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Son 16 senede
bazılarının hayalini bile

kuramadığı şeyleri
biz gerçeğe çevirdik.
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MAHİR ÜNAL
Parti Sözcüsü

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

Hedefimiz, 
Cumhuriyet’in İlan 

Edilişinin 100. 
Yılında Ülkemizin 

Savunma Sanayinde 
Dışa Bağımlılığını 
Tamamen Ortadan 

Kaldırmaktır

“

“
Türkiye, Suriye’deki insani krize bir son vermek ve sınır güvenliğini sağla-
mak amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın 57. gününde Afrin şehir 
merkezine girerek Fırat Kalkanı’nın ardından bir zafere daha imza attı. 
Güvenlik güçlerimizin dosta güven, düşmana korku salan bu üstün başa-
rısında şüphesiz ki son yıllarda başlattığımız yerli ve milli askeri sanayi 
hamlesinin payı büyük. Gerek Fırat Kalkanı gerekse Zeytin Dalı Harekatı 
esnasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli vurucu gücünü teşkil eden 
İHA/SİHA’lar (İnsansız/Silahlı İnsansız Hava Aracı), T129 ATAK taarruz 
ve keşif helikopterleri, T155 Fırtına obüslerinin ve zırhlı personel taşıyıcı-
ların yanı sıra; T122 Sakarya çok namlulu roketatarları, Bora-12 keskin 
nişancı tüfekleri ve MPT piyade tüfekleri de operasyonların başarıyla ta-
mamlanmasına katkıda bulunmuştur. Milli tank Altay’dan, nükleer uçak 
gemisine, barut teknolojisini sona erdirme ihtimali olan elektromanyetik 
silah sistemlerinden, savaş uçaklarına kadar askeri sanayinin her alanın-
da yerli üretim her geçen yıl artmakta, bu alanda dışa bağımlılığımız ise 
azalmaktadır. 2002’de %80’lere varan dışa bağımlılık oranı, bugün %35’e 
kadar düşmüştür. Hedefimiz, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 100. yılında ül-
kemizin savunma sanayinde dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldır-
maktır. 

Türkiye, yerli ve milli askeri sanayi üretimiyle yalnızca kendi ihtiyacını 
karşılamakla kalmamakta, bu alanda tüm dost ve kardeş ülkelerin de en 
önemli destekçisi ve tedarikçisi olmaktadır. Savunma sanayimizin üretim 
gücü, 2002 yılında 1.3 milyar dolar seviyesinde iken, bugün yıllık 6 milyar 
doları aşmaktadır. İhracat kapasitesini son 15 yılda yaklaşık 10 kat artıran 
savunma sanayimiz, yıllık 1.25 milyar dolarlık Ar-Ge harcaması ile ülke-
mizde en fazla Ar-Ge ve teknoloji yatırımı yapan sektör konumuna yük-
selmiştir. 15 yıl önce 66 olan yerli proje sayısı ise, bugün 600’e ulaşmıştır. 

Tüm bu veriler dikkate alındığında, Türkiye’nin “yalnızca postal ve mer-
mi üreten ülke” pozisyonunu Sayın Genel Başkanımızın liderliğindeki AK 
Parti iktidarları döneminde terk ettiği görümektedir. Güçlü bir savunma 
sanayi altyapısı kurabilecekken ambargolarla, siyasi engellemelerle yıllar-
ca oyalanan ve dışa bağımlı hale getirilen ülkemiz, Cumhurbaşkanımız ve 
Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde özgüvenini yeniden 
kazanmakta; peygamber ocağı ordumuz ise yerli ve milli savunma sanayi-
nin de yardımıyla, zafer hikayelerini birbiri ardına yazmaktadır.
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1919’DAN 2019’A MİLLETİN 
EMRİNDE AYDINLIK GELECEĞE

“YENİDEN DİRİLİŞ HAMLESİ 
BAŞLADI”

“DÜN ÇANAKKALE BUGÜN 
AFRİN”

YUSUF BEYAZITCEVDET YILMAZ İSMAİL DEMİR

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

Röportaj RöportajRöportaj

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 
Genel Merkezi’nde "AK Parti 18. Dö-
nem Siyaset Akademisi"nin açılışında 
konuştu

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan,  Genişletil-
miş İl Başkanları Toplantısı'ndaki ko-
nuşmasında partililere hitap etti

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, 18 Mart Stadyumu'nda düzenle-
nen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl 
dönümü törenindeki konuşmasında, 
tüm şehit ve gazileri rahmetle yad etti-
ğini dile getirdi 

“Türkiye, Çin ve Hindistan’ı da geçe-
rek en yüksek büyümeyi elde etti.”

"Afrin şehir merkezine sivillere zarar 
verilmeden girilmesi tüm dünyaya veri-
len bir mesajdır."

"Sektörde 2000'li yılların başında %18 
olan yerlilik oranı bugün %70'lere ulaş-
tı"

İÇİNDEKİLER
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"MİLLETİMİZİN HUZURU, REFAHI İÇİN NE 
GEREKİYORSA YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ"

AHMET AYDIN“SAVUNMA SANAYİNDE İHRAÇ 
EDEN ÜLKE KONUMUNA GELDİK”

"KADINLAR, İNSANLIĞIN 
ÖĞRETMENİDİR"

“KADINLARIN VAR OLMADIĞI BİR DEMOKRA-
Sİ MÜCADELESİ, BAŞARIYA ULAŞAMAZ"

ŞEHRİM 2023 
YOLCULUĞU BAŞLADI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan RöportajBaşbakanımız Sayın Binali Yıldırım

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan 
askerlerle Oğulpınar Hudut Karako-
lu'nda bir araya geldi

"Milletin meclisinde milletin temsil ka-
biliyeti artmaktadır."

Başbakanımız Binali Yıldırım, Milli 
Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 
Karargah Subaylığı 1. Dönem Eğitimi 
Mezuniyet Töreni'nde, mezun olan öğ-
renci subayları tebrik ederek, üstlene-
cekleri görev ve sorumluluklar için ba-
şarılar diledi

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Beştepe Millet Kültür ve Kong-
re Merkezi'ndeki Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü 
Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan'ın eşi Emine Erdoğan hanıme-
fendi, Lütfi Kırdar Uluslararası Kong-
re ve Sergi Sarayı'nda Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl 
ilki düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Ve-
ren Kadınlar Ödül Töreni"nde konuştu.

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve 
Kültür Başkanlığı, ‘Şehrim 2023’ pro-
jesi ile tıpkı Türkiye’nin 2023 hedef-
leri gibi her şehrin kendine özgü 2023 
hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya 
koymayı hedefleyen çalışmalarını baş-
lattı
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AİLENİN YENİ BİREYLERİ SEVGİYLE BÜYÜYOR
Devlet koruması altındaki çocukların aile orta-
mında, anne baba sevgisini tadarak yetişmeleri-
ni hedefleyen Koruyucu Aile Modeli kapsamında 
5 bin 759 çocuk, 4 bin 743 koruyucu ailenin yeni 
bireyleri oldu.  Cumhurbaşkanımız  Recep Tay-
yip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi 
himayesinde 2012 yılında hayata geçirilen "Gö-
nül Elçileri" projesi kapsamında, koruyucu aile 
sayısını artırmaya yönelik Türkiye genelinde yü-
rütülen çalışmalar meyvelerini verdi. Koruyucu 
aile yanında bakılan çocuk sayısı 2002'de 520 
iken bu sayı bugün 10 kattan fazla arttı. 

İHRACATÇILAR ROTAYI AMERİKA VE AFRİKA KITALARINA ÇEVİRDİ

HER YIL YÜZLERCE FİLİSTİNLİ TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Türk ihracatçılar yakın bölgedeki karışıklıklar 
nedeniyle yeni pazarlara açılırken, Ocak ayın-
da Amerika kıtasına ihracat yüzde 27, Afrika'ya 
da yüzde 6 artış gösterdi. Türkiye'nin ihracatı 
2018'in ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 10,7 artarak 12,5 milyar dolara ulaştı. Bu-
nun yarısından fazlasına denk gelen 6,5 milyar 
doları Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılırken, 
bu ülkeler arasında Almanya 1,3 milyar dolarlık 
ihracat ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 746 mil-
yon dolar ile İngiltere, 742 milyon dolar ile İtal-
ya, 584 milyon dolar ile İspanya takip etti.

İşgal altındaki Filistin topraklarının tamamın-
da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü Ku-
düs Türk Kültür Merkezi her yıl yüzlerce kişiye 
Türkçe eğitimi veriyor. Kudüs'te 4 yıl önce açılan 
Türk Kültür Merkezi düzenlediği birçok kültürel 
etkinliğin yanı sıra profesyonel hocalar tarafın-
dan Türkçe eğitimi de sunuyor. Bu kurslarda en 
başarılı yirmi Filistinli her yaz bir aylığına Tür-
kiye'de bir şehre giderek Türkçe pratik yapma 
imkanı buluyor.
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TÜRKİYE’NİN İNTERNETE ERİŞİM KARNESİ

TÜRK KAYNAK SULARINA İNGİLİZ İLGİSİ

Türkiye'de, bilgi toplumu olma hedefine ulaş-
mak, internet ve bilgisayar okuryazarlığının ar-
tırılması, iletişim teknolojilerine erişimi kolay-
laştırmak ve bölgeler arasındaki  uçurumu yok 
etmek amacıyla yapılan çalışmalar meyvesini 
veriyor. Ülkede hanelerin internete erişim oranı 
5 yıllık dönemde yüzde 49,1'den yüzde 80,7'ye 
yükseldi. Ayrıca 2013-2017 yıllarında 10 ve üze-
ri çalışanı olan girişimlerde bilişim teknolojileri 
kullanım oranında artış gerçekleşti. Söz konusu 
girişimlerde 5 yılda bilgisayar kullanım oranı 
yüzde 92'den yüzde 97,2'ye çıktı. 

Bursa ve Sakarya başta olmak üzere Türkiye'nin 
dört bir yanındaki doğal kaynaklardan çıkarıl-
dıktan sonra ambalajlanarak 110 ülkeye ihraç 
edilen sulardan 2017 yılında 66,8 milyon dolar-
lık gelir sağlandı. Yurt dışında talep gören Türk 
kaynak suları, geçen yıl 110 ülkeye ihraç edildi. 
Ambalajlı su dış satımı, bir önceki yıla göre tonaj 
olarak yüzde 5, değer bazında yüzde 4 artış gös-
terdi. Geçen yıl 429 bin 619 ton kaynak suyu ih-
racından 66,8 milyon dolar gelir elde edildi.

YABANCILARIN TÜRKİYE'DEKİ TAŞINMAZ YATIRIMI İKİYE KATLANDI

HER YIL YÜZLERCE FİLİSTİNLİ TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine 
göre Türkiye’de şimdiye kadar 147 bin 924 ya-
bancı uyruklu kişi 68 bin 319 taşınmazın sahi-
bi oldu.   Ülke bazında bakıldığında ise şimdiye 
kadar Türkiye'yi tercih ederek taşınmaz yatırımı 
yapanların  başında 24 bin 37 kişi ile İngilizler 
geliyor. İngilizleri 14 bin 199 kişi ile Ruslar takip 
ediyor. Üçüncü sırada 13 bin 491 kişiyle Irak,10 
bin 6 kişiyle Almanya, sonrasında da Kuveyt, 
Norveç, Suudi Arabistan, İsveç, Danimarka ve 
Belçikalı vatandaşlar yer alıyor.
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EVRENİN GİZEMİNİ ÇÖZMEYE ADANMIŞ BİR YAŞAM: HAWKING

HER YIL YAKLAŞIK 500 BİN DEPREM MEYDANA GELİYOR

BATI AFRİKA ÜLKELERİNDE "LASSA SITMASI" ALARMI

Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin deprem mey-
dana geliyor. Bu depremlerden sadece beşte biri 
hissediliyor, yaklaşık 100’ü hasara neden oluyor. 
Depremlerin yüzde 90'dan fazlısı, yer kabuğunu 
oluşturan yaklaşık bir düzine irili ufaklı levha sı-
nırlarında oluşuyor. Küresel Deprem Tehlike-
si Değerlendirme Programı (GSHAP), dünya 
üzerinde oluşturduğu 20 merkezden toplanan 
verilerle, deprem kuşaklarını, kıtalara ve dep-
rem büyüklüklerine göre sınıflandırarak dünya 
deprem kuşakları haritasını oluşturdu. Coğrafi 
dağılış açısından bu listede yer alan Asya, Kuzey 
Amerika ve Güney Amerika, yeryüzündeki tüm 
depremlerinin yüzde 90'ına yakınının meydana 
geldiği Pasifik ateş çemberinde yer alıyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana ve Liber-
ya'da yayılan Lassa sıtması, son 3 ayda 100'den 
fazla can aldı. Hastalık fare dışkısı, tükürüğü ya 
da kanıyla temas sonucu bulaşabiliyor ve insan-
dan insana geçebiliyor. Fare dışkısı, tükürüğü 
ya da kanıyla temas sonucu bulaşabilen Lassa 
sıtması, kanamalı ateşe yol açarak insanların ha-
yatlarını kaybetmelerine neden olabiliyor.

Dünyanın en önemli kozmologlarından biri ka-
bul edilen ve ALS hastalığı nedeniyle tüm ileti-
şim yetilerini kaybetmesine rağmen bilgisayar 
desteğiyle bilimsel çalışmalarını devam ettiren 
Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti.
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BİRÇOK HAYVAN NESLİ TÜKENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

DÜNYANIN KORUMA ALTINDAKİ EKOSİSTEMLERİ: MİLLİ PARKLAR

İNGİLTERE İLE RUSYA ARASINDA CASUS KRİZİ TIRMANIYOR

Küresel ısınma, kaçak avlanma ve doğal yaşam 
alanlarının giderek küçülmesi nedeniyle bir-
çok hayvan, nesli tükenme tehlikesiyle karşı kar-
şıya bulunuyor. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi 
biyologları, 2028’e kadar dünyadaki hayvan nü-
fusunun yüzde 20’sinin yok olabileceği uyarısını 
yapıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon  hay-
van  türünün keşfedildiği tahmin ediliyor ancak 
bu sayı, keşfedilmeyi bekleyen ya da çoktan dün-
ya üzerinden silinmiş türler dikkate alındığın-
da hayvanlar dünyasının sadece küçük bir kısmı-
nı oluşturuyor. Araştırmalar, son 400 yıl içinde 
89 memelinin  neslinin tükendiğini ve 169 me-
melinin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı kar-
şıya kaldığını gösteriyor.

İlk kez ABD'de 1870'te ortaya atılan devletin sa-
hipliği altında doğal koruma alanı kavramı, bu-
gün dünya çapında çok sayıda milli parkla hayat 
buluyor. En büyük ulusal parklar, ABD, Brezilya, 
Japonya, Hindistan ve Avustralya'da bulunuyor. 
Dünyanın gözdeleri arasında Türkiye'den Göre-
me Milli Parkı da gösteriliyor.

İngiltere’nin, ajan Sergey Skripal’in zehirlenme-
si olayıyla ilgili 23 Rus diplomatı sınır dışı etme 
kararı, dünya kamuoyunda tüm dikkatleri yeni-
den  Rus diplomatların üzerine çekti. ABD ve 
Avrupa’da bulunan Rus diplomatların casusluk-
la suçlanması, Sovyetler Birliği döneminden bu 
yana devam ediyor. 
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“YENİDEN DİRİLİŞ HAMLESİ 
BAŞLADI”

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan,   Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasın-
da partililere hitap etti.

Bugüne kadar AK Parti'nin yapılan il kong-
relerini anımsatan Cumhurbaşkanı  Erdo-
ğan, şu ana kadar partinin 43 il kongre-
sine kendisinin, 29 kongresine Başbakan 

Binali Yıldırım'ın, bir il kongresine de bir 
bakanın katıldığını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nisanın son 
haftası İzmir, Mayısın ilk haftası için de 
İstanbul il kongrelerini gerçekleştirerek 
inşallah kongre maratonumuzu, büyük 
kongremizin dışında, bitirmiş oluyoruz. 
Daha sonra da partimizin yetkili kongre-

lerinde tarihini belirleyeceğimiz büyük 
kongremizi farklı bir şekilde icra etme-
nin planlaması içindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayısta baş-
layacak Ramazan ayına işaret ederek, bu 
mübarek ayı da en güzel şekilde ihya ve id-
rak etmek için hazırlıkları sürdürdüklerini 
bildirdi.

Kongreler dolayısıyla ziyaret ettikleri şe-
hirlerde vatandaşların kendilerine gös-
terdiği hüsnükabulün memnuniyet verici 
olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, şunları söyledi:

"Hatta bazı illerde seçim dönemlerinde-
ki mitinglerimizde dahi görmediğimiz 
bir katılıma ve coşkuya şahit olduğumu-
zu söyleyebilirim. Tabii nispeten zayıf 
olan yerler de yok değildi. Buna rağmen 
çok çalıştığımızda bugüne kadar yaptı-
ğımız hizmetlerin ve bundan sonra da 
hayata geçireceğimiz projeleri yeterin-
ce anlattığımızda, 2019 seçimlerindeki 
hedeflerimize ulaşabilmemize mani bir 
durum kesinlikle görmüyorum."

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, bir noktaya 
dikkat  edilmesi gerektiğinin altını çize-
rek, "Buradaki anahtar kelime 'çok ça-
lışmak'tır'. 'Çok çalışmak' derken de 
şahsınız için değil, partimiz ve ülkemiz 
için çok çalışmayı kastediyorum" diye 
konuştu.

"Neresi Olursa Olsun 

Bunları Paketleyerek 

Buraya Getireceğiz"

AK Parti'yi, milletle kurduklarına, bugüne 
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de hep milletin desteğiyle geldiklerine işa-
ret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"AK Parti'ye ne bu kifayetsiz muhalefet 
zarar verebilir ne FETÖ ve PKK gibi 
terör örgütleri zarar verebilir ne de dış 
güçler zarar verebilir. İşte en son  Milli 
İstihbarat Teşkilatımız, malum Kosova 
istihbaratı ile yaptığı dayanışma içeri-
sinde 6 tane Balkanlar'daki en üst dü-
zey FETÖ temsilcisini anlaşarak aldılar, 
getirdiler ve emniyet teşkilatımıza tes-
lim ettiler. Dedik ya 'onlar kaçacak, biz 
kovalayacağız'. Neresi olursa olsun ve 
bunları paketleyerek buraya inşallah ge-
tireceğiz. Burada da hesaba çekeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye za-
rar verebilecek tek şeyin bu perspektifi, 
anlayışı ve dava şuurunu kaybeden kendi 
içlerindeki arkadaşları olduğunu vurgula-
yarak, "Her kim ki AK Parti'yi bırakıp 
sadece kendisi için çalışmaya başlamış-
sa bu partiyle birlikte ülkeye de yanlış 
yapıyor demektir. Her kim milleti bıra-
kıp sadece kendine çalışmaya başlamış-
sa milletle birlikte bize de yanlış yapıyor 
demektir" ifadesini kullandı.

"Hatada Israr Edenlerle 

Yolumuzu Ayırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk siyasi 
hayatında, geçmişte önemli seçim ba-
şarıları elde etmiş hatta hiç de küçüm-
senemeyecek hizmetler yapmış olup da 
bir süre sonra cismiyle ve ismiyle silinip 
giden partilerin ortak özelliği işte bu ha-
taya düşmüş olmalarıdır" dedi.

Bir partide "küçük olsun, benim olsun" 
zihniyetini türemişse ve kök salmaya baş-
lamışsa orada durumun vahim olduğuna 
işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şun-
ları söyledi:

"AK Parti'yi 2001 yılı Ağustos ayından 
beri bu zihniyetten uzak tutmak için 
elimizden geleni yaptık. Elbette za-
man zaman bu yanlışa kapılanlar oldu. 
İkazlarımızı yaptık, müeyyidelerimizi 
de uyguladık. Hatasını anlayıp yeniden 
davaya sarılanlara ve onlarla birlikte yo-

lumuza devam ettik, hala da ediyoruz. 
Buna rağmen hatada ısrar edenlerle de 
yolumuzu ayırmak mecburiyetinde kal-
dık.

Benim, partimize genel başkan olarak 
yeniden döndüğümde hatırlarsanız dile 
getirdiğim bir ifade vardır, o da 'me-
tal yorgunluğu' ifadesiydi. Metal yorgun-
luğuyla kast ettiğim hususlardan birisi 
işte buydu. Hamdolsun, kısa sürede ger-
çekleştirdiğimiz değişimle partimizin 
metal yorgunluğu, bu tehditten kurtul-
du. Şimdi yeniden diriliş hamlesi başla-
mış oldu. Arada ufak tefek eksikler var-
sa inşallah onları da zaman içinde telafi 
ederek yolumuza devam edeceğiz."

"Partimizin İlkeleri 

Var, Bunu Kimse 

Unutmamalı"

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, ülke ve millet 
olarak 100 yılda bir yakalanabilecek tarihi 
bir fırsat döneminden geçtiklerinin farkın-
da olduklarını dile getirdi. Böyle bir fırsatı, 
kimsenin şahsi hırsları ve hesapları yüzün-
den kaçırılmasına izin veremeyeceklerini 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti:

"Biz, bu uğurda 7 düvelle mücadele 
ederken, birilerinin sadece kendi küçük 
dünyalarını, müdafaa için etrafı kırıp 
dökmesine asla tahammül edemeyiz. 
Duygusal, hissi hareket edemeyiz. Par-
timizin ilkeleri var ve biz bir siyasi parti-
yiz, bunu kimse unutmamalı.

Biz, bir defa dostlarımızı artırmaya, 
düşmanlarımızı azaltmaya gayret etme-
liyiz. Bu gayretin içerisinde geleceğe yü-
rümek durumundayız. Bunun için genel 
merkezimizle, il teşkilatlarımızla, hükü-
metimizle, belediyelerimizle  2023 he-
deflerimize odaklanmış durumdayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi, dün-
yanın en büyük 10 ekonomisinden biri 
yapacaklarını söylediklerini anımsatarak, 
yola da böyle çıktıklarını anlattı.

Türkiye'yi, en güçlü devletlerinden biri-
si haline getirmeden kendileri için dur-
ma  ve dinlenmenin olmayacağını ifade 
eden  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Unvanı 
ne olursa olsun, bu mücadeleye katkı 
sağlayan herkesin başımızın üzerinde 
yeri vardır. Bunu da böyle bileceğiz. 'Şu 
böyledir, bu böyledir', buna hakkımız 
yok. Ayağımıza bağ olanlarla ise bir an 
önce kurtulmak da boynumuzun borcu-
dur. Çünkü onlarla beraber yürümek de 
zor" diye konuştu.
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1919’dan 2019’a 
MİLLETİN EMRİNDE 
AYDINLIK GELECEĞE

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Mer-
kez’de "AK Parti 18. Dönem Siyaset Aka-
demisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, 
kurulduğu günden bugüne güçlenerek 
gelen akademinin 2008 yılı ocak ayında 
başladığını hatırlattı.

Akademinin faaliyetlerine bugüne kadar 
60 bin kişinin katıldığını ve  bunlardan 
25 bininin süreci başarıyla tamamlaya-
rak sertifika almaya hak kazandığını be-
lirten  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun 
benzeri siyaset dünyasında yoktur, siyasi 
partilerde böyle bir şey yok. Çünkü onlar 

siyaseti, hiçbir zaman bir okul olarak gör-
medi ama AK Parti, bu işin aynı zamanda 
mektebi oldu. Ülkemizde halkın siyasete 
ilgisini artırmayı, her alanın uzmanları 
tarafından verilen bilgilerle daha bilinçli 
siyaset yapılmasını amaçlayan bu faaliyet 
diğer partilere de örnek olmuştur. Çünkü 
biz ilklerin partisiyiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatın her ala-
nı gibi siyaset akademisinin de zaman içinde 
gelişerek sürekli ileri gittiğini söyledi.

Milletin tamamını kucaklayan bir parti ola-
rak siyaset akademisinin görüş ve meşrep 

ayrımı yapmaksızın herkese kapısını açtığını 
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

"Akademi programlarına katılanların yaş 
ortalamasının 36 olması, katılımcıların 
üçte birinin kadınlardan oluşması, prog-
ramın her eğitim öğretim düzeyinden ilgi 
görmesi yürütülen çalışmanın ne derece 
isabetli ve kapsayıcı olduğunu gösterir. 
Bugün de yaklaşık 6 bin 500 katılımcıyla 
30 ilimizde akademimizin yeni dönemini 
başlatıyoruz.

Geçtiğimiz 10 yılda siyaset akademisi 
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programlarımızın gerçekleşmesinde eme-
ği olan herkese teşekkürlerimi sunuyo-
rum. 2019 gibi önemli bir dönemecin he-
men öncesinde başlattığımız bu faaliyetin, 
parti ve ülke olarak hedeflerimize ulaşma-
mız konusunda çok önemli katkıları olaca-
ğına inanıyorum." 

"Bu Kadro Sicili Ak, 
Alnı Ak, Başı Dik 

Bir Kadrodur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim tarihimiz 
de tıpkı adımız gibi aktır. Bu kadro; sicili 
ak, alnı ak, başı dik bir kadrodur" dedi. 
AK Parti'nin iktidara gelmesinin  üzerinden 
15 yıldan fazla süre geçtiğini, buna rağmen 
Türk milletine ilk günkü aşkla hizmet ettik-
lerini vurgulayan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
hayata geçirdikleri her proje, çözdükleri her 
sorun, ekonomiye kattıkları her artı değerin, 
kendilerini ilk günkü gibi heyecanlandırdığı-
nı söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün AK Parti 
halen zihniyet, söylem, siyaset yapış tarzı 
itibarıyla Türkiye'nin en geniş partisidir. 
AK Parti 10.5 milyona yaklaşan üye sayı-
sıyla bu ülkenin en dinamik, en yenilikçi 
partisidir. Partimizin asıl gücü işte bu özel-
liklerdir" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaman zaman 
kendilerine 15 yıllık iktidarın sırrının sorul-
duğunu, gittikleri ülkelerde muhataplarının 
onca saldırıya ve sınamaya rağmen nasıl 
ayakta durduklarını sorduklarını aktararak, 
şunları söyledi:

"Bizim bu kadar enerjiyi nereden buldu-
ğumuzu,  yorulup yorulmadığımızı merak 
ediyorlar. Biz de onlara hep aynı cevabı ve-
riyoruz. 'Milletiyle beraber yürüyeni alaşa-
ğı edebilecek hiçbir fani güç yoktur.' diyo-
ruz. 'Hakk'ın ve halkın iradesinden başka 
irade tanımayız. Aşk ile çalışan yorulmaz, 
ne zaman ölürsek işte o zaman yoruluruz.' 
diyoruz. Her an ölümle iç içe olacağız."

Onun için her an ölecekmiş gibi ebedi aleme, 
hiç ölmeyecek gibi bu dünyaya çalışacakları-
nı ifade eden Erdoğan, AK Parti'yi anlamak 
isteyenlerin başka yerlere değil öncelikle bu 

ilkelere bakmaları gerektiğini söyledi. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, "Bizim 15 yıldır 
devam eden, her gün daha da güçlenen 
hizmet yolculuğumuzun sırrını çözmek is-
teyenler, cevabı bu hasletlerde aramalıdır" 
dedi. 

"Kur'an-ı Kerim, 
Rabbimizin Emri Gereği 
Kıyamete Kadar Caridir"

Değişim meselesinin asırlara ve her konuya 
sari bir husus olduğuna dikkati çeken Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Değişimi inkar etmek, kafasını kuma gö-
men deve kuşu misali kendi kendini kan-
dırmak demektir. Elbette asla değişmeyen 
ve değişmeyecek olan kurallar da ilkeler 
de vardır. Mesela İslam'ın son din olduğu 
asla değişmeyecek bir hakikattir. Bununla 
kimse oynayamaz. Biz buna böyle iman 
etmişiz.  Mesela  Allah'ın, yüce kitabımız 
Kur'an-ı Kerim'de bize açıkça ifade ettiği 
hükümler, yani naslar asla değişmemiştir, 
değişmeyecektir.

