip 
bulunmasıdır" ifadesini kullanan 
Cumhurbașkanı  Erdoğan, 
olağanüstü kongrede seçilen 
MKYK üyeleri arasında 20'li 
yașların bașında gençlerin bulun-
duğunu belirtti. Cumhurbașkanı  
Erdoğan, "Örneğin 21 yașında bir 
genç kızımız var, 23 yașında yine 
bir genç kızımız var. Bunlar șu 
anda bu reform hareketimizin ki 
Cumhuriyet tarihindeki özellikle 
siyasi parti yapılanmaları içinde șu 
anda AK Parti'nin yapmıș olduğu 
bu reformu bugüne kadar hiçbir 

siyasi hareket gerçekleștire-
memiștir çünkü güvenleri yoktu, 
gençliğe inanmıyorlardı. 30 yașın 
altını asla kabullenemiyorlardı 
ama biz bunu önce 25'e daha 
sonra da hamdolsun 18'e çekmiș 
bulunuyoruz" dedi.

Bize Tevazu 
Yakışır, Bu
Tevazudan 
Asla Taviz 

Vermemeliyiz
MKYK toplantısında da özellikle 
söylediği bir konunun bulunduğunu 
ifade eden Cumhurbașkanı  
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Erdoğan, sözlerini șöyle sürdürdü:

"Bize tevazu yakıșır, bu tevazudan 
asla taviz vermemeliyiz. Biz 
kendimizi alçalttıkça biliniz ki 
gönüllerde yükseliriz ama yok biz 
șöyle kendimizi yükseklerde gör- 
meye gayret edersek alçalırız. 
Șunu bilelim ki dağlar bizden 
yüksektir ve buradan asla taviz 
vermememiz gerekir. Yönetim 
sistemi değișikliğinin ardından 
milletimize verdiğimiz sözleri 
yerine getirmek için artık 
önümüzde hiçbir bahane, hiçbir 
engel kalmadı. Milletimize 
verdiğimiz sözleri yerine getirmek 
için artık önümüzde hiçbir bahane, 
hiçbir engel de kalmadı. Bundan 
sonraki ilk seçim yılı olan 2019'a 
kadar yoğun ve netice almaya yöne-
lik bir program uygulamaya mecbu-
ruz.

İlk etapta, bugün söyledim, bakan-
larımızdan 180 günlük bir çalıșma 
programı hazırlamalarını bekli-
yorum. Bu çalıșma tıpkı iktidara 
geldiğimiz ilk günlerdeki gibi 100 
günlük programımız benzeri 
doğrudan milletimizin günlük 
hayatına dokunan, meselelerin 
çözümüne yönelik pratik teklifleri 
içermelidir ki bu bizim aynı zaman-
da bir yol haritamız olacak."

Yoğun bir șekilde çalıșmaların 
sürdürülmesi gerektiğine ișaret eden 
Cumhurbașkanı  Erdoğan, aynı șekil-
de partilerinin de teșkilatlarla ilgili 
çalıșmaları süratle tamamlayarak 
seçim hazırlıklarına bașlaması gerek-
tiğini vurguladı. Cumhurbașkanı  
Erdoğan, sözlerine șöyle devam etti:

"Ne demek? Yani bu yıl sonuna 
kadar biz tüm il yönetimlerini, ilçe 
yönetimlerini, belde yönetimlerini 

yenilemek durumun-
dayız. Adeta bir metal 
eskimesi görüyorum, 
dolayısıyla bu değișikliği 
yapmaya mecburuz. Belediyele- 
rimizde nerelerde, ne gibi eksik-
likler var, șikayetler nedir bunların 
üzerine gitmemiz gerekiyor.

Arkadașlarla da onu konuștum bir 
ekip burada olușturacağız, bir ekip 
de cumhurbașkanlığı makamında 
ve bu olușturacağımız ekiplerle 
çok yoğun bir kontrol mekaniz-
masını çalıștıracağız. Çünkü 
aldığımız șikayetleri neticeye 
ulaștırmamız gerekiyor. 'Efendim 
iște malum bizim șikayet merciler-
imiz var, partimizde de var, 
bașbakanlıkta da var cumhur-
bașkanlığında da var', yok, gelen 
bütün o mektuplar, vesaire orada 
kalıyor, mesele bunu çözüme 
ulaștırmak, çözüme ulaștırmak için 
de bu adımları atmaya mecburuz." 

Aldığımız ŞikayetleriNeticeye
Ulaştırmamız Gerekiyor
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Cumhurbașkanımız ve Genel Bașkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbașkanlığı Külliyesi'nde, 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 
Bașbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Akif 
Çağatay Kılıç, İçișleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı 
sıra 81 il ve KKTC'den birer kadın ve erkek temsilci 
genç ile sporcuları kabul etti.

Cumhurbașkanı Erdoğan, salondaki gençlere hitaben 
yaptığı konușmasına, "Sizler nezdinde tüm gençleri- 
mizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramını tebrik ediyorum. Bu milli günümüz vesile- 
siyle istikbalimiz olan siz, gençlerimizle bir araya 
gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu özel-
likle ifade etmek istiyorum" diyerek bașladı.

Gençlerin enerjisinin, dinamizminin ve geleceğe umutla 
bakan gözlerinin kendisine daima mutluluk verdiğini, 
motivasyon kaynağı olduğunu belirten Cumhurbașkanı 
Erdoğan, gençlere baktığında özellikle kendi gençlinin 
aklına geldiğini söyledi.

Kendisi bu yașlardayken tüm benliklerini kaplayan, 
heyecanlarıyla hayata nasıl baktıklarını, dünyayı nasıl 
avuçlarının içinde hissettiklerini gördüğünü aktaran 
Cumhurbașkanı Erdoğan, "Eğer o dönemde böyle 
ideallerimiz olmasaydı, onlara ulașmak için kendimizi 
yetiștirme gayretine girmeseydik, herhalde bugün 
ulaștığımız bu yerlere gelemezdik" ifadesini kullandı.

Gençlik döneminde yapılan hiçbir șeyin hiçbir zaman 
boșa gitmeyeceğine ișaret eden Erdoğan, konușmasını 
șöyle sürdürdü:

"Șöyle çevreme bir bakıyorum, bazılarının gençleri- 
mizle ilgili, yeni nesille ilgili karamsar düșünceler 
tașıdıklarını görüyorum. Ben ise tam tersine gençle- 
rimizden, yeni nesillerden ümitliyim. 2023 Türkiyesini 
sizler için ve sizlerle birlikte inșa ediyoruz. Bir sonraki 
Kızıl Elma'mız olan 2053 Türkiyesi ise her șeyiyle 
sizlere emanettir. Aynı șekilde 2071 vizyonunu sonra-
ki nesillere kazandırma sorumluluğunu da sizler üzer-
inizde tașıyorsunuz. 
Kendilerinden bu derece büyük beklentilerimizin 
olduğu gençlerimize güvenmemek, inanmamak, 
geleceğimizden vazgeçmek demektir. Biz, 
geleceğimizden vazgeçmiyoruz, tam tersine istikballe 
ilgili hedeflerimizi sürekli büyütüyoruz."

"2053 TÜRKİYESİ
HER ŞEYİYLE SİZLERE EMANETTİR"

Bir Sonraki Kızıl 
Elma'mız Olan 2053 

Türkiyesi İse 
Her Şeyiyle Sizlere 

Emanettir
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FETHİNİN
564. YILI
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Haliç Kongre Merkezi sahilinde, 
"İstanbul'un Fethinin 564. Yılı 
Kutlamaları"na katılan Cumhur-
bașkanımız ve Genel Bașkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, iftarın 
ardından yaptığı konușmada, İstan-
bul'un fethinin 564. yıl dönümünü 
kutlayarak, bu güzel șehri kazandıran 
Fatih Sultan Mehmet Han ve kutlu 
ordusunu rahmetle, minnetle yad 
ettiğini dile getirdi.

Vazife gereği gittiği 100'ün üzerindeki 
ülkede hiçbir șehri İstanbul ile 
mukayese edemeyeceğini ifade eden 
Cumhurbașkanı Erdoğan, konușması-
na șöyle devam etti:

"Her șehrin elbette kendine göre 
dikkati çekici yönleri oluyor ama emin 
olun bir bütün olarak İstanbul'dan 
daha güzelini henüz görmedim. Hele 
ramazan ayının İstanbul'u bir bașka 
güzel oluyor. Dünden itibaren 
șehrimizin her köșesinde kurulan iftar 
sofralarıyla, camilerimizde kılınan 
teravih namazlarıyla, düzenlenen 
etkinliklerle adeta Ramazan-ı Șerif'in 
hakkını vermek için yarıșan bir İstan-
bul var. Yașadığınız, hizmet ettiğiniz 
șehrin kıymetini lütfen çok iyi bilin. Bu 
șehir öyle bir șehir ki șairlerimiz en 
güzel șiirlerini burası için 
yazmıșlardır. Romancılarımız, hikaye-
cilerimiz, denemecilerimiz en güzel 
eserlerini bu șehre adamıșlardır. 
Mimarlarımız, en güzel projelerini bu 
șehir için çizmișlerdir. Mühendisle- 
rimiz en güzel tekniklerini bu șehir 
için geliștirmișlerdir. Sosyologlarımız 
en güzel analizlerini, bu șehir için 

yapmıșlardır. Siyaset bilimcilerimiz 
en güzel teorilerini bu șehirde kurma-
ya, bu șehri çözümleyerek 
bașlamıșlardır. Özlemlerin de 
ayrılıkların da kavușmaların da 
mekanı hep bu șehir olmuștur. Hele 
hele sanatçılarımız için abide șehir, 
herhalde İstanbul'dan bașkası 
değildir."

