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“

“
16 Nisan Referandumu ile birlikte siyasi hayatımıza giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla, sağlıklı olarak yerleştirilmesini sağlamak ama-
cıyla kurulan Milli Mutabakat Komisyonu, yaptığı çalışmalar neticesinde, yeni sistemin 
hukuki altyapısı mahiyetinde bir kanun teklifi hazırlayıp TBMM’ye sunmuştur. 26 mad-
delik kanun teklifinde; seçim ittifakı, seçim güvenliği ve mahalli idareler seçimlerine 
yönelik düzenlemeler yer almaktadır. Bu kanun teklifi ile Türk siyasi hayatında demok-
ratikleşme yönünde önemli bir adım atılmaktadır. Siyasi Partiler Kanunu ve seçim ka-
nunlarında ittifakı yasaklayan hükümler kaldırılmakta, siyasi partilerin ittifak yaparak 
seçime katılabilmelerinin yasal altyapısı oluşturulmaktadır. 12 Eylül darbe zihniyetinin 
ürünü olan yasaklar kaldırılmakta, siyasi partilerin özgürlük alanı genişletilmekte, siya-
set alanı daha demokratik hale getirilmektedir. 

Kanun teklifi, siyasi partilerin kanuna karşı hile yoluyla değil, kurumsal kimlikleriyle ve 
tüzel kişilikleriyle ittifak yapmalarını düzenlemekte, zaten öteden beri yapılan ittifakların 
bundan sonra hukuki zeminde yapılmasını amaçlamaktadır. Her siyasi partiye aynı şart-
ları öngören ve eşit imkan ve fırsatlar sunan bu kanun teklifi ile siyasi partilere şeffaf bir 
ortamda ve hukuki zeminde seçim ittifakı yapabilmelerinin ve seçmene karşı da dürüst 
ve tutarlı siyasetin önü açılmaktadır. 

Seçim güvenliği açısından sorun olabilecek yerlerde, seçimlerin serbestliği ve gizli oy 
ilkeleri gereğince seçmenlerin hiçbir etki ve baskı altında kalmadan seçme haklarını 
kullanabilmeleri amacıyla, o yerdeki sandıkların seçim güvenliğinin sağlanabileceği en 
yakın seçim bölgelerine taşınması, sandık bölgelerinin ve seçim bölgelerinin birleştiril-
mesi hususları da bu kanun teklifiyle Yüksek Seçim Kurulu’nun görev ve yetkileri arasına 
alınmaktadır.  

Milyonları bulan geçersiz oyların sayısını azaltmak amacıyla tüm oy pusulalarının aynı 
zarfa konulmasına ve aynı sandığa atılmasına yönelik düzenleme yapılmakta, “mühür-
süz zarf” tartışmalarına son vermek içinse, YSK filigranlı zarf uygulaması hayata geçi-
rilmektedir. Teklifte Anayasa değişikliklerine uygun olarak uyum düzenlemeleri de yer 
almaktadır. Bir yıl içinde yapılması gereken milletvekili genel ve mahalli idareler seçim-
lerinin birlikte yapılmasını öngören hüküm, Anayasa’ya uyum kapsamında yürürlükten 
kaldırılmaktadır.

AK Parti; liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımızın çizdiği hedefler doğrultu-
sunda, ülkemizin ulvi menfaatlerini, milletimizin geleceğini ve devletimizin bekasını ön-
celeyerek siyaset üretme hususunda derin tecrübe sahibidir. 50+1’e dayalı Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi ile seçim ittifakları yasal zemine kavuşturulmakta, böylece oy 
potansiyeli görece az olan siyasi partilere de temsil imkanı tanınmaktadır. 

AK Parti, Türkiye’de, demokratik düzenin başlıca meşruiyet kaynağı ve yönetimlerin mil-
let tarafından onaylandığının yegane göstergesi olan seçimlerin, özgür, eşit, serbest ve 
dürüst şekilde yapılması için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir.
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“TOPRAKLA BAĞIMIZIN KOP-
MASINA İZİN VERMEDİK”

'ABDÜLHAMİD'İ ANLAMAK 
HER ŞEYİ ANLAMAKTIR'

"BİN YILI AŞAN BU GEÇMİŞTE 
BİR KARA LEKE YOK"

LÜTFİYE SELVA ÇAM ABDULHAMİT GÜL AHMET İYİMAYA

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

Röportaj RöportajRöportaj

 "Çiftçi kardeşlerimizi Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi'nde, milletin evinde, bu 
gazi mekanda ağırlamaktan büyük bir 
bahtiyarlık duyuyorum." 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Yıldız Sarayı'nda düzenlenen 
"Vefatının 100. yılında Sultan Abdülha-
mid’i anlamak" programında yaptığı 
konuşmaya, katılımcılara teşrifleri do-
layısıyla teşekkür ederek başladı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan Cezayir, Moritanya, Senegal ve 
Mali'yi de kapsayan dört Afrika ülkesi-
ni ziyaret etti. 

Bizim en temel amacımız tartışma-
lardan uzak objektif kriterlere göre 
seçmenin hür iradesinin tartışmasız, 
hatasız ve doğru bir şekilde sandığa 
yansımasıdır.

Kadınların Siyasete Hazırlandığı Okul: 
AK Parti Kadın Kolları.

“Türkiye en zor zamanda, en zor sorun-
ları çok büyük ferasetle ve büyük yöne-
tim becerisiyle aşmıştır.”

İÇİNDEKİLER
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'CUMHURUN İTTİFAKI' “YENİKAPI RUHUNA 
SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ”

"DARBEYE ZEMİN HAZIRLAYAN 
BAŞLIKLARLA O GÜNÜN GAZETELERİ 
ÇIKTI"

HALK IRADESI SANDIĞA TAM 
YANSIYACAK

AK PARTİ İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI’NDAN 
‘28 ŞUBAT DARBESİ: İNSAN HAKLARINA BALANS 
AYARI’ ETKİNLİĞİ

“DIŞ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİNE 
YÖNELİK İSTİŞARE TOPLANTISI”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımız Sayın Binali YıldırımBaşbakanımız Sayın Binali Yıldırım

İnfografik AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 
Genel Merkez’de, Genişletilmiş İl Baş-
kanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, 
partililere hitap etti.

Genel Başkanvekilimiz ve Başbakanı-
mız Binali Yıldırım, Meclis Grup Top-
lantısı'nda konuştu.

Genel Başkanvekilimiz ve Başbakanı-
mız Binali Yıldırım, parti genel merke-
zimizde, İnsan Hakları Başkanlığı tara-
fından düzenlenen "28 Şubat Darbesi: 
İnsan Haklarına Balans Ayarı" etkinli-
ğine katılıdı.

Türkiye'de son 4 yılda yapılan bir 
Cumhurbaşkanlığı ve iki milletvekili 
seçiminde 3 milyona yakın oy "mühür-
süz zarf ve oy pusulaları" ile "yanlış oy 
kullanımı" nedeniyle YSK tarafından 
geçersiz sayıldı. 

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ravza 
Kavakcı Kan, Türkiye genelinde 28 Şu-
bat sürecinde mağduriyet yaşayanları 
ziyaret etti.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı’n-
ca, "Dış Ticaretin Geliştirilmesine Yö-
nelik İstişare Toplantısı" düzenlendi.
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GEÇEN YIL YAKLAŞIK 330 BİN TURİST KAPADOKYA'YI KUŞ BAKIŞI İZLEDİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) veri-
lerinden derlenen bilgiye göre sıcak hava balon 
turlarına katılan turist sayısı 2017 yılında, bir 
önceki yıla göre yüzde 32 artışla 329 bin 390'a 
ulaştı. Sıcak hava balon turlarının 2017 yılında 
ekonomiye katkısı 43 milyon avro oldu. Yıl bo-
yunca 19 bin 843 balon uçuşu gerçekleşti. Ka-
padokya'da balonla yılda ortalama 300 gün uçu-
labiliyor.

ESNAF KEPENKLERİNİ "REKOR"A AÇTI

BİMER'E SON 5 YILDA REKOR BAŞVURU

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 
(TESK) verilerinden derlediği bilgilere göre Tür-
kiye'de esnaflarca açılan iş yeri sayısı geçen yıl 
sonu itibarıyla son 10 yılın rekor seviyesine ulaş-
tı. Geçen yıl, 229 bin 367 yeni iş yeriyle "en fazla 
kepenk açılan" ve 96 bin 945 ile "en az kepenk 
kapanan" yıl olarak son 10 senenin rekoru kırıl-
dı. Türkiye'de esnaf sayısı geçen yıl sonu itibarıy-
la 1 milyon 673 bin 225'e yükseldi.

Kurulduğu 2006'dan bu yana vatandaşların is-
tek, şikayet, ihbar, görüş, öneri ve bilgi edinme 
haklarına ilişkin taleplerini alan, inceleyen ve il-
gili makamlara ileten BİMER'e, son 5 yılda baş-
vurular artarak devam etti. Merkeze, 2013'ten 
bu yana toplam 7 milyon 306 bin 495 başvuruda 
bulunuldu.  Merkez, 2016'da  1 milyon 729 bin 
952 başvuru alırken, 2017'de başvuru sayısı 
286 bin 69 artarak 2 milyon 16 bin 21'e yüksel-
di. 2017, önceki yıla göre yaşanan yüzde 16,5'lik 
artışla BİMER'e en fazla başvurunun yapıldığı 
yıl oldu.
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"OTOMOTİV ÜSSÜ"NDEN GÜNDE BİN 560 ARABA İHRAÇ EDİLDİ

PTTMessenger İLE HABERLEŞME DAHA GÜVENLİ OLACAK

Otomotiv devleri Tofaş, OYAK Renault ve Kar-
san'a ev sahipliği yapan Bursa'da, 2017'de gün-
de 2 bin 98 araç üretildi, bunların bin 560 ade-
di (yüzde 74,36'ı) ihraç edildi. Bursa'da kurulu 
Tofaş, OYAK Renault ve Karsan, traktörler hariç 
geçen seneki toplam 1 milyon 695 bin 731 adet-
lik üretimin yüzde 44,53'ünü (755 bin 203 adet), 
1 milyon 332 bin 794 adetlik ihracatın da yüzde 
42,13'ünü (561 bin 582) gerçekleştirdi. Tofaş'ın 
üretimde lider, ihracatta üçüncü sırada yer aldığı 
2017'de, OYAK Renault üretimde üçüncü, ihra-
catta ikinci oldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ah-
met Arslan, milli, güvenli ve en ileri teknolojiler-
le geliştirilen PTTMessenger ile kurumlar ve 
şirketlerin güvenli kurumsal haberleşme ihtiya-
cının giderildiğini belirterek, "Bu sayede, bilgi-
nin ve verinin en değerli varlık olduğu çağımız-
da, haberleşme konusunda güvenlik tehditlerinin 
giderilmesi sağlanmaktadır" dedi.

"ALO 171"E 7 YILDA REKOR BAŞVURU

BİMER'E SON 5 YILDA REKOR BAŞVURU

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlü-
ğü'nden derlenen bilgilere göre Sağlık Bakan-
lığı'nın sigarayı bırakmak isteyenlere 7 gün 24 
saat hizmet veren "ALO  171  Sigara Bırakma 
Danışma Hattı", kurulduğu 2010'dan bu yana 26 
milyon 149 bin kişi tarafından arandı. Sigarayı 
bırakmak isteyenlere destek olmak amacıyla 
2009'da hizmete başlayan sigara bırakma polik-
liniklerinin sayısı 62'den 415'e ulaştırıldı.
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"YENİ İPEK YOLU"NUN AVRUPA'YA AÇILAN KAPISI TÜRKİYE

AZERBAYCAN HOCALI İÇİN ADALET ARIYOR

DÜNYADA HER GÜN 7 BİN YENİ DOĞAN BEBEK ÖLÜYOR

Azerbaycan, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de 
yaptığı Hocalı Katliamı nedeniyle Ermenistan'ın 
cezalandırılmasını istiyor. Azerbaycanlılar, sa-
vunmasız 613 sivilin katledilişinin 26. yılında 
hayatını kaybedenleri anarken sorumluların 
adalet önünde hesap vermesini talep ediyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 
(UNICEF), dünyada her gün, 1 ayını doldurma-
mış 7 bin bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı. 
UNICEF, yayımladığı raporda, dünyada her yıl 2 
milyon 600 bin bebeğin daha bir aylık bile ola-
madan hayatını kaybettiğine, özellikle geri kal-
mış ülkelerde bebek ölümlerinin ciddi boyutlar-
da olduğuna dikkati çekti.

Çin, Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan ve 
Gürcistan güzergahını izleyecek "Yeni İpek Yo-
lu"nun Avrupa'ya açılan kapısı Türkiye olacak. 
Çin’den Avrupa’ya, Rusya’dan Güney Asya ve Af-
rika’ya kadar uzanan Trans-Hazar koridorunda 
alınacak kararlarda, Türkiye de söz sahibi ola-
cak.
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DÜNYADA HER YIL 14 MİLYON YENİ KANSER VAKASI ORTAYA ÇIKIYOR

"BAĞIMSIZ" KOSOVA 10 YAŞINDA

FALCON HEAVY ROKETİYLE UZAY YOLCULUĞUNDA YENİ DÖNEM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 
dünyada her yıl yaklaşık 14 milyon yeni kanser 
vakası ortaya çıkıyor. Nüfusunun yaşlanmasıyla 
yeni vaka sayısının önümüzdeki 20 yılda yüzde 
70 artacağı tahmin ediliyor. Kanser, bugün dün-
yadaki en yaygın hastalıklardan biri ve önde ge-
len ölüm sebepleri arasında. DSÖ verilerine 
göre kanser, küresel olarak kalp hastalıklarının 
ardından en fazla ölüme yol açan ikinci etken. 
Dünyada 2015 yılında 8,8 milyon kişi kanser ne-
deniyle hayatını kaybetti. Her 6 ölümden birinin 
sebebi kanserdi.

Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008 tarihinde 
tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Avrupa'nın 
en genç ülkesi Kosova" , bağımsızlığının 10. yı-
lını kutluyor. 1990'lı yılların sonunda yaşanan 
savaşı ve silahlı çatışmaları geride bırakan Koso-
va, buna rağmen hala birçok sorunla mücadele 
eden bir ülke görüntüsü çizmeye devam ediyor.

Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX 
firması tarafından uzaya başarıyla fırlatılan 
dünyanın en güçlü ticari roketi Falcon Heavy, 
yeniden kullanılabilir roket parçaları, ağır yük 
taşıma kapasitesi ve 90 milyon dolarlık nispeten 
ucuz maliyetiyle uzay teknolojisinde yeni bir dö-
nem başlatacak.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdoğan, 
Yıldız Sarayı'nda düzenlenen "Vefatının 100. 
yılında Sultan Abdülhamid’i anlamak" prog-
ramında yaptığı konuşmaya, katılımcılara teşrif-
leri dolayısıyla teşekkür ederek başladı.  

Yıldız Teknik Üniversitesi yönetimini, üniversite 
bünyesinde kurdukları Sultan 2. Abdülhamid 
Araştırma ve Uygulama Merkezi için tebrik 
eden  Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Üstad Necip 
Fazıl, '36 Türk hükümdarı arasında belki en 
büyüğü' diye tarif ettiği Sultan Abdülhamid'i 
ve onun hayatını kendi üslubuyla bir cümlede 
şu şekilde özetliyor: 'Abdülhamid'i anlamak 
her şeyi anlamaktır.' Evet, vefatının 100. yıl 
dönümünde düzenlenen bu anlamlı etkinliği, 
Sultan 2. Abdülhamid'e vefa borcumuzun bir 
nişanesi olarak görüyorum" ifadelerini kullan-
dı. 

Sultan 2. Abdülhamid'i rahmetle, minnetle, 
tazimle yad ettiğini dile getiren Cumhurbaşka-
nı  Erdoğan, "Rabbim ruhunu şad, mekanını 
cennet eylesin. Yüce Mevlam onu cennetiyle, 
cemaliyle müşerref kılsın" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinden önce 
konuşma yapan "her biri kendi alanlarının 
zirvesinde" tarihçilerin Abdülhamid'in farklı 
dönemlerine ışık tuttuğunu belirterek, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Taht-ı Osmani'de 33 yıl boyunca hükümdar-
lık yapmış, Devlet-i Ali'nin en zor, en sancılı 
yıllarına şahitlik etmiş Sultan Abdülhamid 
gibi abidevi bir şahsiyetin hayatını birkaç 
sunuma, fotoğrafa veya hatırata sığdırma-
mız, elbette mümkün değildir. Burada hoca-
larımız tarafından dile getirilen her husus, 
ayrıca incelenmeyi, kapsamlı bir şekilde ele 
alınmayı ziyadesiyle hak ediyor. Bu anma 
merasiminin inşallah önümüzdeki süreçte 
derinlikli, kapsamlı ve objektif çalışmalara, 
seminer ve sempozyumlara ilham kaynağı 
olacağına inanıyorum. Zira şu gerçekle he-
pimiz, çoğu zaman içimiz acıyarak da olsa 
yüzleşmek zorunda kalıyoruz. İlber Ortaylı 
hocamızın ifadesiyle 'dünyanın son hüküm-
darı, son evrensel imparatoru' olarak kendi 
dönemine damgasını vurmuş olan Sultan 
Abdülhamid ne yazık ki ülkemizde uzun yıl-
lar görmezden gelinmiş, ihmal edilmiş, hatta 

karalanmaya çalışılmıştır. Sultan 2. Abdül-
hamid, Türk düşünce hayatını esir alan katı 
ideolojik kutuplaşmanın en büyük kurbanla-
rından biridir. Üstüne yapılan onca tartışma-
ya rağmen hayatı, mirası, karakteri, eserleri, 
cumhuriyet dönemine olan etkisi en az bili-
nen hükümdar hiç şüphesiz Sultan Abdülha-
mid Han'dır."

"Birileri Israrla Bu 
Ülkenin Tarihini 1923'ten 

Başlatmaya Çalışıyor" 
Bir devrin resmi anlayışının Sultan Abdülha-
mid'e daha çok hasımlarının, yeminli düşman-
larının ve azılı rakiplerinin penceresinden bak-
tığını aktaran  Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti: 

"Öyle ki ders kitaplarında adı 'Kızıl Sultan' 
olarak dahi geçirilebilmiştir. Bu ülkenin çoğu 
aydının, yazarının, akademisyen ve tarihçi-
sinin gözünde kendisi sözüm ona 33 yıllık 

'ABDÜLHAMİD'İ ANLAMAK 
HER ŞEYİ ANLAMAKTIR'
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istibdat rejiminin başıdır. Kimi siyasetçilere 
göre Sultan, Gazi Mustafa Kemal'in karşıtı, 
cumhuriyet rejiminin ötekisidir. Uzun yıllar 
Sultan Abdülhamid'e hakaret etmek, onun 
mirasını yok saymak, cumhuriyete bağlılıkla 
adeta özdeş hale getirilmiştir. Sultan'ın hak-
kını teslim edecek birkaç tespit bile bunların 
gözünde sizi cumhuriyet düşmanı yapmaya 
yeter de artar bile. Hiç kimsenin bu kalıpların 
dışına çıkmasına da tahammül edilmemiştir. 
Sultan Abdülhamid'e hakaret özgürlüğünün 
alabildiğine geniş olduğu bu dönemde, Üstad 
Necip Fazıl gibi şahsiyetler ise eserlerinden, 
yazılarından ve yayınlarından dolayı mah-
kum olmuştur. Nerede? Bu ülkede." 

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Sultan 2. Abdülha-
mid'e  yönelik bu bağnaz bakış açısının marji-
nal bir kesimde halen hüküm sürdüğünü an-
latarak,  "Birileri ısrarla bu ülkenin tarihini 
1923'ten başlatmaya çalışıyor. Birileri inatla 
bizi, köklerimizden, kadim değerlerimizden 
koparmaya gayret ediyor. İçinde ana muha-
lefet partisinin başındaki zatın da olduğu bir 
çevre, cumhuriyete bağlılık kriteri olarak ha-
len ecdat düşmanlığını esas alıyor. Bunlara 

göre Türkiye Cumhuriyeti, köksüz, tarihsiz, 
nevzuhur bir devlettir. Sadece coğrafyamız-
daki varlığımız açısından baksak dahi ne Sel-
çukluların ne de 6 asır boyunca cihana nizam 
vermiş Osmanlı'nın cumhuriyete tevarüs et-
tiği bir şey olmadığını öne sürüyorlar. Yine 
bunların nazarında, Osmanlı padişahları da 
lüks, şatafat, israf ve sefahat içinde yaşayan 
müsrif, basiretsiz şahsiyetlerdir. İşte bu şe-
kilde ülkemiz yıllarca kimi Batılı ve Batılı 
zihniyetli kişilerin tamamen yanlış, yalan ve 
hatta husumet ürünü anlatımlarını kendi ta-
rihimiz olarak gören bir zihniyetin pençesin-
de kıvranmıştır" değerlendirmesinde bulundu. 

"Bu Tarih Her Milletin 
Yazabileceği Tarih Değildir"
"Tarih, bir milletin sadece mazisi değil istik-
balinin de pusulasıdır" diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, tarihin aynı zamanda bir milletin hafı-
zası olduğunu vurguladı. Geçmişiyle bağı kopan 
bir topluluğun millet olarak varlığını sürdürme-
sinin imkansız olduğuna işaret eden  Cumhur-

başkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçmişleri birkaç yüzyıl olan veya birkaç 
yüzyılı aşmayan ülkelerin ve toplumların 
kendilerine görkemli bir tarih inşa etme gay-
retlerinin sebebi işte budur. Biz ise zaten var 
olan binlerce yıllık geçmişimize sahip çıkmı-
yoruz. Bilhassa bu topraklardaki bin yıllık 
varlığımızın hiçbir dönemini yok sayamaz, 
görmezden gelemeyiz. Biz birileri gibi tari-
himize yüz çevirenlerden olamayız. Biz ta-
rihimize seçici bir anlayışla yaklaşanlardan 
da olamayız. Tarihe seçici bakmak, hele hele 
belli dönemleri ideolojinin o dar kalıplarına 
hapsetmek, kişinin kendisine ve milletine 
yapabileceği en büyük ihanettir. Şüphesiz 
tüm milletlerin tarihlerinde şanlı zaferler ya-
nında hezimetler, yıkımlar, kan ve gözyaşıyla 
yoğurulmuş dönemler, hadiseler de vardır. 
Çünkü bir milleti var kılan, ona hafıza ve 
karakter kazandıran olayların bütünüdür. 
Bizler, hiçbir ayrım yapmadan tarihimizle if-
tihar ediyor, gurur duyuyoruz ve bu tarih her 
milletin yazdığı ve yazabileceği tarih değildir. 
Hamdolsun ki böyle bir tarihe sahibiz."
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“TOPRAKLA BAĞIMIZIN 
KOPMASINA İZİN VERMEDİK”

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merke-
zi'nde düzenlenen "Çiftçiler Buluşması; 
Üreten Çiftçi, Büyüyen Anadolu, Gelişen 
Türkiye" isimli programındaki konuşma-
sını yapmak üzere kürsüye giderken Cum-
hurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'a, 
salondaki çiftçiler tarafından zeytin dalı 
verildi.  Cumhurbaşkanı  Erdoğan  da ko-
nuşmasına başlamadan önce zeytin dalla-
rını kürsüye iliştirdi.

Konuşmasına, "Çiftçi kardeşlerimizi 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, mille-
tin evinde, bu gazi mekanda ağırlamak-
tan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" 
diyerek başlayan  Cumhurbaşkanı  Erdo-
ğan, darbe girişimi gecesi bu gazi mekanın 
çevresinde 29 kişinin şehit, 36 kişinin gazi 
olduğunu hatırlattı.

Ülkenin 81 vilayetinden gelerek Külliye'yi 

onurlandıran çiftçilere teşekkürlerini ile-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam 
etti:

"Sözlerimin hemen başında sizlerin va-
sıtasıyla ülkemizdeki tüm çiftçilerimize 
olan minnettarlığımızı ifade etmek is-
tiyorum.  15 Temmuz darbe girişiminin 
püskürtülmesinde çiftçilerimiz gerçek-
ten takdir edilecek bir duruş sergile-
diler.  Ak koyun ile kara koyunun belli 
olduğu o gece, çiftçilerimiz en ön safta 
FETÖ'cü hainlere karşı mücadele etti-
ler." 

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, vatanı ve ba-
ğımsızlığı uğruna kiminin bir yıllık hasa-
dını, kiminin traktörünü, kiminin canını, 
kiminin de canından aziz bildiği evladını 
feda ettiğini söyledi.

"Benim Oyumla Dağdaki 
Çobanın Oyu Bir Mi, Diye 

Soran..."
Bir dönem sırf kasketinden, kılık kıya-
feti nedeniyle Kızılay'a alınmayanların, 
15 Temmuz gecesi Kızılay Meydanı'nda 
demokrasi destanı yazdıklarını vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söy-
ledi:

"Sizler fedakarlığınızla 'Benim oyumla 
dağdaki çobanın oyu bir mi?' diye soran 
kibir abidelerine o gece büyük bir ders 
verdiniz.  Sizler, 'Söz konusu vatansa 
gerisi teferruattır' sözünü o gece bir kez 
daha ete kemiğe büründürdünüz. Sizler, 
her karış toprağı mübarek şehit kanla-
rıyla sulanan bu aziz vatanın sahipsiz 
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olmadığını dost düşman herkese ilan et-
tiniz. Sizler lafa gelince 'Tankın üzerine 
ilk ben çıkacağım' diyen ancak tankları 
görünce ilk kaçan, ilk sıvışan korkak-
lara da cesaret ne demektir onu öğret-
tiniz. Yürek sizde, kürek onlarda. Ben 
buradan bir kez daha 15 Temmuz gecesi 
canlarını, mallarını ve ciğer parelerini 
bağımsızlığımız için feda eden tüm çift-
çi kardeşlerime şahsım ve ülkem adına 
şükranlarımı sunuyorum."

Cumhurbaşkanı   Erdoğan, 15 Temmuz 
gecesi kalleş kurşunların hedefi olan tüm 
şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil 
şifalar dileyerek, salondakilerden şehitler 
için Fatiha Suresi'ni okumalarını istedi.