Dinimiz İslam ve kitabımız Kur'an-ı Ke-
rim, Rabbimizin emri gereği kıyamete 
kadar caridir.  Bu da dinimizin ve kitabı-
mızın bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da kıyamete kadar gidecek olan tüm 
toplumlar, yaşanacak tüm hadiseler, orta-
ya çıkacak tüm yeni durumlar karşısında 
söyleyecek sözü olduğu anlamına gelir."

"Zamanın Değişmesiyle 
Ahkamın da Değişeceği 

İnkar Edilemez"

Kur'an-ı Kerim'in, her an ve her zaman söyle-
yecek sözünün bulunduğunu vurgulayan Er-
doğan, "Ama bunlardan hareketle yapılan 
içtihatlar, geliştirilen kurallar ve bunların 
uygulamadaki karşılıkları elbette zamana, 
şartlara, imkanlara göre değişecektir. Me-
celle kaidesidir" dedi.

"Ezmanın tagayyürü ile ahkamın tagayyü-
rü inkar olunamaz" ifadesini kullanan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yani zamanın değişmesiyle ahkamın da 
değişeceği inkar edilemez.  Kurallar bun-
lardır, bunlarla hareket edilir. Eğer biz, 
içtihatları değiştirmezsek yani uygulama-
ya ilişkin kuralları, içinde bulunduğumuz 
şartlara göre sabit olan naslara uygun şe-
kilde yenilemezsek sadece kendi kendimi-
zi kandırmış oluruz.

Müslümanlar eskiden olduğu gibi şimdi de 
kendilerini sürekli olarak geliştirmek du-
rumundadır. Müçtehitlerimizin de tarihin 
seyri içinde yaptıkları bu değil midir?  İn-
sanlığın bugün ulaştığı noktada sahip 
olduğu imkanları; teknolojiyi, iletişimi, 
şehirleşmenin getirdiği insan ilişkilerini 
nasıl yok sayabiliriz. Bu tutum biraz önce 
ifade ettiğim Mecelle kaidesine de aykırı-
dır." 
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“DÜN ÇANAKKALE 
        BUGÜN AFRİN”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, 18 Mart Stadyumu'nda düzenle-
nen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Ça-
nakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü 
törenindeki konuşmasında, tüm şehit ve 
gazileri rahmetle yad ettiğini dile getirdi.  

Gençlerin tezahüratları üzerine  Cumhur-
başkanı  Erdoğan, "Böyle bir gençlik ol-
duktan sonra Allah'ın izniyle yeni yeni 
Çanakkale Zaferlerini yakalamaya hazı-
rız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

"Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyo-
rum.  Afrin şehir merkezi Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin desteğindeki Özgür Su-
riye Ordusu mensupları tarafından bu 
sabah 08.30 itibarıyla tamamen kontrol 
altına alınmıştır. Teröristlerin çoğu za-
ten kuyruklarını kıstırıp kaçmışlardır. 
Kalan kılıç artıklarını ve geride bırak-
tıkları tuzakları da özel birliklerimiz ve 
Özgür Suriye Ordusu mensupları temiz-
liyorlar. Afrin şehir merkezinde artık 
terör örgütünün paçavraları değil, huzu-
run ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. 
Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanı-
yor, Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı 

dalgalanıyor. Bizlere bugünleri gösteren 
Rabbimize hamdediyorum, kahraman 
Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunu-
yorum. Ülkelerinin hürriyeti ve aydınlık 
geleceği için canla başla mücadele eden 
Özgür Suriye Ordusu mensuplarına 
şahsım, milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum. Afrin operasyonumuzu en 
başından beri yürekten destekleyen 
milletimize şükranlarımı sunuyorum. 
Kendilerini teröristlerin zulmünden 
kurtaran askerimizi sevinç gözyaşları 
içinde karşılayarak, bize kucak açan 
Suriyeli kardeşlerimize şükranlarımı 
sunuyorum. Bu operasyonla Türkiye bir 
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kez daha Hakk'ın, haklının, mazlumun 
yanında olduğunu tüm dünyaya göster-
miştir."

Daha önce Cerablus'ta, Rai'de, El Bab'ta, 
Azez'de ne yapıldıysa, Afrin'de ve çevresin-
deki yerleşim yerlerinde de aynısının ya-
pılacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, şunları kaydetti:

"140 bin kişi Cerablus'a döndü. Şimdi 
de Afrinli kardeşlerimiz Afrin'e döne-
cekler.  Teröristlerin izlerini silerken 
aynı zamanda altyapısından üstyapısı-
na bölgeyi yaşanabilir hale getirecek 
tüm adımları atacağız. Halen ülkemizde 
veya diğer yerlerde yaşayan bölge halkı-
nın en kısa sürede yurtlarına, evlerine 
kavuşmaları için gereken her türlü adı-
mı atacağız. Türkiye'nin ve milletimizin, 
Suriye'nin ve Suriyelilerin bu ortak zafe-
ri, terör örgütlerini aramıza bir hançer 
gibi sokmaya, bin yıllık kardeşliğimizi 
zehirlemeye çalışanlara verilmiş en 
güzel cevaptır. Bu zaferin bir kez daha 
hem ülkemize hem de Afrin bölgesin-
deki kardeşlerimize hayırlı olmasını Al-
lah'tan diyorum."

Konuşmasında, Yahya Kemal Beyatlı'nın 

"Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya 
Rabbi, 

Senin uğrunda ölen ordu, budur ya Rabbi, 

Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın 

Galib et; çünkü bu son ordusudur İs-
lam'ın" 

dizelerini okuyarak devam eden Cumhur-

başkanı Erdoğan, ecdadın Çanakkale'nin, 
burada yürütülen mücadelenin ne anlama 
geldiğini çok iyi bildiğini, bunun adeta va-
rını, yoğunu ortaya koyarak Çanakkale'yi 
geçilmez hale getirdiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün biz de 
terör örgütleriyle ve arkalarındaki güç-
lerle sınırlarımızın içinde ve dışında, bu 
verilen mücadelenin anlamını çok iyi bi-
liyoruz. Türkiye'ye yönelik terör dalgası, 
bir asır sonra Çanakkale saldırısının ye-
niden horlatılma çabasından başka bir 
şey değildir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de 
dönemin en güçlü ordularıyla saldırıldığını 
anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ne oldu, bütün bunlara rağmen 'İman-
dır o cevher ki ilahi ne büyüktür / İman-
sız olan paslı yürek, sinede yüktür.' Ne 
diyor Akif, İstiklal Marşı'mızda, 'Arka-
daş! Yurduma alçakları uğratma sakın 
/ Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca 
akın / Doğacaktır sana vadettiği günler 
Hakk'ın / Kim bilir, belki yarın belki 
yarından da yakın.' İşte Çanakkale böy-
le geçilmez oldu. Şimdi o kadar cesa-
retleri olmadığı için özel olarak eğitip 
donattıkları dünyanın en alçak, en eli 
kanlı, en zalim terör örgütleriyle üze-
rimize geliyorlar. PKK'dan FETÖ'ye, 
DEAŞ'tan PYD'ye tüm örgütler işte bu 
amaçla kullanılmakta. Sandılar ki bu 
milletin Çanakkale'deki cesareti geride 
kaldı. Sandılar ki bu milletin Çanakka-
le'deki azli artık kalmadı. Sandılar ki bu 
milletin inancı o günkü kadar kavi değil 
ama attıkları her adımda yanıldıklarını 
gördüler. 2015 yılında çukur eylemleriy-
le milli birliğimizi ve vatanımızın bütün-

lüğünü hedef aldılar. Teröristleri de bu 
niyetlerin gerisindeki güçleri de açılan 
o çukurlara gömdük, saldırıyı bertaraf 
ettik. Ardından 15 Temmuz darbe girişi-
mini başlattılar. Ellerindeki en modern 
silahlara güvenerek çıktıkları sokaklar-
dan, milletimizin o iman dolu göğsüne 
çarpınca darmadağın olarak ricat etti-
ler, geri döndüler."

"Çanakkale’yi Yeni 
Nesillere En İdeal Şekilde 
Aktarmak İçin Daha Çok 

Çalışmalıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin 15 
Temmuz'da yüreğindeki imanın da cesare-
tin de sapasağlam ayakta olduğunu cümle 
aleme gösterdiğini ifade ederek, "Baktılar 
ki içeriden olmuyor, bu defa sınırlarımız 
dışından ülkemizi kuşatmaya kalktılar. 
Suriye sınırımız boyunca, 911 kilomet-
re bu girişimi de önce Fırat Kalkanı, 
sonra Zeytin Dalı harekatlarıyla yerle 
bir ettik, ediyoruz. Hamdolsun terör ko-
ridoru zinciri şimdilik 4 noktadan kırıl-
dı. Zincirin kalan halkalarını da en kısa 
sürede tane tane kıracak ve bu oyunu 
tamamen bozacağız" dedi. 

Dün Çanakkale'de nasıl destan yazıldıysa 
bugün de El Bab'ta, Afrin'de terörle mü-
cadele operasyonu yürütülen her yerde 
çok büyük başarılara imza atıldığını vur-
gulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün 
Çanakkale'yi geçeceklerinden emin bir 
şekilde yola çıkıp kapımıza dayananlar, 
bugün de planlarının başarıya ulaşaca-
ğından şüphe duymayarak sınırlarımıza 
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geldiler" değerlendirmesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Çanakka-
le'de olanların bugün Türkiye'nin sınırla-
rında yaşandığına işaret ederek, konuşma-
sını şöyle sürdürdü:

"Görkemli zırhlılarıyla dünyanın dört 
bir yanından toplayıp getirdikleri as-
kerleriyle erken zafer kutlayanları Ça-
nakkale'de nasıl hüsrana uğrattıysak, 
sınırlarımız boyunca terör koridoru 
oluşturduklarını sananları da öyle şaş-
kına çevirdik. Birilerinin güçlerine, 
paralarına, silahlarına, hilelerine güve-
nerek çıktıkları yol Mehmetçiğimizin 
cesaretinin önünde sona erdi. Dağ, tepe 
demeden, her köşesi beton tünellerle, 
duvarlarla, iyi gizlenmiş nice tuzaklarla 
donattıkları Afrin'i, işte bugün 58. günü-
ne giren operasyonumuz ile tamamen 
ele geçirdik. Şimdi bayrağımız orada 
dalgalanıyor. Özgür Suriye Ordusu'nun 
bayrağı orada dalgalanıyor ve tek bir si-
vilin burnunun kanamasına yol açacak 
en küçük bir adımımız olmamıştır. Çün-
kü biz işgale gitmedik biz sadece terör 
gruplarının yok edilmesine ve barışa git-
tik. İnsanlara zulmetmeye değil, orada-
ki kardeşlerimizi terör örgütünün zul-
münden kurtarmaya gittik. Allah şanlı 
ordumuza, kahraman Mehmetçikleri-
mize güç, kuvvet versin. Bu mücadelede 
en büyük ilham kaynağımız hiç şüphe-

siz Çanakkale Zaferi'dir. Çanakkale'de 
öyle hikayeler, öyle fotoğraflar, öyle ismi 
bilinen bilinmeyen kahramanlar var 
ki bunları görüp de duygulanmamak 
mümkün değildir. Açık konuşmak gere-
kirse bu büyük savaşın ve zaferin birkaç 
şiir, birkaç roman birkaç belgesel dışın-
da hala hakkıyla anlatılamadığını düşü-
nüyorum. Biz maalesef tarih yapmakta 
çok mahir ama onu yazmakta aynı dere-
cede başarılı olmayan bir milletiz. Gerçi 
Çanakkale anlatılamayacak ancak yaşa-
nılabilecek bir savaştı. Buna rağmen Ça-
nakkale’yi yeni nesillere mümkün olan 
en ideal şekilde aktarmak için daha çok 
çalışmamız gerektiğine inanıyorum."

"Biz bir şeye inandık. Bizim milletimiz, 
gençliğimiz, şehadete yürüdü. 15 Tem-
muz'da şehadete yürüdü. İşte şurada 
görüyorum, birileri var. O birileri şe-
hadeti bir nesle miras olarak bıraktı" 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle de-
vam etti:

" 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan 
şüheda,

Canı, cananı bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada 
cüda'. 'Ey şehit oğlu şehit, isteme benden 

makber, 

Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber' 
Peygambere komşu olmak isteyenler işte 

bu yolda şehadete yürüyorlar. 

Bu ülkeyi ecdadımız kanlarıyla yoğu-
rarak vatan haline getirmişti. Şimdi de 
millet olarak yine topraklarımızı kan-
larımızla yoğurarak vatanımıza sahip 
çıkıyoruz. Vatansızlığın, devletsizliğin, 
ezansızlığın, bayraksızlığın ne demek 
olduğunu dünyadaki pek çok örneğinde 
görüyoruz. Rahmetli Arif Nihat Asya'nın 
dediği gibi; 

'Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız

Ve vatansız bırakma Allah'ım

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslü-
mansız bırakma Allah'ım."

"Cudi'de, Gabar'da, 
Tendürek'te Ne Olduğunu 

Gördünüz"
Rabia işareti yapan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan,  "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, 
tek devlet. 81 milyon tek milletiz ve bay-
rağımıza eş bir bayrak asla düşünmüyo-
ruz" dedi.

"Kim ki bayrağımıza alternatif düşün-
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meye kalkarsa, kalkanların Cudi'de ne 
olduğunu gördünüz, Gabar'da ne oldu-
ğunu gördünüz, Tendürek'te ne olduğu-
nu gördünüz." diyen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, "Ne dedik? İnlerine gireriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

" 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki 
kandır, toprak eğer uğurunda ölen varsa 

vatandır.' 

Tek vatan; 780 bin kilometrekareyle tek 
vatan. Vatanımızı bölemeyecekler. Böl-
dürmedik ve ne oldu? Suriye'ye kaçtılar. 
Kandil'e kaçtılar. Onlar kaçacak biz ko-
valayacağız. Tek devlet; Türkiye Cumhu-
riyeti devletinden başka bir devletimiz 
söz konusu değil ve devletimize de sa-
hip çıkacağız" diye konuştu.

Tarihin değerli dersler sunduğunu, o ders-
leri almayı bilmek gerektiğini dile geti-
ren  Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere, 
Malazgirt'i bilmeden Osmanlı'nın kurulu-
şunun kavranamayacağını, Ankara Sava-
şı'nı bilmeden İstanbul'un fethinin sırrının 
anlaşılamayacağını, Karlofça Antlaşma-
sı'nı öğrenmeden Sultan Abdülhamid'in 

siyasetinin çözülemeyeceğini söyledi. 

"Zafer, Göz Yummadan 

Koşana Gider"

"Çanakkale'nin mesajını ruhumuza 
sindirmeden bugün verdiğimiz müca-
deleyi doğru şekilde ifade edemeyiz" 
diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, konuşmasını şöyle tamamladı: 

"Birileri sanki Çanakkale sadece bir 
hamasetten ibaretmiş gibi ısrarla bu bü-
yük destanı gözden ırak tutmaya çalışı-
yor. Halbuki Çanakkale, her iki taraftan 
yarım milyonu aşkın insanın canını, ha-
yalini, geleceğini bıraktığı benzersiz bir 
coğrafyadır. Burada sadece kurşunlar 
havada birbirine girmedi. Aynı zaman-
da hayaller vuruştu. İki farklı zihniyet 
çarpıştı. Allah'ın izniyle Çanakkale'de o 
gün biz galip geldik. Bugün de zafer bi-
zimdir. Şu anda kendi topraklarımız ya-
nında Suriye'de, Irak'ta, bölgemizde ve 
tüm dünyada verdiğimiz mücadele siz 
gençlerimize ve sizden sonra gelecek-
lere daha büyük, daha güçlü bir Türkiye 
inşasına ilham kaynağı olacaktır. Biz, 
ecdadın mirasını yaşatmaya ve yükselt-
meye çalışıyoruz. Gençlerimiz de inşal-
lah bizim onlara bırakacağımız mirası 
daha ileriye taşımanın çabası içinde ola-
caktır. Ne diyor şair, 

'Yaşamaz ölümü göze almayan,

Zafer, göz yummadan koşana gider

Bayrağa kanının alı çalmayan,

Gözyaşı boşana boşana gider

Kazanmak istersen sen de zaferi,

Gürleyen sesinle doldur gökleri,

Zafer dedikleri kahraman peri,

Susandan kaçar da coşana gider

Bu yolda herkes bir ey delikanlı,

Diriler şerefli ölüler şanlı,

Yurt için dövüşen başı dumanlı,

Her zaman bu şandan, o şana gider.' 

Evet, bu öyle bir yoldur ki dirileri şerefli-
dir, ölüleri şanlıdır.

Türk Milleti olarak şerefimizle, şanımız-
la yürüttüğümüz istiklal ve istikbal da-
vasının bayrağını nasıl ki Çanakkale'de 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderli-
ğinde, liderliğinde tarihe kaydettiysek 
inşallah Afrin'de de yeni bir tarih oluş-
turuyoruz."
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Başbakanımız Binali Yıldırım, Milli Savun-
ma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah 
Subaylığı 1. Dönem Eğitimi Mezuniyet 
Töreni'nde, mezun olan öğrenci subayları 
tebrik ederek, üstlenecekleri görev ve so-
rumluluklar için başarılar diledi.

Mezun olan subayların ailelerini, vatana ve 
millete böylesine yararlı evlatlar yetiştir-
dikleri için tebrik eden Başbakan Yıldırım, 
"Afrin'de güzel vatanımızın müdafaası 
için terörle amansız mücadele veren 
Mehmetçiğe buradan sevgilerimizi, se-
lamlarımızı gönderiyorum. Allah onla-
rın yar ve yardımcısı olsun. 81 milyon 
vatan evladı duasıyla yanlarındadır, on-
ların destekçileridir. Bu uğurda şehadet 
şerbetini içen bütün şehitlerimize Al-
lah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve 
afiyet diliyorum" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Milli Savunma Üniver-
sitesi her ne kadar 31 Temmuz 2016'da 
kurulmuş olsa da büyük bir devlet ve ordu 
geleneğinin birikimine sahip olduğunu 
vurgulayarak, 1795'de  Mühendishane-i 
Berr-i Hümayun adıyla kurulan ve 1834'te 
Mektebi Harbiye alan adını alan kuru-
mun silahlı kuvvetlerinin en üst düzey ih-
tisas ve eğitim kurumu olduğunu kaydetti.

"15 Yılda Savunma 

Sanayine 35 Milyar Dolarlık 

Yatırım"

Savunma sanayi ve silah sistemlerinde 
sahip olunan milli teknoloji, bilgi, tecrübe 
birikiminin ulusal güvenliğin en önemli 
unsuru olduğunu vurgulayan  Başbakan 
Yıldırım, "Son 15 yılda savunma sana-

“SAVUNMA SANAYİNDE İHRAÇ 
EDEN ÜLKE KONUMUNA GELDİK”
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yine 35 milyar dolar yatırım yaptık ve 
savunma sanayinde ihraç eden ülke 
konumuna geldik. Bugün, 2 milyar do-
ların üzerinde ihracat hacmine ulaştık, 
daha yolun başındayız. Devletimiz, Türk 
Silahlı Kuvvetleri'ne her türlü teknolo-
jik imkanı sunuyor, sunmaya da devam 
edeceğiz" dedi.

Milli savunmayı, yeni teknoloji ürünü ve 
yerli savunma sistemleriyle güçlendirdik-
lerini aktaran  Başbakan Yıldırım, şunları 
kaydetti:

"Savunma sanayimizi güçlendirmek 
için başta araştırma geliştirme faaliyet-
leri olmak üzere yerlileştirme ve milli-
leştirme çalışmalarına da tüm hızıyla 
devam ediyoruz. Yüzde 24 ile aldığımız 
topyekûn yerlileştirme oranını bugün 
yüzde 65 seviyesine çıkarmış bulunu-
yoruz. Ancak bununla yetinecek değiliz, 
en az yüzde 80'i hedefliyoruz. Tankla-
rımız, hava savunma sistemlerimiz, 
uydularımız, İHA, SİHA gibi caydırıcı 
silahlarımız, savaş gemilerimiz, uçak, 
helikopter gibi birçok araç ve gereci mil-
li imkanlarla yapmaya başladık, geliş-

tirmeye devam ediyoruz. Böylece Kara, 
Deniz ve Hava kuvvetlerimize artık ken-
di gemimiz, tankımız, uçak ve silah sis-
temlerimizle donatılmaktadır. Bu milli 
harp araçlarının, gemi ve uçakların dev-
letine, milletine, milli, manevi değerleri-
ne ve demokrasiye sadakatinden şüphe 
duymadığımız sizlere emanet ediyoruz. 
Bunları sizler kullanacaksınız. Küresel 
barış ve istikrarın korunması, devletin 
bekası, milli menfaatlerimiz için içeride 
ve dışarıda bu onurlu mücadeleyi sürdü-
receksiniz."

Başbakan  Binali  Yıldırım, konuşmasını 
şöyle tamamladı:

"Bu güzel ülkeyi bizlere emanet eden 
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları olmak üzere bütün ec-
dadımızı, vatanımız için canlarını seve 
seve feda eden bütün şehitlerimizi bir 
kez daha rahmetle anıyorum. Mekanla-
rı cennet olsun. Gazilerimize sıhhat ve 
afiyet diliyorum. Milli Savunma Üniver-
sitesi'nin emsalleri içinde dünyanın en 
güçlü, en saygın üniversiteleri arasına 
katılacağına yürekten inanıyorum. Gö-
rüyorsunuz, 12 değişik ülkeden subay-
lar var, burada kurmaylık eğitimi alı-
yorlar. Önümüzdeki sene bu sayı daha 
da artacak, başka ülkeler de buraya 
katılacak. Bu vesileyle üniversiteye, üni-
versitenin kısa sürede 15 Temmuz dar-
be girişiminin verdiği olumsuz etkilerin 
kurtulmasında büyük emek ve gayret 
gösteren Rektörümüz Prof. Dr. Erhan 
Afyoncu başta olmak üzere bütün aka-
demik personele, subaylara ve tabii bü-
tün öğrencilere selamlarımı sevgilerimi 
sunuyorum, teşekkür ediyorum. Mezun 
genç subaylarımızı da yürekten kutluyo-
rum. Allah yar ve yardımcımız olsun."
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"MİLLETİMİZİN 
HUZURU, REFAHI İÇİN NE GEREKİYORSA 
YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ"
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan asker-
lerle Oğulpınar Hudut Karakolu'nda  bir 
araya geldi.  Genelkurmay Başkanı Orge-
neral Hulusi Akar ve komuta kademesi ta-
rafından ilk defa Zeytin Dalı Harekatı'nın 
sevk ve idaresinde kullanılan Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin yeni kamuflajını giyerek as-
kerlere seslendi. 

Cumhurbaşkanı  Erdoğan  ile Zeytin Dalı 
Harekatı'na destek vermek ve askerlerle 
buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda 
sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Ka-
rakolu'nda yer aldı. 

Sanat ve spor camiasının güzide temsilci-
leriyle Hatay'daki askerleri ziyaretleri vesi-
lesiyle karşılaşmaktan büyük memnuniyet 
duyduğunu belirten  Cumhurbaşkanı  Er-
doğan, Mehmetçik'in Zeytin Dalı Hareka-
tı'nda destan yazdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, dünyanın şaş-
kınlıkla ve hayranlıkla takip ettiği bir ope-
rasyonla, iki ayı dahi bulmayan bir operas-
yonla Afrin şehir merkezinin ele geçirilmiş 
olmasının gerçekten tarihi bir başarı ol-
duğunu vurgulayarak, operasyona katılan 
tüm askerleri, jandarma, polis, korucular, 
istihbaratçılar ve Özgür Suriye Ordusu 
mensuplarını tebrik etti. 

Operasyona destek veren AFAD'dan Kı-
zılay'a, Sağlık Bakanlığından belediye-
lere kadar tüm kurumlara da teşekkür 
eden  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, milletle 
beraber sanatçılar ve sporcuların da bu 
başarıdan gurur duyduğunu gördüğünü 
söyledi. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kahraman Mehmetçiklerimize moral 
ve destek vermek üzere burada bulunan 
sizler bu ülkenin gerçek sanatçılarısı-
nız, gerçek sporcularısınız. Dünyanın 
hiçbir yerinde ülkesinden ve milletin-
den kopuk, hatta onların tüm değerleri-
ne, tüm başarılarına düşman sanatçılar 
ve sporcular göremezsiniz. Ülkemizde 
eskiden beri böyle bir kesim bulunu-
yor olsa da hamdolsun sayıları giderek 
azalıyor. Değişim zaten böyle bir şeydir. 
Sadece bir alanda ileriye doğru adımlar 
atarken, diğer alanlarda geride kala-
mazsınız. Türkiye askeri zaferleriyle, 
sanat alanındaki özgün çalışmalarıyla, 
spordaki başarılarılarıyla, ekonomideki 
atılımlarıyla, diplomasideki dik duru-
şuyla velhasıl her alanda birden gelişi-
yor ve ilerliyor. Bugün burada şahit ol-
duğumuz manzara, işte bu değişimin en 
güzel ifadesidir, en çarpıcı fotoğrafıdır. 
Hepinize bir kez daha teşekkür ediyo-
rum." 

"Menderes Gibi, 

Rahmetli Özal Gibi Milletin 

Adamları" 

Türkiye'nin elde ettiği başarılar milletin 
özgüvenini perçinlerken, daha büyük başa-

rılar için kendilerine kuvvet, cesaret verdi-
ğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yıllarca bu ülkeyi ve bu milleti hiçbir şey 
yapmadan, sadece kendine olan güvenini 
baskılayarak, demokrasiden ekonomiye 
her alanda yerinde saydırdıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, dönem dönem 
kabuğunu kırıp, atılım yapmak istediğinde 
de darbelerle, krizlerle, iç kavgalarla vakti-
ni ve enerjisini boşa harcattıklarına işaret 
ederek, "Milletimiz, o hayranlık verici 
irfanıyla en karanlık günlerde dahi ye-
rinin orası olmadığını aslında biliyordu. 
Bunun için de her fırsatta bizim şehit 

başvekilimiz Menderes gibi, rahmetli 
Özal gibi milletin adamları dediğimiz 
isimlerle çıkış yollarını zorlamıştır" 
dedi. 

Namık Kemal'in, Gazel şiirinden dörtlük 
okuyan  Cumhurbaşkanı  Erdoğan,  şiirin 
bu bakımdan çok ibretlik olduğunu vurgu-
ladı. Erdoğan, gerçekten de milletin, baş-
kalarından yardım beklemektense kendi 
gücüyle, gayretiyle, emeğiyle, hatta yeri 
geldiğinde kendi kanı ve canıyla geleceğini 
inşa etmek için çalıştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, geçen 15 yılda 
milletin desteğiyle tesis ettikleri istikrar 
ve güven ortamı sayesinde ülkenin tarihin-
deki en büyük demokratik açılımları, en 
büyük kalkınma hamlelerini gerçekleştir-
diklerini söyledi.

Ülkenin yükselişi belli bir düzeyi geçtikten 
sonra ufak tefek sarsıntıların, ufak tefek 
operasyonların istikrar ve güven ortamını 
bozmaya yetmediğine işaret eden  Cum-
hurbaşkanı  Erdoğan, bir dönem birkaç 
milyar dolarlık spekülasyonlarla yerle yek-
san edilen Türkiye'nin son beş yıldır sayı-
sız siyasi ve ekonomik saldırıyı terör örgüt-
leri vasıtasıyla kendine kurulan tuzaklarını 
savuşturmayı başardığını vurguladı. Cum-
hurbaşkanı  Erdoğan, "Zeytin Dalı Hare-
katı'ndaki başarımız, bu bakımdan gü-
cümüze güç katmıştır" dedi.
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Türkiye'nin 2002 yılından beri her yılını bir 
öncekinden daha güçlenerek geride bırak-
tığını belirten  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
bu yükselişi ne 2007'deki vesayet krizinin, 
ne FETÖ ihanetlerinin ne de Suriye ve 
Irak'taki senaryoları ülkeye taşıma gayret-
lerinin durduramadığını vurguladı. 