Güzelliğin
En Üst Ölçüsü 

Haline Getirilmiş 
Bir Şehir

Cumhurbașkanı Erdoğan, İstanbul'un, 
"İstanbul'da bir güzel/ İstanbul kadar 
güzel" denilerek, güzelliğin en üst 
ölçüsü haline getirilmiș bir șehir 
olduğunu dile getirdi.

İstanbul'a hizmet etme șerefinin dahi 
bașlı bașına bir iftihar, bir itibar sebebi 
olduğunu belirten Erdoğan, "Așık 
Veysel 'Seversen olayım yarin İstan-
bul' diyor ya iște bizim de bu șehri 
sevmemiz yetmiyor, kendimizi de ona 
sevdirmemiz gerekiyor. İstanbul böyle 
bir șehir. Buradaki arkadașlarımız için 
kendilerini İstanbul'a sevdirmenin 
yolu, ona en iyi hizmeti vermekten 
geçiyor. Ama unutmayınız her güzel 
gibi İstanbul da nazlıdır. Gönlünü 
etmek için çok çalıșmak, çok emek 
vermek, çok fedakarlıkta bulunmak 
gerekir. Bu șehrin hizmetine talip 
olmak öyle haftada 5 gün çalıșarak, 

günde 8 saat mesai yaparak mümkün 
değildir. Yılın her günü 24 saatinizi bu 
șehre vermezseniz, bu ișin altından 
kalkamazsınız. Sizler mülki idare 
görevlerinde ve belediyelerde bu ișe 
talip olmuș arkadașlarımızsınız." diye 
konuștu.

Türkiye'nin tamamının Cumhurbașkanı 
olmakla birlikte, ilk göz ağrısı İstan-
bul'un yerinin kendisinde ayrı 
olduğunu ifade eden Cumhurbașkanı  
Erdoğan, șunları kaydetti:

"Dikkat ederseniz, haftalık mesaimin 
en azından yarıya yakınını bu șehirde 
geçirmeye çalıșıyorum. Ankara'da 
devlet konuk evinde ikamet ederken, 
burada genellikle kendi evimde 
kalıyorum. Bunun için İstanbul'da 
atılan her adımı, yașanan her 
gelișmeyi yakından takip ediyorum. 
Șu bir gerçektir; Ankara Türkiye'nin 
bașkentiyken, İzmir Ege'nin inci- 
siyken, Antalya ve Muğla gibi șehir- 
lerimiz turizm markalarıyken, İstanbul 
her anlamda ülkemizin vitrinidir. Bu 
vitrin, ne kadar güzel olursa, göz alıcı 
olursa, Türkiye'nin tamamı bundan o 
derece kazançlı çıkar, karlı çıkar. 
Zaman zaman beni 'Hep İstanbul'u 
anlatıyor.' diye eleștirenler oluyor. 
Halbuki ben İstanbul'u anlatırken 
aslında Türkiye'yi anlatıyorum. Tica- 
ret için de gelse, ziyaret için de gelse, 
dıșarıdan ülkemize giriș yapanların ilk 
temas yeri İstanbul'dur. İstanbul, 
Türkiye'nin özetidir. Türkiye'nin 80 
vilayetinin tamamının da İstanbul ile 
insani ve fiziki bağlantısı vardır. 
Öyleyse İstanbul'u anlatmak, Türki-
ye'yi anlatmaktır. İstanbul'a hizmet 
etmek, Türkiye'ye hizmet etmektir."
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Cumhurbașkanımız ve Genel 
Bașkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu ile Türk Dil Kurumunca, 
Beștepe Millet Kültür ve Kongre Merke-
zi'nde düzenlenen 8. Uluslararası Türk 
Dili Kurultayı'nda yaptığı konușmada, 
kurultayın bașarılı geçmesini diledi.

Tebliğleri ve tartıșmalarıyla kurultaya 
katkı sağlayacak bilim, kültür ve edebi-
yat insanlarına teșekkür eden Cumhur-
bașkanı  Erdoğan, "Dilimiz 
kimliğimizdir." özdeyișiyle ilan edilen 
"2017 Türk Dili Yılı"nın Türkiye ile Avru-
pa'dan Asya'nın derinliklerine kadar 
geniș bir coğrafyada konușulan Türkçe 
açısından hayırlara vesile olmasını 
temenni etti.

Türk Dili Kurultayları'nın, 1932 yılından 
1982 yılına kadar 18 kez 
gerçekleștirildiğini, 1988 yılından bu 
yana önce Uluslararası Türk Dili Kong- 
resi ardından yine kurultay olarak bu 
toplantıların devam ettiğini anlatan 
Cumhurbașkanı  Erdoğan, "Türk dili ile 
ilgili düzenli toplantılara rağmen 
geçtiğimiz bir asır, dilimiz konusunda 
en çok sıkıntı çektiğimiz, en çok kopuș 
yașadığımız bir dönem olmuștur. 
Alfabe değișikliğinden sonraki sürecin 
doğru yönetilememesi adeta kültürel 

bir felakete maruz kalmamıza yol 
açmıștır. Dil gibi hayati bir meselenin 
ideolojik tartıșmaların aracı haline 
getirilmesinin acısını hala çekiyoruz" 
ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, her alanda olduğu gibi Türk 
dili konusunda da geçmișiyle barıștığı, 
geçmișinden aldığı güçle geleceği 
kucaklamaya hazırlandığı yeni bir döne-
min eșiğinde bulunduğunu vurgulayan 
Cumhurbașkanı Erdoğan, ortaöğretim 
kurumlarına Osmanlıca derslerinin 
konulmasını, bu yönde atılan adımların 
örneklerinden olarak gösterdi.

Yahya Kemal Beyatlı'nın, imla ile dilin, 
dil ile zihinlerin düzelmesi arasında 
doğrudan ilișki bulunduğunu ifade 
ettiğini aktaran Cumhurbașkanı  
Erdoğan, șöyle devam etti:

"Bu silsileyi takip edecek dil çalıșma-
larına ihtiyacımız olduğunu 
düșünüyorum. Nihad Sami Banarlı, 
'Türkçe'nin Sırları' eserinde, 'Ketebe 
yektübü Arap'ındır, kitap, katip benim-
dir.' diyor. Kendi ana dilini en doğru ve 
güzel șekilde konușamayan bir 
toplum, bașkalarına da katkı sağla- 
yamaz. Türk dilinin konușulduğu geniș 
coğrafyada yürüteceğimiz kapsamlı 
çalıșmalar için de öncelikle kendi 

dilimizi geliștirmeye ihtiyacımız var. 
Türkiye'nin giderek derinleșen uluslar-
arası ilișkileriyle iș ve eğitim için 
ülkemizi tercih eden yabancıların 
sayılarının her geçen yıl artması, 
Türkçe öğretimi konusunda önemli bir 
potansiyel ortaya koymuștur. 

Bir özentidir gidiyor. Kendi dilimizin 
zenginlikleri varken, bu özentilerle 
adeta, biraz ağır olacak ama hayvan-
ların yarıștırıldığı malum Avrupa'daki 
arenaları kalkıp spor salonlarında isim 
olarak kullanmak pek de kibar değil, 
șık değil. Biliyorum yarın yazılı ve 
görsel medya bunu alıp, bunun üzerin-
den bindirecek, varsın bindirsin ama 
biz doğruları konușmaya mecburuz. 
Bunları konușamadığımız için bedel 
ödüyoruz. Bunları konușacağız, hele 
hele siz değerli bilim insanlarımız 
bunları konușmadığı sürece iște genç 
nesiller bunun bedelini farklı șekilde 
ödüyorlar."

Cumhurbașkanı Erdoğan, konușma- 
sının ardından 2017 Yılı Türk Diline 
Hizmet Ödülü'ne layık görülen uluslar- 
arası isimlere ödüllerini verdi. Ödül 
alanlar arasında 95 yașındaki Nevșehirli 
Türkolog Prof. Dr. Zeynep Korkmaz da 
yer aldı.
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Șırnak Șenoba'daki helikopter kazasında șehit 
olan, aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın 
da bulunduğu 13 askere, ayrıca Lice'deki ope- 
rasyonda șehit olan üç askere Allah'tan rahmet, 
yakınlarına bașsağlığı dileyen Cumhurbașkanı 
Erdoğan, șöyle devam etti:

"23. Sınır Tümen Komutanlığı görevini yürüten 
Tümgeneral Aydın'ı, Kayseri Komando Tugay 
Komutanı olduğu dönemde gerçekleșen 15 
Temmuz darbe girișimine kadar sergilediği o 
güçlü durușla da hatırlıyoruz. 15 Temmuz'da 
da güçlü bir durușu olmuștur. Kato Dağı'ndaki 
operasyonları yöneten Tümgeneral Aydın, 
buradaki bașarısıyla da gerçekten çok değerli, 
müstesna bir komutan olduğunu göstermiștir. 
Ülkemizin bundan sonra vereceği mücadele- 
lerde de önemli görevler üstlenmesini bekle-
diğimiz bu komutanımızın ve diğer askerleri- 
mizin kaybından fevkalade müteessirim.

Görüyorsunuz, șehitler tepesi hiç boș 
kalmıyor. Șehitler tepesi hiç boș değil, 
toprağını kahramanlar bekliyor ve bir bayrak 
dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Eğer biz 
bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce 
nefes alıyorsak, minarelerimizden ezanlar beș 
vakit okunmaya devam ediyorsa, 
geleceğimize güvenle bakabiliyorsak, bunu 
șehitlerimize, gazilerimize ve onların yolundan 
giden kahramanlara borçluyuz." 

