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Tanıtım ve Medyadan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

 “Güçlü Meclis,

Güçlü Hükümet, 

Güçlü Türkiye”

“

“
Türkiye, yeni bir başlangıcın arifesinde. 24 Haziran’da tarihi bir seçime 
gidiyoruz. Yeni bir başlangıçtan önce son dönemeç niteliğindeki 24 Ha-
ziran seçimleri için AK Parti olarak “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, 
Güçlü Türkiye” diyerek çalışmalarımıza başladık. Kampanya strateji-
mizi ve adaylarımızı kısa sürede belirledik. Manifestomuzu ve seçim be-
yannamemizi hazırladık. Liderimiz, Sayın Genel Başkanımız ve Cum-
hurbaşkanımızın öncülüğünde sahaya indik. Vakit Türkiye Vakti dedik.  
 
Bu ay, partimizin yayın organı olan Türkiye Bülteni dergimizi de se-
çim özel sayısı şeklinde ve zengin bir içerikle düzenledik. Sayın Ge-
nel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız ile yapılan röportaj, lideri-
mizin seçim sürecine yönelik değerlendirmelerini ve talimatlarını 
teşkilatımıza doğrudan iletmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 
Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızı uzun bir aradan 
sonra Türkiye Bülteni sayfalarında ağırlamaktan şeref duyuyoruz. 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile gerçekleştirilen röportajı da 
yine bu sayfalarda okuyabilirsiniz. Sayın Başbakanımızın müjdesi-
ni verdiği ekonomi paketine dair ayrıntılar da dergimizin içerisinde 
yer alıyor. Siyasetimizin ruhunu teşkil eden manifestomuzu ve 16 
yıllık icraatlarımızı, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz 
projelerimizi içeren vizyon planı niteliğindeki seçim beyanname-
mize ilişkin bilgilere de dergimizin bu sayısında ulaşabileceksiniz.  
 
16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanmış olan AK Partimiz, kut-
lu yürüyüşümüzün en kritik adımlarından biri olan 24 Haziran’da 
da, Allah’ın izniyle, Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Tür-
kiye idealini gerçekleştirecek ve Türkiye yükselişe geçecektir. 
 
Haydi AK Parti, Vakit Türkiye Vakti!
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VATANDAŞLARIN BİRÇOK BEKLENTİLERİNİ 
KARŞILAYACAK DÜZENLEMELER NİHAYETE 
ERDİ

İRADE, ERDEM, CESARETLE
TÜRKİYE ŞAHLANIYOR

VAKİT TÜRKİYE VAKTİ

AHMET SORGUNMUSTAFA ATAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARIMIZ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ErdoğanBaşbakanımız Sayın Binali Yıldırım

Röportaj İnfografikRöportaj

Başbakanımız Binali Yıldırım, Çanka-
ya Köşkü'nde düzenlenen Bakanlar Ku-
rulu toplantısının ardından yaptığı açık-
lamada Türkiye'nin son 10 yılda, 10 
milyon vatandaşa istihdam sağladığını 
aktardı.

Bu Toprakları Bize Vatan Yapan Aziz 
Milletim…

1071 Malazgirt Zaferi’nden beri bu 
topraklar bize yurt oldu, vatan oldu. 

Bizi biz yaptı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Ankara Spor Salonu'nda düzen-
lenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve 
Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuş-
masına, partimizin 2011 seçim müziği 
olan "Haydi Bir Daha" şarkısının sözle-
rini okuyarak başladı. Bu sırada şarkı 
da fonda çalındı.

"24 Haziran seçimleri, Türkiye’nin ge-
lecek 100 yılını şekillendirecek bir mi-
lat olacaktır"

“Biz AK Parti  Seçim İşleri Başkanlığı 
olarak hiç seçim olmayacakmış gibi sa-
kin, dingin, vakarlı, yarın seçim olacak-
mış gibi, heyecanlı ve hazırlıklıyız”

Milletvekili adaylarımızın tam listesi.

İÇİNDEKİLER
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RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİNALİ YILDIRIM“DÜNYADA AZ GÖRÜLEN BİR 
BAŞARI HİKAYESİNİ YAZDIK”

"DOLARIN YÜKSELİŞİ BİR 
SPEKÜLASYON"

“24 HAZİRAN’DA TÜRKİYE 
UÇUŞA GEÇECEK”

 “BİZİM TEK İHTİYACIMIZ MİL-
LETİMİZİN TEVECCÜHÜDÜR”

RöportajRöportajBaşbakanımız Sayın Binali Yıldırım

AR-GE Başkanlığı AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı İnsan Hakları Başkanlığı

“Millet Bahçeleri projesi yıllardır en 
büyük hayallerimden biriydi.”