"Bugün, Türkiye 2007 vesayet krizi ön-
cesinden daha güçlüdür." diyen Cumhur-
başkanı  Erdoğan, sözlerini şöyle sürdür-
dü:

"Artık silahlarımızı kendimiz yapıyoruz. 
Kapısında beklediğimiz insansız hava 
araçları, silahlı insansız hava araçları 
sebebiyle bizlere ne yazık ki kapıyı açma-
yanlar, bizi şu anda bunları üretir hale ge-
tirmiştir. Şimdi daha güçlüyüz, şimdi ar-
tık şu parça gelecek mi, bu parça gelecek 
mi diye beklemiyoruz. Artık kendimiz 
yapıyoruz ve bunu yapanlar da arazide 
artık Mehmetçikle, bütün subaylarımızla 
komuta kademesiyle el ele, omuz omuza 
operasyonları yürütüyorlar.

Bugün artık George'la filan işimiz yok. 
Ahmet, Mehmet hep birlikte bu işi yürü-
tüyorlar. Bugün Türkiye, 2013 emniyet, 
yargı darbe girişimi öncesinden daha 
güçlüdür, bugün Türkiye 2015'teki çu-
kur eylemleri öncesinden daha güçlü-
dür, bugün Türkiye, 15 Temmuz önce-
sinden daha güçlüdür, bugün Türkiye, 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları 
öncesinden çok daha güçlüdür."

"Onlar Kaçacak, Biz 

Kovalayacağız"

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından 
bu yana 3152 teröristin etkisiz hale getiril-
diğini bildiren  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
"Tabii artık fazla da kalmadı, Mehmet'i-
miz yükleniyor, saldırıyor, tabii onlar da 
bir taraftan kaçıyor ama nereye kaçar-
larsa kaçsınlar, inlerine giriyoruz, gire-
ceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayaca-
ğız" diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Ha-
rekatı'nın dışında, Irak'ın kuzeyinde Kani 
Rash bölgesinde 68, en sıkıntılı yerlerden 
Amanoslar'da bir hafta içinde 17, yurt için-
de salı günü itibarıyla 14 olmak üzere top-
lam 99 teröristin etkisiz hale getirildiğini 
kaydetti.

Bundan sonra geçen her günde, bir ön-
cekinden daha güçlü hale gelerek yola 
devam edeceklerini vurgulayan  Erdoğan, 
"Milletimizin huzuru, refahı için ne ge-
rekiyorsa yapıyoruz, yapacağız" ifade-
lerini kullandı.  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
şöyle devam etti:

"Milletlerin imtihan dönemleri vardır, 
Türk milleti de işte böyle bir imtihan 
döneminden geçiyor. Bugüne kadar 
sergilediğimiz birlik, beraberlik ve da-
yanışma ile Allah'a şükür bu imtihanı 
başarıyla veriyoruz. Elbette önümüzde 
daha kat etmemiz gereken çok mesafe 
var ama ziyaret ettiğimiz şehirlerimiz-
de, katıldığımız programlarda gördü-
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ğümüz manzara bize gelecek için ümit 
aşılıyor. Türk milleti son örnekleri Ça-
nakkale'de, İstiklal Harbi'mizde görü-
len tarihi bir kenetlenme içindedir. Belli 
kesimler tarafından yapılan onca itibar 
suikastına, haydutluğa rağmen sanat-
çılarımız ve sporcularımızın buradaki 
varlığı dahi bu kenetlenmenin işaretle-
rinden biridir.

Yöneticiler olarak bize düşen görev, bu 
fırsatı en güzel şekilde değerlendirerek 
ülkemizi hedeflerine ulaştırmaktır. As-
kerimiz sahada ne kadar iyi mücadele 
ederse, sanatçımız kendi alanında ne 
kadar güzel işler çıkartırsa, sporcumuz 
müsabakalarda ne kadar büyük başarı-
lar elde ederse bizim bu çabamızın neti-
ceye ulaşması o kadar kolaylaşır. Çünkü 
ülkelerin ve milletlerin gücü, işte tüm 
bunların toplamından oluşur. Sahadaki 
başarılarınızın gölgesinin düşmediği bir 
masada, istediğiniz neticeyi elde etme 
şansınız zaten yoktur."

Gazi Mustafa Kemal'in, İstiklal Harbi'nin 
belki de en zor, adeta umutların tükendiği 
zamanda söylediği çok önemli bir sözünün 
bulunduğunu hatırlatan  Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, "Gazi diyor ki; 'Hatt-ı müda-
faa yoktur, sath-ı müdafaa vardır, o satıh 
tüm vatandır.' Türkiye'nin bugün verdi-
ği mücadelede hatt-ı müdafaa yoktur, 
sath-ı müdafaa vardır, böyle bir dönem-
de hiç kimse hiçbir grup, hiçbir parti 
hiçbir kesim sadece kendi menfaatlerini 
düşünerek hareket edemez" dedi.

"Buradaki Bu Güzel 

Manzara Dalga Dalga Tüm 

Ülkemize Yayılacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin ve mil-
letin bekası için her bir kişinin günlük 
çıkarların ötesinde düşünerek hareket 
etmesi gerektiğine işaret ederek, "Kendi 
işimizi en güzel şekilde yaparak müca-
deleye katkıda bulunmamız gereken bir 
süreçte bulunuyoruz. Askersek en iyi 
askerliği yapacağız, sanatçıysak sana-
tın en iyisini icra edeceğiz, sporcuysak 

mücadelenin en iyisini ortaya koyaca-
ğız. Cumhurbaşkanıysam, ülkemi en iyi 
şekilde yönetmenin gayreti içinde olaca-
ğım" dedi
.
Bunun Türkiye'deki 81 milyon bireyin 
tamamı için tek tek geçerli bir anlayış 
olduğunun altını çizen  Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, millete karşı sorumluluğun baş-
ka türlü yerine getirilemeyeceğini söyle-
di. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler, bu-
radaki varlığınızla, sorumluluğunuzun 
farkında olduğunuzu gösterdiniz. Sizler 
buradaki dik duruşunuzla bu milletin 
bağrından çıkan gerçek sanatçılar, ger-
çek sporcular olduğunuzu gösterdiniz. 
İnşallah, buradaki bu güzel manzara 
dalga dalga tüm ülkemize yayılacaktır" 
değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, bu duygularla 
bir kez daha en üst komutanından erine 
kadar tüm Mehmetçiklere, Zeytin Dalı 
Harekatı başta olmak üzere ülkenin gü-
venliği, huzuru, geleceği için kahramanca 
yaptıkları hizmetlerden dolayı şükranları-
nı sundu.

Sanatçıları ve sporcuları, bu önemli vazi-
felerinde askerlerin yanlarında oldukları 
ve onlara desteklerini gösterdikleri için de 
tebrik eden  Erdoğan, şehitlere Allah'tan 
rahmet, gazilere sağlık, sıhhat ve afiyet 
diledi.
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RÖPORTAJ
MİLLETİN MECLİSİNDE MİLLETİN TEMSİL 

KABİLİYETİ ARTMAKTADIR

AHMET 
      AYDIN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
TBMM’ye etkisi nasıl olacaktır?
Öncelikle ve özellikle belirtmek isterim ki; 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, her 
zaman TBMM’nin desteğini almak için 
yasamanın hassasiyetlerini göz önünde 

bulundurmak zorunda olan bir sistemdir. 
Bu sistemde TBMM’nin işlevinin azaldığı-
na yönelik olarak öne sürülen argümanlar 
tamamen yersizdir. 

Mevcut parlamenter sistemde yasama 
organı olan TBMM adeta yürütmenin te-
keli altında bulunmaktadır. Yasama, yürüt-

menin bilgisi veya dahli olmadan tek bir 
kanun çıkaramamakta ve tek bir denetim 
fonksiyonunu gerçekleştirememektedir. 
Demokrasilerde kuvvetler ayrılığından 
bahsediyoruz ve onu referans alıyoruz. 
Şimdi mevcut sistemde yasama ve yürüt-
me organı girift bir yapıda iç içe girmiş 
bulunurken nasıl bir kuvvetler ayrılığından 
bahsedebiliriz? Hükümetin içinden çıkmış 
olduğu siyasi parti grubunun destekleme-
diği tek bir kanunun çıkması mümkün 
görülmemektedir, denetim başarıya ulaşa-
mamaktadır. İnşallah, 2019 ile birlikte çok 
daha güçlü ve etkili bir parlamento bizi 
beklemektedir. Yine, hükümet doğrudan 
halk tarafından seçilerek çok daha istik-
rarlı bir yapıya kavuşacağız. Hem meclisi, 
hem hükümeti halk seçecek olup, koalis-
yonların ve kayıp yılların olmadığı, istikra-
rın hedef alındığı bir sistem yerleşecektir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 
kanun yapımında meclisin iradesi ve mil-
letvekilinin gücü daha belirgin ve hâkim 
bir hal almış olacaktır. Örneğin, TBMM’de 
yer alan çoğunluk milletvekilinin farklı si-
yasi görüşlerden gelmesi de her zaman ih-
timal dâhilinde olup Cumhurbaşkanı her 
zaman parti grupları ile müzakere yürüt-
me durumunda olacaktır. Bu da, TBMM’yi 
yani yasamayı güçlü kılan bir unsurdur. 

Mevcut durumda, iktidar partisi çoğunluk-
ta olduğu için muhalefet partisine mensup 
milletvekilinin getirdiği kanun teklifi her 
zaman genel kurulda reddedilmeyle kar-
şı karşıyadır. Yine komisyonda da iktidar 
partisi çoğunlukta olduğu için muhalefet 
milletvekili getirdiği kanun teklifini geçire-
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memektedir.  Diğer taraftan, TBMM’de ha-
zırlanıp kabul edilen kanunu Cumhurbaş-
kanı’nın geri göndermesi durumunda da 
son söz TBMM’nin olmaktadır. Meclisin 
kanunu salt çoğunlukla kabul edebilme 
iradesi vardır. 

Eski sistemin en önemli açmazlarından 
bir diğeri de parlamentonun kendi içinden 
çıkardığı hükümeti yeterince ve etkili bir 
şekilde denetleyememesidir. Cumhurbaş-
kanı hükümet sisteminde ise hükümet 
TBMM üyeleri arasından değil dışarıdan 
atanacak bakanlar tarafından kurulacak 
olup TBMM çok daha güçlü bir hal alacak-
tır. 

TBMM’nin denetim yetkisi çok daha arta-
rak, milletvekilinin acaba yarın bir gün ba-
kan olur muyum kaygısıyla hareket etme-
sinin önüne geçilecektir.  Yine, TBMM’nin 
bilgi edinme ve denetim yollarını koruna-
maya devam etmektedir. Meclis araştırma-
sı, soruşturması, genel görüşme ve yazılı 
soru yöntemleri geçerliliğini sürdürmek-
tedir. 

Cumhurbaşkanı çok daha kuvvetli bağlar-
la tam manasıyla millete ve meclis karşı 
sorumludur. Cumhurbaşkanı eski sisteme 
göre TBMM’nin ¾ oyuyla sadece vatana 
ihanetten yargılanabiliyor. Cumhurbaşka-
nı hükümet sistemi ile Cumhurbaşkanı 
hakkında herhangi bir suç işlediği iddia-
sıyla ve daha az bir milletvekili nisabıyla 
soruşturma açılabilirken, hakkında soruş-
turma açılan Cumhurbaşkanı erken seçim 
kararı da alamıyor. Yine, Cumhurbaşkanı 
yardımcıları ve bakanlar için de aynı dene-
tim mekanizması geçerli olacaktır.

Milletin meclisinde milletin temsil kabi-
liyeti artmaktadır. Nüfusun büyümesiyle, 
ilinden daha fazla temsilciye sahip olacak 
olan vatandaş artan milletvekili sayısıyla 
her anlamda temsil imkânı artacaktır. 

Meclis ilk defa HSK için üye seçimi ya-
pacak. HSK’nın çoğunluğunu oluşturan 
7 üye TBMM tarafından seçilerek yargı 
kurumu üyeleri arasında seçime dönük re-
kabet ve gruplaşma son bulacaktır. Meclis 
iradesi öncelik kazanacaktır. 

Şu an Bakanlar Kurulu’nda olan karar-
name çıkarma yetkisi, hükümetin ve yü-
rütmenin başı olan Cumhurbaşkanı’na 
devredilmektedir. Cumhurbaşkanı idari 
düzenlemeleri kararname ile yapacaktır. 
Ancak, temel haklar, kişi hakları ve siyasi 
haklar bağlamında ise kararname çıkarma 

yetkisi bulunmamaktadır.  Yine, anayasada 
kanunla düzenlenmesi gereken konularda 
da kararname çıkaramamaktadır. Karar-
name ile kanunlar çeliştiğinde kanun hü-
kümleri uygulanacak, TBMM aynı konuda 
kanun çıkarırsa kararname hükümsüz ka-
lacaktır. Böylelikle, kurumsal düzenleme-
ler ile uğraşmayacak olan TBMM esasa 
ilişkin ve asli işi olan kanun yapımına çok 
daha fazla zaman ayıracaktır. 

Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı tara-
fından ilan edilebilecek olan OHAL aynı 
gün TBMM onayına sunulacaktır. TBMM, 
OHAL’i uzatma, kısaltma ve kaldırma yet-
kisine de sahiptir. Yine bu dönemde çıkan 
kararnameler TBMM tarafından üç ay 
içinde onaylanmazsa hükümsüz kalarak 
meclisin denetleme gücü ve sorumluluğu 
ön planda yer alacaktır.

TBMM’ye sunulan ve kabul edilen seçim 
ittifakına yönelik kanun teklifinin genel 
anlamda seçimlerde ne gibi farklılıkları 
öne çıkaracaktır?
Bilindiği üzere, AK Parti ve MHP'nin, siya-
si partilerin seçim ittifakına ilişkin düzen-
lemeyi de içeren 26 maddelik ortak kanun 
teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul 
edilerek kanunlaşmıştır. Seçimlerin temel 
hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında 
kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapıl-
masına dair kanuna göre, siyasi partilerin 
ittifak yaparak milletvekili seçimine katıl-
malarına imkân tanınmış bulunmaktadır. 
Buna göre, seçimlere katılma yeterliliği ta-

şıyan siyasi partiler, ittifak yaparak seçime 
katılabilecek, ittifak yapan partiler kendi 
aday listelerini verebilecektir. 

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan 
siyasi partiler, seçimin başlangıç tarihin-
den itibaren en geç 7 gün içinde, genel 
başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak 
protokolünü, YSK'ya teslim ederek aday 
listelerinin teslim edilmesi için belirlenen 
tarihten iki gün öncesine kadar, aynı usul-
le ittifak protokolünde değişiklik yapılabi-
leceklerdir. 

Diğer taraftan, siyasi partiler, aday listeleri-
nin teslim edilmesi için belirlenen tarihten 
üç gün öncesine kadar, YSK'ye bildirimde 
bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebile-
cekler de. Bu durum, YSK tarafından aynı 
ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere 
derhal bildirilecektir. 

Bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslar ile seçim ittifakına ilişkin diğer 
tüm hususlar, YSK tarafından belirlenecek 
olup, ittifak yapan siyasi partiler, kuraya it-
tifak olarak dâhil edilecek ve oy pusulasın-
da yan yana yer alabilecektir. 

Kanunla öngörülen ittifak müessesesine 
uyum amacıyla, Milletvekili Seçimi Ka-
nunu'nda da düzenleme yapılıyor. İttifak 
yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli 
oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi 
halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı 
geçmiş sayılacak. 

Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde 
10'luk barajın hesaplanmasında ittifak 
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yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli 
oyların toplamı esas alınacak, bu siyasi 
partiler için ayrıca baraj hesaplaması ya-
pılmayacaktır.

Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla devam 
ediyor ve Afrin şehir merkezine girildi. 
Hem harekâtın genel önemini hem de bu 
harekâtın büyük ölçekte yerli silahlar-
la yapılması hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir?
Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak 
amacıyla BM Sözleşmesinin 51'inci mad-
desi çerçevesinde TSK tarafından Suri-
ye'nin Afrin bölgesindeki PKK/PYD-YPG 
ve DEAŞ hedeflerine yönelik bir operas-
yon olan Zeytin Dalı Harekatı ile, Suri-
ye'nin kuzeyinde ulusal güvenliğe yönelik 
tehdit oluşturan terör unsurlarının etkisiz 
hale getirilmesi ve sınır güvenliğinin sağ-
lanması amaçlanmaktadır.

 Bilindiği üzere, Türkiye, 2011'de Suri-
ye'de başlayan iç savaş koşullarından fay-
dalanarak terör eylemlerini artıran DEAŞ, 
PKK/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin 
doğrudan hedefinde olmuştur. Suriye kay-
naklı terör saldırılarında 2015-2017 yılları 
arasında 316 masum sivil insan hayatını 
kaybetmiştir. Son bir yılda ise Suriye sı-
nırından Türkiye'ye 700'den fazla saldırı 
düzenlenmiştir. 

Diğer yandan, Zeytin Dalı Harekâtı ile 
Afrin'de yerlerinden edilen mültecilerin 

anavatanlarına güvenli bir şekilde geri dö-
nüşünün sağlanması da hedeflenmektedir. 
Ayrıca bölgenin huzuru ve Kürt kardeşleri-
mizin güvenliği de sağlanacaktır.

Harekât, başta PKK/PYD/YPG ve DEAŞ 
olmak üzere Türkiye'nin ve bölgenin gü-
venliğini tehdit eden tüm terör unsurları-
nı hedef almaktadır. Zeytin Dalı Harekâtı, 
herhangi bir dine veya etnik gruba kar-
şı yürütülen bir harekât değildir. Zeytin 
Dalı Harekâtı kapsamında gerçekleştiri-
len operasyonlar, terör kaynaklı güvenlik 
tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam 
edecektir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün 
korunması ve terör unsurlarının tam ola-
rak etkisiz hale getirilmesi harekâtın nihai 
hedefleridir. 

Harekâtta görev alan tüm askeri unsurlar, 
sivillerin zarar görmemesi için faaliyetleri-
ni olağanüstü bir hassasiyetle sürdürüyor. 
Buna ek olarak terör örgütlerinin zulmün-
den kaçarak yerlerinden edilen siviller için 
Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla 
din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin sahada 
insani yardım faaliyetlerini sürdürmekte-
dir. 

Yine, DEAŞ, harekâtın önemli hedefle-
rinden biridir. PKK/PYD/YPG ve DEAŞ 
sanıldığının aksine iş birliği yapmaktadır. 
Harekât başladıktan sonra Afrin'de PKK/
PYD/YPG'nin Türkiye'ye karşı savaşması 
şartıyla DEAŞ'lı teröristleri serbest bırak-
ması, terör örgütleri arasındaki iş birliği-
nin önemli bir göstergesidir. Dolayısıyla 
PYD/YPG ile mücadele, DEAŞ ile müca-
deleden bağımsız olarak düşünülmediği 

gibi harekât, DEAŞ ile mücadeleye de kat-
kı sağlayacaktır.

Diğer taraftan, Harekât ile NATO'nun 
güney sınırları korunmaktadır. Terör un-
surlarının Avrupa'ya geçişi önlenecek, 
Suriye'deki hadiselerden dolayı oluşacak 
düzensiz göçün önüne geçilecektir. Böl-
gede güven ve istikrarın sağlanması yeni 
akımları engelleyecek, Suriyeli mültecile-
rin geri dönüşlerine de olanak sağlayacak-
tır. Fırat Kalkanı Operasyonu neticesinde 
100 binden fazla mülteci Cerablus'a geri 
dönmüştür. Zeytin Dalı Harekâtı sonrasın-
da da Afrin'e ve çevresine 500 bin kadar 
mültecinin geri döneceği öngörülmektedir. 

Milli ve yerli silahlarını üreten Türkiye, 
Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’n-
da büyük oranda kendi silahlarıyla müca-
dele etmiş ve yine bölgede mücadelesini 
en etkin bir şekilde sürdürmeye devam 
etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin 
operasyonu ile sınırımızdaki PKK ve PYD 
terör örgütlerini temizlemek için mücade-
le etmektedir. 

Yerli ve milli mühimmatların ön plana 
çıktığı operasyon için güvenlik uzmanları, 
dünyada bu operasyonu yapabilecek ülke 
sayısının 5’i geçmeyeceğini belirtmekte-
dir. Bu ülkemiz, milletimiz ve devletimiz 
için müthiş bir başarı ve gurur kaynağıdır. 
Yüzde 75 milli ve yerli mühimmatla devam 
eden mücadelede Türkiye’nin geliştirdiği 
milli silahlar karşısında darmadağın olan 
terör örgütleri kaçacak delik aramaktadır-
lar. Tarihte eşine az rastlanan bir mücadele 
sergileyen kahraman ordumuz, daha önce 
terör operasyonlarına karşı ve Fırat Kalka-
nı Harekâtı'nda terör yuvalarını imha eden 
milli silahlar ile Afrin'de de Zeytin Dalı Ha-
rekâtı ile göğsümüzü kabartmıştır. 

Terör örgütü PYD'nin işgali altındaki Af-
rin'de başlatılan operasyonda, teröristlerin 
mevzi, sığınak, tünel, cephanelik ve araçla-
rı, gururumuz yerli silahlarla imha edilmiş-
tir. Kararlılıkla sürdürülen harekâtta kulla-
nılan silah, mühimmat ile araçların büyük 
çoğunluğunun yerli üretim olup, bölgede 
keşif-gözetleme, hedef, teşhis ve hasar tes-
pit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla si-
lahlı ve silahsız İHA’lar, 2015’ten itibaren 
etkin şekilde kullanılmaktadır. 

Hareketli ve sabit hedefleri mini akıllı mü-
himmatlar kullanarak etkisiz hale getire-
bilen İHA’lar, yüzde 96 oranında yerlilik 
oranıyla üretilmektedir. Yine, fırtına obüs-
leri, cirit füzeleri, hassas güdümlü KİT’ler, 
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PYD ve DEAŞ terör yuvalarını yerle bir et-
mektedir.  Operasyona katılan komandolar 
milli piyade tüfeği MPT-76'yı kullanmakta 
olup, Türkiye’nin sınır hattında oluşturul-
mak istenen terör koridoruna karşı başla-
tılan Zeytin Dalı Harekâtı’na, yüz akımız 
yerli ve milli silahlar damga vurmaktadır.  

AK Parti döneminde Adıyaman’da yaşa-
nan değişimi nasıl değerlendirirsiniz?
Ülkemizin ve milletimizin istikrar abidesi 
AK Parti iktidarı ve hükümetleri ile bir-
likte Adıyamanımız, hamdolsun asırlık 
hayallerine bir bir kavuşurken her alanda 
bambaşka bir noktaya gelmiştir. Adıya-
manımızın tüm ilçeleri, beldeleri, köyleri, 
mezraları velhâsıl her karış toprağı için 
gerçekleştirilenler ve atılan adımlarla hiz-
met ve yatırım yolunda yolumuza emin 
adımlarla devam ediyoruz. 

Sağlıktan, eğitime, tarımdan, sanayiye, 
ulaşımdan, sulamaya yapılan her türlü 
yatırım ve hizmet için yarınların modern 
ve gelişmiş Adıyaman’ını inşa etmek için 
hedefimizden sapmadan yürümeye devam 
edeceğiz. Geleceğin Adıyaman’ı için yolu-
muzda kararlılıkla ilerleyeceğiz. Bunun 
içindir ki, Adıyaman’ın güzel, müreffeh 
yarınları için şüphem yoktur. Ülkemizle, 
devletimizle, milletimizle birlikte gelecek 
günlere çok daha fazla güçlenerek çıkaca-
ğımıza da inancım tamdır. Adıyaman almış 
olduğu hizmet ve yatırımlarla çehresini de-
ğiştirmeye devam ederek, bölgesinin ve ül-
kesinin gözbebeği bir şehir olma özelliğini 
sürdürmüştür. 

Sağlık, eğitim, ulaşım, bayındırlık, sos-
yal, gençlik, spor kamunun her alanında 
yapılan icraatlar ve hemşerilerimize bire 
bir dokunan yatırımlarla Adıyaman artık 
bambaşka bir şehir olmuştur. Ülkemizle, 
devletimizle, milletimizle birlikte gelecek 
günlere çok daha fazla güçlenerek çıkaca-
ğımıza inancım tamdır. 

AK Parti’nin girdiği her seçimden za-
ferle çıkmasını nasıl açıklayabiliriz?
Mensubu olmaktan her daim gurur duydu-
ğumuz bu kutlu davada sahip olduğumuz 
enerji ve motivasyon bu ülkenin geleceği 
ve bu aziz milletin kaderinde tartışılmaz 
bir yere sahiptir. 

AK Parti milletin ta kendisidir. AK Parti, 
milletin değerlerine bağlı, dertleri ile hem-

hal olmuş, sorunlarına çözüm üreten, se-
vincine, kederine ortak bir anlayışın sonu-
cu oluşmuş bir davanın adıdır. 

17 yıldır çıkılan bu yolda her zaman ve sa-
dece milletimizden medet umduk ve onlar-
dan yardım istedik. Bugünlere hamdolsun 
hep gönüllerde büyüyerek ve güçlenerek 
geldik. 17 yıl temeli millet olan ve sadece 
millet tabanının kurduğu bir siyasi yapı 
olarak bugünlere geldik. Hiçbir zaman 
vesayete değil hep milletimizin omuzuna 
yaslandık. Lider olma ve cesur olma şia-
rımızı lider ve büyük Türkiye hayallerimizi 
gerçekleştirme yolunda azmettik, sebat 
ettik. 

Bizler, kökleri mazimizin bin yılları aşan 
derinliğinden gelen bir davanın men-
suplarıyız. Bunun bilincinde ve bunun 
bir parçası olabilmek en büyük onurdur. 
Teşkilatımızın yurt içi ve yurt dışında yer 
alan milyonlarca üyesi sadece milletinin 
değil, bölgesinin, cihanın, ümmetinin ve 
mazlumların geleceği için de en büyük 
kuvvettir. Evvel Allah’ın izniyle, ümmetin 
ve milletin sarsılmaz yegâne umudu, Tür-
kiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanımız, 
Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN olmaya devam edecektir.

AK davanın her bir neferi şunu çok iyi bilir 
ki; teşkilatın içerisinde hangi görev tevdi 
edilirse edilsin bu görevi en etkili, hızlı ve 
düzgün bir şekilde yerine getirip muvaffak 
olmak yegâne hedefimizdir. Bu bize miras 
bırakılan ve yarınlara miras bırakacağımız 
teşkilatçılık ruhumuzdan gelmektedir. 

Aynı zamanda tüm teşkilat mensupları-

mız liderinin ve davasının izinde her daim 
kenetlenme bilincine de haizdir. Bu irade 
sayesindedir ki, Allah bize bu günleri gös-
termiş ve büyük Türkiye yolunda ilerleme-
mizi nasip etmiştir. 

AK Parti kadroları ve teşkilatı her daim 
yeni bir heyecanla çok daha güçlü ve çok 
daha kararlı bir şekilde davasına sahip çı-
karak yoluna devam edenlerden oluşan bir 
gönül birliğidir. Bugüne kadar, bu birlik ve 
beraberlik teşkilatımızın her kademesin-
den milletimize yayılarak yolumuzda emin 
adımlarla yürümemize vesile olmuştur. 

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında 
bu düsturla görev alan tüm kardeşlerimiz 
şunu çok iyi bilirler, bizde şüphe, beis yok-
tur. Biz de iman, bağlılık ve bir olmanın 
verdiği kudret vardır. 