"Anadolu'da Tutunmamızın 
Sırrı İşte Buradadır"

Açıklanacak yeni teşviklerin, ülkedeki 
hayvan yetiştiriciliğine yeni bir soluk ve 
ivme kazandıracağına inandığını dile ge-
tiren  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Zira 
günümüzde, şu gerçeği artık hepimiz 
net bir şekilde görebiliyoruz. Bir mil-
let stratejik önemi yüksek alanlarda 
başarı sağlamadan, geleceğine ümitle 
bakamaz. Güçlü ülke, sadece ordusu, 
ekonomisi, diplomasisi güçlü olan ülke 
değildir.  Güçlü ülke, tarım, hayvancılık 
ve gıda alanlarında da kendini ispatla-
mış ülkedir" dedi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, bir devlet için 
savunma ve yerli silah sanayi ne kadar 
önemliyse gıda güvenliğinin de aynı dere-
cede ehemmiyetli olduğunu vurguladı. 

Bir milletin özgürlüğü için ekonomik im-
kanları ne kadar elzemse tarım ve hayvan-
cılığın da kendi kendine yeter olmasının o 
derece şart olduğunu anlatan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sofrasında tükettiği gıdayı dışarıdan 
alan, en temel ihtiyaçlarını ithal eden 
bir ülkenin 'bağımsızlık' iddiası havada 
kalmaya mahkumdur. Gerek kendi tari-
himizde gerekse dünya tarihinde bunun 
sayısız örneğini görürüz. Nüfus, silah ve 
asker bakımından güçlü olduğu halde, 
gıda kaynakları yeterli olmadığı için yer-
yüzünden silinen toplumlar, devletler 
olduğunu biliyoruz.

Bunun için Türk milletinin tarih bo-
yunca iki ana mesleğe çok büyük önem 
verdiğine şahit oluyoruz. Bunlardan ilki 

askerlikse, diğeri de rençperliktir, tarım 
ve hayvancılıktır. Biz bu iki özelliğini da-
ima korumuş, muhafaza etmiş bir mille-
tiz. Biz Aşık Veysel'in ifadesiyle 'Benim 
sadık yarim kara topraktır.' diyen, top-
rağa sevdalı, toprağa gönülden bağlı bir 
milletiz. Onun için dikkat edin, toprak 
bizde anadır, toprak ana. Kaldı ki biz 
topraktan geldik, tekrar toprağa gide-
ceğiz. Bin yıldır onca saldırıya, ihanete 
rağmen Anadolu'da tutunmamızın sırrı 
işte buradadır, bu sevdadır."

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Tarih boyun-
ca sömürgeciler, bizi vatan kıldığımız bu 
topraklardan söküp atamamışsa bunda 
askerlik yanında tarım alanındaki gü-
cümüzün, zenginliğimizin de çok büyük 
payı vardır" değerlendirmesini yaptı.

En güçlü olunan dönemlerde dahi topra-
ğın ihmal edilmediğini kaydeden Cumhur-
başkanı  Erdoğan, "Toprakla bağımızın 
kopmasına izin vermedik. Coğrafi ola-
rak sınırlarımızı genişletirken, tarım ko-
nusunda da tımar sistemi gibi yenilikle-
ri, yeni yöntemleri uygulamaya koyduk" 
dedi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, salonda bulu-
nan çiftçilere, şöyle seslendi:

"Sizler, ekmeğinizi topraktan çıkarıyor-
sunuz. Sizler, her bahar ilahi bir müjde-
ye, bir mucizeye şahitlik ediyorsunuz. 
Sizler toprağa atılan ölü tohumun filiz-
lenmesindeki o ilahi hikmeti bizzat gö-
rüyor, toprağın bereketi ile ailelerinizi 
geçindiriyor, ülkemizi doyuruyorsunuz. 
Gönül dostları ne güzel söylemiş; (Gökte 
uçan huma kuşu ne bilir dalın kıymatın, 

kargayı kondurman dala ne bilir gülün 
kıymatın, çift sürüp ekin ekmeyen, mey-
dana sofra dökmeyen, arının kahrını 
çekmeyen ne bilir balın kıymatın.)"

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, toprağın kahrı-
nı çekmeyenlerin onun kıymetini bileme-
yeceğini, toprakla hemhal olmayan, vakit 
geçirmeyen ve yaşamayan insanın toprağı 
anlamasının da mümkün olmadığını vur-
guladı. 

"Türkiye'nin En Başarılı 
Olduğu Alanlardan Biri"

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Bakıyorsu-
nuz, hayatında köye gitmemiş, çiftçi 
kardeşlerimizin o nasırlı ellerinden 
tutmamış, yer sofrasına bağdaş kurup 
tandır ekmeğinin ucundan bölmemiş 
kişiler tarımla ilgili ahkam kesiyor. Hadi 
canım sen de... Kimi grup kürsülerinde, 
kimi televizyon ekranlarında sabah ak-
şam hükümetimizin tarım politikalarını 
eleştiriyor. Atalar, 'cahil cesur olur' der-
ler. Namık Kemal de 'zihni fukara olanın 
aklı ukala olur' der. İşte bunlar da tarım 
konusundaki cehaletlerini, bilgisizlikle-
rini ukalalıklarıyla yüzsüzlükleriyle ört-
meye çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan 
birinin tarım ve hayvancılık olduğuna işa-
ret eden  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Bu-
nun en yakın şahidi de sizlersiniz, çift-
çilerimiz... Bu ülkenin son 15 senede 
tarım ve hayvancılıkta nasıl mesafe kat 
ettiğini en iyi sizler biliyorsunuz" diye 
konuştu. 
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"BİN YILI AŞAN BU GEÇMİŞTE 
BİR KARA LEKE YOK"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi 
de kapsayan dört Afrika ülkesini ziyaret 
etti. İlk olarak Cezayir’e harekete eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başba-
kanı Ahmed Ouyahia ile katıldığı Sheraton 
Otel'de düzenlenen "Türkiye-Cezayir İş Fo-
rumu"ndaki konuşmasında, iş forumunun 
her iki ülke ve halkları için hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

"Şehitler ve kahramanlar diyarı" şek-
linde nitelendirdiği Cezayir'i yaklaşık 3 
yıllık bir aranın ardından tekrar ziyaret et-
mekten duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten de 
500 yıllık kardeşlik duygularıyla bağ-
lı olduğumuz ilişkilerimizin çok güçlü 
kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik te-
mellere sahip bulunduğu Cezayir'in bi-
zim gönlümüzde özel bir yeri var." diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşka-
nı Abdulaziz Buteflika başta olmak üzere, 
kendisine ve heyetine gösterilen samimi 

misafirperverlik için tüm Cezayirlilere te-
şekkür etti.

Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi günü-
müzde de sahip olduğu imkanları, birikimi 
ve deneyimi dostlarıyla paylaşmaktan asla 
çekinmediğini ve çekinmeyeceğini anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize bir adım 
yaklaşana bizim koşarak gittiğimizi tüm 
dostlarımız çok iyi biliyor. Bu toplantıya 
gösterilen şu ilgi ve alaka ki 200'e yakın 
iş adamımızla buradayız. Sağ olsun siz-
ler de 600'e yakın iş adamıyla buradası-
nız. Bu birlikteliği Türkiye ve Cezayir'in 
dayanışması olarak tarihe bir kayıt ola-
rak düşmeliyiz. Bu dayanışmayı tüm 
yatırımlarda gerek müşterek gerekse 
Türkiye'den Cezayir'e, Cezayir'den Tür-
kiye'ye olmak suretiyle geliştirmemizin 
çok anlamlı olacağına inanıyorum" de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini  şöyle 
sürdürdü:

"Biz Cezayir'i bölgesinde siyasi ve eko-

nomik bir istikrar adası olarak görüyo-
ruz. Nitekim bizim Afrika'daki en bü-
yük ticaret ortağımız  Cezayir'dir. Tabii 
şu anda 3,5 milyar dolarlık bu ticaret 
hacmini doğrusu yeterli bulmuyorum. 
Akşam da değerli Başbakan kardeşime, 
dostuma da söyledim, bunu hiç olmazsa 
5 milyar dolara en kısa zamanda çıkar-
mamızda büyük fayda var diye düşünü-
yorum. 

İkili ticaret rakamlarımızın, girişimci-
lerimizin samimi gayretiyle kısa sürede 
daha yüksek seviyelere çıkacağına ina-
nıyorum. Böylesine yüksek potansiyele 
sahip iki ülke için 3,5 milyar dolarlık 
ticaret hacmi az. İnşallah kısa sürede 
ve el birliğiyle bu rakamı ilk etapta 5, ar-
dından 10 milyar dolara daha sonra da 
daha ileri seviyelere çıkarabiliriz. Buna 
mani bir hal yok."

Türk şirketlerinin, Cezayir'de en çok istih-
dam sağlayan yabancı şirketlerin başında 
geldiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz mahreçli şirketlerce yapılan 
yatırımların ve Türk müteahhitlik firma-
larınca tamamlanan projelerin Cezayirli 
kardeşlerimizin refahına katkıda bulun-
duğunu görmek bizi de mutlu ediyor. 
İnşallah yatırımlar konusunda çok daha 
iyi bir noktaya gelerek bu katkıyı artı-
racağız.  Cezayir'in ekonomisini çeşit-
lendirmesi bakımından öncelik verdiği 
tarım, gıda, turizm ve enerji alanların-
da iş adamlarımız için önemli yatırım 
imkanları görülüyor.  Her şeyden önce 
Cezayir tabii ki devasa bir yüz ölçümüne 
sahip. Öyleyse burada çok önemli tarım, 
tarım endüstrisi, bu alanlarda yatırım-
ları yapmak mümkün. Bu başlıklar aynı 
zamanda Türk özel sektörünün de güçlü 
olduğu alanlardır. Burada bulunanlar 
başta olmak üzere iş dünyamızın tüm 
temsilcilerini Cezayir'deki bu imkanları 
değerlendirmeye davet ediyorum."

Cumhurbaşkanı  , Cezayir temasları kap-
samında Şehitler Abidesi’ni ziyaret ede-

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de, Cezayir - Türkiye İş Forumuna katıldı. Burada 
kendisine Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya eşlik etti.
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rek, çelenk bıraktı. Abideye çelenk bıra-
kan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için 
dua etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Afrika zi-
yaretinin ikinci durağında Moritanya’ya 
geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur-
başkanlığı Sarayı'nda, mevkidaşı Muham-
med Veled Abdulaziz tarafından onuruna 
verilen yemeğe iştirak etti.

Daha sonra  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
Batı Afrika turunun üçüncü ayağı Sene-
gal'e hareket etmeden önce Novakşot 
Havalimanı'nda  mevkidaşı Muhammed 
Veled Abdulaziz ile ortak basın toplantısı 
düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca şa-
irin ülkesi Moritanya'yı ziyaret etmekten 
büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Medreseler diyarı, alimler ve hafız-
lar yurdu" Moritanya'da ülke nüfusunun 
neredeyse yarısının Hafız-ul Kur'an ol-
duğunu öğrendiğini belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, bu önemli geleneği devam 
ettirdikleri için Moritanyalıları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, ülkeyi ziyaret 
eden ilk Türk cumhurbaşkanı olmaktan da 
büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade 
ederek, bunun geç kalmış bir ziyaret oldu-
ğunu bildiğini kaydetti.

"40'ın Üzerinde Balıkçı 
Gemimiz Moritanya'da 

Faaliyet Gösteriyor"
Türkiye ile Moritanya arasında kazan-ka-
zan esasına dayalı bir birlikteliğin oluş-
turulacağını vurgulayan  Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, özellikle de Türk özel sektörünü 
yatırımlarını artırması için teşvik ettikleri-
ni aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Aralık 
ayında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci'nin iş adamlarıyla Moritanya'yı  ziyaret 
ettiğini hatırlatarak, bugün de kendisiyle 
ülkeye gelen Türk iş adamlarının Moritan-
yalı iş dünyası temsilcileriyle ortak toplan-
tı yaptıklarını anlattı.

Son dönemde özellikle balıkçılık alanın-
da bir canlanma görüldüğünü dile geti-
ren  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şöyle de-
vam etti:

"Halen 40'ın üzerinde balıkçı gemimiz 

Moritanya'da faaliyet gösteriyor. Mori-
tanya'nın madencilik alanında çok ciddi 
bir potansiyeli barındırdığını biliyorum. 
Bizim de Türkiye olarak bu alanda ciddi 
tecrübelerimiz var. İnşallah bütün bun-
ları Moritanyalı kardeşlerimizin de hiz-
metine sunmak isteriz.

Önümüzdeki dönemde Karma Ekono-
mik Komisyonun ilk toplantısını dü-
zenleyeceğiz. Bugün iki ülke arasında 
turizmden tarıma, ekonomiden maden-
ciliğe farklı anlaşma ve protokoller im-
zalandı.  Bu anlaşmalar mevcut ilişkile-
rimize ayrı bir güç katacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik iliş-
kilerin geldiği aşamanın bir diğer göster-
gesinin de Türk Hava Yolları'nın (THY) 
Novakşot seferleri olduğuna dikkati çekti.

Savunma Sanayi alanında da tecrübeleri-
ni Moritanyalılarla paylaşmayı arzuladık-
larını söyleyen  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Türkiye, bu anlamda son yıllarda çok 
ciddi hamleler gerçekleştirmiştir.  Sa-
hil ülkelerinin karşı karşıya kaldıkları 
terör tehdidini en iyi anlayan ülkelerin 
başında şüphesiz ki Türkiye vardır. Sa-
yın Cumhurbaşkanı'nın girişimiyle oluş-
turulan G5 Sahil Ortak Gücüne 5 mil-
yon dolar katkıda bulunacağımızı geçen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir temasları kapsamında Şehitler Abidesi’ni ziyaret 
ederek çelenk bıraktı ve dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, 
ortak basın toplantısı düzenledi.
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hafta ilan ettik" diye konuştu.

Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016'da Fetullah-
çı Terör Örgütü'nün (FETÖ) giriştiği alçak 
darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığını 
anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 
Temmuz, bizler için aynı zamanda ger-
çek dostlarımızın da meydana çıktığı 
gecedir. Ben Sayın  Cumhurbaşkanı'na 
ülkemize gösterdiği dayanışma dola-
yısıyla tekrar teşekkürlerimi sunuyo-
rum.  Ayrıca Moritanya makamlarına 
FETÖ ile mücadelede bize verdikleri 
destek için de teşekkür ediyorum" de-
ğerlendirmesinde bulundu.

"Kudüs, Filistin'in 
Başkentidir, Bunu da Zaten 

İlan Ettik"
Ekranları başında kendisini izleyen Mo-
ritanyalılara seslenen Cumhurbaşka-
nı  Erdoğan, "Biz yeni bir dünya düzeni 
kurulurken Afrika ile birlikte yürümek 
istiyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı Dö-
nem Başkanı olarak 13 Aralık'ta İstan-
bul'da gerçekleştirmiş olduğumuz özel-
likle Kudüs konusuyla ilgili toplantı, 
bunun en önemli bir adımıydı" değerlen-
dirmesini yaptı.

Kudüs'ün önemine dikkati çeken Cumhur-
başkanı Erdoğan, bu şehrin aynı zamanda 
Hristiyan dünyası için de önemli bir yer 
olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şunları kaydet-
ti:

"Amerika'nın Kudüs'ü kendisi için büyü-
kelçilik olarak ilan etmiş olması bizleri 
asla bağlamaz. Bizde bir söz var; 'Ken-
disi çalar kendisi oynar.' Bunu Birleşmiş 
Milletler de gördü, nitekim 128 ülke 
Amerika'nın karşısında dik durdu. Ame-
rika ise kasaba niteliğindeki 8 ülke ile 
beraber oradan ancak çıkabildi. Hiçbir 
zaman güç haklı değildir, Hak güçlüdür. 
Orada bunu gördük. Kudüs konusunda 
durduğumuz yerden asla taviz verme-
yeceğiz. Kudüs Filistin'in başkentidir. 
Bunu da zaten ilan ettik."

Bu ziyaretin Moritanya ile iş birliğine ve-
rilen önem ve değerin bir nişanesi oldu-
ğunu vurgulayan  Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, yollarının ve bahtlarının açık olması 
temennisiyle mevkidaşı Abdulaziz'e şahsı, 
beraberindeki heyet ve Türk milleti adına 
teşekkürlerini iletti.

Senegal’e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
burada Senegal Cumhurbaşkanı Macky 
Sall ile Cumhuriyet Sarayı'nda gerçekleş-
tirdikleri baş başa ve heyetler arası görüş-
melerin ardından ortak basın toplantısı 
düzenledi.

Senegal'i bir kez daha ziyaret etmekten 
duyduğu memnuniyeti ifade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Senegal'in siyasi ve 
ekonomik istikrarı, demokrasisi ile Afrika 
kıtasında örnek bir ülke olduğunu, bölge-
sinde barışa da önemli katkılarda bulun-
duğunu vurguladı.

Senegal'in başta kendi çevresi olmak üze-
re, kıta genelindeki öncü rolünü takdirle 
karşıladığını, bu rolün ileride daha da güç-
leneceğine inandığını belirten Cumhur-

başkanı Erdoğan, "Senegal, bizim için 
değerli bir dost, bunun yanında stratejik 
bir ortaktır. Senegal de Türkiye'nin bir 
kara gün dostu olduğunu 15 Temmuz'da 
ispat etmiştir" diye konuştu.

Senegal hükümetinin, 15 Temmuz darbe 
girişiminde Türkiye'ye ve Türk milletine 
için sergilediği dayanışma nedeniyle te-
şekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

"Bu asil duruşu, bu asil tavrı hiçbir za-
man unutmayacağız. FETÖ ile mücade-
lede Senegal ile yaptığımız iş birliğini 
kararlılıkla sürdüreceğiz. Senegal'deki 
FETÖ bağlantılı okulların kapatılması 
çok çok önemlidir. Maarif Vakfımız ta-
rafından Senegal'de kurulan ve kurul-
makta olan okullarda vatanını seven, 
ülkesi ve ailesi için çalışan nesiller ye-
tiştireceğiz. Bu okullar, Türk ve Senegal 
devletlerinin teminatı altında faaliyet 
gösterecekler. Senegal hükümetine, Ma-
arif Vakfı'na verdiği destek için de ayrı-
ca şükranlarımı sunuyorum."

 "Yeni Bir Hamle 
Yakalayacağımıza 

İnanıyorum"
Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile iki ülke 
arasındaki ilişkilerin ulaştığı seviyeyi ye-
niden değerlendirme fırsatı bulduğunu 
anlatan Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "2013 
yılında başbakan olarak ziyaret ettiğim 
ve aldığımız kararların o günden bugü-
ne hayata geçtiğini görüyorum. Nasıl 
2013 yılından sonra ilişkilerimiz yeni 
ruhla geliştiyse bu ziyaretimden sonra 
da yeni bir hamle yakalayacağımıza ina-
nıyorum" dedi.

Türkiye ile Senegal arasındaki iyi siyasi 
ilişkilerin, ikili ticari verilerde kendini gös-
terdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, şunları söyledi:

"2017 yılında ticaretimiz ilk kez 200 
milyon dolar bandının üzerine çıkarak, 
250 milyon dolara yaklaşmıştı. Şimdi bu 
rakamı daha da yukarılara taşıyacağız 
fakat ticaret hacmini yükseltmek kadar 
onu dengede tutmak da büyük bir önem 
arz etmektedir. Aksi takdirde bu başa-
rılar sürdürülebilir olamaz. Bizim için 
Türkiye'nin potansiyelini Senegal'de ta-
nıtmak ne kadar önemliyse Senegal'in 
potansiyelini Türkiye'de tanıtmak da 
aynı şekilde önemlidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan  Batı Afrika turu kapsamında geldiği Moritanya’da büyük 
coşkuyla karşılandı.
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Afrika'ya yaptığı ziyaret sırasında öncesin-
de Cezayir ve Moritanya'ya gittiğini, Sene-
gal'in ardından Mali'ye geçeceğini anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ziyaretle-
rimizin gerçekten ne kadar anlamlı ol-
duğunu oradaki görüşmelerde çok daha 
iyi anlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ülkeleriy-
le eşit ortaklık ve saygıya dayalı bir iş birli-
ği geliştirmek istediklerini vurguladı.

Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin 10'uncu 
yüzyıla dayandığını anımsatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hamdolsun, bin yılı aşan bu geçmişte 
bir kara leke yoktur. Bu mazide Goree 
Adası gibi vahşetin ve sömürünün zirve 
yaptığı yerler yoktur. Beş yıl önce Baş-
bakanken ziyaret ettiğim Goree Adası'nı 
inanın her hatırlayışımda insanlık adına 
bir hicap olarak görüyorum. Elbette ya-
şanan onca zulme ve katliama rağmen 
Afrikalı kardeşlerimin gösterdiği dira-
yeti, yüce gönüllüğü de saygıyla karşılı-
yorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek asrın 
bir Afrika asrı olacağına inandıklarını, iş 
birliğine de bu açıdan uzun vadeli baktık-
larını ifade etti.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Cumhur-
başkanı Erdoğan'a Senegal'in en yüksek 
nişanı olan "Senegal Yüksek Devlet Ni-
şanı"nı takdim etti.

Afrika ziyaretinin son durağı olan Mali’de 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali  Cumhur-
başkanı  İbrahim Boubacar Keita ile iki 
ülke arasında yapılan anlaşmaların Cum-
hurbaşkanlığı Sarayı'ndaki  imza törenine 
katıldı. Mevkidaşı Keita tarafından  Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'a Mali'nin en yüksek 
nişanı takdim edildi.

Ardından  Cumhurbaşkanı  Erdoğan  ve 
mevkidaşı Keita, ortak basın toplantısı dü-
zenledi.

Cumhurbaşkanı   Erdoğan, sözlerinin ba-
şında, Türkiye'den Mali'ye "cumhurbaş-
kanı" sıfatıyla ilk ziyareti gerçekleştirmek-
ten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin, Mali'yi asla uzak bir ülke ola-
rak görmediğini ve görmeyeceğini belir-
ten Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Bizim na-
zarımızda Timbuktu şehri, İstanbul'un, 
Konya'nın, Bursa'nın kardeşidir. Bu tari-

hi arka plan ışığında Mali ile bağlarımı-
zı daha da güçlendirmek istiyoruz" diye 
konuştu.
Cumhurbaşkanı  Erdoğan, mevkidaşı Kei-
ta ile oldukça faydalı istişareler yaptıkları-
nı kaydederek, Mali için büyük önem taşı-
yan barış ve uzlaşı sürecindeki gelişmeleri 
ele aldıklarını söyledi.

Mali'nin, terörden çok çile çektiğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu acıyı 
biz de çektik, çekiyoruz. Onun için iyi 
biliriz. Bu noktada her türlü desteği ver-
meye bugüne kadar nasıl yaptıysak bun-
dan sonra da hazırız.  Mali'nin istikra-
rına, huzuruna ve toprak bütünlüğüne 
verdiğimiz önemin altını münhasıran 
çizmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı   Erdoğan, terörle müca-
delesinde Mali'nin yanında olduklarına 

dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:
"Zira terörün dini, dili, etnik aidiyeti ve 
kimliği yoktur. Her kim eli kanlı çeteleri, 
belli bir din ya da etnik kimlikle özdeş 
hale getiriyorsa o, teröristin ekmeğine 
yağ sürüyor demektir. Şu anda Batı'nın 
terör karşısındaki vurdumduymazlığı-
nı herhalde bütün dünya izliyor ama ne 
yaptıkları önemli.”

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip  Erdoğan, 
"Şehitlerimiz, şüphesiz ki oluyor, ca-
nımız da yanıyor ama biz biliyoruz ki 
şehadet, makamlar üstü bir makamdır. 
Bu da bizim Mehmetçik'imizin en büyük 
gurur ifadesidir, abidesidir. 'Her kim eli 
kanlı çeteleri, belli bir din ya da etnik 
kimlikle özdeşleştiriyorsa o, teröristin 
ekmeğine yağ sürüyor' derken, onları 
onlarla beraber değerlendiriyoruz" ifa-
delerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından 
resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, mevkidaşı İbrahim Boubacar Keita ile baş başa görüşmesi-
nin ardından iki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı.
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2017               

41

2003               

12

TÜRKİYE'NİN AFRİKA AÇILIMI 
MEYVELERİNİ VERİYOR

 Türkiye'nin Afrika açılımı politikasında 15 yıl geride kalırken, kıta ülkeleriyle 
ekonomik ilişkiler "kazan-kazan" yaklaşımıyla çeşitlendirildi.

Türkiye’nin Afrika ile ticaret hacmi son 15 

yılda 6 kat yükselerek 17,5 MİLYAR 

DOLARA ulaştı

2003               
100 MİLYON DOLAR

2017               
6,5 MİLYAR DOLAR

Türkiye’nin Afrika kıtasında büyükelçilik sayısı

Afrika'daki Türk doğrudan yatırımları
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Türkiye, 45 Afrika ülkesi ile ticari ve ekonomik 

işbirliği anlaşmaları imzaladı

Yatırımların karşılıklı korunmasına yönelik 

anlaşması sayısını 6'dan 26’ya çıkardı

THY’nin uçuş trafiği, ekıtanın 33 ülkesinde 52 

noktaya ulaştı

Türk müteahhitlik şirketlerinin kıtada yürüttüğü 

projelerin hacmi 55 milyar doları aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan son 10 yılda 28 Afrika 

ülkesine 30'dan fazla ziyaret gerçekleştirdi
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"DARBEYE ZEMİN 
HAZIRLAYAN BAŞLIKLARLA 
O GÜNÜN GAZETELERİ ÇIKTI"

Genel Başkanvekilimiz ve  Başbakanı-
mız  Binali  Yıldırım, parti genel merke-
zimizde, İnsan Hakları Başkanlığı tara-
fından düzenlenen "28 Şubat Darbesi: 
İnsan Haklarına Balans Ayarı" etkinli-
ğinde yaptığı konuşmada, bugün karanlık 
darbenin, hüzünlü bir günün yıl dönümün-
de bulunduklarını söyledi.

28 Şubat'ın demokrasi tarihinin darbe al-
dığı önemli günlerden biri olduğunu ifade 
eden Başbakan Yıldırım, "Kaderin garip 
tecellisi, maruz kaldığı darbenin yıl dö-
nümünde ebedi aleme göçen, dönemin 
başbakanı Muhterem Hocamız Necmet-
tin Erbakan'ı da bu vesileyle rahmetle 
anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Türkiye, 
Erbakan Hoca'yı daima sevgiyle, hayır-
la, dualarla yad edecektir" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Erbakan'ın siyasi ha-
yatlarında müstesna bir yerinin olduğunu, 

inançların, hayat tarzının ağır bir baskı 
altında olduğu dönemde siyaset yaptığını 
anımsattı. 