"16 yıl önceki umudumuzu, dava ve ül-
kemize, insanımıza hizmet aşkımızı ko-
ruyarak yenilendik. Şimdi her kulağa 
“Vakit Türkiye Vakti” demenin tam za-
manı…"

Başbakanımız Binali Yıldırım, Ankara 
Spor Salonu'nda düzenlenen Seçim Be-
yannamesi ve Aday Tanıtım Toplantı-
sı'nda yaptığı konuşmada, seçime sayılı 
günlerin kaldığını, AK Parti ailesi ola-
rak yeni bir zafer kazanmak için gün 
saydıklarını belirtti.

AR-GE' den Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Hamza Dağ, seçim çalış-
maları kapsamında Bornova ilçesi Ko-
şukavak Mahallesi'nde esnaf ziyareti 
yaparak, vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve 
Samsun Milletvekili Çiğdem Karaas-
lan, partisinin Samsun İl Başkanlığı 
tarafından düzenlenen Aday Tanıtım 
Toplantısı’nda partililere ve vatandaş-
lara hitap etti.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ravza 
Kavakcı Kan, seçim çalışmaları kapsa-
mında İstanbul Kadıköy’de vatandaş-
larla bir araya geldi.
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İRADE, ERDEM, CESARETLE
TÜRKİYE ŞAHLANIYOR

Bu toprakları bize vatan yapan Aziz Mille-
tim…
1071 Malazgirt Zaferi’nden beri bu toprak-
lar bize yurt oldu, vatan oldu. 
Bizi biz yaptı.
Bizim devletimiz Söğüt’te, yörük çadırla-
rında kuruldu. 
Dedem Osman Gazi’nin rüyası hakikat 
oldu.
Göğsündeki çınar, devleti ebed müddet 
oldu. 
Devletimiz adalet sevdası ile büyüdü, Bur-
sa ve Edirne’de zamana kök saldı.
İstanbul’da yeni bir çağın kapısını açan 
müjdelenmiş ordu, bizim ordumuzdu. 
Sultan Fatih bizim ceddimizdi. 
Süleymaniye’nin kubbelerinde bizim tek-
birlerimiz yankılandı. 
Sina Çölü’nde Resul-ü Ekrem’in ardına 
düşen, Haremeyn’e hizmetkâr olan Yavuz 
bizdik.
Kudüs’ü alan Selahattin Eyyübi bizdik. 
“Kanla alınan toprak, parayla satılmaz” 
diyen Abdülhamit bizdik.
Çanakkale’de yedi düvele meydan okuyan, 
canını veren ama düşmana geçit vermeyen 
bizdik. 

Sırtladığı top mermisiyle kahramanlık des-
tanı yazan Seyit Onbaşı bizdik. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk “size ölmeyi 
emrediyorum” dediğinde bir ok gibi siper-
lerinden fırlayan aslanlar bizdik. 
Kut’ül Amare’de ümmetin zafere inanmış 
iradesi bizdik.
Milli mücadelede varıyla yoğuyla cepheye 
koşan, destan yazan bizdik. 
Maraş’ta Sütçü İmam, İzmir’de Hasan Tah-
sin, Erzurum’da Nene Hatun, Antep’te Şa-
hin Bey bizdik. 
Bu yurdun namusunu işgalcilere çiğnetme-
yen bizdik. 
Toprağı sıksan şühedamızın fışkırdığı, des-
tanımızın yazıldığı, türkümüzün okunduğu 
Türkiye’mizi aziz bildik.
1920’de Meclisimizi açarken dua dua yaka-
ran bizim ellerimiz, bizim kalbimizdi. 
1923’te Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülü-
ğünde devletimizin yönetim şeklini Cum-
huriyet olarak ilan eden bizim irademizdi.
27 Mayıs Darbesi bize yapıldı, darağacına 
çekilen de bizim irademizdi.
12 Mart Muhtırası bize verildi. 
12 Eylül Darbesi bizi hedef aldı. 
28 Şubat’ta milletin inancını boğmaya kal-
kıştılar. 