2019 yılında yapılacak olan yerel seçim-
ler, akabinde milletvekilliği yerel seçimi 
ve cumhurbaşkanlığı seçimi ile çok daha 
güçlü bir Türkiye için sürekliliğimizi de 
devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Aşk ile 
muhabbet ile davamıza ve tüm gönül dün-
yamıza sahip çıkacağımızdan da şüphem 
yoktur.  

Hiç şüphesiz, evrensel değerler çerçeve-
sinde toplumun her kesimini birbirine 
kenetleyen AK PARTİ, bugüne kadar en 
başta kuruluş ve varoluş amacı gereği dil, 
din, cinsiyet, ırk, mezhep, sınıf, toplumsal 
statü ve kültür ayırt etmeden kaynaştırıcı 
bir adalet temeli üzerine kurulu bir Türki-
ye için, dün olduğu gibi bugün de mücade-
leye devam edecektir.
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RÖPORTAJ
“TÜRKİYE, ÇİN VE HİNDİSTAN’I DA GEÇEREK EN 

YÜKSEK BÜYÜMEYİ ELDE ETTİ”

CEVDET
   YILMAZ

Ekonomi İşlerinden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı 

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 
ekonomik gelişmeleri değerlendirir mi-
siniz?
15 Temmuz hain darbe girişimi sadece 
siyasete karşı bir darbe değildi. Topyekun 
bütün kurumlarımıza yönelik bir darbeydi. 
Bunların arasında ekonomi de vardı. Yani 
siyaseti çökertme, demokrasiyi çökertme 
amacının yanı sıra ülkemizin ekonomisini 
çökertme hedefi de vardı. O Darbe girişimi 
başarılı olsa, bugün bambaşka ekonomik 

şartlarda konuşuyor olacaktık. Türkiye’nin 
ekonomisi de çok büyük bir darbe yemiş 
olacaktı. Darbe girişimini atlatmış olma-
mız demokrasimizin, halkımızın darbe gi-
rişimini başarısızlığa uğratarak çıkmış ol-
ması, ekonomimizin de aslında temellerini 
sağlamlaştırdı. Nitekim bunun sonuçlarını 
görüyoruz.  Geçen yılın büyüme rakamı 
yayınlandı; biliyorsunuz dün itibariyle 
4 çeyrek rakamlarımız da çıktı. Türkiye 
ekonomisi, 4’ncü çeyrekte 7.3 büyüdü. Yıl 
genelinde ise 7.4 gibi çok büyük bir per-
formans gösterdi. Bu durum 15 Temmuz 

sonrası ekonomimizin direncini ve sağ-
lamlığını gösteren en somut gösterge.

Bunu nasıl başardık? G-20’de, dünya eko-
nomisinin yüzde 85’ini ifade eden G-20’de 
en yüksek büyüme hızı oldu. Türkiye, 7.4 
ile Çin ve Hindistan’ı da geçerek en yüksek 
büyümeyi elde etmiş oldu. Dünya ekono-
misine baktığınız zaman geçen yıl ki bü-
yümede yüzde 3 buçuk civarında… Avrupa 
Birliği’nin ekonomisinde ise geçen yıl yüz-
de 2 buçuğa yakın bir büyüme oldu. İşte 
biz onun 3 misli bir büyümeden bahsediyo-
ruz. Bütün bunlarla yani AB rakamlarıyla 
baktığınızda da OECD’yle baktığınızda da, 
dünya büyümesiyle baktığınızda da bu çok 
büyük bir performanstır. Bu aynı zamanda 
şu yönüyle de çok önemli bir büyümedir; 
bir tane sektör değil tarımımız da sanayi-
miz de büyüdü. Hizmet sektörlerimiz de 
büyüdü, inşaatımız da… Dış talep yani ih-
racatın da katkıda bulunduğu bir büyüme 
oldu. Sadece tüketimden kaynaklanan bir 
büyüme olmadı, yatırımın da katkı verdiği 
bir büyüme oldu. Sağladığımız bu büyüme 
ile aynı zamanda istihdam dostu bir büyü-
me de yaşadık. Biz buna kapsayıcı büyüme 
de diyoruz. Türkiye, topluma hitap eden, 
toplumun geniş kesimlerine hitap eden 
bir büyüme gerçekleştirdi. Bu yılın Ocak 
ayıyla geçen yılın Ocak ayını mukayese et-
tiğiniz zaman ekonomimiz, 1 milyon 600 
binden daha fazla yeni iş imkanı üretmiş. 
Yine ihracat rakamlarına baktığınız za-
man geçen yıl 157 milyar doları yakaladık. 
2016’da 143 milyar dolara düşmüştü. Ge-
çen yıl 157 milyar doları aştık. Bu da çok 
önemli bir performans. Hangi açıdan ba-
karsanız bakın, reel ekonominin ciddi an-
lamda bir hamle yaptığını görüyorsunuz. 



AK PARTİ NİSAN 2018  |  16. YIL

29

Ekonomi İşlerinden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı 

Reel ekonomi derken; sanayi üretimi, ihra-
cat, istihdam bütün bunlarla baktığınız da 
gerçekten çok iyi bir yıl geçirdik.

Bu başarımızı getiren 3 temel unsuru 
öncelikli olarak görüyorum. Bunlar;

►15 yıllık AK Parti iktidarı ve bu iktidar 
döneminde siyasi istikrar içinde gerçek-
leştirdiğimiz reformlar. Küçük bir siyasi 
tartışmayla bile sarsılan ekonomi artık 
yok. AK Parti sadece ekonomiyi büyüt-
medi. Ekonominin bünyesini değiştirdi, 
yapısını dönüştürdü. Çok daha dayanıklı 
bir hale getirdi.  15 Temmuz bir anlamda 
ekonomimiz için de bir test oldu. Ülkemiz 
testten geçmiş oldu. Ekonomimiz o diren-
cini, bünyesinin gücünü burada göstermiş 
oldu. 

►Hükümetimiz geçen yılın başlarında çok 
ciddi bir tedbir paketi açıkladı. Zamanın-
da ve doğru tedbirler aldı. Kredi garanti 
fonuyla çok ciddi imkanlar sağlandı. ÖTV, 
KDV ötelemeleri yapıldı. Yeniden yapılan-
dırmalar söz konusu oldu. Bir takım küt 
KOBİ’lere, küçük orta ölçekli işletmelere 
dönük, esnafa dönük önemli açılımlar ya-
pıldı. Bu tedbirlerde ekonomimizin can-
lanmasına çok ciddi katkıda bulundu. 

►En önemlisi, Cumhurbaşkanımıza, li-
derimize milletimizin duyduğu güven… 
Halkta bir güven yoksa istediğiniz kadar 
tedbir alın bu karşılık bulmaz. Milletimiz, 
15 Temmuz sonrası ülkenin geleceğine 
çok daha güvenle bakmaya başladı. Bunun 
da ekonomiye yansımalarını rakamlardan 
görüyoruz. Gerek tüketim harcamalarıyla, 
gerek yatırım harcamalarıyla bunu halkı-
mız başardı.

2018 yılında ekonomik büyümeyi sağla-
yacak unsurları değerlendirir misiniz?
2018’de de büyümemiz devam edecek. 
Üstelik 2017 yılındaki yüksek büyümenin 
üzerine bir büyüme gerçekleşmiş olacak 
bu çok önemli… 2017’de 7.4 büyüdük, 
2018’de 5 buçuk bir büyüme hedefliyoruz. 
Bu önemli 5.5’lik bir büyüme hedefimiz 
var. Orta vadeli programımızda da hükü-
metimiz bunu topluma ilan etti. Yine bu 
sene hedeflerimiz arasında ihracatı, 170 
milyar dolar seviyesine ulaştırmak var. İs-
tihdam olarak baktığınız da 2018 yılı için 
en az 1 milyon istihdam hedefimiz var. Her 
alanda olmak üzere yine tarımda, sanayi-
de, hizmetlerde büyümeyi öngörüyoruz. 
Yatırımları artırmayı öngörüyoruz. Büyü-

menin kaynakları nedir, ama bunları nasıl 
sağlayacaksınız diye soracak olursanız? 
İlk olarak, geçen yıl ürettiğimiz yüksek 
istihdam ve ücretlerde yaptığımız artışlar 
iç talebimizi 2018’de de destekleyecek. 
1 milyon 600 binden fazla yeni iş imkanı 
oluştu. Bu da 2018 yılı için harcama de-
mektir. Artan istihdam ve ücret düzeyiyle 
asgari ücrette de yüzde 14 gibi iyi bir artış 
yaptık. Enflasyonun üzerinde bir artış bu. 
2018’de iç talebimiz canlı olacak ve iç ta-
lep kanalıyla büyümeye bir destek gelecek. 

Dış talebimizden yine büyümemize des-
tek gelecek. Şimdi dünya büyümesi de 
bir miktar daha artıyor gibi. Temel ihraç 
pazarımız olan Avrupa’da da bir miktar to-
parlanma var. Avrupa için yüzde 2-2 buçuk 
büyüme iyi bir büyüme. Biz de dışa açık, 
ihracat odaklı bir ekonomiyiz. Dolayısıyla 
bu dış pazarlardaki nispi iyileşme, gelişme 
özellikle Avrupa pazarlarındaki olumlu gi-
dişat ihracatımıza olumlu yansıyacak. Di-
ğer taraftan yeni ihracat teşviklerimiz var. 
Eximbank kanalıyla, başka unsurlarıyla 
birlikte hükümetimiz ihracatı da destekli-
yor. Bu teşvikleri de düşündüğünüz zaman 
ihracatımız, yani dış talep boyutu itibariyle 
de büyümeye katkı sağlayacak. Bu 2’nci 
katkı iç talep katkı ve dış talep katkı vere-
cek. 

Üçüncü ve çok önemli bir unsurda; yatı-
rımlar… 2018’de yatırımların büyümemize 
katkı vermesini bekliyoruz. Çünkü artık 

kapasite kullanım oranlarımız, en üst se-
viyeye gelmiş durumda. Bunu 2017 yılının 
son 6 ayında özellikle gördük, 2018 yılın-
da da bunun devam etmesini bekliyoruz. 
Kapasite kullanım oranı dediğimiz oranlar 
oldukça yükseldi. Hükümetimiz bir taraf-
tan büyük yatırım teşvikleriyle, diğer taraf-
tan güçlendirilmiş 6’ncı bölge teşvikleriyle 
bu süreci destekliyor. Yatırımcının finans 
maliyetlerini azaltıcı tedbirlerle finanse 
edişini, kolaylaştırıcı tedbirlerle de hükü-
metimiz bu süreci destekliyor. Dolayısıyla 
hem kapasite kullanım oranlarının yüksel-
mesinden hem de teşviklerden dolayı yatı-
rımlarda da iyi bir yıl göreceğiz. 

“Türkiye Yeni Bir Atılım 
Dönemine Girecek”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
ekonomimize etkilerinin nasıl olacağını 
öngörüyorsunuz?
2019 gerçekten bir kırılma noktası, tari-
himizde çok önemli bir viraj olacak. Yeni 
bir yönetim sistemine geçiyoruz bu bütün 
alanları etkilediği gibi ekonomiyi de etki-
leyecek. Yeni yönetim sisteminde sadece 
kamu yönetimi değil, kalkınma sürecimiz 
açısından da yeni bir atılım dönemi olacak 
inşallah. 
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► Siyasi istikrar kalıcı hale gelecek. Eko-
nomik istikrarın temeli siyasi istikrardır. 
Siyasi istikrar, sisteme dayalı bir şekilde 
kalıcı hale gelince, ekonomik istikrarımız 
da güçlenecek. 

►Yeni sistemle birlikte bürokrasi daha 
hızlı, daha verimli çalışmaya başlayacak. 
Kararnamelerle artık idari düzenlemeler 
yapılacak. Kurumlarımızın adaptasyonu 
çok daha hızlı gerçekleşecek. Çok başlılı-
ğın olmadığı, bürokrasinin azaldığı, sade-
leştiği bir ortamda daha hızlı karar alan ve 
uygulayan bir yönetim olacak. 

“Ekonominin Düşmanı 
Belirsizliktir”

Yeni yönetim sistemimizle birlikte 5 yılda 
bir seçimler olacak. Seçim yapıldığı gün 
yine hükümetin belli olduğu ve 5 yılda 
hangi politikaların uygulanacağını herkes 
bilmiş olacak. Belirsizliğin azalması da 
ekonomimize yine güç verecek. Yatırımla-
rımız başta olmak üzere, ekonomik kalkın-
mamızı hızlandıracak. Tüm bu faktörlerle 
baktığımızda Türkiye önümüzdeki süreçte 
inşallah yeni bir atılım dönemine girecek. 
Son 15 yılda, üst - orta gelir ligine geldik. 
Alt - orta gelirden, üst - orta gelire ulaştık. 
Allah’ın izniyle yeni dönemde bu hızlanan 
ivmemizle yüksek gelirli ülkeler ligine çı-
kacağız. 2023 ve ötesine geçen hedefleri-
mizi daha etkili bir şekilde gerçekleştire-
ceğiz.

“Türkiye Savunma 
Sanayinde İhracatçı Ülkeler 

Arasına Girdi”

Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam 
ediyor ve Afrin şehir merkezine girildi. 
Hem harekatın genel önemini hem de bu 
harekatın büyük ölçekte yerli silahlar-
la yapılması hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir?
Zeytin Dalı Harekatı sivillere zarar ver-
meden, oradaki yapıları tahrip etmeden, 
olabildiğince hassas gerçekleştirilen ba-
şarılı bir harekat oldu. Bu harekat ülkemi-
zin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak 
bakımından hem de Suriye’de yaşayan 
kardeşlerimizin güvenliğini sağlamak ba-
kımından çok önemliydi. Ve çok şükür ki 
kahraman ordumuz Özgür Suriye Ordusu 
ile birlikte çok başarılı bir şekilde planla-
nan harekatı gerçekleştirdi. Bu vesileyle 
tabi öncelikle gerek silah kuvvetlerimiz-
den gerek ÖSO’dan şehit olan kardeşle-
rimize tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. 
Onların bu fedakarlıkları sayesinde Türki-
ye şu anda çok daha emin, geleceğe de çok 
daha güvenle bakan bir ülke. Bu harekatı 
gerçekleştirirken en sevindirici tarafların-
dan biri dediğiniz gibi yerli mühimmat-

la ağırlıklı olarak bu işi yapmamız oldu. 
Son 15 yılda savunma sanayine bu kadar 
yatırım yapmasaydık, bu gelişmeyi sağla-
mamış olsaydık, bugün belki bu harekatı 
gerçekleştiremeyecektik. Savunma sana-
yinde dışarıya bağımlı olduğunuz zaman 
maalesef bağımsız hareket, karar alma 
ve uygulama kabiliyetinizi de yitiriyorsu-
nuz. Türkiye son 15 yılda yerli savunma 
sanayinin yüzde 20’lerden yüzde 60’ların 
üstüne çıkardığı için böyle harekatları ar-
tık kendi başına gerçekleştirebilecek bir 
noktaya geldi. Türkiye, savunma sanayin-
de sadece yerli üretim yapan bir ülke de-
ğil, aynı zamanda ihracatçı ülkeler arasına 
da girdi. Silahlı, silahsız SİHA’lar, İHA’lar, 
kendi milli muharebe araçlarımız, kara 
araçlarımız, tüfeğimiz, topumuz bütün 
bunlarla birlikte Türkiye artık gerçekten 
deniz altısından, muharip gemilerine ka-
dar yaptığımız, helikopterine kadar yaptı-
ğımız projelerle çok farklı bir yere doğru 
gidiyor. Bu da genel ekonomimiz için çok 
önemli bir alt yapı oluşturuyor. Dünyaya 
baktığınız zaman teknolojide ilerlemiş ül-
kelerin çoğu bunu savunma sanayi ile ba-
şarmış. İnternet bile Amerikan ordusunun 
iç haberleşme sisteminden ortaya çıkmış 
bir teknolojidir. Ya da uzaya araç gönde-
riyorsunuz oradan yanmaz teflon tavalar 
üretiyorsunuz. Dolayısıyla bu savunma sa-
nayinde sağladığımız ilerlemeler bir süre 
sonra bizim sivil sektörlerimize de çok 
ciddi anlamda yansıyacaktır.  Refahımızın 
artması, teknolojik üretim kapasitemizin 
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gelişmesi bakımından da önemli. Zeytin 
Dalı Harekatı bu yönüyle de gerçekten çok 
kıymetli bir harekat.

AK Parti döneminde Bingöl’de yaşanan 
değişimi nasıl değerlendirirsiniz?
Türkiye’nin dönüşmesi ile illerimiz ve böl-
gelerimiz de dönüştü. Bingöl’de de bunun 
somut yansımalarını görüyoruz. Bingöl 15 
yıl önce hava alanı olan bir il değildi. Ama 
şu anda hergün uçakların kalkıp indiği bir 
havalimanı var ve bu sene inşallah 200 
bin yolcunun havalimanını kullanmasını 
bekliyoruz. Bingöl, üniversitesi olan bir il 
değildi şu anda 16 bine yaklaşan, öğren-
cisi olan bir Bingöl Üniversitesi var. Has-
tanelerimizin hemen hemen tamamı yeni-
lendi. Gerçekten o eski koğuş sisteminin 
bittiği çok daha konforlu şartlarda hizmet 
aldığımız hastanelerimiz var. Bingöl’de alt-
yapılarda, ulaşım altyapısında çok köklü 
değişiklikler oldu. İşte duble yollarımız… 
Birkaç kilometre yolumuz vardı. Şu anda 
Doğu – Batı ekseninde bitmiş durumda. 
Kuzey – Güney ekseninde duble yollarımız 
büyük oranda tamamlanmış durumda. Er-
zincan’a bağlantımız yoktu. Son dönemler-
de onunla ilgili çalışmalarımız başlamış 
durumda. Yani ulaşım alt yapısında çok 
köklü değişimler sağlandı. Kentsel dönü-
şüm alanında çok önemli projeler yapıl-
dı. Bingöl’de gerek TOKİ kanalıyla gerek 
toplumun kendisi bunu başardı. Şehirleri-

mizin altyapısı, içme suyundan yağmur su-
yuna, doğalgazına, birçok kentsel altyapı 
gerçekleşti. 

Geçen yıl istihdam ödüllerini alan illerden 
biri Bingöl oldu. 81 il arasında nüfusuna 
göre istihdamı en fazla artıran 3'ncü il 
oldu. AK Parti’nin bölgesel milliyetçilik 
yapmayan bir zihniyeti var. Doğu’da ne 
varsa, Batı’da da olsun. Kuzey’de ne var-
sa, Güney’de o olsun. Tabi sadece bu alt 
yapı yatırımları değil, kayak tesislerinden, 
termal bir takım projelere, çağrı merkez-
lerinden, tekstildeki, konfeksiyondaki, 
özel sektörün projelerine, organize sanayi 
bölgesi projelerine kadar istihdama dönük 
çok önemli hamleler yapıldı. Bundan son-
ra da önümüzdeki süreçte Bingöl’le ilgili 2 
temel önceliğimiz devam edecek inşallah. 
Bunlar;

►Yaşam ortamını daha da iyileştirme:

Bir kent meydanı oluşturma, vadileri ıslah 
etme, kentsel dönüşümü daha ileri aşa-
malara taşıma, daha yaşanabilir şehirler 
oluşturma. 

►Yeni istihdam imkanları oluşturma:

Genç bir nüfusumuz var. İstihdam bizim 
için çok çok önemli. Dolayısıyla gerek 
mesleki eğitimle, gerek yeni yatırımlarla 
genç nüfusumuza yeni istihdam imkan-
ları oluşturma yine temel hedefimiz. Bu 

kapsamda en önemli projelerimizden biri 
Sütaş. Sütaş, Türkiye’de büyük bir marka. 
Bingöl’de, Sütaş’ın yatırım yapması için 
gerekli bütün alt yapıyı hazırlamış durum-
dayız. İnşallah önümüzdeki süreçlerde bu 
projenin de hayata geçtiğini göreceğiz.

AK Parti’nin girdiği her seçimden za-
ferle çıkmasını nasıl açıklayabiliriz?
Bana göre en önemli etken AK Parti’nin 
masa başında, kendi kafasında kurguladı-
ğı şeylerle değil de milletle birlikte siyaset 
yapması. Halkın taleplerini, beklentilerini 
esas alarak, halkın değerleriyle birlikte 
siyaset yapması. Diğeri de tabi güçlü bir 
liderliğe ve güçlü kadrolara sahip olması. 
Cumhurbaşkanımız sadece partimiz için 
değil, bütün milletimiz için bir şans oldu. 
2001 kriziyle neredeyse çökmüş bir eko-
nomiden ve morali çok bozuk olan top-
lumsal bir yapıdan, bugünleri bize taşıyan 
en önemli unsurlardan biri de tabi güçlü 
liderlik ve güçlü bir teşkilat kadroları oldu. 
AK Parti’nin kurulduğu o dönemde, Cum-
hurbaşkanımız oturup dar çevrelerde bu 
partiyi kurmadı. Bir taraftan saha araştır-
maları yaptırdı, bir taraftan kendisi bizzat 
sahaya giderek toplumla çeşitli kesimlerle 
istişareler yaparak bu partiyi kurdu. Ve iyi 
esaslar üzerinden bina etti. İnşallah bu an-
layışımız önümüzdeki yıllarda da devam 
edecek.
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YERDEN GÖĞE KADAR MİLLİ

% 60 Meyilde 
Tırmanma ve 
% 30 Yan Eğimde 
İlerleme Kabiliyeti

Menzil / Hız / Ağırlık 
800 km / 105 km/s / 20 ton

Taşıma Kapasitesi
10-13 Tam Donanımlı 
Personel Taşıyabilme

KİRPİMAYINA KARŞI KORUMALI ARAÇ

Mayına Karşı Korumalı 
Zırhlı Araç

Uzaktan 
Komutalı Silah 
Sistemi 
Entegrasyonu

Mayın, Balistik ve 
EYP Patlamalarına 
Karşı Üstün Koruma

Menzil / Hız / Ağırlık 
700 km / 120 km/s / 14 ton

Taşıma Kapasitesi
11 Personel / 4 ton ilave yük

Çalışma Şartları
-32 °C ile +55 °C 

sıcaklıkları arasında çalışabilme

EJDER YALÇINZIRHLI MUHAREBE ARACI

 4x4 Zırhlı Taktik Araç

SARP 2 Uzaktan 
Komutalı Silah 
Sistemi

Mayın ve EYP 
Patlamalarına Karşı 
Üstün Koruma

COBRA IITAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇ
Menzil / Hız / Ağırlık 
700 km / 110 km/s / 13 ton

Taşıma Kapasitesi
9 Personel

% 70 Meyilde 
Tırmanma ve 
% 40 Yan Eğimde 
İlerleme Kabiliyeti

 4x4 Zırhlı Taktik Araç

Mayın, Balistik ve EYP 
Patlamalarına Karşı Üstün 
Koruma

7.62 mm FN MAG 58  
12.7 mm M2 QCB  
40 mm Bomba Atar
SARP Silah Kulesi 
Entegrasyonu
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YERDEN GÖĞE KADAR MİLLİ
BORA / K+FÜZE SİSTEMLERİ

Teknik Özellikler
Asgari Menzil: 30 km 
Azami Menzil: 90 km 
İrtifa: 32 km  

Teknik Özellikler
Asgari Menzil: 80 km 
Azami Menzil: 280 km 
İrtifa: 35 km 

Teslimatlar devam ediyor

K+ Füze Sistemi

Aşama
Prototip Kabulleri
Seri Üretim Başladı

Silah Sistemi Aracı
Etkili Menzil > 4 km 
Atış Sürati ≥  900 
atım/dk

Komuta Kontrol Aracı
Arama Radarı Menzili >20 km
Takip Radarı Menzili >10 km

KORKUT
Kundağı Motorlu 
Namlulu Alçak İrtifa 
Hava Savunma 
Silah Sistemi

Milli imkanlarla tasarlandı ve 
prototip üretimi yapıldı. 
Testleri başarıyla tamamladı. 
250 adetlik seri üretim için 
ihale süreci devam ediyor.

Menzil / Hız / Ağırlık 
450 km / 65 km/s / 61 ton

Ana Silah  
120  mm Yivsiz Setsiz 
Diğer Silahlar  
12,7 mm Uçaksavar
7.62 mm Kule Mk. Tf.

Mühimmat Sayısı 
Ana Silah: 40 Adet
12.7 mm: 1000 Adet
7.62 mm: 5000 Adet

ALTAYANA MUHAREBE TANKI

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ
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Şu ana kadar 46 adet üretildi Uçuş Süresi / İrtifa
24 Saat / 24.000 ft

Boyutlar
Uzunluk: 6,5 m
Kanat Açıklığı: 12 m
Faydalı Yük: 55 kg

SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARACI BAYRAKTAR

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi

Kara Kuvvetleri, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel 
Komutanlığı’na Toplam 86 
Helikopter tedarik edilecek. 

Menzil / Hız 
561 km / 269 km/s

Boyutlar
Uzunluk: 14,5 m
Genişlik: 3,5 m

Silah Sistemleri
UMTAS/L-UMTAS Füzesi
CİRİT Güdümlü Füze
Güdümsüz Roket
Stinger Füzesi
Burun Topu

ATAKTAARRUZ TAKTİK KEŞİF HELİKOPTERİ

31 Helikopter hizmette

HÜRKUŞTÜRK BAŞLANGIÇ VE TEMEL EĞİTİM UÇAĞI

HÜRKUŞ - A
Başlangıç ve Temel 
Eğitim Uçağı Prototip 
kabulü yapıldı

HÜRKUŞ – C
Silahlı Keşif Uçağı
24 adet tedarik edilecek

İrtifa / Hız
35.000 ft / 280 knot

Boyutlar
Uzunluk: 11,8 m
Kanat Açıklığı: 10,8 m

HÜRKUŞ - B
Yeni Nesil Temel Eğitim 
Uçağı
55 adet tedarik edilecek

İlk Teslimat: Haziran 
2018

Uçuş Süresi / İrtifa
24 Saat / 30.000 ft

Boyutlar
Uzunluk: 8 m
Kanat Açıklığı: 17,3 m
Faydalı Yük: 200 kg

ANKAİNSANSIZ HAVA ARACI

Şu ana kadar 6 adet envantere girdi.

YERDEN GÖĞE KADAR MİLLİ
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OMTAS / UMTASORTA / UZUN MENZİLLİ TANKSAVAR FÜZE SİSTEMİ

OMTAS
200 – 4.000 m Menzil

UMTAS
500 – 8.000 m Menzil

Kullanım Seçenekleri
At-Unut 
Atış Öncesi Kilitlenme
At-Güncelle 
Atış Sonrası Kilitlenme

Kara ve Deniz 
Platformlarından ve Tripod 
ile Piyade Tarafından 
Atılabilme 

Hava, Kara ve Deniz 
Platformlarından 
Atılabilme

 %100 Milli Tasarım İlk Savaş 
Gemisi

MİLGEMMİLLİ GEMİ

%65’in Üzerinde Yerlilik

Menzil / Hız / Güç 
3500 nm / 30 kts / 32 MW

Silah Sistemleri
76mm Baş Top
MK 46 Torpido
Harpoon Füzesi
RAM Nokta Savunma Sistemi
12,7mm STAMP Makineli Tüfek

Boyutlar
Tam Boy: 99,5 m
Genişlik: 14,4 m
Su Çekimi: 3,9 m
Ağırlık: 2350 tonTeslimatlar

1. ve 2. Gemi Hizmette
3. ve 4. Gemi Testte
5. Gemi İnşa Aşamasında 

LSTAMFİBİ GEMİ

Yetenekler
Bir Tabur Büyüklüğündeki 
Kuvveti İntikal
Doğal Afetlerde Yardım ve 
Kurtarma

Menzil / Hız  
5000 nm / 18,5 kts 

Boyutlar
Tam Boy: 138.75 m
Genişlik: 19,60 m
Başta Su çekimi: 1,8 m
Kıçta Su Çekimi: 4,75 m
Ağırlık: 7.433 ton 

Taşıma Kapasitesi
1.200 Ton Yük
Çeşitli Zırhlı Araç/Tank
1 Genel Maksat Helikopteri
496 Personel

TCG Bayraktar
TCG Sancaktar hizmette

Tank Çıkarma Gemisi

Milli Tasarım
42 farklı NATO Standardı Testini 
Hatasız Geçen Tek Tüfek

Etkili Menzil / Ağırlık
600 m / 4.200 gr

Atış Sürati 
675 ± 100  
Atım/Dakika

16 binden fazla  teslimat gerçekleştirildi

MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ MPT - 76

YERDEN GÖĞE KADAR MİLLİ
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RÖPORTAJ
"AFRİN ŞEHİR MERKEZİNE, SİVİLLERE ZARAR 

VERİLMEDEN GİRİLMESİ TÜM DÜNYAYA 
VERİLEN BİR MESAJDIR"

YUSUF
  BEYAZIT
Milli Savunma  Komisyonu Başkanı

Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam 
ediyor ve Afrin şehir merkezine girildi. 
Harekâtın önemini değerlendirir misi-
niz?
Kudüs’ün de fethedildiği 637 yılında 
müslümanların hâkimiyetine giren Af-
rin Osmanlı döneminde Kilis’e bağlı bir 
kaza konumundaydı.