Cumhurbașkanımız ve Genel Bașkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, Tümgeneral 
Aydoğan Aydın'ı cenaze töreni sonrasın-
da Cumhurbașkanlığı Külliyesi'nde 
düzenlenen "38. Muhtarlar Toplantısı"n-

da muhtarlarla bir araya geldi.
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"Hanke'ye Ağıt"
 

"Doksan kișiydik biz o gün

Aç, susuz, uykusuz

Nasır tutmuș ayaklarla

Yürüyorduk kaygusuz

Sis, çamur, kanla, terle

Üzerindeydik bulutların

Ayrım Hanke Yaylası'nda

Yeșerirken umutlarım

Soğuk namlular elimizde

Yürüyorken dağlara

Șehitlerden selam geldi

Savașan tüm sağlara

Uzaklarım yakınlaștı

İnancımla, davamla

Uyan Hanke geliyorum

Heybetimle, havamla."

36 AK Parti Haziran 2017     15.YIL



Șırnak'ın Cizre, Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin ilçelerinde bölücü terör 
örgütüne yönelik operasyonlarda askerlerinin bașında görev alan Tümgeneral 

Aydoğan Aydın, adına șiir yazdığı Hanke Dağı'nın bulunduğu bölgede helikopter 
kazasında șehit oldu. Aydın, son olarak Kato Dağı'nda sevk ve idare ettiği 

operasyonla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulmasını sağladı. 

"HANKE'YE AĞIT"
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TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA 

MAYIS DARBESİ

SÖZDE SORUMLULAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölücü terör örgütü PKK'ya geçen yılın ilk 
dört ayında 415 terörist katılırken, bu yılın aynı 
döneminde katılım sayısı yüzde 90 düşüşle 
41 oldu

Tunceli’nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde etkisiz hale getirilen 7 
teröristten birinin turuncu listede yer alan "Roni" kod adlı Mehmet Füdeyil 
Aydın olduğu belirlendi

Ağrı kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 9 teröristten birinin 
sözde "Tendürek Dağı Kuzeyi Diyadin bölge sorumlusu" olduğu belirtildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ele geçirilen Suriye uyruklu teröristin, sözde 
Ovacık özel güç sorumlusu 'Ruhat Diyar' kod adlı terörist olduğu tespit 
edildi

Aynı dönemde örgütten 
kaçan 229 terörist teslim 
oldu

Türkiye'nin barış ve huzurunu sağlamak amacıyla terör örgütü PKK'ya kar kış demeden 
ağır darbe indiren güvenlik güçleri, örgüt mensuplarına baharda da göz açtırmadı

PKK GÜNDEN GÜNE ERİYOR
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1-31 MAYIS  ARASINDA

1 SİVİL VATANDAŞ
yaşamını yitirdi

13 GÜVENLİK
görevlisi şehit oldu

274 TERÖRİST
etkisiz hale getirildi

423 ZANLI
gözaltına alındı

146’SI
tutuklandı
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Bașbakanımız Binali Yıldırım, TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenle-
nen 13. Uluslararası Savunma Sanayi 
Fuarı'nın açılıșındaki konușmasında, 
fuarın 1993'ten beri son derece 
bașarılı, örnek bir organizasyon olarak 
devam ettiğini söyledi.

Fuarın, misafirlerin yoğun ilgisi 
sayesinde Türk ve dünya savunma 
sanayinin önde gelen bulușma meka-
nlarından birisi haline geldiğini dile 
getiren Bașbakan Yıldırım, katılımcı 
firma sayısı bakımından dünyanın 
5'inci fuarına ev sahipliği yapıldığını, 
organizasyonun da Cumhur-
bașkanının himayesinde olduğunu, 
bu yıl ilk defa kara, deniz ve hava 
kuvvetlerinin de programda tanıtım 
stantlarının yer alacağını kaydetti.

Ayrıca yerli ve milli savunma 
araçlarının da fuarda tanıtılacağını 
vurgulayan Bașbakan Yıldırım, bu 
bașarılı organizasyonun 
gerçekleșmesinde emeği geçen Milli 
Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi 
Müsteșarlığı ve Türk Silahlı Kuvvetle- 
rini Güçlendirme Vakfı olmak üzere 
kiși ve kurulușlara teșekkür etti.

Bașbakan Yıldırım, soğuk savaș 
sonrası ve 11 Eylül 2001'deki terör 
saldırısının arkasından Ortadoğu 
bașta olmak üzere dünyanın birçok 
yerinde güvenliği ilgilendiren büyük 
değișimlerin yașandığını ifade ederek, 
Asya ile Avrupa arasında stratejik 
konumu dolayısıyla dünyadaki bütün 
gelișmelerin Türkiye'yi yakından 
ilgilendirdiğini dile getirdi.

Ne yazık ki yașanılan dünyanın 
demokrasi, hukuk ve insan hakları 
bağlamında uluslararası toplumun 
birbirine destek verdiği dünya olmak-
tan hıza uzaklaștığını belirten Bașba-

kan Yıldırım, șöyle devam etti:

"Adaletin, merhametin azaldığı bir 
dünyada hukukun, can ve mal 
güvenliğinin savunulması, korun-
ması bütün zamanlardan daha 
önemli hale gelmiștir. Demokrasi 
için barıș için huzur için adalet için 
daha fazla yürekli insana, yürekli 
devlet adamlarına ve bilim adamları-
na ihtiyaç vardır. Türkiye olarak hem 
kendi güvenliğimizi hem de bașkala-
rının güvenliğini savunmanın, koru-
manın mümkün olduğunu hep 
söylüyoruz. İnsan hayatını korumayı 
esas alan politikalarımızın özü de 
bundan ibarettir. Kendi güvenliğimiz 
için istediğimizi aslında herkes için 
istiyoruz. Kendi inancımız için hürri-
yet istediğimiz gibi bașkalarının 
inancı için de hürriyet istiyoruz. Tıpkı 
kendimiz için istediğimiz can güven-
liğini bașkaları için de istediğimiz 
gibi. Sınırlarımızın güvenliğini, 
toprak bütünlüğümüzü, can ve mal 
emniyetimizi nasıl önemsiyorsak 
bütün ülkelerin de emniyet ve güven 
içerisinde olmasını önemsiyoruz, 
istiyoruz. Güvenlik politikalarımızı; 
insanı ve hayatı savunmak üzere 
belirliyoruz. Ülkemizin güvenliğini 
sağlarken aynı zamanda milyonlarca 
savaș mağduruna kucak açmamız, 
bütün insanlığın görmesi gereken bir 
gerçektir, bir fedakarlıktır."

Son 7 Ayda
Silah Ve Mühimmat 
Dolu 1084 Sığınak 

Etkisiz Hale 
Getirildi

Hem sınırların hem de Suriyelilerin 
güvenliğini sağlamak için bir süre 
önce Fırat Kalkanı Operasyonunun 
bașarıyla gerçekleștirildiğini ifade 
eden Bașbakan Yıldırım, 2 bin 
kilometrekarelik alandan bütün terör 
unsurlarının temizlendiğini, Türki-
ye'deki 50 bin kadar mülteci Suriyeli 
misafirin terörden arındırılmıș bu 
güvenli bölgelere döndüklerini ve 
orada tekrar hayat kurduklarını 
kaydetti.

Bașbakan Yıldırım, terör örgütleriyle 
ülke topraklarında ve sınır ötesinde 
mücadelenin kararlılıkla devam 
ettiğini ve bunun süreceğini vurgula-
yarak, herhangi bir tehdit ister içeri- 
den ister dıșarıdan gelsin, kimden, 
nereden nasıl geldiğine bakmaksızın 
gereğinin yapıldığını ve yapılmaya da 
devam edileceğini söyledi.

Özellikle düzensiz göçler ve 
kaçakçılıkla ilgili İçișleri Bakanlığının 
deniz ve kara sınırlarında bașarılı bir 
mücadele sürdürdüğünü ifade eden 
Bașbakan Yıldırım, son 7 ayda silah 
ve mühimmat dolu 1084 sığınağın 
etkisiz hale getirildiğini, güvenlik 
güçlerinin bu bașarılarında teknolojik 
araçların kullanılmasının çok önemli 
bir fark ortaya koyduğunu anlattı.