Her darbede hapse düşen, zulüm gören, 
acı çeken biz olduk.
Varlığımıza, birliğimize, dirliğimize, refahı-
mıza, huzurumuza kastettiler. 
Yılmadık, yıkılmadık. 
Mücadeleden bir adım geri durmadık. 
İrade, erdem ve cesaretle TÜRKİYE’Yİ 
ŞAHLANDIRDIK.
Hep birlikte büyüdük, hep birlikte özgür-
leştik.
Biz durmadık, onlar da durmadı. 
Bir gece 27 Nisan 2007’de bu kez bir 
e-muhtırayla karşımıza çıktılar, milli irade-
ye, sivil siyasete gölge düşürülmesine fırsat 
vermedik. 
Biz ülkemizi güçlendirdikçe, milletin ema-
netine sahip çıktıkça onlar daha da öfke-
lendi. 
Geri çekilmedik, kimsenin önünde eğilme-
dik, diklenmeden dik durduk. 
Millet iradesine pranga vurmak isteyenler-
le mücadele ederken, onların küresel efen-
dilerine de eyvallah etmedik. 
Küresel düzenin haksızlıklarına karşı 
“DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR” diye 
haykırdık. 
Gazze’deki, Arakan’daki, Suriye’deki, Afga-
nistan’daki, Somali’deki, Bosna’daki katli-
amlara karşı hem gür bir ses verdik, hem 
taşın altına elimizi koyduk. 
Katliamları sadece gündeme getirmekle 
kalmadık, hesabının sorulmasını sağlaya-
cak mekanizmaları da harekete geçirdik.
Başkalarının ilgisizliğine aldırmadan ken-
di imkanlarımızla vicdanın sesi, mazlum 
coğrafyaların umudu olduk. 
Bugün dünyanın en çok insani yardım ya-
pan ülkesiyiz. 
Zulme karşı merhametten, sömürüye kar-
şı ortak çıkardan, kibre karşı kardeşlikten 
yana olduk. 
Milli davamız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti konusunda her zaman yüksek hassasi-
yetimizi koruduk.
Mazlum Filistin halkının davasını her plat-
formda savunduk. 
Davos’ta işgalcilere “One Minute” dedik. 
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Suriye ve Irak’tan ülkemize gelen milyon-
larca muhacire, hiç tereddüt etmeden ka-
pılarımızı açtık, evimizi, ekmeğimizi pay-
laştık. 
Tehditlere, gizli-açık ön kesme çabalarına 
rağmen, milletimiz ve tüm kardeşlerimiz 
için doğru bildiğimiz yoldan şaşmadan mü-
cadelemize devam ettik.
Türkiye ekonomisini büyüttükçe…
IMF’den borç alan değil borç veren haline 
geldikçe…
Köprüler, tüneller, barajlar, havalimanları, 
yollar, hızlı tren hatları, eğitim, sağlık, ener-
ji yatırımlarıyla ülkemiz sınıf atladıkça…
Bize olan öfke ve tahammülsüzlük daha da 
kabardı.
2013 yılında, ekonominin her alanında en 
yüksek rakamları yakaladığımız bir dö-
nemde şer cephesi yeniden harekete geçti.
Gezi kalkışmasıyla istikrarımıza kastetti-
ler, şehirlerimizi talan ettiler, demokrasi-
mizi hedef aldılar.
17-25 Aralık’ta devletimize sızmış ihanet 
çetesi aracılığıyla siyasetimizi, irademizi 
teslim almaya kalktılar.
Ne yaptılarsa teslim olmadık, milletin ema-
netini çiğnetmedik, her zaman hakkın gü-
cüne inandık, milletimizin engin ferasetine 
güvendik. 
Milletimizin teveccühüyle Cumhurbaşka-
nı seçilerek hainlerin planlarını başlarına 
çaldık. 
Cumhurbaşkanı seçilişimizin hemen ar-
dından, emperyalistlerin beslemesi olan 
bölücü terör örgütlerinin düğmesine basıl-
dı. 
6-8 Ekim olaylarında 50 canımızı şehit ver-
dik.
Ömürlerinin baharında kalleşçe şehit edi-
len Yasinler bizdik.
Yetmedi, PKK’yla, DEAŞ’la, FETÖ’yle top-
yekûn saldırıya geçtiler, insanımızı katletti-
ler, kardeşliğimize kastettiler. 
Hamdolsun yine muvaffak olamadılar.
Takvimlerin 15 Temmuz’u gösterdiği gece, 
bu sefer tanklarla, toplarla, helikopterlerle, 
savaş uçaklarıyla üzerimize geldiler. 
Devletimizin silahlarıyla milletimizin canı-
na kastettiler.
Türk milleti tek vücut olup kendilerine kar-
şı geldiğinde de 251 kardeşimizi şehit etti-
ler, 2 bin 193 kardeşimizi yaraladılar. 
Bu ülkenin gördüğü en büyük ihaneti, ya-
kın tarihin kaydettiği en cesur, en kahra-
man direnişle, milletimizle birlikte başarı-
sızlığa uğrattık. 
Biz, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle 

