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Tanıtım ve Medyadan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

Arakan’da Yaşanan 
Trajediyi Öğrenir 

Öğrenmez Yoğun Bir 
Diplomasi Trafiği 

Başlatıp, İlk Ve En Hızlı 
Sonucu Alan Da, Komşu 

Ülke Bangladeş’in 
Arakanlı Mültecilere 

Sınırı Açmasını 
Sağlayan Da Yine Sayın 

Genel Başkanımız, 
Cumhurbaşkanımızdır

“

“
Dünya tarihi, insanlık vicdanını test eden dramlarla doludur. Geçtiğimiz yüzyı-
lın sonlarında Bosna’da ve Ruanda’da yaşanan soykırımlar, Somali’deki kıtlık 
ve bugün de Arakan… 

Yalnızca Müslüman oldukları için evleri yakılıp göç etmek zorunda bırakılan, 
saldırılara, işkence ve tacizlere maruz kalan hatta sistematik biçimde katledi-
len binlerce insan… 

Arakanlı Müslümanlar, dünyanın gözleri önünde yok ediliyor. Dünya bu katliam 
karşısında sessiz kalıyor, yaşananlara müdahale edemiyor. Demokrasi, insan 
hakları, özgürlükler, eşitlik, adalet gibi kavramlar, söz konusu Arakan olunca, 
tüm dünya devletleri nezdinde değerini yitiriyor. Biri hariç! 

Dünyanın değişik yerlerinden bazı cılız sesler duyulsa da bu acıyı, yaşanan in-
sanlık dramını engellemeye dönük dünyadaki tek devlet olarak Türkiye Cumhu-
riyeti, dünya liderleri arasında da Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan trajediyi ortadan kaldırmak noktasında öne çıkmaktadır. 

Arakan’da yaşanan trajediyi öğrenir öğrenmez yoğun bir diplomasi trafiği baş-
latıp, ilk ve en hızlı sonucu alan da, komşu ülke Bangladeş’in Arakanlı mülteci-
lere sınırı açmasını sağlayan da yine Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşka-
nımızdır. Dünya, Arakan’ı görmezden gelirken, bölgeye giden; herkes Arakanlı 
Müslümanlardan kaçarken onları kucaklayan ise Sayın Emine Erdoğan Hanı-
mefendi olmuştur.

Türkiye’yi, “Dünya’da En Fazla İnsani Yardım Yapan Ülkeler” sıralamasında 
ikinci yapan da işte bu anlayıştır. Bugün Türkiye, AK Parti’nin ilkeli siyaseti ve 
dik duruşu sayesinde dünyanın dört bir yanında ezilen, haksızlığa uğrayan, öte-
kileştirilen, canına kast edilen tüm insanların koruyucusu, bütün mazlumların 
sığınağı, ümidini yitirenlerin umut ışığı olmuştur. 

Liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya 5’ten 
Büyüktür” sözünde vücut bulan bu anlayışı nesilden nesile aktarma nokta-
sında kararlıyız. Bir insanın ölümü, bütün insanlığın ölümüdür düsturundan 
hareketle Arakan’da yaşanan dramın son bulması için çok taraflı diplomasi 
yürütüyoruz. Sorunun tüm muhataplarıyla görüşüyor bir yandan da insani yar-
dımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İlk etapta, bin tonluk bir yardım 
paketini ilgili kurumlarımız aracılığıyla bölgeye gönderdik. Bir çadır kent kur-
mayı, mültecileri burada ağırlamayı planlıyoruz. Toplamda 10 bin tonu bulacak 
bir insani yardım kampanyasının çalışmalarını sürdürüyoruz. 

Çabalarımızın Arakan’da yaşanan acıları bir nebze olsun dindireceğini ümit 
ediyor ve bir kez daha tüm gücümüzle “Gelin Arakan’daki vahşeti durdura-
lım” diyoruz.  
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“AK PARTİ’NİN DAVASI 
TÜRKİYE’NİN DAVASIDIR”

MEVKİLERE, MAKAMLARA 
DEĞİL, TÜRKİYE’YE SEVDALIYIZ

“BU HİKAYENİN PARÇASI OLMAK-
TAN ONUR VE GURUR DUYUYORUZ”

OSMAN AŞKIN BAK MEHMET MUŞ MELİH ECERTAŞ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal

Röportaj Röportaj Röportaj

Cumhurbaşkanımız  ve  Genel 
Başkanımız  Recep  Tayyip  Erdoğan,  
AK Parti’nin 16’ncı kuruluş yıl dönümü 
etkinlikleri  kapsamında  Sincan’da-
ki  Harikalar  Diyarı’nda  düzenlenen 
törene katılarak, partililere hitap etti. 

Başbakanımız  Binali  Yıldırım,  AK 
Parti’nin  16’ncı  kuruluş  yıl  dönümü 
etkinlikleri  kapsamında  Sincan’daki 
Harikalar Diyarı’nda düzenlenen tören-
de yaptığı konuşmada, AK Parti’nin Ak 
kadroların doğum gününü kutladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti’nin 
16.  kuruluş  yıl  dönümü  etkinlikleri 
kapsamında Sincan’daki Harikalar Di-
yarı’nda düzenlenen törende konuştu.

“Güçlü  bı̇r Türkı̇ye  ı̇çı̇n  gençlerı̇mı̇zı̇n 
heyecanına  ve  enerjı̇sı̇ne  ı̇htı̇yacımız 
var”

 “Cumhurbaşkanlığı sistemi, daha güç-
lü  ve  daha  verimli  çalışan  bir TBMM 
ortaya çıkaracak”

“AK Parti, bugün Türkiye’de gençliğe 
en fazla önem veren siyasi harekettir”

İÇİNDEKİLER
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İÇİNDEKİLER
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AYNI DUADA BULUŞALIM 30 AĞUSTOS 

ZAFER BAYRAMI
“TÜRKİYE’Yİ SEÇİM MEYDANLARIN-
DA MEZE YAPTIRMAYACAĞIZ”

TÜRKİYE ARAKAN’IN FERYA-
DINI DÜNYAYA DUYURUYOR

“GÖRMEZDEN GELEMEYİZ” BAYRAMDA MİSAFİRLERİMİZ, ASKERİ-
MİZ VE ŞEHİT AİLELERİMİZLE BERABERİZ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Arakan Arakan Birim Haberleri

Cumhurbaşkanımız ve Genel Baş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK 
Parti İstanbul İl Başkanlığınca Ha-
liç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
bayramlaşma programında konuş-
tu.

Büyük zaferin 95. yıl dönümü kut-
lamaları kapsamında ilk tören 
Anıtkabir’de düzenlendi.  Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığındaki devlet erkanı 30 
Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 
Anıtkabir’i ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanımız ve Genel Baş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Genişletilmiş İl Başkanları Toplan-
tısı’nda konuştu.

Türkiye,  Myanmar’ın  Arakan  eyal-
etinde  ordu  ve  Budist  milliyetçiler-
in Arakanlı  Müslümanlara  yönelik  25 
Ağustos’tan  bu  yana  artan  katliam  ve 
zulmünü  durdurmak  için  uluslararası 
arenada yoğun çaba gösteriyor.

Cumhurbaşkanımız  Recep  Tayyip  Er-
doğan’ın eşi Emine Erdoğan ve beraber-
indeki  heyet,  Arakanlı  sığınmacıların 
Bangladeş’te  barındıkları  Kutupalong 
Kampı’nı ziyaret etti.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Sn. 
Dr. Ravza Kavakcı Kan başkanlığında-
ki  heyetle  Kurban  Bayramı  süresince, 
yurdun  dört  bir  yanında  hak  ihlaline 
uğramış  vatandaşlarımızı  ve  Suri-
ye’deki savaştan kaçıp ülkemizde mis-
afir edilen Suriye vatandaşlarını ikamet 
ettikleri kamplarda ziyaret etti.
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AB ÜLKELERİNİN YATIRIM ADRESİ YİNE TÜRKİYE

TÜRK ATLETİZMİNİN GURURU GULİYEV

İHRACATTA DENİZ, İTHALATTA HAVAYOLU KULLANIMI ARTTI

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 
16. Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 
metrede 20.09’luk zamanıyla altın madalyaya 
uzanan milli atlet Ramil Guliyev, Türkiye’nin 
gururu oldu. Türkiye’ye Dünya Atletizm Şampi-
yonaları tarihindeki ilk altın madalyasını kazan-
dıran Azerbaycan asıllı sporcu, milli formayla 
başarı grafiğini en üst noktaya çıkardı ve kariyer 
basamaklarına emin adımlarla tırmanmayı sür-
dürdü.

Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dö-
nemine göre ihracatta denizyolu kullanımı 
yüzde 14,5 artışla 38,9 milyar dolardan 
44,5 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde it-
halatta havayolu kullanımı yüzde 51 artışla 
10,7 milyar dolardan 16 milyar dolara yük-
seldi.

Ekonomi Bakanlığı verilerinden yapılan derle-
meye göre, hükümetin ekonomiye güç kazan-
dırma hedefiyle aldığı tedbirler ve yabancı yatı-
rımcıya yönelik teşvikler, başta AB olmak üzere 
birçok ülkeden Türkiye’ye yatırım akışını artırdı. 
Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye’ye yönelik 
doğrudan yatırım girişi bu yılın ilk yarısında ge-
çen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artışla 
1,7 milyar dolardan 2,7 milyar dolara yükseldi. 
Türkiye’ye yönelik toplam uluslararası doğrudan 
yatırımın yüzde 66’sı AB ülkelerinden geldi, Hol-
landa’nın yatırımı söz konusu dönemde yüzde 
104 artarak 821 milyon dolara çıktı. 

TÜRKİYE AKTÜALİTE ATLASI
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TÜRKİYE AKTÜALİTE ATLASI

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNE TÜRK DAMGASI

KÜTÜPHANE İSTATİSTİKLERİ

TÜRKSAT-6A UYDUSUNDA ÜRETİM AŞAMASINA GEÇİLDİ

Ekonomi Bakanlığı verilerinden derlenen bil-
gilere göre, ilk müteahhitlik projesini 1972’de 
Libya’da üstlenen sektör, bu yılın temmuz ayına 
kadar geçen sürede 117 ülkede, toplam değeri 
344,7 milyar dolar olan 9 bin 18 projeye imza 
attı. Sektörün son 10 yıldaki hizmetlerine bakıl-
dığında 2008-2017 Temmuz döneminde 4 bin 
152 proje üstlenildi. Bu projelerin toplam tutarı 
220,1 milyar dolar olarak hesaplanırken, bu tu-
tar 45 yılda üstlenilen 344,7 milyar dolarlık pro-
je tutarının yüzde 64’üne karşılık geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılına 
ilişkin kütüphane istatistiklerini açıkladı. Buna 
göre, Türkiye genelinde 2016 yılında 1 milli, bin 
137 halk, 552 üniversite ve 27 bin 280 örgün ve 
yaygın eğitim kurumu olmak üzere toplam 28 
bin 970 kütüphane faaliyet gösteriyor. Milli Kü-
tüphanenin 26 bin 996, halk kütüphanelerinin 1 
milyon 697 bin 90 ve üniversite kütüphaneleri-
nin 3 milyon 810 bin 634 üyesi bulunuyor.

Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu ola-
cak  TÜRKSAT-6A projesinde, tasarım aşama-
sının sonuna yaklaşıldı ve tasarlanan uydunun 
yeterlilik test modellerinin üretimine başlandı. 
Yakıt dahil yaklaşık 4 bin 300 kilogramlık kütle-
ye sahip olacak TÜRKSAT-6A, 42 derece doğu 
boylamında yörüngeye yerleştirilecek.  TÜRK-
SAT-6A, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Kuzey 
Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bö-
lümünde müşterilerine hizmet sunacak. Teknik 
özellikleriyle de dikkati çeken uydu, 18 aktif, 5 
yedek toplam 23 aktarıcıya sahip olacak.

İHRACATTA DENİZ, İTHALATTA HAVAYOLU KULLANIMI ARTTI
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AMERİKALI AŞIRI SAĞCILAR “ÖTEKİLERİ” İNSAN GÖRMÜYOR

AFRİKA’DA GÖÇ 20 MİLYONU AŞTI

NİJERYA’DA “TEŞHİS EDİLEMEYEN HASTALIK” GİDEREK YAYILIYOR

Afrika kıtasında, mülteci, sığınmacı ve ülke 
içinde yerinden edinilmiş kişi sayısı, 2017’de 
rekor seviyeye ulaşarak 20 milyonun üzerine 
çıktı. Mevcut verilere göre evini terk eden 20 
milyonun üzerinde Afrikalının 12,7 milyon ile 
yüzde 63’ünü ülke içinde göçe maruz kalanlar, 
6,7 milyon ile yüzde 33’ünü mülteciler, 690 bin 
ile yüzde 3’ünü ise sığınmacılar oluşturdu.

Batı Afrika ülkesi Nijerya’da, teşhis edilemeyen 
hastalık nedeniyle ölenlerin sayısının 62’ye yük-
seldiği duyuruldu. Ulusal basındaki haberlerde, 
ülkenin Batı Yagba bölgesine bağlı Okunran, 
Okoloke ve Isanlu-Esa köylerinde son 3 hafta-
da ishal, kanlı kusma ve yüksek ateş şikayetinin 
ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 62’ye 
çıktığı bildirildi.

ABD’de yapılan bir araştırma, adını “alternatif 
sağ” sözcüklerinin kısaltmasından alan  aşı-
rı  sağcı “alt-right”  fikir akımıyla özdeşleştiren 
bireylerin siyahileri, Demokratları, gazetecileri, 
feministleri ve Müslümanları “insandan daha 
az gelişmiş türlere mensup” olarak gördüğünü 
ortaya koydu.

DÜNYA AKTÜALİTE ATLASI
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DÜNYA AKTÜALİTE ATLASI

CERABLUS’TA FIRAT KALKANI HAREKATININ 1’İNCİ YIL KUTLANDI

130 MİLYON KİŞİ YARDIMA MUHTAÇ

AVRUPA’NIN YUMURTA KRİZİ BÜYÜYOR

Türkiye’nin, sınırlarını DEAŞ ve PKK/PYD’den 
temizlemek için başlattığı Fırat Kalkanı Hare-
katı’nın 1’inci yılı terör örgütlerinden kurtarı-
lan alanlarda kutlanıyor. Fırat Kalkanı Hareka-
tının ilk ayağı olan Halep’in Cerablus ilçesinde, 
geçen yıl 24 Ağustos’ta Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Özgür 
Suriye Ordusu (ÖSO) kuvvetleri tarafından ger-
çekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı’nın başlama-
sının 1’inci yıl dönümünde kutlama etkinlikleri 
düzenlendi. Etkinlikte, çocuklar ve askeri grup-
lar çeşitli gösteriler yaptı. Çocuklar gösterisinde 
terör örgütü DEAŞ’ın ve Esed rejiminin tutuklu 
esirlere uyguladığı hak ihlalleri canlandırıldı.

Dünya tarihinde insani krizler bakımından en 
kötü dönemlerden birinin yaşandığı son yıllarda 
en az 130 milyon kişi çeşitli sebeplerle yardıma 
muhtaç durumda yaşarken, 25 milyon kişi hayat-
ta kalabilmek için çok acil insani yardım bekli-
yor. 19 Ağustos “Dünya İnsani Yardım Günü”n-
de kıtlık, kuraklık, çatışmalar ve doğal afetler 
gibi nedenlerle yardıma muhtaç kişilerin duru-
mu bir kez daha gündeme geldi.

Avrupa’da Hollanda, Almanya ve Belçika’da yu-
murtalarda böcek ilacının tespit edilmesinin 
ardından patlak veren kriz, bu ülkelerin ihra-
catlarıyla Asya’da bazı ülkeler dahil 19 ülkeye 
yayıldı.  Hızla büyüyen  yumurta krizi sonucu 
milyonlarca yumurta süpermarket rafları ve 
depolardan alınarak imha edildi. Skandalın sa-
dece Hollanda’da 150 milyon avroluk zarara yol 
açtığı, Avrupa genelinde ise 150 çiftliğin geçici 
kapatıldığı belirtiliyor.
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“AK PARTİ’NİN DAVASI 
TÜRKİYE’NİN DAVASIDIR”

Cumhurbaşkanımız  ve Genel Başkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan,   AK Parti’nin 
16’ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kap-
samında Sincan’daki Harikalar Diyarı’nda 
düzenlenen törene  katılarak, partililere 
hitap etti. 

Konuşmasına tüm partilileri selamlayarak 
başlayan ve “14 Ağustos 2001 yılında çık-
tığımız ülkemize ve milletimize hizmet 
yolunda bugün 16’ncı yılımızı da geride 
bıraktık” ifadesini kullanan  Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, kurulduğu günden beri AK 

Parti hükümetlerinde ve parti teşkilatla-
rında görev alan tüm partililere teşekkür 
etti.

Vefat eden yol arkadaşlarına Allah’tan 
rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“AK Parti’nin davası Türkiye’nin davası-
dır’ böyle diyerek, tüm farklılıklarını bir 
kenara bırakmak suretiyle bürokraside, 
sivil toplum kuruluşlarında, ulusal ve 
uluslararası organizasyonlarda birlikte 
çalıştığımız tüm arkadaşlarımıza teşek-
kür ediyorum. Rabbime bana böyle yol 

arkadaşları, dava arkadaşları, hizmet ar-
kadaşları nasip ettiği için ne kadar hamd 
etsem azdır” diye konuştu.  

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şöyle devam 
etti:

“Bugün kurumsal bir yapı olarak AK 
Parti’nin kuruluşunun 16’ncı yılını kutlu-
yoruz. Ama AK Parti’nin davası, binlerce 
yıllık geçmişe sahip. AK Parti, dünyayı 
güneş gibi aydınlatan yüce bir mede-
niyetin günümüzdeki sancaktarlığına, 

CUMHURBAŞKANIMIZ VE GENEL BAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN,  AK PARTİ’NİN 
16’NCI KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SİNCAN’DAKİ HARİKALAR 

DİYARI’NDA DÜZENLENEN TÖRENE KATILARAK, PARTİLİLERE HİTAP ETTİ. 
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hizmetkarlığına talip bir partidir. AK 
Parti, Türk milletinin binlerce yıldır ke-
sintisiz şekilde süren devlet silsilesinin 
bugünkü adı olan Türkiye Cumhuriye-
ti’ni yaşatmak için gece gündüz çalışan 
bir partidir. AK Parti, Sultan Alparslan’ın 
26 Ağustos 1071’de kazandığı Malazgirt 
Zaferi’yle tapusuna sahip olduğumuz 
Anadolu’yu ilelebet vatanımız, yurdumuz 
olarak muhafaza etme davasının takipçi-
si olan bir partidir. AK Parti Anadolu’yu, 
Kudüs’ü işgal etmek üzere yola çıkan 
haçlı ordusuna adeta mezar eden Sul-
tan Kılıçarslan’ın, bu topraklar üzerinde 
küçük bir boydan bir cihan devleti kuran 
Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi’nin, 
İstanbul’un fethiyle çağ açıp çağ kapa-
tan Fatih Sultan Mehmet Han’ın, güçle 
diplomasinin inceliklerini birleştiren Ab-
dülhamit Han’ın velhasıl ecdadın mirası 
üzerinde inşa edilen bu ülkeyi büyütme 
davasını kendi davası olarak kabul etmiş 
bir partidir”

Dava sahibi herkes gibi kendilerinin de 
milletini müreffeh, bölgesini güvenli ve 
dünyayı huzurlu hale getirmek için çalış-
tıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “İşte Gazi Mustafa Kemal ile başla-
yan Cumhuriyet döneminin de yine aynı 
şekilde, şu anda iddialı bir davası, iddialı 
bir hareketiyiz. Türkiye’yi 15 yılda 3 kat 
büyütmüş olmamız davamıza layıkıyla 
hizmet ettiğimizin en büyük ispatıdır” 
dedi.

Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, 
ulaştırmada, enerjide, toplu konutta, sos-
yal yardımlarda hayata geçirdikleri hiz-
metlerle hem milletin gönlünü kazandık-
larını hem de Türkiye’ye çağ atlattıklarını 
anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üre-
ten, ihraç eden, istihdam ortaya çıkartan, 
kaliteye yoğunlaşan, teknolojiye önem 
veren bir ülke olarak küresel rekabette 
giderek daha iddialı bir hale geliyoruz. 
2023 hedeflerimizle bu başarılarımızı 
taçlandıracak, ardından tüm gücümüzü 
ve enerjimizi hep konuşuyoruz ya 2053 
ve 2071 vizyonlarımıza yoğunlaştıraca-
ğız” değerlendirmesinde bulundu.