"Siyaset Kurumu 

Zayıflatılmıştı"

O dönemde devlet ile millet arasındaki 
mesafenin çok açıldığını, egemen güçle-
rin Türkiye üzerinde ağır bir vesayetinin 
olduğunu aktaran Başbakan Yıldırım, "O 
dönemde çoğu okumuş aydınlar yerli 
ve milli değerlerimize yabancılaşmış-
tı. Siyaset kurumu zayıflatılmış, itibar 
suikastine uğramıştı. Erbakan Hoca, 
milletin değerlerini esas alan farklı bir 
siyasi anlayışla yola çıktığında çok ağır 
eleştirilere maruz kaldı. Erbakan Hoca, 
sabırla, metanetle, vakarla, yürüyüşü-
nü, duruşunu bozmadan derdini, dava-

sını ömrü boyunca anlattı. Derdi, davası 
maddi, manevi kalkınmış büyük Türkiye 
idi. Onun hayalini bugün Türkiye ve AK 
Parti gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Erbakan'ın vakur ve 
kararlı duruşuyla her zaman özgürlüklerin 
kapısını araladığını, çatışmayı ve gerilimi 
değil emeği, alın terini, sevgiyi esas aldığı-
nı söyledi.

"Siyasette Nefret Dilini 

Reddetti"

Sultan Alparslan, Sultan Fatih ve Sultan 
Abdülhamit Han'ın izinden yürüyen Erba-
kan'ın herkese tarih şuuru verdiğini, Cum-
huriyetin kazanımlarıyla Osmanlı ve Sel-
çuklu'nun hattını birleştirdiğini kaydeden 
Başbakan Yıldırım, sözlerine şöyle devam 
etti:

"Daima milletten yana oldu, daime mil-
letin hukukunu savundu. Bunu yapar-
ken devleti de örseletmedi, itibarsızlaş-
tırmadı. Hiç kimseyi ötekileştirmedi. 
İncindi ama kimseyi incitmedi. Daima 
büyük düşündü, vatandaşı da büyük 
düşünmeye çağırdı. Darbeciler yaptık-
ları 'darbenin bin yıl süreceğini' söyle-
diklerinde, büyük bir bilgelikle '28 Şu-
bat günlerden bir gün.' dedi. 'Kimsenin 
canı yanmasın, burnu kanamasın' diye 
kendine haksızlık yapanların dahi hu-
kukuna sahip çıktı. Sadece kendisi gibi 
düşünenlerin haklarını değil, herkesin 
inandığı gibi yaşama hakkını savundu. 
Hak ve özgürlükleri baskı altına almaya 
çalışanlara demokrasiyi savunarak ce-
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vap verdi. Siyasette nefret dilini reddet-
ti, daima güler yüzlü, tatlı bir dil kullan-
dı. Siyasete uzlaşma diyalog ve güven 
duygusu getirdi. Bin yıllık değerlerimizi 
siyasetle yeniden devlet hayatına taşıdı. 
Daha adaletli bir dünyanın mümkün 
olduğunu hep söyledi. Bunda ısrar etti, 
çalışarak kazanacağımızı anlattı. Bili-
min yolunu açtı, gelişmiş ülkelerle ara-
mızdaki mesafeyi ancak bilimin ışığında 
çok çalışarak kapatacağımızı söyledi."

Başbakan Yıldırım, Erbakan'ın "önce ah-
lak ve maneviyat" diyerek, maneviyatı ret 
ve inkar ederek hiçbir yere varılamayaca-
ğını anlattığını vurguladı.

Erbakan'ın, Anadolu'nun yoksul çocukları-
na büyük hedef gösterdiğini anlatan Baş-
bakan Yıldırım, devlet ve toplumun kucak-
laşmasına liderlik ettiğini, millete özgüven 
kazandırdığını dile getirdi.

"Meşru Partileri 

Gayrimeşru İlan Ettiler"

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin yakın tarih-
te darbelerden çok çektiğini, demokrasiyi 
bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları-
nın, devletin gücüyle istemedikleri siyasi 
liderlere ve siyasi iradeye sürekli ayar ver-
me hevesinde olduklarını anımsattı. Baş-
bakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Toplumsal mühendislik yaptılar, ba-
lans ayarı yapmaya çalıştılar. Millet 
iradesini bir türlü hazmedemediler. Si-
yaset ve demokrasiye doğrudan müda-
hale ederek milli iradeyi baskı altında 
tutmaya çalıştılar. 28 Şubat’ta Türki-
ye'nin başında seçimle gelmiş meşru bir 
iktidar vardı. Darbeciler sivil ve meşru 
iktidara karşı 27 Mayıs ve 12 Eylül'de 
olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede 
bulundular. İnançlarını yaşayan insan-
lar adeta kamusal alandan silinmek is-
tendi. Üniversiteleri, devlet kurumlarını 
Anadolu insanına çok gördüler, dar etti-
ler. Toplumsal düzen, özgürlükler ve de-
mokrasi üzerine değil, korku, baskı ve 
tehdit üzerine inşa edildi. Çeşitli dayat-
malarla hükümete yönelik tehdit ve bas-
kılar artırılarak hükümeti istifa etmek 

zorunda bıraktılar. Ne yazık ki bunu da 
siyaseti kullanarak yaptılar. Vatandaşlık 
haklarını herkes kullanamadı. 'Her hak 
herkesin hakkı değildir.' dediler. Meşru 
partileri gayrimeşru ilan ettiler. Millet 
iradesiyle seçilmiş siyasetçileri toplu-
mun nazarında değersizleştirdiler. Açık 
ayrımcılık yaptılar, açıktan zulmettiler. 
Ardından yasaklar, baskılar, siyasi, sos-
yal ve ekonomik hayatımızı her yönden 
kuşattı. Üniversitelerde okuyan kızla-
rımızın başlarını zorla açtırdılar. İkna 
odaları kurdular. O odalarda başörtülü 
kızlarımıza her türlü baskıyı yaptılar. 
Kur'an kurslarını, imam hatipleri yok 
edeceğim diye bütün meslek okullarını 
kapattılar. Katsayı engeli ile bu okullar-
dan mezun olanların üniversiteye gir-
mesini engellediler."

Başbakan Yıldırım, o dönemde bu ülkenin 
bazı evlatlarına vatandaşlık hakkının bile 
çok görüldüğünü, Anadolu insanın sahip 
olduğu firmaların fişlendiğini, ticari hayat-
larının sonlandırıldığını vurguladı.

Medyanın kontrol altına alındığını dile 
getiren Başbakan Yıldırım, "Sergide gör-
dük. O günün gazete başlıkları hep bir-
biriyle anlaşmış, talimatla atılan başlık-
lar. Sanki arkası yarın filmleri gibi hep 
adım adım darbeye zemin hazırlayan 
başlıklarla o günün gazeteleri çıktı. Ay-
dınlar, yazarlar, andıçlandı, siyasi parti-

ler kapandı" ifadelerini kullandı.

"Millet Dışında Hiçbir 

Vesayet Sahibi Yoktur"

Programa gelirken okuduğu bir yazıyı pay-
laşan Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün gelirken bir yazı gördüm, diyor 
ki 'Dedem, tek parti CHP'sinden çekti. 
Dedem ve babam, 1960 darbesinden 
çekti. Babam ve ben, 1980 darbesinden 
çektik. Ağabeyim ve ben, 28 Şubat dar-
besinden çektik. Ben ve çocuklarım, 15 
Temmuz darbe girişimini yaşadık. Ço-
cuklarım ve torunlarım çekmeyecek.' 
15 Temmuz alçak bir darbe girişimidir. 
15 Temmuz, asker kılığına girmiş FETÖ 
mensuplarının gerçekleştirdiği bir dar-
be girişimidir. Kahraman milletimiz, 
Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız 
ve hükümetimizin kararlı duruşuyla 
bastırılmış bir darbe girişimidir ancak 
15 Temmuz'un Türkiye siyasi tarihine 
ve demokrasi tarihine kazandırdığı bir 
şey vardır, o da millet iradesinden başka 
hiçbir güç bu ülkede hakim olamaz. Tek 
vesayet sahibi millettir, millet dışında 
hiçbir vesayet sahibi yoktur. Yıllarca giz-
li kapaklı bu vesayet odaklarının artık 
bir daha sahneye çıkamayacağı bir ders 
olmuştur."
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'CUMHURUN İTTİFAKI'

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez’de, 
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki ko-
nuşmasında, partililere hitap etti.

İl kongreleri vesilesiyle ziyaret ettiği şehirler-
de, salonların içinde ve dışında gördüğü coşku, 
heyecan ve sevgiden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece 

şahsımızı selamlamak için toplanan ve sayıları 
seçim dönemlerindeki mitinglerimizden daha 
kalabalık olan vatandaşlarımızın muhabbeti ve 
samimiyeti, bize sorumluluğumuzun ağırlığını 
hatırlatıyor. Milletimizin teveccühüne layık ola-
bilmek için hep birlikte çok daha fazla çalışmak, 
çok daha fazla ter dökmek mecburiyetindeyiz" 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı   Erdoğan, Aşık Veysel'in, 
"Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz 
gece" sözlerini anımsatarak, "Bizim de gündüz 
gece demeden bu kutlu yolda yürümemiz, me-
sai sarf etmemiz gerekiyor" dedi.

"Mahalli İdareler 

Sadece Partiyle 

Kazanılmaz"

Her geçen gün 2019 seçimlerine hazırlık için 
atılan adımları sıklaştırmak, çalışmaları yoğun-
laştırmak durumunda olduklarını belirten  Er-
doğan, şöyle devam etti:

"Şunu unutmayınız, 2019 seçimleri herhan-
gi bir seçim değildir. Her şeyden önce 2019 
seçimleriyle Türkiye, yepyeni bir yönetim 
sistemine geçecektir. Her ne kadar yeni yö-
netim sistemi, cumhurbaşkanlığı ve meclis 
çalışmalarıyla doğrudan ilişkiliyse de mahal-
li idareleri de bunun dışında görmemek ge-
rekir. Çünkü her seçim, unutmayın, diğerini 
etkiler.

2019 Mart'ında yapılacak mahalli idareler 
seçiminde alacağımız netice, kasım ayındaki 
cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimle-
rine de belirli bir oranda yansıyacaktır. Bu-
nun için şimdiden mahalli idareler seçimin-
deki hedefimizi de en az yüzde 50'nin üzeri 
olarak görmek durumundayız. Milletvekilliği 
seçiminde, partinin şüphesiz ki ağırlığı çok 
çok önemlidir. Mahalli idareler, sadece par-
tiyle kazanılmaz aynı zamanda seçeceğimiz 
adaylarla da bu çok çok ilintilidir."

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, bu belediye başkan-
larının, belediye meclis üyelerinin ve il genel 
meclis üyelerinin sadece kendilerini seçmeye 
yetecek kadar değil, onun çok üzerinde bir oy 
oranını elde etmek için çalışmasının gerektiğini 
belirtti.
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"Önce Şahsımı 

Karşısında Bulur"

Ufku, vizyonu ve hedefi sadece kendi makamıy-
la sınırlı olanlarla AK Parti'nin büyük davasının 
ve hedeflerinin hayata geçirilemeyeceğine dik-
kati çeken  Cumhurbaşkanı   Erdoğan, şunları 
söyledi:

"Bu partinin çatısı altında siyaset yapan her 
arkadaşımın vizyonu, tüm Türkiye'yi, bölge-
mizi ve dünyayı içine alacak genişlikte ve zen-
ginlikte olmak durumundadır. Aksi takdirde 
başka kimi partilerde şahit olduğumuz üzere 
kısır çekişmelerin, incitici kavgaların, sinsi, 
ayak oyunlarının arasında kaybolup gideriz. 

Her kim AK Parti'yi böyle bir kısır döngünün 
içine sokmaya kalkarsa bu yönde bir çaba 
içine girerse önce şahsımı karşısında bulur. 
Milletimiz de böyle küçük hesapların men-
suplarına asla itibar etmez.

Türkiye, böylesine tarihi bir süreçten geçer-
ken ve milletimiz bunun sorumluluğunu biz-
lerin omzuna yüklemişken, hiç kimsenin ki-
şisel hesabıyla kibriyle hırsıyla uğraşamayız, 
vakit kaybedemeyiz."

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Necip Fazıl Kısakü-
rek'in, "Sakarya Türküsü" isimli şiirinden "İn-
sandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. 
Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. 
Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan. Ve 
ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan" söz-

lerini okudu. Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "He-
pimiz de işte böyle bir dava şuuruyla hareket 
etmek, ülkemize ve milletimize yapabileceği-
miz en çok hizmeti sunmak durumundayız. 
Aksi takdirde milletimizden helallik alama-
yız ve tarih önünde boynumuz bükük kalır. 
Hiçbir arkadaşımın, böyle büyük bir vebalin 
altına girmeyi göze alabileceğini sanmıyo-
rum. Öyleyse çalışacağız, daha çok çalışaca-
ğız ama bunu yaparken de hesabi değil, hasbi 
davranacağız" dedi.

"Teklifte, Mahalli 

Seçimlerle İlgili Herhangi 

Bir Yenilik Yok"
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AK Parti ve MHP olarak kurulan ortak komis-
yonun, seçim ittifaklarıyla ilgili çalışmalarını 
tamamladığını bildiren Cumhurbaşkanı   Erdo-
ğan, şunları kaydetti:

"Önceki gün bununla ilgili kanun teklifini 
Meclise sunduk. Bu kanun teklifinde mahal-
li seçimlerle ilgili herhangi bir yenilik yok, 
sadece milletvekili seçilme yaşının 18'e in-
dirilmesine paralel olarak belediye başkanı, 
belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi ve 
muhtarların da seçilme yaşı 18'e indiriliyor, 
bu onunla ilgili olan kısım.

Ağırlık, malum cumhurbaşkanı ve parlamen-
toyu ilgilendiren bölüm. Bir de eskiden ayrı 
ayrı zarflara konan ve sandıklara atılan oyla-
rın tamamı herhangi bir karışıklığa, gereksiz 
oy iptallerine sebep olmasın diye aynı zarfa 
yerleştirilip, aynı sandığa atılacak. Bunların 
tasnifini sandık kurulu üyeleri yapıp, her oyu 
kendi hanesine kayıt edecek. Bunun dışında 
eski uygulama neyse aynı şekilde mahalli 
idareler seçimlerinde bu da yapılacak. Yani 
herkes kendi adayını gösterecek, kendi kam-
panyasını yapacak, kendi başarısı için gayret 
gösterecek."

Düzenlemeyle asıl yeniliğin, milletvekilli seçim-
lerinde olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı  Er-
doğan, "Buna göre birden fazla parti bir araya 
gelerek milletvekili seçimine ittifak halinde 
gidebilecek ki buna malum 'Cumhurun İtti-
fakı' veya 'Cumhur İttifakı' diyoruz. Böyle bir 
durumda seçim pusulasında ittifakın içinde 
yer alan partilerin amblemleri, bu birlikteli-
ğe verilen ismin altında aynı çerçeve içinde 
yer alacak. Dolayısıyla her parti kendi liste-
siyle seçime gidecek. Hedef, oydaki zayiatı 
minimize etmek, adeta yok etmektir. Bunun 
da tedbirleri alındı. Seçmenler hangi partiyi 
istiyorsa onun amblemine mührünü vuracak 
ama oylar birlikte sayılarak toplam milletve-
kili sayısı belirlenecek, sonra bu oylar par-
tilere göre bölünecek ve toplam milletvekili 

sayısı herkesin oyu nispetinde dağıtılacak" 
şeklinde konuştu.

"Neticede 

Oyu İttifak 

Alacak"

İttifak bölümüne vurulan ancak herhangi bir 
partinin amblemine denk gelmeyen oyların 
da geçerli sayılacağını bildiren Cumhurbaşka-
nı  Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bundan önce biliyorsunuz böyle bir şey 
yoktu, oylar iptal edilirdi. Bu ortak oylar yine 
partilerin sayısal çoğunluğu nispetinde dağı-
tılarak oy oranı değişmeden milletvekili da-
ğıtımına yansıyacak. Neticede oyu ittifak ala-
cak. Tabii bu durumda oluşturulacak  seçim 
ittifakında ancak kendi başına milletvekili çı-
karma gücüne sahip partilerin yer alması an-
lamlı hale geliyor. Halbuki ülkemizde kendi 
başına milletvekili çıkartamayacak durumda 
olsa da siyasi bir özne olarak değer taşıyan 
pek çok parti var. İşte yeni düzenlemede bun-
lar için de kolaylık getirildi. 

Herhangi bir siyasi partinin lideri veya üye-
lerine, kendi  partilerinden istifa etmeksizin 
bir başka partinin listesinden aday gösteri-
lebilme imkanı sağlandı. Bu partiler, seçim 
pusulasındaki ittifak bölümünde yer almaya-
caklar ama aday listesinde bulunmak sure-
tiyle dolaylı bir şekilde bu oluşumda temsil 
edilecekler. Logosu yok ama A veya B parti-
sinin listesinde yer almak suretiyle seçilme 
şansını yakalayabilir.  Örneğin Büyük Birlik 
Partisi başta olmak üzere bu oluşum içinde 
yer almak isteyen ancak oy dağılımı itibarıyla 
kendi başına milletvekili çıkarma imkanı bu-
lunmayan partiler ise ittifaktaki herhangi bir 
partinin listesinde seçime girebileceklerdir."

Cumhurbaşkanı   Erdoğan,  cumhurbaşka-
nı  adayının da bu güç birliği  çerçevesinde 
belirlenmesinin gayet  doğal olduğunu, 2019 
Kasım ayındaki seçimlerde milletvekili ve cum-
hurbaşkanı  adaylarının pusulalarının birlikte 
verileceğini belirterek, "Asıl yenilik burada. 
Seçmenler oy kabininde her ikisiyle ilgili de 
tercihlerini yapıp bu defa aynı zarf içinde 
sandığa atacaklardır" dedi.

"Seçim Sisteminin 

Özünde Herhangi Bir 

Değişiklik Yok"

Seçim sisteminin özünde herhangi bir değişik-
liğin olmadığının altını  çizen  Cumhurbaşkanı   
Erdoğan, "Her parti kendi milletvekili listesi-
ni yapacak, kendi oyunu alacak, kendi millet-
vekillerini seçecektir. Tek fark, ittifak halin-
de  seçime giden partilerin oylarının birlikte 
sayılması, milletvekili dağılımının bilahare 
bu toplamın yeniden dağılımıyla belirlenme-
sidir. Gereksiz oy kayıplarının önüne geçmek 
için pusulanın ilgili alanının neresine mühür 
basılırsa basılsın vatandaşımızın iradesinin 
geçerli sayılması da önemli bir yeniliktir. Oy 
zayiatı burada olmayacak" ifadelerini kullan-
dı.

Geçmişte terör örgütlerine müzahir partilerin 
vatandaşlar üzerinde kurdukları baskıyı orta-
dan kaldırmaya yönelik birtakım tedbirlerin de 
düzenlemede yer aldığını dile getiren Cumhur-
başkanı  Erdoğan, sandık güvenliği konusunda 
doğrudan vatandaşın talebinin dikkate alınma-
sının sağlanacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı   Erdoğan, yalnızca sandık ku-
rulunun mühür eksiğinden kaynaklanan tar-
tışmaları ortadan kaldıracak düzenlemelerin 
teklifte yer aldığını belirterek, "Ülkemizin siya-
si tarihinde önemli bir adım olduğuna inan-
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dığım seçim ittifaklarına imkan sağlayacak 
bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum" 
dedi.

"O Devir Kapanıyor"

Düzenlemeyle ittifakların hukuki bir zemine 
kavuşturulacağının altını çizen Cumhurbaşkanı  
Erdoğan, "Milletin karşısına öyle gizli saklı 
şekilde değil her şey önceden ilan edilerek 
çıkmış olunacak. Esasen Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi'nin ruhunda siyasi parti-
lerin  bu tür ittifaklar yapabilmesine imkan 
sağlanması vardır. Yüzde 50+1 ile seçile-
cek cumhurbaşkanının, mümkün olan en ge-

niş siyasal tabanı kucaklamak için çalışırken 
partisini bunun dışında tutması, Mecliste 
bambaşka bir fotoğraf ortaya konması doğru 
değildir. Yürütmenin tek başına cumhurbaş-
kanının sorumluluğunda olması, eski Türki-
ye'nin hiçbirimizin hatırlamak dahi istemedi-
ği koalisyonlardan kaynaklanan o krizlerinin 
bir daha tekerrürüne imkan vermeyecektir. 
O devir kapanıyor" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Mecliste seçim itti-
faklarından kaynaklanan  iş birliğinin sürmesi-
nin yalnızca Türkiye'nin, Türk milletinin hayrına 
olacağını dile getirerek şunları söyledi:

"Bu bakımdan bizim AK Parti olarak ittifak-

lardan korkmamızı, çekinmemizi, geri dur-
mamızı   gerektirecek hiçbir husus yoktur. 
Biz milletimize de kendimize de güveniyo-
ruz. CHP başta olmak üzere kimi muhalefet 
partilerinin bu konudaki itirazlarına baktığı-
mızda hiçbir makul, mantıklı, dikkate alın-
ması gereken bir taraf bulunmadığını açıkça 
görüyoruz. Onun için kendi yolumuzda yürü-
yecek, azami müştereklerimiz olan MHP ile 
başlattığımız bu süreci 2019 seçimlerinde 
kararlılıkla hayata geçireceğiz. Bu yolda, bu 
yolculukta  artık herhangi bir tereddüde yer 
yoktur. Tüm teşkilatlarımızın da içinde bu-
lunduğumuz dönemin nezaketine uygun şe-
kilde bu hususta dikkatli ve yapıcı anlayışta 
hareket edeceğine inanıyorum."
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“YENİKAPI RUHUNA 
SAHİP ÇIKMAYA DEVAM 
EDİYORUZ”

Genel Başkanvekilimiz ve  Başbakanı-
mız Binali Yıldırım, Meclis Grup Toplantı-
sı'nda yaptığı konuşmada,  takvimlerin 28 
Şubat'ı göstereceğini anımsatarak, "Bin 
yıl sürecek denilen o karanlık darbe 
girişiminin yıl dönümü. Aynı zamanda 
dönemin Başbakanı cennet mekan Nec-
mettin Erbakan'ın vefatının yıl dönümü. 
7 yıl önce bugün ebedi aleme göçen Er-
bakan Hocamızı rahmetle, minnetle, 
şükranla yad ediyoruz. Mekanı cennet 
olsun. İnançların hayat tarzının ağır bir 
baskı altında olduğu o dönemde vakur 
ve şahsiyetli duruşuyla siyasetin onuru 

olmuştu, Necmettin Hocamız" diye ko-
nuştu.

Erbakan'ın siyasette nefret değil, muhab-
bet dilini kullandığına işaret eden Başba-
kan Yıldırım, "Siyasete tatlı dili ve güler 
yüzü getirdi. Erbakan Hoca mitinglerin-
de yemin eder, yemin ettirirdi. Biz de 
yemin ediyoruz ki Allah'ın izniyle bir-
birimizin kardeşlik hukukuna zarar ve-
renlere fırsat vermeyeceğiz.  Vatandaşı-
mızın hukukunu, terör örgütlerine karşı 
da karanlık güç odaklarına karşı da ko-
ruyacağız" değerlendirmesinde bulundu. 

"28 Şubat'ın Yaralarını 
Sardık Ama Acılarını 

Unutmadık"

Demokrasi, adalet adına Recep Tayyip Er-
doğan ile beraber dik durduklarını, mey-
danı vesayetçilere bırakmadıklarını vur-
gulayan Başbakan Yıldırım, konuşmasına 
şöyle devam etti:

"28 Şubat'ta inandığını yaşamak iste-
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yen gençlerimize, hayatı zehir eden, 
meslek liselerini adeta bitiren, bu ülke-
nin bazı evlatlarına vatandaşlık hakkını 
çok gören cuntacı zihniyeti unutmadık, 
unutmayacağız. 28 Şubat'ta sadece 
müdahalelerle, insanımızın hukukunu 
çiğnemediler. Aynı zamanda ekonomik 
olarak da  Türkiye'nin büyük bir krize 
girmesine sebep oldular. Bir yandan 
bankalar hortumlandı, enflasyon tavan 
yaptı ve Türkiye ekonomisi çöktü. Fa-
turayı aziz ve cefakar millet ödedi.  28 
Şubat'ın yaralarını sardık ama acıları-
nı unutmadık. Milletin oylarıyla seçilen 
milletvekili kardeşimize yapılan zorba-
lık, hala toplumun hafızalarındadır." 

Başbakan Yıldırım, AK Parti ve MHP ola-
rak 15 Temmuz ruhuna, Yenikapı ruhuna 
sahip çıkmaya devam ettiklerini söyledi.

Meselenin memleket olması halinde geri-
sinin teferruat olacağına vurgu yapan Baş-
bakan Yıldırım, şunları söyledi:

"İnşallah Cumhur İttifakı ile genel se-
çimlerde birlik ve beraberlik devam 
edecek ve böylece Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemini öngören ilk seçim-
lerde yüzde elli fazla bir oyla Cumhur-
başkanımızı tekrar seçeceğiz. Cumhur 
İttifakına bile laf edenler var. CHP değil 
miydi referandum da 'Hayır' cephesini 
açan. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Çatı 
İttifakını kuran CHP değil miydi? Onlar 
gizli saklı yapıyorlardı biz ise 'Herkes 
nerede duracağına karar versin' diyo-
ruz. Milletin yanında mı duracaksınız 
yoksa onların yanında mı? Siyasi parti-
lerin, seçmenlerin birbirine yaklaşması 
demokrasinin olduğu kadar birliğimi-
zin, kardeşliğimizin de güçlenmesine 
vesile olacak. Ülkenin bugünü ve yarını-
na ilişkin ortak hedefleri, ortak dertleri 
noktasında partilerin seçim ittifakı kur-
masından daha doğru ve doğal bir şey 
yoktur. Ana muhalefet partisi zaten son 
iki seçimde bunu örtülü bir şekilde yapı-
yor. Biz ise açık, seçik, şeffaf olarak di-
yoruz ki kim hangi yolda gidecekse kim 
kiminle beraber olacaksa kararını ver-
sin ona göre vatandaşın önüne çıksın. 