Bașbakan Yıldırım, İHA'lar bu anlam-
da çok büyük iș gördüğünü anlatarak, 
en yeni teknolojilerle yerli ve milli 
imkanların seferber edilerek savunma 
alanındaki bașarılara her gün yenile- 
rinin eklendiğini kaydetti.
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13 Mayıs'ta yürürlüğe giren iki ülke arasındaki "T-37 Yedek Parçaları ve 
Teçhizatının Hibe Anlaşması" kapsamında, 119,4 milyon TL tutarındaki T-37 

yedek parçaları ve teçhizatının Pakistan'a hibe edilmesi kararlaştırılmıştı

Pakistan askeri
personelinin eğitimi 
devam ediyor

Harp Akademileri 
Komutanlığında

Kara Harp Okulunda

Pakistan askeri, TSK 
Barış İçin Ortaklık Eğitim 
Merkezi'nde

Pakistan askeri ise 
Terörizmle Mücadele 
Mükemmeliyet 
Merkezi'nde çeşitli kurs ve 
eğitimlere katıldı

Türk askeri personel, 
Pakistan’da kurs ve 
eğitime katıldı

K.K.K mensubu subayın 
Pakistan’da eğitimi 
devam ediyor

Terörle mücadelede ortak hareket eden 
Türkiye ve Pakistan arasında uzun yıllara dayanan dostluk, askeri 
alanda derinleştirilerek devam ediyor

BUGÜNE KADAR 
1494 PAKİSTAN ASKERİ, 

TÜRKİYE'DE EĞİTİM
ALDI

5

3

2

116

138

125

1

TÜRKİYE'DEN 
PAKİSTAN'A ASKERİ EĞİTİM DESTEĞİ
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pakistan'a 17 Kasım 2016'da 
gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, "Şu anda bizler FETÖ, PKK, PYD, 
YPG, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütleriyle yoğun bir mücadele veriyoruz. Aynı 
şekilde terörle mücadelede Pakistan'ı da bizler yalnız bırakmayacağız. Gereken 

desteği tecrübelerimizle vermekte kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Askeri eğitim iş 
birliği faaliyetleri 
"Pakistan ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
eğitim 
Müesseselerinde 
Eğitim Görecek 
Pakistan ve Türk 
Askeri 
Personelinin 
Statülerinin 
Tayinine İlişkin 
Anlaşma" ile 
"Askeri Alanda 
Eğitim, Teknik ve 
Bilimsel İş Birliği 
Anlaşması"na 
göre yürütülüyor

Pakistanlı mübadele 
personeli Türkiye'de 
görev yaptı

Pakistanlı mübadele 
personelinin Türkiye'de 
görevi devam ediyor

Türk mübadele 
personeli Pakistan'da 
görev aldı

Uçak bakım subayının 
görevi devam ediyor

HAVA 
KUVVETLERİ PERSONELİ 

ASKERİ MÜBADELE 
FAALİYETLERİ 
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"NATO DEVLET VE 
HÜKÜMET BAŞKANLARI 

TOPLANTISI"

44



Cumhurbașkanımız ve Genel 
Bașkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
"NATO Devlet ve Hükümet Bașkanları 
Toplantısı" için geldiği Brüksel'de, yeni 
NATO Karargah binasının devir teslim 
törenine katıldı.

Devlet ve hükümet bașkanları onuruna 
düzenlenen resepsiyon sonrasında yeni 
NATO Karargah binasının devir teslim 
töreni yapıldı.

Tören, Belçika Bașbakanı Charles 
Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg'ın kısa birer açılıș 
konușmasıyla bașladı.

Ardından, Vașington Andlașması'nın V. 
Maddesi-11 Eylül ve Berlin Duvarı 
anıtlarının devlet ve hükümet bașkanları 

huzurunda açılıșı gerçeklești.

Daha sonra Belçika Kralı Philippe, yeni 
NATO Karargah binasına gelerek, 28 
üye ülke devlet liderleriyle el sıkıștı.

Devlet ve hükümet bașkanlarıyla aile 
fotoğrafı çektirilmesinin ardından devir 
teslim töreni yapıldı.

Çalıșma yemeğine geçilmeden önce 
NATO'ya ait uçaklar tören alanında 
gösteri uçușu gerçekleștirdi.

Törende, 28 üye ülke devlet liderleri için 
ayrılan bölümde Cumhurbașkanı 
Erdoğan, İngiltere Bașbakanı Theresa 
May ve ABD Bașkanı Donald Trump 
yan yana oturdu.
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Cumhurbașkanımız ve Genel Bașkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan  ABD Bașkanı 
Donald Trump ile görüșmek için ABD'nin 
bașkenti Washington'a gitti. 

Cumhurbașkanı Erdoğan ve ABD 
Bașkanı Trump, Beyaz Saray Oval Ofis'te 
gerçekleștirdikleri baș bașa görüșmenin 
ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Trump'ı seçimlerde elde ettiği zafer için 
tebrik eden Cumhurbașkanı Erdoğan, 
Trump ile gerçekleștirdikleri ikili görüșme-
de, köklü geçmișe dayanan ve stratejik 
ortaklık düzeyine erișmiș olan Türki-
ye-ABD ilișkilerinin mevcut durumunu ele 
aldıklarını ifade etti.

Cumhurbașkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD 
arasındaki bağların demokratik değerler 
ve müșterek menfaatler temelinde 
geliștiğine ișaret ederek, "Aramızdaki 
ilișkileri güçlü tutmamız karșılıklı çıkar-
larımız yanında küresel barıș ve istikrar 
için de önemlidir. Bölgemizin içinden 
geçtiği bu çalkantılı dönemde özellikle 
de iki ülkenin göstereceği yakın ișbirliği 
her zamankinden çok daha büyük önem 
kazanmıștır" diye konuștu.

Türkiye ile ABD'nin BM, NATO ve G20 
gibi kilit kurulușlar içerisinde yakın ișbirliği 
içinde olduğunu vurgulayan Cumhur-
bașkanı Erdoğan, "Önümüzdeki süreçte 
bu platformlar bașta olmak üzere her 
alanda diyalog ve dayanıșmamızı daha 
da artırmanın kararındayız. Doğrusu ben 
bu ziyaretimizin bu bakımdan tarihi bir 
dönüm noktası teșkil edeceğine 
inanıyorum. Gerek ikili görüșmemiz 
gerek biraz sonra yapacağımız heyetler 
arası görüșmenin geleceğimize yönelik 
çok daha büyük kazanımlar elde 
edeceğimize, fırsat tanıyacağına 
inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

İki ülke arasında ekonomi, ticaret, yatırım, 
enerji ve savunma sanayi alanlarında 
ișbirliğini artırma konusunda hemfikir 
olunduğunu dile getiren Cumhurbașkanı 
Erdoğan, sözlerini șöyle sürdürdü:

"DEAȘ bașta olmak üzere bölgemizdeki 
tüm terör örgütlerine karșı müșterek bir 
dayanıșma ortaya koymamız büyük 
önem ifade etmektedir. Ortak 
geleceğimizi tehdit eden terör örgütle- 
rine karșı ayrım yapmadan mücadele 
etmekte kararlıyız. Bölgemizin 
geleceğinde terör örgütlerine yer 
yoktur. Özellikle YPG/PYD terör 
örgütünün hangi ülke tarafından olursa 
olsun muhatap olarak alınması bu 
konuda küresel düzeyde varılan muta- 
bakata kesinlikle uygun değildir. Aynı 
șekilde terör örgütlerinin faaliyetlerini 
bahane ederek bölgenin inanç ve etnik 
yapısını değiștirmek isteyenlere de izin 
vermemeliyiz. Suriye, Irak, Yemen ve 

Libya'daki kaosu fırsata çevirmek iste- 
yenler eninde sonunda kaybedecekler-
dir. İki müttefikin dayanıșma ve yakın 
ișbirliği, eli kanlı cinayet șebekelerini 
bertaraf etmek için kafidir.  Daha önce 
de ifade ettiğim gibi Sayın Bașkan'a 15 
Temmuz darbe girișiminin faili FETÖ 
terör örgütü konusundaki beklentilerimi-
zi de açıkça ifade edeceğim."

ABD Bașkanı Trump, ABD ile Türkiye 
arasında çok eskiye dayanan köklü ilișki- 
ler olduğuna vurgu yaptı. Trump, Kore 
Savașı'nda Türk ve Amerikan askerlerinin 
yan yana savaștığını ve Türk askerinin 
orada yaptıklarını unutmadıklarını kay- 
dederek, Türkiye’nin Komünizme ve 
Sovyet yayılmacılığına karșı durduğunu 

hatırlattı.

“Savașlarda Türklerin cesareti efsanevi-
dir” diyen Trump, bugün de yeni bir terör 
tehdidiyle karșı karșıya olunduğunu ve bu 
ortak düșmana karșı yine ortak mücadele 
edeceklerini vurguladı.

Trump, “Türk halkı son yıllarda ve son 
dönemde korkunç terör saldırılarına 
maruz kaldı. Biz bu saldırıların mağdur-
larına taziyelerimizi ve Türk milletine 
desteklerimizi sunuyoruz. Türkiye'ye 
PKK, DEAȘ gibi terör gruplarıyla 
mücadelede destek veriyor ve terör 
gruplarına güvenli alan bırakmama 
konusunda güvence veriyoruz" șeklinde 
konuștu.

Diyalog Ve 
Dayanışmamızı 

Daha Da Artırmanın 
Kararındayız

"BÖLGEMİZİN GELECEĞİNDE
TERÖR ÖRGÜTLERİNE
YER YOKTUR"
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Cumhurbașkanımız ve Genel Bașkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan  ABD Bașkanı 
Donald Trump ile görüșmek için ABD'nin 
bașkenti Washington'a gitti. 

Cumhurbașkanı Erdoğan ve ABD 
Bașkanı Trump, Beyaz Saray Oval Ofis'te 
gerçekleștirdikleri baș bașa görüșmenin 
ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Trump'ı seçimlerde elde ettiği zafer için 
tebrik eden Cumhurbașkanı Erdoğan, 
Trump ile gerçekleștirdikleri ikili görüșme-
de, köklü geçmișe dayanan ve stratejik 
ortaklık düzeyine erișmiș olan Türki-
ye-ABD ilișkilerinin mevcut durumunu ele 
aldıklarını ifade etti.

Cumhurbașkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD 
arasındaki bağların demokratik değerler 
ve müșterek menfaatler temelinde 
geliștiğine ișaret ederek, "Aramızdaki 
ilișkileri güçlü tutmamız karșılıklı çıkar-
larımız yanında küresel barıș ve istikrar 
için de önemlidir. Bölgemizin içinden 
geçtiği bu çalkantılı dönemde özellikle 
de iki ülkenin göstereceği yakın ișbirliği 
her zamankinden çok daha büyük önem 
kazanmıștır" diye konuștu.