tankları durduranlarız, o gece ölümü öldü-
renleriz.
Biz, 15 asırdır Okçular Tepesini bekleyen-
leriz. 
Biz, gölgesini üzerimizde hiç eksik etmeye-
cek o al sancağın bekçileriyiz. 
Biz, bu toprakları kanlarıyla yoğurarak va-
tan kılanlarız, şehitler tepesini boş bırak-
mayanlarız.
Biz, Çanakkale ruhunu yeniden canlandı-
rıp vatanı işgalden kurtaranlarız. 
Ülkemizi içeriden çökertemeyince sınırla-
rımızı terör koridoru ile kuşatmaya kalktı-
lar. 
Sınırlarımız boyunca bir terör koridoru 
oluşturmak isteyenlerin beslediği kiralık 
katillerin başını inlerinde ezdik. 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla 
terör koridorunu paramparça ettik. 
Sadece ülkemizin güvenliği değil, komşu-
larımızın, dostlarımızın, gönül coğrafyamı-
zın huzuru, selameti bizim meselemizdir. 
Ülkemizi hedef alan tüm planları nasıl bü-
yük bir kararlılıkla bozduysak, bundan son-
ra da aynı kararlılıkla bozacağız. 
Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep 
birlikte Türkiye olacağız ve her türlü kirli 
oyunu hep birlikte bozacağız.
İşte bu, aziz milletimizin ortak hikayesidir. 

Aziz Milletim…
AK Parti’yi kurarken biz ne dedik?
“Biz Türkiye’nin dünü, bugünü, yarını-
yız… 
Biz Türkiye’nin Kızılırmak’ı, Harran’ı, 
Sakarya’sıyız...
Biz Türkiye’nin Yunus’u, Mevlana’sı, Pir 
Sultan’ıyız…
Biz Türkiye’nin hür iradesi, bölünmez 
bütünlüğüyüz…
Biz Türkiye’yiz…”
Evet, işte bu sözle ve “biz millete efendi 
değil hizmetkar olacağız” diyerek yola 
çıktık, hep bu aşk ve sevdayla çalıştık.
16 yıllık yolculuğumuzda bu sözümüze hep 
sadık kaldık.
Yıllar önce Pınarhisar Cezaevinden tahliye 
olduktan sonra bizi karşılamaya gelenlere 
şöyle seslenmiştik:
“Ülkemizin yüz yüze olduğu iç sorunlar-
la, karşı karşıya geldiği uluslararası so-
runlarla ve baskılarla başa çıkabilmenin 
en önemli şartı, milletin desteğine sahip 
milli politikalar geliştirmektir. Yerli bir 
duruşa, milli bir duruşa şiddetle ihtiya-
cımız var.”

Evet, bu sözlerimizin üzerinden tam 19 yıl 
geçti. 
O gün bugündür yerli bir duruşun, milli 
bir siyasetin kavgasını verdiğimiz, bu yol-
da milletimizle beraber yürüdüğümüz için 
bahtiyarım.
İnşallah Rabbim, bundan sonra da bizi bu 
yoldan ayırmaz. 
Daha önce merhum Menderes’e, merhum 
Özal’a, merhum Erbakan Hocamıza, mer-
hum Türkeş’e, merhum Yazıcıoğlu’na, diğer 
milli ve yerli siyaset insanlarımıza verdiği-
niz emaneti, şimdi biz muhafaza ediyoruz. 
Görevi teslim aldığımız günden beri, bay-
rağı düşürmeden, sırat-ı müstakim üzere 
yürüyerek, hedefe varmaya çalıştık. 
Emanetin sahibinin millet olduğunu hiç 
aklımızdan çıkarmadık. 
İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’in çağrısına 
kulak vererek, “Korkmadık!”
İçeriden ve dışarıdan gelen her türlü engel-
leme çabalarını; 
“Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı 
boğar, 
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış ca-
navar?” 
diyerek boşa çıkardık. 