Son 20 yıldır terör guruplarının mer-
kezi haline gelen Afrin, Suriye’de baş 
gösteren iç savaş ile de tamamen PKK/
KCK/PYD-YPG'li terör guruplarının Ül-
kemize karşı saldırıların yapıldığı bir 
üst bölgesi haline gelmiştir.

Amerika başta olmak üzere batılı ül-
kelerin DEAŞ'la mücadele adı altında 
2 bin uçak 5 bin TIR dolusu silah yar-
dımı yapılan bu örgütler tarafından bu 

güne kadar Hatay ve Kilis olmak üzere 
sınırlarımıza 700'ün üzerinde saldırı 
yapıldı.

Tüm uyarılarımıza rağmen müttefiki-
miz görünen bu ülkeler çağrılarımıza 
cevap vermediler ve bizim için hayati 
önem taşıyan Afrin'e yönelik bu ope-
rasyonu 20 Ocak 2017 Cumartesi 
günü Türkiye Saati ile 17.00'de Sn. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
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Milli Savunma  Komisyonu Başkanı

doğan’ın talimatı ile havadan başlayan 
bombardımanın ardından, 21 Ocak Pa-
zar günü sabah saatlerinde de kara bir-
liklerinin Suriye'ye girmesiyle devam 
etti.

Önemine gelince; 

Esas sorun Türkiye’nin Güney sınırları 
boyunca az önce belirttiğim örgütlerce 
bir terör koridoru oluşturulmak isten-
mesidir. Türkiye’nin de buna karşı po-
litikalar geliştirerek bu oyunu bozması-
dır. Afrin şehir merkezine sivillere zarar 
verilmeden girilmesi ise tüm Dünyaya 
verilen bir mesajdır. Bu tür operasyon-
larda bizim uyguladığımız hassasiyet 
örneği görülmemiştir dolayısıyla terör 
örgütlerinin vesayeti altında yaşamaya 
çalışan bölge insanının da bizim bu has-
sasiyetimiz neticesinde politikalarımızı 
desteklediği görülmektedir, Türkiye’nin 
sert gücü yanında insani tavrını da orta-
ya koymuştur.

Nitekim ‘Türk Silahlı Kuvvetleri ile 
bölge insanlarından müteşekkil Özgür 
Suriye Ordusu'nun birlikte yürüttüğü 
Zeytin Dalı Harekâtı neticesinde, terör 
örgütlerinin baskı ve zulmünden kurta-
rılan Suriye’lilerin harekâta gönülden 
destek vermesi bu alan daki başarımızı 
göstermektedir. 

TSK ve ÖSO tarafından yürütülen Zey-
tin Dalı Harekâtıyla, Doğu Akdeniz’e 
ulaşmayı hedefleyen ve ABD tarafından 
taşeron olarak kullanılan PKK/KCK/
PYD-YPG’li terör koridorunu tamamen 
engellemiş olduk. 

İşte bu açıdan sınırlarımız ve ötesi gü-
venliğin sağlanması noktasında bizim 
için bir mecburiyetti Afrin Operasyonu.

Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin’de temiz-
lenen alan yaklaşık 2 bin kilometre 
karedir.  Fırat Kalkanı harekâtındaki 
bölgeler ve İdlib’in ardından Afrin böl-
gesinin de teröristlerden temizlenme-
siyle, Ülkemiz güney sınırında yaklaşık 
10 bin kilometre karelik bir alan TSK 
ve ÖSO kontrolünde terör yuvalarından 
arındırılmış oldu. 

Zeytin Dalı Harekâtı’nda önemli bir aşa-
ma tamamlandı. Elbette daha yapılması 

gereken işler var. Afrin yaklaşık 400 bin 
kişinin yaşadığı büyük bir bölge. Biz bu-
rada insani yardım sağlıyoruz ve özel-
likle şehirlerde, sokaklarda ve evlerde 
mayın veya tuzak olmadığından emin 
olmak istiyoruz. Zira PKK/ PYD/YPG’li 
teröristler bu bölgeleri Türkiye’ye yö-
nelik saldırılarda kullandı. Buralarda 
askeri yığınaklar, tüneller yaptılar. Yani 
önümüzdeki günlerde yapılması gere-
ken şeyler var. 

Elimizde Fırat Kalkanı Harekâtı gibi ba-
şarılı bir örnek bulunuyor. Bu harekâtı 
Afrin’in hemen doğusunda bulunan Ce-
rablus, Azez ve Çobanbey bölgesinde 
yaklaşık bir buçuk yıl önce gerçekleştir-
miştik. Burada DAEŞ teröristlerine yö-
nelik operasyonlar gerçekleştirmiş ve 3 
binden fazla teröristi etkisiz hâle getir-
miştik. Aralarında DAEŞ’in kıyamet se-
naryolarında kullandığı Dabık da dâhil 
olmak üzere bu bölgeler güvenlik altına 
alındıktan sonra yerel halka iade edildi. 
Şu anda yerel halk buraları yönetiyor. 
Cerablus bölgesinde, yedi yıldır devam 
eden Suriye iç savaşı süresince başka 
hiçbir yerde olmayan bir şey yaşandı. 
Biz burayı temizledikten sonra Türki-
ye’de bulunan yaklaşık 150 bin Suriyeli 
mülteci evlerine döndü. Bunun Afrin 

bölgesinde de yaşanmasını bekliyoruz. 
Hatta bunu görmeye başladık. Afrin’i, 
PYD/YPG baskısı sebebiyle terk etmek 
zorunda kalan insanlar geri dönmeye 
başladı. Bölge tamamen güvenli hâle 
getirildiğinde geri döneceklerdir. Bir 
noktanın daha altını çizmek istiyorum: 
Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattığımızda 
bazı müttefiklerimiz ve siyasi yorum-
cular sivil kayıplar hakkında endişele-
rini ifade etmişlerdi. Biz çok dikkatli 
davrandık ve sivil kayıpları engelledik. 
Fotoğraflara bakarsanız şehirlerin hiç 
zarar görmediğini fark edeceksiniz. 
Rakka ve Musul gibi yerlerle Afrin 
arasındaki farkı açıkça görebilirsiniz. 
Hava saldırıları konusunda çok dikkat-
li davrandık. Burada hassas bombalar 
kullanıldı. TSK ve ÖSO sivil kayıpların 
yaşanmaması, tarihi ve dini mekânların 
zarar görmemesi için çok dikkatli dav-
randı. Şimdi Afrin bölgesinde istikrarı 
sağlama aşamasına geldik. 

Aynı zamanda insani yardım sağlamaya 
devam edeceğiz ve yerel halkla birlikte 
çalışarak ihtiyaçlarının karşılanması-
nı sağlayacağız. Ancak operasyonun 
önemli bir kısmı başarıyla tamamlandı 
diyebiliriz.
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Zeytin Dalı Harekâtı’nın büyük ölçekte 
yerli silahlarla yapılması hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir?
Afrin Harekâtı'nda havada kullanılan 
silah ve mühimmatların yüzde 56’sı, ka-
rada kullanılanların ise yüzde 92’si yerli 
üretim silah ve mühimmatlarımızdı.

Bunların başında, ilk yerli İHA’mız olan 
Bayraktarın bir yıllık çalışmanın ardın-
dan silahlandırılması ve yeni teknoloji-
lerle geliştirilmesi ile Millî İHA ve Sİ-
HA’larımız Afrin'de terör örgütü PKK/
PYD'ye yönelik başlatılan operasyonda 
ilk kez görev aldı. 

Yerli imkânlarla üretilen bir diğer silah 
gücümüz olan fırtına obüsleri Türk mü-
hendislerce üretildi. Kundağı motorlu 
topçu silah sistemi olan fırtına obüsü, 
tamamıyla Türkiye üretimidir. Tasarımı, 
prototip ve seri üretimi tamamen yurt 
içinde, Türk mühendisleri ve Türk işçil-
leri tarafından yapılıyor.

Özellikle kara harekatlarında büyük 
öneme sahip kirpi araçları da bu ope-
rasyonda kullanılan yerli üretimlerden. 
Kirpiler genellikle askerlerin sevkiya-
tında kullanılıyor. Askerleri mayınlar-
dan ve el bombalarından koruma özel-
liklerine sahip.

Yine Afrin operasyonunda askerimizin 

kullandığı Milli piyade tüfeği MPT-76: 
Türk mühendisler tarafından tasarla-
nan ve dakikada 700 atım yapabilen 
Milli piyade tüfeği MPT76, 600 metre 
menzile sahip.

Zıpkın Radar üssü, havaalanı, kara, 
deniz ve hava kuvvetlerinin sabit te-
sislerinin korunması için geliştirildi ve 
stratejik yerlerin hava tehditlerine karşı 
savunmasını yapıyor

İşte diğer yerli üretim olan silahımız 
SOM; TÜBİTAK SAGE tarafından ge-
liştirilen SOM füzesi, ROKETSAN ta-
rafından tamamen yerli olacak şekilde 
üretildi ve menzili 180 kilometreden 
fazla.

ROKETSAN UMTAS - Tanksavar 
Füze Sistemi UMTAS öncelikli olarak 
taarruz helikopterlerinden kullanım 
için geliştirilen tanksavar füze sistemi. 
Üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji 
ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı 
tehditlere karşı etkili.

ATAK helikopterlerimiz, ALTAY tankı-
mız, ARMA zırhlı muharebe aracımız, 
TSK’ya istihbarat sağlamak amacıyla 
gönderilen GÖKTÜRK uydumuz ve 
daha birçok yerli ve milli üretim savun-
ma sistemi beklenenden çok daha kısa 
sürede biten bu operasyonda etkili ol-
muş, bir anlamda ülkemiz yerli savun-
madaki birikimini test etme imkânını 
da sunmuştur.

Yerli savunma sanayinin ülkemiz açı-
sından önemi nedir? 
Daha önce ki yıllarda hatırlatmak gere-
kirse parasını ödeyerek almak istediği-
niz tabancanın bile kongre vetolarına 
takıldığı günleri yaşadık.

ABD ve batılı ülkelerin savunma sana-
yi alanında faaliyet gösteren firmaların 
mutlak anlamda devlete bağımlı olarak 
hareket ettiklerini, devlet politikaları-
nın izin vermediği durumlarda, 1 lira-
lık malı 10 liraya almaya kalksanız bile 
buna imkân verilmedikleri durumlarla 
karşılaştı ülkemiz.

2002 yılında iktidara geldiğimiz ilk 
günden bu yana her alanda olduğu gibi 
savunma sanayiinin yerli ve millileştiril-
mesi alanında da önemli adımlar atıldı. 

Savunma sanayimiz bu gün yıllık 8 
milyar dolarlık bir üretim kapasitesine 
ulaşmıştır.

Türkiye’nin savunma sanayinde yerlileş-
me oranını yüzde 70’lere yükseltmesi, 
güçlü bir savunma sistemine sahip ol-
ması, bütün krizlerin temel gerekçesini 
oluşturuyor. 

Türkiye son 15 yılda savunma sanayii 
ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin moder-
nizasyonu konusunda ciddi mesafe kat 
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etti. Öyle ki Türkiye bugün 600'ün üze-
rinde milli proje yürütüyor, savunma 
sanayisindeki gelişmenin sürdürülebi-
lirliği açısından önem taşıyan ihracat 
ise geçen yıl yüzde 3.72 arttı. Böylece 2 
milyar dolarlık ihracat rakamını aşarak, 
bugüne kadarki en yüksek dış satım 
rakamını da yakalamış oldu. Milli ve 
yerli projeler, harekât alanını genişletti. 
TSK'nın envanterine giren her yeni ci-
haz Mehmetçiğimizin gücüne güç kattı. 

AK Parti döneminde Tokat’ta yaşanan 
değişimi nasıl değerlendirirsiniz?
Tokat; malumunuz olduğu gibi Yeşilır-
mak   havzasının   bereketli   toprakları   
üzerinde  kurulmuş  olmasının  verdiği  
önemle  5 bin yıllık tarihe sahip önemli  
bir  ticaret  ve  kültür  merkezi  olmuş, 
14 devleti  ve  birçok  beyliği  içerisinde  
barındırmış, önemli bir  Anadolu  şehri-
dir. Bu denli köklü bir tarihi ve kültürel 
geçmişe sahip olmasına rağmen üzü-
lerek söylemek isterim ki maalesef bu 
tarih toprak altında karanlığa terkedil-
mişti. 

2002 yılında AK Parti iktidarımızın ilk 
yılları itibariyle toprak altın da kalmış 
ya da çürümeye terkedilmiş bu kıymetli 
emanetleri gün yüzüne çıkarmak ve res-
torasyonlarına başlamak oldu işimiz.

Tokat merkezde bulunan Mevleviha-
ne, Halef Sultan Zaviyesi, Deveciler 
Hanı, Mahperi Hatun Kervansarayı, 
merkezimizde bulunan Taşhan başta 
olmak üzere 74 camii ve türbe restoras-
yonu ile birlikte birlikte yüzlerce ecda-
dımızın emaneti restore edilerek gün 
yüzüne çıkarılmış ve milletimizin ziya-
ret ve ekonomik katkısı sağlanmıştır.

16 yılda Tokat ta yalnızca tarihi ve kül-
türel yatırımlar değil tabii ki;

Bunlara ulaşımı sağlayan yollar, 1.9 
milyarı aşan ulaştırma ve haberleşme 
yatırımı ile il, ilçe ve köylerimize ulaşan 
karayolu ağını 700 kilometrenin üzeri-
ne çıkardık.

Tokatımız, dünyaca ünlü mağaralarıyla, 
turizme açılan yaylaları, kaplıcaları, ko-
nakları ve her biri hazine değerindeki 
camileri, medreseleri, hanları, hamam-

ları ve son dönem hizmete açtığımız 
kayak merkezimiz ile kanyonlarımız ve 
doğal gölleriyle dünyanın sera iklimine 
sahip Niksar, Erbaa (Kelkit) ovasıyla, 
Kaz Ovası ve Artova’sıyla kültür ve tu-
rizm cenneti haline gelmiştir. 

Tarım ve hayvancılık alanında çiftçimi-
ze 720 milyon TL destekle rekor kırdık. 

Milli tarım projemizle suni tohumlama 
projeleri ile çevre amaçlı tarım arazileri 
projemiz (ÇATAK) ve daha bir çok yay-
gın tarımsal projelerle Tokat tarım ve 
hayvancılık alanındaki hak ettiği yere 
doğru koşmaktadır.

Geleceğimiz çocuklarımız, gençleri-
miz için eğitim alanında Tokat’a son 
16 Yılda 360 milyon TL eğitim yatırımı 
yaptık. En son teknoloji ile donatılmış 
derslikler ve bilişim çağına yakışan bir 
eğitim ortamı sağladık.

1.13 milyar lirayı aşan enerji yatırımı ile 
ilimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yöne-
lik projelerle

385 milyon sağlık alanındaki yatırım-
larımız ile yapılan il ve ilçelerdeki mo-
dern hastanelerimizle 

Toplamda 11 milyar lirayı bulan yatı-
rımlarımızla Tokat’ta ve bunları sonuna 
kadar hak eden ülkemiz de kadirşinas 
milletimizin hizmetkârı olmaya devam 
ediyoruz.

AK Parti’nin girdiği her seçimden za-
ferle çıkmasını nasıl açıklayabiliriz?
AK Parti kurucumuz ve liderimiz Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı döneminden 
başlayarak temelini oluşturduğu insan 
odaklı çalışma prensibi ile AK Parti ik-
tidarımızda tüm Türkiye ve dünyaya ya-
yılan mazlum ve mağdurun yanında ki 
duruşumuzdur bizleri bu güne taşıyan 
ve milletimizin gönlünde yer etmemizi  
sağlayan.

AK Parti yolsuzluk ve yoksulluğun kar-
şısında milletimizin ihtiyaçları doğrul-
tusunda milletimizin teveccühü ile mil-
letimizin kendisi tarafından kurduğu 
bir partidir.

En yakın 15 Temmuz alçak FETÖ 
darbe girişimi gecesi canları pahasına 
tankların, kurşunların önüne çıkıp ve 
iradesine sahip çıkması AK Parti'nin 
milletin partisi olduğunu hatta milleti 
tam da kendisi olduğunu göstermiştir.

Bu gün iktidara geldiğimiz 2002 yılın-
dan bu yana yalnızca ülkemizde değil 
dünyanın dört bir yanında ki mazlum-
ların umudu olmuştur Recep Tayyip Er-
doğan ve Türkiye.

İşte bu sebeptendir ki milletimiz eliyle 
kurduğu partimize gönlünde yer vermiş 
ve 16 yıldır elleri üzerinde zafere taşı-
maktadır.
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RÖPORTAJ
"SEKTÖRDE 2000'Lİ YILLARIN BAŞINDA %18 

OLAN YERLİLİK ORANI BUGÜN %70'LERE 
ULAŞTI"

İSMAİL
     DEMİR
Savunma Sanayii Müsteşarı

Sayın Müsteşarım; son dönemde Cum-
hurbaşkanlığına bağlanması ile daha da 
ön plana çıkan Savunma Sanayii Müste-
şarlığı’nın görevleri ve gerçekleştirdi-
ği başlıca faaliyetler nelerdir? Kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ülke-
mizde savunma sanayi altyapısının te-
sisine ilişkin politikaların tespiti ve bu 
politikaları tatbik etmek üzere 1985 
yılında kurulmuştur.

İlk olarak Savunma Sanayii Geliştir-

me ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(SaGeB) olarak kurulmuş olup 1989 
yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Müsteşarlığımız, 2017 yılında gerçek-
leştirilen düzenleme ile Sayın Cumhur-
başkanımıza bağlanmıştır.

Kanunla belirlenmiş olan TSK ve gü-
venlik güçlerimizin modernizasyonu 
ve Savunma Sanayiinin geliştirilmesi 
ile görevlendirilmiş olan müsteşarlığı-
mız her türlü silah, araç, gereç, sistem 
ve teçhizat ihtiyacını karşılamak için 
araştırma, geliştirme, üretim ve tedarik 

faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu 
ihtiyaçların azami oranda yerli imkan-
larla ve milli projelerle karşılanmasını 
sağlıyoruz.

Müsteşarlığımız, Silahlı Kuvvetlerimiz 
ile güvenlik güçlerimizin yanı sıra uz-
manlık alanına giren konularda talep 
üzerine, diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarının yüksek teknoloji gerektiren 
tedarik ihtiyaçlarının karşılanması faa-
liyetlerini de yürütmektedir.

Müsteşarlığımızın ilk yıllarında yal-
nızca hazır alım modeli ve ithalat gün-
demde iken geldiğimiz noktada büyük 
oranda milli projeler vasıtası ile ihtiyaç-
larımızın karşılandığını söyleyebiliriz.

Savunma Sanayii alanında yükselen bir 
Türkiye görüyoruz. Sizin Türk Savun-
ma Sanayiinin güncel durumu hakkın-
daki değerlendirmelerinizi öğrenebilir 
miyiz?
Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türk Savun-
ma Sanayii bilhassa son 15 yılda büyük 
bir atılım gerçekleştirmektedir. Bu atı-
lımın gerçekleştirilmesinde Müsteşar-
lığımızın öncülüğünde hayata geçirilen 
milli projelerimizin rolü büyüktür. 

Bu hususu bazı rakamlarla açıklamak 
yerinde olacaktır.

Geldiğimiz noktada 2002 yılında yakla-
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şık 1 Milyar ABD doları olan savunma 
ve havacılık cirosu, 15 yılda 6 kattan 
fazla büyüyerek 6 milyar ABD dolarını 
aşmıştır.

Yine aynı dönemde, başlangıçta yalnız-
ca 248 milyon ABD doları olan savun-
ma ve havacılık ihracatı, 15 yılın sonun-
da yaklaşık 8 kat büyüyerek 2 milyar 
ABD dolarına ulaşmıştır.

Neredeyse yok denecek seviyede olan 
AR-GE harcaması ise bu sürede 1,2 
milyar ABD doları seviyesini aşmıştır. 
Böylelikle ülkemizin AR-GE ve tekno-
loji yatırımı yapan sektörleri arasında 
savunma sektörü başat konumuna gel-
miştir.

2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar ABD 
doları bütçeli 66 savunma projesi yü-
rütülürken geldiğimiz noktada yaklaşık 
60 milyar ABD dolarlık hacme sahip 
600’ün üzerinde proje yürütmekteyiz.

Yürütülen projelerdeki yerlilik oranla-
rına baktığımızda ise 2000’li yılların 
başında sektörde %18 oranında yerlilik 
söz konusu iken günümüzde, projeleri-
mizde %70’lere varan yerlilik oranına 
ulaşmış bulunmaktayız.

Savunma Sanayii Projelerinde yerlilik 
oranının %70’lere ulaştığını ifade et-
tiniz. Bu yerlilik oranına ulaşmamızı 
sağlayan projelere örnekler verebilir 
misiniz?
Müsteşarlığımızda daha önce de ifade 
ettiğim üzere 600’den fazla proje yü-
rütüyoruz. Bu projelerimizin her biri 
bu yerlilik oranına katkı sağlayan pro-
jelerdir. Bu projeler; kara araçlarından 
insansız sistemlere, hava ve deniz araç-
larından siber güvenlik ve yazılım pro-
jelerine, hava savunma projelerinden 
motor projelerine, radar, kamera, karış-
tırıcı sistemler gibi elektronik ve haber-
leşme projelerinden uzay ve uydu pro-
jelerine, silah ve mühimmat projelerine 
kadar geniş bir yelpazede yer almakta-
dır. Çok sayıdaki AR-GE projelerimiz bu 
amacı gerçekleştirmeye yönelik temel 
konuları adreslemektedir.

Burada tüm bu projelerimizden tek tek 
bahsetmek tabii ki mümkün değil. An-
cak kamuoyunda yakından bilinen pro-
jelerimizden bazı örnekleri paylaşmak 
isterim:

İnsansız hava araçlarımız ANKA ve 
Bayraktar TB2, ATAK, ATAK II, Öz-
gün Genel Maksat Helikopteri Projesi, 
Yeni Nesil Eğitim Uçağımız HÜRKUŞ, 
HÜRJET, Milli Muharip Uçak, Milli 
Gemimiz MİLGEM, İ-Sınfı Fırkateyn, 
Yeni Tip Denizaltı, Kirpi, Ejder Yalçın 
ve Kobra gibi zırhlı araçlarımız ve ar-
tık seri üretim ihalesinde son aşamaya 
gelmiş olduğumuz Milli Ana Muharebe 
Tankımız ALTAY, Milli Turboşaft, Tur-
bojet, Turbofan motoru ve Zırhlı araçlar 
ile tank güç paketi geliştirme projele-
rimiz ile Milli Hava Savunma sistemi 
geliştirme projelerimiz bunlar arasında 
gösterilebilir.

Projeler arasında Bayraktar TB2 ve 
ANKA’dan bahsettiniz. Bu Projeler hak-
kında daha detaylı bilgi verebilir misi-
niz?
ANKA ve Bayraktar TB2 insansız hava 
araçlarımız teknik olarak MALE (Medi-
um Altitude Long Endurance) sınıfı de-
nen orta irtifa uzun havada kalışlı İHA 
sınıfında yer almaktadır. 

Yaklaşık 24 saat kesintisiz havada kal-

ma kabiliyetine sahip İHA’larımız gece 
ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, 
keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef 
tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaç-
lı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı 
görevleri icra edilebilmektedir. 

Bahse konu projelerimizin yanında ar-
tırılmış faydalı yük ve mühimmat taşı-
ma kapasitesi ile yüksek irtifada daha 
uzun süre istihbarat, keşif ve gözetleme 
görevi icra edebilecek Akıncı İHA ve İn-
sansız Savaş Uçağı Projesi için hazırlık 
çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

Bunun yanında sizlerin de bildiği üze-
re İHA’larımız yerli mühimmatlarımı-
zın entegrasyonu ile silahlı görev ya-
pabilme kabiliyetine de ulaşmışlardır. 
Silahlandırılan ve artık SİHA olarak 
ifade ettiğimiz araçlarımız muharebe 
sahasında aktif olarak kullanılmakta 
ve güvenlik güçlerimize büyük katkılar 
sağlamaktadır. 

İHA ve SİHA’larımızın güvenlik güç-
lerimize sağladığı katkıyı ve harekât 
üstünlüğünü yakın zamanda başarı ile 
tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı’nda 
yakından müşahede ettik.

Zeytin Dalı Harekatında İHA ve SİHA’la-
rımızla birlikte kullanıldığını gördüğü-
müz ATAK Helikopterimizin kabiliyetle-
ri ve özellikleri hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
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ATAK Helikopterimiz Silahlı Kuvvetle-
rimizin taktik ve taarruz keşif helikopte-
ri ihtiyacını karşılamak üzere başlattığı-
mız proje sonucunda İtalyan Leonardo 
Firması ile birlikte geliştirerek envante-
re kazandırdığımız silahlı taarruz heli-
kopteridir. 

Bu helikopterlerimiz daha önce yurt 
dışından tedarik ettiğimiz ve artık kul-
lanım ömürlerinin sonuna yaklaşmak-
ta olan Cobra helikopterlerini ikame 
etmektedir. Mevcut durumda 31’inci 
helikopterin teslimatını yaptığımız dü-
şünüldüğünde ve bu teslimat hızı yurt 
dışından alabildiğimiz helikopter sayısı 
ile karşılaştırıldığında ordumuza yaptı-
ğımız katkı daha iyi anlaşılabilir.

ATAK helikopterimiz, tamamen milli 
görev bilgisayarı, aviyonik ve silah sis-
temleri ile teçhiz edilmiş olup; Cirit, 
UMTAS, L-UMTAS füzelerini kulla-
nabilme kabiliyetine sahiptir. Helikop-
terlerimizin muharebe sahasındaki 
etkinliğini sizin de ifade ettiğiniz üzere 
Afrin’de daha yakından takip ettik. Heli-
kopterimizin muadilleri ile karşılaştırıl-
dığında dünyada ilk sıralarda geldiğini 
söylemek mümkün. 

Ayrıca ATAK projesinden edindiğimiz 
bilgi birikimi ve tecrübe ile ATAK’ın abi-
si olarak nitelendirdiğimiz daha geliş-
tirilmiş kabiliyetlere sahip, tasarımı da 
dahil olmak üzere milli bir helikopter 
geliştirmek için çalışmalarımıza başla-
dık ve bu konudaki projemizde ilk adı-
mı attık. 