Türkiye ile ABD'nin BM, NATO ve G20 
gibi kilit kurulușlar içerisinde yakın ișbirliği 
içinde olduğunu vurgulayan Cumhur-
bașkanı Erdoğan, "Önümüzdeki süreçte 
bu platformlar bașta olmak üzere her 
alanda diyalog ve dayanıșmamızı daha 
da artırmanın kararındayız. Doğrusu ben 
bu ziyaretimizin bu bakımdan tarihi bir 
dönüm noktası teșkil edeceğine 
inanıyorum. Gerek ikili görüșmemiz 
gerek biraz sonra yapacağımız heyetler 
arası görüșmenin geleceğimize yönelik 
çok daha büyük kazanımlar elde 
edeceğimize, fırsat tanıyacağına 
inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

İki ülke arasında ekonomi, ticaret, yatırım, 
enerji ve savunma sanayi alanlarında 
ișbirliğini artırma konusunda hemfikir 
olunduğunu dile getiren Cumhurbașkanı 
Erdoğan, sözlerini șöyle sürdürdü:

"DEAȘ bașta olmak üzere bölgemizdeki 
tüm terör örgütlerine karșı müșterek bir 
dayanıșma ortaya koymamız büyük 
önem ifade etmektedir. Ortak 
geleceğimizi tehdit eden terör örgütle- 
rine karșı ayrım yapmadan mücadele 
etmekte kararlıyız. Bölgemizin 
geleceğinde terör örgütlerine yer 
yoktur. Özellikle YPG/PYD terör 
örgütünün hangi ülke tarafından olursa 
olsun muhatap olarak alınması bu 
konuda küresel düzeyde varılan muta- 
bakata kesinlikle uygun değildir. Aynı 
șekilde terör örgütlerinin faaliyetlerini 
bahane ederek bölgenin inanç ve etnik 
yapısını değiștirmek isteyenlere de izin 
vermemeliyiz. Suriye, Irak, Yemen ve 

Libya'daki kaosu fırsata çevirmek iste- 
yenler eninde sonunda kaybedecekler-
dir. İki müttefikin dayanıșma ve yakın 
ișbirliği, eli kanlı cinayet șebekelerini 
bertaraf etmek için kafidir.  Daha önce 
de ifade ettiğim gibi Sayın Bașkan'a 15 
Temmuz darbe girișiminin faili FETÖ 
terör örgütü konusundaki beklentilerimi-
zi de açıkça ifade edeceğim."

ABD Bașkanı Trump, ABD ile Türkiye 
arasında çok eskiye dayanan köklü ilișki- 
ler olduğuna vurgu yaptı. Trump, Kore 
Savașı'nda Türk ve Amerikan askerlerinin 
yan yana savaștığını ve Türk askerinin 
orada yaptıklarını unutmadıklarını kay- 
dederek, Türkiye’nin Komünizme ve 
Sovyet yayılmacılığına karșı durduğunu 

hatırlattı.

“Savașlarda Türklerin cesareti efsanevi-
dir” diyen Trump, bugün de yeni bir terör 
tehdidiyle karșı karșıya olunduğunu ve bu 
ortak düșmana karșı yine ortak mücadele 
edeceklerini vurguladı.

Trump, “Türk halkı son yıllarda ve son 
dönemde korkunç terör saldırılarına 
maruz kaldı. Biz bu saldırıların mağdur-
larına taziyelerimizi ve Türk milletine 
desteklerimizi sunuyoruz. Türkiye'ye 
PKK, DEAȘ gibi terör gruplarıyla 
mücadelede destek veriyor ve terör 
gruplarına güvenli alan bırakmama 
konusunda güvence veriyoruz" șeklinde 
konuștu.

Savaşlarda 
Türklerin Cesareti 

Efsanevidir
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AB SIĞINMACIYA ÜLKE BULAMIYOR

AB, İtalya ve Yunanistan'dan 
160 bin sığınmacının diğer 
üye devletlere yerleştirmesini 
öngören mekanizmada 
başarısız oldu

ÇEKYA
2691    12

AVUSTURYA
1953                   0

SLOVENYA
567             172

HIRVATİSTAN
968                     49

MACARİSTAN
1294                     0

Taahhüt edilen
Alınan 18 BİN 418

160 BİN

A B

EN AZ SIĞINMACI
ALAN AB ÜLKELERİ
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Avusturya vaadde bulunurken, AB Komisyonu Polonya ve Macaristan’a 
hazirana kadar süre vererek yaptırımla tehdit etti

Polonya Başbakanı Beata Szydlo, "Hükümetim, ne Polonya'ya ne de 
başka AB ülkelerine zorunlu kota dayatılmasını kabul edecek.” dedi

Macaristan "AB yetkilileri ara 
sıra üye ülkeleri ağır 
yaptırımlarla tehdit etmeleri için 
seçilmedi.” açıklamasını yaptı

ESTONYA
329          122

GKRK
320    73

POLONYA
6082           0

SLOVAKYA
902               16

BULGARİSTAN
1302                      29
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"Ulusal Güvenliğin Güçlendiril- 
mesi" bașlıklı basına kapalı oturum-
da katılımcılara hitap eden Bașba-
kan Yıldırım, Somali'de düzenlenen 
hain terör saldırısında hayatını 
kaybedenlere Allah'tan rahmet 
diledi.

Son dönemde istikrar yolunda büyük 
mesafe kateden Somali'nin barıș ve 
huzurunu hedef alan menfur terör 
eylemlerini kınayan Bașbakan 
Yıldırım, dost ve kardeș Somali 
hükümeti ve halkıyla terörle 
mücadele alanındaki dayanıșma ve 
iș birliğinin daha da kararlı șekilde 
sürdürüleceğini vurguladı.

Türkiye'nin Somali ile tarihten gelen 
yakın ve köklü ilișkileri, kardeșlik 
hukukuna dayalı münasebetleri 
bulunduğunu belirten Yıldırım, 2011 

yılında, uluslararası toplumun Soma-
li'yi unutmaya yüz tuttuğu bir 
dönemde Cumhurbașkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın Mogadișu'ya 
ziyaret gerçekleștirdiğini hatırlattı.

Yıldırım, ziyaretin, tam da bu kardeș-
lik hukukunun tezahürü olduğunu 
vurguladı.

Somali'ye 
Destek Vermeyi 
Sürdüreceğiz

Cumhurbașkanı Erdoğan'ın ziyare- 
tinin, Somali'nin sorunlarının dünya 
gündemine bir kez daha tașınmasına 
vesile teșkil ettiğini anlatan Bașba-
kan Yıldırım, "Bu girișimle Türkiye, 

Somali halkına karșı önemli sorum-
luluk da almıștır. Buradan bir kez 
daha ifade etmek isterim ki 
önümüzdeki dönemde de Soma-
li'ye güçlü șekilde destek vermeyi 
ve uluslararası toplumun bu 
yöndeki çabalarında yer almayı 
sürdüreceğiz. Somali'de uzun yıllar 
süren çatıșma ve siyasi istikrar- 
sızlığın artık geride kalmakta 
olduğunu memnuniyetle müșahede 
ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde güvenliğin sağlana-
bilmesi için gerekli siyasi iradenin 
güçlü biçimde ortaya çıktığını 
aktaran Bașbakan Yıldırım, șöyle 
konuștu:

"Somali'nin normalleșme yolcu-
luğunda gideceği uzun bir yol 
bulunmaktadır. Yol üzerinde 

Başbakanımız Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster 
House yerleşkesinde, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ev sahipliğinde 

düzenlenen Somali Konferansı'nın açılış oturumuna katıldı.

BAŞBAKANIMIZ İNGİLTERE’DE

așılması gereken çok sayıda engel 
ve sınamalar mevcuttur. Tabiatıyla 
geleceğe yönelik cevaplandırılması 
gereken sorular vardır. Örneğin, 
devletin inșası ve barıșın kalıcı 
tesisi yolunda bașarı sağlanabi-
lecek midir? Bu yolculukta gerekli 
adımlar atılabilecek midir? Yolculuk 
kurallarına uyulacak mıdır? Belki de 
en önemlisi, uluslararası toplumun 
üyesi bizler, Somalili kardeșlerimize 
bu yolculuklarında gerekli ve yeterli 
desteği zamanlıca sağlayabilecek 
miyiz?"

Somalili 
Yetkililerin 

Omuzlarında 
Tarihi 

Sorumluluk 
Bulunuyor

Siyasi liderlik olmadan güvenlik ve 
ekonomi alanında ilerlemenin sağla-
namayacağına dikkat çeken Yıldırım, 
Somali'nin siyasi istikrarının 
sürdürülebilir kılınmasını temenni 
etti.

Somali'de cumhurbașkanı, bașba-
kan, federal parlamento ve federe 
devlet liderlerinin omuzlarında tarihi 
sorumluluk bulunduğunu bildiren 
Bașbakan Yıldırım, "Federal yapının 
meșru temelde olușturulabilmesi 
için öncelikle anayasanın geniș bir 
toplumsal mutabakatla kabul 
edilmesi gerekmektedir. Anayasa, 
güç, kaynak ve yetki paylașımı 
konularını, tartıșmaya mahal bırak-

madan çözmelidir. Merkezi 
hükümetin ve federe birimlerin 
kurumsal kapasitelerinin uyum 
içinde geliștirilmesi, siyasi istikrarın 
da ön șartıdır. Federal hükümetin 
liderliğinde federe birimlerin inșası-
na öncelik verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki Somali ancak devleti 
ve milletiyle tek parça halinde 
yolculuğunu tamamlayabilecektir." 
değerlendirmesinde bulundu.