  “2071’in Tohumlarını 

Atacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle 
devam etti:

“Nasıl her yıl ‘18 Mart Çanakkale’ di-
yorsak şimdi bundan sonra her 26 
Ağustos’ta Malazgirt’te olmak suretiyle 
2071’in tohumlarını atacağız. AK Parti 
maziyle ati arasında kurduğu güçlü köp-
rüyle işte tüm bunların mimarı olan par-
tidir. Sorumluluğumuz büyüktür. Hamd 
olsun milletimizden aldığımız destekle 
hepsinden önemlisi de Rabbimizin yar-
dımıyla bu yükün altından kalkabilecek 
güce, imkana, iradeye, kararlılığa sahi-
biz. Yeter ki nereden geldiğimizi unut-
mayalım, nerede durduğumuzu unutma-
yalım, nereye gittiğimizi unutmayalım. 
Biz istikametimizi şaşırmadıktan sonra 
önümüze çıkartılan engellerin, yol açtığı 
sarsıntıların üstesinden gelmemiz kolay-
dır. Hiç endişe etmeyin. Az önce Sayın 
Başbakanımız da ifade ettiler. O gurur, 
kibir var ya işte bunları eğer biz ayaklar 
altına alabiliyorsak, tevazuda toprak gibi 
olabiliyorsak, Allah’ın izniyle yol açıktır. 
Rabbim şahsım başta olmak üzere tüm 
dava arkadaşlarımı sırat-ı müstakim üze-
re eylesin.”

  AK Parti’nin her şeyden önce milletin 
partisi olduğunu bildiren  Cumhurbaşka-
nı  Erdoğan, “Biz bu partiyi milletimizle 
birlikte kurduk, biz bu partiyi milletimiz-
le birlikte büyüttük, tüm icraatlarımızı 

AK Parti’nin 
Hikayesi 

Bir Milletin 
Aşk Hikayesidir

“

“
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milletimizle birlikte hayata geçirdik, tüm 
saldırıları milletimizle birlikte göğüsle-
dik” diye konuştu.
 
Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 26 Mart 
1999’da Üsküdar’daki evinden Pınarhi-
sar’daki cezaevine yola çıkarken kendileri-
ni bağrına basan milletle beraber “Bu şar-
kı burada bitmez” dediklerini aktararak, 
konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Atlattığımız nice badireye rağmen bu 
şarkı bitmedi, Allah’ın izniyle bitmeye-
cek. Onun için milletimizle bir araya gel-
diğimiz her yerde ne diyoruz... ‘Beraber 
yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık 
yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm 
şarkılarda, bana her şey sizi hatırlatıyor.’  
Biz bu yollarda hem dava arkadaşlarımız-
la hem de milletimizin tamamıyla birlikte 
yürüdük. Şunu unutmayın, AK Parti’nin 
hikayesi bir milletin aşk hikayesidir. AK 
Parti tüm vatandaşlarımızın gönlüne 
dokunmuş bir partidir. AK Parti tüm ha-
nelerde, tüm binalarda, tüm sokaklarda, 
tüm mahallelerde, tüm ilçelerde, tüm şe-
hirlerde hizmeti olan, eseri olan bir par-
tidir. Şimdi bir şey soracağım... Az önce 
Sayın Başbakan da söyledi, 11 milyon 
üyemiz var. Şimdi  11 milyon üyemize 
Sincan’dan, Ankara’dan sesleniyorum. 
2019’un Mart’ında, 2019’un Kasım’ında 
bunu iki ile çarpmaya hazır mıyız? İşte 
bunu ikiyle çarptığımız zaman bilesi-
niz ki devran farklı dönecektir. İnşallah 
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Ka-
sım 2019’da farklı dönecektir ve Mart 
2019’da farklı gelişecektir.”

Eğitim alanında neler yaptıklarının anla-
tılması gerektiğini belirten Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “270 bin yeni derslik yaptık, 
toplam sayı 591 bin. 561 bin yeni öğret-
men atadık, toplam sayıyı 9 yüz bine çı-
kardık. Bunlar durup dururken olmuyor. 
108 yeni üniversite açtık, toplam rakam 
184. Artık üniversitesi olmayan ilimiz 
yok. 81 vilayetin tamamında üniversitele-
rimiz var. Artık bazı vilayetlerde, İstanbul, 
Ankara’nın dışında da, iki üç üniversite 
olmaya başladı. Gençlik ve Spor’da  537 
yeni yükseköğrenim yurdu açtık, toplam 
sayı 727’ye çıktı” diye konuştu. 

Daha önce 45 lira burs alan öğrencilerin 
şimdi 425 lira aldığını anımsatan  Cum-
hurbaşkanı   Erdoğan, “Yeni öğretim yı-

lında Sayın Başbakan biraz daha artacak 
mı diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyo-
rum. Gençler de inanıyorum bunun kadir 
kıymetini bileceklerdir” değerlendirmesi-
ni yaptı.

Bin 877 yeni spor tesisi yaparak, toplam 
sayıyı  3 bin 445’e ulaştırdıklarını bildi-
ren  Cumhurbaşkanı  Erdoğan,  27 şehre 
dünya standartlarında 30 büyük stadyum 
yaptıklarını, bunların da 9’unun hizmete 
açıldığını, kalanının ise çalışmalarının sür-
düğünü açıkladı. 

 “Bizimle Başladı 
Ve Artarak 

Devam Edecek”

Sağlıkta 3 bin 480 yeni hastane ve yataklı 
tedavi kurumu inşa ederek, toplam sayıyı 
4 bin 636’ya çıkardıklarını kaydeden Cum-
hurbaşkanı  Erdoğan, 500 bin yeni sağlık 
çalışanı istihdam ederek toplam sayıyı 875 
bine yükselttiklerini belirtti.

“Yeter mi... Yetmez” diyen Cumhurbaşka-
nı  Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Şimdi bol miktarda tıp fakültesi ve sağ-
lık bilimleri üniversitesi kurmak suretiy-
le istiyoruz ki doktorlarımızı artıralım ve 
açığımız olmasın.  Bunlar bizden önce 
olan şeyler değildi. Bizimle başladı ve 
artarak devam edecek.  Hastanelerimi-
zi en modern cihazlarla, ambulanslarla 
destekledik. Bu hafta Isparta’daydım. Is-
parta’da da bir şehir hastanesi kurduk. 
Şehir hastanesini ziyaret ettim. Oradaki 
hastalarımızın duaları elhamdülillah bize 
yetecek inşallah. Dört dörtlük Isparta’da 
bir şehir hastanesi.  Yozgat aynı şekilde 
bitti. Gayet güzel bir şekilde o da devam 
ediyor.  Bu ara dört tane şehir hastanesi 
yapıldı. İnşallah bu yıl bitmeden üç ta-
nesi daha hizmete almayı planlıyoruz. 
Şehir hastanelerinin sayısı da  toplamda 
ilk etapta otuzu bulacak.  Ulaştırmada 
Cumhuriyet tarihi boyunca 6 bin 100 ki-
lometre bölünmüş yol yapıldı. Biz buna 
19 bin 134 kilometre yeni bölünmüş yol 
yaparak, toplam uzunluğu 25 bin 234 ki-
lometreye çıkardık. Patika yollardan gidi-
yorduk. Patika yollardan bölünmüş yolla-
ra, otoyollara geçtik. Hiç olmayan yüksek 
hızlı tren hattı uzunluğunu bin 213 kilo-
metreye ulaştırdık. Türkiye’yi hızlı trenle 

Devletin 
El Uzatmadığı 

Kimseyi 
Bırakmamayı 
Hedefledik

“
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tanıştırdık. 29 yeni havalimanı inşa ede-
rek, toplam sayıyı 55’e çıkardık. Artık illa 
otobüsle gitmeye gerek yok. Otobüs  fiya-
tından daha ucuza uçak.” 

 “Şu Anda Tarımsal 
Hasılada Avrupa’da Bir 

Numarayız”

“Biz bu millete efendi olmaya değil, hiz-
metkar olmaya geldik” dediklerini ve 
bunun gereğinin de bu olduğunu anlatan 
Cumhurbaşkanı   Erdoğan, 600 kilometre 
yeni karayolu ve demiryolu tüneli yaparak, 
toplam uzunluğu 831 kilometreye çıkar-
dıklarını bildirdi.
 
Toplu konutta 787 bin yeni konut inşa 
ederek, toplam sayıyı 830 bine çıkardık-
larını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Orman ve Su İşleri’nde 423 yeni baraj ya-
parak, toplam sayıyı 618’e yükselttiklerini 
belirtti.  

491 yeni hidroelektrik santrali inşa ede-
rek, toplam sayıyı 540’a çıkardıklarını ifa-
de eden Cumhurbaşkanı  Erdoğan,  şunla-
rı söyledi:

“Bir buçuk milyon hektar arttırdığı-
mız orman varlığı sayesinde ülkemizin 
toplam orman alanı 22 milyon hektara 
ulaştı. Nereden nereye?  Tarımda hükü-
metlerimiz döneminde verdiğimiz destek 
tutarı 100 milyar lirayı geçti. Yıllık tarım 
ihracatı tutarımız geçtiğimiz yıl 16 milyar 
liranın üzerindeydi. Şu anda tarımsal ha-
sılada Avrupa’da bir numarayız. Unutma-
yın daha iyi olacağız.”   

Sosyal yardımlarda 2002 yılında 2 milyar 
lira olan sosyal yardım bütçesinin bu yıl 38 
milyar liraya ulaştığını kaydeden Erdoğan, 
en az gelişmiş ülkelere yardımda ABD’nin 
bir numara Türkiye’nin ikinci olduğunu 
fakat milli gelire oranla Türkiye’nin bir 
numaraya yükseldiğini bildirdi. 

720 bin engelli vatandaşa destek verdikle-
rini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ka-
muda çalışan engelli sayısını 5 bin 777’den 
43 bin 150 bine çıkardıklarını belirtti. 

Türkiye’de mağdur ve mazlum durumda 
olup da devletin el uzatmadığı kimse-
yi bırakmamayı hedeflediklerine işaret 
eden  Erdoğan, zorunlu tasarruf teşvik 
fonu ödemelerinden, emekli ve çalışan 
maaşlarına kadar geçmiş dönemlerde ih-
mal edilmiş ne kadar sorun varsa hepsini 
çözdüklerini kaydetti.

“AK Parti’nin 15 yıllık hizmetleri döne-
minde yaptıkları öylesine uzun bir liste 
ki tek tek saymaya kalksak, günlerce şu 
parktan ayrılamayız” ifadelerini kullanan 
Cumhurbaşkanı    Erdoğan,  16 yılın hem 
kendileri hem de Türkiye için zor geçtiğini 
vurguladı.  
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MEVKİLERE, MAKAMLARA DEĞİL, 

TÜRKİYE’YE SEVDALIYIZ
BAŞBAKANIMIZ BİNALİ YILDIRIM, AK PARTİ’NİN 16’NCI KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ 

KAPSAMINDA SİNCAN’DAKİ HARİKALAR DİYARI’NDA DÜZENLENEN TÖRENDE YAPTIĞI 
KONUŞMADA, AK PARTİ’NİN AK KADROLARIN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI.

Başbakanımız Binali Yıldırım, AK Parti’nin 
16’ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri 
kapsamında Sincan’daki Harikalar Diya-
rı’nda düzenlenen törende yaptığı konuş-
mada, AK Parti’nin AK kadroların doğum 
gününü kutladı.

14 Ağustos 2001’de çok uzun ama bir o 
kadar da kutlu bir yola çıktıklarını belir-
ten Başbakan Yıldırım, o günden bu yana 
hizmet aşkı ile dolu dolu 16 yılın geride 
kaldığını ifade etti.

Yola çıkarken “Yakın ışıkları, Türkiye ay-
dınlansın” ve “Bu şarkı burada bitmez” 
dediklerini anımsatan  Başbakan Yıldırım, 
millet ile  hep bir ağızdan söyledikleri bu 
şarkının 16 yıldır bitmediğini, bitmeyece-
ğini kaydetti.

“Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkan-
dan” dediklerini hatırlatan  Başbakan Yıl-
dırım, “16 yıldır liderimiz Recep Tayyip 
Erdoğan yürüyor, bizler de milletimizle 
birlikte el ele yürüyoruz arkasından. ‘Bü-
yük oyunu bozmaya, haydi tarih yazma-
ya’ demiştik. Tam 16 yıldır bu kadrolar, 
Ak sevdalılar milletimizle tarih yazmaya 
devam ediyor. Hep beraber daha nice ta-
rihler yazacağız. Nice zorlukları aşacağız, 
nice başarılara imza atacağız. Çünkü biz 
davamıza da kurucu ilkelerimize de lide-
rimize de gönülden bağlıyız. Çünkü, biz 
düşmanlıktan yana değil, dostluktan ya-
nayız. Çünkü biz koltuklara, mevkilere, 
makamlara değil, Türkiye’ye, milletimize 
sevdalıyız” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, AK Parti’nin 16 yıl bo-



AK PARTİ EYLÜL 2017  |  16. YIL

15

yunca olduğu gibi bugünden sonra da Tür-
kiye’nin tek umudu olmaya devam ettiğini, 
bunu rahatlıkla söyleyebildiklerini aktardı.

AK Parti hareketinin mensupları olarak en 
büyük gururu yaşadıklarını anlatan Başba-
kan Binali Yıldırım millete verdikleri söz-
leri tuttuklarını ve Türkiye’yi karanlıktan 
aydınlığa çıkardıklarını bildirdi.

 “Bu Çınarın Kökü Devlet”
  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğin-
de,  16 yıl önce dikilen fidanın bugün 16 
yaşında genç bir çınar olduğunu vurgu-
layan  Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bu çınarın kökü devlet, gövdesi cum-
huriyet, dalları millet, yaprakları ay yıl-
dızlı bayrağımız oldu. Bu çınarın kokusu 
buram buram memleket, gölgesi maz-
lumların sığınağı oldu. Bu çınar başka 
ağaçlara benzemez. Mevsimler gelip geç-
se de bu çınarın yaprakları asla yere düş-
mez. Karlar yağsa da rüzgar fırtına çıksa 
da bu çınar sapa sağlam ayakta kalacak. 
AK Parti çınarının 16. kuruluş yıl dönü-
münün ülkemiz ve milletimiz için hayır-
lara  vesile olmasını mevlamdan niyaz 
ediyorum. Tarihe yön veren liderimizi ve 
AK Parti teşkilatımızı, hürmetle, muhab-
betle  selamlıyorum. Bu davaya inanan 
herkese başarıyla, hizmetle, atılımlarla 
dolu nice yıllar diliyorum. Cenab-ı Mev-
lam bizleri bu millete hizmet yolundan 
asla geri koymasın.”

 “İyi Ki Varsın Eren”
Vatan için canının veren aziz şehitlerin 
yolundan ayrılmama  temennisinde bu-
lunan  Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Henüz 15 yaşında çiçeği burnunda ev-
ladımız Eren Bülbül’e kurşun sıkan şe-
refsizler bilsin ki biz 80 milyonuz. Yine 
o şerefsiz teröristleri üzerimize salan 
alçaklar bilsin ki dünya durdukça aşa-
ğılık hainler emellerine asla nail olama-
yacak. Sevgili Eren Bülbül, aziz 15’lik 
şehidimiz; Arkanda 80 milyon vatan ev-
ladı var. Seni cennete uğurlarken Türkiye 
düşmanlarına karşı 7’den 70’e bir olduk, 
bütün olduk. Rabbim seni ve bütün şehit-
lerimizi en yüksek mertebelere ulaştır-
sın. Sana kurşun sıkan PKK katilleri, el-
bette bunun hesabını verecek. Emin ol ki 
Türkiye’yi ve dünyayı onların başına dar 
edeceğiz. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın 
Eren, iyi ki varsın Eren.” 

Başbakan  Yıldırım, AK Parti olarak bu-
gün 11 milyona yaklaşan üyesiyle milletin 
gösterdiği istikamette, kararlılıkla, başarı-
larla yollarına devam ettiklerini  anlattı.

Yollarının Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet, 
millet ve Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 
muasır medeniyetler yolu olduğunu vurgu-
layan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

“Bu yolu korumaktan, bu yolun emniye-
tini sağlamaktan başka hiçbir idealimiz 
yoktur. AK Parti iktidarı, cumhuriyet tari-

hinde eşine az rastlanan şekilde sağlıkta, 
eğitimde, ekonomide, ulaşımda, adalet-
te, tarımda, turizmde daha birçok alanda 
yaptığı köklü icraat ve reformlarla ülke-
mizin çehresini değiştirmiş, dünyanı şa-
şırtan bir başarıya imza atmıştır. Cumhu-
riyetimizin 2023 hedefleri doğrultusunda 
Türkiye ekonomisi, teknolojisi, demokra-
si,  adalet ve özgürlüklerle dünyanın en 
gelişmiş ülkeleri arasında mutlaka yerini 
alacaktır. Atılan dev adımlar, bu hedeflere 
süratle yaklaştığımızı göstermektedir.”

Başbakan  Yıldırım, bugünlere kolay gel-
mediklerini, milletin de buna şahitlik etti-
ğini, millete hizmet yolunda birçok badire 
atlattıklarını bildirdi.

Milletin sesi duyulduğunda birilerinin he-
men karanlık oyunlar tezgahlamaya başla-
dığına işaret eden  Başbakan Yıldırım,  16 
yıl boyunca millet iradesine defalarca dar-
be vurulmak istendiğini, 12 Mart, 12 Ey-
lül, 28 Şubat ve 27 Nisan’da milli iradeye 
saldırıların olduğunu, Dersim, Maraş ve 
Sivas’ta milletin beraberliğine kastedildi-
ğini aktardı.

Başbakan  Yıldırım, “AK Parti’nin mil-
letimizle yürüyüşünü durduramayınca 
e-muhtıra, yetmedi 367 icadıyla Cumhur-
başkanı seçimini engellediler. Bu ülke-
nin huzurunu, dirliğini, birliğini bozmak 
ve yükselişini engellemek için Gezi ve 6-7 
Ekim olaylarını örgütlediler. Legal, illegal 
bütün örgütler, bu kutlu yürüyüşü dur-
durmak için ele ele verdi. Başaramadılar, 
asla da başaramayacaklar” diye konuştu.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti 
Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti’nin 16. ku-
ruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 
Sincan’daki Harikalar Diyarı’nda düzenle-
nen törende konuştu.

AK Parti’nin bir millet aşkı olan hikayesini 
özetlemek istediklerini belirten Ünal, Çev-
re Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Genel 
Sekreter Fatih Şahin ve diğer akademis-
yenlerle, ana hatlarıyla 2001’den 2017’ye 
kadar bir özet yapmak ve hafıza niteliğin-
de her şeyin hatırlanmasını istediklerini 
kaydetti. 

Ünal, şöyle devam etti:

“Bu çalışmayı yaparken tekrar bir şeyi 
gördük, AK Parti bir fikir, duygu, inanç... 
AK Parti 2001’de başlayan bir fikir, duy-
gu, inanç değil.  AK Parti, tarihin içinden 
akıp gelen bir nehir gibi bugün sadece 
bizim şahitlik ettiğimiz ve yarın o kutlu 
nesillerin içinden akıp gideceği büyük bir 
fikir, büyük bir değer birlikteliği. Temeli-
ni samimiyetin, dürüstlüğün oluşturduğu 
ve sizin özellikle AK Parti’ye dönmenizle 
birlikte tekrar tekrar altını çizdiğiniz de-
ğerlerin, ilkelerin, fikrin, duygunun, inan-
cın partisi. Bir millet aşkı hikayesi... Her 

birimiz bu hikayenin parçası olmaktan 
büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Sa-
yın  Cumhurbaşkanım, her birimiz, sizin 
yol arkadaşınız olmaktan büyük bir onur 
duyuyoruz.  16. yılımızda tekrar genel 
başkanlık görevini almanızla birlikte, biz 
yeniden büyük bir heyecan, motivasyon 
kazanmış durumdayız.”