Artık millet, kimin kiminle saf tuttuğu-
nu kime, neye oy verdiğini açıkça gö-

recek. Bu sistem Türkiye'nin geleceği 
için çok önemli ve faydalı bir sistemdir. 
Onun için bazıları bu işten çok rahatsız. 
Daha görüşmeler başlamadan ana mu-
halefet, 'Bu ittifak değil koalisyondur' 
diye çamur atmaya başladı. İşi çarpıt-
maya, sulandırmaya gayret ediyor. 'Bi-
zim evde oyların yarısı CHP'ye, yarısı 
da HDP'ye gitti' diyen partili senin par-
tilin değil miydi CHP? Genel Başkan 
Yardımcısı senin değil miydi? Ne çabuk 

unuttun? Bu büyük millet, ebedi kardeş-
liğine önem veriyor ve gözü gibi bakıyor. 
Buradan asla dönüş yok. Biz millete 
güveniyor ve 15 yıldır da hamdolsun 
milletimiz bize güveniyor. Bu güvenin 
hakkını bugüne kadar verdik, bundan 
sonra da vereceğiz. Türkü, Kürdü, Lazı, 
Çerkezi, Boşnağı, Romanı, Arabı ile Tür-
kiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşla-
rı; gelecek için biriz, beraberiz, birlikte 
Türkiye'yiz."
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“CUMHUR İTTİFAKI”
TEKLİFİ TBMM'YE SUNULDU

SEÇİM İTTİFAKI, SEÇİM GÜVENLİĞİ VE MAHALLİ İDARELER 
SEÇİMİNE DAİR KANUN TEKLİFİ 

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren 
ortak kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

MADDE 1- Aynı binada oturan seçmenler, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim 
bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilecek. (298/5)

MADDE 2- Yüksek Seçim Kurulu, sandık bölgesi seçmen sayısının belirlenmesi; seçim 
güvenliğinin sağlanması amacıyla sandıkların taşınması, sandık veya seçim bölgelerinin 
birleştirilmesi; hastalık veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanabilmesi 
amacıyla seyyar sandık kurulları oluşturma konularında yetkili olacak. (298/14)

MADDE 3- Sandık kurulu başkanları ilçede ikamet eden kamu görevlileri arasından ad çekme 
suretiyle ilçe seçim kurulu başkanlarınca belirlenecek, sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi 
halinde kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı 
üye kurula başkanlık edecek. (298/22)

MADDE 4- Sandık kurulunun siyasi partilerce bildirilenler dışındaki üyesi, kamu görevlileri 
arasından ad çekme suretiyle ilçe seçim kurulu başkanlarınca belirlenecek. (298/23)

MADDE 5- Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa 
konulacak; seçimlerde kullanılacak kabinler, oy vermenin gizliliğini sağlayacak şekilde yaptırılacak, 
ölçü ve standartları Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek. (298/68)

MADDE 6- Filigranlı kağıttan basılan oy pusulaları ile oy zarflarının ebatları yüksek seçim 
kurulunca belirlenecek. (298/78)
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MADDE 7- Seçim kurulları ile kolluk güçleri arasında ihtilaflara sebep olan sandık alanı – sandık 
çevresi ayrımına dayanan uygulamadan vazgeçilerek, tek bir kavram olarak sandık çevresi yeniden 
tanımlanmakta. (298/81) 

MADDE 8- “Sandık alanı” kavramından vazgeçilmesi sebebiyle, buna ilişkin yasakları düzenleyen 
298/83. madde de kaldırılmış, bu maddedeki seçim güvenliği ile alakalı bazı fıkralar eklenmek 
suretiyle sandık çevresi düzenine ilişkin 82. madde yeniden tanzim edilmiştir. Sandık çevresi 
düzenini bozmaya yönelik eylemlere karşı kolluk güçlerinin harekete geçmesi için seçim 
görevlilerinin “çağrı” yapma konusundaki ihmali ihtimaline binaen seçmenlerce “şahsen ihbar” 
imkanı getirilmiştir. (298/82)

MADDE 9- Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim 
kurulu mührü bulunan ancak sandık kurullarının ihmali sonucu mühürlenmemiş zarflar, 1984’ten bu 
yana istikrar bulmuş YSK uygulamalarında olduğu gibi geçerli sayılacak. (298/98)

MADDE 10- Sayım ve döküm cetvellerine ittifakların ortak oyları için ayrı bir sütun ekleneceği; 
aynı zarf içinde birden fazla oy kullanılan seçimlerde, zarfın içinden çıkan oy pusulaları okunmadan 
önce seçim türüne göre tasnif edileceği; birlikte yapılan seçimlerde önce Cumhurbaşkanı seçimine 
ait oy pusulalarının sayım ve dökümünün yapılacağı; ayrıca siyasi partilerin ittifak yaptığı 
seçimlerde birleşik oy pusulasına vurulan mührün hangi durumlarda geçersiz sayılmayacağı 
düzenlenmekte. (298/100)

MADDE 11- Yetkili seçim kurulları tarafından gönderildiği anlaşılan ve sandık kurullarının ihmali 
sonucu mühürlenmeyen üzerinde Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulaları, 1984’ten bu 
yana YSK’nın istikrar bulmuş kararlarına dayanan uygulamada olduğu gibi geçerli sayılacak. 
(298/101)

MADDE 12- Sandık sonuç tutanağında ittifaklara ilişkin sütunlar ayrılması gerekmektedir.   
(298/105)

MADDE 13-İlçe seçim kurulu birleştirme tutanaklarında, ittifakların ortak oyları ve bu oyların 
dağıtılmasından sonra partilerin toplam oylarının gösterilmesi düzenlenmekte. (298/108)

MADDE 14-Siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi desteklemesini yasaklayan 
hüküm kaldırılmakta. (2820/90)
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MADDE 15-Siyasi partilerin ittifak yapmalarına dair esaslar ve usuller düzenlenmekte. Siyasi 
partilerin anlaşarak ayrı ayrı (kendi) aday listesiyle milletvekili seçimlerine katılmalarına imkan 
tanınmakta. Siyasi partilerin birlikte hazırlayıp YSK’ya vereceği protokolle ittifakın ana çerçevesi 
belirlenecek. İttifaktan vazgeçme halinde uygulanacak usul de düzenlenmekte. (2839/12/A YENİ 
MADDE)

MADDE 16-Seçime katılma yeterliliğine sahip bir siyasi partinin üyesinin, partisi seçime 
katılmadığı takdirde, kendi partisinden istifa etmeksizin, başka partiden aday olması mümkün 
kılınmaktadır. (2839/16)

MADDE 17-Siyasi partiler, oy pusulasındaki yerleri belirlenirken kuraya ittifak olarak dahil 
edileceği ve tek sıra numarası alacağı, bu partilerin ittifak içindeki yerlerinin ise ayrıca çekilecek 
kura ile belirleneceği; ayrıca ittifakın adının oy pusulasında yer alma şekli düzenlenmekte. 
(2839/26)

MADDE 18-İttifak yapan siyasi partilerin o seçim çevresinde almış oldukları “geçerli oy”un, her 
birinin aldığı oylara ittifakın ortak oylarının, aldıkları oy oranında ilave edilmesiyle belirlenmesi 
düzenlenmekte. (2839/29)

MADDE 19-İl seçim kurulu birleştirme tutanaklarında, ittifakların ortak oyları ve bu oyların 
dağıtılmasından sonra partilerin toplam oylarının gösterilmesi düzenlenmekte. (2839/32)

MADDE 20-Yüzde onluk barajın uygulamasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli 
oyların toplamı dikkate alınacak. (2839/33)

MADDE 21-İttifak yapan siyasi partilerin milletvekili sayısının hesaplanmasında önce ittifakın 
toplam oyu esas alınacak, böylece ittifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı belirlenecek, sonra 
siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy sayısı esas alınarak ittifak içi milletvekili dağılımı tespit 
edilecek. (2839/34)

MADDE 22-Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık 
seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa konulacak, ancak seçim bölgelerinin birleştirilmesine karar 
verilmesi halinde muhtarlık seçiminde oy pusulası ayrı zarfa konulacak (2972/19)
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MADDE 23-Sandık alanı uygulamasından vazgeçilmesine bağlı olarak, 298 sayılı Kanunun 83 
üncü maddesi yürürlükten kaldırılmakta (298/83)

Anayasaya uyum kapsamında; milletvekili genel veya ara seçiminde önceki veya sonraki bir yıl 
içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel 
veya ara seçimlerin milletvekili genel veya ara seçimleri ile birlikte yapılmasını öngören hüküm 
yürürlükten kaldırılmakta. (2972/8)

İl genel meclisi üyeliği, belediye ve muhtarlık seçimlerinde oy pusulalarının aynı zarfa 
konulmasının öngörülmesine bağlı olarak ilgili fıkra ve cümle yürürlükten kaldırılmakta. (2972/32)

a) Seçmen kütüğü “yerleşim yeri adresi” bilgileri esas alınarak düzenlenecek (298/33)
b) Yurt dışı seçmen kütüğü ve seçmen listeleri “yerleşim yeri adresi” bilgileri esas 
alınarak düzenlenecek (298/35)
c) “Sandık alanı” ifadesi kaldırılarak “İlçe seçim kurulunca belirlenen bina, yapı ve 
benzeri yerler” şeklinde sandık çevresi tanımı yapılmakta (298/71)
ç) Bağımsız aday müşahitleri üçten fazla olursa, sandık kurulu başkanının ad çekmesi 
sonucu adları ilk çıkan üç müşahit dışındakiler sandık çevresinde bulunamayacak 
(298/72)
d) Sandık kurul üyeleri üçten aşağı düşerse eksikler, “sandık alanında” bulunanlar yerine 
“o seçim bölgesinde” seçme yeterliğini haiz ve okur - yazar olanlar arasından, sandık 
başkanının seçeceği kimselerle doldurulacak (“sandık alanında” ibaresi “seçim 
bölgesinde” şeklinde değiştirilmekte) (298/73)
e) “Sandık alanı” ibareleri “sandık çevresi”, “sandık alanına” ibaresi “sandık çevresine” 
şeklinde değiştirilmekte (298/85)
f) 298/81’de öngörülen değişiklikle sandık çevresinin yeniden tanımlanması ve 
298/100’de seçim ittifakına ilişkin öngörülen değişikliğe bağlı olarak maddede 
düzenleme yapılmakta. (298/105)  
g) “sandık alanına” ibareleri “sandığın konulduğu bina, yapı veya bunların 
müştemilatına” şeklinde değiştirilmekte (298/153)

a) Anayasaya uyum kapsamında; “Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış” 
ibaresi “Askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmekte (2839/11)
b) İttifakların ortak oy sayısıyla bu oyların ittifak içerisindeki partilere paylaştırılmasının 
ilçe birleştirme tutanağında yer alacağı hükme bağlanmaktadır (2839/31)

a) Anayasaya uyum kapsamında; belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi 
üyeliği seçimlerinde seçilme yaşı yirmi beşten, on sekize düşürülmekte (2972/9)
b) Anayasaya uyum kapsamında; köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği, mahalle 
muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde seçilme yaşı yirmi beşten on 
sekize düşürülmekte (2972/31)

MADDE 23- (TORBA MADDE)

MADDE 24- Yürürlük

MADDE 25- Yürütme

1)

2)

3)
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RÖPORTAJ
BİZİM EN TEMEL AMACIMIZ TARTIŞMALARDAN 
UZAK OBJEKTİF KRİTERLERE GÖRE SEÇMENİN 

HÜR İRADESİNİN TARTIŞMASIZ, HATASIZ VE 
DOĞRU BİR ŞEKİLDE SANDIĞA YANSIMASIDIR

ABDULHAMİT 
               GÜL

Adalet Bakanı

Sayın Bakanım, AK PARTİ ile MHP’nin se-
çim ittifakına yönelik ortak bir teklifi 
oldu. Siz de komisyondaydınız. Teklifin 
öne çıkan maddelerini kısaca anlatır 
mısınız?
Öncelikle teklifin demokrasimiz ve siyasi 

partilerimiz için şimdiden hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyorum. 

Teklifte önemli düzenlemeler var. Bir taraf-
tan seçimlerin güvenli ve tarafsız biçimde 
yürütülmesini sağlayacak, katılımı artıra-
cak ilave tedbirler getiriliyor, diğer taraftan 
mahalli idare seçimlerine ilişkin hüküm-
lere ve bugüne kadar kanuni bir çerçevesi 

bulunmayan seçim ittifaklarına ilişkin dü-
zenlemelere yer veriliyor. 

Teklifle öngörülen düzenlemeler temelde 
üç başlık altında toplanmakla birlikte, se-
çim ittifaklarını yasal alt yapıya kavuşturan 
hükümleri kuşkusuz öne çıkıyor, daha çok 
ilgi çekiyor.  
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Adalet Bakanı
Düzenlemeyle birlikte tüm partilerimiz 
ortak paydada buluştuğu partilerle ittifak 
yapabilecek. Biz bunu son derece önem-
siyoruz. Çünkü geçmişte de ittifaka dair 
hamleler oldu. Ancak kısıtlayıcı mevzuat 
hükümleri, ittifaka giren partilerin siyasi 
varlıklarını korumalarına imkan tanımı-
yordu. Bunun yerine başka bir partiden 
seçime girme formülü uygulanıyordu. Yani 
bir düzenlemeye ihtiyaç vardı. Teklifi bu 
ihtiyacı gidermek için hazırladık. 

İkinci bir avantaj, bu partilerin seçmen 
kitlesine aittir. Düşük başarı tahminleriyle 
daha önce sandığa gitmeyen bu seçmenle-
rin de artık daha büyük katılım gösterme-
sini bekliyoruz. 

Yine teklifimiz gerek seçim güvenliğini, 
gerekse seçimlere katılımı artıracak ila-
ve tedbirler getiriyor. Örneğin, hastalığı 
veya engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan 
seçmenlerin anayasal bir hak olan seçme 
haklarını kullanabilmelerine imkân sağla-
nıyor.

Oy pusulalarında da önemli yenilikler söz 

konusu. İttifaktaki partiler bir çerçevede 
olacak. Pusulalar aynı zarfa konacak. 

Teklifin siyasi partilere katacağı artı-
lar sizce nelerdir?
Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile MHP 
Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin 
mutabakatı doğrultusunda teklifin imza-
cıları AK Parti ve MHP milletvekilleridir. 
Ama bu teklifi sadece bu iki partinin siya-
si geleceğiyle birlikte değerlendirmemek 
gerekir. Teklif, tüm siyasi partilerimiz için, 
demokratik hayatımız için büyük bir yeni-
lik vaadidir. İttifak konusunda bütün par-
tiler; değerlerine, prensiplerine, vaatlerine 

ve siyasi önceliklerine uygun olarak başka 
partilerle ittifak yapma veya yapmama ter-
cihine sahip olacak. Kendi varlıklarını da, 
tüzel kişiliklerini de koruyabilecek.

Ayrıca bu ittifak değişikliğinin ülkemizde 
siyaset anlayışını ve siyasi dili de değişti-
receğini düşünüyoruz. Siyasi çalışmala-
rın ve siyaset dilinin çatışmacı bir dilden 

uzlaşmacı, kucaklayıcı, ortak hedeflerde 
birleştirici bir yöne doğru dönüşümü de 
getireceğini düşünüyoruz. 

Muhalefet partilerinin özellikle ittifak-
lara yasal dayanak getiren bölümlerle 
ilgili eleştirileri var. Koalisyonlara kapı 
açma olarak da değerlendiriliyor. Siz 
bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Bu yönde eleştiri yapanların getirdiğimiz 
düzenleme üzerinde yeterince zihin çalış-
ması yapmadıklarını düşünüyorum. Zaten 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde 
koalisyon diye bir şey olmayacak. Muha-

lefet yeni Türkiye’ye alışamadı. Milletimiz 
16 Nisan’da cumhurbaşkanlığı sistemine 
geçerek yürütmeyi doğrudan seçme hakkı 
elde etti. Bu eleştiriyi yapanlar ne koalisyo-
nundan bahsediyor? 

Üstelik getirdiğimiz düzenleme, siyasette 
kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın önü-
nü açıyor. Haliyle toplumun beklentileri 
doğrultusunda ortak fikir ve amaçta bulu-
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şan partiler de işbirliği yapacak. Getirdiği-
miz düzenleme tam olarak bu. 

Bugün teklifimize karşı çıkanlar ve koalis-
yonlara kapı aralar diyenler, 16 Nisan’dan 
önce de koalisyon övgüsü yapıyorlardı. 

Biz ittifakların olmasına yasal zemin geti-
riyoruz. Onlar koalisyon diyor. “Koalisyon” 
ve “İttifak” anlamları apayrı iki siyasi kav-
ramdır. Muhalefet bu iki siyasi kavramı ka-
sıtlı olarak birbirine karıştırıyor. Koalisyon 
sonuçlar, ittifak sebepler üzerinden ilerler. 
Koalisyon seçim sonrasında seçim sonu-
cunun bir zorunluluğu ile ortaya çıkar. İt-
tifak ise seçim öncesinde seçmenin önüne 
konulan bir tercihtir.  Koalisyonda zorun-
luluk sorumluluğun önüne geçer. Koalis-
yon üzerinde seçmenin söz ve tercih hakkı 
yoktur. İttifak ise milletin tercihine, onay 
ve kabulüne sunulur. İttifak modeli içinde 
bu belirsizliklere yer yoktur. Hiç kuşkusuz 
siyasi ittifaklar, halk temayülünü sandığa 
ve oradan da Meclise yansıtan, demokra-
tik meşruiyeti daha derin bir yasama tab-
losuna hizmet edecektir. 

Sandık başkanının siyasi partilerin öner-
diklerinden değil memurlardan olmasının 
seçimi tartışmalı hale getireceği yönünde 
de eleştiriler var. 

Sandık başkanı ve bir üyenin memurlar-
dan olması seçimi tartışmalı ve güvensiz 
kılması iddiası en hafifi ile gerçekleri bil-
memektir. Mevcut düzenlemedeki sandık 
kurulu başkanının iyi ün yapmış kişiler 
arasından ad çekmeyle belirlenmesi usulü 

uygulamada okuma yazma bilmeyen veya 
başkanlık görevini yürütemeyecek kişile-
rin sandık kurulu başkanlığına getirilme-
sine zemin oluşturuyordu. Yeni düzenle-
me ile sandık başkanını politik olmaktan 
çıkarıyoruz. Herhangi bir partinin üyesi 
olmayacak. Getirilen değişiklik ile objektif 
kriterlere göre şeffaf olarak belirlenmiş 
kamu görevlileri sandık başkanı yapılıyor. 
Hiçbir partiye üye olmayan bir kamu gö-
revlisinin sandık başkanı olmasının nere-
si taraflı olabilir. Ayrıca sandık kurulunda 
partili üyeler zaten olacaktır. Müşahitlerin 
yetkileri de olduğu kalmaktadır. 

Şimdi açıkça şunu kendi vicdanımıza so-
ralım. Eğitim durumu belli olmayan bir 
partilinin sandık başkanı olduğu sandık mı 
güvenlidir? Yoksa partisiz ve tarafsız eği-
timli bir kamu görevlisinin hem de kuray-
la başkan olduğu sandık mı? Burada AK 
Parti lehine olup diğer partiler aleyhine ne 
vardır? Biz her partiye aynı uzaklıkta olan 
ve objektif kriterlere göre bir değişiklik ge-
tirmekteyiz.

Tekrar söylüyorum bizim en temel amacı-
mız tartışmalardan uzak objektif kriterlere 
göre seçmenin hür iradesinin tartışmasız, 
hatasız ve doğru bir şekilde sandığa yan-
sımasıdır. 

Sayın Bakanım, düzenlemede oy verme-
ye gidemeyecek kadar hasta olanlar 
için de kolaylıklar getiriliyor. Bunu bi-
raz daha açar mısınız?

Engelli kardeşlerimizin, hastalarımızın 
hayatını kolaylaştırmak, hem Hükümet 
olarak hem de insan olarak bizlerin gö-
revidir. Yine engelli ve hasta kardeşleri-
mizin oy kullanması ve oy kullanacağı 
sandıklara erişiminin kolay olması onlar 
için Anayasal bir haktır. Bizim getirdiğimiz 
düzenleme de Anayasa ile kendilerine ve-
rilen bu siyasal haklarını kullanabilmeleri 
için gereken yasal düzenlemeyi yapmaktır. 
Dünyadaki emsal uygulamalara da baka-
rak ülkemize en uygun olan bu kolaylığı 
getirdik. Engelli ve yataktaki hasta vatan-
daşlarımızın oy vermesini kolaylaştıran 
düzenleme ekledik. Böylece YSK, hasta-
lığı veya engeli nedeniyle yatağa bağımlı 
olan seçmenlerin seçme haklarını kullana-
bilmeleri amacıyla seyyar sandık kurulları 
oluşturacaktır. Buna göre yatağa bağımlı 
seçmenler ikametlerinde oy kullanabile-
cekler. Bu düzenleme ile sandığa katılım 
artacak. Bu önemli bir reformdur.

CHP’nin sunulan teklifin tamamına yöne-
lik eleştirisi var. CHP’nin bu tutumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu CHP’nin klasik muhalefet anlayışıdır.  
Oysa seçim güvenliği demokrasinin güven-
liğidir. Siyasi ittifakların önünün açılması 
demokratik katılımın güçlendirilmesidir. 
Seçme hakkının korunması milli iradenin 
sandıkta tezahürüdür. Bütün bu amaçlara 
hizmet eden değişikliklere neden karşı ol-
duklarını kendilerinin izah etmeleri gerek-
mektedir.

Biz CHP’nin ne dediğine bakmıyoruz. Biz 
milletimizin söylemini, tercihini önemsi-
yoruz. 

Sayın Bakanım, Adalet Bakanlığı görevi-
nizin yanı sıra siz aynı zamanda da Ga-
ziantep milletvekilisiniz. Bize Gaziantep 
hakkında bilgi verir misiniz? AK PARTİ 
döneminde Gaziantep’te yaşanan deği-
şimi nasıl değerlendirirsiniz?
Gaziantep tarihiyle, yiğitliğiyle, kültürüyle 
ve ekonomisiyle en önemli şehirlerimiz-
den biridir. Kurtuluş Savaşı’nda Antep’te 
ortaya konan mücadele, milletimizin yeni-
den şahlanışına öncülük etti. Ekonomisi 
güçlü, kültürel yapısı zengindir. Biz de AK 
Parti olarak Gazi şehrimizin hak ettiği nok-
tada yer alması için iktidarımız öneminde 
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önemli yatırımlar yaptık. Cumhurbaşkanı-
mız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Er-
doğan da Gaziantep’e özel önem vermiş ve 
her zaman Gaziantep’in yanında olmuştur. 
Gaziantep’liler de bu sevgi ve önemi bil-
mekte ve her seçimde coşkulu bir karşılık 
vermektedirler. İnşallah 2019’da da Sayın 
Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin ilk cumhurbaşkanı 
olması için de en güçlü desteği verecektir.

Bizler bir yandan şehrimizin kültürü ve ta-
rihi dokusuyla bilinirliliğinin artması için 
projeler gerçekleştirirken, diğer yandan da 
bölgenin merkezi konumundaki Gazi şeh-
rimizin ekonomide en iyi şehirler arasına 
girmesi için gayret içerisinde olduk.

16 yıllık iktidarımızda önemli yatırımlar 
yaptık. Bunların neticesinde Gaziantep 
bugün Türkiye’nin en büyük 5. şehri, ih-
racatta Türkiye 6’ncısı. 7 milyar doları 
aşan bir ihracatımız var. Gelişmekte olan 
dünya kentlerine model gösterilen Gazi-
antep, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma 
sürecinde ekonomik ve sosyal gelişme di-
namiklerini içinde barındıran doğu ve batı 
arasında ekonomik entegrasyonu sağla-
yan ve aynı zamanda kültürel köprü görevi 
gören önemli bir ildir.

Daha birçok alanda önemli yenilikler 
yaptık. İnşallah önümüzdeki yıllarda Ga-
ziantep, hem Türkiye’de hem de dünyada 
kültürüyle, tarihiyle, ekonomisiyle ilkler 
arasında yer alacak. Biz inanıyoruz ve bu-
nun gerçekleşmesi için de elimizden gelen 
gayreti göstereceğiz.  Ayrıca bu ensar ruh-
lu çalışkan şehrimizin daha iyilerine layık 
olduğunu düşünüyoruz.

AK Parti’nin girdiği her seçimden za-
ferle çıkmasını nasıl açıklayabiliriz?
Aslında bunun birçok sebebi olmakla bir-
likte özetle şunu söyleyebilirim. AK Parti 
milletimizin yüreğinden doğan, on milyon-
ların duası, desteğiyle her seçimde zaferle 
bu günlere gelen bir partidir. Demokrasi 
ve özgürlükleri ilke edinen, kökü mazide 
ve dalları atide olan, bu yönde politikalar 
üreten bir partidir. AK Parti, etnik kimliği-
ne, kültürüne,  inancına, mezhebine bak-
maksızın her insanımızın derdiyle hemhal 
olan, sevincinden haz duyan, Türkiye’nin 
doğusundan batısına, kuzeyinden güne-
yine herkesi temsil eden bir partidir. AK 
Parti milletimizin kendisidir. 
Bu hizmet davasının lideri milletimizin 
abi, amca, kardeş dediği kendi ailesin-

den saydığı üzüldüğünde üzüldüğü, gül-
düğünde sevindiği, her daim dualarında, 
muhabbetlerinde yer bulduğu bir liderdir. 
Liderimiz milletimizin gönlünün her daim 
tahtında olmuştur. 

15 Temmuzda tüm dünyanın bir kez daha 
kahramanlığını gördüğü Sayın Cumhur-
başkanımız ve Genel Başkanımızın dira-
yetli, ferasetli ve vizyoner liderliği hem 
ülkemizi, hem de partimizi ilmek ilmek 
dokumuş ve inşa etmiştir. Büyük hareket-
ler, büyük liderlerle doğar. Büyük liderler 
büyük hareketleri inşa ederler. 

16 yıllık iktidarımızda da liderimizle bir-
likte hizmet sözümüzün gereklerini yerine 
getirdik. Milletimizin de teveccühü eksik 
olmadı. 

Zaten bu büyük mücadeleye girişirken en 
büyük gücümüzün milletimizin gönülden 
desteği olduğunu söyledik. Allaha şükür-
ler olsun ki, ne biz hedeflerimizde yanıl-
dık, ne de milletimiz desteğini esirgedi. Bu 
destek sayesinde Türkiye’miz bugün dün-
yanın en iyi 17 ekonomisi arasına girdik. 
İnşallah 2023 hedeflerimiz doğrultusunda 
dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına gi-
receğiz. Yine sağlıktan eğitime, kültürden 
kalkınmaya kadar her alanda lider ülke 
Türkiye hedefimizi milletimizin desteğiyle 
yerine getireceğiz. 

Sizin vesilenizle bir kez daha bu harekete 
destek veren milletimize şükranlarımı su-
nuyorum. 