Bașbakan Binali Yıldırım, daha sonra 
Uluslararası Denizcilik Örgütü'nü 
(IMO) ziyaret etti. Bașbakan 
Yıldırım'a ziyareti sırasında IMO 
Genel Sekreteri Kitack Lim eșlik etti. 
Ziyarette Bașbakan Yıldırım, kendi- 
sinin de Denizde Can ve Mal Güven-
liği Yönetimi konusunda ihtisas eğiti-
mi aldığı Dünya Denizcilik Üniversi- 
tesi 1991 yılı mezunları yıllığını ince- 
ledi.
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"Ulusal Güvenliğin Güçlendiril- 
mesi" bașlıklı basına kapalı oturum-
da katılımcılara hitap eden Bașba-
kan Yıldırım, Somali'de düzenlenen 
hain terör saldırısında hayatını 
kaybedenlere Allah'tan rahmet 
diledi.

Son dönemde istikrar yolunda büyük 
mesafe kateden Somali'nin barıș ve 
huzurunu hedef alan menfur terör 
eylemlerini kınayan Bașbakan 
Yıldırım, dost ve kardeș Somali 
hükümeti ve halkıyla terörle 
mücadele alanındaki dayanıșma ve 
iș birliğinin daha da kararlı șekilde 
sürdürüleceğini vurguladı.

Türkiye'nin Somali ile tarihten gelen 
yakın ve köklü ilișkileri, kardeșlik 
hukukuna dayalı münasebetleri 
bulunduğunu belirten Yıldırım, 2011 

yılında, uluslararası toplumun Soma-
li'yi unutmaya yüz tuttuğu bir 
dönemde Cumhurbașkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın Mogadișu'ya 
ziyaret gerçekleștirdiğini hatırlattı.

Yıldırım, ziyaretin, tam da bu kardeș-
lik hukukunun tezahürü olduğunu 
vurguladı.

Somali'ye 
Destek Vermeyi 
Sürdüreceğiz

Cumhurbașkanı Erdoğan'ın ziyare- 
tinin, Somali'nin sorunlarının dünya 
gündemine bir kez daha tașınmasına 
vesile teșkil ettiğini anlatan Bașba-
kan Yıldırım, "Bu girișimle Türkiye, 

Somali halkına karșı önemli sorum-
luluk da almıștır. Buradan bir kez 
daha ifade etmek isterim ki 
önümüzdeki dönemde de Soma-
li'ye güçlü șekilde destek vermeyi 
ve uluslararası toplumun bu 
yöndeki çabalarında yer almayı 
sürdüreceğiz. Somali'de uzun yıllar 
süren çatıșma ve siyasi istikrar- 
sızlığın artık geride kalmakta 
olduğunu memnuniyetle müșahede 
ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde güvenliğin sağlana-
bilmesi için gerekli siyasi iradenin 
güçlü biçimde ortaya çıktığını 
aktaran Bașbakan Yıldırım, șöyle 
konuștu:

"Somali'nin normalleșme yolcu-
luğunda gideceği uzun bir yol 
bulunmaktadır. Yol üzerinde 

așılması gereken çok sayıda engel 
ve sınamalar mevcuttur. Tabiatıyla 
geleceğe yönelik cevaplandırılması 
gereken sorular vardır. Örneğin, 
devletin inșası ve barıșın kalıcı 
tesisi yolunda bașarı sağlanabi-
lecek midir? Bu yolculukta gerekli 
adımlar atılabilecek midir? Yolculuk 
kurallarına uyulacak mıdır? Belki de 
en önemlisi, uluslararası toplumun 
üyesi bizler, Somalili kardeșlerimize 
bu yolculuklarında gerekli ve yeterli 
desteği zamanlıca sağlayabilecek 
miyiz?"

Somalili 
Yetkililerin 

Omuzlarında 
Tarihi 

Sorumluluk 
Bulunuyor

Siyasi liderlik olmadan güvenlik ve 
ekonomi alanında ilerlemenin sağla-
namayacağına dikkat çeken Yıldırım, 
Somali'nin siyasi istikrarının 
sürdürülebilir kılınmasını temenni 
etti.

Somali'de cumhurbașkanı, bașba-
kan, federal parlamento ve federe 
devlet liderlerinin omuzlarında tarihi 
sorumluluk bulunduğunu bildiren 
Bașbakan Yıldırım, "Federal yapının 
meșru temelde olușturulabilmesi 
için öncelikle anayasanın geniș bir 
toplumsal mutabakatla kabul 
edilmesi gerekmektedir. Anayasa, 
güç, kaynak ve yetki paylașımı 
konularını, tartıșmaya mahal bırak-

madan çözmelidir. Merkezi 
hükümetin ve federe birimlerin 
kurumsal kapasitelerinin uyum 
içinde geliștirilmesi, siyasi istikrarın 
da ön șartıdır. Federal hükümetin 
liderliğinde federe birimlerin inșası-
na öncelik verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki Somali ancak devleti 
ve milletiyle tek parça halinde 
yolculuğunu tamamlayabilecektir." 
değerlendirmesinde bulundu.

Bașbakan Binali Yıldırım, daha sonra 
Uluslararası Denizcilik Örgütü'nü 
(IMO) ziyaret etti. Bașbakan 
Yıldırım'a ziyareti sırasında IMO 
Genel Sekreteri Kitack Lim eșlik etti. 
Ziyarette Bașbakan Yıldırım, kendi- 
sinin de Denizde Can ve Mal Güven-
liği Yönetimi konusunda ihtisas eğiti-
mi aldığı Dünya Denizcilik Üniversi- 
tesi 1991 yılı mezunları yıllığını ince- 
ledi.
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Somali'de yaklaşık on yıldır devam eden 
kuraklık, yaşanan iç çatışmalar ve terör 
ülkedeki çocuk nüfusunu ciddi şekilde tehdit 
ediyor

G E N Ç  N Ü F U S

7,1 MİLYON

20 YAŞIN ALTINDAKİ

52 AK Parti Haziran 2017     15.YIL



SOMALİ

600 binden 
fazla kişi sıtma 
ve koleradan 
etkilendi 

Çocuk nüfusun %92'si 
ciddi şekilde beslenme 
yetersizliği ile karşı 
karşıya

Anne sütüyle 
beslenebilen çocuk 
oranı %3

6,2 milyon Somalili 
gıda yardımına 
muhtaç

Somali'de doğan her 7 
çocuktan biri5 yaşına 

ulaşmadan yetersiz 
beslenme ve salgın 

hastalıklar sebebiyle hayatını 
kaybediyor

2 milyon çocuk ülkedeki 
eğitim imkanlarından 
faydalanamıyor 
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Cumhurbașkanımız ve Genel 
Bașkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Pekin Olimpiyat Merkezindeki Çin 
Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenle-
nen, "Kușak ve Yol Forumu"nun açılıș 
törenindeki konușmasına, "Yeni İpek 
Yolu' olarak da adlandırılan bu girișimi 
Asya'yı, Avrupa'yı, Afrika'yı ve hatta 
Güney Amerika'yı birbirine bağlama 
hedefiyle geleceğe damga vuracağına 
inanıyorum." diyerek bașladı.

Cumhurbașkanı Erdoğan, kușak ve yol 
güzergahındaki ülkelerin altyapı plan-
larının ve teknik standartlarının yüksel- 
tilmesinin, kıtalararası ölçekte özellikle 
kara, deniz ve hava yolu koridorlarının 
geliștirilmesine katkı sağlayacağını 
belirtti.

Projenin bașarısının, güzergah ülkele- 
rinin ticareti kolaylaștırmalarına, 
gümrük alanında ișbirliğine gitmelerine, 

tarife dıșı engelleri kaldırmalarına ve 
yatırımları teșvik etmelerine bağlı 
olduğuna ișaret eden Cumhurbașkanı 
Erdoğan, İpek Yolu fonu yanında 
güzergah ülkelerinin milli fonlarının 
devreye alınmasının, projenin finansal 
entegrasyonunu derinleștireceğini 
söyledi.

Cumhurbașkanı  Erdoğan, hükümetler 
arası ișbirliğinin teșvik edilmesinin ise 

"BARIŞA VE
İSTİKRARA HİZMET

EDECEK BİR PROJE OLDUĞUNA 
İNANIYORUM"
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siyasi alanda güçlü bir dayanıșma 
ikliminin yeșermesine imkan tanıya-
cağını ifade etti.

Aynı șekilde turizm, bilim, teknoloji ve 
medya alanlarında kapsamlı kültürel 
ișbirliğine gidilmesinin, öğrenci ve 
personel değișiminin yaygınlaștırıl-
masının hedefe ulașılmasına hizmet 
edeceğini vurgulayan Cumhurbașkanı  
Erdoğan, șöyle devam etti:

"Dünya genelinde 60'dan fazla ülkeyi 
kapsayan Yeni İpek Yolu girișimi 
yaklașık 40 milyon kilometre karelik 
bir alanı ve dünya nüfusunun 4,5 
milyarını ifade eden çok önemli bir 
proje. İkili, çok taraflı ve bölgesel ișbir-
liklerinden istifade edecek bu 
girișimin, kazan-kazan anlayıșıyla 
hayata geçirilmesi büyük önem arz 
ediyor.

Siyasi ve ekonomik alanda birbiriyle 
uyumlu bir sistemin tesisi, bölgemizde 
istikrar ve refah temelli yeni bir döne-
min de kapılarını aralayacaktır. Hızlı 
kalkınmakta olan Asya'nın büyüme, 

yoksullukla mücadele, iklim 
değișikliğine karșı gereken tedbirleri 
almak gibi konular için 2030 yılına 
kadar yılda ortalama 1,7 trilyon dolar 
yatırıma ihtiyaç duyduğu hesap-
lanıyor. Bu boyutta bir çalıșma, reka-
betten ziyade ișbirliği anlayıșıyla 
hareket edilmesini gerektiriyor."