Ülkemizin geliştirdiği zırhlı araçlarımı-
zın son durumu ile ilgili değerlendirme-
leriniz nelerdir?
İçinde bulunduğumuz koşullar dikka-
te alındığında zırhlı araçlarımızı kendi 
imkânlarımız ile geliştirme zaruriyeti 
aşikârdır. Bunları düşünerek başlatılan 
birçok proje kapsamında yerli savun-
ma sanayi firmalarımızın da özverili 
çalışmaları ile farklı kabiliyet ve kapa-
sitede çok sayıda zırhlı aracı geliştir-
miş bulunmaktayız. Araçlarımız NATO 
standartlarında mayın ve patlayıcı ko-
rumasına sahip olup her türlü koşulda, 
kahramanca görev yapan askerlerimi-
zin hizmetine sunulmuştur. Zırhlı araç-
larımızın tamamlayıcı unsurları olan 
elektronik sistemler görüntüleme ve 
koruma sistemlerinin entegrasyonu ve 
harekat ihtiyaçlarına göre yeni geliştir-
meler devam etmektedir. 

Ülkemizin yer aldığı coğrafya düşünül-
düğünde denizlerde de güçlü olmamız 
gerektiği görülüyor. Denizlerde güçlü 
olmak için geliştirdiğimiz projeler ne-
lerdir?
Güçlü donanma geleneğimizi sürdür-
me gerekliliği bu coğrafyada var olma-
mızın asli unsurlarındandır. Bu mak-
satla geliştirdiğimiz projelerimizden 
milli gemimiz MİLGEM gurur kayna-
ğımızdır. MİLGEM’in daha da gelişmiş 
İ-Sınıfı fırkateyn projemiz halen devam 
etmektedir. 

Bir tabur büyüklüğündeki kuvveti ana 
üs desteği olmadan kriz bölgelerine 
taşıyabilecek, üzerinde bulunduraca-
ğı zırhlı muharebe araçları, tanklar ve 
hava araçları ile çıkarma operasyonla-
rında kullanılacak en büyük gemi proje-
miz LHD kapsamında TCG ANADOLU 
gemimizin inşa faaliyetleri tüm hızıyla 
sürmektedir.

Denizlerimizdeki enerji, maden ve 
endüstriyel hammadde kaynak ve re-
zervlerinin saptanması, deprem çalış-
malarının yapılması ile deniz seviyesi 
değişimlerinin incelenmesine yönelik 
üzerinde yer alan gelişmiş laboratuvar-
lar sayesinde ileri analiz kabiliyetine 
sahip sismik araştırma gemimiz Oruç 
Reis’i yurt içinde tasarlayıp üreterek 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-
mıza teslim ederek ülkemiz hizmetine 
sunduk. 

Amfibi harekat, araç ve teçhizatları ile 
birlik nakli, ateş desteği, gelişmiş ve 
ileri muhabere, elektronik ve komuta 
kontrol imkânlarıyla harekat ve lojistik 
görevlerine katkı sağlamanın yanında, 
gerektiğinde doğal afet yardım görevle-
rini yerine getirecek imkan ve kabiliyet-
lere sahip tank çıkarma gemi projemiz 
LST kapsamında TCG BAYRAKTAR 
ve TCG SANCAKTAR gemilerimizi 
yurt içi imkanlarla geliştirerek donan-
mamıza kazandırdık. 

Bu projelerimizle beraber sahil güven-
lik arama ve kurtarma gemileri, deni-
zaltı kurtarma ana gemisi, yeni tip kara-
kol botları ile süratli devriye botları da 
yurt içinde yaptığımız ve Deniz Kuvvet-
lerimizde başarı ile görev yapan başlıca 
diğer projelerimizdir. 

Geldiğimiz aşama itibarı ile tüm su üstü 
gemilerimizi yerli olarak tasarlıyor ve 
üretebiliyoruz. Halihazırda yurt içinde 
inşa ettiğimiz yeni tip deniz altımıza ila-
veten milli denizaltılarımızın da tasarı-
mını da gerçekleştireceğiz. 

Afrin’e gerçekleştirilen harekatta 
ağırlıkla yerli mühimmatlarımızın kul-
lanıldığını biliyoruz. Bu mühimmatlar ve 
milli tüfeğimiz MPT-76 hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin taktik teknik 
istek ve özelliklerini sağlayan, muhare-
be ortamında gece ve gündüz, her türlü 
arazi ve hava şartlarında hizmet edecek 
milli piyade tüfeğimiz MPT-76 milli im-
kânlar dâhilinde tasarlanmıştır. 42 fark-
lı NATO standardı kapsamında yapılan 
testleri hatasız geçen tek tüfek olma 
unvanını kazanmış olan MPT-76‘da 
seri üretim başlamış ve bugüne kadar 
16 binin üzerinde tüfek teslim edilmiş 
olup teslimatlar sürmektedir.

Helikopterlerimizde kullanılan UM-
TAS, L-UMTAS, CİRİT; SİHA’larımız-
da kullanılan MAM-C ve MAM-L ile 
savaş uçaklarımızda kullanılan HGK, 
LGK, KGK gibi bir çok mühimmat mil-
li imkanlarla üretilmeye başlanmıştır. 
Artık bu mühimmatlar konusunda yurt 
dışına herhangi bir bağımlılığımızın bu-
lunmadığını söyleyebiliriz.

Ülkemizin hava savunmasını geliştir-
mek için yürütülen projeler nelerdir?
Ülke güvenliğinin sağlanması için et-
kili hava savunma sistemlerine sahip 
olmak olmazsa olmaz ihtiyaçlardandır. 
Hava savunma kabiliyeti çeşitli aşa-
maları içeren kompleks bir sistemler 
bütünüdür. Katmanlı bir sistemler bü-
tünü olması gereken hava savunma 
kavramında en alt katman olan Korkut 
Projesi kapsamında 2019 yılında seri 
üretim teslimatlarına başlayacağız. Al-
çak ve Orta irtifa Hava Savunma Sis-
temleri HİSAR-A, HİSAR-O projeleri-
miz 2020 ve 2021 de sonuçlanacaklar 
bunun tabii uzantısı olan HİSAR-U ise 
(Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi) 
projesi ise başlatılmış durumda. Aynı 
zamanda Uzun Menzilli Hava ve Füze 
Savunma Sistemi tedarik projelerimiz-
le beraber ortak geliştirme ve üretim 
çabalarımız da devam etmektedir.

Ülkemizde geliştirilen zırhlı araç, uçak, 
tank, İHA gibi büyük projelerde kullanı-
lan motorların yerli olarak geliştirilme-
si için yürütülen çalışmalar nelerdir? 
Yakın bir zamanda yerli motorlarımızı 
görebilecek miyiz?

Milli imkanlarla geliştirdiğimiz proje-
lerde yerli motorlarımızın kullanılması-
nın ne derece önemli olduğunun ve bu 
alanda yapılan ithalatın mümkün olan 
en düşük seviyeye indirilmesi gerekti-
ğinin farkındayız. Bu amaçla tüm plat-
form ve füzelerde kullanılan motorların 
yurt içinde geliştirilmesi için projeler 
başlatılmış durumdadır. Öncelikle bir 
sonraki aşamada taktik tekerlekli zırh-
lı araçların hepsinde yerli motor, dişli 
kutusu ve diferansiyel kullanma şartı 
getiriyoruz. 

Yürüttüğümüz motor projelerinden İHA 
motoru yer testlerini tamamlamış olup 
ANKA İHA’mız üzerindeki testleri de-
vam etmektedir. Çeşitli tip füze motoru 
projelerinin bir kısmında kabul aşama-
sına gelinmiş olup diğerlerinde geliştir-
me çalışmaları devam etmektedir. Heli-
kopter motoru (Turboşaft), turbojet ve 
turbofan (İHA, uçak ve füze motorları) 
ile zırhlı araçlar ve Tank için güç paketi 
geliştirme aşamasındadır. Önümüzdeki 
yıllarda her birini aşamalı olarak ürün 
halinde görebileceğiz.

Son zamanlarda Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı’nın, savunma sanayii alanında 
artan oranda yatırım faaliyetlerinde 
bulunduğunu gözlemliyoruz. Bu konu ile 
ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?

Sektörde dinamizm ve teknolojik fark-
lılıklara ihtiyaç bulunan bir dönemde-
yiz. Bunu gerçekleştirmek adına yeni 
fikirlere destek sağlayabilmek ve kritik 
önemdeki teknolojileri millileştirmek 
amacıyla %100 müsteşarlığımız iştira-
ki olan SSTEK A.Ş. kurulmuştur. Bu 
firmamızın misyonu, yeni kurulacak 
şirketler veya mevcut şirketlere ortak 
olmak sureti ile ülke savunması için 
gerekli yüksek teknoloji sistemlerinin 
geliştirilmesi ve üretilmesine katkıda 
bulunmaktır.

Ayrıca müsteşarlığımızca hibrit yakıt-
lı roket teknolojilerinin geliştirilmesi 
amacıyla Delta V A.Ş.; 4.5G ve ötesi 
(LTE) teknolojilerinde milli baz istas-
yonu ürettirip pazarlaması maksadıyla 
ULAK Haberleşme A.Ş.; İHA, uçak ve 
helikopterlerde kullanılan kameraların 
kritik bileşeni olan yüksek teknoloji de-
tektör tasarımı ve üretiminde kabiliyet 
geliştirmek için TRD Mikroelektronik 
A.Ş. ile yarı-iletken teknolojilerinde kri-
tik üretimleri yapmak ve ileri teknolojik 
yeni altyapıları kurmak adına YİTAL 
A.Ş. şirketleri ile TEST ve kalifikasyon 
şirketi, müsteşarlığımız yatırımların-
dandır. İlerleyen dönemde de bu ve ben-
zeri oluşumlara müsteşarlığımız adına 
destek olmaya devam edeceğiz.
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"OMUZ OMUZA GÜÇLÜ TÜRKİYE 
YOLUNDA BİRLİKTE ÜRETMEYE VE 
YÖNETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Radiye Sezer KATIRCIOĞLU
Kocaeli Milletvekili

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı

Geçtiğimiz Mart ayında kamu kurumları ve 
sivil toplum örgütlerinin girişimleriyle düzen-
lenen çeşitli etkinliklerle 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü’nü kutladık. Bu vesileyle tüm kadın-
larımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir 
kez daha tebrik ediyorum. Bu tür özel günler, 
ilgili konunun farklı boyutlarına kamuoyunun 
dikkatinin daha yakından çekilmesi ve konu 
üzerinde daha derinlemesine düşünülmesi 
fırsatını sunmaktadır. Öte yandan, kadınların 
hakları ve sorunları gerek dünyada gerek ülke-
mizde belirli bir gün veya dönemle sınırlandı-
rılamayacak kadar önemli ve üzerinde sürekli 
kafa yorulması gereken bir meseledir. Gerek 
ulusal gerek uluslararası düzeyde verilen tüm 
mücadeleler ve gösterilen çabalara rağmen 
kadınların dezavantajlı konumu maalesef ev-
rensel bir sorun olarak karşımızda durmaya 

devam etmektedir. Eğitimden sağlığa, çalışma 
hayatına katılımdan siyasal yaşamda temsile, 
kadına yönelik şiddetten cinsel dokunulmazlı-
ğa karşı suçlara kadar birçok alanda iyileşme-
ler olmakla birlikte kadınların durumu iste-
nilen düzeyde değildir. Birbirinden karmaşık 
olan bu sorunların çözümü ve her alanda fır-
sat eşitliğinin sağlanması, meseleye ancak bü-
tüncül bir bakış açısıyla yaklaşılması ve kamu 
kurumları, sivil toplum örgütleri ve diğer tüm 
paydaşların çözüme yönelik önerilerini birlik-
te hayata geçirmeleriyle mümkündür.

Partimiz ve hükûmetimiz, bu anlayış içeri-
sinde 16 yıldır kadınlarımızın güçlenmesi ve 
toplumsal hayatta hak ettiği değeri görmesi 
amacıyla bu konuyu öncelikli politika alan-
larından biri olarak görmekte ve var gücüyle 
çalışmalarına devam etmektedir. Geçmişte 
AK Parti hükümetleri döneminde uygulanmış 
diğer plan ve programlarda olduğu gibi 10. 
Kalkınma Planı ve 65. Hükümet Programı 
başta olmak üzere temel politika belgelerin-
de de her alanda kadın erkek fırsat eşitliğinin 
sağlanmasına yönelik amaçlar hedeflenerek 
bu yaklaşım sürdürülmüştür. Henüz arzu etti-
ğimiz seviyede olmamakla birlikte kadın hak-
ları konusunda Türkiye’nin geldiği nokta gayet 
umut vericidir.

Kadın konusu gündeme geldiğinde üzerinde 
durulan temel alanlardan biri eğitimdir. Eği-
tim, hem özgüveni yüksek bireyler yetiştirme-
nin hem de bireylerin sosyal ve ekonomik ha-
yata etkin katılımının anahtarı konumundadır. 
Bu anlayışla, kız çocuklarımızın ilkokuldaki 
net okullaşma oranlarının artırılması, eği-
timin her kademesindeki geçiş oranlarının 
yükseltilmesi ve okul çağındaki kızlarımızın 
eğitim hayatından kopmamaları adına Milli 
Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere kamu 
kurumlarımızın ve sivil toplum örgütlerinin 
girişimleriyle çok önemli çalışmalar, projeler 
ve kampanyalar yürütülmüştür ve yürütül-

meye devam etmektedir. Halihazırda kız ço-
cuklarının ilkokuldaki net okullaşma oranı % 
91.2’dir. Yine bu bağlamda, erken yaşta ve zor-
la evliliklerin önlenmesi konusundaki çalış-
malarımız da devam etmektedir. Buradan bir 
kez daha kız çocuklarımızın eğitim haklarını 
kullanmalarının önündeki tüm engellerin or-
tadan kaldırılması yönündeki hassasiyetimizi 
vurgulamak istiyorum.

Eğitim alanında olduğu gibi sağlık alanında 
da kadınlarımızın sağlık hizmetlerinden etkin 
ve eşit bir şekilde yararlanmaları noktasındaki 
gayretlerimiz devam etmektedir. Başta Sağlık 
Bakanlığımız olmak üzere kamu kurumları-
mız tarafından yürütülen çeşitli programlarla 
özellikle anne ve bebek ölüm oranlarının azal-
tılması, üreme sağlığı hizmetlerinin yaygın-
laştırılması noktasında çok önemli mesafeler 
kat edilmiştir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 
2015 yılı itibarıyla bebek ölüm hızı bin canlı 
doğumda 7.6; 2016 yılı itibarıyla hesaplanan 
anne ölüm oranı yüz binde 14.7’dir.

Kadınlarımızın güçlenmesi ve toplumdaki 
statülerinin yükselmesi açısından üzerinde 
hassasiyetle durduğumuz diğer bir husus ka-
dınların siyasete katılımıdır. Geldiğimiz nokta 
itibarıyla siyasette yer alan kadınların sayı-
sında da belirli oranda bir yükselişin olduğu 
açıktır. 2002 yılında Meclisteki kadın temsili 
yüzde 4 iken, 1 Kasım 2015 seçimleri itibarıy-
la bu oran yüzde 14.73 olarak gerçekleşmiştir. 
Gerek yerel yönetimlerde gerek parlamento 
düzeyinde kadın temsili hala yeterli görülme-
mekle birlikte bu oranların artacağına dair 
inancımız tamdır. Güçlü bir kadın kolları teş-
kilatına sahip AK Parti, kurulduğu günden bu 
yana kadınların aktif bir biçimde her düzeyde 
siyasete katılımını teşvik etmektedir.

Ekonomik hayata katılım da, kadınlarımızın 
yaşadığı sorunların çözümü açısından en 
önemli unsurlardan biridir. İstihdam, kadının 
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ekonomik bağımsızlığına katkıda bulunarak 
sosyal statüsünün güçlenmesine yardımcı 
olur. Aile içinde ve toplumsal yaşamda ka-
dınlar lehine bir dönüşümün önünü açar. Bu 
düşüncelerle, kadın istihdamının her alanda 
artırılmasını sağlamak üzere çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. 2017’de %34 seviyelerinde 
olan kadının iş gücüne katılım oranını 2020’de 
%40 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Ay-
rıca, kararlılıkla yürüttüğümüz çalışmalar 
sayesinde bu oranın gün geçtikçe artacağına 
da inanıyorum. Kadınlarımızın çalışma haya-
tıyla bağlarının kopmaması amacıyla iş ve aile 
yaşamının uyumu noktasında iş kanununda, 
Devlet Memurları Kanunu’nda ve ilgili diğer 
mevzuatta çok önemli düzenlemeler yapılmış-
tır. Analık izni, süt izni, kreş ve gündüz bakı-
mevleri gibi konularda yapılan düzenlemeler 
bu kapsamdadır. Ayrıca, engelli ve yaşlılara 
yönelik hizmetlerin yaygınlaştırılmasına yö-
nelik çalışmalar da bu bağlamda büyük önem 
taşımaktadır. Öte yandan, “kadın işi” “erkek 
işi” şeklinde yapılan ayrım da kadınlarımızın 
istihdam piyasasına katılımını engelleyen bir 
diğer faktör olarak göze çarpmaktadır. Ça-
lışma hayatındaki bu tür kalıpların yıkılma-
sı, kadınlarımızın farklı sektörlerde ve daha 
iyi işlerde çalışmalarının önünü açacaktır. 
Bu bağlamda, kadınlarımızın farklı alanlar-
da çalışmalarına imkân tanıyacak donanımı 
ve mesleki beceriyi elde etmeleri de büyük 
önem arz etmektedir. Kamu kurumlarımızın 
ve sivil toplum örgütlerinin bu yöndeki eğitim 
çalışmalarını çok önemsediğimi belirtmek 
istiyorum. Ayrıca, her platformda olduğu gibi 
burada da kadınlarımıza kendi işlerinin patro-
nu olmaları için cesur ve girişimci olmalarını 
tavsiye ediyorum. İŞKUR ve KOSGEB gibi 
kurumlarımızın gerek eğitim gerek finansman 
noktasında onların yanında olduklarını ifade 
etmek istiyorum. 2023 vizyonumuza ve 2071 
hedeflerimize ancak kadınlar ve erkekler ola-
rak birlikte el ele yürüdüğümüzde ulaşacağız.

Son dönemlerde çocuklarımızla ve kadınları-
mızla ilgili bazı elim olaylara şahit olmaktayız. 
Yapılan hukuki düzenlemelere, alınan önlem-
lere ve başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığımız olmak üzere kamu kurumlarımızın 
tüm çabalarına ve çalışmalarına rağmen ço-
cuklara yönelik cinsel istismar ve kadına yö-
nelik şiddet vakaları maalesef devam etmekte 
ve bizleri derinden yaralamaktadır. Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da ifade ettiği üzere, kadına yönelik şiddet ve 
çocuğun cinsel istismarını dinimizle ve kültü-
rümüzle ilişkilendirmeye çalışmak son dere-
ce yanlıştır. Bu fiiller en ağır suçlardandır ve 
maalesef dünyanın her yerinde, ırk, dil, din ve 
etnik grup ayrımı olmaksızın tüm kadınların 

ve çocukların maruz kaldıkları ortak mağduri-
yetlerdir. Bu sorun alanlarının üzerine bugüne 
kadar olduğu gibi kararlılıkla gitmeye devam 
edeceğiz. Başbakan Yardımcımız Sayın Recep 
Akdağ başkanlığındaki komisyon tarafından 
bu konuda yürütülen çalışmaların da çözüme 
yönelik önemli bir adım teşkil edeceğine ina-
nıyorum. Kanuni düzenleme önerisine ilişkin 
olarak Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
(KEFEK) gereken katkıyı sağlayacaktır.

KEFEK, kadınlarla ilgili tüm bu alanlarda 
çalışmalar yürütmek üzere parlamento düzle-
minde kadın erkek fırsat eşitliğini sağlamaya 
yönelik bir mekanizma olarak 2009 yılında 
5840 sayılı kanunla kurulmuştur. Komisyon, 
TBMM Başkanlığı tarafından kendisine ha-
vale edilen kanun tasarı ve tekliflerini görüş-
mektedir. Ayrıca, kadın erkek fırsat eşitliğinin 
ihlaline ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa dair 
iddialarla ilgili başvuruları incelemektedir. Bu 
yönüyle komisyon, yasama yanında denetim 
fonksiyonu da icra etmektedir. Başvurularda 
yer alan iddialarla ilgili olarak gerektiğinde 
ilgili kamu kurumları ile irtibata geçilerek 
başvuranların sorunlarının çözümüne katkı 
sunulmaya çalışılmaktadır.

Komisyonun bir diğer önemli faaliyet alanı, 
bünyesinde kurulan alt komisyonlar marifetiy-
le yürüttüğü çalışmalardır. Komisyon; kadınla-
rın güçlenmesi, statülerinin yükseltilmesi, ka-
dın haklarının korunması ve kadın erkek fırsat 
eşitliğinin sağlanması bakımından önem taşı-
yan çeşitli konuların çalışılması maksadıyla 
alt komisyonlar kurmakta ve raporlar yayım-
lamaktadır. Alt komisyonlar, gerektiğinde ye-
rinde inceleme de yapmak suretiyle üzerinde 
çalıştığı konuyu her yönüyle ele almakta, ko-
nuya ilişkin sorun alanlarını tespit etmekte ve 
çözüme yönelik önerilerini ortaya koymakta-
dır. KEFEK tarafından bu kapsamda hazırla-
nan raporlar, kamu kurumları ve sivil toplum 
örgütleri için ilgili alana özgü birer başvuru 
kaynağı niteliği taşımaktadır. İçinde bulun-
duğumuz 26. Yasama Döneminde KEFEK’te 
yurt dışında yaşayan kadınlarımız, kırsal alan-
da yaşayan kadınlarımız ve engelli kadınları-
mızla ilgili üç alt komisyon kurulmuştur.

Komisyonumuz, birikim ve tecrübelerinin 
komisyon çalışmalarının etkinliğini artıra-
cağı düşüncesinden hareketle sivil toplum 
örgütleri ve uluslararası kuruluşlarla iş birli-
ğini de önemsemektedir. Bu kapsamda yürü-
tülen ortak projeler mevcuttur. Hâlihazırda, 
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından 
komisyonumuz ve parlamentolararası birlik 
ortaklığında Aralık 2014’te uygulanmaya baş-
lanan Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi 

Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi 
yürütülmektedir. Projenin temel amacı, kadın-
ların her düzeyde siyasi katılımını artırmaktır. 
Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler-
le kadınlarımızın siyasal yaşama katılımını 
teşvik ediyor ve onların bu yöndeki girişimleri-
ni destekliyoruz.

Kadınlarımızın karar alma mekanizmaları ve 
siyasete katılımının artırılması çerçevesinde 
yaptığımız çalışmalardan biri de hayata geçir-
meyi planladığımız siyasi mentörlük projesi-
dir. Projemiz ile kadınlarımızın bu konudaki 
özgüvenlerini artırmak, onları teşvik etmek 
ve cesaretlendirmek hedeflenmektedir. Proje 
kapsamında, merkezi anayasal kurumlar ve 
yerel yönetimler konusunda farkındalık artır-
ma ve bilgilendirme eğitimleri düzenlenmesi, 
TBMM’de ve yerel yönetim birimlerinde ye-
rinde inceleme çalışmaları yapılması öngörül-
mektedir. 2019 yılında yapılacak yerel ve ge-
nel seçimlere doğru ilerlediğimiz bu süreçte 
arzumuz, kadınların siyasal yaşamda temsîli 
bakımından kritik eşik olarak adlandırılan ve 
asgari temsil oranı olarak kabul edilen %30 
seviyesine başta muhtarlıklar olmak üzere 
hem yerel yönetimlerde hem de parlamento 
düzeyinde erişmektir. Bu vesileyle tekrar ka-
dınlarımızı kendilerine güvenle ve cesaretle 
siyasete atılmaya çağırıyorum.

Son olarak, komisyonumuzun kuruluş yıl 
dönümü etkinliklerine değinmek istiyorum. 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun 
kuruluşu, her yıl düzenlenen bir programla 
kutlanmaktadır. Bu programların amacı, ka-
dınlarımızın yaşadığı farklı sorunlara dikkat 
çekmek ve kadın erkek fırsat eşitliği konu-
sundaki farkındalığı artırmaktır. Bu yılki far-
kındalığı artırıcı programın teması, “Kırsalda 
Üreten ve Yöneten Kadın” olarak belirlenmiş-
tir. Bu programla ulaşmak istediğimiz temel 
hedef, kırsalda yaşayan kadınlarımızın kamu 
hizmetlerine erişimi, kırsaldaki kadınların 
güçlenmesine yönelik politikalar geliştirilmesi 
ve kırsal alandaki kadın girişimciliğinin des-
teklenmesi konularına dikkat çekmektir. Prog-
ram kapsamında, önceki yıllarda olduğu gibi, 
temamız çerçevesinde kırsal alanda başarılı 
faaliyetlerde bulunmuş örnek kadınlarımıza 
farkındalık ödülleri verilecektir. Ayrıca, kırsal 
alanda çalışan kişilere yönelik girişimcilik ve 
devlet teşvikleri konusunda Türkiye’nin 81 
ilinden programımıza katılacak kadınlarımıza 
eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Kadını ile erkeği ile yan yana, omuz omuza 
güçlü Türkiye yolunda birlikte üretmeye ve yö-
netmeye devam edeceğiz…



AK PARTİ NİSAN 2018  |  16. YILTÜRKİYE BÜLTENİ 

46

"KADINLAR, İNSANLIĞIN 
ÖĞRETMENİDİR"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdoğan, 
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde-
ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya 
Kadınlar Günü Programı'nda yaptığı konuş-
masına, tüm katılımcıları selamlayarak başla-
dı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ha-
zırlanan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi 
ve Eylem Planı'nın hayırlara vesile olmasını 
dileyen  Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çalış-
manın ortaya çıkmasında emeği geçenlere de 
teşekkürlerini sundu.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü'nü tebrik eden ve tüm kadınları selamla-
yan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Myanmar'da, 
Türkistan'da, Filistin'de, dünyanın dört bir 
köşesinde mağdur, mazlum, muhtaç duru-
ma düşmüş tüm kadınlarımıza Rabb’imden 
sabır ve ihsan niyaz ediyorum.  Anneleri, 
babaları, eşleri, çocukları, yakınları gözle-
ri önünde katledilen, ölümden beter mua-
melelere maruz bırakılan, istismar edilen 
tüm kadınların acılarını yürekten paylaşı-
yoruz.  Tek bir mazlumun ahının dahi arşı 
titretmeye yeteceğine inanan insanlar ola-
rak bu durum karşısında sessiz, tepkisiz 
kalmamız düşünülemez. Nitekim ülkemize 
sığınan ve çoğunluğu kadınlardan, çocuk-
lardan, yaşlılardan oluşan 4 milyon maz-
luma, 7 yıldır kendi kardeşlerimizden ayrı 
tutmayacak şekilde sahip çıkıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya çapında yü-
rüttükleri insani yardım çalışmalarında ön-
celikle hedeflerinin hep kadınlar olduğunun 
altını çizerek, "Ülkemizde de sırf kendi zih-
ninin vehmi olan üstünlük duygusu sebe-
biyle kadınlara kötü muamele eden, hatta 
canına kıyan anlayışlara karşı mücadelemi-
zi de kesintisiz devam ettiriyoruz" ifadesini 
kullandı.

Son 15 yılda aile hayatında, iş dünyasında, 
eğitim, öğretim, sağlık ve diğer tüm alanlarda 
kadınların statüsünü hak ve adalet eksenli bir 
anlayışla yükseltmek için çok önemli çalış-
malar yaptıklarını vurgulayan  Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şöyle devam etti:
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"Anayasamızdaki, kanunlarımızdaki ve 
diğer mevzuatımızdaki eksiklikleri ta-
mamladık, varsa yanlışları düzelttik. Bitti 
mi? Hayır, çünkü bütün bu yasalar sürekli 
güncellenmesi gereken yasalardır. Hayat 
dinamiktir, gelişiyor, bu gelişmeler karşı-
sında 'zaten yapmıştık' diyemezsiniz, gün-
cellemeye mecbursunuz ve güncellemek 
suretiyle de yaşamı yeniden tanzim etmiş 
olursunuz. Tüm konuyla ilgili uluslararası 
sözleşmelere ilk taraf olan ülkeler arasın-
da biz olduk, Türkiye oldu. Başarımızın en 
önemli kriterlerinden biri kadınlarımızın 
istihdamdaki yeridir. İş gücüne katılımları-
nı ve istihdamdaki yerlerini yaklaşık 9 puan 
artırdığımız kadınlarımız bugün hayatın 
her  alanında geçmişle mukayese edileme-
yecek bir yere sahiptir."