,,

,,

Bugün Teklifimize 
Karşı Çıkanlar ve 

Koalisyonlara Kapı 
Aralar Diyenler, 16 
Nisan’dan Önce de 
Koalisyon Övgüsü 

Yapıyorlardı
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İTTİFAKIN 
MANASI 

AK Parti ve MHP arasında seçim itti-
fakının ayrıntıları açıklandıktan sonra 
dahi tartışmalar devam etmektedir. Bu 
‘ittifakı tartışanların’ meseleyi anla-
maktan uzak olmalarının sebeplerini 
bazı ön yargılarda hatta bazı saplantı-
larda bulabileceğini, bunlardan kalka-
rak da bu durumun izah edilebilece-
ğini söyleyebiliriz. Yapılan itirazların 
neredeyse tamamının eski hükümet 
sistemi üzerinden ve o sürecin bir par-
çası olan koalisyon kültürü etrafında 
şekillendiğini tespit etmek zaten so-
runun kaynağının ne olduğunu açıkça 

ortaya koyacaktır.

Başkanlık sistemleri dünyanın her ta-
rafında olduğu gibi ABD’deki uzun tec-
rübeden de görüleceği üzere; başkan-
lık seçim öncesi irili ufaklı partilerin 
ittifakını mümkün kılan hatta zorunlu 
hale getiren bir sistemdir. ABD’nin si-
yasi sahnesindeki iki partili düzenin 
arkasında sistemin başarıyla yürüme-
sini de sağlayan temel unsurlardan 
biri bu ittifaklardır. Nitekim çoğulcu 
farklılaşmış toplumların bünyesinde 
barındırdığı sayısız denilebilecek ölçü-
deki siyasi eğilimler, ideolojiler, siyasi 
topluluklar bu ittifaklar sayesinde si-
yasal yabancılaşmaya uğramadan si-
yaset sürecine katılma fırsatı bulurlar. 
Belki de başkanlık sisteminin siyasal 
istikrar yaratan en önemli yönü, bu 
istikrara zemin hazırlayan çok farklı 
unsurları siyaset kurumunda temsil 
etmesi olgusudur. Türkiye’de yapılan 
itirazların önemli bir kısmının parla-
menter sistemin sorunlu alanlarından 
birinin içinden gelmesi elbette siyasal 
kültürün belli zümrelerde, gruplarda 
yeni duruma intikal etmede yaşadıkla-
rı sorunlar neticesiyle oluşmuş olabi-
lir. Fakat zaman içinde bu sorunların 
aşılacağı beklenmelidir.

İşin ‘seçim’ tarafı önemlidir fakat orta-
ya çıkan ittifakın ‘siyasi boyutu’ olduğu 
anlaşılamadan meselenin kavranama-

yacağını söylemek gerekir. Önce ‘siya-
si mesele’ nedir bunu anlamak lüzumu 
vardır. Bir ülkede, bir toplumda siyasi 
mesele denince akla gelmesi gereken 
bazı hususların altı çizilmelidir. Önce-
likle ‘devlet-toplum’ arasındaki ilişki-
lerin mahiyeti önemlidir fakat ülkenin 
bağımsızlığını temsil eden ‘devletin’ 
karşı karşıya bulunduğu durum analiz 
edilmeden, anlaşılmadan meselenin 
açıkça görülmesi imkânsızdır. Bura-
da iki şeyin üzerinde durulması gere-
kir: Birincisi devlet-toplum arasındaki 
ilişkilerin demokratikleşmesi, ikincisi 
ise konjonktürel olarak devletin karşı 
karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikele-
ri dikkate alan bir politikanın oluştu-
rulmasıdır. Bunların ikisi birbirinden 
farklı olmakla beraber birbirine karşıt 
değil, birlikte değerlendirilmesi, oluş-
turulması gereken politikalara işaret 
etmektedir.

Eğer ülkenin bağımsızlığının ifadesi 
olan ‘devlet’ tehdit altındaysa, tehli-
kedeyse, devlet ve toplum arasındaki 
ilişkileri düzenlemeye dönük siyaset 
yapma biçimleri (ki siyasi ideolojiler 
ve partilerin fonksiyonlarından biri de 
budur) bunu görmezden gelemezler. 
Bu sebeple AK Parti ve MHP arasında 
oluşan ittifak meselesini, Türkiye’nin 
bağımsızlığına karşı ortaya çıkan sal-
dırıları değerlendirmeden ele almak 
doğru değildir. Bu nedenle 15 Tem-

Vedat BİLGİN

AK Parti Ankara Milletvekili
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter 
Asamblesi Türk Grubu Başkanı



AK PARTİ MART 2018  |  16. YIL

37

muzda devlete yönelik darbe yaparak, 
onu içerden ele geçirme girişimi, as-
lında bir siyasi tavır olarak bu ittifakın 
temellerini hazırlamış, iki partinin 
sosyal zemininden ortak bir ‘siyaset 
anlayışının’ yükselmesine sebep ol-
muştur. Bu fiili durumun yol açtığı or-
tak tavrın ‘derinde yatan’ esaslarının 
olduğunu görmek gerekir ki bunların 
bu toplumun tarihsel mirasında bu-
lunduğu, toplumsal hafızasında yattığı 
görülebilir.

İki partinin dayandığı toplumsal te-
mellerin örtüştüğü geniş bir mutaba-
kat zemini olan muhafazakârlık ve 
milliyetçilik düşüncesinin çoğu kere 
nerede ayrışıp nerede buluştuğunu 
tespit etmek kolay değildir. Tarihsel 
imparatorluk geleneğine sahip bir 
kültürel miras içerisinde meselenin 
bu tarzda şekillenmesinde şaşılacak 
bir şey de bulunmamaktadır fakat bu 
ittifak meselesi gündeme geldikten 
sonra söz konusu olan bazı tartışma-
lar bir ‘yanlışın’ da ortaya çıkmasına 
vesile olmuştur. 

Kendilerini ‘İslamcı’ diye niteleyen 
bazı çevrelerde, milliyetçilik mesele-
sini ‘kavmiyetçilik’ olarak algılayan bir 
zihniyet biçiminin gösterdiği tepkile-
rin, aslında milleti tarihsel bir kategori 
olarak görme problemiyle karşı karşı-
ya oldukları söylenebilir. Burada mil-

leti etnik kimliğe indirgeyen ırkçı tutu-
ma benzer bir ‘tarihsizlik’ sorununun 
ön plana çıktığından bahsedebiliriz. 
Oysa millet, kim yok sayarsa saysın, 
tarihsel bir zatiyet olarak imparator-
luk bünyesi içinde oluşan, şekillenen 
bir kültürel varlık olarak inşa olan bir 
yapıdır. Dilimizdeki kavramsal anlam 
kaymalarıyla, değişikleriyle ilgili olsa 
gerektir ‘ümmet’ kavramıyla ‘milletin’ 
birbirine karıştırılması çok rastlanan 
bir durumdur.

Meseleyi anlaşılır kılmak için ümmeti, 
nerede olursa olsun, nerede yaşarsa 
yaşasın inanç ekseninde herkesi kap-
sayan bir kavram olarak tanımlamak 
mümkünken; milleti aynı tarihi biriki-
me sahip,  aynı siyasi topluluk içinde, 
aynı ülkede yaşayan, ortak vatanı pay-
laşan bir kültür topluluğu, sosyolojik 
bir olgu olarak görmek sorunun çö-
zümünü daha açık hale getirebilir. Bu 
durumu anlamak için Mehmet Akif; 
Sait Halim Paşa, Ziya Gökalp’tan Ne-
cip Fazıl, Nurettin Topçu ve Erol Gün-
gör Beylere uzanan düşünce halkala-
rını birlikte değerlendirmek faydalı 
olacaktır. Kısaca ittifaka, tesadüfen 
oluşan bir durum değil, bir düşünce ve 
bir anlam dünyasının konjonktüre ver-
diği cevap olarak bakmak daha doğru 
bir yaklaşımdır.

,,

,,
Millet, Kim Yok 
Sayarsa Saysın, 

Tarihsel Bir Zatiyet 
Olarak İmparatorluk 

Bünyesi İçinde Oluşan, 
Şekillenen Bir Kültürel 
Varlık Olarak İnşa Olan 

Bir Yapıdır
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RÖPORTAJ
KADINLARIN SİYASETE HAZIRLANDIĞI OKUL: 

AK PARTİ KADIN KOLLARI 

“İki günü bir olan ziyandadır” diyor… 

LÜTFİYE SELVA
ÇAM 

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı 

TBMM’ye sunulan seçim ittifakına yönelik kanun 
teklifinin genel anlamda seçimlerde ne gibi farklı-
lıkları öne çıkacaktır?
Türkiye istikrarlı bir siyasi yapıyı kurmak zorunda. 
Halkımızın bizden istediği ve beklediği kesinlikle is-
tikrardır. 

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde AK 
Parti ve MHP’nin birlikte hareket etmesi; hem 15 
Temmuz hain darbe girişiminin ardından oluşan Ye-
nikapı ruhunun 2019 seçimlerine taşınmasını sağla-
yacak hem de sistemin sağlam temellere oturmasına 
katkı sunacak.

Almanya, Hollanda ve Avusturya’da yapılan seçimler-
den sonra, hükûmetlerin kurulmasında yaşanan prob-
lemleri izliyoruz. Aylarca hükümetlerin kurulamadığı 
dönemleri görüyoruz. Ülkemizin de geçmişte siyasi 
istikrarsızlıktan yaşadığı çalkantılar hala hafızaları-
mızda.

Özet olarak yönetim zafiyetleri ve beraberinde geli-
şecek her türlü istikrarsızlığa karşı en doğru adımlar 
atılıyor. 

Muhalefetin iddia ettiği gibi koalisyonlar, ittifakla aynı 
şey değil. Çünkü koalisyon tek partinin çoğunluğu 
elde edemediği durumlarda, en çok sandalyeye sahip 
partinin diğer partilerle zorunluluktan doğan birlikte-
liği, fakat ittifakta ise seçimden önce iki veya daha çok 
parti uzlaşarak millete karşı bir taahhütte bulunacak 
ve beş yıl boyunca bir program üzerinde beraber ça-
lışacak.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın dediği gibi 2019 seçimleri herhangi bir 
seçim değildir. 2019 seçimleri ile Türkiye yepyeni bir 
sisteme geçecek.

İleride bu günler tekrar yorumlanırken eminim ki bu 
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dönemin yetkilileri büyük bir takdirle yâd 
edilecektir.

Kadın Kolları Başkanlığı olarak sahada 
çok yoğun bir tempo ile çalışıyorsunuz. 
Seçim dönemleri ve seçim sonrasında-
ki dönemlerde yaptığınız çalışmalardan 
bahsedebilir misiniz?
Sahada yoğun çalışmak hepimizin görevi 
zaten... Partinin en alt kademelerinden en 
üst kademelerine kadar her birimiz; insa-
ni, vicdani ve tarihi sorumluluğumuzun 
gereğini yerine getireceğiz. 

Tüm dünyaca artık tartışmasız siyaset us-
tası olduğu tescillenen Genel Başkanımı-
zın başımızda olmasına güvenip, rehavete 
kapılmak aslında karşımızdaki en büyük 
risk. Ki bunu bir miktar hep birlikte Hazi-
ran seçimlerinde hissettik. Dolayısıyla biz-
ler kadın Kolları olarak liderimizden almış 
olduğumuz pek çok öğretinin yanı sıra “iki 
günü bir olan ziyandadır” emrine riayet 
ederek her gün biraz daha mesafe alma-
ya ve fark yapmaya çabalıyoruz. Teşkilat-
larımızı yüksek heyecan ve motivasyonla 
milyonlara sirayet edecek şekilde iletişim 
ve etkileşim içinde bulunmaya teşvik edi-
yoruz. 

Bir de liderimizin uyarılarını arkadaşları-
mıza sık sık hatırlatıyoruz. “Siyaset ka-
zanma sanatıdır, maçı çok iyi oynadık 
ama kaybettik” diye bir durumun asla ol-

maması için nasıl bir çalışma şekli ve ala-
nı gerekiyorsa onu ince ince oluşturmanın 
gayreti içindeyiz. 

Biz kadınlar sabır konusunda da maharet-
liyiz, adeta nakış işler gibi köy köy, mahalle 
mahalle genel merkezimizin ve genel baş-
kanımızın öğretilerini ve sistemini yayıyo-
ruz. 

4.5 milyonluk üyesi ve dinamik yapısı ile 
dünyanın en etkin kadın örgütlenmesi 
olan AK Parti Kadın Kolları teşkilatımız; 
sadece seçim zamanı yaklaştığında değil, 
sürekli sahada olmayı devam edecek.  

Belli başlı çalışmalarınızdan bahseder 
misiniz?
Sahadaki arkadaşlarımızı güçlü bir şekil-
de desteklemek için Genel Merkez Kadın 
Kolları olarak farklı bakış açıları ile yol ha-
ritamızı çiziyoruz. Kadın kollarımız adeta 
bir okul gibi; politika üretirken diğer yan-
dan da kadınlarımızı siyasete hazırlıyor. 

Çalışma hayatı, ekonomik gelişmeler, dış 
politika ve toplumsal konularda bilgilen-
dirici, önleyici, koruyucu ve yön verici bu 
çalışmaları vazife addediyoruz.

Sorun gördüğümüz, çözümüne katkı vere-
ceğimize inandığımız birçok konuda kuru-
luşumuzdan bu yana araştırmalar yapıyor 
ve çalıştaylar düzenliyoruz. Çalıştaylarımı-
zın raporlarını Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Başkanlığına ve ilgili bakanlıklarımıza 

sunuyoruz. Birçok yasanın, genelgenin ha-
zırlanmasında bu çalıştaylarımızın katkısı-
nı görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. 

Bu ay başında sivil toplum örgütlerimi-
zin, psikolog ve sosyologlarımızın, bu işin 
içinde olan hukukçularımızın, bürokrat-
larımızın katıldığı Çocuğa Karşı İşlenen 
En Ağır Suç: “Cinsel İstismar“ Çalıştayını 
gerçekleştirdik. Şubat ayının son günlerin-
de 81 ilimizin Kadın Kolları Başkanları ile 
illerimizin bakış açısını yansıtan bir rapor 
hazırlamıştık. Çalıştay raporumuzla bir-
likte İl Başkanları toplantımızın raporunu 
Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ baş-
kanlığında çalışan komisyonumuza ilettik. 
İlerleyen süreçte de büyük bir insanlık 
suçu olan çocuk istismarında farkındalık 
çalışmalarında üzerimize düşeni yerine 
getireceğiz.

Kadın Kolları Genel Başkanlığımızın en 
güçlü yanlarından biri de, uluslararası 
alandaki tecrübe paylaşımlarımız.  AK 
Parti Kadın Kolları olarak Asya Siyasi Par-
tiler Konferansı (ICAPP)’da Türkiye’yi tem-
sil ediyoruz. Avrupa’da birçok sivil toplum 
örgütü ile bağlantılarımız güçlü. Bu saye-
de hem 15 Temmuz Hain Darbe girişimi, 
Zeytindalı Harekatı gibi hassas konuları 
bir çok platformda doğru anlatma fırsatı 
yakalıyoruz hem de mazlum coğrafyalar-
daki kadınların sesi olabiliyoruz. 

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kosko-
ca bir coğrafyanın umudu olan, milyonlar-
ca mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin 
AK Kadınları olarak; Bayırbucak Türk-
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menlerinin, Suriye’deki, Arakan’daki, Filis-
tin’deki kardeşlerimizin yanında oluyoruz, 
seslerini duyurmaya gayret ediyoruz. 

“Suriyeli Çocuk Olmak” projemiz bu 
anlamda iyi bir örnek. Kahramanmaraş, 
Kilis, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mar-
din’de kamplarda yaşayan çocuklarımızı 
fotoğrafladık, hikâyelerini topladık. Başta 
Dünya İnsani Zirvesi olmak üzere birçok 
organizasyonda bu fotoğraflarla sergi 
açtık, hazırlanan kitabı dağıttık, zaman 
zaman sosyal medyada #SuriyeliÇocu-
kOlmak etiketiyle sosyal medyada farkın-
dalık oluşturduk. Çeşitli vesilelerle Birleş-
miş Milletlerdeki siyasilere, Avrupa’daki 
STK’lara bu fotoğraflarla hazırlattığımız 
kartları yolladık. 

Gönül sınırlarımız içindeki hiçbir kardeşi-
mizin mahzun olmasına, zulüm görmesi-
ne asla seyirci kalmayacağız.

2017 yılı istihdam yılı olarak ilan edildi. 
Aynı rüzgar devam ediyor. Kadınların 
çalışma hayatına katılımı ile ilgili çalış-
malarınız var mı? 
Evet; 81 ilimizdeki kadınlarımıza yönelik 
“Proje Döngüsü Eğitimleri” verdirdik. 
10.000 kadınımız KOSGEB ile ortak ha-
zırlanan “Girişimcilik” kurslarına devam 
ediyor. Kadınlarımızın kendi işlerini kura-
bilmeleri için rehberlik yapılıyor, bu kadın-
larımızla irtibatımızı da koparmıyoruz. 

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının ve-

rildiği gün olan 5 Aralık'ta farklı bir yak-
laşımda bulunmak istedik ve iş hayatında 
farklı meslek gruplarındaki kadınlarımızın 
katıldığı "Uluslararası İş'te Kadın Zirvesi" 
düzenledik. Cumhurbaşkanımızın da teş-
rif ettiği zirvemizde; 20’ye yakın ülkeden, 
farklı meslek gruplarında çalışan kadınları 
ağırladık. Finans sektörünün lider kadın-
larından sentetik DNA üreten bilim kadın-
larına, tarım tabanlı teknolojiler geliştiren 
kadınlardan uzay mekiği tasarlayan kadın-
lara, ev içi üretimini endüstrileştiren ka-
dınlardan yerel ve uluslararası farkındalık 
çalışmalarına imza atan kadın sivil toplum 
kuruluşlarına kadar geniş bir alanda söz 
sahibi olan kadın temsilciler İş’te Kadın 
Zirvesi’nde kendi hikayelerini anlattı, tec-
rübelerini paylaştı. Organizasyonda stant 
açarak fikirlerini, ürünlerini, sanatlarını 
sergileyen 135 girişimci kadın arasında 
KOSGEB ile yaptığımız çalışma sonunda 
iş sahibi olan kadınlarımız da vardı. 

AK Parti değişim ve yenilenme süre-
ciyle kongrelerini tamamlıyor. Kadın 
Kollarında Kongre süreci nasıl gidiyor? 
Milletimizin seçtiği ilk Cumhurbaşkanı 
olan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, yine 
milletimizin iradesiyle tekrar kurucusu ol-
duğu partisine, yuvasına döndüğü zaman; 
değişim ve yenilenme süreci başlattı.  

Kadın Kolları teşkilatımız için de titiz, 
çok yönlü ve yoğun bir süreç işliyor. 81 
il, 921 ilçe teşkilatlarımız, tek tek gözden 
geçirildi. İllerimizde koordinatör ve bölge 
sorumlularımızın bulunduğu komisyonlar 

kuruldu. Mülakatlar yapıldı. 50 kişilik bir 
yönetim için en az 150 aday ile görüşme 
yapılması ön şartını getirdik. Bazı illeri-
mizdeki mülakatlarımız halen devam edi-
yor. İllerde komisyonlarımız 28 Şubat ta-
rihi itibariyle 11 bin 600 aday ile görüşme 
yaptı. 

Genel Merkezimizde de her gün il ve ilçe 
başkanlarımızın atamaları yapılıyor. İl-
lerde kurulan ve genel merkezin temsil-
cisinin de bulunduğu komisyonlarımızın 
yaptığı mülakatlar sonucu belirlenen en az 
3 İl ve ilçe başkanı adayı Genel Merkez'e 
geliyor. Bizzat benim görüştüğüm aday sa-
yısı 1200’ü geçti. 

44 ilimizin kongresini tamamladık. 

Kongre sürecini tamamlayan güven ta-
zeleyen, yenilenmiş ve güçlenmiş kad-
rolarımız, 2019 seçimleri için şimdiden 
çalışmalarına başladı. Talimatımız, anlaş-
mamız böyle… 

Bu çalışmamızın bir başka önemli katkısı 
da, ihtiyaç olduğu anda ve yerde görev ala-
bilecek çalışma arkadaşlarımızı belirlemiş 
olduk. Elimizde kabiliyetleri, eğitimleri ve 
ilgi alanları ayrıntıları ile tanıdığımız üye-
lerimizden oluşan büyük bir liste var. 

2019 seçimlerine nasıl hazırlanıyorsu-
nuz? Özel bir çalışma var mı? 
2015 Genel Seçimlerimiz ve 16 Nisan 
Referandumu sonrası kadın kolları teşki-
latlarımıza anket yaptık. 81 İlimizde 919’u 
ilçe yönetim kurulu üyesi olmak üzere 5 
bin 600 üyemize uygulandı anket. Her ili-
mizde karşılaştığımız sorunlar, beklentiler 
farklılık gösteriyor. Hamdolsun artık veri-
lerle konuşabilecek, sorunlara yerel bazda 
çözüm üretebilecek hale geldik. Bu bizim 
için önemliydi. AK Kadınlarımız 2019 
seçimlerinde bu analizlerin ışığında daha 
isabetli çalışmalarla sahada olacak. İl, ilçe 
ve kılcal damarlarımız olarak gördüğümüz 
mahalle teşkilatlarımız ziyaret edilmeyen 
ev, hatırı sorulmayan gönül bırakmayacak. 

Seçim çalışmalarının başlamasıyla kadın 
kollarımız, gençlik kollarımızla birlikte bir 
çınarın dalları misali seçim koordinasyon 
merkezinin programına dahil olacak, ken-
di etkinliklerini de oluşturarak gece gün-
düz çalışacak. Bir geleneğimiz var biliyor-
sunuz; mitinglerde sahnenin sağ ön tarafı 
biz kadınların. Sesimiz de, heyecanımız 
da, coşkumuz da hiç eksilmiyor, aksine 
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artıyor. 

Kadın Kollarımızın il ve ilçe kongrelerini 
büyük bir coşku ile tamamlıyoruz.  Kong-
relerimiz, bizim için önemli bir gösterge. 
Solanlara sığmayan kadınlarımızdaki he-
yecan, 2019 seçimlerindeki zaferimizin ön 
habercisi inşallah. 

AK Parti’nin kadınların siyasete katı-
lımı hususunda verdiği önemi anlatır 
mısınız? 

Öncelikli olarak “AK Parti siyasetinin 
farkı nedir?” diye sorulsa, tek bir kelimey-
le “samimiyettir” diye cevap verilmelidir. 

Partimiz; kadının siyasette, çalışma ha-
yatında kısaca yaşamın her alanında var 
olmasını desteklemekte ve konuyu siyaset 
gereği ya da vitrin endişesi olarak asla de-
ğerlendirmemektedir. 

AK Parti’de kadın siyasetin bir parçası 
olmaktan ziyade asli unsurudur. En üst 
mekanizmalardan evlerdeki toplantılara 
kadar her etkinliğin, her aşamanın vazge-
çilmezidir.

Kadınlar, yıllar içinde hak ettikleri halde 
elde edemedikleri pek çok hakka ve ilgiye 
AK Parti ile mazhar oldu. Böylece Türk 
siyasi hayatında sembolleştik. Bu elbet-
te iyi siyasetin de bir göstergesi. Kadın 
katılımının her alanda bir gelişmişlik ve 
medeniyet göstergesi olduğunu biliyoruz. 
Bu açıdan bakıldığında partimizin ortaya 
koyduğu başarı kesinlikle yadsınamaz. 
Dünyanın AK Parti’deki kadına bakışı, 
siyasetteki bu büyük başarıyı ilgiyle takip 
etmesinin nedeni de bu.

Kadın vekil adaylarımızla, seçilen kadın 
vekillerimiz, yerel yönetimdeki kadın siya-
setçi sayımızla ve bakanlarımızla siyasetin 
denklemini değiştirmeyi başardık. Bun-
dan sonra da çok daha yüksek ve gerçekçi 
yaklaşımlarla yeni hedeflere doğru ilerle-
yeceğimize inanıyorum. 

Elbette ki bizler kendi öz kültürümüzün 
gereği, kadının siyasette ne denli söz ve 
hak sahibi olduğunu bilen bir ekibiz. Ta-
rih içinde belli inkıtalar yaşanmış olsa da 
Türk İslam medeniyetinin kadına bakışı 
son derece rafine ve üstün bir bakıştır. 
Ecdadımızın ortaya koyduğu bazı ilkeler 
bugün dünyanın pek çok ülkesinde henüz 
bu yüzyılda keşfedilmiş olabilir. Ama bi-
zim medeniyetimizde kadının toplumun 

her katmanındaki katkısı ve varlığı son 
derece kıymetlidir. Siyaset de bundan ayrı 
değildir. 

Bizler kadın kimliğimizle partimize des-
tek vereceğiz, tabiri caizse erkekleşme-
den kendi hassasiyetlerimizi koruyarak 
var olacağız. Medeniyetimizden aldığımız 
tecrübe ve geleneği uygulayarak, modern 
dünyanın şartlarına uyarlayarak, adeta 
yeni sentezler inşa ederek doğru ve ba-
şarılı bir kadın siyaset metodunu ortaya 
koymaya çaba sarf ediyoruz. Ahi Evran’ın 
yanında omuz omuza yer almış Bacıyanı 
Rum’un torunlarına yaraşır bir duruşu-
muz var. Her ne pahasına olursa olsun 
değil, kimliğimizle, değerlerimizle ve tüm 
birikimlerimizle var olmalıyız diyoruz. 
Önce evimizde iyi bir evlat, eş veya anne 
olmadan iyi bir siyasetçi olunamayacağını 
sürekli vurguluyoruz.

AK Parti’nin girdiği her seçimden za-
ferle çıkmasını nasıl açıklayabiliriz?
Bilindiği üzere bizim kültür ve inanışımız-
da zafer ancak Allah’a aittir. Siz kazansa-
nız da kaybetseniz de sadece ve sadece 
muzaffer olan odur. Doğal olarak belli bir 
mühlet için, sebeblere tevessül eden, iyi 
çalışan, alınteri akıtan, göz nuru döken 
ve iyi dua edip, dualar alanlar, maddi ve 
manevi destekler ile donanmış olanlar bu 
yarışta öne çıkar. İhlas ve samimiyet bere-
ket getirir, “ben” demeden biz demeyi şiar 
edinmiş bir liderin adeta bölgedeki yansı-
malarını oluşturabilirseniz başarı da hep 
gelir. Tefrikaya, kavgaya ve egolara engel-

ler getirirseniz huzur gelir, denge ve düzen 
gelir, dualı ağızların bereketi tüm işlere 
nüfuz eder.