Cumhurbașkanı  Erdoğan, Türkiye 
olarak kurucuları arasında bulunulan 
Asya Altyapı Yatırım Bankasında 2,6 
milyar dolar sermayeye katkı payı ve 
yüzde 2,48 oy hakkı ile yer alındığının 
altını çizerek, "Amacımız hepimizin 
ihtiyaç duyduğu kalkınma hamlelerini 
yapabilmek için ortak finansman 
mekanizmalarının hayata geçiril- 
mesidir." dedi.

Bu İşbirliği
Modelinin Başarılı

Olacağını 
Düşünüyorum

Cumhurbașkanı  Erdoğan, konușma- 
sında șunları kaydetti:

"Önümüzde barıșa ve istikrara hizmet 
edecek bir kazan-kazan projesinin 
bulunduğuna inanıyorum. Dolayısıyla 
Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu girișimi, 
her türlü takdirin üstündedir. Çok 
geniș bir coğrafyada hayata geçirilen 
bu girișim, ekonomik, siyasi, sosyal, 
kültürel alanlarda birbiriyle bağlantılı 
yepyeni bir sistemin tesisi anlamına 
geliyor. Bu projenin sürdürülebilir 
büyüme ve kalkınma vasıtasıyla 
vatandașlarımızın hayat standartların-
da gerçekleștireceği artıș, hepimizin 
ortak bașarısı olacaktır.

Herkes için fayda sağlayacak bu 
ișbirliği modelinin bașarılı olacağını 
düșünüyorum. Özellikle dünyada 
gelișmekte olan teröre karșı bu 
girișim, terörü adeta yerle yeksan 
edecek bir girișim olacaktır. Herkes 
için fayda sağlayacak bu ișbirliği bir 
model olarak bașarılı olacağını 
düșünüyorum. Türkiye olarak bunun 
için her türü desteği vermeye hazırız."
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ÇİN'DEKİ KUŞAK VE YOL
FORUMUNUN ARDINDAN

Çin’de 14-15 Mayıs'ta düzenlenen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı "Kuşak ve Yol 
Uluslararası İşbirliği Forumu”nda söz konusu proje çerçevesinde Pekin yönetimi ve katılımcı 

taraflar arasında ticaret, ekonomi, eğitim, insani yardım anlaşmaları imzalandı
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130 ÜLKE
70

ULUSLARARASI
KURULUŞTAN 
temsilci katıldı

30 ÜLKE
İLE TİCARET VE EKONOMİ

alanında işbirliği anlaşmaları
yapıldı 

Forum süresince

29 ÜLKE
DEVLET BAŞKANI
veya BAŞBAKAN
düzeyinde katılım

gösterdi

79 MİLYAR
DOLAR MALİ YARDIMDA

bulunacak

Çin, Kuşak ve Yol
çerçevesinde toplam

1500
DELEGE
takip etti 

10 BİN
ÖĞRENCİYE BURS

Katılımcı ülkelerden
Çin’de eğitim görmesi için her yıl

verilecek

KUŞAK VE YOL
FORUMU’NUN İKİNCİSİ
2019’DA YAPILACAK

FORUMDA TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMALAR

Uluslararası 
Taşımacılık ve 
Koordinasyon 
Stratejisi Anlaşması 

Kuşak ve Yol’un İnşası ve 
Standart İşbirliğini 
Güçlendirme Ortak 
İnisiyatifi 

Suçluların Karşılıklı 
İadesi Anlaşması

Uluslararası 
Karayolları Üzerinde 
Taşımacılık Anlaşması

Çin Halk Cumhuriyeti ile 
Karşılıklı Kültür Merkezlerinin 
Kurulmasına İlişkin Anlaşma
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Cumhurbașkanımız ve Genel 
Bașkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre 
Merkezi ve Sergi Sarayı'nda düzenle-
nen "Karadeniz Ekonomik İșbirliği 
Teșkilatının (KEİ) 25. Kuruluș 
Yıldönümü Zirvesi"nin açılıșında 
yaptığı konușmada, Karadeniz șehri 
olan Rize kökenli bir ailenin evladı 
olarak dünyaya gelen, hayatının 
önemli bir bölümü yine Karadeniz șehri 

İstanbul'da geçmiș bir kiși olarak 
Karadeniz Ekonomik İșbirliği 
Teșkilatının kendisi için ayrı bir öneme 
sahip olduğunu söyledi.

Bu çatı altındaki ortaklığın güçlenip, 
pekișmesinin üye devletlerin gayretine 
tabi olduğunu anlatan Cumhurbașkanı 
Erdoğan, toplantılarına aktif olarak 
iștirak etmenin, halkların refah ve 
huzuru odaklı projeler için çalıșmanın 

hepsinin ortak sorumluluğu olduğunu 
dile getirdi. 

Cumhurbașkanı Erdoğan, bununla 
birlikte halklar arasındaki insani ilișki- 
leri geliștirmeden, diğer çabaların tek 
bașına yeterli olmayacağının açık 
olduğunu vurgulayarak, "Üye 
devletler olarak her birimiz farklı dil 
ve kültürlere, siyasi anlayıșlara, 
ekonomik seviyelere sahip olabiliriz. 

“HEPİMİZİN DERDİ VE SEVİNCİ
KARADENİZ COĞRAFYASININ

ORTAK PAYDASINDA BİRLEŞİYOR”
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Ancak hepimizin derdi, sevinci, 
kıvancı ve tasası; Karadeniz 
coğrafyasının ortak paydasında 
birleșiyor. Denizci bir babanın oğlu 
olarak șunu rahatlıkla söyleyebilirim 
ki Karadeniz'e açılan tüm șehir ve 
limanlar aynı çarșıya açılan birer 
dükkan gibidir. Odesa, Novorossiysk, 
Varna, Köstence ve Batum'daki 
liman, tersane ișçilerinin kaderleri 
Samsun, Trabzon ve Zonguldak 
limanlarındaki meslektașlarından 
farklı değildir" diye konuștu. 

Bölgede mevsim șartları iyi geçmișse, 
hem Rize'deki hem karșı tarafta bulu-
nan Soçi'deki çay üreticisinin sevin-
diğini aktaran Cumhurbașkanı 
Erdoğan, "Av mevsimi kesat gitmișse 
Karadeniz'in her köșesindeki 
balıkçılar aynı sıkıntıyı paylașır. Sel 
felaketinden depreme, çevre kirli- 
liğinden orman yangınına kadar her 
konuda bu ortak hissiyat geçerlidir. 
Esasen Karadeniz; Tuna ile Avru-
pa'nın, Kızılırmak ve Yeșilırmak'la 
Anadolu'nun, Don ve Dinyeper 
nehirleriyle Rusya ve Ukrayna bozkır-
larının bereketini harmanlayan bir 

anadır. Bize hep aldığından çok daha 
fazlasını veren Karadeniz için hep 
birlikte daha fazlasını yapmaya 
mecburuz" ifadelerini kullandı. 

Örgütü
Sorunların 
Çözümünde
Etkin Hale
Getirmeliyiz

Cumhurbașkanı Erdoğan, Karadeniz 
Ekonomik İșbirliği Örgütünün sadece 
bir ortaklık değil, aynı zamanda bir 
komșuluk dayanıșması, kader 
paylașması olduğunu kaydederek, 
șöyle devam etti:

"Anadolu'da, 'komșu komșunun 
külüne muhtaçtır' deriz. Bugün bize, 
'Bu örgütün en önemli bașarısı 
nedir?' diye sorsalar, 'Dünyanın en 

zor coğrafyalarından birinde bölge 
ülkelerini aynı masa çevresinde ve 
ortak paydalar etrafında bir araya 
getirebilme beceresidir' derim. Bölge 
ülkeler arasında elbette birtakım 
siyasi, hatta askeri sorunlar olabilir. 
Karadeniz Ekonomik İșbirliği 
Örgütünü bu sorunlardan ne kadar 
uzakta tutabilirsek, o denli verimli 
çalıșmasını sağlayabiliriz. Daha da 
ileri gidip, örgütü bu sorunların 
çözümünde etkin bir araç haline 
getirmemiz gerektiğini 
düșünüyorum. Bunun için kısır siyasi 
tartıșmalara girmeden, farklılıklarımız 
değil, müștereklerimiz üzerinde 
yoğunlașarak çalıșmalarımızı yürüt-
meliyiz. Örgütün bir nevi mutfağı olan 
çalıșma gruplarının güçlendirilmesi 
bu bakımdan çok önemlidir." 