Mahir Ünal konuşmasını, “Allah bu mille-
tin önünü her daim açık etsin. Rabbim, 
AK Parti’ye 2023, 2053, 2071 hedeflerini 
gerçekleştirmeyi nasip etsin” diyerek ta-
mamladı. 

“BU HİKAYENİN PARÇASI OLMAKTAN

ONUR VE GURUR DUYUYORUZ”
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL, AK PARTİ’NİN 

16. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SİNCAN’DAKİ HARİKALAR 
DİYARI’NDA DÜZENLENEN TÖRENDE KONUŞTU.
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Törenden Notlar
Programın gerçekleştirildiği Nejat Uygur 
Amfi Tiyatrosu’nda hazırlanan sahne-
de  “Milletin Emrinde Daima Birlikte” ve 
“AK Sevda 16 Yaşında” ifadeleri yer aldı. 
Program kapsamında “Dünden Bugüne 
AK Şarkılar Konseri” verildi.

Konserde AK Parti’nin kuruluşundan bu-
güne bestelenen şarkılar, seslendirenler 
tarafından bizzat okundu. Mustafa Kama-
cı, “Ay, yıldızına kurban olduğum”,  Alper 
Kış “Haydi Bismillah”, Özhan Eren “Aynı 

yoldan geçmişiz biz”, Grup Tillo “Ortağız 
bir namusa” ve Uğur Işılak “Dombıra” 
adlı şarkıları seslendirdi. 

Törende, davetlilere 16. yıla özel hedi-
yelerin yer aldığı bir çanta verildi.  Çan-
tada  AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın 
Akdoğan’ın kaleme aldığı “Siyasi Liderlik 
ve Erdoğan” kitabı ile “Erol Olçok Kitabı”, 
AK Parti’nin yayın organı “Türkiye Bülte-
ni”nin Ağustos sayısı, 16. yıl rozeti,  tişört, 
şapka, fular ve AK Parti seçim şarkılarının 
yer aldığı bir flaş disk yer aldı. 

Bir Millet Aşkı 

Hikayesi... “

“
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AK SEVDA 
16 YAŞINDA
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AK Parti’nin kuruluşunun 16. yıl dönümü 
dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 
kuruluşundan bugüne kadar geçen sürecin 
anlatıldığı “Bir Millet Aşkı AK Parti Sergi-
si” vatandaşların ziyaretine açıldı.

AK Parti’nin Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nin 
gerçekleştirileceği Sincan Harikalar Diya-
rı’ndaki alanda açılan sergiye gelen misa-
firler,  Cumhurbaşkanımız  ve Genel Başka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “AK Parti’yi 
millet kurdu, biz sadece tabelasını astık” ve 
“Türkiyemizde artık hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak” sözleriyle karşılandı.

Zaman tüneli şeklinde tasarlanan serginin 
ilk bölümünde,   Erdoğan hakkında 1998 
yılında verilen hapis kararına ilişkin gazete 
kupürleri,  Erdoğan’ın 1999 yılında Pınarhi-
sar Cezaevi’ne uğurlanışı ve yine aynı yıl Er-
doğan’ın, aralarında 15 Temmuz’da şehit 
düşen Erol Olçok’un da bulunduğu yol ar-
kadaşlarınca Pınarhisar Cezaevi’nde ziyaret 
edilmesine ilişkin fotoğraflara yer verildi.

AK Parti’nin kuruluş sürecinin de anlatıldığı 
sergide, partinin iktidara gelişinden bugüne 
kadar tüm seçimler ve yapılan halk oylama-
larına ilişkin de bilgiler yer aldı.

AK Parti tarafından kurulan hükümetlerin 
fotoğraflarına da yer verilen sergide, partinin 
bu zamana kadar gerçekleştirdiği olağan ve 
olağanüstü kongrelerden çeşitli fotoğraflar 
da sergilendi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
yurt dışındaki temaslarından ve katıldığı 
uluslararası toplantılardan fotoğraflara yer 
verildi. Erdoğan’ın 29 Ocak 2009’da katıldığı 
Davos Ekonomi Forumu’ndaki “One minu-
te” çıkışından bir fotoğraf karesi de sergide 
yerini aldı.

Sergide,  Cumhurbaşkanı  Erdoğan’ın yanı 
sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski 
Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Davutoğlu ile Başbakan Binali Yıldı-
rım’ın görev dönemlerine ilişkin fotoğraflara 
da yer verildi.  
   
Sergide AK Parti hükümetlerini kesintiye 

uğratmak isteyen vesayet odaklarının giri-
şimleri de geniş yer buldu. 27 Nisan 2007’de 
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesin-
den yayımlanan “e-muhtıra” ve dönemin 
hükümet sözcüsü Cemil Çiçek’in “e-muhtı-
ra”ya verdiği cevaba ilişkin görseller de ser-
gilendi.

AK Parti’ye kapatma davası, MİT Müsteşa-
rı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrılması,   Gezi 
olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi, MİT 
TIR’larına gerçekleştirilen operasyon gibi 
olaylara ilişkin görseller de sergilendi.

15 Temmuz 
Sergide Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 
Temmuz’da giriştiği ancak Türk milletince 
akamete uğratılan darbe girişimine ilişkin 
görsellere de geniş yer verildi. 15 Temmuz’a 
ait simge fotoğrafların da yer aldığı bölüm-
de,  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip  Erdo-
ğan’ın CNN Türk televizyonuna yaptığı canlı 
bağlantının da görseline ver verildi.

Sergide, TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
ile milletvekillerinin  darbe girişimi esnasın-
da Meclis kürsüsündeki fotoğraflarına ve so-
kakları darbecilere dar eden vatandaşların 
görüntüleri de yer buldu.

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönü-
münde  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatan-
daşlara hitapları ve İstanbul ve Ankara’daki 
15 Temmuz anıtlarının fotoğraflarının yer 
aldığı serginin son bölümünde AK Parti ta-
rafından hayata geçirilen önemli icraatlar ve 
altında “Daha yapacak çok işimiz var” ifa-
desi kullanıldı.

Mini Kütüphane
Serginin sonunda oluşturulan kütüphanede 
ise AK Parti tarafından bugüne kadar yayım-
lanan kitap, dergi ve broşürler ile Cumhur-
başkanı  Erdoğan’ın konuşmalarının yer al-
dığı kitaplar, almanaklar, AK Parti’ye ilişkin 
hazırlanan tezler, yerli ve yabancı yayınlar, 
misafirlere sunuldu.
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GİRESUN İL BAŞKANIMIZ HASAN ALİ TÜTÜNCÜ 
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

PANKREAS KANSERİ NEDENİYLE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ’NDE YAŞAMINI YİTİREN 46 YAŞINDAKİ GİRESUN İL BAŞKANIMIZ HASAN ALİ 

TÜTÜNCÜ’NÜN CENAZESİ, HACI MİKTAT CAMİSİ’NE GETİRİLDİ.

Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördü-
ğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’nde yaşamını yitiren 46 yaşındaki 
Giresun İl Başkanımız Hasan Ali Tütün-
cü’nün cenazesi, Hacı Miktat Camisi’ne 
getirildi.

Cenaze namazına, Tütüncü’nün yakınla-
rının yanı sıra Başbakanımız Binali Yıldı-
rım, Milli Savunma Bakanı Nurettin Ca-
nikli, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet 
Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Öznur Çalık,  Giresun Valisi Harun Sarı-
fakıoğulları, Denizli Valisi Hasan Kara-
han,  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 
Enver Yılmaz, Giresun Belediye Başkanı 
Kerim Aksu, Kardemir Karabükspor Tek-
nik Direktörü Erkan Sözeri, milletvekille-

ri, ilçe belediye başkanları  ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Başbakan Yıldırım ve protokol üyeleri ca-
miye gelişinde Tütüncü’nün eşi Emine, ço-
cukları Kübra ve Hüseyin Kağan, annesi 
Ayşe Tütüncü ile diğer yakınlarına taziye-
lerini iletti.

Giresunspor Kulübü İkinci Başkanlığı 
görevini de yürüten Tütüncü’nün cenaze 
namazına Giresunspor heyeti de katıldı. 
Giresunspor Başkanı Mustafa Bozdağ, 
Teknik Direktör Metin Diyadin ile futbol-
cular, Tütüncü ailesine taziyelerini sundu. 
Tütüncü’nün tabutuna, yöneticisi olduğu 
Giresunspor forması bırakıldı. 

Tütüncü’nün öğle vakti kılınan cenaze na-
mazında,  Başbakan Yıldırım  ile Milli Sa-
vunma Bakanı Canikli, Tütüncü’nün oğlu 
Hüseyin Kağan ile saf tuttu. Namazın ar-
dından  Başbakan  Yıldırım  ve Canikli’nin 
bir süre omuz vererek taşıdıkları Tütün-
cü’nün tabutu, cenaze arabasına alındı.

Cenaze töreni boyunca Tütüncü’nün anne-
si Ayşe ve eşi Emine Tütüncü’nün yanında 
duran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Çalık, kendilerini teskin etmeye çalıştı.

Giresun İl Başkanımız Tütüncü’nün naaşı, 
daha sonra Yeni Mezarlık’taki aile mezarlı-
ğına defnedildi.
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HASAN ALİ TÜTÜNCÜ
1 Ocak 1971 Giresun’da doğan Tütüncü, Giresun Üniversitesi Makine 
Bölümünü bitirdi. Tütüncü, 2001’de üye olduğu AK Parti’de 2006-
2012 yıllarında çeşitli dönemlerde il başkan yardımcılığı, tanıtım 
medya başkanlığı ve siyasi hukuki işler başkanlığı görevlerinde 

bulundu.

2012-2014 yıllarında merkez ilçe siyasi ve hukuki işler başkanlığı-
nı yürüten Tütüncü, 14 Şubat 2015’te yapılan AK Parti 5. Olağan 

Kongresi’nde Giresun İl Başkanlığına seçildi.

Giresunspor Kulübü İkinci Başkanlığı ve Giresun Ticaret ve Sanayi 
Odası Disiplin Kurulu Başkanlığını da yürüten Tütüncü, kurumsal 

firmanın işletmecisi olarak ticaretle de uğraşıyordu.

Evli ve iki çocuk babası olan Tütüncü, yaklaşık 15 aydır pankreas 
kanseri tedavisi görüyordu.
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Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 
İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi’n-
de düzenlenen bayramlaşma programın-
daki konuşmasına, “Kurban Bayramı’nın 
tüm İstanbul, tüm Türkiye, İslam alemi 
ve tüm insanlık için mübarek olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. Bizi bir kez 
daha Kurban Bayramı’nın bereketiyle, 
neşesiyle, huzuruyla buluşturan Allah’a 
hamd ediyorum. Bu mübarek günlerin 
sizlerle birlikte, aileleriniz, milletimiz, 
İslam alemi ve tüm insanlık için huzura, 
esenliğe, kurtuluşa, kardeşliğe vesile ol-
masını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum. 
Kestiğiniz kurbanların Hak Teala katın-
da makbul olmasını diliyorum. Mübarek 
topraklarda hac farizasını yerine getiren 
kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul ol-
masını Rabbimden diliyorum. Ülkemizin 
ve milletimizin bayramı huzur içinde ya-
şayabilmesi için vazife başında bulunan 
güvenlik görevlilerimiz başta olmak üze-
re herkese teşekkür ediyorum” sözleriyle 
başladı.

Bu bayramın farklı olduğunu dile geti-
ren  Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hamdol-
sun Genelkurmay Başkanımız Şanlıur-
fa’da kıtada, Milli Savunma Bakanımız 
Şırnak’ta kıtada, İçişleri Bakanımız yine 
Güneydoğu Anadolumuzun bir başka 
yerinde. Adalet Bakanımız Fırat Kalkanı 
Harekatı’nın olduğu bir bölgede, orada 
komutanlarımız, subaylarımız, er, erbaş 
onlarla beraber. Bir başka bayram yaşı-
yoruz. Bir taraftan terörle mücadele bir 
diğer taraftan el ele, omuz omuza daya-
nışma içerisinde bir bayram yaşıyoruz. 
İnşallah iyi olacak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, bin yıldır “tek 
millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” 
anlayışıyla istiklal ve istikbal için gözle-
rini kırpmadan canlarını veren tüm şe-
hitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlık 
ve afiyet diledi.  Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan,  “Son yıllarda terörle yapılan mü-
cadele operasyonlarında ve 15 Temmuz 
darbe girişiminde, yurdumuza alçakları 
uğratmamak için gövdelerini siper eden 
şehitlerimizle, gazilerimize özellikle şük-

ranlarımı sunuyorum” dedi.

“Bir Olacağız, İri Olacağız, 
Diri Olacağız, Kardeş 
Olacağız, Hep Birlikte 

Türkiye Olacağız”
Yapılan tezahüratlar üzerine, Cumhurbaş-
kanı  Erdoğan, 3 bin kişilik Haliç Kongre 
Merkezi’ni lebaleb dolduran ana kademe, 
kadın kolları ve gençlik kollarına teşekkür 
ederken, “Bir olacağız, iri olacağız, diri 
olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte 
Türkiye olacağız. Siz, işte bugün bunu 
gösterdiniz” ifadelerini kullandı.

“Tüm Şehitlerimizin 
Ve Gazilerimizin Bizim 

Nazarımızdaki Yeri Aynıdır”
Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip  Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

AYNI DUADA 
BULUŞALIM
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“Son günlerde şehitlerimiz ve gazilerimiz 
arasında ayrımcılık fitnesi çıkartmaya ça-
lışanların olduğunu görüyorum. Sultan 
Alparslan’ın Malazgirt’te ordusunun ba-
şına geçtiği 26 Ağustos 1071’den bugüne 
kadar ülkesi ve milleti için bir gül bah-
çesine girer gibi toprağa düşen her şe-
hidimizin, bu yolda ölümü göze alan her 
gazimin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri 
vardır. ‘Kim bu cennet vatanın uğruna ol-
maz ki feda?/Şüheda fışkıracak, toprağı 
sıksan şüheda/Canı, cananı, bütün varı-
mı alsın da Hüda/Etmesin tek vatanım-
dan beni dünyada cüda.’ Bu anlayışla yü-
rüyoruz biz. Ülkemizin her karış toprağı 
onların hatıralarıyla dolu olan tüm şehit-
lerimize, tüm gazilerimize işte bu duygu-
larla yaklaşıyoruz. 15 Temmuz konusun-
daki hassasiyetimizin sebebi, Kurtuluş 
Savaşımızdan bu yana  bağımsızlığımıza 
ve geleceğimize yapılan en büyük saldırı 
olması sebebiyledir. FETÖ ihanet çetesi-
nin gerçekleştirdiği bu saldırıyı, genciyle, 
yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, milleti-
mizin tek vücut olarak ödemiş olması, 
tarihte eşine ender rastlanan bir cesaret 
ve başarı örneğidir. Bunun ötesinde tüm 
şehitlerimizin ve gazilerimizin bizim na-
zarımızdaki yeri aynıdır. Allah hepsinden 
razı olsun. Rabbim tüm şehitlerimizi Pey-
gamber Efendimize komşu eylesin. 

Şehitler, bunlarla ilgili kimlerin ayrım 
yaptığı, yapacağı bellidir. İşte gördünüz, 
Çanakkale’de şehitlerimizin yattığı o top-
raklarda malum ana muhalefet partisinin 
yaptığı toplantıda nelerin olduğunu gör-
dünüz. Ayrımcılık işte onlarda var. Onlar-
da şehide saygı yok. Onlarda gaziye saygı 

yok. Onlar bu ülkede her zaman ne yazık 
ki bu anlayışla yürüdüler. Onların şeha-
det nedir, şüheda nedir? Böyle bir anla-
yışı yok. Bu yeni değil. Onların  cemazi-
yelevveli de böyleydi. Bunlar değil miydi 
bizim mescitlerimizi, camilerimizi ahıra 
çeviren? Ne yazık ki bütün vakıfnameler-
de mevcut, delil olarak elimizde mevcut. 
Bunları, iktidarımız döneminde binlerce 
vakıf eseri restore ederken gördük.”

Katılımcılara “Teslim olmak var mı?” diye 
soran ve “Hayır” cevabını alan  Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Ya öleceğiz, ya olaca-
ğız. Hedef bu olmalı. Burada hiçbir arka-
daşım da inanıyorum ben teslim olmaz. 
Böyle zillete rıza göstermenin Türk mille-
tinin fıtratında bulunmadığını, Müslüma-
nın fıtratında bulunmadığını, tarihinde 
böyle bir utancın baki olmadığını da çok 
iyi biliyorum. Öyleyse mücadele edece-
ğiz. Siyasi ve diplomatik gücümüzle mü-
cadele edeceğiz. Askeri gücümüzle mü-
cadele edeceğiz. Ekonomik gücümüzle 
mücadele edeceğiz. Kendimizle birlikte 
dostlarımız ve kardeşlerimiz için de mü-
cadele edeceğiz. Mücadele ve sabır bizim 
sorumluluğumuzdadır. Zafer ise Allah’a 
aittir. La galibe İllallah” diye konuştu.

“Ya Öleceğiz, Ya Olacağız. 
Hedef Bu Olmalı”

Rabia işareti yaparak “Beraber yürüdük 
biz bu yollarda” isimli şarkının sözlerini 
katılımcılarla birlikte söyleyen  Erdoğan, 
katılanların Kurban Bayramı’nı tebrik ede-
rek konuşmasını tamamladı.

Tüm 
Şehitlerimizin 

Ve 
Gazilerimizin 

Bizim 
Nazarımızdaki 

Yeri Aynıdır

“

“
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Büyük zaferin 95. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören 
Anıtkabir’de düzenlendi.  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan başkanlığındaki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı 
dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Başbakan Binali Yıldırım, Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki he-
yet tarafından karşılandı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki, araların-
da TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yıldırım, Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek yargı 
organlarının başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komu-

tanlarının da bulunduğu heyet, Aslanlı Yol’dan geçerek Atatürk’ün 
mozolesine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motif-
li çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okun-
du. 

İstiklal Marşı, tören alanındaki Cumhurbaşkanlığı Bandosu tara-
fından çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı 
Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni 
imzaladı.

30 AĞUSTOS 
ZAFER BAYRAMI
BÜYÜK ZAFERİN 95. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA İLK TÖREN ANITKABİR’DE 
DÜZENLENDİ. CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDAKİ DEVLET 

ERKANI 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ. 
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 “Bu Vatana Canımız Pahasına Sahip Çıkmayı 
Sürdüreceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Aziz Atatürk, büyük zaferin 95. yıl dönümünü bir kez daha if-
tiharla kutluyoruz. Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasının 
müjdecisi olan bu tarihi zaferi, Malazgirt’ten günümüze uzanan 
zorlu mücadele zincirinin çok önemli bir halkası olarak görü-
yoruz. 

30 Ağustos’ta kazandığımız zaferden aldığımız güçle Cumhu-
riyetimizi kurarken hedefimizi muasır medeniyet seviyesinin 

üzerine çıkarmak olarak belirlemiştik. Türkiye çizdiğiniz hedef-
ler doğrultusunda yoluna devam etmektedir.

15 Temmuz gecesi sergilenen destansı direniş, ülkemizin eko-
nomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tüm saldırıları bertaraf 
etme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Sizin, aziz şe-
hitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan bu 
vatana canımız pahasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz.”

Anıtkabir’de devlet erkanının katıldığı töreni geçen yıl olduğu gibi 
vatandaşlar da izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Anıtkabir’e ge-
lişinde ve buradan ayrılışında vatandaşlar sevgi gösterisinde bu-
lundu. Erdoğan, “Dik dur eğilme, bu millet seninle” sloganı ve 
vatandaşın sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi.