AK Parti’nin bu günlere rastgele gelme-
diği ve her bir başarının ardında yüzlerce 
ayrıntının olduğu artık her kesimce ma-
lumdur. Bu hareketin liderinin ustalığı ve 
dünyaca kabul görmüş başarısı en büyük 
gücümüzdür. Liderinin inşa ettiği siyasi 
yapının derinliği ve muhtevası halen daha 
rakipleri tarafından anlaşılabilmiş değil. 
Zaman zaman kötü taklitleri yapılmaya ça-
lışılsa da, samimiyet olmadığı için AK Par-
ti siyasetiyle rekabet edebilmesi mümkün 
değil. Genel Başkanından en ücra mahalle 
temsilcisine kadar milyonlar ile aynı hede-
fe yönelmiş, azimle başarıdan başarıya ko-
şan bir hareketiz çok şükür. İşte bu kararlı 
ve heyecanlı yürüyüş devam ettiği sürece 
inşallah başarılarımız artarak devam ede-
cektir. Temel nokta rehavete kapılmamak, 
azimli ve sabırlı halde olmak. Sen-ben kav-
galarının içine düşmemek. Teşkilatlarımı-
za sürekli bir dinamizm ve yenilik, tazelik 
ve canlılık getirebilmek. Sürekli aynı kad-
roların belirli yerleri işgal etmeleri ve yeni 
isimlerin sisteme girişlerine engel olmala-
rı en büyük tehlike sinyallerindendir.

İşte özet biz de kadın kolları olarak bugün 
titizlikle yapmaya çalıştığımız iş budur: on 
binlerin katkı ve desteğini alarak ülke ça-
pında yüzlerce yeni ismi siyaset arenasına 
çektik, çekiyoruz. Kimsenin kırılıp küsme-
den, birbirlerine görevlerini teslim edebil-
mesi, örgütün sürekli tazelenebilmesi ve 
nesilden nesile tecrübe akışlarını sağlaya-
bilmesi en büyük sırrımız.
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YENİ DÖNEM 
YENİ SİSTEM

Çok partili siyasi hayatımızda yeni bir döne-
min başlangıcındayız.

Seçim ittifaklarının, 50+1 arayışlarının tar-
tışıldığı yeni dönem, kişi ya da kurumların 
talepleri olarak değil, yaşanan tecrübelerle 
oluşan taleplerin doğal sonucu olarak orta-
ya çıkmıştır.

2019’a GİDEN YOL

15 Temmuz hain darbe-işgal girişimi ve de-
vamında yaşanan terörle mücadele süreci 
yeni bir uyanışın başlangıcı oldu. 

Çok partili siyasi hayatımızın başlangıcın-
dan itibaren koalisyonlarla, ekonomik kriz-
lerle, siyasal tartışmalarla zaman kaybeden 
toplum, bugüne kadar zor-zahmet elde ettiği 
tüm kazanımların bir gecede elinden alına-
bileceği, soyut ya da somut sahip olduğu 

tüm varların yok olabileceği gerçeğiyle yüz-
leşti.   

İşte bu gerçek karşısında oluşan güvende 
olma arzusu öncelikleri değiştirmiş, de-
mokrasi meydanlarında başlayan yeni olgu 
sosyal katmanlar arasında siyasal yakınlaş-
maları tetiklemiş ve bu yakınlaşma sonu-
cunda doğal sosyolojik ittifaklar oluşmaya 
başlamıştır.

Demokrasi meydanlarında oluşan sosyolo-
jik ittifakın en büyük talebi; 

terörle mücadelede zaafa uğramayan, 

hükümet krizleri olmayan, 

milletten başka hiçbir güç, odak, grup ya da 
olguya ihtiyaç duymayan,

gücünü doğrudan milletten alan, 

bu gücü 5 yıl süreyle kullanan,

ve çok hızlı karar alabilen bir siyasal iktida-
rın oluşmasıdır.

Meydanların bu talebi siyasal formüle dö-
nüştürülmüş, AK Parti ve MHP nin hazır-
lamış olduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemini öngören Anayasa değişiklik talebi 
16 Nisan'da milletimiz tarafından onaylan-
mıştır.

Meclise sunulan Seçim İttifakı Yasa Teklifi 
ise yeni sistemin anahtarlarından bir tane-
sidir. 

SİYASAL SONUÇLARI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iki 
farklı seçimin bir arada yapılmasını öngör-
mektedir. Bir yanda ülkeyi beş yıl süreyle 
yönetecek yürütmenin başını (cumhurbaş-
kanı), diğer yandan seçilen cumhurbaşkanı 
ile çalışacak yasama organı (milletvekilleri) 
seçilecektir. 

Yeni hükümet sisteminden beklenen fay-
danın sağlanabilmesi ancak yasama ve 
yürütmenin uyumlu çalışması ile mümkün 
olacağından daha en başından seçilecek 
Cumhurbaşkanı ile uyumlu bir meclisin olu-
şabilmesi için ittifakların yapılması, blokla-
rın oluşması kaçınılmaz bir sonuç olacaktır.

Böylece hedef birliği yapmış parti ya da 
blokların Cumhurbaşkanı adayları ile uyum-
lu çalışacak bir meclis çoğunluğunu kazan-
mak istemeleri seçim ittifakı yapmayı zorun-
lu kılmaktadır. 

Eski dönem – koalisyonlar dönemi

Eski sistemde her parti kendi programını 
hazırlamakta, buna dayalı seçim beyanna-
mesini halka arz etmekte ve seçim sonrası 
vaatlerini anlatarak milletten oy istemektey-
di. 

Ancak çoğu kez seçim sonucunda tek başı-
na iktidar çıkmadığı için koalisyon krizleri 
yaşanmaktaydı. 

Bu durumda seçim sonrasında bir araya ge-
len partiler; 

Programlarından ve seçim vaatlerinden 
vazgeçmekte,

Hükümet kurmak için milletvekilleri trans-
fer edilmekte,

Hatta bazen programları birbirine tamamen 
zıt partiler koalisyon oluşturmakta,

Pek çok defa çoğunluk sağlanamadığı için 
azınlık hükümetleri kurulmakta,

ve hatta parti içinde ön palana çıkan kişisel 
hırsları tatmin etmek için pek çok gereksiz 
bakanlıklar kurulmakta idi. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin, kurulduğu 1923 
yılından AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 

Av. VELİ TOLU

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan 
Yardımcısı
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yılına kadar geçen sürede 57 hükümet ve 26 
Başbakan görev yapmıştır. 

Çok partili dönemde ise Türkiye'de ortala-
ma 1 yılda bir hükümet ve 2,1 yılda bir Baş-
bakan değişmiştir.

Görüldüğü gibi eski sistem sürekli belir-
sizlik ve kaos üretmiş, meclisin ve milletin 
enerjisi boşa harcanmıştır.

Bütün bu belirsizlikler; 

kalıcı milli politikaların oluşturulmasında,
 
devletin kurumsallaşmasında, 

hızlı büyümenin gerçekleşmesinde, 

sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında 
çok önemli engeller olup siyasal istikrar-
sızlık ve hükümette devamsızlığın sonucu 
olarak bürokratik oligarşinin oluşmasına 
zemin hazırlamıştır. 

Yeni sistem – Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi 

Her ne kadar yukarda sayılan risk ve sıkın-
tılar AK Parti iktidarında izole edilmiş olsa 
bile gelecek yıllar ve yüzyıllar için kalıcı is-
tikrarı sağlayacak bir sistemin kurulması 
sorumluluk sahibi olmanın bir zorunlulu-
ğudur. 

İşte bu sebeple 15 Temmuz sonrasında 
oluşan Yenikapı ruhu sayın Cumhurbaşka-
nımız ve MHP lideri Devlet Bahçeli tara-
fından pratiğe dönüştürülmüş ve milletin 
talebi doğrultusunda yeni bir sistemin kuru-
luşunu başlatmışlardır.

Yeni sistemi kısaca ifade etmek gerekirse;

Yeni cumhurbaşkanı seçilebilmek için 50+1 
oy almak zorunda olduğundan seçimle bir-
likte millet çoğunluğunun desteğini de al-
mış olacaktır. 

Yeni hükümet sisteminde seçilecek cum-
hurbaşkanı yürütmenin başı olacağı için 
koalisyon riski ortadan kalkacaktır.

Anayasa gereği seçimler 5 yılda bir yapıla-
cağından seçilen cumhurbaşkanı 5 yıl süre 
ile yürütmenin başında olacak ve bürokratik 
oligarşinin zemini kaybolacaktır. 

 SOSYOLOJİK SONUÇLARI

Yeni sistemde yürütmeyi (Cumhurbaşkan-
lığı) kazanabilmek için 50+1 zorunlu oldu-
ğundan birbirine yakın görüş ve partilerin 
diyalog kurması, farklılıklarını bir kenara 

bırakması ve birbirlerine yakınlaşması do-
ğal bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Buradan hareketle artık yasal zemine otu-
racak durumla birlikte partiler tüzel kişilik-
lerini koruyarak ittifaklar kurabilecek veya 
kendi partilerinden istifa etmek zorunda 
kalmadan başka parti listesinden aday ola-
bileceklerdir. 

Nihayetinde ittifak yapacak parti ya da 
gruplar ortak bir ideal ve zeminde bir-
likte olduklarını deklare etmek zorunda 
kalacaktır.

Bunun doğal sonucu olarak; Mutlak-radi-
kal-marjinal partiler veya fikirler temsil edil-
mek için kitle-blok-ittifakların içinde yer al-
mak durumunda kalacağından bu temasın 
sosyolojik sonuçlarının olacağı, farklılıklar 
korunsa da merkez çekim gücü karşısında 
marjinal düşüncelerin törpüleneceği, dü-
şünce faylarının esneyeceği ve doğal olarak 
gerilimi azaltacağı öngörülebilecek sonuç-
lardandır. 

Yönetimde istikrar - Temsilde adalet 

Yeni sistemin yönetimde istikrar sağlayaca-
ğı konusunda hiç kimsenin itirazı yok. An-
cak muhalefet partilerinin son zamanlarda 
%10 seçim barajından yola çıkarak temsil-
de adaletin sağlanmayacağı iddiaları da ger-
çeklerden uzaktır.

Şöyle ki;

Yeni sistem ittifakta yer alan partilerin oy 
toplamını baraja esas alacağından ittifakta 
yer alan parti kendi oyları ile barajı geçe-
mese bile ittifak oyları barajı aştığı takdirde 
baraj etkisinden etkilenmeyecektir.

Ayrıca her partinin kendi listesi ile ittifakta 
yer alma imkânı tanındığından partiler itti-
fak içerisinde aldıkları oy oranında mecliste 
temsil edilme hakkı kazanacaktır. 

Hatta yeni sistem milletvekili dağıtımında 
ittifak oylarının toplamını ele alacağından 
d-hont sistemi gereği yapılacak hesaplama-
da oyların bölünmesinden kalacak artık oy-
lar toplamı daha az olacaktır. Böylece hem 
millet iradesinin meclise taşınma oranı 
daha yüksek hem de temsilde adalet sağlan-
mış olacaktır. 

Getirilen yenilikler

Yeni sistem vatandaşlarımızın oy verme 
güvenliği ve kolaylığı açısından da yeni-
likler getirmektedir.

Demokrasinin temel kurumu seçimler, se-

çimlerin temel ögesi seçmen olduğu dikkate 
alındığında yeni sistemde seçmen iradesi-
nin sandığa tam ve güvenli olarak yansıması 
için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Buna göre;

YSK, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa 
bağımlı olan seçmenlerin (muhtarlık se-
çimleri hariç) oy kullanmalarını sağlamak 
amacıyla seyyar sandık kurulmasına karar 
verebilecektir.

Böylece sandık başına gelme imkânı olma-
yan vatandaşlarımızın oy verebilmesi için 
sandık seçmenin ayağına götürülecektir. Bu 
da her vatandaşımızın oy hakkına aynı dere-
cede önem verildiğini göstermesi açısından 
önemlidir.

YSK tarafından gönderildiğine dair herhan-
gi bir itiraz olmayan filigranlı zarflar ve oy 
pusulalarında sandık kurulu mührü eksik 
olsa bile bu oylar geçerli sayılacaktır. 

Hattı zatında oy pusulası ve zarfların filig-
ranlı olması zaten çok ciddi bir güvenlik ön-
lemidir. Sandık kurulu mührü ek bir önlem 
olup eksikliği tek başına bir geçersizlik sa-
yılmayarak her seçmen iradesinin sandığa 
yansıması sağlanmıştır.

Seçim güvenliği için Valilerin yetkisinin art-
tırılması ile her seçmene şahsen başvurmak 
şartıyla kolluk güçlerine müracaat hakkı 
tanınması da seçmen iradesinin etki altına 
alınmadan sandığa yansıması açısından ol-
dukça önemlidir. 

Yine oy verme işleminde seçmen oyunu 
kendi partisi için çizilen çerçeve içerisine 
basması gerekmekle birlikte, ittifak çerçeve-
si içerisine herhangi bir yere basması veya 
birden fazla mühür vurması da verilen oyu 
geçersiz kılmayacaktır. 

Böylece seçmenin verdiği oyun sandığa yan-
sıması sağlanacaktır. 

Ancak ittifak çerçevesi içinde kalmakla bir-
likte parti çerçevesi dışına basılan mühür 
verilen oyun partiye değil ittifaka sayılma-
sı sonucunu doğuracaktır. İttifak oyları ise 
yine ittifak partilerinin kendi aralarındaki oy 
oranlarına göre paylaşılacaktır. 

Bu durumun teşkilatlarımızca dikkate alın-
ması, oy kullanma şekli açısından seçmen 
eğitimine gerekli önemin verilmesi çok bü-
yük önem arzetmektedir. 
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RÖPORTAJ
“TÜRKİYE EN ZOR ZAMANDA, EN ZOR 

SORUNLARI ÇOK BÜYÜK FERASETLE VE BÜYÜK 
YÖNETİM BECERİSİYLE AŞMIŞTIR”

AHMET
  İYİMAYA

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı

TBMM’ye sunulan seçim ittifakına yönelik kanun teklifine 

neden ihtiyaç duyuldu? Siyasi partiler seçimlerde bu ka-

nunun ne gibi artılarını görecek?

Seçim ittifakı parçalı siyasetin doğurduğu istikrarsızlık so-
rununu aşmak için öngörülen bir politik ve demokratik me-
kanizmadır. Aslında siyasal süreçlere, toplum mühendisliği 
mekanizmalarıyla müdahale olmasaydı, ittifak arayışına gerek 
kalmazdı. Bizim siyaset psikolojimizde ve siyaset sosyoloji-
mizde iki ana eğilim vardır. Bu meşrutiyette ittihat ve terak-
ki, hürriyet ve ihtilaf fırkası diyebilirsiniz. Cumhuriyetin erken 
döneminde (1946’dan itibaren) Demokrat Parti, Cumhuriyet 
Halk Partisi vardı diyebilirsiniz. Bunlar siyasetin doğal akışın-
da ortaya çıkan ve antropolojimizden beslenen 2 temel akım 
olmuştur. 1960 darbesi olmasaydı bu 2 ana akımın kurumsal-
laşması, kökleşmesi mümkün olacaktı. Tabii olarak 2 partili 
bir yapı veya istikrarı dışlamayan bir gelişme söz konusu ola-
caktı. Müdahale, müdahale öncesi ara el atmalar, muhtıralar 
vesaire… Bu 2 ana damarı tahrip etmiştir, parçalamıştır. Her 
damardan farklı partiler ortaya çıkmıştır. Tabi çoğulculuk de-
mokrasinin vazgeçilmez bir unsuru. Bu iki damar içerisinde 
çoğulculuk gelişirdi, müdahaleler siyaseti parçaladı. Benim 
burada bir nitelemem var, parçalı siyasette tabi imtiyazlı azın-
lık ve parçalı çoğunluk söz konusu olmuştur. Cumhuriyet 
tarihini bu noktadan değerlendirin, bilhassa demokrasi dö-
neminde 1946 yılından sonra istikrarlı hükümetler azdır, tek 
parti hükümetleridir. Diğer dönemler tamamen kaybedilmiş 
zamanlardır, icraat yapılamamıştır. Günübirlik koalisyonlar, 
günübirlik icraatlar, günübirlik krizler ve zannediyorum ki bu 
bakıma demokratik dönem sürelerinin en az 5’de 3’ü kaybe-
dilmiş sürelerdir. Tek parti iktidarı veyahut da istikrar sorunu 
gündemde olmasaydı, tek parti iktidarı var olsaydı şu anda Tür-
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı kiye, bulunduğu noktanın kat kat ötesinde 
olurdu. Bu bize neredeyse 30 yıl, 40 yıl, 50 
yıl kaybettirirdi. Şimdi toplum mühendis-
liğinin bilhassa militer üyelerinden fazla 
müdahiliye muhatap olduğu Türkiye’de 
artık bir istikrar sorununun yaşanmaması 
için siyaset kurumunun bir çare üretmesi 
lazımdı. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi bu çarenin karşılığıdır, bu çarenin 
cevabıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi zaten parçalı siyasetten, 2’li, 2 bu-
çuklu partili siyasete geçişi sağlayacak bir 
mekanizma ve bir sistemdir. Peki, neden 
ittifaka gidiyoruz? O da şu; Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemine daha geçme-
dik. Anayasa yürürlüğe girdi ama Anaya-
sanın ilgili hükümleri Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sisteminin ana aksları 2019’da 
yürürlüğe girecek. Bu geçiş döneminde, 
yani “Cumhurbaşkanlığı” yürürlüğe girdi 
ama uygulanmaya başlanmadı. Bu geçiş 
döneminde ister istemez bir defa Cumhur-

başkanlığı seçiminde sistemin rasyosu, 
tabiatı gereği yüksek barajdır. Bu barajın 
egale edilebilmesi için partilerin ittifak 
arayışına girmeleri tabi işin tabiatında var. 

"Siyaset Kurumu 
En Fazla Saydamlığa ve 
Şeffaflığa Muhtaç Olan 

Kurumdur"

Peki bu ittifak kanununu çıkarmasaydık 
ne olurdu? Partiler yine eskiden de oldu-
ğu gibi, hüllevi ittifak derler, muvazaalı 
ittifak derler. Partiler dolanlı ittifaklara 
başvuracaklardı. Oysa siyaset kurumu en 
fazla saydamlığa ve şeffaflığa muhtaç olan 
kurumdur. Aklın yapacağını, siyasal parti-
lerin mecburen yüzde 50+1’i bulmak için 
yapacaklarını mevcut kanundaki yasakları 
ayıklayarak getirmekle açıklıkla yapmak 

için ittifak rejimine, Cumhurun İttifakı re-
jimine gidildi. Burada sorun şu, herhangi 
bir parti için bir düzenleme değil, bütün 
siyasal partiler bu düzenleme karşısında 
özgür ve serbesttirler. Dilerlerse bu dü-
zenlemeden yararlanırlar, dilerler yarar-
lanmazlar. Biz siyaset çizgimizde şunu 
görüyoruz, 1957’lerde başlamış, daima it-
tifaklara karşı olan bir anlayış, bir yasa eği-
limi var. Bu ittifak yasakları darbe dönem-
lerinde güçlenmiş. Şuanda siyasal partiler 
kanunu partilerin yasaklarıyla dolu bir ka-
nun, bunlardan bir tanesi de ittifak yasa-
ğıdır. Mahalli seçimlerde ittifak yasakları, 
genel seçimlerde ittifak yasakları ve 1982 
Anayasası özellikle bu mantık, bu rasyo 
üzerine oturmuştur. Doğru yapıyoruz diye 
düşünüyorum, Türkiye doğruyu yapıyor. 

TBMM’de teklifin görüşülmesi sürecinin 
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nasıl geçeceğini düşünüyorsunuz?

Şimdi, başkanlık sistemi, çoklu kutuplaş-
malardan depolorizasyon yani ikili kutup-
laşmaya doğru iki kanat, iki kanatlı yapıya 
doğru yol alıyor. Bu teklif projelendirildik-
ten ve metinleştirildikten sonra Anayasa 
komisyonunda görüşülmeye başlandı. 
Gayet makul yani çok medeni eleştirilerle 
görüşülüyor. Ben genel kurulda bir zorluk 
yaşanacağını zannetmiyorum. 

AK Parti Hükümetleri döneminde Amas-

ya’da ve Türkiye’de yaşanan dönüşümü 

değerlendirir misiniz?

Ak Parti’nin sağladığı dönüşüm bir lokal 
dönüşüm, bir çevre ve belge dönüşümü 
değil, total dönüşümdür. Topyekun bir dö-
nüşümdür. Topyekun dönüşümlerde diye-
lim ki sevgi ve huzurun biranda insan vü-

cudunda ortaya doğurduğu etki neyse total 
dönüşümlerdeki etki de öyle olur. Sizin 
herhangi bir yerinize iğne battığı zaman 
iğne batan yeri değil, acıyı merkezde hisse-
dersiniz. Amasya’da büyük dönüşümün bir 
parçası ve tabi Adalet ve Kalkınma Parti-
si, sadece dönüşümü gerçekleştiren değil, 
paradigmaları değiştiren, tarihi değiştiren 
ve yeniden yazan bir partidir. Türkiye en 
zor zamanda, en zor sorunları çok büyük 
ferasetle ve büyük yönetim becerisiyle aş-
mıştır. Şu anda diyelim ki 15 Temmuz, 15 
Temmuz’u Amerika yaşasaydı ne olurdu? 
Bir saatte çökerdi. 15 Temmuz’u Almanya 
yaşasaydı ne olurdu? Bir saatte çökerdi. 
Bizim, 2 bin yıllık devlet yaşamımızdan 
milli birlik ruhumuzdan kaynaklanan bir 
gen var. Bu gen çok önemli… 

Güneydoğu’daki olay, Suriye’deki olay, bun-
lar da çok çok önemli. Yani sıradan değil, 
kendisini büyük kabul eden devletlerin 
dahi kolaylıkla aşamayacakları bir olay. 
Bugün Suriye’deki operasyonlar, insani de-
rinliği olan operasyonlardır. Bir Amerikan 

operasyonuna, bir Rus operasyonuna ba-
kın, bir Suriye operasyonuna bakın yıkıcı. 
Traktörü kalmıyor, tavuğu kalmıyor, kedisi 
kalmıyor, insanı kalmıyor, yapısı kalmıyor. 

Türkiye bu noktada büyük bir devlet ve bü-
yüklüğe Adalet ve Kalkınma Partisi döne-
mi büyük katkılar sağladı. Katma değerle 
bu büyüklük daha katmerleşti. 

AK Parti’nin girdiği her seçimden za-

ferle çıkmasını nasıl açıklayabiliriz?

Gizemin olduğu, sırrın olduğu yerde yo-
rumlar zorlaşır. Ben bunu üç bağlamda 
görüyorum. Biz buna karşılıklık ilişkisi 
diyoruz. Bir millet başarıyı ödüllendiri-
yor. Millet devamlılığı ödüllendiriyor. Bu 
işin millet tarafı… Yani millet beğenecek 
ki iktidarda olasınız. İki, iktidar kendisini 
yeniliyor. İnsan organizması milyonlarca 
hücreden oluyor değil mi? Yani çok kısa 
sürede milyonlarca hücre çoğalıyor. Adalet 
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ve Kalkınma Partisi, yenilenme kurumuna 
en sağlıklı şekilde başvuran bir parti. Ken-
dini yenileyebiliyor, 1 unsur olarak, partili-
ler olarak… 

2 düşüncesini, projelerini yenileyebiliyor. 
Siyaset piyasası, siyaset pazarı başarıyı 
cezalandırmaz.  3 ve belki de en önemlisi,  
insaf.. Her değerlendirmenin hüküm cüm-
lesi şudur: AK Parti hareketinin kesintisiz 
muvaffakiyetinin aslan payı değerli lideri-
miz Recep Tayyip Erdoğan’ındır.

"Bilgisiz Verim Olmaz. 
Ahlaka Uymadan Verim 

Olmaz. Sevgi Olmadan da 
Verim Olmaz" 

Son olarak şunu ekleme isterim, zaman 
geriye akar düşünceler ise ileriye. Adalet 
ve Kalkınma Partisi’nde siyaset yapmak, 
genç olarak siyaset yapmak, bilim adamı 
olarak siyaset yapmak, kural koyucu ola-
rak siyaset yapmak, bambaşka bir ayrıca-

lıktır. Ama ben gençlerden özellikle teşki-
latımın dinamik unsurlarından; bir bilgiyi, 
iki dürüstlüğü, üç sevgiyi eksik etmeme-
lerini istiyorum. Bizler gidiciyiz onlar ge-
lici. Gün gelecek onlarda gidici, başkaları 
gelici olacak. Bütün mesele bulunduğun 
yerin konumun ağırlığı içerisinde verimli 
olmaktır. Fakat bilgisiz verim olmaz. Ahla-
ka uymadan verim olmaz. Sevgi olmadan 
da verim olmaz. 

Edebi yönünüzde öne plana çıkıyor bun-

dan dolayı kendi yazdığınız bir şiirinizi 

bizimle paylaşır mısınız?

Memnuniyet duyarım. 15 Temmuz’dan 
önce yazdığım bir şiirim var onu paylaş-
mak isterim. Hem geçmişimizi hem bugü-
nümüzü hem de geleceğimizi yorumlayan 
bir şiir:

Sırtında iki yüz yılın yükü,

Yol meşakkatli daha da diki var.

“Zordan kolay doğar”, arife malum:

Hesabi sekitmeyen GÖKTEKİ var! 

,,

,,
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HALK İRADESİ SANDIĞA TAM YANSIYACAK

Türkiye'de son 4 yılda yapılan bir Cumhurbaşkanlığı ve iki milletvekili seçiminde 3 
milyona yakın oy "mühürsüz zarf ve oy pusulaları" ile "yanlış oy kullanımı" nedeniyle 

YSK tarafından geçersiz sayıldı 

AK PARTİ VE MHP'NİN SİYASİ PARTİLERİN
SEÇİM İTTİFAKINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ,

SEÇMEN İRADESİNİN TAM ANLAMIYLA SANDIĞA 
YANSIMASINI SAĞLAYACAK

ÜÇ SEÇİMDEKİ TOPLAM 

GEÇERSİZ OY

2 MİLYON 766 BİN 43

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
10 AĞUSTOS 2014

Kullanılan oy:
41 MİLYON 283 BİN 627

Geçersiz oy:
737 BİN 716

26.DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ
1 KASIM 2015

Kullanılan oy:
46 MİLYON 555 BİN 267

Geçersiz oy:
684 BİN 103 

25.DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ
7 HAZİRAN 2015

Kullanılan oy:
47 MİLYON 507 BİN 467

Geçersiz oy:
1 MİLYON 344 BİN 224 
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HUKUKÇULAR TBMM'DEKİ
KANUN TEKLİFİNE DESTEK VERDİ

DOÇ. DR. CEM DURAN UZUN
SETA Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü 

TBMM'ye sunulan tasarının yasalaşması, milli iradenin tam anlamıyla sandığa 
yansıması için önemli ve gereklidir. Yerinde bir düzenleme.