Türkiye olarak beș çalıșma grubunun 
birden koordinatörlüğünü yürüttükler-
ini dile getiren Cumhurbașkanı 
Erdoğan, "Tabii gönlümüzden geçen, 
her üye devletin en az bir grubun 
koordinatörlüğünü üstlenmesidir" 
dedi.
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LİBYA
Misrata

Misrata halkının yaşadığı fizyolojik travmanın etkilerini yok etmek veya en 
aza indirmek amacıyla yapılan hastanenin bu yıl açılması planlanıyor
2 bin 400 metrekarekapalı alana sahip 
Kadın, erkek ve acil ortopedik müdahale olmak üzere üç bölümden 
oluşuyor
38 adet terapi bölmesi
(19'u erkek, 19’u kadınlar için) ve 2 adet terapi havuzu bulunuyor
Günlük hasta kapasitesi 200

TÜRKİYE’NİN YAPTIĞI HASTANELERDE 
ŞİFA BULUYORLAR

Milli gelire oranla en fazla insanı yardım yapan ülke olan Türkiye'nin, Afrika'nın farklı 
bölgelerinde ve Filistin'de açtığı hastanelerde binlerce kişi şifa buluyor
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TUBAS TÜRK HASTANESİ

Batı Şeria’da 2014'te
hizmete girdi
30 yataklı
Yıllık 40 bin hastaya
hizmet veriyor

150 yataklı Türkiye Filistin 
Dostluk Hastanesi de tıbbi 
donanımının tamamlanmasıyla 
Gazze’de hizmete girecek 

NYALA SUDAN-TÜRKİYE 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ

Nyala’da 2014’te açıldı
150 yataklı
3 ameliyathane
14 yataklı çocuk ve yeni doğan 
bölümü
8 yataklı erişkin yoğun bakımı 
bölümü
Yılda 120 bin hasta yararlanıyor
330 kişi çalışıyor
(50 Türk, 280 Sudanlı)

SOMALİ-TÜRKİYE EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA HASTANESİ

Moğadişu'da 2015'te açıldı
230 yataklı 
Aylık ortalama 6 bin kişi
tedavi oluyor
Ayda 100 ameliyat
11 yataklı yetişkin doğum bakım
10 yataklı yoğun bakım ünitesi
4 ameliyathane
4 doğum odası, radyoloji ünitesi, 
laboratuvar bölümleri bulunuyor
390 kişi çalışıyor (47 Türk , 343 yerel)

SOMALİ
Mogadişu

FİLİSTİN
Tubas

SUDAN
Nyala
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ŞAMPİYON

Beșiktaș, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u deplasmanda yenerek 
üst üste ikinci kez șampiyonluğunu ilan etti. 





ŞAMPİYON
SİVASSPOR

TFF 1. Lig'de șampiyon olan Sivasspor ve ligi ikinci 

sırada bitiren Evkur Yeni Malatyaspor ile play-off final 

maçında Eskișehirspor'a penaltılarda üstünlük kuran 

Göztepe, Süper Lig'e yükselme hakkı elde etti. 





THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u 
yenerek Avrupa şampiyonu olan 
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 
2006 yılında yapılan yatırımların 
karşılığını fazlasıyla aldı

Ülker’le birleşti ve 
Avrupa Ligi A lisansı aldı

Obradovic 
başantrenör oldu

Avrupa Ligi’nde 
4. oldu

Avrupa Ligi’nde 
final oynadı

Üst üste 3. kez organizasyonda 
yer aldı ve şampiyon oldu

Fenerbahçe, 11 yıllık yatırımın 
sonunda, Avrupa'nın en iyi 
takımı olmayı başardı

2006'dan önce
1 Lig şampiyonluğu (1990-1991)

6 lig şampiyonluğu
4 Türkiye Kupası
2 Cumhurbaşkanlığı Kupası
1 Avrupa Ligi

2006’dan sonra



Obradovic, 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Toplamda 37. kupasını kazandı
Fenerbahçe, Obradovic'le 4 sezonda 6 kupa kazandı

Avrupa Ligi Cumhurbaşkanlığı Kupası Türkiye KupasıLig



FENERBAHÇE

KÜLLİYE’DE

Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi 

șampiyonu olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımını kabul etti. Ka- 

bulden sonra Cumhurbașkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif 

Çağatay Kılıç, Cumhurbașkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü 

Büyükelçi İbrahim Kalın ile Fenerbahçe Kulübü Bașkanı Aziz Yıldırım, 

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı yönetimi ve oyuncuları ile hatıra 

fotoğrafı çekildi.
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Ramazan Ayında paylașmanın önemini Ülke genelinde Kadın Kolları teșkilatlarımızla birlikte vurgulamaya 
devam ediyoruz.  #BereketiPaylașalım İyilikte Bulușalım diyerek ve Kadın Kolları Teșkilatları iftar ve sahur 
sofralarına konuk olmaktadır. 81 İlde Kadın Kolları Teșkilatımızla gerçekleștirilen programlar çerçevesinde; 
ziyaret edilen hanelerin sorunları ile yakından ilgilenilerek, sorunlar varsa çözümler aranmaktadır. 

Milletin Sevinci Sevincimiz Derdi Derdimizdir
Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi tüm ailelere ulașılmaya çalıșılırken; bir taraftan da birlik ve beraberliğimiz 
Gönül Sofralarında hasbihaller edilerek pekiștirilmektedir. Her Ramazanda Kadın Kolları Teșkilatlarımız azim ve 
milletine olan sevdası ile çalıșmalarını aralıksız devam ettirmektedir. Teșkilatlarımızın her ferdine; karșılığı gönül 
rızasından bașka bir șey olmayan emeklerinden dolayı sonsuz teșekkürlerimizi sunarız.

#BereketiPaylaşalım İYİLİKTE BULUŞALIM
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AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Bașkanı 
Öznur Çalık, Dünya Engelliler Haftası ile ilgili yaptığı açıklama-
da; ‘’Engelsiz Türkiye yolunda ilkleri gerçekleștirdik; eğitim-
den, sağlığa, istihdamdan, kültürel faaliyetlere kadar her 
alanda engelli kardeșlerimizin elinden tuttuk, onlara yakıșır 
bir hayat sunmaya da devam edeceğiz’’ dedi.

Bașkan Çalık, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasını kutlayar-
ak engelli vatandașlarımızı unutmadı. Engellilerin yașadığı 
sorunların kendilerinin değil, toplumun ve tüm insanlığın 
sorunu olduğunu belirten Çalık; ‘’Onların sosyal yașama 
katılımlarını sağlamak, hayatlarına dokunabilmek öncelikle 
vicdani görevimizdir bu görev aynı zamanda sosyal devlet 
anlayıșımızın bir gereğidir’’ șeklinde konuștu.

Devrim Niteliğinde 
Reformlara İmza Attık

‘’AK Parti Hükümetlerine döneminde, engelli kardeșlerimize 
yönelik birçok alanda devrim niteliğinde reformlara imza 
attık’’ diyen Çalık, çalıșmalardan bahsetti. İlk Engelliler Kanunu 
olan 5378 Sayılı Engelliler Kanunu’nu çıkarttıklarını, 2010’da da 
engellilerin anayasada ‘Pozitif Ayrımcılık’ statüsünün 
kazandığını ve BM Engelliler Sözleșmesini ilk imzalayan ülkel-
erden biri olduklarını anımsatan Çalık, Cumhurbașkanı ve AK 
Parti Genel Bașkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde engellilere yönelik istihdam seferberliğinin 
bașlatıldığının altını çizdi. ‘’2002’de kamuda 5 bin 777 engelli 

‘’ENGELSİZ TÜRKİYE YOLUNDA İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK’’
memur sayısını, 2016’da 50 bine, toplam çalıșan engelli 
sayısını ise 150 bine çıkarıldığına vurgu yaptı. Sosyal Politikalar 
Bașkanı Çalık, engelli öğrencilere ilișkin de: ‘’Eğitim herkesin 
hakkıdır dedik, engelli evlatlarımızın özel durumlarını dikkate 
aldık, bütünleștirilmiș ortamlarda engelli olmayanlarla eșit 
eğitim imkanı sağladık’’ dedi. 2002’de 53 bin 306 olan engelli 
öğrenci sayısının 288 Bin 489’a çıkarıldığını belirtti. Evde bakım 
desteğinin ve evde sağlık hizmetlerinin ilk kez AK Parti döne-
minde bașlatıldığını söyleyen Çalık, engelli maașını 22 katına, 
muhtaçlık aylığını da 5 katına çıkarttıklarını ifade etti. Engellilere 
erken emeklilik hakkının getirildiğini belirten Çalık, engelli 
memurlara da özel mesai hakkının tanındığını belirtti. Daha 
birçok alanda engellilerin yașamını kolaylaștıran hizmetler 
sunduklarını söyleyen Çalık, Cumhurbașkanlığı Hükümet 
sistemiyle birlikte ‘Engelsiz Türkiye’ için canla bașla eskisin-
den daha çok çalıșacaklarını kaydetti.

Çalık, engellilerle birlikte piknik yaptı

Dünya Engelliler Günü nedeniyle birçok etkinliğe de katılan 
Bașkan Çalık, İstanbul İl Sosyal Politikalar Bașkanlığı’nın 
düzenlediği piknikte engelliler ve aileleriyle de bir araya geldi. 
Engelli çocuk sahibi annelerin Anneler Günü’nü kutlayıp karan-
fil dağıtan Çalık, çocuklarla da yakından ilgilendi. ‘’Burada 
engelli evlatlarımız ve onların anneleriyle hasbihal etmekten 
mutluluk duydum.’’ diyen Sosyal Politikalar Bașkanı; ‘’Biz 
onların yanında bir gün değil, her gün yanındayız. Evlat-
larımızın mutluluğu, toplumun mutluluğudur’’ șeklinde 
konuștu.
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ENGELLİ SPOR BRANŞLARINDAKİ SPORCU SAYISI

Engelli spor branşları, son yıllarda gerçekleştirdiği atılımla 
Türk sporunun gururu oldu

SPOR SEVGİSİ "ENGEL" TANIMIYOR

GÖRME ENGELLİLER BEDENSEL ENGELLİLER İŞİTME ENGELLİLER ÖZEL SPORCULAR 

2008
Pekin Paralimpik 
Oyunları         

2012
Londra Paralimpik 
Oyunları

2016 
Rio Paralimpik 
Oyunları         

2016 Rio 
Olimpiyatları

GÖRME ENGELİLER

BEDENSEL ENGELİLER

Avrupa, dünya şampiyonaları ve uluslararası turnuvalarda 2016’da 194 
madalya topladı

BAŞARILAR

1935 6012 10 259 13 334