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, hem kendi işini 
kuran hem de iş gücüne katılan kadınlara 
çok önemli  destekler verdiklerini, doğum iz-
ninden çocuk bakım hizmetlerine kadar her 
alanda kadınların aile hayatından da taviz ver-
meden çalışmalarına devam edebilmelerini 
sağlayacak düzenlemeler yaptıklarını bildirdi.

Eğitim-öğretimde fırsat eşitsizliğini ortadan 
kaldırmak için kız çocuklarının okula gönde-
rilmesini teşvik edecek pek çok tedbiri hayata 
geçirdiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı  Er-
doğan, başbakanlığının ilk döneminde eşi 
Emine Erdoğan ile Şanlıurfa'dan "Haydi Kız-
lar Okula" kampanyasını başlatmak suretiyle 
okula gönderilmeyen kızların önünü açtıkları-
na değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sayede ilk, orta 
ve lise düzeyinde erkek kız çocuklarının okul-
laşma oranının eşitlendiğine işaret ederek, 
üniversite düzeyinde ise kızların yüzde 44 ile 
yüzde 40 olan erkeklerin önüne geçtiğini söy-
ledi.

Kadınların karar alma mekanizmalarına ve 
siyasete katılımında da tarihi ilerlemeler kay-
dettiklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Er-
doğan, 2002'de parlamentoda 24 olan kadın 
milletvekili sayısının 2015 seçimlerinde 81'e 
yükseldiğini, aynı şekilde belediye başkanı ve 
belediye meclis üyesi sayısında da geçmişe 
göre ciddi ilerlemeler sağlandığını bildirdi.

Akademisyenler içinde kadınların oranının 
yüzde 44, yargı mensupları içinde yüzde 31, 
üst düzey bürokraside ise yüzde 12'yi buldu-
ğunu belirten Cumhurbaşkanı  Erdoğan, bun-
ların yanında daha pek çok alanda pek çok dü-
zenlemeyi de hayata geçirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, bu çerçevede at-
tıkları adımları geleceğe taşımak için Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2018-
2023 dönemini kapsayan Kadının Güçlenme-
si Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlan-
dığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde 
bulundu:

"Ülkemizde ilk defa böylesine kapsamlı 
ve bütüncül bir strateji belgesi ortaya çık-
mıştır. Kadınların ekonomik ve sosyal ha-
yata katılımlarını daha da güçlendirmek 
için gereken tüm planlar, programlar bu 
belgede yer alıyor. Belgenin amaçlarından 
biri de bu konuda çalışan tüm kurumların, 
kuruluşların ve tarafların işbirliği içinde 
hareket etmelerini sağlamaktır. Böylece 
bu belge ile kadınların güçlendirilmesi 
konusunda yapılan ve yapılacak olan  tüm 
çalışmaların dayandığı bir politika rehberi 
ortaya konmuştur. Asıl olan budur, yani bir 
yol haritanız ortaya çıkıyor ve siz de bu yol 
haritanıza göre bundan sonra bu düzeni ku-
racaksınız."

"Ettekraru ahsen velevkane yüz seksen" 
şeklindeki atasözünü hatırlatan  Cumhurbaş-
kanı   Erdoğan, "Yani yüz seksen kere de 
tekrar etsen tekrarda fayda vardır. Bu beş 
temel politika alanında yürütülecek faali-
yetlerin kılavuzu niteliğindedir. Eğitim, sağ-
lık, ekonomi, karar alma mekanizmalarına 
katılım ve medya başlıkları altındaki amaç-
lar, hedefler faaliyetlerin yer aldığı bu bel-
geyi gerçekten ben de çok ama çok önemli 
görüyorum" diye konuştu.

"Benim gözümde kadınlar, insanlığın öğ-
retmenidir" diyen Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
aile içinde kadının kimi zaman görünen, kimi 
zaman görünmeyen belirleyici rolünün öğret-
menlik vasfından geldiğine işaret etti. 

Kadınlarda güçlü bir sezgi olduğunu vurgula-
yan Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Öğretmenlik 
yetenekleriyle birleştiğinde ortaya elleri 
ayakları öpülesi analar, ömür boyu sırtımı-
zı yasladığımız eşlerimiz, gözümüzün nuru 
kızlarımız çıkıyor" dedi.

"Hatice Validemiz 
Sevgili Peygamberimize 
O Gücü, Kuvveti Verdi"

Cumhurbaşkanı  Erdoğan,  Ankara'da gerçek-
leşen HAK-İŞ 7. Uluslararası Kadın Emeği 
buluşmasına yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı-
nı hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Orada da söyledim, 'Buradan ayrıldığınız-
da annenizin ayaklarının altını öpün' dedim. 
Çünkü cennet annelerin ayakları altında. 
'Anneler nazlıdır. Siz öpmeye kalkarsınız, o 
ayağını çeker. Çektiği zaman da, 'Anneciğim 
sen bana cennetin kokusunu çok mu görü-
yorsun' deyin, onun nazına naz ilave edin' 
dedim. Peygamber Efendimizin o hadisin-
de 'Babaların ayakları altındadır' demiyor, 
'Annelerin ayakları altındadır' diyor. Bir 
başka işin önemli boyutu, erkek kadın. Bi-
zim dinimiz, İslam. Sevgili Peygamberimiz 
o görevi üstlendiğinde, eve geldiğinde Haz-
reti Hatice validemiz onun tek dayanağıydı. 
Çünkü Sevgili Peygamberimiz, yetimdi, ök-
süzdü. Her şeyi Hatice validemizdi. Hazreti 
Hatice validemize dayandı. 'Beni örtün' de-
diğinde bir ürpertisi vardı. O anda, Hazreti 
Hatice validemiz sevgili Peygamberimize o 
gücü, kuvveti verdi."

Hazreti Hatice'nin aynı zamanda  Mek-
ke'nin en önemli zenginlerinden olduğu-
nu anımsatan  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
"Sevgili Peygamberimize karşı en ufak bir, 
onun merhamette, şefkatte, 'ben zenginim, 
sen zengin değilsin' , 'güçlü değilsin, fa-
kirsin', böyle bir şeyi olmamış,  tam aksine 
sahiplenmişti.  O dayanışma, bütünleşme, 
Hazreti Hatice validemizin şahsında, bizim 
inancımızda kadını çok farklı yere doğru çı-
karıyor" ifadesini kullandı. 
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“KADINLARIN VAR OLMADIĞI BİR 
DEMOKRASİ MÜCADELESİ, BAŞARIYA 
ULAŞAMAZ"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdo-
ğan'ın eşi  Emine  Erdoğan hanımefendi, 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen 
"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül 
Töreni"nde yaptığı konuşmada, burada 
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 
kutladı.

Bu özel günün, ülkemiz kadınlarına ha-
yırlar getirmesini dileyen  Emine Erdo-
ğan, "Vatanın bekası için, evladını, eşini 
feda eden şehit analarının ve eşlerinin 
derin acısını paylaşıyor, yüce yürekle-
rini hürmetle, muhabbetle selamlıyo-
rum. Rabbim kalplerini teskin etsin, 
şehitlerimizi rahmetiyle kuşatsın. Suri-

ye'nin mazlumları, Filistin’in gözü yaşlı 
kadınları, Myanmar'ın çaresizleri başta 
olmak üzere, mağdur ve mazlum coğ-
rafyalarda yaşayan tüm kadınlar için 
‘8 Mart, umut olsun’ diyorum" şeklinde 
konuştu.

Emine Erdoğan, kadın konusunun, asırlar 
boyunca birçok şekilde konuşulduğunu, 
tartışıldığını dile getirerek, şunları kaydet-
ti:

"Bazen ihtirasların, bazen hak müca-
delelerinin mevzusu oldu. Cinsiyetçi 
bakış, kadın ve erkeği karşı karşıya ge-
tirdi. Oysa kadın ve erkek bir bütünün 
iki yarısıdır. Tıpkı bir kuşun iki kanadı 
gibi. Bir kuş nasıl tek kanatla uçamaz-
sa, insanlık da tek taraflı ilerleyemez. 

Kadınlarını, hayatın çeşitli alanlarından 
men eden toplumlar gelişemez. Özellik-
le müslüman toplumlarda, kadınların 
mahrumiyetleri söz konusu olduğunda, 
fatura genellikle dine kesilir. Oysa hiç-
bir felsefe, hiçbir düşünce, kadına İslam 
kadar hakiki bir mevki vermemiştir. Ka-
dını ve erkeği, birbirinin velisi kılmıştır. 
İslamiyetin ilk dönemlerinde kadın, ge-
rektiğinde toplumun öğretmeni, ticaret 
kervanlarının sahibi, hatta savaşların 
neferi olmuştur. Fakat zaman içinde, 
farklı dini yorumlar, İslam’ın gerçek 
kadın telakkisini tahrif etmiştir. Bugün 
ne yazık ki Müslüman toplumlar, henüz 
Kuran’ın seviyesine yükselememiştir. 
Böyle bir ortamda Türkiye, gerek inanç 
ve kültür kodlarındaki bu özü yeniden 
hatırlayarak, gerekse uluslararası hu-
kuku gözeterek, kadınlarımızı hak ettiği 
mevkiye taşıma azmindedir"

Kadınların olmadığı bir siyasetin, eko-
nominin, bürokrasinin eksik kalacağını 
vurgulayan  Emine Erdoğan, "Kadınların 
var olmadığı bir demokrasi mücadelesi, 
başarıya ulaşamaz. Bugün burada, dal-
galara, fırtınalara direnerek başarı elde 
eden çok sayıda kadın görüyorum. Özel-
likle erkek egemen sektörlerde kadın 
varlığı son derece kıymetlidir. ‘Kadınlar 
yapamaz’ denen alanlarda, cesaretiniz, 
dirayetiniz ile varlık gösterdiniz. Türki-
ye’ye enerji verdiniz. Hepinizi kutluyo-
rum" ifadelerini kullandı.

"Sizlerin Enerjisine 
Tüm Dünya Kadınlarının 

İhtiyacı Var"
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Emine Erdoğan, gelecek yüzyılın en önem-
li konularının çevre, enerji ve kadın olaca-
ğını belirterek, şunları söyledi:

"Kadın gücünü devreye sokabilen top-
lumlar ilerleyecektir. Çevre ve enerji 
gibi, zaman zaman karşı karşıya gelen 
mevzular söz konusu olduğunda, kadın 
varlığı daha da hayati bir önem kazan-
maktadır. Tabiatın dilinden iyi anla-
yan kadınların, enerji sektörüne elinin 
değmesi, çok sayıda duyarlılığı bera-
berinde getirecektir. Taşıdığı çevresel 
hassasiyetler nedeniyle ödüle layık gö-
rülen kadınlarımız olduğunu biliyorum. 
Akademi ile hayatın gerçekleri arasında 
köprüler kurarak, içindeki enerjiyi işte-
ki enerjiye taşıyan kadınlar tanıyorum. 
Yerli kaynakların kullanımını öncele-
yen, ekip çalışmalarını ustaca yöneten, 
yeni istihdam alanları açan hanım ağa-
lar biliyorum. Gerek evinin işiyle meş-
gul, gerekse farklı sektörlerde çalışan, 
ter döken tüm kadınlarımızın emeği 
kutsaldır, hepsi aydınlık geleceğimizin 
mayasıdır. Dünya tarihi, ‘Kadın başıma 
ne yapabilirim?’ yanılgısının karşısında 
dimdik duran Rosa Parks'ları görmüş-
tür. Ordulara kafa tutun Nene Hatun'ları 
yazmıştır. Halide Edip, Birinci Dünya 
Savaşı'nın dumanı hala ülkemizin üze-
rinde tüterken, meşhur konuşmasında 
şöyle demişti: Bütün milletlerin hakları-

nı kazanacağı gün çok uzak değildir. O 
gün geldiği zaman bayraklarınızı alınız, 
bu maksat için canlarını veren kardeşle-
rimizi ziyaret ediniz. Şimdi yemin edin 
ve benimle birlikte tekrarlayın: Yüreği-
mizdeki mukaddes heyecan, milletle-
rin hakları ilan edilinceye kadar devam 
edecektir.' Bugün biz de aynı heyecanla 
haykırıyoruz; yüreğimizdeki mukaddes 
heyecan, Afrikalı, Filistinli, Myanmarlı 
masumların sorunlarını çözünceye ka-
dar devam edecektir."

Geçtiğimiz haftalarda Afrika ülkelerini 
ziyaret ettiklerini hatırlatan  Emine Erdo-
ğan, "Oradaki kadınların, çocukların 
halleri emin olun içimi bir kere daha 
acıttı. Sizlerin enerjisine, heyecanına, 
sadece bu ülkenin değil, tüm dünya ka-
dınlarının ihtiyacı var. Bize düşen, bu 
gücü artırmaktır" dedi.

Emine  Erdoğan, konuşmasını şöyle ta-
mamladı:

"Enerjimizi çoğaltmanın yolu ise, sev-
giden, toplumsal uzlaşıdan geçiyor. 
Gelin güç birliği yaparak, mayasında 
insan sevgisi olan bu enerjiyi, kulakla-
rın duymadığı, gözlerin görmediği so-
runlara kanalize edelim, vicdanın sesi 
olalım. Güç tek başına anlamlı değildir. 
Şiddet için de kullanılabilir. Aslolan bu 

gücü vicdanın, irfanın emrine vermektir. 
Bu düşüncelerle, hayatımıza kattıkları 
yüksek değerle ödül alan tüm enerjik 
kadınlarımızı kutluyorum. Birbirinden 
başarılı kadınlarımız arasında seçim 
yapmak zorunda kalan, ülkemizin me-
darıiftiharı jüri üyelerimize şükranları-
mı sunuyorum. Her biriniz, Türkiye’nin 
2023 hedeflerini güçlendirecek birer 
umutsunuz. Bu ödül gecesinin düzen-
lenmesine öncülük eden ve bizleri, ba-
şarılarıyla göz kamaştıran kadınlarımız-
la tanıştıran Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığımızı yürekten kutluyorum. Bu 
çalışmaya emek veren herkese teşekkür 
ediyorum. Ödüllerin ülkemize hayırlı ol-
masını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum."

Törende 6 dalda verilen ödülleri,  Emi-
ne  Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu, Sabancı Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Güler Sabancı,  Doğuş Gru-
bu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk 
takdim etti. 

Törene, iş, sanat, akademi ve spor dünya-
sından çok sayıda davetli katıldı. 
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DEĞİŞİMİN 
HİKÂYESİNDE 
KENDİ ROLÜNÜ 
BİLMEK

Dünya tarihinin son 400 yıllık dönemi 
neredeyse tüm veçheleriyle etkili bir de-
ğişimin hakimiyetine sahne olmuştur. 
Teknolojik ilerlemeyle birlikte bilimsel 
devrimlerin daha sık görülür hale gelme-
si, beraberinde kaçınılmaz şekilde sosyal 
ve siyasal değişimleri de getirmiş, dünya 
toplumları kendilerini süreklilik içeri-
sinde bir dönüşümün öznesi ve nesnesi 
olarak bulmuştur. Şüphesiz Johann Gu-
tenberg’in, sempatik mimarisiyle bilinen 
Mainz şehrinde, sermaye ihtiyacını çıra-
ğı Fust’tan karşılayarak matbaayı daha 
modern bir şekilde geliştirmesi hayal 
bile edemeyeceği bir değişimin kapısını 
aralamıştır. Dünya artık bilginin kısıtlı ke-
simlerin erişebileceği bir düzenden, kitle-
lerin büyük gelişmelere yön verebileceği 
bir paradigmaya doğru hareket etmiştir. 
1648 Westphalia’sında dönemin Avrupa 
güçlerinin imzaladığı anlaşma ise, bugü-
ne dek süregelen bir devletler sistemini 
doğurmuş, bu durum “ulus-devlet” olarak 
andığımız fenomenin Osmanlımız da da-
hil birçok imparatorluğu uzun vadede et-
kileyeceği bir döngüye sebebiyet vermiştir. 

Küresel hafızada bahsi geçen bu dönem, 
değişimin kadim zamanlarda olduğu gibi 

aralıklarla devam ettiği düzenden çok 
durmaksızın süregeldiği bir tempoyu gös-
termiştir. Değişimin sürekli olduğu tezi gi-
derek daha fazla ağırlık kazanmış, sosyal 
bilimlerin evrimi de bu olguyu okuyabilme 
çabası üzerine gelişmiştir. Değişimin sü-
rekliliğinden çok daha önemli olan yoğun-
luğu 20. yüzyılda adeta toplumları kasıp 
kavurmaya başlamış, dünya tarihi ben-
zersiz şekilde etkili ve hızlı bir gelişmeler 
sarmalına tanık olmuştur. Bu gelişme hızı, 
21. yüzyılda ise büyük mütefekkirlerin 
ahir zaman tanımlamalarını destekler şe-
kilde farklı bir ivmeye ulaşmıştır. Şüphe-
siz ailelerimizin ve bizim hayatımızı etkile-
yen 20. ve 21. yüzyılın değişim furyasının 
temelinde kitle iletişimindeki gelişmeler 
motor görevi görmüştür. Bu durum yaşa-
dığımız anda dahi etkisini göstermekte, 
matbaanın yaygınlaşmasıyla başlayan sü-
reç birkaç yılda bir seviye atlayan internet 
teknolojileriyle günlük hayatın akışını be-
lirler hale gelmektedir.

Değişimin ve buna bağlı olarak yaşanan 
dönüşümün en önemli muhatabı olan 
toplum ve insan, bu radikal durum karşı-
sında bir değerler sınavı vermek zorunda 
kalmaktadır. Kadim tarihimizden kopup 

Alp Cenk Arslan
İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Siyaset Bilimi / TV Haberciliği ve 
Programcılığı 

4. Sınıf
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gelen insani değerlerin muhafaza mı edi-
leceği, yoksa yadsınarak yeni değerler mi 
üretileceğine dönük uzun tartışmada tüm 
çarpıcılığıyla karşımızda durmaktadır. 

Bu çerçeveden bakıldığında Türkiye’nin 16 
yıla yaklaşan AK Parti iktidarları tecrübe-
sini kısıtlı bir iktidar hikayesi olarak değil, 
çağın radikal değişim furyasında değerler 
muhafazası temelli bir sosyolojik dönü-
şüm hikayesi olarak okuyabiliriz. Yakın dö-
nem dünya siyaset tarihi bahsi geçen bü-
yük değişimi koşulsuz sahiplenen ya da bu 
değişimi yok sayarak dünyayı okumak is-
teyen siyasi hareketlerle doludur. Değerler 
siyaseti üretme iddiasıyla yola çıkan AK 
Parti, siyasetlerini günlük pratikler üze-
rinden şekillendiren tüm bu hareketlerden 
farklı bir profil sergilemiştir. AK Parti’yi 
milletin nezdinde değerli kılan, hem deği-
şimi doğru okuyarak onu sahiplenmesi ve 
yönetmesi, hem de bu dönüşümü sağlar-
ken toplumun değerlerini muhafaza etme-
sidir. Bu şekliyle AK Parti, aslında değişim 
sancılarıyla kıvranan dünyanın değerler 
imtihanı konusunda örnek bir modeldir. 

Alman sosyolog ve siyaset biliminin önde 
gelen teorisyenlerinden Max Weber’in mo-
dernitenin -yani bizim bu yazıda isimlen-
dirdiğimiz şekliyle değişimin- dünyada bir 
büyü bozumu yaratacağına dair öngörüsü, 
günümüzde giderek doğrulanmaktadır. 
Rasyonelleşme ve teknolojik gelişmelerin 
bir noktadan sonra insanların tüm değer 
sistemini bozguna uğratacağını öngören 
bu yorum din, millet, nesep fark etmeksi-
zin tüm dünya toplumlarının karşı karşıya 
kaldığı bir fenomendir. Değerler savunuşu-
nu bir an olsun bile bırakmayan, toplumu 
bu doğrultuda dönüştüren, bu dönüşümü 
de dünyayı okuyarak gerçekleştiren AK 
Parti, oldukça zor bir sorumluluğu yerine 
getirmekte, başarılı bir sosyoloji siyaseti 
sürdürmektedir. Bu minvalde toplumun 
krizleri atlatabilme kabiliyetini onu dönüş-
türerek geliştiren Recep Tayyip Erdoğan, 
bahsi geçen denklemde liderliğin önemini 
gözler önüne sermiştir. Recep Tayyip Er-
doğan’ın liderliği, küresel çapta güvenlik 
krizlerinin yaşandığı bu sarsıntılı değişim 

döneminde, Türkiye toplumunu motive 
ederek değişime ayak uydurmasını sağla-
mıştır. 

Tarihten bugüne etkisi katlanarak gelen 
ve bugün son sürate ulaşan büyük deği-
şimin dinamizmle ilişkisi apaçık şekilde 
karşımızdadır. AK Parti ve Recep Tayyip 
Erdoğan siyaseti bu dönemin gereklilik-
lerini, değerlerin yıpratılmasına müsaade 
etmeden karşılamakta bunun için de en 
önemli aracı, dinamizmi öne çıkarmak-
tadır. 16 yıldan bu yana birçok dönüm 
noktası yaşayan, krizlerle karşılaşan ve 
bu krizleri profesyonellikle atlatan AK 
Parti, kadrolarından stratejilerine birçok 
konuda dinamik bir duruş sergilemiştir. 
Elbette bu dinamizmin en önemli unsuru 
gençlik perspektifi ve gençlik enerjisidir. 
16 Nisan halk oylamasında milletvekilliği 
seçim yaşının 18’e düşürülmesi, bugün-
lerde de buna uyumlu olarak yerel yöne-
timler için bir mevzuat değişikliğine gidil-
mesi, AK Parti’nin gençliğin dinamizmini 
ne denli önemsediğinin bir göstergesidir. 
Zira günümüzde dünyanın yaşadığı kao-
tik süreçleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’yle daha profesyonel şekilde kar-
şılayacak Türkiye, siyasette çok daha aktif 
olacak gençliğin dinamizmiyle gücünü ar-
tıracaktır. 

Büyük değişimin değerler muhafazasıyla 
yönetilebilir kılınması için, dinamizmini 
değerlerini koruyarak gösterecek bir genç-
lik, krizler içindeki dünyada Türkiye’nin 
ve yaşadığımız coğrafyanın rekabet üs-
tünlüğünü de artıracaktır. Türkiye küresel 
çaptaki büyük değişim içinde var olma 
mücadelesini güçlenerek sürdürürken, 
her bir genç ferde düşen görev bu hikaye-
deki rolünü bilmek, sorumluluğunun far-
kına varmaktır. Değişimin hikayesi içinde 
üstlenilen görevin sorumluluğuyla hareket 
etmek, bilgi birikiminden ahlaklı davra-
nışlara, vakarlı bir duruştan, durmaksızın 
çalışmaya örnek bir rol model olabilmek 
her gencin birincil hedefi olmalıdır. Zira 
değişim her şeyden çok örnek bir insan 
olabilmeyi gerektirmektedir.

Ak Parti, Aslında 
Değişim Sancılarıyla 
Kıvranan Dünyanın 
Değerler İmtihanı 

Konusunda Örnek Bir 
Modeldir

,,
,,
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ŞEHRIM 2023 
YOLCULUĞU BAŞLADI

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve 
Kültür Başkanlığı, ‘Şehrim 2023’ pro-
jesi ile tıpkı Türkiye’nin 2023 hedefleri 
gibi her şehrin kendine özgü 2023 he-
deflerini ve vizyon planlarını ortaya koy-
mayı hedefleyen çalışmalarına başladı.

Şehir verileri, web tabanlı şehir anket 
çalışması, milletvekilleri ile istişare, 
saha analizi, ‘Şehrim 2023’ otobüsü 
ve ‘Şehir Buluşması’ gibi etaplardan 
oluşan projenin ilk etabı olan ‘Şehrim 

2023’ otobüsleri Cumhurbaşkanı ve AK 
Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından Genel Merkez önünden 
yolcu edildi. Otobüslerin yola çıkmasıy-
la, web tabanı ve mobil uygulama aracı-
lığıyla şehre yönelik görüş ve önerilerin 
alındığı anket çalışması da ulusal ve 
uluslararası erişime açıldı.

Şehrim 2023 İle Türkiye’de Bir İlk 
Gerçekleştirildi 

Şehrim 2023 otobüslerinin yolcu edil-
me töreninde konuşan Cumhurbaşkanı 
ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 
“Şehrim 2023, yalnızca bugüne değil 
2023'e bir ön yatırım olarak da devam 
eden bir adım. Şu ana kadar da bu tür 
adımları atan herhangi bir siyasi parti 
yok. Bu otobüslerimiz doğu ve batıya 
gitmek suretiyle, bu genç, dinamik, 
altyapısı güçlü kadroyla şehirlerimizi 
dinleyecekler, şehirlerimizin görüşle-
rini tespit edecekler. Oradaki halkı-

"BİR ŞEHRİ ANLAMANIN EN İYİ 
YOLU O ŞEHRE GİDEN YOLDUR"
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mızın hayallerini, beklentilerini tespit 
edecekler. Görüşler, tespitler çok çok 
önemli. Bize bir geri bildirim oluştu-
racaklar. Parti olarak çalışmalarımızı 
olgunlaştıracağız. 2019 seçimlerine 
ön bilgilerle girme fırsatı bulacağız” 
açıklamalarında bulundu. Cumhurbaş-
kanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdo-
ğan, konuşmasının ardından otobüsün 
direksiyonuna geçti.

Proje, ‘Bu Şehir Benim’ Diyenlerle Yo-
luna Devam Ediyor

Proje hakkında açıklamalarda bulunan 
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve 
Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan 
şu ifadelere yer verdi;

“Kadimden beslenerek geleceği inşa 
etmenin şehirlerle mümkün olduğu-
nun bilincindeyiz. Her alanda olduğu 
gibi şehircilikte de ‘emanet’ kavramı-
na çok önem veriyoruz. Yüzyılların 

birikimi ile inşa edilmiş şehirlerimizi 
gelecek nesillerimize en iyi şekilde 
ulaştırma, geleceğe taşıma misyonu-
nu AK Parti olarak üstleniyoruz. Şe-
hirler; insanlara dokunmalı, hayaller-
den fikirlere, duygulardan inançlara 
kadar medeniyet değerlerini taşıya-
rak, özgün hedeflerini belirlemelidir. 
Şehrim 2023 otobüslerimiz Cum-
hurbaşkanımız ve Genel Başkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif-
leriyle Genel Merkezimiz önünde ger-
çekleştirdiğimiz törenle biri doğuya, 

biri batıya doğru hareket etti. Sayın 
Cumhurbaşkanımız, otobüsümüzün 
direksiyonuna geçerek projemize 
güçlü desteğini bir defa daha ifade 
etmiş oldu. İlk olarak Bursa ve Van’a 
giden ‘Şehrim 2023’ otobüslerimiz 
Gaziantep, İstanbul ve Balıkesir’in 
büyük meydanlarında o şehirde ya-
şayanlarla bir araya gelerek şehri en 
iyi bilenlerin, o şehirde yaşayanların 
çevre, şehir ve kültür başlıklarında 

şehrine ilişkin hayal, görüş, öneri ve 
taleplerini dinledi. ‘Şehrim 2023’ oto-
büslerimizin uğradığı şehirlerimizde 
şehrin tüm dinamiklerinin bir araya 
geldiği ‘Şehir Buluşması’na Bursa ile 
başladık. Bursa’dan sonra sırasıyla 
Gaziantep ve Balıkesir’de yoğun bir 
ilgiyle gerçekleştirdiğimiz Şehir Bu-
luşması’nda sivil toplum kuruluşları 
temsilcilerinden engellilere, gençler-
den iş dünyası temsilcilerine, kanaat 
önderlerinden Kent Konseyi’ne katı-
lımcılarımızın şehirlerine dair görüş, 

öneri ve hayallerini dinledik. ‘Şehir 
Buluşması’ etkinliğimizin en önemli 
çıktısı, şehirde yaşayan tüm paydaş-
ların şehre duydukları güçlü aidiyet. 
Bunu çok anlamlı ve değerli buluyo-
ruz. ‘Bu şehir benim’ diyenlerin kat-
kılarıyla gelişen ‘Şehrim 2023’ pro-
jemizin şehirlerimiz ve ülkemiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum.”
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KADIN KOLLARI 
KİTAP OKUMA ETKİNLİKLERİ

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları ola-
rak tüm illerimizde Nisan 2016 tarihinden 
bu yana yürüttüğümüz ‘’Kitap Okuma’’ 
çalışmaları her ay düzenli olarak devam 
etmektedir.