 Bu Vatana 
Canımız Pahasına Sahip Çıkmayı 

Sürdüreceğiz

“ “



AK PARTİ EYLÜL 2017  |  16. YILTÜRKİYE BÜLTENİ 

26



AK PARTİ EYLÜL 2017  |  16. YIL

27

Bursa

Çanakkale

Malatya

Antalya

Konya

Trabzon

1
1

1
1

1
1

1
Küba

Peru
Ekvador

KKTC
Azerbaycan

Fransa
Almanya

ABD

Rusya
Katar

Kuveyt

Bahreyn
Ürdün

5
5

4
4
3
3

3
3
3
3
3

2

2
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1

1

Senegal

Gana

Ukrayna
Slovenya
Slovakya

1
1

1
1
1

1

1
1

1
1
1

1

1
1

1
1
1

1

1
1

1
1
1

1

Romanya
Arnavutluk

Polonya
Belarus
Bosna-Hersek

Endonezya
Japonya

Uganda
Kenya
Tanzanya

Madagaskar

Letonya
Estonya



AK PARTİ EYLÜL 2017  |  16. YILTÜRKİYE BÜLTENİ 

28

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuş-
mada, bir süredir Avrupa Birliği ülkele-
rinin Türkiye’yle ilgili olumsuz yaklaşım-
larıyla diğer ülkelerin önüne çıktığının 
görüldüğünü, bu durumda Avrupa ülkele-
rinde ardı ardına yaşanan seçimlerin etkili 
olduğunun bir gerçek olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Avrupa Birliği konusundaki 
yaklaşımını bir kez daha açıklayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: 

“Türkiye, resmi devlet politikası olan 
Avrupa Birliği üyeliği stratejik hedefle-
rinden şüphesiz ki vazgeçmiş değildir. 
Bunu bir kenara koyalım. Önce aday üye-

lik, ardından tam üyelik müzakerelerinin 
başladığı günden beri üzerimize düşen 
görevleri yerine getirdik, getiriyoruz. Biz 
görevimizi yaptık. Avrupa Birliği’nden 
kaynaklı gecikmeleri, bu reformların 
aynı zamanda kendi vatandaşlarımızın 
demokratik ve ekonomik standartlarını 
yükselteceği inancıyla mesele etmedik 
ve yolumuzda ilerledik. Ancak ülkemize 
verdiği sözleri yerine getirmeyen Avrupa 
Birliği’nin dönüp bir de bizi itham etmesi, 
açıkçası katlanılabilir bir durum değildir. 
Daha önce Avusturya, Belçika ve Hollan-
da’nın ve şimdi de Almanya’nın Türkiye 
karşıtlığını kendi seçimlerinin ana tema-
sı haline getirmiş olmasından fevkalade 
rahatsız olduğumuzu ifade etmek iste-
rim.”

“İşinize Bakın. Bizimle Niye 
Uğraşıyorsunuz”

“Adeta gece gündüz Türkiye ile partim 
ile şahsımla yatıp kalkan bu siyaset tar-
zının Avrupa ülkelerine kazandıracağı 
hiçbir şey de yoktur” ifadesini kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gün ola, har-
man ola. Bu şahıslar benim yüzüme nasıl 
bakacak? Ya ben sırtımı dönüp geçece-
ğim ya da onlar sırtını dönüp geçecekler. 
Bunun başka izahı olmaz. İkide bir yatı-
yorlar, kalkıyorlar Türkiye, Erdoğan. Er-
doğan size ne yaptı? Bu seçim Türkiye’de 
mi yapılıyor, Almanya’da mı yapılıyor, işi-

“TÜRKİYE’Yİ SEÇİM MEYDANLARINDA 

MEZE YAPTIRMAYACAĞIZ”
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nize bakın. Bizimle niye uğraşıyorsunuz” 
dedi.

Almanya’daki vatandaşlara seslenen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Aman ha, demok-
ratik hakkınız olan oyunuzu kullanırken 
Türkiye düşmanlarına oy vermeyin” ifa-
desini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam 
etti:

“Varsın ana muhalefet partisi gitsin SDP 
ile iş birliği yapsın. Onlar birbirleri ile bu 
dostluklarını sürdürsünler, ayrı bir konu 
ama ben gerçek manada vatansever, mil-
liyetperver, ülkemin aşığı olan Alman-
ya’daki kardeşlerime diyorum ki, ‘Siz 

Türkiye düşmanlarının kim olduğunu bi-
liyorsunuz, sakın ha onlara oy vermeyin.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 
müktesebat, uyum ve düzensiz göçün ön-
lenmesi konusunda da tüm taahhütlerini 
yerine getirdiğine belirterek, şöyle devam 
etti:

“Şu anda adım atması gereken taraf Av-
rupa Birliği’dir. Ya sözlerini tutup tam 
üyelik sürecinin önünü açacaklar ve dü-
zensiz göçün önlenmesiyle ilgili yüküm-
lülüklerini yerine getirecekler ya da çıkıp 
‘Biz Türkiye ile yola devam etmek iste-
miyoruz’ diyecekler. Başka bu işin çıkışı 
yok, kusura bakmasınlar. Türkiye’yi se-
çim meydanlarında meze yapmaya çalı-

şanlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz, 
bunu böyle bilsinler.

Biz Allah’ın izni, milletimizin birliği ve 
beraberliği, ferasetiyle bu sıkıntıların da 
üstesinden geliriz. Kısa vadeli çıkarla-
rı uğruna Avrupa halklarını Türkiye ve 
onun üzerinden özellikle İslam ve Türk 
düşmanlığı ile dolduranlar uzun vadede 
bunun acısını çok çekeceklerdir. Bugün 
bizi hedef tahtasına koyanların okları, 
tarihi bir hakikattir ki yarın birbirlerine 
dönecektir. Çok geç olmadan Avrupa Bir-
liği organlarını, Avrupa ülkelerini de Tür-
kiye ile ilgili politikalarını hakkaniyete ve 
anlaşmalara uygun şekilde düzeltmeye 
davet ediyoruz.” 
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RÖPORTAJ
“GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN GENÇLERİMİZİN 

HEYECANINA VE ENERJİSİNE İHTİYACIMIZ VAR” 

Osman Aşkın
BAK

Öncelikle hayırlı olsun Sayın Bakanım... 
Genç ve dinamik bir nüfusa sahip ülkemi-
zin Gençlik ve Spor Bakanı olarak göreve 
başladınız... Önümüzdeki dönemde bizleri 
neler bekliyor?
Teşekkür ederim. Yeni kabinemizin tüm ül-
kemize ve milletimize hayırlı olmasını dili-
yorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizim dava 
anlayışımızda makamlar, aziz milletimize 
hizmet yolunda bir vesiledir. Cumhurbaşka-
nımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın ve Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım’ın takdirleriyle şahsıma verilen bu 
kutlu görevde bugüne dek yapılan hizmetleri 
artırarak devam ettirecek, hem gençlik hem 
de spor alanlarında ülkemizi şaha kaldıracak 
projelerle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. 

“Sevginin Sermayesi 
Yoktur”

Maalesef ülkemizde şu an gençlerimiz için 
büyük tehlike arz eden bir madde bağımlı-
lığı sorunu var. Bununla ilgili nasıl bir çalış-
ma yürütmeyi planlıyorsunuz?
Bakanlığımızın da paydaşı bulunduğu ve 8 ba-
kanlıktan oluşan “Uyuşturucu ile Mücadele 
Yüksek Kurulu” kapsamındaki çalışmalar 
çerçevesinde; gençlerin ve gençlik çalışanla-
rının bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve 
mücadelede aktif rol almalarının sağlanması” 
konularında çalışmalarımızı aralıksız sürdü-
receğiz. 

Gençlik ve Spor Bakanı
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Bununla birlikte, sporun beden sağlığına 
faydalarından başka; terör, madde ba-
ğımlılığı gibi kötü ve tehlikeli davranışla-
rın panzehiri olduğu düşüncesiyle sporu 
gençlerimizi arasında yaygınlaştırmaya 
hızla devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız “Bizim naza-
rımızda silahlı terör neyse uyuşturucu 
terörü de o’dur” diyerek; tehlikenin cid-
diyetine temas etmişlerdir. Bizler de bu 
düşünceyi referans alarak madde bağımlı-
lığı ile mücadelemizi bu fikir üzerine inşa 
edeceğiz. 

Türkiye’nin yarınlarını, ne bir terör örgü-
tüne ne de uyuşturucu çetelerine teslim 
etmeye niyetimiz yoktur. 

Bu konuda ailelerimizin de paydaşlığının 
rolü ve önemi çok büyüktür. Onların ço-
cuklarımızı yalnızlığa mahkûm etmeme-
leri, sevgiye muhtaç bırakmamaları, ilgi 
ve şefkatlerini evlatlarımızın üzerinden 
eksik etmemeleri gerekiyor. Çocukla ku-
rulan doğru ve sağlam iletişim ve aradaki 
muhabbet köprüsü, bu topluma sağlıklı ve 
mutlu bir birey kazandırmanın da ilk adı-
mıdır. Kalbî duygular, sevmek, şefkat duy-
mak maddeden üstündür. Çünkü sevginin 
sermayesi yoktur. Yapmamız gereken tek 
şey gidip evladımıza sarılmak, onları ko-
şulsuz ve karşılıksız sevmek, korumaktır.

Gençlerin de sizlerden beklentileri var. 
Hayallerini gerçeğe dönüştürmek is-
teyen gençler için de yeni projeleriniz 
olacak mı? 

Türkiye, her anlamda çok zengin bir ülke... 
Ve bu ülke üreten, düşünen, muhakeme 
eden, geliştiren, çalışan gençlerin omuzla-
rında yükselecek. Onların hayalleri bizim 
heyecanımızdır. Onların hedefi, bizim gele-
ceğimizdir. Dolayısıyla bu anlamda Genç-
lik ve Spor Bakanlığı olarak elimizden ge-
lenin fazlasını yapma gayretindeyiz. 

Bu ülkede AK Parti iktidara geldiğinden 
beri gençlerin sesine, sözüne kulak verili-
yor. Gençlerimiz artık her alanda söz sa-
hibi.

Seçilme yaşının 18’e indirilmesi bizim 
gençliğe güvenimizin, inancımızın referan-
sıdır. Gençlerimize dair ümit ve beklentile-
rimiz de onlara duyduğumuz güvenle doğ-
ru orantılıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız 

da gençlerimizin bu ülke için önemini her 
fırsatta dile getirmişlerdir. Kendilerinin bu 
rehberliklerinden aldığımız ilhamla bizler 
de gençlerimizin girişimcilik potansiyelle-
rini gerçekleştirebilmelerine imkân sağla-
mak amacıyla 18-29 yaş aralığındaki genç 
girişimcilerimize ücretsiz olarak “Uygula-
malı Girişimcilik Eğitimi”ni 81 ilin tama-
mında uyguluyoruz. Verilen eğitim sonrası 
KOSGEB tarafından katılım belgesi alma-
ya hak kazanan genç girişimci adaylarının 
istenen şartları taşıması durumunda belli 
ölçüde destekler sağlayarak iş fikri olan 
gençlerin işyeri açabilmelerine olanak 
sağlıyoruz.

Bunun dışında, gençlik merkezlerimizde, 
gençlik kamplarımızda gençlerimizin eği-
tim ve ilgi alanlarına yönelik kurs, seminer 
ve girişimcilik programları düzenliyoruz. 
Gençlerimizin bu faaliyetlere yoğun bir te-
veccühü söz konusu.. İnşallah önümüzde-
ki süreçte kapasitelerini artırmak suretiyle 
bu çalışmalara devam edeceğiz.

Peki, gençliğimizin gücünü ve kabili-
yetini daha verimli kılmak adına neler 
yapılıyor? 
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Bakanlığımız birimlerinin etkili gençlik 
politikaları oluşturabilmeleri, ihtiyaca 
yönelik proje geliştirebilmeleri, hizmet 
kalitesini arttırabilmeleri, genç hedef kit-
le özelinde planlama yapılırken mümkün 
olan en geniş kitlenin gerçek ve güncel 
verilerine eş zamanlı olarak ulaşabilmele-
ri amaçları ile elektronik ortamda bir veri 
tabanı kurmayı planlıyoruz. 

Gençlik ve Spor Veri Tabanı ile 14-29 
yaş aralığındaki gençlerle ilgili bilimsel, 
güncel ve güvenilir verilerin bir araya ge-
tirilmesi ve analiz edilmesi; bu sayede et-
kili gençlik politikaları oluşturulabilmesi; 
TÜİK, EUROSTAT (Avrupa İstatistik Ko-
misyonu), OECD gibi güvenilir ve güncel 

veri kaynakları ile gençliğin makro ve mik-
ro düzeyde istatistikî analizinin yapılması; 
gençlerin ilgi, istek, sorun ve ihtiyaçlarını 
belirlemeyi hedefliyoruz. 

Yakın zamanda öğrenci kredi-burs 
miktarına dair Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın bir müjdesi oldu; onu bizimle ye-
niden paylaşır mısınız?
Yeni dönemde yükseköğrenimdeki öğren-
cilerimize verilecek kredi ve burs mikta-
rını Sayın Cumhurbaşkanımız televizyon 
ekranları aracılığıyla paylaştı. Lisans öğ-
rencilerimiz için aylık 470 lira, yüksek 

lisans öğrencilerimiz için aylık 940 lira, 
doktora öğrencilerimiz için ise aylık bin 
410 lira burs/kredi ödemesi yapılacak. 
Böylece, 2002 yılında 45 lira olan Burs 
ve Öğrenim Kredisi yüzde 944 artışla 470 
liraya yükselmiş oldu. Ayrıca beslenme 
yardımı da 9,5 liradan 11 liraya yükseltil-
di. Bu rakam 2002 yılında 0,50 kuruştu. 
Böylece yüzde 2200’lük bir artış sağlan-
mış oldu.

“Gençlik heyecandır, aşktır” diyen Sayın 
Cumhurbaşkanımız bu ilgi ve destekleriy-
le her daim gençlerin yanında olduğunu 
göstererek bizlere de bu yolda ilham kay-
nağı oluyor. 

“Üniversite 
Kampüslerine Yeni Yurtlar 

Yapıyoruz”

KYK’ya bağlı yurtlar ile ilgili bir değişik-
lik, yenilik planınız var mı? 
Türkiye’de, AK Parti iktidarları döneminde 
her alanda olduğu gibi gençlere verilen 
hizmetler anlamında da büyük atılımlar 
gerçekleşmiştir. 2002’de KYK’ya bağlı 190 
yurtta 182 bin 258 olan yatak kapasitesi, 
bugün itibariyle 752 yurt bünyesinde 615 
bin 823 yatak kapasitesine ulaşmıştır. 
Gençlerimizin barınma ihtiyaçlarına dona-
nımlı ve modern yurt binaları ile cevap ver-
mek en büyük arzumuzdu ve bu çok şükür 
partimiz iktidarlarına nasip oldu.
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Gençlerimize daha kaliteli ve daha iyi hiz-
met verebilmek amacıyla çalışmalarımızı 
artırarak sürdüreceğiz ve daha fazla gen-
cimize kucak açabilmek için yurt kapasi-
temizin arttırılması yönünde yatırımlar 
yapacağız. 

Üniversite kampüslerimizin içerisindeki 
yurt projelerimizin yapımına başladık ve 
hızla devam ediyoruz. Bu üniversiteleri-
mizin içinde bir kısmında inşaat başladı, 
bir kısmı proje aşamasında. İnşallah 2 yıl 
içinde bu yurtlarımız da hizmete girecek 
ve gençlerimize konfor ve kolaylık sağ-
layacak. Buralarda öğrencilerimiz için 
planlanmış sosyal donatılardan yurtlarda 
kalan öğrencilerimiz de faydalanabilecek.

Son olarak gençlere iletmek istediğiniz 
bir mesaj var mı?
Biz genç kardeşlerimizle her ortamda ve 
her fırsatta iç içeyiz. Bu güzel birlikteliğe 
devam edeceğiz. 2023’te lider ve güçlü bir 
Türkiye, millet olarak hepimizin ortak he-
def ve arzusu.. Bu yolda kıymetli gençleri-
mizin aşkına, heyecanına ve enerjisine her 
zamankinden çok ihtiyacımız var. Bu kutlu 
dava, bu ortak emel uğruna birbirimize ke-
netlenerek, birlik ve beraberlik içinde gele-
cek yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.

Yeni eğitim-öğretim döneminin de bu ve-
sileyle hayırlı olmasını diliyor, aziz mille-
timizi ve tüm genç kardeşlerimi sevgiyle, 
muhabbetle selâmlıyorum.

Bu Ülke Üreten, 
Düşünen, Muhakeme Eden, Geliştiren, 

Çalışan Gençlerin Omuzlarında 
Yükselecek

“

“
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdo-
ğan, 1071 Malazgirt Anıtı’nın bulunduğu 
alanda düzenlenen Anadolu’nun Fethi 
Malazgirt 1071 Anma Programı’nda halka 
hitap etti. 

Türkiye’nin dört bir yanından Malazgirt’e 
gelen vatandaşları selamlayarak, konuş-
masına başlayan  Cumhurbaşkanı  Erdo-
ğan, “Gönlü bizimle beraber olan dün-
yanın dört bir yanındaki kardeşlerime 
Malazgirt’ten sevgilerimi, saygılarımı 
gönderiyorum” diye konuştu.

Vatandaşlara, “Malazgirt Zaferi’nin 
900’üncü yıl dönümünde yazılan o güzel 
marşta ne diyor?” diye soran Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, marşın, “Yiğitler kan döker, 

bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan ol-
maya. Kızılelma’ya hey  Kızılelma’ya, En 
güzel marşını vurmadan mehter, ya Al-
lah, Bismillah, Allahuekber” mısralarını 
okudu.

Sultan Alparslan’ın 946 yıl önce bir cuma 
günü Malazgirt’te kazandığı zaferle Ana-
dolu’yu ebedi yurt yapacak adımı attığını 
belirten  Cumhurbaşkanı Erdoğan,  “Bir 
elinde al bayrağı, diğer elinde yeşil san-
cağıyla Anadolu’ya Malazgirt’ten girip 
Avrupa’nın ortalarına kadar şanla şerefle 
zaferle yürüyen ecdadımızla iftihar ediyo-
ruz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Sultan Alpars-
lan’ın, savaşmak için ordusunun önüne 

geçtiğinde “Şehit olursam bu beyaz el-
bisem kefenim olsun, zaferi kazanırsak 
istikbal bizimdir” dediğini anımsatarak, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerçekten de bu zafer milletimize yeni 
bir vatan, yeni bir istikbal kazandırdı. 
Malazgirt Zaferi’nden sadece 4 yıl sonra 
1075’te İznik’te bu coğrafyadaki ilk dev-
letimizin, Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
kuruluşunu ilan ettik. Yaklaşık iki asır 
sonra da dünyanın gördüğü en büyük 
devletlerden biri olan Osmanlı çınarı 
Anadolu’da kök salmaya, yedi iklim, dört 
kıtayı gölgesi altında toplamaya başladı. 
946 yıldır bu vatanı korumak için gözle-
rini kırpmadan canlarını veren tüm şe-
hitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 

“ANADOLU’NUN FETHİ 
MALAZGİRT 1071”
CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 1071 MALAZGİRT ANITI’NIN BULUNDUĞU 

ALANDA DÜZENLENEN ANADOLU’NUN FETHİ MALAZGİRT 1071 ANMA PROGRAMI’NDA 
HALKA HİTAP ETTİ. 
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Bu uğurda ölümü göze alarak mücadele 
eden tüm gazilerimize Allah’tan sağlık, 
sıhhat, afiyetler diliyorum. İstiklali ve is-
tikbali için aynı mücadeleyi verecek tüm 
evlatlarımızın yolu açık olsun.

Anadolu, ey Anadolu cennet vatan Ana-
dolu, altı kanla üstü çileyle yoğrulmuş 
Anadolu. Ecdadın emaneti, geçmişimiz 
Anadolu. Çocuklarımıza bırakacağımız 
en değerli mirasımız Anadolu. Bugün 
tam 946 yıldır bizimlesin, bunca yıldır 
doğudaki ve batıdaki, kuzeydeki ve gü-
neydeki kardeşlerinin hem köprüsü hem 
umudu oldun. Bugün de tüm soydaşla-
rının, tüm dindaşlarının umudu olmaya 
devam ediyorsun. Yazık sana ağlamayan 
şaire, yazık sana titremeyen vicdana, 
yazık sana uzanmayan ellere, yazık seni 
kurtarmayan insana. Ey Anadolu sen ki 
asırlarca hem Yavuz’u hem Yunus’u bağ-
rında yaşattın, sen ki asırlarca sevgiyle 
bakanı yüreğinle düşmanlıkla bakanı 
bileğinle karşıladın. Bir asır önce senin 
kollarını, kanatlarını budamakla kalma-
yıp kalbini de yerinden söküp çıkarmaya 
niyetlendiler. Galiçya’dan Yemen’e, Trab-
lus’tan Kafkasya’ya kadar dört bir yanın-
dan saldırıya uğradın ama Çanakkale’de, 
Dumlupınar’da, 15 Temmuz’da Türk mil-
leti sana öyle bir sarıldı, öyle bir sahip 
çıktı ki tüm dünya şaştı kaldı.”

“Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu 
toprak, bir devrin battığı yerdir, eğil de 
kulak ver bu sessiz yığın, bir vatan kalbi-
nin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun 

sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu’n-
da, istiklal uğrunda, namus yolunca can 
veren Mehmed’in yattığı yerdir” dizeleri-
ni okuyan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, de-
ğerlendirmelerine şöyle devam etti:

 “Her tümseğinin altında bir şehit yatma 
pahasına da olsa Türk milleti bağımsızlı-
ğından ve namusundan vazgeçmedi. İşte 
bunun için Anadolu’daki hikayemizin 
başladığı yeri Malazgirt’i yani şu toprak-
ları asla unutmamalıyız.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarihi öğren-
meyenler, onu tekrar yaşamak zorunda 
kalırlar. Maalesef ülkemizde, Malazgirt 
Zaferi uzun zaman ihmal edildi. Anado-
lu’daki varlığımızı bin yıl önceki Malaz-
girt’i atlayıp, Anadolu’daki zayıf bağlantı-
larla daha eskilere götürme çabası belki 
iyi niyetliydi ama beyhudeydi. Malazgirt’i, 
devleti yönetenler unutsa da bu millet 
unutmadı. İşte çağrımızı yaptık ve bugün 
millet Malazgirt’te” ifadelerini kullandı.

Milletle iftihar ettiğini belirten  Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Rabbime hamd edi-
yorum. ‘Ya Rab bu kulunu bu milletin bir 
ferdi olarak yarattın.’ Ne kadar çalışsak 
az. Çok çalışacağız. İnşallah önümüzdeki 
yıl Malazgirt bir başka olacak.” dedi. Ma-
lazgirt’in imarını farklı bir proje ile ele 
alacaklarını belirten  Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Malazgirt’teki törenleri çok daha 
farklı hale getireceklerini bildirdi.

Her Tümseğinin 
Altında 

Bir Şehit Yatma 
Pahasına Da Olsa 

Türk Milleti 
Bağımsızlığından 

Ve 
Namusundan 
Vazgeçmedi “

“
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RÖPORTAJ
 “CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ, DAHA GÜÇLÜ 
VE DAHA VERİMLİ ÇALIŞAN BİR TBMM ORTAYA 

ÇIKARACAK”

MEHMET
MUŞ

Genç bir siyasetçi olarak AK Parti’de 
siyaset yapmanın önemi nedir? AK Par-
ti’nin gençliğe bakışını nasıl görüyorsu-
nuz?
Cumhurbaşkanımız ve Liderimiz Recep 
Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta ifade ettiği 
gibi AK Parti sıradan bir siyasi parti de-
ğildir. AK Parti; bir davası ve medeniyet 
tasavvuru olan, kökü mazide gözü atide 
olan şuurlu bir harekettir. Bu siyasi hare-
ket, tıpkı Mehmet Akif’in işaret ettiği gibi, 

tıpkı Üstad Necip Fazıl’ın vurguladığı gibi 
gençliğe ayrı bir önem veren, gençliğe 
umut bağlayan bir harekettir. Bu dava için; 
vatan, devlet, bayrak, millet sevgisi olan, 
iman ve irfan sahibi gençler yetiştirmek 
çok önemlidir. Çünkü böyle bir gençlik, 
geleceği inşa ederse Türkiye daha güçlü, 
daha müreffeh bir ülke konumuna gele-
cektir. Çünkü böyle bir gençlik ile bu dava 
baki kalacaktır. İşte bu şuurla AK Parti, 
gençliğe hep ayrı bir önem vermiştir. Siya-
sette gençlerin önünü açmıştır.

Esasen AK Parti; siyasette gençlik dina-

mizmi ile tecrübeyi bir potada eritmeyi 
başarabilen tek partidir. Parti kadroları-
mıza baktığınız vakit, geçmişte AK Parti 
gençlik kollarında görev yapan birçok ar-
kadaşımızın bugün partide Milletvekilliği, 
MKYK üyeliği, Grup Başkanvekilliği, Ge-
nel Başkan Yardımcılığı gibi çok önemli 
görevlerde bulunduğunu görürsünüz. Bu 
makamlarda bulunan tüm arkadaşlarımız 
büyük bir başarıyla bu görevlerin üstesin-
den gelmiştir. Hepsi partimize çok büyük 
katkılarda bulunmuştur.

Siyasette genç zihinlere fırsat tanımak, 

AK Parti Grup Başkanvekili
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gençlere önemli görevler vermek; hem 
hücre yenilenmesine, hem de yeni fikirle-
rin, yeni bakış açılarının Türkiye’ye kazan-
dırılmasına vesile olmaktadır. Bu anlamda 
AK Parti; siyaset kurumuna “gençliğe gü-
ven” geleneğini kazandırmıştır. 

Yine biliyorsunuz 16 Nisan’da referandu-
ma sunulan Anayasa Değişikliği teklifi-
mizde 18 yaşındaki gençlerimize seçilme 
hakkını teklif etmiştik. Bazı muhalefet par-
tileri bu düzenlemeye şiddetle karşı çıka-
rak adeta Türk gençliğini hor görmüşlerdi. 
18 yaşında bir gencin seçme hakkına sahip 
olabileceği fakat seçilemeyeceğini iddia et-
mişlerdi. Biz de hep şunu söylemiştik; Bi-
zim gençlerimiz hem seçmeyi, hem de mil-
lete hizmet için seçilmeyi haketmektedir. 
Zira biz biliyoruz ki Türk gençliğine fırsat 
tanındığında, onlara uygun ortam sağlan-
dığında Türkiye’ye çok büyük hizmetlerde 
bulunacaklardır. Nitekim aziz milletimiz 
de 16 Nisan’da bu düzenlemeye Evet diye-
rek bu görüşümüzü desteklemiştir.

“AK Parti’nin Gençlik 
Kollarına Üye Olmak, 

Görev Almak, Parti 
Çalışmalarına Katılmak 
Adeta Bir Okul Gibidir”

AK Parti’nin hemen hemen her kademe-
sinde görev almış bir kardeşiniz olarak 
şunu ifade etmek isterim ki; AK Parti’nin 
gençlik kollarına üye olmak, görev almak, 
parti çalışmalarına katılmak adeta bir okul 
gibidir. Orada hem dava şuurunu, hem teş-
kilat ahlakını, hem de erdemli siyaset ile 
dava kardeşliğini öğrenirsiniz. Orası ülke-
ye hizmete talip olanlar için sağlam bir alt 
yapı oluşturur. Orada edindiğiniz tecrübe-
ler sizin için çok kıymetlidir. Bu minvalde 
genç kardeşlerimizi AK Parti çatısı altında 
hayırlı çalışmalara, güzel hizmetlere davet 
ediyorum.

TBMM’de AK Parti grubu olarak yoğun 
mesai harcıyorsunuz, Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte 
TBMM’nin önemi nasıl şekillenecek?
Demokrasinin en önemli kaidelerinden bi-
risi güçler ayrılığı ilkesidir. Bu ilke demok-
rasinin olmazsa olmazıdır.  İşte Cumhur-
başkanlığı Sistemi, keskin güçler ayrılığı 
ilkesine dayanan çok daha demokratik bir 

sistemdir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi’n-
de yürütme erki ayrı, yasama erki ayrı 
bir sandıkla iş başına gelmektedir. Yani 
yürütme, yasama organının içerisinden 
çıkmamaktadır. Bu da erklerden birinin 
diğerini yönetmesi durumunu ortadan 
kaldırmaktadır. Bu sistemle kanun yapma 
faaliyeti tamamen TBMM’ye ait olacaktır. 
Yani mevcut sistemde olduğu gibi yürütme 
erki “Kanun Tasarısı” aracılığıyla yasama 
faaliyetine katılamayacaktır. Meclis, temel 
işlevi olan kanun yapma konusunda tek 
yetkili mercii olacaktır. Yürütme erki ise 
yasamanın çizdiği çerçeve içerisinde yani 
Anayasa ve kanunlar ile ülkeyi yönetecek-
tir. 

“Demokrasinin En Önemli 
Kaidelerinden Birisi 

Güçler “Ayrılığı İlkesidir”
Biliyorsunuz referandum sürecinde Ana 
Muhalefet, Cumhurbaşkanlığı Kararna-
meleri üzerinden bir dezenformasyon 
yapıyordu. Oysa biz milletimize hep şunu 
anlattık; kararnameler kanun gücünde de-
ğildir ve Meclis bir yasa çıkardığı vakit, ka-
rarname geçersiz olacaktır. Yine kanunla 
düzenlenmiş bir konuda Cumhurbaşkanlı-
ğı kararnamesi çıkarılamaz ve kararname-

ler kanunlarla çelişemez. Keza biliyorsu-
nuz temel hak ve hürriyetlerle ilgili olarak 
da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıka-
rılamamaktır. Bütün bu hakikate rağmen 
ana muhalefet bu gerçeği çarpıtarak algı 
operasyonu yürüttü. Fakat milletimiz el-
bette bunlara kulak asmadı ve sandıkta 
gereğini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin TBMM’yi 
güçlendirecek bir diğer tarafı da milletve-
kili sayısının 600’e çıkarılmasıdır. Bu an-
lamda nüfusa oranla Avrupa ülkelerinden 
daha az sayıda parlamentere sahip olan 
TBMM, daha geniş bir temsil imkanına 
erişecektir.

 
Yine Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle büt-
çe onaylama yetkisi tamamen TBMM’nin 
elinde olacaktır. Burada meclisin elinden 
alınmış hiçbir yetki yoktur.

Tüm bu nedenlerle 2019 sonrası daha 
güçlü bir TBMM göreceğiz. İnşallah yeni 
sistemle birlikte daha etkin çalışan, daha 
verimli bir TBMM ortaya çıkacaktır.

AK Parti’nin girdiği her seçimden za-
ferle çıkmasını nasıl açıklayabiliriz?
AK Parti’nin girdiği her seçimden başa-
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rıyla çıkmasının en önemli nedeni; AK 
Parti’nin tüm politikalarını milletin belir-
lemesidir. AK Parti’nin kurucusu millettir. 
Partinin Genel Başkanı Milletin Adamı 
Recep Tayyip Erdoğan’dır. AK Parti’nin 
yolunu millet tayin eder. Biz milletin his-
siyatına tercüman olan ve milletin yaşam 
standartlarını yükseltmek için gecesini 
gündüzüne katarak çalışan bir partiyiz. Bi-
zim politikalarımızın özünde insan odaklı 
bir yaklaşım vardır. Biz “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın” düsturunu kendimize ilke 
olarak benimsemiş bir partiyiz.

“AK Parti’nin Kurucusu 
Millettir”

Bakın şöyle bir son 15 yılı incelediğimizde 
millete rağmen AK Parti iktidarının önünü 
kesmeye çalışanların nasıl mağlup olduğu-
nu ama arkasına milleti alan AK Parti’nin 
nasıl büyük başarılar elde ettiğini görür-
sünüz. Yargı vesayeti, sokak olayları, ka-
patma davası, muhtıra, 17-25 Aralık yargı 
darbesi, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi 
gibi birçok kirli tezgahı milletin yardımıyla 
bozduk. Çünkü millet AK Parti’ye yapılan 
haksızlıkları kendisine yapılmış gibi kabul 
etti ve hemen AK Parti’nin yanında pozis-
yon aldı.
 
Bununla birlikte AK Parti, Türk siyasetine 
hizmet odaklı siyaset anlayışını getirmiştir. 
Mega projeler, dev hizmetler bir bir devre-

ye konulmuştur. Milletin kaynakları mil-
lete harcanmıştır. Mesela çok uzatmadan 
sadece ulaşım ve sağlığı ele aldığımızda 
Türkiye’nin 15 yılda nasıl çağ atladığını 
vatandaşlarımız bizzat yaşayarak gördü. 
Hava yolları halkın yolu oldu, hastaneler 
hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşla-
rımızın oldu. Hastane kapılarında çeki-
len çileler bitti. İlaç kuyrukları sona erdi. 
Yurdun her tarafı duble yollarla donatıldı. 
Türkiye’nin her bir köşesine internet ulaş-
tırıldı. Gençlerimiz bilgiye daha rahat ulaş-
maya başladı.

Yine AK Parti; Türkiye’nin kronik sorunla-
rını kendinden önceki iktidarlar gibi hiçbir 
zaman halı altına süpürmemiş bilakis bu 
problemlerin üstüne gitmiş ve çözümü 
için cesur adımlar atmıştır. Terör belasıy-
la her anlamda nasıl mücadele ettiğimizi 
tüm milletimiz görüyor. Devlet tüm imkan-
larıyla terör örgütünün üstüne gidiyor. Yer-
li bir savunma sanayi oluşturularak dışa 
bağımlılık azaltılıyor. 

Bununla birlikte AK Parti; hiçbir zaman 
seçim odaklı popülist söylemlerin peşine 
takılmamıştır. AK Parti yapamayacağı hiç-
bir vaatte bulunmamış, verdiği tüm vaatle-
ri de bir bir yerine getirmiştir. Hatta tüm 
bu vaatleri takvimlendirerek yapmıştır. 
İşte bunun içindir ki AK Parti ile millet 
arasında bir güven tesis edilmiştir. Millet, 
AK Parti’ye güvenmiş ve bu güvenin boşa 
çıkmadığını geçmiş icraatlarla görmüştür. 
Aynı şekilde Millet ile Liderimiz Recep 

Tayyip Erdoğan arasında da çok güçlü bir 
bağ oluşmuştur. Bu bağ samimiyet, vefa, 
dürüstlük, kadirşinaslık gibi birçok duygu-
yu barındıran güçlü bir bağdır. Millet kendi 
sinesinden çıkmış, kendisi gibi refleksler 
veren, samimi, dürüst, çalışkan Lidere 
yani Recep Tayyip Erdoğan’a güvenmek-
tedir. Allah’ın izniyle bu güven hep baki 
kalacak ve AK Parti’nin başarıları artarak 
devam edecektir.

TBMM Genel Kurul çalışmalarında za-
man zaman yaşanan gerginlikleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Evvela şu hususu belirtmeliyim ki son yap-
tığımız içtüzük değişikliği öncesi, Mecliste 
CHP ve HDP grupları TBMM çalışma-
larını akamete uğratmak için içtüzüğün 
vermiş olduğu her türlü imkanı suistimal 
ederek kullanıyorlardı. Yani meclisin asli 
görevi olan yasa çıkarma faaliyetini açıkça 
engellemeye çalışıyorlardı. Mesela CHP 
öyle bir tavır içerisindeydi ki adeta bize 
şunu söylüyorlardı; “CHP’nin istemediği 
hiçbir yasa Meclisten çıkamaz” Bu tek 
parti zihniyetinin dayatmacı kafasının ürü-
nüdür. İşte bu zihniyet mecliste her türlü 
gerilimi yarattı. Komisyonlarda konuşma 
süresi suistimallerinden tutun da, genel 
kurulda kürsü işgaline kadar her türlü 
yola tevessül ettiler. Bütün bunların neti-
cesinde genel kurul çalışmaları sabahlara 
kadar uzadı. Bunun doğal sonucu olarak 
Milletvekillerinde gerilim arttı. Büyük tar-
tışmalar yaşandı. Düşünün karşınızda bir 
muhalefet grubu var ve “Ben fiili olarak 
direnip bu yasa değişikliğini çıkarttır-
mayacağım” diyor. Yani milletin kendisine 
vermediği çoğunluk yetkisini kaba kuvvet-
le almaya çalışıyor. Milletin kürsüsünü iş-
gal ediyor ve “Gücün yetiyorsa gel beni 
buradan çıkart” diyor. Ne yapacaksınız? 
Milletin kürsüsünü onlara mı bırakacak-
sınız? Meclisi çalıştırmayacak mısınız? 
Elbette çalıştırdık ve çalıştırmaya devam 
edeceğiz. Bakın Anayasa değişikliği görüş-
melerinde biz bunları yaşadık. Meclisten 
bu değişikliğin geçmemesi için, yani son 
kararı milletin vermemesi için her şeyi 
yaptılar. Düşünün oy kabinine girip daki-
kalarca oradan çıkmadılar. Bu anlayışta 
bir muhalefet olur mu?  Milletten korku-
yorsan, milletin kararından çekiniyorsan o 
zaman niye siyaset yapıyorsun?

Bir de CHP ve HDP gruplarında şöyle bir 
yanlış anlayış var; “Biz muhalefetiz bu-
radan iktidar grubuna her türlü iftirayı, 
hakareti, suçlamayı yaparız ama onlar 
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sessizce bunları kabul etmeli” Biz AK 
Parti grubu olarak böyle bir anlayışı kabul 
etmiyoruz. Biz genel kurulda her türlü ha-
karete ve iftiraya hak ettiği şekilde cevap 
veririz. Millete hizmet eden, millet için 
çalışan AK Parti’nin hakkını, hukukunu 
kimseye çiğnetmeyiz. Meydanı boş bırak-
mayız. Muhalefet ne kadar konuşuyorsa 
biz de o kadar konuşup suçlamaların hep-
sine tek tek cevap veririz. Muhalefetin söz 
hakkına saygı duyarız ama bizim de söz 
hakkımıza saygı duyulmasını isteriz. Nite-
kim mecliste de böyle yapıyoruz.

Son olarak MHP Grubu’nun özellikle son 
dönemlerde ortaya koyduğu yapıcı mu-
halefet anlayışına değinmek istiyorum. 
Önyargıdan uzak, diyaloga açık ve yapıcı 
yaklaşımlarıyla TBMM çalışmalarına çok 
ciddi katkıda bulundular. Özellikle Anaya-
sa Değişikliği sürecinde CHP ve HDP’nin 
her türlü algı operasyonuna rağmen bu 
değişikliklerin millete gitmesi konusunda 
ciddi bir irade ortaya koydular. Bu anlam-
da kendilerine teşekkür ediyoruz.

“Biz İstiyoruz Ki Mecliste 
Tüm Gruplar Yıkıcı Değil; 

Yapıcı Bir Muhalefet 
Anlayışı Sergilesin”

Biz istiyoruz ki Mecliste tüm gruplar yıkı-
cı değil; yapıcı bir muhalefet anlayışı ser-
gilesin. Özellikle terörle mücadele ve dış 
politika gibi milli konularda siyasi kaygılar 
bir yana bırakılsın ve milli bir duruş ser-
gilensin. 

Türkiye ekonomisinin AK Parti öncesi 
ve sonrası olarak nasıl değerlendire-
bilirsiniz?
Aslında bu karşılaştırmanın önümüzdeki 
nesillere Türk iktisat tarihinde başarısızlık 
ve başarı örnekleri olarak okutulacağını 
düşünüyorum. Bilindiği üzere AK Parti 
iktidara geldiğinde adeta bir ekonomik 
enkaz devralmıştı. Türkiye, tarihinin en 
büyük ekonomik krizlerinden biriyle mü-
cadele ediyordu. Türkiye’yi bu noktaya 
sadece belirli bir ideoloji, belirli bir siyasi 
parti ve belirli bir ekonomik anlayış getir-
medi. 1991 yılından sonra yapılan birikim-
li yanlışların neticesinde önce 1994, sonra 
1999 ve en son olarak da 2001 krizlerini 
yaşadık. Tüm bunların arka planında kısa 
ömürlü koalisyon hükümetleri, bu hükü-

metlerin hayatta kalabilmek adına başvur-
duğu popülist politikalar ve tüm bunların 
neticesinde piyasalarda oluşan güven bu-
nalımları vardır. 

İşte AK Parti’yi güçlü bir şekilde iktidara 
getiren de bu ekonomik, sosyal ve politik 
güvensizlikten çıkabilme adına millette 
oluşan umuttu. Aynı şekilde AK Parti’yi 
bugüne değin daha da güçlendirerek ikti-
darda tutan da bu güvensizliği yıkıp yerine 
güveni, istikrarı ve bunların sonucu olarak 
refah ve kalkınmayı ikame etmesidir.
 