HÜSEYİN KAYA
Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkanı 

Mühür, kağıt meselesi, mürekkebin kaymış olması demokraside ilkel 
değerlendirmelerdir. Yeni düzenleme, bu tarz aksaklıkların önüne geçecektir.

PROF. DR. YAVUZ ATAR
Anayasa Hukukçusu 

Kendi kabahati olmayan bir seçmenin oylarının geçersiz sayılması kabul edilemez. 
Bu düzenlemeyle bunun önüne geçilecek.

ALAADDİN VAROL
Hukukçular Birliği Vakfı Başkanı 

Biz, seçimin ruhuna uygun olarak, seçmen iradesi neyse sandığa bire bir yansısın 
istiyoruz. Bu düzenlemeyle seçmen iradesi tamamen sandığa yansımış olacak.
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GENÇLİK VE 
AK PARTİ ÜZERİNE

Toplumların geçmiş ve gelecekleri ara-
sındaki köprü hiç şüphe yok ki toplumun 
gençliğidir. Gençlik dünün çocuğu gelece-
ğin ise sahibidir. Gelecek tasavvuru olan 
ve dünyaya bir şeyler söyleme iddiasında 
olan her toplum en büyük yatırımını genç-
liğe yapar. Bununla beraber dünyanın 
neresinde olursa olsun ve hangi zaman 
dilimine rastlarsa rastlasın, kitlelere yön 
veren hareketler, gücünü gençlikten al-
mıştır. Gençliğine dayanmayan ve güven-
meyen bir hareketin başarılı olduğunu 
henüz tarih kaydetmemiştir. Kuvvetle 
muhtemeldir ki bundan sonra da bu tabii 
kanun değişmeyecektir. Modern dünyanın 
ilim, kültür, sanat ve siyasi düşüncesinde 
bir dönüm noktası olan Fransız İhtilali’nin 
altyapısını mütefekkirler hazırlamıştır; 
ancak ihtilalin hayata geçmesi, kanı kay-
nayan Fransız delikanlıların yani Fransız 
Gençliğinin başkaldırması sonucu olmuş-
tur. Yine neredeyse dünyanın üçte ikisini 
tesiri altına alan komünizm ideolojisi, Rus 
Gençliğinin bir eseridir. Kendi öz medeni-
yetimizin tarih seyrine baktığımızda ise 
karşımıza gençliğin omuzları üzerinden 
yükselen sayısız zaferlere şahit oluruz. 
Dünya ve ahiret saadetini temin eden 
İslam’ın ilk kahramanları arasında çok 
sayıda genç sahabi bulunuyordu. Cenkte, 
düşman karşısında bir cengaver, ilimde en 
zeki birer talebe, tebliğde en fedakar birer 
kahraman olan bu gençler, medeniyet elbi-
semizi ilmek ilmek dokumuştur. Hepimi-
zin bildiği gibi; Hz. Peygamber’in beşaret-i 
gaybiyesini tasdik ettiren ve İstanbul’u bir 
İslam ve Türk diyarı haline getiren Sultan 
Mehmet Fatih, yirmi bir yaşında bir genç-

ti. Milli Şairimiz, Mehmet Akif Ersoy’un 
“tek dişi kalmış canavar “ olarak tarif et-
tiği garp medeniyetinin temsilcileri, im-
paratorluğun son yıllarında baykuşlar 
gibi üstümüze üşüşmüştü. İşte bu düvel-i 
muazzamaya karşı, Çanakkale’de, diğer 
cephelerde ve en sonunda İstiklal Müca-
delesinde iman dolu göğsünü siper eden 
yine gençlikti. 

Eğer istifade maksadı ile bir nehrin önü-
ne bentler ve setler çekilir, orantılı bir 
şekilde, bir başka ifade ile istikamet doğ-
rultusunda akması temin edilirse; o nehir 
üzerinde barajlar kurulabilir. Bu suretle 
hem ileri zamanlar için enerji biriktirilir, 
hem de kurak nice tarlalar sulama imka-
nına kavuşur. Çöl gibi diyarlar, yemyeşil 
ve münbit bir hale kavuşur. Gençlik hızlı 
akan bir nehir gibidir. Rotası doğru yön 
üzerine ayarlanmalı ve kendi kabiliyetleri-
ni ortaya çıkaracak ortam, hazır hale ge-
tirilmelidir. İnsanlığın maddi ilerlemesine 
karşın maruz kaldığı manevi hastalıklar, 
doyumsuzluk ve tatminsizlik dehşet verici 
noktalara ulaşmıştır. Böyle çarpık ve tek 
yönlü terakkinin netice verdiği problem-
lere ancak,  istikamet üzerine yetişen bir 
gençlik son verebilir.

Modern Türkiye’nin en büyük mobilizas-
yon kaynağı ve reform hareketinin en 
güçlü uygulayıcısı olan AK Parti, gücünü, 
milyonları aşan gerek teşkilat çatısı altın-
da, gerekse teşkilat dışındaki kendisine 
gönül bağlamış gençlerden almaktadır. 
Bu durum müthiş bir enerji, çok büyük bir 
teveccüh ve sönmeyen bir umudun göster-

Mehmet AĞAR
TOBB ETÜ

 Tarih Ve Uluslararası İlişkiler 
4. Sınıf
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gesidir. Parti Teşkilatı da kendisine olan 
bu hüsn-ü teveccühe kayıtsız kalmamış-
tır elbette. AK Parti’nin gençliğe verdiği 
ehemmiyet, gençliğe yönelik ortaya koy-
duğu çalışmalar ve eserler ile apaçık or-
tadadır. AK Parti iktidarı döneminde Türk 
Gençliğinin her alanda kendisini geliştire-
bilecek bir ortama sahip olması en temel 
bir politika olarak benimsenmiştir. Ortam-
dan kasıt ise en başta fiziki şartların ve fe-
rah mekanların temini gibi maddi teşvik-
ler ile gençlerin bilimsel, kültürel, sanatsal 
ve sportif alanlarda çalışma yapmalarını 
özendirici manevi desteklerdir. Bu amaçla 
yapılan çalışmaları merak edenler, kolayca 
ilgili birimlerin internet sayfalarından bil-
gileri alabilirler. Bununla beraber Ak Par-
ti’nin özellikle gençliğe yönelik en verimli 
çalışmalarına, milyonlarca çocuk ve gence 
hizmet vermekte olan Gençlik Meclisleri 
ve Gençlik Merkezleri,  örnek olarak veri-
lebilir. Gençlik Meclisleri, bulundukları İl/
İlçenin Kent Konseyi ve Belediyesi tara-
fından kurulabilen meclislerdir.  Gençlik 
meclislerinin amaçları ve faaliyet alanları; 
yerel yönetimlerde (Belediyeler ve Kent 
Konseyleri) gençlere yönelik etkinliklerin 
sağlanması, sosyal hayata katılımın teşvik 
edilmesi, sürekli gelişim akademileri ku-
rulması, sosyal dayanışmanın sağlanması 
ve liselerde ihtiyaç duyulan her alanda ak-
tif çalışmaların gerçekleştirilmesi olarak 
özetlenebilir. Sayılan bu maddeler aynı za-
manda, gençlerin demokratik bir anlayışa 
sahip olmalarına da yardımcı olmaktadır. 
On sekizi büyükşehir belediyesi; yirmi se-
kizi il belediyesi olmak üzere toplam kırk 
altı tane il Gençlik Meclisi, AK Partili bele-
diyeleri bünyesi aktif hizmet vermektedir. 
Nüfus yoğunluğu yüksek olan ilçelerde 
yine AK Partili belediyeler bünyesinde yüz 
on sekiz tane İlçe Gençlik Meclisi aktif 
olarak çalışmalarına devam etmektedir. 
Ayrıca Türkiye’de yaşayan tüm gençlerin 
beden ve ruh sağlığını korumak, sosyo-kül-
türel gelişimlerini desteklemek, ilgili alan-
ları doğrultusunda eğitimlerine katkı sağ-
lamak ve beceri kazandırmak amacıyla 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açı-
lan Gençlik Merkezlerinin sayısı iki yüz on 
yediye ulaşmıştır. Gençlerin de gerek yerel 
yönetimlerde gerek ülke yönetiminde söz 
sahibi olmasına imkan sağlayan, seçilme 
yaşının on sekize indirilmesi gençlik adına 
bir devrim niteliği taşımaktadır. 

Türkiye gençliği, karanlık görünen istik-
balinin aydınlık yarınları için Ak Parti’ye 
çok büyük bir umutla bağlanmış ve destek 
vermiştir. Gençler daha rahat, daha özgür, 
daha demokrat ve imkanlara ulaşmanın 

daha kolay olduğu bir Türkiye’yi,  Ak Par-
ti’den talep etmiştir. AK Parti bu talepleri 
büyük ölçüde karşılamış ve karşılamaya 
da devam etmektedir. Gençliğe dönük 
devasa çalışmaları, Ak Partili yetkililer ve 
parti genel başkanı Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta dile ge-
tirmektedir. Tüm bu çalışmaların sonucun-
da Ak Parti’nin de gençlikten bir beklentisi 
vardır.  Çünkü asırlarca dünyaya adalet 
üzerine nizam veren bir imparatorluğun 
bakiyesi olan Türkiye, günümüzde de gö-
nül coğrafyası ile münasebetlerini devam 
ettirmektedir. Nerede bir zulüm ve haksız-
lık varsa mazlumların yanında zalimlerin 
karşısında dimdik durmaktadır. Dünya-
ya huzur, adalet, barış ve refah getirecek 
bir medeniyet tasavvuruna sahiptir. Kökü 
mazide, meyveleri istikbale nazır koskoca-
man bir çınardır. Böyle bir iddiası olan bir 
milletin elbette gençlerinden bir beklentisi 
olacaktır ve hakkıdır. Çünkü zafere, dün 
olduğu gibi bugün ve yarında gençlerin 
omuzları üzerinden ulaşılacaktır. Onun 
için AK Parti, Türkiye gençliğinden iki ka-
natlı bir kuş olmayı beklemektedir. Hali 
hazırda asrın bilimi ve sanatı ile meşgul 
olacak, en derin meseleleri çözecek ve 
insanlığın faydasına en ileri teknolojinin 
öncülüğünü yapacak bir gençlik düşle-
mektedir. Bununla beraber, gururlanmak 
ve hamaset yapmak için değil; vazifemizin 
ehemmiyetini idrak etmek noktasında, bizi 
biz eden ve bizi insanlık semasında burç-
lara yükselten değerlerimize, geçmişimize 
ve tarihimize sahip çıkan ve bunun şuu-
runda olan bir gençlik arzu edilmektedir. 

AK Parti açıkça Türk Gençliğine şunu de-
mektedir: “Kökün kadim medeniyetlerde 
kök salmış ve viranelerinde nice hazine-
ler saklı kalmış. Hal böyleyken ey gençlik! 
Sen ne diye dönmezsin güneşe yüzünü? 
Güneş doğudan doğar ve yükselir. Neden 
Batıya- heva ve hevese, gayr-ı meşru lezzet-
lere-  kaptırdın gönlünü. Neden gece eder-
sin gündüzünü ve ne için çiğnersin ezelde, 
Rahman’a verdiğin sözünü? Ey umudumu-
zu bağladığımız Genç! Sen meyveleri istik-
bale nazır koca bir çınarın tohumunu ta-
şırsın sinende. Senin de çimlenme vaktin 
gelmedi mi? Güneşle hemhal olup başak 
vermenin zamanı gelmedi mi? Sen vakur-
sun, ağırbaşlısın ve taş yerinde ağırdır. Kü-
çülmeden ve içindeki o çocuk masumiye-
tini öldürmeden büyümenin çağıdır. Sen 
değirmeninde nice krallar, komutanlar, 
paşalar öğüttün ve bahçende nice çınarlar 
büyüttün. Vakti değil midir insanlığa bir 
demet gül, bir tutam nergis vermenin? 

Türkiye Gençliği, 

Karanlık Görünen 

İstikbalinin Aydınlık 

Yarınları İçin AK Parti’ye 

Çok Büyük Bir Umutla 

Bağlanmış ve Destek 

Vermiştir

,,
,,
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AK PARTİ İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI’NDAN 
‘28 ŞUBAT DARBESİ: İNSAN HAKLARINA 
BALANS AYARI’ ETKİNLİĞİ

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, 28 
Şubat’ın 21. yıl dönümünde ‘28 Şubat 
Darbesi: İnsan Haklarına Balans Ayarı’ 
etkinliği düzenledi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan 
Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hak-
ları Başkanı Dr. Ravza Kavakcı Kan’ın 
ev sahipliğinde parti genel merkezinde 
gerçekleştirilen etkinliğe; Başbakan Yıldı-
rım’ın eşi Semiha Yıldırım, Adalet Bakanı 
Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcıları; Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, 
Ahmet Sorgun, Mahir Ünal, Cevdet Yıl-
maz, Hamza Dağ, Çiğdem Karaaslan, AK 
Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva 
Çam, Eski Bakan Hasan Celal Güzel ve 
çok sayıda milletvekili ile davetli katıldı.

Etkinlik kapsamında; Cumhurbaşkanı ve 
AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Er-
doğan başta olmak üzere çok sayıda siya-
setçi, bürokrat, akademisyen, gazeteci ve 
dönemin mağdurlarının 28 Şubat’a ilişkin 
değerlendirmelerinin yer aldığı video izle-
tildi.

Kavakcı: Adına ‘Post-modern’ de denilse 
28 Şubat bir darbedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavak-
cı, programın açılışında yaptığı konuşma-
da darbenin bir insanlık suçu olduğunu 
vurgulayarak, “İnsan eşref-i mahlûkattır, 
çünkü Ahsen-i takvimde yaratılmıştır. 
Fakat zaman zaman esfel-i safilin sevi-
yesine iner. Haksız yere can alır, zulme-
der, hak-hukuk tanımaz, darbe yapar. 28 

Şubat bir darbedir. Adına ‘Post-modern’ 
de denilse, basbayağı alçak bir darbe-
dir! Tıpkı milli iradeye kasteden diğer 
tüm darbeler gibi tıpkı 15 Temmuz’daki 
gibi…” dedi.

Kavakcı, 28 Şubat’ta hayalleri tanklarla 
ezilen insanların; ‘alevi-sünni, Kürt-Türk, 
sağcı-solcu’ diye birbirine düşürülmeye 
çalışıldığını hatta ‘çağdaş-gerici’, ‘laik-anti-
laik’ diye ayrıştırıldığını söyledi.

28 Şubat sürecinde Erdoğan okuduğu şiir 
bahane edilerek cezaevine gönderildi

28 Şubat’ta ekonomik ayrımcılıklarla 
sermayenin yerli ve milli olan kesiminin 
‘yeşil sermaye’ yaftasıyla aşağılandığını, 
faizci-rantçı güruhun ise ‘çağdaş sermaye’ 
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övgüsüyle yükseltilerek, kayırmacılıkla sı-
nıflandırılması sonucunda devasa bir eko-
nomik soygun süreci yaşandığına değinen 
Kavakcı, istifaya zorlanan seçilmiş hükû-
metin Başbakanı merhum Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan’ın tüm baskılara rağmen 
‘savunan adam’ olarak hafızalara kazındı-
ğını dile getirdi.

28 Şubat sürecinde dönemin İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Başkanı iken verdiği 
hizmetlerle halkın gönlünde taht kuran 
Recep Tayyip Erdoğan’ın sırf bir şiir okudu 
bahanesiyle cezaevine gönderildiğini ha-
tırlatan Kavakcı, kibirli ve elitist zihniyet 
tarafından ‘muhtar bile olamaz’ algısıyla 
siyasi hayatı bitirilmeye çalışılan Cumhur-
başkanı Erdoğan’a o dönemde en büyük 
desteği yine milletin verdiğini belirtti.

“28 Şubat işgücüne ve üretim sektörüne 
de çok büyük bir darbe”

Tarihi 80 darbesinden öncesine dayanan 
kadına karşı ayrımcılığın en keskin örnek-
lerinden başörtüsü yasağı zulmünün 28 
Şubat sürecinde ayyuka çıktığını aktaran 
Kavakcı, “İkna odalarının, Doç. Dr. Mer-
ve Kavakcı’nın tabiriyle ‘ruhlar için gaz 
odaları’nın gencecik kızların ve onları 
yetiştiren ailelerin hayallerini boğmaya 
çalıştığı zamandır 28 Şubat. İmam ha-
tiplilere ‘yarasa’ diyen başbakanların, 
‘siyasi hayatıma mal olsa da bu kanunu 
geçireceğim’ diyerek ‘8 yıllık kesintisiz 
eğitim’ garabetiyle imam hatipleri kapa-
tırken, bütün meslek liselerinin de önü-
nü kestiği ve ülkenin başta ara eleman 
ihtiyacı olmak üzere işgücüne ve üretim 
sektörüne de çok büyük bir ‘darbe!’ yap-
tığı dönemdir.” diye konuştu. 

Ahmet Kaya’nın lince maruz kalmasıdır 
28 Şubat

28 Şubat’ta Ahmet Kaya’nın Kürtçe şarkı-
ların yer alacağı bir kaset çıkarmak iste-
diğini söylediği için lince maruz kaldığına 
dikkati çeken Kavakcı, şöyle devam etti:

“‘Baba’ lakaplı Cumhurbaşkanın ‘başör-
tülüler gitsin Suudi Arabistan’da oku-
sun’ diyebildiği dönemdir 28 Şubat. 14 
yaşındaki Yakup Köse’nin gençliğinin, 
sadece Refah Partisi mitingine katıldığı 

için adını bile bilmediği bir örgüte üye-
likten hapishanede çürütülmesidir 28 
Şubat. 15 Temmuz hain darbe girişimi-
nin mimarı FETÖ’nün Allah’ın ayetine 
‘füruat’ dediği dönemdir. Seçilmiş bir 
kadın milletvekiline, ailesine ve ona 
oy verenlere başbakan tarafından had 
bildirilmesi, had bildirmenin medya, 
siyaset ve yargı tarafından da icra edil-
mesidir. Aynı milletvekiline dönemin 
Cumhurbaşkanının elinde tek bir delil 
olmadığı halde hiç yüzü kızarmadan 
‘ajan provokatör’ diyebilmesidir.”

Bin yıl sürecek zannedilen zulmü dualar 
sona erdirdi

28 Şubat ceberut devlet anlayışının bugün 
yerini milletin hizmetkârı olmaktan şeref 
duyan bir anlayışa terk ettiğini kaydeden 
Kavakcı, “Bugünden geriye bakıldığın-
da, ‘28 Şubat’ demek milli iradenin 
önünde hiçbir engelin duramayacağı-
nın ispatı, milletin iradesinin tankların 
gücünü yenebildiği, nesillerce devam 
edegelmiş ayrımcılıkların bile tarihin 
karanlık sayfalarına gömülebilmesi de-
mektir. ‘Dünya 5’den büyüktür’ diyerek 
sadece kendi ülkesinin değil bütün dün-
ya mazlumlarının sesi olan bir liderin 
arkasında milletin kenetlenmesi ve 15 
Temmuz’da yaptığı gibi yekvücut ola-
rak hareket etmesidir. Hayal bile edile-
meyen günlerin gelmiş olması ve daha 

güzellerinin gelecek olması demektir. 
Bugünden geriye bakıldığında 28 Şubat, 
bin yıl sürecek zannedilen zulmü sona 
erdiren duaların kabul edilmiş olması 
demektir.” ifadelerini kullandı.

“28 Şubat darbesinin son izi silininceye 
kadar mücadeleye devam etmeliyiz”

28 Şubat’ın insanların hayatlarında ve ruh-
larında derin yaralar açtığının altını çizen 
Kavakcı, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Bu yaraların pek çoğu artık kanamasa 

da izleri çok ama çok derin, hâlâ sızlıyor. 
Hatta bazıları tam olarak iyileşmedi, 
iyileşemedi, ne yazık ki bir türlü iyileş-
tirilemedi. Bu gibi yaraları tam olarak 
iyileştirmeye çalışmak da üzerimize va-
zife olsa gerek. Bunun için mücadeleye 
devam etmeliyiz. 28 Şubat darbesinin 
son izi tamamen silininceye kadar, son 
mağdur için hak yerini kâmilen bulup 
adalet tamamen tecelli edene kadar 
mücadeleye devam etmeliyiz ve edece-
ğiz inşallah.” 

Başbakan Yıldırım ve Genel Başkan Yar-
dımcısı Kavakcı, programın ardından et-
kinliğin yapıldığı salonun girişinde hazır-
lanan ‘28 Şubat’ın Manşetleri Sergisi’ni 
gezdi.
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"AFRİN'DE BİR HUZUR VE İSTİKRAR 
ORTAMINI SAĞLAYACAĞIZ"

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 
Kemalpaşa Belediyesi Kültür Merke-
zi'nde ilçede hizmet veren berberler ve 
kuaförlerle bir araya geldi. 

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şehit 
olan tüm askerlere Allah'tan rahmet 
yakınlarına sabır dileyen Dağ, "Afrin 
operasyonunda kritik süreçlerden 
birini geçirdik, geçiriyoruz. İlerle-
dikçe Afrin'de birçok bölge ele geçi-
rildikçe karşı tarafta ciddi bir panik 
havası ve bu panik havasıyla farklı 
şekilde eylemler söz konusu oluyor.” 
dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın amacına ula-
şacağını vurgulayan Dağ, "Nasıl ki El 
Bab'da, Cerablus'ta bir huzur ortamı, 
istikrar ortamı ortaya çıkarmışsak 
yine aynı şekilde Afrin'de bir huzur 
ve istikrar ortamını sağlayacağız." 
ifadesini kullandı. 

Dağ, Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı 
Harekâtı’nın bir macera için yapılmadı-
ğını, bölgeye 5 bin tır ve 2 bin uçak do-
lusu silah gönderildiğini anımsatarak, 
bu silahların 911 kilometre sınırı olan 
Türkiye'ye döneceğini herkesin çok net 
bir şekilde gördüğüne dikkati çekti. 
Dağ, "Şuanda yaşanan huzurun, is-
tikrarın devamını sağlamak için bu 
operasyonun yapılması gerekiyordu 
inşallah en kısa sürede de sona ere-
cektir." diye konuştu.

Muhalefetin tavrı

Hamza Dağ, ana muhalefet partisinin 
birçok konuda 5'e bölündüğünü bu du-
ruma şaşırdıklarını anlatarak, partinin 
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun PKK/
PYD'ye yönelik terör örgütü söylemi-
nin olduğunu anımsattı. CHP parti 
meclisi üyesinin ise "PKK/PYD'ye 
terör örgütü diyemem çünkü bende 
istihbarat yok" demesine rağmen ku-

rultayda en çok oy alan ikinci kişi oldu-
ğunu belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Vatanını, milletini, dinini, bayrağını 
bilen buna saygısı muhabbeti en üst 
düzeyde olan İzmir'in bir milletve-
kili olarak  "Selin Sayık Böke, 'PYD 
terör örgütü değildir veya diyemem' 
diyor ve bu kişi parti meclisinde en 
çok oy alan ikinci kişi oldu. Yine 'Su-
riye ile Türkiye arasında bir savaş 
olsa Esed'den yana olurum' diyen bir 
şahıs parti meclisine seçildi. 'İran ile 
Türkiye bir savaşa girse İran tarafın-
da olurum' diyen Eren Erdem mev-
cut milletvekili, parti meclisine de 
son anda kura ile giremedi. Şuan ki 
CHP İstanbul İl Başkanın yapmış ol-
duğu paylaşımlara baktığımızda bir 
siyasi parti temsilcisi gibi değil terör 
örgütünün temsilcisi gibi hareket et-
tiğini görüyoruz."
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AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 
EKER’İN LONDRA TEMASLARI

AK Parti Dış İlişkilerden Sorum-
lu Genel Başkan Yardımcısı Sayın 
Mehdi EKER, İngiltere temasları 
kapsamında Lordlar Kamarası’nda dü-
zenlenen toplantıda konuştu. "Suriye 
Savaşı ve Suriye'nin Toprak Bütün-
lüğünün Önemi" başlıklı panel tari-
hi parlamento binasında Lord Mark 
McInnes ev sahipliğinde gerçekleşti.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği 
(UETD) tarafından düzenlenen panel-
de yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Ha-
rekâtı’nın hedeflerine değinen Eker, 
Türkiye'nin Suriye'deki operasyonla-
rının hem askeri hem de sivil boyutu 
olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bölgedeki PKK/KCK/
PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütle-

rine karşı bir operasyon yürüttüğünü 
ve operasyonun Kürt nüfusu hedef 
almadığını vurgulayan Eker, "Ope-
rasyonun amacı, sınırlarımızda gü-
venliği sağlamanın yanında, bölgede 
de istikrar ve barışın tesis edilmesi-
dir. Bu operasyon Suriyelilere, Kürt-
lere ya da Araplara karşı yürütülmü-
yor. Bölgedeki sivilleri teröristlerin 
baskı ve zulmünden kurtarmak için 
düzenleniyor.” ifadelerini kullandı.

Eker, Türkiye'nin askeri amacının böl-
genin terörist unsurlardan temizlen-
mesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin aynı zamanda DEAŞ'a kar-
şı oluşturulan uluslararası koalisyonun 
da bir parçası olduğunu hatırlatan 
Eker, Türkiye’nin operasyonların sivil 

boyutu olan Suriyeli halka güvenli 
alanlar oluşturulması konusunda ça-
lışmalarını büyük bir titizlik içerisinde 
yürütüyor olduğunun altını çizdi.