Kitap okumayı teşvik ederek, teşkilat men-
suplarımızın yetkinliğinin arttırılması, 
Türkçenin doğru ve güzel kullanılması, an-
latım becerilerinin geliştirilmesi, çevre ve 
ailelerine de okuma alışkanlığı konusunda 
katkı sağlayabilmeleri amaçlanan çalış-
mamız, tüm illerde Kadın Kolları AR-GE 

Birim Başkanlarımızın koordinasyonu, gö-
nüllü teşkilat mensuplarımızın katılımı ile 
yürütülmektedir.

Nisan 2016 Şubat 2018 döneminde 
16 farklı eser 554 okuma çalışmasında 
13366 teşkilat mensubumuz tarafından 
okunup değerlendirilmiştir.

Kutlu Doğum Haftası münasebeti ile İs-
kender Pala’nın “Bülbülün Kırk Şarkısı” 
eseri ile başlanan çalışmamız farklı eser-
lerle devam etti. Teşkilat mensuplarının 

kişisel gelişimine katkı sağlayacak, tarih 
ve dava bilincini güçlendirecek olan eser-
ler ve dünya klasiklerinden eserler, zaman 
zaman da gündeme uygun düşen eserler 
seçildi. Cumhurbaşkanımızın tavsiye etti-
ği Falih Rıfkı Atay’ın “Zeytindağı”,  Sezai 
Karakoç’un “Diriliş Neslinin Amentüsü” 
George Orwell‘ın "Hayvan Çiftliği" isimli 
eserleri de okundu, değerlendirildi.

Nisan 2016 itibariyle teşkilatlarımızın ka-
tılımı ile okunan kitaplarımız:



AK PARTİ NİSAN 2018  |  16. YIL

55

►Nisan 2016: Bülbülün Kırk Şarkısı - İs-
kender Pala 
►Mayıs 2016: Sokağa Açılan Kapı - Ahmet 
Günbay Yıldız 
►Haziran 2016: Umrandan Uygarlığa - Ce-
mil Meriç
►Temmuz 2016: Hayvan Çiftliği - George 
Orwell  
►Ağustos 2016: Beş Şehir - Ahmet Hamdi 
Tanpınar 
►Eylül 2016: Tarihimizden Yaşanmış Öy-
küler - Yavuz Bahadıroğlu
►Ekim 2016: Üşenme Erteleme Vazgeçme 
- Ahmet Yıldız 

►Kasım 2016: Ak Zambaklar Ülkesinde- 
Grigory Petrov  
►Aralık 2016: Zeytindağı – Falih Rıfkı 
Atay  
►Ocak 2017: Diriliş Neslinin Amentüsü – 
Sezai Karakoç 
►Şubat 2017: Babam Abdülhamid- Şadi-
ye/Ayşe Osmanoğlu 
►Mart - Nisan 2017: Gül Yetiştiren Adam - 
Rasim Özdenören 
►Mayıs 2017: İnsan Ne İle Yaşar - Tolstoy  
►Haziran 2017: Ey Oğul - Gazali   
►Temmuz 2017: Son Kale - Ahmet Günbay 
Yıldız  

►Ağustos 2017: İyiler Ölmez - Mustafa Kut-
lu  
►Eylül 2017: Aynadaki Yalan - Necip Fazıl 
Kısakürek
►Ekim 2017: Çöl ve Deniz – Sibel Eraslan
►Kasım 2017: Şeker Portakalı - Jose Ma-
uro De Vasconcelos
►Aralık 2017: Arzın Kapısı Kudüs - Tal-
ha Uğurluer / Anneler ve Kudüsler - Nuri 
Pakdil 
►Ocak 2018: Kutul Amare 1916, Vahdet-
tin Engin - Muzaffer Albayrak - Fahreddin 
Paşa, İsmail Bilgin



AK PARTİ NİSAN 2018  |  16. YILTÜRKİYE BÜLTENİ 

56

18. DÖNEM SİYASET 
AKADEMİSİ BAŞLADI

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 
Genel Merkezde düzenlenen, "18. Dö-
nem Siyaset Akademisi" açılışında ko-
nuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Dağ,  konuşma-
sında, partinin ilkeli bir siyaseti kendisine 
gaye olarak belirlediğini ve bu bilinçle si-
yasetin çıtasını yukarılara çıkartmak  için 
her zaman üst düzey bir çaba sarf ettiğini 
söyledi.

Eğitim alanında yapılan faaliyetlerin AK 
Parti’ye siyasi bir okul hüviyeti kazandır-
dığını belirten Dağ, “Parti  içi siyasi bi-
linçlenme ve eğitime ayrılan mesaiyle 
ülkemizin birçok siyasetçi kazanmasına 

vesile olmuştur. Çünkü  partimiz, genç-
lik kollarından ana kademeye kadar her 
birimiyle siyasi eğitimin mütemadiyen 
tebarüz ettiği bir yapılanmaya sahiptir” 
dedi.

"En yüksek katılım Bursa'dan"

Dağ, 18. Dönem Siyaset  Akademisi ders 
programında, dış politika, ekonomi, Türk 
siyasal hayatı, sosyal medya kullanımı 
konularının yanı sıra ilk defa müfredata 
ekledikleri "toplumsal yapı" ve "aile ku-
rumu", "irfan dersleri" gibi konuların da 
yer aldığını söyledi.

Dağ, "1919'dan 2019'a milletin emrin-

de aydınlık geleceğe" sloganıyla yapılan 
2018 yılı siyaset akademisi eğitim progra-
mının, 29 il ve 30 bölgede 6 bin 346 ka-
tılımcıyla eğitim faaliyetlerine başladığını 
kaydetti.

Bu dönemin istatistik verilerine bakıldı-
ğında, en genç illerin 32 yaş ortalamasıy-
la Şırnak  ve Karaman olduğunu belirten 
Dağ, "En yüksek katılım Bursa ilimizde 
630 katılımcı, ikinci sırada da Ankara 
ilimiz 541 katılımcı bu derslere girmiş-
tir. Bu dönem ilk defa Hakkari, Kırklare-
li, Muş ve Şırnak'ta siyaset akademimiz 
açılacaktır. Şırnak  450 katılımcıyla yo-
ğun bir talep almıştır." ifadesini kullandı.
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AK PARTİ 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET MEHDİ 
EKER’İN KKTC ZİYARETİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı M. 
Mehdi Eker temaslarda bulunmak üzere 
gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
(KKTC), başkent Lefkoşa’da bulunan AK 
Parti Temsilciliğini ziyaret etti ve bölge-
deki sivil toplum kuruluşlarından tem-
silciler ile bir araya geldi.   

2019 yılında yapılacak seçimlerde yurtdı-
şı temsilciliklerinin önemini vurgulayan 

Eker, "Tüzüğümüzde yurt dışı temsil-
ciliklerimiz öngörülüyor. Brüksel'den 
sonraki ilk temsilcilik de Lefkoşa'da 
KKTC'de açıldı" ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirci'nin AK Parti Lefkoşa 
Temsilcisi olarak atandığını kaydeden 
Eker, "Buradaki faaliyetler siyasi parti 
çalışmaları açısından önemlidir. Burada 
yaşayan soydaşlarımız var ve bir kısmı 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı unvanı-
nı koruyor. Seçimlerde oy kullanmaları 
da söz konusudur. Biz burada hem parti-
mizin gücü, hem de kullanılacak oyların 
artması için faaliyet göstereceğiz. Siyasi 
parti olarak kadrolarımızda bu manada 
faaliyet gösteren arkadaşlarımızın yetiş-
mesi çok önemlidir. Seçim süreçlerinde 
aktif olarak saha çalışmaları yapacağız 
ama bu çalışmalar sadece seçim zama-

nını kapsamayacak. Teşkilat bünyesin-
de çalışacak olan kardeşlerimiz tüm bu 
güzel faaliyetlerini sürekli hale getire-
ceklerdir" açıklamasını yaptı.

Eker, Türkiye'nin Kıbrıs'ta kalıcı, adil, 
onurlu, iki taraflı, iki toplumlu bir çözü-
mü desteklediğinin altını çizerek, "Türki-
ye her zaman bunun oluşması için ma-
sadaydı. Her seferinde masadan kaçan 
taraf Rumlar oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının daha mü-
reffeh, daha özgür yaşaması için bütün ça-
baları desteklediğini ve desteklemeye de-
vam edeceğini dile getiren Eker, "Türkiye, 
KKTC’ye Su Temini Projesinde olduğu 
gibi birçok projede daha destek verme-
ye devam edecektir” diye konuştu.
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ŞAHİN: "21. YÜZYIL, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
YÜZYILI OLACAKTIR"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ma-
mak Belediyesince düzenlenen Yerel Bu-
luşmalar İstişare Toplantısı’nda yaptığı ko-
nuşmasında Zeytin Dalı Harekatı’nda görev 
alan Mehmetçik'e başarılar diledi.

Türk ordusunun bütün mazlum ve mağdur 
milletlerin umudu olduğuna dikkati çeken 
Şahin, "Bugün Türk ordusu İslam'ın son 
ordusudur. Onun için bizlerin duaları on-
lara zırh, kalkan olsun. Hiç şüphesiz ki 
gerektiğinde genciyle, yaşlısıyla, kadınıy-
la, erkeğiyle hepimiz cepheye koşmaya 
hazırız. Ancak şu anda kahraman ordu-
muz vaziyeti layıkıyla kontrol etmiş, Af-
rin şehir merkezini terör unsurlarından 
temizlemiş durumdadır" diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda tek amacın sınırla-
rın ötesindeki terör unsurlarını temizlemek 
ve ülkenin huzurunu, refahını ve sükununu 
tesis etmek olduğunu vurgulayan Şahin, 
"Bizim hiç kimsenin tek bir karış topra-
ğında gözümüz yok. Bizim hiç kimsenin 
huzurunda, sükununda gözümüz yok. 
Ancak bizim topraklarımıza göz koyan-
lara, huzurumuzu, sükunumuzu bozmak 
isteyenlere de asla ve asla gösterecek to-
leransımız yok. Bu bilinçle uluslararası 

hukuktan doğan haklarımızı kullanarak, 
bu harekâtımızı sürdürüyoruz ve sür-
dürmeye de devam edeceğiz" ifadesini 
kullandı. 

Şahin, sivil toplum kuruşlarının önemini 
dile getirerek, örgütlenmenin önündeki en-
gelleri kaldıracak reform niteliğinde çalış-
malar gerçekleştirdiklerini bildirdi. 

"Milletimizin Gösterdiği Hedefler 
Doğrultusunda Siyaset Yapıyoruz"

Genel Sekreter Şahin, AK Parti'nin mille-
tin gösterdiği hedefler doğrultusunda siya-
set yaptığını ve bir Anadolu hareketi oldu-
ğunu söyledi. 

"Bizler dünyamızı bir güneş gibi aydınla-
tan medeniyetimizin günümüzdeki san-
caktarları, bayraktarları olmaya ahdet-
miş bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz" 
diyen Şahin, Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti'ni ilelebet payidar kılmak için gece gün-
düz demeden çalıştıklarını belirtti.

Şahin, AK Parti'nin herhangi bir etnik, 
inanç veya ideoloji grubunun partisi değil, 
tüm vatandaşların ve Türkiye'nin partisi ol-

duğunu vurgulayarak, şu değerlendirmeler-
de bulundu: 

"Bugün Türkiye bölgesel bir güçtür. Bu-
gün Türkiye istikrar abidesi bir ülke ola-
rak küresel bir aktördür. Hiç şüphesiz ki 
bizi yolumuzdan döndürmeye çalışanlar, 
ayağımıza pranga vurmaya çalışanlar, 
bizi hedeflerimizden uzaklaştırmaya ça-
lışanlar var. Ancak bizi asla yolumuzdan 
döndüremeyecekler. Bizi 2023, 2053, 
2071 hedeflerimizden asla uzaklaştı-
ramayacaklar. Bizim siyasi anlayışımız 
şudur. Ülkemizin her bir santimetre-
karesinde huzuru, refahı, sükunu tesis 
etmek, güçlendirmek, ekmeğimizi daha 
büyütmek, yaşam kalitemizi daha da 
yükseltmek."

Türkiye'nin mazlum ve mağdurların da 
umudu bir ülke olmasından dolayı daha 
fazla çalışmaları gerektiğini belirten Şahin, 
"21. yüzyıl, Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı 
olacaktır. 21. yüzyıla damgasını vuran 
devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ola-
caktır. Bundan en küçük bir tereddütü-
müz yok" dedi. 
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KAVAKCI: “ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE 
İNANIYORUZ”

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Ge-
nel Başkan Yardımcısı Dr. Ravza Kavakcı 
Kan, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişi-
mi davalarına ilişkin Ankara Sincan Ceza 
ve İnfaz Kurumları Kampüsü’nde basın 
açıklaması yaptı. Şehit yakınları ve gazi-
lerin de yer aldığı basın açıklamasına, AK 
Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcıları, 
milletvekilleri, teşkilat üyeleri ile STK üye 
ve temsilcileri de katıldı. 

AK Parti teşkilatı olarak, sivil toplum ku-
ruluşlarıyla 81 milyonun yaşama hakkına 
yönelik darbe girişiminin davalarını yakın-
dan takip ettiklerini vurgulayan Kavakcı, 
ara verilen Akıncı Üssü ana davasına Ni-
san ayından itibaren devam edileceğini, 
16, 17, 18, 19, 20 ve 24’üncü adliyelerde 
ise duruşmaların sürdüğünü bildirdi.

15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimiyle 
alakalı davaların, bir kısmında sanık sa-
vunmalarının alınmaya devam ettiğini, bir 
kısmında ise mütalaaların verildiğini ha-

tırlatan Kavakcı, “Adaletimiz ilmek ilmek 
örülüyor. Çok dikkatli bir şekilde gidili-
yor ki bu hain darbe girişiminin failleri 
bulunsun ve bütün failler cezasını alsın, 
en sağlıklı netice alınsın” değerlendirme-
sinde bulundu.

Kavakcı, gazilere ve şehit ailelerine destek 
vermek adına FETÖ’nün darbe girişimine 
ilişkin davalarda adaletin tecellisinin ta-
kipçisi olduklarına dikkati çekti. 

AK Parti olarak en kısa zamanda en sağ-
lıklı neticelerin alınmasını beklediklerini 
dile getiren Kavakcı, “Adaletin tecelli 
edeceğine inanıyoruz. Bu darbe girişi-
mine en ufak katkısı olan dahi adalet 
önünde cevap verecek” dedi.

Türk milletinin 251 şehidi ve 2194 gazisi 
ve milyonlarca isimsiz kahramanıyla dar-
beye dur dediğini aktaran Kavakcı, ada-
letin tecellisiyle şehitlere ve gazilere olan 
minnet borcunun biraz daha hafiflemiş 

olacağına vurgu yaptı.

15 Temmuz’da Türkiye tarihinin en ka-
ranlık ve en uzun gecesinin yaşandığının 
altını çizen Kavakcı, sözlerini şu şekilde 
sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 
darbecilere karşı göğsünü siper eden bu 
kahramanların sayesinde bugün Türki-
ye hiçbir aksaklık olmadan büyümeye, 
gelişmeye ve dünya mazlumlarının ümi-
di olmaya devam ediyor.”

“Afrin zaferinden sonra başka zaferlere 
imza atacak olan, bizler hayat hakkımı-
zı rahatlıkla kullanabilelim diye hayat 
haklarından gözlerini bile kırpmadan 
vazgeçmeye hazır olan kahraman Meh-
metçik’imize de selam gönderiyoruz. 
Ailelerine şükranlarımızı arz ediyoruz” 
ifadelerini kullanan Kavakcı, tüm şehitlere 
Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diledi.
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DEMİRÖZ: “BİZİM BAŞARILARIMIZIN 
ARKASINDA MİLLETİMİZLE KURDUĞUMUZ 
GÜÇLÜ İLİŞKİ VAR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bit-
lis Milletvekili Vedat Demiröz, Kırklareli İl 
Özel İdaresi Cazibe Merkezi’nde düzenle-
nen "18. Dönem Siyaset Akademisi"nin 
açılışında konuştu. 

AK Parti’nin siyasetin çıtasını yukarılara 
çıkarmak için her zaman üst düzey bir 
çaba sarf ettiğini anlatan Demiröz, “Par-
timizin bugüne kadar yetiştirdiği siya-
setçiler, Türk siyasetine yeni bir soluk 
getirdi. Bizler adeta bir eğitim kurumu 
gibi çalışarak, geleceğin Türkiye’sinin 
şekillenmesinde etkin rol üstlenecek bi-
reyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü 
siyaset, gayret edilerek, çaba sarf edile-
rek geliştirilmesi gereken bir müessese. 
Ülkemizin genç, başarılı, heyecanlı siya-
setçilere ihtiyacı var. Bu nedenle seçme 
ve seçilme yaşını düşürdük. Akademi-
deki eğitimlerden sonra, siyaset arena-
sında önümüzdeki günlerde gençlerimi-
zin sayısının inşallah daha da arttığını 
göreceğiz.” dedi.

Siyaset Akademisi’nin tüm vatandaşlara 

siyasal ve kültürel donanım kazandırarak, 
siyasi hassasiyetleri olan, sorumluluk sa-
hibi vatandaşlar yetiştirmeyi kendine bir 
görev edindiğini belirten Demiröz, katılım-
cılara başarılı bir siyasetçinin özelliklerini 
anlattı: “Siyaset yapan insan öncelikle 
sosyal olmalı, insanlara güler yüzle yak-
laşıp, onların dertleriyle dertlenmelidir. 
Siyasetçi doğru ve dürüst olmalı, aynı 
zamanda 'zor günün dostu' olmalı. Si-
yasete girdiğiniz zaman hedefiniz sa-
dece seçilmek veya birileriyle rekabet 
ederek onları geçmek olmamalı. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade 
ettiği gibi “Derdimiz makamdan güç al-
mak değil, makamı güçlü kılmak” olma-
lı. Milletimizin beklentilerini, isteklerini 
iyi okuyacağız ve iyi anlayacağız. Bizim 
başarılarımızın arkasında milletimizle 
kurduğumuz güçlü ilişki, ondan aldığı-
mız büyük destek var. " 

“Bugüne kadar hayal dahi edilemeyen 
hizmetleri hamdolsun biz gerçeğe dö-
nüştürdük”

Millete hizmet yürüyüşünde 16. yılını ge-
ride bırakan Ak Parti’nin, gücünü ve dina-
mizmini korumak için, değişim ve yenilen-
meye büyük önem verdiğinin altını çizen 
Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, sözle-
rini şöyle tamamladı : “Durmaksızın, din-
lenmeksizin çalışarak, bugüne kadar 
hayal dahi edilemeyen hizmetleri ham-
dolsun biz gerçeğe dönüştürdük. Türki-
ye bugün, önlenemez bir yükselişte. Kişi 
başı milli gelir açısından dünyada 17. sı-
radayız. İnşallah bu ülkeyi hep birlikte 
adım adım daha da ileriye taşıyacağız. 
İşte bu yüzden birileri rahatsızlık du-
yuyor. 80'li yıllardan beri içimize nifak 
sokmaya çalışıyorlar. Ama bizim insanı-
mız bin yıldır aynı topraklarda kardeşçe 
yaşıyor. Sınırımızda Amerikan bayrağı 
altında bize karşı çarpışanları da artık 
herkes biliyor. Şükürler olsun, biz öyle 
bir ülkeyiz ki, birlik beraberlik içinde, 
yeri geldiğinde vatanımız için gözümüzü 
kırpmadan şehadete koşabiliyoruz. 780 
bin kilometrekare tek vatan ve tek dev-
let, kimse bölemedi ve bölemeyecek." 
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ÇALIK: "TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 521 BİN 
YAŞLIMIZA VE ENGELLİMİZE EVDE BAKIYORUZ"

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar 
Başkanlığı öncülüğünde 81 ilin sosyal po-
litikalar başkanlığı, 18- 24 Mart tarihleri 
arasında kutlanan Yaşlılar Haftası’nda çı-
narlarımızı eş zamanlı olarak ziyaret etti, 
hayır dualarını aldı. 

Genel  Merkez  Sosyal Politikalar Başkan-
lığı, Ankara’daki ziyaretlerinin ilkini Recep 
Tayyip Erdoğan aşığı olan 75 yaşındaki 
İsmet Dal ile yaptı. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan bol bol 
sevgiyle bahseden Dal, ziyaretten duyduğu 
mutluluğu sık sık dile getirdi. Çalık’ın ikin-
ci durağı ise Mercan ailesi oldu. Geçirdiği 
kaza sonucu tekerlekli sandalyede yaşamı-
nı sürdüren 73 yaşındaki Emine Mercan’ı 
ve engelli kızı Sevgi’yi ziyaret eden Çalık, 
‘’Hükümetimizin etkin politikalar sonu-
cunda devletimizin evde sağlık ve evde 
bakım desteği sayesinde Mercan ailemi-

zin hayatının kolaylaşması beni oldukça 
mutlu etti’’ ifadelerini kullandı. 

Evde hem engelli kızı hem de eşi Emine 
Mercan’ın sağlık durumu hakkında Mer-
can’ın eşinden bilgi alan Çalık, ailenin kul-
landığı ilaçları kontrol  etti. Ailenin sağlık 
kontrollerinin yapılması, evlerinin temiz-
lenmesi için yetkililerle görüştü. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık 
Bakanlığı’nın engellilerle ilgili yeni bir 
düzenleme yaptığını belirten Çalık, uzun 
süreli hasta olan ve geri dönüşü olmayan 
engellilerin raporlarını yılda bir kez yenile-
meleri gerektiğine işaret etti. Çalık, "Şim-
di o raporları sürekli hale getiriyoruz. 
Bir daha hastaneye gidip her defasında 
rapor alınmasına gerek kalmayacak" 
dedi. Türkiye'de yaklaşık 521 bin yaşlıya 
ve engelliye evde bakım hizmeti verildiğini 
belirten Çalık, şöyle devam etti:

‘’Türkiye'de yaşlı nüfus oranı yüzde 
8,7’ye yükselmiş durumda. 2080 pro-
jeksiyonuna göre yaşlı nüfus oranımız 
yüzde 25’lere yükselecek görünüyor. Bu 
vesileyle bizim öncelikle ülkemizde ya-
şayan bütün insanlarımıza aktif yaşlan-
mayı ve sağlıklı yaşlanmayı hep birlikte 
öğretmemiz ve beraberce bu alışkanlık-
larımızı edinmemiz gerekiyor.’’

Nuri Pakdil’e Ziyaret

Başkan Çalık daha sonra Türk Edebiya-
tı’nın kadim ustası, fikir ve düşünce adamı 
Nuri Pakdil’i evinde ziyaret etti. Başkan 
Çalık’ı sıcak ve samimi bir şekilde karşı-
layan usta edebiyatçı, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve partimi-
ze 2019 seçimlerinde başarılar diledi.
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AK DAVAMIZA KURULUŞUNDAN BERİ GÖNÜL 
VERMİŞ BİR ABLAMIZ SÜREYYA GEÇTAN

Kuruluşundan beri AK davamıza gönül ve-
ren teşkilat mensubumuz Süreyya Geçtan; 
2007 yılından itibaren Adana İl Yönetimin-
de aktif olarak partinin tüm faaliyetlerinde 
yer almıştır.

1956 Adana doğumlu Süreyya Hanımın 
hiç çocuğu olmadı. Süreyya Hanım teşki-
lattaki çalışma arkadaşlarına ablalığın yanı 
sıra; herkese şefkati ve yardım severliği ile 
bir anne gibidir. Her gün iş yerine gider gibi 
erkenden parti binasına gelir ve çalışmala-
ra katkı sağlayabilmek için çaba sarf eder.  

Süreyya Geçtan, kutlu davada Cumhur-
başkanımıza olan sevgisi ve liderine olan 
inancı ile ilerleyen yaşına ve son zamanlar 
da yakalandığı amansız hastalığa rağmen 
kendini iyi hissettiği her gün arkadaşları ile 
partisine hizmet ederek mutlu olan birisi-
dir. ‘Ülkem bu kadar sıkıntı içinde dünya 
ile mücadele verirken, ben köşeme çe-
kilip bir işe yaramadan asla oturmam…’ 
diyerek AK kadınların vatan, millet ve reis 
sevdasının en güzel örneğini yansıtmakta-
dır.

Süreyya hanımdaki azmin bambaşka oldu-
ğunu çalışma arkadaşları ifade etmektedir-
ler. Teknoloji ile çok geç tanışmasına rağ-
men, sosyal medya hesaplarından gündem 
takibi yaparak; akıllı telefon kullanmayı öğ-
rendi ve hatta sosyal medya uzmanı olarak 
nitelendirilmektedir. Çalışma arkadaşları; 
Süreyya hanımın onlara çalışma azminin 
nasıl olması gerektiğini öğrettiğini ifade 
etmektedirler. 

Adana teşkilatımızda görev alanların ifade-
si ile: Ankara’da gerçekleşen kongrelerimi-
zin her zaman; ‘ADANA’ tişörtü ile görünen 
yüzü oldu. Coşkusu ve sevdası gözlerinden 
okunan Süreyya ablamız ne zaman Anka-
ra’da kongre var denilse koşa koşa gelerek 
orada şehrimizi en iyi şekilde temsil et-
miştir. Gönüllerimizin sultanı Süreyya ab-
lamız, saha çalışmalarında da sempatisi, 
renkli kişiliği ve saflığı ile kendini herkese 
sevdirmeyi başarır. O sadece Adana AK ka-
dınlarına değil tüm parti çatısı altında gö-
rev yapan herkese ana, abla, kardeş oldu. 
Kadın Kollarımızın emektarı, sevgi dolu 
yüreği ile Adana kadınlarının sorunlarını 
çözmek için nöbetler tuttu, yorulmadan...’

Cumhurbaşkanımızın, hastalığından dola-
yı onu arayıp konuşmasından mutlu olan 
Süreyya hanım konuşma esnasında göz-
lerindeki yaşı silerken dilinden de şu söz-
ler döküldü: ‘Reis sen benim babamsın. 
Sen bizden biri oldun her zaman vefalı 
liderim, seni ben bu yüzden çok sevdim. 
Gecemi gündüzüme kattım, saha ça-
lışmalarında kaza geçirdim. Ne günler 
gördük, neler yaşadık ama hepsi sana 
ve AK davama helal olsun. Allah ömür 
verdikçe ben senin gittiğin doğru yoldan 
ayrılmayacağım. Rabbim ömrümü sana 
versin, sen bu vatan için değerlisin ve 
lazımsın. Allah yar ve yardımcın olsun…’ 

Süreyya Geçtan teşkilatlarımızın emektar-
larından, tedavisi halen devam ediyor ve o 
yine her gün parti binasında soluğu alıyor. 
En kısa zamanda sağlığına kavuşup daha 
uzun yıllar ülkeye ve davamıza hizmet et-
mesi temennisiyle... 