İktidara geldiğimiz ilk yıllarda birikmiş 
ve kronikleşmiş kırılganlıkları asgariye 
indirerek büyümeyi yakalamaya çalıştık. 
Birkaç yıl sonra ise artık makroekonomik 
istikrar üzerine oturmuş, sosyal yönü güç-
lü bir büyüme sistemi kurduk. Bu sistemi-
mize güvendiğimiz için IMF’nin ekonomik 
vesayetine son verdik. Bu sistem sayesin-
de küresel krizden en erken ve en güçlü 
çıkan ülkelerden biri olduk. Artık kendi ya-
rattığı krizlerde boğuşan Türkiye’den, kü-
resel krizlerden başarılı çıkan bir Türkiye 
haline geldik.  Kendi deremizde boğulma-
mak için çırpınan bir ekonomiden, küresel 
okyanuslardan sağsalim, zorlanmadan çı-
kan bir ekonomi haline geldik. 

Bu ekonomik başarı hikâyesini sadece iç 
piyasalar değil, güçlü bir şekilde yabancı 
sermaye de satın almıştır. Geçtiğimiz 15 
yılda Türkiye ekonomisine önemli bir sevi-
ye atlattık. Artık Türkiye ekonomisine yeni 
bir seviye atlatmak için üretim yapısını de-
ğiştirmede, üretimi millileştirmede büyük 
bir gayret içerisindeyiz. Bu sebeple bunun 
hem politik hem ekonomik bedellerini 
ödetmeye çalışıyorlar. Gezi olaylarından 
17-25 yargı darbe girişimine, ekonomik 
kurumlarımıza yapılan saldırılardan 15 
Temmuz FETÖ darbe girişimine değin 
siyasetin doğal akışının dışında yapay 
krizlere başvuruyorlar. Çünkü biliyorlar ki 
Türkiye’nin ekonomik büyümesi sadece bir 
ekonomik büyüme değildir. Aynı zamanda 
diplomasi gücünün artması, bölgesel/kü-
resel nüfuzun artması da demektir. 

Türkiye’nin 

Ekonomik Büyümesi 

Sadece Bir Ekonomik 

Büyüme Değildir. Aynı 

Zamanda Diplomasi 

Gücünün Artması, 

Bölgesel/Küresel 

Nüfuzun Artması Da 

Demektir

“
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RÖPORTAJ
“AK PARTİ, BUGÜN TÜRKİYE’DE GENÇLİĞE EN 

FAZLA ÖNEM VEREN SİYASİ HAREKETTİR”

MELİH
ECERTAŞ
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı

AK Parti’de genç olarak siyaset yapmanın 
önemi nedir? AK Parti’nin gençliğe bakışını 
nasıl görüyorsunuz?
AK Parti, bugün Türkiye’de gençliğe en fazla 
önem veren siyasi harekettir. Zaten partimizin 
her seçimden oylarını arttırarak çıkmasında 
gençliğin dinamizmini ve heyecanını arkasına 
almasının büyük payı olduğunu düşünüyorum. 
Partimizin her kademesinde ve her düzeyinde 
genel merkezimizden belde ve mahalle 
teşkilatlarımıza kadar gençlerin doğrudan 
temsil edildiği, karar süreçlerine katıldığı 
bir yapıda çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Ben, Genel Merkez Gençlik Kolları başkanı 
olarak partimizin en üst karar organı olan 
MKYK ve MYK’da doğal üye olarak yer 
alıyorum. İllerimizde, ilçelerimizde ve belde/
mahalle teşkilatlarımızda da aynı şekilde 
genç kardeşlerimiz tüm karar organlarında 
bulunuyorlar. Fakat bununla da sınırlı değil; 
partimizin ana kademesi hangi esaslara göre 
örgütlendilerse o şekilde ve kapsamda gençlik 
kollarımız da Türkiye’nin her yerinde aynı 
şekilde örgütleniyor, çalışmalar yürütüyor. 
Gençlik teşkilatlarımızı güçlendiren en önemi 
faktör elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 
bizlerin önünü açması ve gösterdiği yüksek 
liderliktir. Sadece gençlik kollarımızın varlığı 
değil bugün partimizin üst yönetiminde 
büyük çoğunlukla gençlik kollarımızdan 
yetişen isimlerin bulunduğunu gözlemliyoruz. 
Genel Başkan Yardımcılarımız, Grup 
Başkanvekillerimiz, zaten belediye 
başkanlarımızı ve milletvekillerimizi 
saymamıza bile gerek yok. 16. yılın sonunda 
iftiharla görüyoruz ki AK Parti kendi 
kadrolarını aynı zamanda büyük bir siyaset 
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okulu olarak gördüğümüz gençlik 
kollarımızın içerisinden yetiştiriyor. 
Gelecekte de Türkiye’de siyasete damgasını 
vuracak isimlerin, çok değerli kadroların 
gençlik kollarımızdan, partimizin 
teşkilatlarının eğitiminden geçen isimler 
arasından çıkacağını düşünüyoruz. 
Partimiz, gençlere güvenen, onlara 
güvenen, Türkiye’nin hem bugününde 
hem de geleceğinde gençlerin güçlü 
şekilde var olacağını düşünen bir anlayışla 
siyasete bakmaktadır. Bunun en somut 
yansımasını 16 Nisan Referandumunda 
gördük. Seçilme yaşı 18’e indirildi. Eski 
Türkiye’nin vesayetçi zihinlerine karşı 
gençlerin önünü her zaman açmaya 
gayret eden Cumhurbaşkanımızın 
gayretleriyle bunu başardık. 18 yaş 
reformunun hemen arkasından yapılan 
Olağanüstü Büyük Kongre’mizde iki 
kardeşimiz MKYK üyeliğimize seçildi. 
Şu an sürdürmekte olduğumuz kongre 
süreçlerinde Cumhurbaşkanımız mutlaka 
genç isimlerin listelerde yer bulması 
yönünde telkinlerde bulunuyor. İl il, ilçe 
ilçe listeler üzerinde daha fazla gencin 
ve kadının siyasete kazandırılması için 
bizleri sürekli uyarıyor. Sadece vaatlerde, 
kuru nutuklarda gençliğin öneminden 
bahsetmek yerine AK Parti’de gençler, 
güçlü şekilde var oluyor; partimizin tüm 

önemli kurullarında yer alıyor, çünkü 
AK Parti, gençliğe güveniyor. Gençliğin 
dinamizminin, ufkunun ve hayallerinin 
ülkemize büyük katkılar getireceğine 
inanıyoruz.

Gençlerin AK Parti’ye bakışı sizce nasıl? 
Gençlere AK Parti’yi anlatabilmek için 
ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? 
AK Parti Gençlik Kolları olarak tüm Türkiye 
gençliğini hedef kitlemiz olarak belirledik 
ve bu doğrultuda ulaşılmadık genç 
kalmaması için çalışıyoruz. Bu düşünceyle 
Genç Kürsü çalışmalarımızla sözleri 
tamamen genç kardeşlerimize veriyoruz. 
Milletvekillerimiz, bakanlarımızla 
gidiyoruz ve kardeşlerimizi dinliyoruz. 
Onların düşüncelerini partimizin üst 
yöneticileriyle buluşturuyoruz, hayallerini, 
fikirlerini özgürce anlatabilecekleri 
ortamlar hazırlıyoruz. Birebir çalışma 
yürütmek bizim siyaset anlayışımızın 
temelidir. Sandık esaslı şekilde genç 
kardeşlerimize ulaşmaya, onlara 
kendimizi, partimizi ve özelde gençlik 
kollarımızın çalışmalarını anlatmaya 
çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizlere 
her zaman söylediği gibi yüz yüze, gönül 
gönüle çalışmalar yürütmek bizim 
siyasi ahlakımızın da hedeflerimizin 
de bir gereğidir. Teşkilatlarımızı aynı 
zamanda gençlerimizin kendilerini 
geliştirebilecekleri, fikirlerini 
olgunlaştırabilecekleri bir platform olarak 

AK Parti’de 
Gençler, Güçlü 

Şekilde Var 
Oluyor; Partimizin 

Tüm Önemli 
Kurullarında Yer 
Alıyor, Çünkü AK 
Parti, Gençliğe 

Güveniyor “

“
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görmelerini istiyoruz. Bunun için eğitim 
programları düzenliyoruz, kardeşlerimizin 
gelişimlerine her türlü katkıyı sunmaya 
çalışıyoruz. Tüm bunların sonucunda 
sevinerek görüyoruz ki gençler arasında 
AK Parti’ye, Cumhurbaşkanımıza olan 
teveccüh her geçen zamanda artıyor. Şimdi 
gençlik adına da Cumhurbaşkanımızın 
Genel Başkanımız olarak partimize 
dönüşünün ardından yeni bir heyecanın 
başladığını görüyoruz. Ana kademe 
kongrelerinin tamamlanmasının ardından 
başlayacak gençlik kolları kongrelerimizle 
yeni bir heyecan dalgasının teşkilatlarımızı 
saracağını düşünmekteyiz. Bu heyecan 
2019’da hem yerelde hem genelde hem 
de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bizleri 
başarıya taşıyacak en önemli gücümüz 
olacaktır.

AK Parti Gençlik Kolları’nın farkını nasıl 
anlatırsınız?
Cumhurbaşkanımız, AK Parti 
kuruluşundan itibaren gençleri yedek 
kulübesinden çıkarmış AK Parti’nin 
her kademesinde görev vermiştir. 
Partimizin en üst kademesi olan Merkez 
Yürütme Kurulunda gençleri temsilen 
Gençlik Kolları Başkanına yer vermiştir. 
Ayrıca Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 
hedeflerine ulaşmasında gençlerin ne 
kadar önemli  bir yere sahip olduğunu 

her  zaman vurgulamıştır. Bizler ise 
Cumhurbaşkanımızın sıkça vurguladığı 
gibi slogan gençliği değil; icraat gençliği, 
eylem ve fikir gençliği olma yolunda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AK 
Parti’nin Türkiye’de ve bölgemizdeki 
gençlik örgütlerinden en önemli farkı 
budur diyebilirim. Yönetim yapısı 
içerisinde ehliyetin ve liyakatin ön planda 
olduğu; vesayetçi anlayışların içimizde 
barınmasına kesinlikle izin verilmeyen ve 
özgür bir ortamda tüm fikirlerin rahatça 
tartışılabildiği bir siyasal kültür gençlik 
kollarımıza hakimdir. 

Gençlik Kollarımızı diğerlerinden farklı 
kılan diğer bir özellik ise güçlü bir kardeşlik 
anlayışına sahip olmamızdır. Bizden 
önce gençlik kollarımızın tezgahından 
geçmiş abilerimizden öğrendiğimiz üzere 
siyasetin çirkin yüzünü yansıtan fitne 

ve dedikoduyu aramızdan uzak tutmak 
konusunda son derece kararlıyız. Gençlik 
kollarımız, gençlerimizin yaşamlarının 
tükendiği, birilerinin onların üzerine 
basarak kendi emellerini gerçekleştirmeye 
çalıştıkları bir yer hiçbir zaman olmadı, 
bunun olmasına da hiçbir zaman 
müsade etmeyeceğiz. Aksine parti olarak 
gençlerimizin gelişimine nasıl katkıda 
bulunabiliriz, ülkemize yararlı bireyler 
olmaları için bu gençlik kolları okulunun 
onlara nasıl bir katkısı olabilir bunun 
peşindeyiz. Nasıl AK Parti’yi farklı kılan 
‘’insanı yaşat ki devlet yaşasın’’ düsturunu 
kendisine ilke edinmesiyse gençlik 
kollarımızı farklı kılan en önemli unsur 
da gençlerimize değer vermesi ve onların 
hayatlarını çalışmalarımızın merkezine 
koymasıdır.

Türkiye’de AK Parti döneminde 
yapılan gençlik yatırımlarını nasıl 
değerlendirirsiniz?
Türkiye, 2002’den bu yana büyük bir 
atılım ve kalkınma dönemi yaşıyor. 
Bundan en fazla etkilenen ülkemizin 
gelişen imkanlarından faydalananlar ise 
sevinerek görüyoruz ki gençlerimiz oluyor. 
İlk AK Parti hükümetinden bu yanan 
her zaman hazırlanan bütçelerimizde 
en fazla pay eğitime ayrılıyor. Bunun 
dışında girişimcilik destekleri, artan 

“Slogan Gençliği 
Değil; İcraat 

Gençliği, Eylem 
ve Fikir Gençliği 

Olma Yolunda 
Çalışmalarımızı 
Sürdürüyoruz”
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üniversiteleşme oranları ve spor, kültür 
ve sanat alanlarında gençlere tanınan 
imkanların artması ülkemizin geleceği 
adına umut verici sonuçlar ortaya 
çıkarıyor. Teknoloji,  kültür, sanat, spor ve 
akademi dünyasında sayısız başarıların 
artarak devam etmesi bizim en önemli 
dileğimiz. İşte rakamlar ortada OECD’nin 
son yayınlanan eğitim raporunda Türkiye 
eğitime en fazla kaynak aktaran ülke 
olarak gösteriliyor. Cumhurbaşkanlığı 
sistemine geçtiğimiz yeni dönemde ise 
nicelik düzeyinde elde ettiğimiz başarıları 
nitelik olarak da gelişerek taçlandıracağız. 
Bu tabloda biz gençlere büyük sorumluluk 
düşüyor. Artık sadece ülke içerisinde 
değil; Dünya’yla rekabet eden bir anlayışla 
kendimizi geleceğe hazırlamalıyız. Belki 
eskiden gençlerimizin üniversiteye 
yerleşmesi başlı başlına büyük bir 
başarıyken artık biz bu noktayı çoktan 
geçmiş durumdayız. Şimdi ise nasıl 
üniversite eğitimimizi daha nitelikli hale 
getiririz bunun üzerine yoğunlaşmış 
durumdayız. Aynı durum, sanat, kültür, 
spor gibi gençliği birinci derecede 
ilgilendiren tüm alanlar için geçerli. 

Son olarak AK Parti’nin girdiği her 
seçimden zaferle çıkmasını nasıl 
açıklayabiliriz?
2002’den bugüne milletin ihtiyaçlarını 
dikkate alarak sürekli yen kendisini 
yenileyen partimiz, 15 yıllık iktidarında  
yaptığı hizmetlerle milletin huzuruna 
çıkmış ve milletimizin güvenini her 
defasında tazelemiştir. Her seçimde de 
gördük ki milletimizin partimize desteği 
daha da arttı. Milletimiz 16 yılda şunu 
açık bir şekilde gördü: AK Parti bizim 
öz değerlerimizi esas almış, milletin 
bağrından çıkmış bir partidir. O yüzden 
liderimiz, Cumhurbaşkanımız Milletin 
Adamıdır, o yüzden partimiz, Milletin 
partisidir. Biz böyle inandık ve milletimiz 
de bunu yüksek bir oranda kabul etti. AK 
Parti, 16 yıllık tarihinde türlü sorunlarla, 
kumpas ve darbe girişimleriyle karşı 
karşıya geldi. Demokratik bir ülkede 100 
yılda bir yaşanan gerilimler birkaç yılda 
bir ülkemizde görüldü. Tehdit ve baskıyla 
milletimizle partisi arasına mesafeler 
sokulmaya çalışıldı.

Gezi olayları ile iç karışıklığa neden olup 
Türkiye Ekonomisi, 17/25 Aralık’ta yargıya 
sızan hainler eliyle seçilmiş hükümet  ve 
son olarak da 15 Temmuz’da TSK’ya 
sızan FETÖ’cülerle doğrudan milleti ve 

Türkiye’yi hedefe alan Darbe Girişimleri 
yapılmaya çalışıldı. Milletimizin feraseti 
bu oyunların tamamını bozdu. Bunlardan 
en önemlisi olan ve Türkiye’nin İstikbal ve 
İstiklal mücadelesi olarak sembolleşen 
15 Temmuz Hain Darbe Girişimi, 
Fetöcüler tarafından  Cumhurbaşkanımız 
nezdinde milletin iradesini ve Türkiye’yi 
yok etmek için kurulmuş hain tezgahtı. 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 
milletimiz hainlerin kurduğu bu kirli 
tezgahı başlarına yıktı.

“AK Parti 
Hükümetinden 
Bu Yanan Her 

Zaman Hazırlanan 
Bütçelerimizde En 
Fazla Pay Eğitime 

Ayrılıyor”

Milletimiz 16 Yılda 

Şunu Açık Bir 

Şekilde Gördü: 

AK Parti Bizim Öz 

Değerlerimizi Esas 

Almış, Milletin 

Bağrından Çıkmış 

Bir Partidir “
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Türkiye, Myanmar’ın  Arakan  eyaletinde 
ordu ve Budist milliyetçilerin  Arakanlı 
Müslümanlara yönelik 25 Ağustos’tan bu 
yana artan katliam ve zulmünü durdur-
mak için uluslararası arenada yoğun çaba 
gösteriyor.

Myanmar ordusunun, 25 Ağustos’tan bu 
yana “silahlı militanlarla mücadele” gerek-
çesiyle sürdürdüğü ve çok sayıda Arakanlı 
Müslüman’ın hayatını kaybettiği saldırılar 
nedeniyle Arakan’daki insani durum gide-
rek kötüleşiyor.

Türkiye, Arakanlı Müslümanların yaşadığı 
dramı dünyaya duyurmak için  uluslara-
rası arenada yoğun çaba sarf ediyor. Bu 
kapsamda  Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dı-
şişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birçok 
ülke lideri, bakan ve uluslararası örgüt-
lerin temsilcileriyle şiddetin başladığı 25 
Ağustos’tan bu yana çok sayıda telefon gö-
rüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, bugün  Ara-
kan’daki katliam ve insani drama iliş-
kin Myanmar lideri Aung San Suu Çii ile 
telefonda görüştü. 

Görüşmede  Cumhurbaşkanı  Erdo-
ğan, Arakan Müslümanlarına yönelik insan 
hakları ihlallerindeki artışın başta İslam 
ülkeleri olmak üzere tüm dünyada derin 
endişeye yol açtığını vurguladı. Konuya 
ilişkin görüş teatisinde bulunan Cumhur-
başkanı  Erdoğan  ile  Myanmar Dışişleri 
Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorum-
lu Devlet Bakanı Çii, mevcut krizin nasıl 
çözümlenebileceği ve bölge halkına insani 
yardımların ulaştırılması konularını ele 
aldı.

Türkiye’nin terörü ve masum sivilleri he-
def alan operasyonları kınadığını hatırla-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hadiselerin 
ciddi bir insani krize dönüşmesinin endi-
şe ve infiale neden olduğuna dikkati çek-
ti.  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Türkiye’nin 
sorunun çözümüne yönelik çabaları des-
teklediğine, bu süreçte orantısız güç kul-
lanımından uzak durulması ve sivil halkın 
zarar görmemesi için azami hassasiyet 
gösterilmesi gerektiğine de işaret etti.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan,  Arakan’daki 
katliamı 19 Eylül’de New York’ta başlaya-
cak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuru-

lunda kapsamlı şekilde gündeme getire-
ceğine dikkati çekerek, oradaki  liderlerle 
konuyu görüşeceğini vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, dünyanın  Ara-
kan’daki katliama “kör ve sağır” kalmasına 
tepki göstererek, Türkiye’nin  Arakan’daki 
zulmü “ağır ve şiddetli” bir şekilde kınadı-
ğını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuyu uluslararası kuruluşlarda gün-
deme getireceklerini, “Takibini de ilgili 
uluslararası kurumlar vasıtasıyla başta 
BM olmak üzere dile getireceğiz” değer-
lendirmesi yapmıştı.