Eker, Türkiye'nin Afrin Operasyonu ile 
ilgili İngiltere’nin göstermiş olduğu tu-
tuma da değinerek, "İngiliz hüküme-
tinin, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin 
duruşunu takdir ediyoruz. Özellikle 
de (Suriye'de) PYD unsurlarına ka-
tıldıktan sonra ülkelerine geri dönen 
İngiliz vatandaşları hakkında başla-
tılan hukuki süreçleri memnuniyetle 
karşılıyoruz. Bu konudaki resmi be-
yanlar çalışmaların dikkatle yürütül-
düğünü göstermektedir.” değerlendir-
melerinde bulundu.
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“DIŞ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK İSTİŞARE 
TOPLANTISI” YILMAZ: “2018 TİCARET VE İHRACAT YILI OLACAK”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yıl-
maz, “2018 yılı için, 170 milyar dolar civarın-
da bir ihracat beklentimiz var. Bu hedefimizi 
rahatlıkla yakalayabileceğimize inanıyorum. 
2018 bir ticaret ve ihracat yılı olacak” dedi. 
Avrupa ile pozitif gündeme ihtiyacımız olduğunu 
belirten Yılmaz, “Bana göre bu gündemin ilk 
sırasında ekonomi var. Avrupa'nın büyümesi, 
Türkiye açısından önemli ve olumlu bir geliş-
me. Büyüme daha fazla desteklenerek tica-
retin karşılıklı artmasından iki taraf da karlı 
çıkacaktır” diye konuştu. Yılmaz ayrıca, Türki-
ye'nin 2018'i yüksek güven endeksi ve yüksek ti-
caret rakamlarıyla açtığını ve ülke ekonomisinin 
bu yıla güven ortamında girdiğini de vurguladı. 

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı’nca, "Dış Ti-
caretin Geliştirilmesine Yönelik İstişare Top-
lantısı" düzenlendi. Toplantının açılış konuş-
masını gerçekleştiren Ekonomi İşleri Başkanı 
Cevdet Yılmaz, yurt dışından gelen temsilcilerle 
ticaretin geliştirilebilmesi ve 2018'de ekonomi-
nin iyi bir noktaya ulaşması için bir araya geldik-
lerini belirtti.

“Büyümemizin dış taleple gerçekleşmesi se-
vindirici”

Türkiye'nin 2017 yılını ekonomik olarak iyi du-
rumda kapattığına değinen Yılmaz, Türkiye eko-
nomisinin geçen yıl çok yüksek bir istihdam artı-
şı sağladığına da işaret ederek, "En son ekim ayı 
rakamları var elimizde TÜİK tarafından yayınla-
nan. 1 milyon 378 bin yeni istihdam oluşturul-
du. Bu gerçekten çok önemli. Sadece büyüme-
diğimizi, kapsayıcı bir şekilde büyüdüğümüzü 
ve sosyal refah artışı sağladığımızı gösteren son 
derece önemli bir gösterge" diye konuştu.

Büyümemizin dış taleple gerçekleşmesinin se-
vindirici olduğunu dile getiren Yılmaz, “Geçen 
yıl dış talep büyümemize katkıda bulundu. İh-
racatımız geçen yıla göre yüzde 10 artış gös-
tererek, 2017'de 157 milyar dolara yükseldi. 
2017'de dış ticaretimiz ise 391 milyar dolara 
ulaştı.  Bu da Türkiye açısından önemli bir 

performans” dedi. Bu performansın sağlanma-
sında sanayimizin önemli bir rolü olduğuna işa-
ret eden Yılmaz, ihracatımızın yüzde 95'ine ya-
kınının sanayi ürünlerinden oluştuğunu söyledi. 

Yılmaz, “Yurt içinde sanayi ürünlerimizin art-
ması ve bunun dış pazarlarda karşılık bulma-
sı ihracat artışımızda önemli bir unsur oldu” 
diye konuştu. 

“2018 ihracat hedefimiz 170 milyar dolar”

2007 ve 2008 yıllarında dünyada yaşanan küre-
sel krizin etkilerinin halen devam ettiğini belir-
ten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel krizin oluşturduğu büyüme ve tica-
ret iklimi bir miktar iyileşmiş olsa da kriz ön-
cesi dönemlere henüz dönebilmiş değil dünya 
geçen yıl. Ama nisbi olarak bir büyümede can-
lanma, ticarette canlanma gördük. 2018 yılın-
da da yine IMF verilerine göre dünya büyüme-
si yüzde 3.9 civarında gerçekleşecek, dünya 
ticareti yüzde 4.5 civarında genişleyecek ve 
artacak. Bu bizim için sevindirici bir haber. 
Türkiye dünya'ya entegre bir ekonomiye sa-
hip. Dış ticaretin milli gelire oranı itibariyle 
baktığımızda oldukça dışa açık bir ekonomi. 
Dolayısıyla dünyadaki bu büyüme ve ticaret 
artışı ülkemiz için de gerçekten iyi haber. 
2018 yılı için orta vadeli programımızda yüz-
de 5.5 büyüme öngörüyoruz. Diğer taraftan, 1 
milyonun üzerinde bir istihdam artışı öngörü-
yoruz.” 

Çok olumlu bir konjonktürde olduğumuzu dile 
getiren Yılmaz, “Dış pazarlarımız büyüme gös-
teriyor. Bu durum ihracatımız için çok büyük 
bir imkan. 2018 yılı için, orta vadeli programı-
mızda 170 milyar dolar civarında bir ihracat 
beklentimiz var. Bu hedefimizi rahatlıkla ya-
kalayabileceğimize inanıyorum. 2018 bir tica-
ret ve ihracat yılı olacak” dedi. 

“Türkiye ekonomisi 2018’e güven ortamında 
girdi”

Yılmaz, Türkiye'nin 2018'i yüksek güven endeksi 
ve yüksek ticaret rakamlarıyla açtığını ve ülke 
ekonomisinin bu yıla güven ortamında girdiğini 
belirtti. 

Yılmaz, 2018’in ilk aylarında tüketici, sektörel 
ve reel kesim güven endeksleri ile bütün bunla-
rın toplamı olan ekonomi güven endekslerinde 
oldukça önemli artışlar sağlandığına vurgu ya-
parak, “Türkiye ekonomisi güven ortamında 
2018’e girmiş oldu. Özellikle ekonomi güven 
endeksinde yüzde 10 puan civarında bir artış-
la 2018’e girmiş bulunmaktayız. Ekonomide 
güvenin ne kadar önemli olduğunu son 15 yıl-
da görmüş olan bir ülkeyiz” diye konuştu.  

2018’de ekonominin nasıl büyüyeceğine dair bil-
giler de veren Yılmaz, “Öncelikle yatırımlarla 
büyüyecek. 2018’de ilave kapasite artışları 
öne çıkacak. Bu da yatırımlarımızı  ve yatırım 
harcamaları kanalıyla da büyümemizi destek-
leyecek” dedi. 

Yılmaz, iç talebimizin de canlı kalmaya devam 
edeceğini ifade ederek, “Her bir yeni istihdam 
yeni harcama demek. İç talebimiz 2018’de 
canlı olmaya devam edecek, ücret artışları da 
iç talep artışlarını destekleyecek ve büyümeye 
bu şekilde de destek gelecek” diye konuştu. 

“Avrupa İle Pozitif Gündeme İhtiyacımız Var”

Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinde belli bir 
aşamaya gelindiğini kaydeden Yılmaz, Avru-
pa'nın büyümesinin Türkiye açısından önemli 
ve olumlu olduğunu söyledi. Yılmaz, büyümenin 
daha fazla desteklenerek, ticaretin karşılıklı art-
masından iki tarafın da karlı çıkacağını vurgula-
dı.

Avrupa ile pozitif gündeme ihtiyacımız olduğu-
nu belirten Yılmaz, “Bana göre bu gündemin 
ilk sırasında da ekonomi var. Türkiye'nin de, 
Avrupa Birliği'nin de büyümeye ihtiyacı var. 
Ekonomi bakanlığımızın yürüttüğü Gümrük 
Birliği'nin güncellenmesi meselesiyle,  dış ti-
carette yeni bir perspektif açılacak. Türkiye 
kendisini bu konuda hazır hissediyor” diye 
konuştu. 

Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı 
devam eden toplantıya, Ekonomi Bakanlığı Ba-
kan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Ekonomi 
İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcıları Zehra Taş-
kesenlioğlu, Fatma Salman, Mücahit Fındıklı, 
Erdal Tanas Karagöl ve Ali Boğa’nın yanısıra, 
DEİK Konsey başkanları ile iş dünyasından bir-
çok temsilci katıldı. 



AK PARTİ MART 2018  |  16. YIL

57

“ÜLKEMİZE DIŞARIDAN VE İÇERİDEN MÜDAHALE 
ETMEYE ÇALIŞAN ŞER GÜÇLERİNE KARŞI GENEL 
BAŞKANIMIZIN YANINDA DİMDİK DURACAĞIZ”

 6. Bitlis Olağan İl Kongresi AK Parti Ge-
nel Başkanı ve  Cumhurbaşkanı  Recep 
Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İsmail Eren 
Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongre-
de konuşan Genel Başkan Yardımcısı ve 
Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Bitlis'in 
bir bayram günü yaşadığını belirterek:  
“Bizim geçmişteki bütün bakanlarımız, 
bütün il başkanlarımız şu anda aramız-
da. Hep birlikte bu kongreyi gerçekleş-
tirmek üzere toplandık.  Bayram de-
diğimiz işte bu, kardeşlik bu. Birlik ve 
beraberlik içinde 16 yıldır bu millete 
hizmet ettik, bundan sonra da etmeye 
devam edeceğiz” dedi.

'İçeride ve dışarıda Türkiye’ye karşı ope-
rasyonların devam ettiği bugünlerde Zey-
tin Dalı Harekatı da devam ederken, millet 
olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendir-
menin çok önemli olduğunu vurgulayan 
Demiröz “Hep birlikte tek millet, tek 
bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla 
çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemize 
dışarıdan ve içeriden müdahale etmeye 
çalışan şer güçlerine karşı Genel Başka-
nımızın yanında dimdik duracağız. Mil-
letimiz de çok şükür hem Mehmetçiğin 
hem de Cumhurbaşkanımızın yanında. 
Cumhurbaşkanımız ne diyor?  “Eğer gi-
dilecekse önce ben gideceğim, siz de ar-

kamdan geleceksiniz.” Bu mücadele işte 
böyle kararlı bir mücadele” dedi.

“2019 seçimleri Türkiye’nin 
geleceğini şekillendirecek 
bir dönüm noktası olacak”

2019 seçimlerinin Türkiye’nin istiklal ve 
istikbal mücadelesinde en kritik dönemeç 
olacağını vurgulayan Demiröz: “Bu kritik 
viraj aşıldıktan sonra Allah’ın izniyle he-
deflerimize çok daha hızlı ve güçlü bir 
şekilde ilerleyeceğiz. Bu yüzden 2019’a 
çok farklı bir heyecanla hazırlanalım 
istiyoruz. 2019 seçimleri Türkiye’nin 
geleceğini şekillendirecek bir dönüm 
noktası olacak. Bunu başarıyla aşmaya 
mecburuz. Bu seçimlerde başarılı olma-
mız için de şimdiden çalışmalarımızı 
başlatmalıyız” diye konuştu.  
Demiröz konuşmasında, AK Parti kadrola-
rının, ülkeye her alanda hizmet yapan, eği-
timden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye, ta-
rımdan milli savunmaya kadar her alanda 
Türkiye'yi dönüştüren, geliştiren kadrolar 
olduğunu belirterek  “Gücümüzü büyük 
bir özveriyle çalışan teşkilatımızdan 
alıyoruz. Türkiye'yi bugüne kadar 3 kat 
büyüttük, bundan sonra da büyütmeye 
devam edeceğiz. Çok daha güzel günleri 
göreceğimize inanıyorum” dedi.

2019 seçimlerinde Bitlis’in bir kez daha ta-
rih yazacağına inandığını söyleyen Genel 
Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, sözle-
rini şöyle tamamladı: “Kuruluşumuzdan 
bugüne kadar teşkilatlarımızda görev 
yapan bütün arkadaşlarıma teşekkür 
ederim. Yeni gelen arkadaşlarıma da 
şimdiden başarılar dilerim. Kadınları-
mızla, gençlerimizle tüm teşkilatımızın 
çalışmalarını, gayretlerini takdir ediyo-
rum.  Kongremizin hem Bitlisimiz için 
hem bütün Türkiye için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.”
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'CUMHUR İTTİFAKI, MİLLETİMİZİN ORTAK 
İRADESİNİN SONUCUDUR'

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Yoz-
gat ve Amasya 6. Olağan İl Gençlik Kolla-
rı Kongreleri ’ne katıldı. AK Parti gençlik 
teşkilatları ve gönüllülerinin yoğun ilgi 
gösterdiği kongreler büyük bir coşku, he-
yecana sahne oldu.

Genel Sekreter Şahin, kongre konuşma-
sında AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de 
Türkiye'nin dünyada hak ettiği yeri alma-
sı amacıyla milletin aklından, kalbinden, 
vicdanından doğarak kurulmuş bir parti 
olduğunu belirtti.

AK Parti'nin bir millet hareketi olduğuna 
işaret eden Şahin, "Partimizi aziz mille-
timizle birlikte kurduk, milletimizle bir-
likte büyüttük. AK Parti, bir millet ha-
reketidir, bir Anadolu hareketidir. Tüm 
icraatlarımızı, milletimizin desteği ile 
gerçekleştirdik." dedi.

Cumhur ittifakının milletin ortak iradesi-
nin bir sonucu olduğunu vurgulayan Şa-
hin, şöyle devam etti:

"Milletimizin ortak iradesinin ve kara-
rının bir sonucu olan Cumhur İttifakı, 

önümüzdeki döneme, siyasete damga-
sını vuracaktır. Bu ittifak ile millet ira-
desi devlet yönetimine çok daha güçlü 
bir şekilde yansıyacak, temsilde adalet 
güçlenecek ve oy kayıpları asgari düzeye 
inecektir."

AK Parti olarak gençlerin siyasete katılımı 
için devrim niteliğinde adımların atıldığını 
belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Milletvekili seçilme yaşını 30’dan önce 
25’e, daha sonra da 18’e indirdik. Şimdi 
de belediye başkanı ve belediye meclis 
üyesi olmak için aynı düzenlemeyi geti-
riyoruz. 2001’de 76 olan üniversite sayı-
sını 186’ya çıkardık. 110 yeni üniversite 
kurduk. Üniversite öğretim harçlarını 
kaldırdık. Öğrenci kardeşlerimizi ve ai-
lelerini büyük bir yükten kurtardık. Üni-
versiteye girişte uygulanan katsayı ada-
letsizliğine son verdik, eğitimde fırsat 
eşitliğini sağladık. Ayrımcılığın sem-
bolü haline gelen başörtüsü yasağını 
kaldırdık. 4+4+4 sistemi ile 28 Şubat’ın 
eğitimde bıraktığı son izleri sildik."

'Sizler dünyanın en büyük gençlik teşki-

latının mensuplarısınız'

AK Parti Gençlik Kolları’nın dünyanın en 
büyük ve güçlü gençlik teşkilatı olduğunu 
vurgulayan Genel Sekreter Şahin, şu ifa-
deleri kullandı:

"Sizler dünyanın en büyük gençlik teş-
kilatının mensuplarısınız. Sizler üniver-
sitelerin amfilerin, sokakların, meydan-
ların en büyük ve güçlü gençliğisiniz. 
Gençlere en büyük desteği veren parti 
AK Parti, gençlerin en büyük destek ver-
diği parti de yine AK Parti’dir."

AK Parti’nin kurulması ile birlikte gençle-
re ve gençliğe bakışta çok önemli bir pa-
radigma değişimi yaşandığını vurgulayan 
Şahin, şöyle konuştu:

"Yıllarca eğitim imkânlarından mah-
rum bırakılmış, enerjisi bastırılmış, söz 
hakkı elinden alınmış, kamplaşma ve 
kutuplaşmanın zemini olarak görülmüş, 
güvenilmemiş, hatta zaman zaman bir 
tehlike unsuru olarak görülmüş genç-
lik, partimizin kurulması ile birlikte ka-
buğunu kırmış, özgür düşünceli, kendi 
kararını kendi verebilen, kendi ayakları 
üzerinde durabilen, sorgulayan, kendi 
toplumunun ve evrensel anlayışın doğ-
rularından haberdar olan ve hayatın 
güçlükleri ile baş edebilecek donanıma 
sahip bir konuma gelmiştir."

Genel Sekreter Şahin, Ak gençliğin geç-
miş kuşakların ideolojik çatışmalarını sa-
hiplenmeyen, inanç ve idealleri için yola 
çıkmış bir gençlik olduğunu belirterek, 
"Ak gençlik Hak’tan hukuktan ve ha-
kikatten yanadır. Ak gençlik adaleti ve 
kardeşliği temsil eder. Ak gençliğinin 
misyonu medeniyetimizi güçlü bir şekil-
de geleceğe taşımaktır." diye konuştu.
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‘ÇOCUĞA YÖNELİK EN AĞIR SUÇ: 
CİNSEL İSTİSMAR’ ÇALIŞTAYI

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 81 İl 
Kadın Kolu başkanıyla ‘Çocuklara yönelik 
istismar’ konusunda istişare toplantısı dü-
zenlendi. İstişare toplantısında elde edilen 
konu başlıkları çerçevesinde; 2 Mart 2018 
tarihinde AK Parti Genel Merkezi'nde ‘Ço-
cuğa Yönelik En Ağır Suç: Cinsel İstis-
mar’ konulu çalıştay gerçekleştirildi. İlgili 
komisyona sunulmak üzere; konu ile ilgili 
akademisyenlerin, uzmanların ve ilgili ku-
rumların katkıları ile gerçekleşen çalışta-
yın sonuç raporu hazırlanacaktır.

Kadın Kolları Başkanı Sayın Lütfiye Selva 
Çam çalıştayın açılışında yaptığı konuş-
mada Başbakan Yardımcısı Sayın Recep 
Akdağ başkanlığındaki çocuk istismarının 
önlenmesine yönelik komisyonun çalışma-

larına devam ettiğini hatırlatarak: ‘Konu 
tüm yönleri ile titizlikle çalışılıyor. Komis-
yon meseleyi, uygulanan cezaların gözden 
geçirilerek caydırıcılığın güçlendirilme-
sinden, riski azaltmak için ailelerin ya da 
çocukla temas halindeki diğer insanların 
eğitilmesine kadar her açıdan geniş bir şe-
kilde ele alıyor’ bilgisini verdi.

‘Farkındalık çalışmalarına katkı ver-
mek üzere yola çıktık…’

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı 
olarak hedeflenen; toplumun bilinçlenme-
si, önleyici tedbirlerin alınması, toplumsal 
eğitimin geniş kitlelere yayılmasına katkı 
vermek amacıyla farkındalık çalışmaları-
na devam etmektir. 

Katılımcılar çalıştaya; ihmal-istismar belir-
tileri ve risk grupları, cinsel istismara kar-
şı eğitim, çocuk istismarında adli psikolo-
jik boyutu, medyada çocuğun temsili, aile 
dışında bakım desteği alan çocuk ve istis-
mar, çocuk istismarının sosyolojik boyu-
tu, cinsel istismarla mücadelede yaşanan 
güçlükler ve öneriler, cinsel istismarda 
medyanın rolü, siber zorbalık ve eğitimci-
lerin yapabilecekleri, çocuğa karşı cinsel 
istismarın online sistemlerde tespiti, taki-
bi ve suçla bağlantısı, cinsel istismar konu-
sunda kanuni uygulamalar konularında; 
psikologlar, sosyologlar, hukukçular, ko-
nuyla ilgili çalışmış olan komisyon başkanı 
katılım sağlayarak katkıda bulundular.
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HASİBE KALAFAT

Hasibe Kalafat, 46 yaşında evli ve 2 
çocuk annesi memleket sevdalısı bir 
Ak kadın... 

2007 yılı öncesinde dışarıdan gönül-
lü olarak   destek verdiği çalışmalara, 
2007 yılından bu yana teşkilatımızda 
çeşitli görevler alarak devam etmekte-
dir. 

Halen AK Parti Bartın İl Kadın Kolla-
rında görevini yürüten Hasibe Hanım; 

eşine destek amaçlı evinin   geçimine 
katkı sunmaktadır. Bahçesinde ye-
tiştirdiği ürünleri Bartın’ın meşhur 
'Galla Pazarı’nda satarken; teşkilat 
çalışmalarına tam destek vermekte-
dir. Kapı kapı dolaşıp sevdamızı anlat-
maktadır. Teşkilat içerisindeki yoğun 
çalışmaların beraberinde 5 senedir zi-
hinsel engelli bir çocuğa koruyucu aile 
olarak elinden geleni yapmaktadır. 

Hasibe Hanım, devletimizin sunduğu 

imkanlarla açıktan ilkokul ve ortao-
kulu bitirmiştir.   Hasibe hanım, her 
zaman ülkesi ve vatanı için ne yapa-
bilirim düşüncesi ile kendisini motive 
etmektedir.

Hasibe Kalafat, teşkilatımız adına gös-
terdiği başarıları sebebi ile Genel Baş-
kanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi 
olarak '8 Mart 2016 Dünya Kadınlar 
Günü' resepsiyonuna katılmıştır.
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SOSYAL POLİTİKALARDA 
VİZYON ÇALIŞTAYI

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı’nın, 
sosyal politikalar vizyonumuza katkı koy-
mak üzere düzenlediği Vizyon Çalıştayı’nı 
ziyaret ederek programı onurlandıran AK 
Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, "Teorik ile pratiğin 
buluştuğu bu çalışmanın sonuçlarını 
önemsiyoruz.’’ diye konuştu.

Türkiye’nin dününü, bugününü ve yarının 
görebilecek bir perspektifle sosyal politika 
çalışmalarını değerlendirerek milletimize 
sunduğumuz sosyal politika alanındaki 
hizmetlerimize katkı koyabilmek adına 14 
Şubat tarihinde düzenlenen çalıştay, AK 
Parti Genel Merkezi’nde yapıldı. Yaşam 
kalitesi, mutluluk, istihdam, yoksulluk, 
çocuk, kadın, yaşlı refahı, ailenin destek-
lenmesine kadar farklı alanlardaki sosyal 
politika konuları istişare edildi. Çalıştay-

da farklı üniversitelerde görev yapan ala-
nında uzman akademisyenlerce  tespitler 
yapıldı, mevcut sosyal politika uygulama-
larını destekleyecek ve güçlendirecek acil 
müdahale önerileri, sosyal tedavi önerileri 
ile önleyici ve koruyucu öneriler değerlen-
dirildi. 

CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAY-
YİP ERDOĞAN: ‘’TEORİ İLE PRATİ-
ĞİN BULUŞMASINI ÖNEMSİYORUM’’

Programı ziyaret ederek onurlandıran AK 
Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan: ‘’Teorik ile pratiğin 
buluştuğu bu çalışmanın sonuçlarını 
önemsiyoruz. Çalıştayımızın hayırla-
ra vesile olmasını temenni ediyorum. 
Emeği geçenleri de tebrik ediyorum.’’ 
ifadelerini kullanarak başarılar diledi.

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı Öznur 
Çalık’ta şunları ifade etti: ‘’Sosyal politi-
kalar alanında birçok ilke imza atan AK 
Parti'mize katkı sağlayacak verimli bir 
çalıştay gerçekleştirdik. Akademisyen-
ler ile sosyal politika alanını değerlen-
dirdik, idealleri dinledik. Biliyoruz ki; 
medeniyetleri yaşlandıran yılların çok-
luğu değil, ideallerin yokluğudur. Türki-
ye’yi sosyal politikalar ile tanıştıran par-
timiz, milletimizin huzur ve refahı için 
çalışmalarına durmadan devam ediyor. 
Çalıştayımızı şereflendiren Sayın Cum-
hurbaşkanımıza, akademisyenlerimize 
ve Başkan Yardımcılarımıza teşekkür 
ediyorum.’’ 
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Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğin-
de partimizi kurduğumuz günden bugüne 
her alanda ülkemizin en önemli kalkınma 
hamlelerini hayata geçirmeye, istikrar, gü-
ven, adalet ve demokrasiden taviz verme-
den milletimizi büyük hizmetlerle buluş-
turmaya devam ediyoruz.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlı-

ğı olarak, büyük ve güçlü Türkiye vizyonu 
doğrultusunda, Cumhuriyetimizin 100.yılı 
olan 2023 hedeflerine ulaşmak amacıyla 
kadim değerlerimizi, medeniyetimize has, 
bizi biz yapan birikimlerimizi korumak ve 
geliştirmek amacıyla politikalar üretiyo-
ruz.

“Kimlikli Şehirler” kavramından yola çı-
karak tıpkı Türkiye’nin 2023 hedefleri gibi; 

her şehrin kendine özel 2023 hedeflerini 
ve vizyon planlarını ortaya koymak, me-
kansal, sosyal, çevresel ve kültürel açıdan 
büyüme stratejilerini ve politikalarını ma-
saya yatırmak, şehirlerimizi sürdürülebilir 
ve insan merkezli bir bakış açısı ile ele 
almak adına ‘’Şehrim 2023’’ projesi ile 
yola çıkıyoruz.

Proje kapsamında ortak geleceğimiz olan 
şehirlerimizin mevcut durum analizlerinin 
yapılması, şehrin sorunları ve olanakla-
rı ile güçlü ve zayıf yönlerinin şehrin di-
namikleri ile tartışılması, şehirlerimizin 
belirlenen potansiyelleri ve öne çıkan de-
ğerleriyle yenilikçi bir bakış açısını birleş-
tirerek “kimlikli şehirler” özgünlüğüne 
ulaştırılması amacıyla ortak aklın ortaya 
koyacağı bir çalışma modelini hayata ge-
çiriyoruz.

Şehrin geleceğinde söz sahibi olan tüm 
tarafların katılacağı “Şehir Buluşmaları’’ 
ile ortaya çıkan görüş, öneri ve taleplerin, 
farklı disiplinlerden alanında uzman aka-
demisyenlerce değerlendirilecek şehir 
verilerinin, proje ekibi tarafından gerçek-
leştirilecek saha analizlerinin ve şehrin 
meydanlarında halkla bir araya gelecek 
“Şehrim 2023 Otobüsü”nün yanısıra; 
gurbette yaşayan ama şehri için fikir üre-
ten, hayal kuran vatandaşlarımızın gö-
rüşlerini aktarabilecekleri web sayfası ve 
mobil uygulama ile yapılacak anket çalış-
malarının birlikte ele alınacağı çok yönlü 
bir projeyi başlatıyoruz.

AK Parti olarak; Türkiye’nin her mesele-
sinde olduğu gibi, şehircilik alanında da 
güçlü bir iddianın sahibi olarak, geleceğin 
Türkiyesi için, şehirlerimizin Çevre, Şehir 
ve Kültür vizyonlarını ortaya koymak ama-
cıyla öncelikli olarak 30 büyükşehirden 
başlayacağımız “ŞEHRİM 2023” proje-
sinde, katılımcı bir anlayışı vizyoner bir 
bakış açısıyla birleştiren ve bu yolla yereli 
evrensel bir değere dönüştürmeyi amaçla-
yan stratejileri hep birlikte hayata geçire-
ceğiz.

başlıyor
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