“Arakanlı Müslümanlara 
İnsanlık Borcumuzu 

Ödeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Kurban Bayra-
mı namazını kıldığı Hz. Ali Camisi çıkışın-
da da gazetecilere, Türkiye’nin uluslara-
rası alanda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 
Dönem Başkanı olarak İslam ülkeleriyle 
ve BM nezdinde Arakan ile ilgili sürdürdü-
ğü yoğun çabalarını ifade ederek, “20 bine 
varan mağdur, mazlum insanın Bangla-

TÜRKİYE ARAKAN’IN FERYADINI 

DÜNYAYA DUYURUYOR
TÜRKİYE, MYANMAR’IN ARAKAN EYALETİNDE ORDU VE BUDİST 

MİLLİYETÇİLERİN ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YÖNELİK 25 AĞUSTOS’TAN BU YANA 
ARTAN KATLİAM VE ZULMÜNÜ DURDURMAK İÇİN ULUSLARARASI ARENADA YOĞUN 

ÇABA GÖSTERİYOR.
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deş’e geçiyor olması, hakikaten toprakla-
rından, adeta evlerini terk ederek, köyler 
yakılarak terk ediyor olması ve yüzlerce 
Rohingya Müslümanı’nın öldürülmesi.... 
Bunlar tüm insanlığın gözleri önünde 
oluyor ama ne yazık ki insanlık bunlara 
duyarsız. Bu arada ben şu anda İİT Dö-
nem Başkanı olarak gerekli görüşmeleri-
mizi İslam ülkeleri liderleriyle ve bunun 
dışında BM Genel Sekreteri (Antonio) 
Guterres ile yaptım. BM Mülteciler Kon-
seyi noktasında da çalışmalarımızı arka-
daşlarımız sürdürüyorlar. Bizler de bunu 
devam ettireceğiz” şeklinde konuşmuştu.

Çavuşoğlu’nun Arakan Diplomasisi 
Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu,  Arakanlı Müslümanlara yönelik 
katliama ilişkin mevkidaşları ve uluslara-
rası kuruluş temsilcileriyle yoğun şekilde 
temaslarını sürdürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, bu çerçevede, Bakü’de 
iştirak edeceği toplantının ardından 
Bangladeş’e geçecek.  Çavuşoğlu ziyare-
tinde,  Arakan’da Müslümanlara yönelik 
katliamlar ve Arakanlı Müslümanların son 
durumunu görüşecek. Çavuşoğlu, Cox’s 
Bazar’da  Arakanlı Müslümanların kaldığı 
kampı da ziyaret edecek.

Bakan Çavuşoğlu, bugüne kadar ulusla-
rarası ve bölgesel kuruluş temsilcileriyle 
yaptığı görüşmelerin yanı sıra Bangladeş 
Dışişleri Bakanı Abul Hassan Mahmud 
Ali, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno 
Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Anifah 

Aman, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mu-
hammed bin Abdurrahman Al Sani, İran 
Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve eski BM 
Genel Sekreteri Kofi Annan ile Arakan’da-
ki Müslümanların durumunu ele aldı.

Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyine (BMGK) üye ülkelerin yanı sıra 
İİT üye ülkelerin bakanları ve temsilcileriy-
le de temasa geçtiğini kaydeden Çavuşoğ-
lu, “Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (BMMYK) ile temasa geçip 
daha aktif olmaları gereğini hatırlattık ve 
kendilerine her türlü manevi desteği ve-
receğimizi söyledik” açıklaması yapmıştı.

Çavuşoğlu, hem 14-15 Eylül’de Kazakis-
tan’ın başkenti Astana’da yapılacak Suriye 
konulu 6. toplantıda hem de New York’ta-
ki BM Genel Kurulu toplantılarında  Ara-
kan’daki insani krizi bir yan etkinlikte ele 
almak için çalıştıklarını söylemişti.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, deniz yoluyla ül-
kesinden kaçmak ya da yaşadığı yeri terk 
etmek zorunda kalan Arakanlı Müslüman-
lara ev sahipliği yapan Tayland ile de tema-
sa geçtiklerini ifade etmişti.

Türkiye’nin Arakanlı Müslümanlara 
Yönelik İnsani Yardımları
Türk Kızılayı, bu yıl Bangladeş’te kestiği 
2 bin 275 kurbanı  Arakan’dan kaçarak 
Bangladeş’e geçmeye çalışan  Arakanlı 
Müslümanlara ayırdı.  Kızılay’ın yanı sıra 
birçok dernek de kestiği kurbanları, Bang-
ladeş sınırına yakın yerlerde ulaşabildi-

ği Arakanlı Müslümanlara dağıttı.

Türkiye, “Arakan’daki Katliamı Durdu-
run” Diye Haykırdı

Türk hükümetinin  Arakan’daki katliamın 
durdurulmasına ilişkin sürdürdüğü ulus-
lararası girişimlerin yanı sıra Türkiye’nin 
dört bir yanındaki sivil toplum kuruluşları 
ile siyasi partiler, bölgedeki Müslümanlara 
yönelik katliam ve zulmü protesto ederek 
tepki gösterdi.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla 
mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde 
devam eden saldırılarında 25 Ağustos’tan 
bu yana çok sayıda  Arakanlı Müslüman 
hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 
60’tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on 
binlerce Arakanlı Müslüman da can güven-
liği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.
Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar’dan 
Bangladeş’e geçmeye gayret ediyor, on 
binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi 
de sürüyor.  Ülkeye ulaşanların sayısı 25 
Ağustos’tan bu yana 123 bini aştı.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuru-
luşlara bölgeye giriş izni vermemesi nede-
niyle ölü sayısı ise saptanamıyor. Arakanlı 
sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden 
sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, 
bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia 
ediyor.

Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya 
da evsiz kalan  Arakanlı Müslümanlara 
insani yardım ulaştırılmasına da izin ver-
miyor.
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“GÖRMEZDEN GELEMEYİZ”
CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN VE 

BERABERİNDEKİ HEYET, ARAKANLI SIĞINMACILARIN BANGLADEŞ’TE BARINDIKLARI 
KUTUPALONG KAMPI’NI ZİYARET ETTİ.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdo-
ğan’ın eşi  Emine  Erdoğan  ve beraberin-
deki heyet, Arakanlı sığınmacıların Bang-
ladeş’te barındıkları Kutupalong Kampı’nı 
ziyaret etti. Emine  Erdoğan’a, oğlu Bi-
lal  Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile AK 
Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan da 
eşlik etti. Yaşanan olaylar hakkında mağ-
durlardan bizzat bilgi alan  Emine Erdo-
ğan, şu ifadeleri kullandı:
“İnsan olarak etkilenmemek mümkün 
değil. Allah yardımcıları olsun. İnşallah 
bütün dünya bu konuya eğilir, dikkate 
alırlar hem yardım olarak hem de siyasi 
çözüm olarak. Çözülmesi gereken mese-
le. Bu çağda böyle bir vahşet inanılır gibi 
değil ve dünyanın gözü önünde cereyan 

ediyor. Eğer suçlu varsa suçluya yönelik 
yapılmalı bu yapılanlar ama normal in-
sanlara, halka bu yapılmamalı.”

Erdoğan, uluslararası topluma çağrı yapa-
rak, “Hepimizin çoluk çocuğu var. Bizim 
çocuğumuz değil diye görmezden geleme-
yiz. Hepimiz sorumluyuz bunda. Buraya 
bunun için geldik. Dünya kamuoyuna du-
yurmak için geldik. Yardım için geldik. Lüt-
fen elinden gelen her şeyi yapsın herkes” 
diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu konuyu 
Birleşmiş Milletlere (BM) taşıyacağını dile 
getiren  Erdoğan, Cumhurbaşkanı  Erdo-
ğan’ın bunları orada anlatacağını ama hep-
sinin bu konuya duyarlı olması gerektiğini 
vurguladı.
Heyette yer alan Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu da  Myanmar’daki şiddet olay-
larından kaçarak kampa gelen  Arakanlı 
Müslümanların yanında olduklarını gös-
termek için Bangladeş’e geldiklerini belir-
terek, şunları kaydetti:

“Buradaki insanların yanında olduğumu-
zu göstermek istedik. Bunu düzenli bir 
şekilde Uluslararası Göç Örgütü ile be-
raber sürdüreceğiz. Ayrıca Bangladeşli 
dostlarımıza da şu mesajı veriyoruz: Bu 
insanlara birlikte yardım edelim.

Buradan tüm dünyaya, buradaki duru-
mu göstermek istiyoruz. Sadece göster-
mek yetmez. Çabalarımız devam ediyor. 
Cumhurbaşkanımızın başından beri sür-
dürdüğü çabalardan artık sonuç almak 
istiyoruz. Astana’da İslam dünyasından 
gelen liderlerle toplantı yapacağız. Son-



AK PARTİ EYLÜL 2017  |  16. YIL

49

ra New York’ta genişletilmiş toplantı ya-
parak Arakan sorununa kalıcı bir çözüm 
bulmak istiyoruz.” 

Myanmar makamlarıyla da temasa geçtik-
lerini belirten Çavuşoğlu, “Cumhurbaşka-
nı  Erdoğan, Suu Çii (Myanmar Dışişleri 
Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorum-
lu Devlet Bakanı)  ile görüştü. Arakanlı 
Müslümanlara yönelik saldırıların dur-
ması gerektiğini söyledik. Bize, ellerin-
den geleni yaptıklarını söylediler. Ancak 
bizim gördüğümüz bazı fotoğraflar ve 
görüntüleri görmezden geliyorlar. Ama 
bu konuya birlikte bir çözüm bulmamız 
gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Emine  Erdoğan  ve beraberindeki he-
yet,  Arakanlı sığınmacıların kaldığı Ku-

tupalong Kampı’nı ziyaret ettikten sonra 
kamp yetkililerinden bilgi aldı. 

Kampta kalan Arakanlı Müslümanlara 
yardım dağıtan  Emine Erdoğan, Bakan 
Çavuşoğlu ile   Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya kampta 
kalan ailelerin yaşadıkları acıları dinledi. 
Sığınmacıların yaşadıkları zorlukları an-
latmasının ardından duygulanan Erdoğan, 
bazı çocukları kucağına alarak sarıldı.

Kampı ziyaret eden Türk heyete büyük ilgi 
gösteren Arakanlı Müslümanlar, dağıtılan 
yardımların ardından heyetle fotoğraf çek-
tirdi.

Myanmar’a Yardımların İlk Bölümü Ulaştı
Türkiye’nin Myanmar’a yaptığı yardımların 

ilk bölümü, Rakhayn Eyaleti Hükümet Ko-
nağı’nda yapılan törenle yetkililere teslim 
edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Baş-
kanlığından  (TİKA) yapılan açıklamaya 
göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın girişimleri sonucu Türkiye’nin 
Myanmar’a yaptığı yardımların ilk bölümü 
yerine ulaştı.

Yardımlar, Rakhayn Eyaleti Hükümet Ko-
nağı’nda yapılan törenle yetkililere teslim 
edildi. TİKA Myanmar Yangon Ofisi yetki-
lilerinin hazır bulunduğu törende pirinç, 
kurutulmuş balık ve giysi paketleri, Myan-
mar Birliği Hükümeti Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Genel Müdürüne verildi. 
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ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN 
OSMANLI’YA DESTEĞİ 
ARŞİV BELGELERİNDE

Araştırmacı yazar Arif Emre Gündüz, 
Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Balkan Savaşla-
rında Arakanlı Müslümanların Osmanlı’ya 
yardım için seferber olduğu yönündeki 
açıklamalarının ardından, Osmanlı arşiv-
lerinde söz konusu yardımlardan bahsedi-
len belgeye ulaştı.

Osmanlı arşivlerinde yaptığı araştırmalar-
la ilgili makaleler yazan Gündüz, verdiği 
bilgide,  Arakanlı Müslümanların yaşadığı 
zulme dikkat çeken Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın kısa süre önce, Balkan Savaş-
larında  Arakanlıların Osmanlı’ya yardım 
ettiğine ilişkin açıklamalarının ardından 
söz konusu bilgiyi arşivlerde bulmak için 
yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti.

Arakanlı Müslümanların aralarında yar-
dım toplayarak Osmanlı’ya gönderdiğine 
ilişkin belgeyi tespit ettiğini dile getiren 
Gündüz,  “Osmanlı arşivinde epey bir 
belge vardı. Myanmar’ın adı Osmanlı’da 
‘Burma’ diye geçiyor. Tespit ettiğim belge, 
1913 yılındaki ve o dönemki yardımlar-
dan bahsediyor. Belki daha fazla belge 
vardır ama benim tespit edebildiğim bu” 
diye konuştu.

Belgenin, 9 Haziran 1913 tarihli olduğu-
nu ve dönemin Dışişleri Bakanı Said Ha-
lim Paşa’nın imzasını taşıdığını söyleyen 
Gündüz, “Belgede şunlar yazıyor; 1913’te 
muhtemelen Balkan Savaşlarında Os-
manlı’da çok sayıda çocuğun yetim, ka-
dının dul kalması nedeniyle Osmanlı’nın 

yardıma ihtiyacı olunca şu anki adıyla 
Myanmar olan Burma’daki Müslümanlar 
aralarında para topluyor” ifadelerini kul-
landı.

O dönemde İngiliz sömürgesi olan Hindis-
tan’ın bir eyaleti konumundaki Burma’da 
tüm Müslümanların tek bir millet gibi ha-
reket ederek belgede ismi “Hilâl-i Ahmer 
Cemiyeti (Kızılay)” olarak geçen bir top-
luluk oluşturduklarını bilgisini paylaşan 
Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu cemiyetin  Molla Abdurrahman ve 
Abdurrahim diye iki reisi var. Osmanlı dul 
ve yetimleri için 220 İngiliz lirası ihtiva 
eden çeki Osmanlı’nın Rangoon (Yangon) 
Başkonsolosluğuna teslim ediyorlar.  İs-
tanbul’daki Maliye Nezaretinin hesabına 
bu paranın geçtiğini söyleyen Said Halim 
Paşa, ‘Bunu buradan tahsil edip ben hu-
susi olarak yetim ve dullar için bunu har-
cayacağım’ diyor.” 

Belgede bahsedilen 220 İngiliz lirasından 
kastın 220 sterlin olduğu tahmininde bu-
lunan Gündüz, “O zaman için bu çok iyi 
bir para” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açık-
lamada, “1912’deki Balkan Savaşları 
sırasında  Arakan  Müslümanları bizim 
için bir kez daha seferber olmuşlardır. 
Hindistan Müslümanlarının çıkardığı bir 
gazeteye ilan veren  Arakanlı kardeşleri-
miz, Balkan faciasını yaşayan ordumuza 
şu ifadelerle yardım çağrısı yapıyorlardı; 

‘Birçok yaralı Türk sahipsiz yatıyor, Müs-
lümanları açlığa ve ölüme terk etmeyin.’ 
Görüyor musunuz? Bir asır önce bizim 
açlığa ve ölüme terk edilmemize gönülle-
ri rıza göstermeyen Arakanlı kardeşleri-
mizin bugün kendileri aynı durumdadır. 
Yokluk ve yoksulluk içinde yaşadıkları o 
günlerde kendi aralarında topladıkları 35 
bin altını çeşitli yollarla bize gönderen bu 
kardeşlerimize tüm dünyanın yaptığı gibi 
biz sırtımızı dönemeyiz, bu da böyle bilin-
meli” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla 
mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde 
devam eden saldırılarında 25 Ağustos’tan 
bu yana çok sayıda  Arakanlı Müslüman 
hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 
60’tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on 
binlerce Arakanlı Müslüman da can güven-
liği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar’dan 
Bangladeş’e geçmeye gayret ediyor. BM, şu 
ana kadar 123 binden fazla Arakanlı Müs-
lüman’ın Bangladeş’e geçtiğini bildiriyor 
ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki 
bekleyişi de sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuru-
luşlara bölgeye giriş izni vermemesi ne-
deniyle ölü sayısı saptanamıyor.  Arakanlı 
sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden 
sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, 
bazıları da bu sayının  binlerce olduğunu 
iddia ediyor.

ARAŞTIRMACI YAZAR ARİF EMRE GÜNDÜZ, CUMHURBAŞKANIMIZ VE GENEL BAŞKANIMIZ RECEP 
TAYYİP ERDOĞAN’IN BALKAN SAVAŞLARINDA ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN OSMANLI’YA YARDIM 

İÇİN SEFERBER OLDUĞU YÖNÜNDEKİ AÇIKLAMALARININ ARDINDAN, OSMANLI ARŞİVLERİNDE SÖZ 
KONUSU YARDIMLARDAN BAHSEDİLEN BELGEYE ULAŞTI.
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BAYRAMDA MİSAFİRLERİMİZ, 
ASKERİMİZ VE ŞEHİT AİLELERİMİZLE 
BERABERİZ

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Sn. 
Dr. Ravza Kavakcı Kan başkanlığındaki 
heyetle Kurban Bayramı süresince, yur-
dun dört bir yanında hak ihlaline uğramış 
vatandaşlarımızı ve Suriye’deki savaştan 
kaçıp ülkemizde misafir edilen Suriye 
vatandaşlarını ikamet ettikleri kamplarda 
ziyaret etti.

Bayramın birinci günü bayram namazı-
nın ardından Suriye sınırları içerisinde, 
ülkemizin ulusal güvenliğinin ve vatan-
daşlarımızın can ve mal güvenliğinin te-
mininin sağlanması amacıyla, uluslarara-
sı hukukun verdiği haklar çerçevesinde 
gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Operas-
yonu kapsamında terörden arındırılmış 
bölgede yer alan Zoğara Kampı’na geçen 
heyet, burada misafir edilen Suriyelilerle 
bayramlaştı. Coşkuyla karşılanan heyet, 
kamplarda kalan Suriye’li misafirlerimi-

ze Sn. Cumhurbaşkanımızın selamlarını 
ileterek, erzak paketi ve hediye teslimini 
gerçekleştirdi. 

Ardından Gaziantep/Karkamış Soylu Üs 
Bölgesi’ndeki 5. Zırhlı Tugay Komutanlı-
ğı Şehit Teğmen Furkan YAYLA Üssü’ne 
geçen heyet, Adalet Bakanı Sn. Abdül-
hamit GÜL ve Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sn. Fatma ŞAHİN’in 
katılımlarıyla terörle mücadele eden kah-
raman askerlerimizle bayramlaşarak Sn. 
Cumhurbaşkanımızın hediyelerini tak-
dim etti. Sn. Cumhurbaşkanımız da biz-
zat telefon ederek üsteki askerlerimizin 
bayramlarını kutladı.

Gaziantep’ten Osmaniye’ye geçen he-
yet; Cevdetiye Kampı’nda misafir edilen 
Bayırbucak Türkmenleri ve Kobani’deki 
katliamdan kaçarak Şanlıurfa/Suruç’ta 

misafir edilen Kürt ve Arap mültecilerle 
bayramlaştı. Sn. Cumhurbaşkanımızın 
selamlarını ileterek, erzak paketi ve hedi-
ye tesliminin ardından Mardin’e geçti.

Bayramın ikinci günü Mardin/Midyat’ta 
Kürt ve Ezidilerin ikamet ettiği kampı zi-
yaret ederek temaslarına başlayan heyet, 
iki günde toplamda 14550 gıda paketi ve 
51860 giysi teslimi gerçekleştirdi. 

Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi 
masumun canına kastederse etsin, tüm 
terör örgütlerine, herhangi bir ayrım me-
safe yapmaksızın aynı mesafede duran 
ve aynı anda pek çok terör örgütüyle mü-
cadele etmekte olan ülkemizin Diyarba-
kır’da teröre kurban verdiği evlatlarının 
aileleri de bayramda unutulmadı. 

13 yaşında yaşama hakkı elinden alınan 
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Fırat Sımpil ve geçtiğimiz yıllarda yine bir 
Kurban Bayramı’nda hunharca katledi-
len Yasin Börü evladlarımızın aileleriyle, 
teşkilat şehitlerimiz Dicle İlçe Başkanı 
Deryan Aktert’in ve Lice İlçe Başkan Yar-
dımcısı Orhan Mercan’ın aileleri ve hain 
terör örgütünün en kalleşçe katliamların-
dan biri olan Dürümlü’de 16 şehit veren 
Tanışık Köyü ziyaret edildi. Ziyaretler 
esnasında şehit ailelerimize şanlı bayra-
ğımız ve mübarek Kur’an-ı Kerim takdim 
edildi. Ayrıca Yasin Börü evladımızın şehit 
olduğu saldırıdan yaralı olarak kurtulan 
Yusuf Er ve ailesine de bayram ziyaretin-
de bulunuldu.

Diyarbakır’dan İzmir’e hareket eden he-
yet, önce Buca Gediz Roman Mahallesi’n 
de Roman bir aileyi ardından Narlıdere 
Huzurevi’ni ziyaret edip kıymetli büyük-
lerimizle bayramlaştı. Dil, din, ırk ve dü-

şünce fark etmeksizin eşit ve özgür olan 
vatandaşlarımızın bu birliğine göz diken 
hain örgütlerin yine hiçbir değer gözet-
meksizin, 31 Ağustos 2017 günü cezaevi 
aracına düzenlediği saldırı sonucu yarala-
nan İnfaz Koruma Memuru Yunus Kayar 
da ziyaret edilerek kendisine geçmiş olsun 
dilekleri ve Sn. Cumhurbaşkanımızın se-
lamları iletildi. Daha sonra Balıkesir/ Ed-
remit’e geçen heyet, burada kalleş terör 
örgütü PKK’nın Batman/Kozluk’taki saldı-
rısı sonrası şehit olan genç öğretmen Şe-
nay Aybüke Yalçın’ın ailesini ziyaret etti.

İstanbul’da temaslarına devam eden heyet 
başörtüsünden dolayı minibüste saldırıya 
uğrayan Fatma Dilara Aslıhan Yiğit ve ai-
lesine uğrayarak bayramlaştı ve her bire-
yin özgürlüğünün teminatı olarak destek-
lerini sundu.

Bayramın son günü İstanbul’da Adalar 
eski İlçe Başkanı Karin Hanım’ı ziyaret 
ederek bayramlaşan heyet ardından Gü-
müşhane ve Trabzon’a geçerek; geçtiğimiz 
Ramazan Bayramı’nda ailesini ziyarete gi-
derken Tunceli-Pülümür yolunda şehit edi-
len genç öğretmenimiz Necmettin Yılmaz 
ile kahraman evladımız Şehit Eren Bül-
bül’ün ailelerini ziyaret edip, şanlı bayra-
ğımızı ve mübarek kitabımızı takdim etti. 

Yapılan ziyaretlerde Kürt, Türk, Roman, 
Doğu, Batı, Karadeniz… Hiç fark etme-
den verilen mesaj ortaktı. “Terör ve terör 
destekçileri, aklını ve iradesini milletinin 
düşmanlarına satanlar asla kazanamadı-
lar ve kazanamayacaklar. Bizi etnik veya 
ideolojik olarak bölmeye çalışanlar asla 
amaçlarına ulaşamayacaklar.”
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www.akkadinbasvuru.com

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, partimizin ku-
ruluşundan itibaren kadınlara siyasette 
önemli bir yer vermiştir. Bu sebeple daha 
fazla kadının siyasette yer alabilmesi ön-
celikli hedeflerimizdendir.

2019 seçim yılının teşkilatlarını oluştur-
maktayız. Belde kongrelerimizi tamamla-
dık. İlçe kongrelerimizle devam etmekte-
yiz. Bugüne kadar Partimize emek vermiş 
ve yola devam etmek isteyen arkadaşla-
rımızla; enerjisi yüksek, çalışmalarıyla 
katma değer üretebilecek olan herkese 
kapımız açıktır. Herkesin herhangi bir en-
gele maruz kalmadan rahatlıkla başvuru 
yapabilmesi için: 

www.akkadinbasvuru.com adlı bir inter-
net sitesi kuruldu.

Kongre sürecinde 81 İlden başvuruları 

rahatlıkla kabul edebilmek amacı ile ku-
rulan siteye giren her kadın; yönetimine 
aday oldukları il, ilçe veya belde için baş-
vuru yapabilecektir.

www.akkadinbasvuru.com kimsenin re-
feransına ihtiyaç duyulmaksızın,  parti-
mize üye olan herkesin başvurması için 
kurulmuş bir sitedir.

Öncelikli Kriterimiz Davaya Adanmış-
lık

Başvurular alındıktan sonra, tüm il ve bel-
li bir nüfus üzerindeki ilçelerde mülakat-
lar tarafımızca gerçekleştirilecektir.

50 kişilik bir yönetim kadrosu olan İlle-
rimiz için 150 kişilik isim havuzu oluştu-
rulmaktadır. Partide görev yapmış, işçi, 
esnaf kadınlarımız, sivil toplum kuru-
luşlarında görev yapmış ve farklı meslek 

grubundaki kişiler bu havuzun içinde yer 
alacaktır. Mahalle başkanlarımızı da ilçe 
yönetimlerinde görmek istiyoruz. İlçele-
rimizin yapısını yansıtan bir yönetim kur-
mayı planlıyoruz.  

Adaylara Yönelttiğimiz Soruların Ce-
vapları Önemli 

Online başvuruda adaylara 5 soru sorul-
maktadır: ‘Partimize katkı verebileceği-
niz güçlü yönleriniz, kadın siyasetçi ola-
rak zorlanabileceğiniz zayıf olduğunuzu 
düşündüğünüz yönleriniz, AK Parti il 
kadın kolları hakkındaki görüşleriniz, 
AK Parti Genel Merkez kadın kolları  
hakkındaki görüşleriniz, son 15 yılda  
hükümetimizin en başarılı olduğu alan-
lar nedir?’ sorularına verilecek cevaplar 
2019 Vizyonumuz açısından önem arz 
etmektedir.
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MELEK DİREN

1953 RİZE DOĞUMLU OLAN MELEK DİREN EVLİ VE ÜÇ 
ÇOCUK ANNESİDİR. UZUN YILLAR RİZE MERKEZDE 

ESNAFLIK YAPAN MELEK HANIM, PARTİMİZDE KADIN 
KOLLARI KURUCU ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPTI.

Partimizin kurulduğu yıllarda çok sıkıntı-
lar yaşadıklarını anlatırken Melek Hanım 
gözyaşlarını tutamamıştır. Partiye üye 
kaydetmek için kapı kapı, köy köy gez-
diklerini ilk başlarda insanlar tarafından 
kötü muamelelere maruz kaldıklarını 
anlattı. Ancak bıkmadan dinlenmeden ça-
lıştıklarını söyleyen ablamız bir anısını da 
bizimle paylaştı:

‘Bir gün elimizde çiçekler hem Recep 
Tayyip Erdoğan’ın selamını getirmek 
hem de partimizin vizyonunu anlatmak 
için geziyorduk, yolumuz Anavatan Par-
tisi Gençlik Kolu Başkanının evine düş-

tü Kapıyı bir genç açtı elimizdeki çiçeği 
kendisine uzatıp Genel Başkanımızın 
selamını getirdik dememizle birlikte 
Allah’ın selamını bile almaya tahammül 
edemeyen bu genç hakaretin yanı sıra 
kaba güç kullanarak yanımdaki arka-
daşımı kolundan tutarak merdivenden 
savurdu. O sıra da Oğlum benim senden 
büyük oğlum var, bu davranışlar senin 
gibi bir gence yakışıyor mu dediğimde 
gencin annesi koşarak geldi. Tüm gü-
cüyle oğluna bir tokat atarak evine gelen 
misafire nasıl böyle davranırsın diyerek 
kızdı! Ve ben o gün anladım ki biz bu 
davayı böyle yürekli anneler sayesinde 

kazanacağız. Rabbime şükürler olsun 
kazandık.’

Bu çalışmalar sonunda Rize İlinde en çok 
üye kaydeden kişi olarak Genel Başkanı-
mız tarafından teşekkür belgesi almıştır. 
Sonrasında İl yönetiminde göreve devam 
etmesini teklif edilmiş ve Melek Hanım il 
yönetiminde çalışmalarına devam etmek-
tedir.

Melek Hanım Parti içerisinde çeşitli gö-
revlerde bulunmakla birlikte hala görevi-
ne İl yönetiminde tek kurucu üye olarak 
devam etmektedir. Çevresinde sözünün 
eri dürüst bir insan olarak tanınan Melek 
Diren herkes tarafından sevilen saygı du-
yulan bir kişiliğe sahiptir. 7 den 70’ e her-
kesin gönlünü kazanan dava insanı abla-
mıza çalışmalarından dolayı minnettarız.
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‘’ALLAH, CUMHURBAŞKANIMIZI 
BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN’’

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE SOSYAL 
POLİTİKALAR BAŞKANI ÖZNUR ÇALIK, BİLECİK’E 

BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ. ENGELLİ, YAŞLI 
VE ŞEHİT YAKINLARINA MİSAFİR OLAN ÇALIK, İLÇE 

KONGRELERİNE DE KATILDI.
Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, 
Bilecik’in Söğüt ve Pazaryeri ilçelerine 
ziyaretler de bulundu.  1991 yılında Hak-
kâri Çukurca’da hain terör örgütü PKK 
tarafından şehit edilen Necdet Ayhan’ın 
ailesine misafir olan Çalık; aileye taziye 
ziyaretinde bulundu. Sosyal Politikalar 
Başkanını ağırlamaktan büyük memnu-
niyet duyduklarını belirten şehit ailesi, 
terörle mücadeledeki kararlı tutumun 
devam etmesini istedi. ‘’Allah, Cumhur-
başkanımızı başımızdan eksik etmesin’’ 
diyen aile, Çalık’ın ziyaretinden duydukla-
rı memnuniyeti belirtti.

Başkan Çalık’ın sonraki durağı aynı za-
manda şehit annesi ve babası olan 92 ya-
şındaki Ahmet dede ve 90 yaşındaki Refi-
ka nine oldu. 1983 yılında şehit olan polis 
memuru Mevlüt Kurt’un anne ve babasını 
ziyaret eden Çalık, ‘’Rabbim; dedemi-

ze de, ninemize de sağlık, sıhhat versin. 
Asırlık çınarlarımızın o tatlı dillerinden 
bizleri mahrum etmesin inşallah. Sizlere 
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Baş-
bakanımızın selamlarını getirdim’’  diye 
konuştu.

“Gerçek Engel Hayallerinden 
Vazgeçmektir…”

Çalık’ın ziyaretlerdeki son durağı ise ‘ok-
çuluk’ sporuna duyduğu sevda ile engelle-
ri bir bir yıkan bedensel engelli Ecra Ku-
ral oldu. Lisanslı sporcu Ecra ile yakından 
ilgilenen Çalık; ‘’Sevgili Ecra’nın; ‘Gerçek 
engel, hayallerinden vazgeçmektir.’ sözü 
hepimize yol göstermelidir. Engelli vatan-
daşlarımıza karşı toplumun asli görevi; 
öncelikle onlarla empati kurmak, sorun-
larına duyarlı kalmak, hayat kalitelerini 

yükseltecek politikalar üretmektir diyen 
Çalık; “Her zaman onların yanlarındayız’’ 
ifadelerini kullandı.

‘’Kalbimiz Dayanmadığı İçin 
AK Parti’yi Kurduk’’

Öte yandan Başkan Çalık, Söğüt ve Pa-
zaryeri ilçe kongrelerinde yaptığı konuş-
masında 16 yıl boyunca birlikte gülüp, 
birlikte ağladıklarını, en meşakkatli ve 
çetin süreçlerden milletle omuz omuza 
vererek geçtiklerini belirterek; ‘’Darbeler, 
sağlık skandalları, ekonomik krizler, zam-
lar, faili meçhuller, haksızlıklar, hukuk-
suzluklar… Tüm bunlar bu ülkenin kaderi 
gibi görünüyordu. Bu ülkenin vatandaşla-
rına üçüncü sınıf muamelesi yapılıyordu. 
Bizim bunlara kalbimiz dayanmadığı için 
AK Parti’yi kurduk’’ diye konuştu. 

parti AK Parti. Bu ülkedeki değişim ve 
dönüşümü hep AK Parti sağladı. Bu de-
ğişime insanlar alıştı. Bu ülkede en çok 
yaşanan sıkıntılar koalisyonlardı, bunlar 
artık olmayacak. En büyük sıkıntı yaşa-
nan dönemler: Darbe Dönemleri. Artık 
görüntülü ve görüntüsüz darbeler ve ve-
sayetler olmayacak diyoruz.”
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“KİRLİ İTTİFAKLARA RAĞMEN 2023 
HEDEFLERİMİZE KARARLILIKLA İLERLİYORUZ”

AK PARTİ MALİ VE İDARİ İŞLER BAŞKANI VEDAT 
DEMİRÖZ, BİTLİS’TE MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSMET 

YILMAZ VE MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL’I AĞIRLADI.
AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İş-
lerden Sorumlu Genel Başkan Yardım-
cısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, 
geçtiğimiz ay Bitlis’te Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz ve Maliye Bakanı Naci Ağ-
bal’ı ağırladı.

MEB İl Müdürleri Değerlendirme Top-
lantısına katılmak üzere Bitlis’e gelen 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile bir-
likte  yatırım değeri 103 milyon TL olan 
25 eğitim tesisinin açılışını yapan De-
miröz: “Çok gururluyuz, Bitlis’e yatırım-
larımız devam edecek ” dedi.

Yine çalışma ziyareti kapsamında Bitlis’e 
gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal da  gün 
boyu kentte çeşitli temaslarda bulundu. 
Ağbal, Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis 
Milletvekili Vedat Demiröz ve Bitlis Valisi 
İsmail Ustaoğlu ile birlikte Bitlis Eğitim 
ve Tanıtma Vakfı(BETAV) tarafından dü-
zenlenen programa da katıldı. Program-

da konuşan Demiröz: “Maliye Bakanı-
mızı ve Milli Eğitim Bakanımızı Bitlis’te 
ağırlama imkânımız oldu. Bitlis’i kendi 
gözleriyle gören, kültürel ve tarihi zen-
ginlikler karşısında hayranlıklarını ifade 
eden bakanlarımız, bu zenginliklerin 
daha çok tanıtılarak, ilimizin turizm po-
tansiyelinin değerlendirilmesi gerektiği-
ne vurgu yaptılar” dedi.

Ayrıca Demiröz, AFAD’ dan onaylanarak 
Bitlis’teki belediyelere bugün aktarılan 14 
milyon lirayla, son 6 ayda kente 32 milyon 
lira destek sağladıklarını belirtti.   Bunun 
yanında ilgili bakanlıklardan belediyele-
re birçok hibe araç temin ederek, vatan-
daşların  hizmetine sunduklarını  vurgu-
layan  Demiröz: “Geçen yıl yaşadığımız 
hain darbe girişimine rağmen Türkiye 
kaldığı yerden büyümeye ve gelişmeye 
devam etmektedir. Bitlis’te yatırımlar 
son sürat devam ediyor. Daha iki hafta 
önce birçok eserin açılışını yaptık. Şu 

an sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nda 
devam eden projelerimizin yatırım be-
deli 40 milyon lira. Bitlis için durmadan 
çalışmaya devam edeceğiz. Katkıların-
dan dolayı sayın bakanlarımıza ve bü-
rokrat arkadaşlara teşekkür ediyoruz. 
Hemşehrilerimizin de desteğiyle Bitlisi-
miz  için bütün gayretimizi ortaya koya-
cağız” ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği, ABD ve başka bazı ülkele-
rin Türkiye’yi ekonomik cendereye alma 
gayretlerine rağmen,  ülkemiz ekonomi-
sindeki son veriler ve ekonomideki topar-
lanmanın yüzleri güldürdüğünü belirten 
Demiröz sözlerini şöyle noktaladı:

“İnşallah Türkiye’nin bu yılki büyüme-
si yüzde 5’in üzerinde olacak. Bin yıl-
lık kardeşliğimizle birlik ve beraberlik 
içinde oldukça hangi karanlık odak bize 
engel olabilir? Yeter ki birlik, beraberlik 
ve kardeşliğimizi bozmayalım, huzur 
ortamında görevlerimizi yerine getire-
lim. Attığımız adımlarla Türkiye en kısa 
zamanda dünyanın ilk 10 ülkesi arasına 
girecektir. Etrafımızdaki ateşten çembe-
re ve kirli ittifaklara rağmen biz, 2023 
hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz.”
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“2001 RUHU İLE 2023’E 
HAZIRLANIYORUZ”

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE İZMİR MİLLETVEKİLİ 
HAMZA DAĞ AK PARTİ’NİN 16.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 

HAKKINDA AÇIKLAMADA BULUNDU.
Türkiye’de 2001 yılından itibaren ciddi 
değişimler olduğunu ifade eden Dağ, “AK 
Parti olarak ortaya koyduğumuz bir mis-
yon ve vizyon var. 2001 Ruhu’ ile ‘2023 
hedeflerini gerçekleştirecek bir yapı için 
çalışacağız” dedi.

AK Parti’nin 16.yılında, 2023 hedefleri 
doğrultusunda AR-GE biriminde yaptık-
ları çalışmalar hakkında bilgi veren Dağ, 
“AR-GE birimi bir nevi partimizin mut-
fağı, bugüne kadar hükümetimizin yap-
mış olduğu çalışmalar için ilk günden 
itibaren mutfak vazifesini görmüş bir 
birimdir. Kurulduğu andan itibaren hem 
Bakanlıkların yapmış olduğu faaliyetle-
re destek veriyoruz hem Bakanlıkların 
Strateji Daire Başkanlıkları ile birlikte 
geleceğe dönük icraatlar planlıyoruz. 
Aynı zamanda da kamuoyu çalışmala-
rıyla toplumun nabzını tutuyoruz. Toplu-
mun görüşünü alarak ona göre çalışma-
lar yapıp projeler üretiyoruz” dedi.

“Eğitime Ağırlık Veriliyor”

Dağ, partinin eğitim faaliyetlerinden de 

sorumlu olduklarını belirterek sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Eğitim konusunda ar-
tık bir marka haline gelmiş ve herkesin 
kabul ettiği hatta diğer partilerinde ta-
kip ettiği ‘Siyaset Akademisi’ni inşallah 
önümüzdeki dönemde en iyi şekilde ye-
niden hayata geçireceğiz. Tabi şu anda 
teşkilatta bir yenilenme süreci yaşıyo-
ruz. Bu kongreler sürecinin sonlanması 
ile oluşacak yeni teşkilatlarla ‘Siyaset 
Akademisi’ni inşallah yapabildiğimiz 
en kapsamlı şekilde, birçok ilimizde 
yapmaya gayret edeceğiz. Aynı zaman-
da içeriye dönükte bir eğitim yapılması 
gerekiyor. Bu anlamda Meclis’teki danış-
manlara, eğitimde yer almak isteyen uz-
manlara Genel Merkez’dekilerle birlikte 
her ay bir gün  yapılan “Eğitim Çalıştayı” 
düzenliyoruz”

“2001 Ruhu Çok Önemli”

Kongrelerin bitmesi ile eğitimleri arttı-
racaklarını belirten Dağ planı şu şekilde 
açıkladı: “Teşkilat birimimizle beraber 
kongrelerin bitmesi ile yeni ilçe başkan-
larını gruplar halinde burada kampa alıp 

iki, üç gün burada bir eğitim programı 
yapacağız inşallah. Türkiye’de 2001’den 
bu yana çok şeyler değişti. AK Parti’de 
de çok şeyler değişti. Ama bizim ortaya 
koyduğumuz bir misyon var. Bu misyon 
ile beraber ortaya koyduğumuz ülke için 
bir vizyon var. Bu güne kadar bu ülkede 
bir yıllık planlar yapılamazken biz şu 
anda 10 – 15 yıllık planlar yapıyoruz. Bu 
‘2001 Ruhu’nun ortaya koymuş olduğu 
bir durum. Vizyon olarak da ileri he-
defler ortaya koyan bir durum. Aslında 
‘2023 Hedefleri’ni ortaya koyuyor. Dola-
yısıyla biz ‘2001 Ruhu’ ile “2023 Hedef-
leri’ni gerçekleştirecek bir yapı ortaya 
koymaya çalışacağız. 

 “Değişim Ve Dönüşümü Hep 
AK Parti Sağladı”

AK Parti’nin reformist özelliğinin bitti-
ğine yönelik eleştirilere de cevap veren 
Dağ şöyle konuştu: “Daha dört ay önce 
ülkenin sistem değişikliğini yapmış bir 
parti AK Parti. Bu ülkedeki değişim ve 
dönüşümü hep AK Parti sağladı. Bu de-
ğişime insanlar alıştı. Bu ülkede en çok 
yaşanan sıkıntılar koalisyonlardı, bunlar 
artık olmayacak. En büyük sıkıntı yaşa-
nan dönemler: Darbe Dönemleri. Artık 
görüntülü ve görüntüsüz darbeler ve ve-
sayetler olmayacak diyoruz.”