Aziz Milletim…
2001 yılında partimizi kurarken, “adalet” 
ve “kalkınma” idealini şiar edindik.
Sizlerin en büyük özleminin iki kadim de-
ğer olduğunu bildiğimiz için partimizin adı-
nı Adalet ve Kalkınma Partisi koyduk. 
AK Parti’nin hamurunu milletimiz yoğur-
du, rotasını milletimiz çizdi. 
AK Parti’nin hikayesi Türkiye’nin hikayesi-
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dir. 
Bu hikayede; 
Gariban sofralarının mesajları var.
Başının okşanmasına hasret yetimlerin öz-
lemleri var.
Dili dualı anaların istekleri var.
Bu hikâyede; 
Ailesinin helal lokmasını kazanan babala-
rın beklentileri var.
Okul sıralarındaki gençlerin umutları var.
Genç kızlarımızın mutlu yarınları var.
Bu hikâyede, medeniyetimize ve tarihimize 
ait ne varsa, hepsi mevcuttur. 
Hamdolsun, milletimiz bizi dualarına, is-
teklerine, umutlarına, yarınlarına, destan-
larına ortak ederek, emanetine layık gördü.
İşte bu yüzden, milletimize hizmet yolcu-
luğumuza çıkarken daha çok demokrasi 
dedik, daha çok özgürlük dedik, daha çok 
büyüme dedik. 
Sadece daha çok yol, daha çok hastane, 
daha çok okul, daha çok köprü, daha çok 
iş, daha çok hizmet sözümüzü tutmak için 
çalışmakla kalmadık, aynı zamanda adale-
tin tesisi yolunda da gece gündüz mücade-
le ettik. 
Kıyafetinden, düşüncesinden dolayı eğitim 
imkânı elinden alınan yavrularımızın elin-
den tuttuk.
Etnik ve mezhebi kimliğinden, kültürün-
den dolayı mağduriyete uğrayan vatandaş-
larımızın hakkını teslim ettik. 
Farklı dinlere mensup vatandaşlarımızın 
kurduğu vakıfların haklarını onlara iade 
ettik.
Vesayetin kontrolündeki iktidarı milletin 
emrine verdik.

Millet devlet için değil, devlet millet içindir 
dedik.
“Millet efendi, biz hadimiz” dedik.
“Yeter! söz de karar da milletindir” de-
dik. 
İrade, erdem ve cesaretle TÜRKİYE’Yİ 
ŞAHLANDIRDIK.

Aziz Milletim…
Davamız bu ülkeye, bu aziz millete hizmet 
davasıdır. 
Ülkemiz büyüdükçe, kalkındıkça milli ege-
menliğimiz ve bağımsızlığımız perçinlendi.
Milli gelirimizi 3,5 kat artırdığımızda, ihra-
catımızı 5 katına çıkarttığımızda, enflasyo-
nu tek haneli rakamlara düşürdüğümüzde, 
Türkiye’mizin hem kalkınmasına, hem öz-
gürleşmesine hizmet etmiş olduk. 
Yerli ve milli siyaset, işte tam da budur. 
Milli olmak, milli geliri artırmak, milletin iş 
ve aşını büyütmek demektir. 
Milli olmak, faize giden parayı yatırımlar ve 
sosyal yardımlar yoluyla millete aktarmak 
demektir. 
Yerli olmak Türkiye’yi 5 cente muhtaç hal-
de IMF kapısında bekletmemek, savunma 
sanayiinde dışa bağımlı olmamak demek-
tir.
Şu 16 yıllık iktidarımız döneminde dev-
let-millet kaynaşması gelişti, devlet milletin 
emrine girdi. 
Bürokratik oligarşinin hâkimiyetine son 
verdik. 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışını 
hâkim kıldık.
“Halkımız demokrasinin en ileri stan-
dartlarına layıktır” dedik. 
Sosyal restorasyonla kardeşliğimizi yücelt-
tik, anayasal değişikliklerle sistemimizi 
demokratikleştirdik, sivilleşme adımlarıyla 
siyasetimizi normalleştirdik.
Zihniyet dönüşümünü tamamladık, şimdi 
kurumsal dönüşümü tamamlama zamanı-
dır.
Yeni bir düzen inşa etmek zahmetlidir. 
Eski düzenden beslenenler değişime düş-
man olurlar. 
Geride bıraktığımız 16 yıllık diriliş döne-
minde büyük dirençlerle karşılaşsak da, 
bir zamanlar hayal edilmesi imkânsız olanı 
hep birlikte başardık. 
Demokrasiden ekonomiye kadar attığımız 
her adımı, milletimizin adalet ve kalkınma 
arayışının bir parçası olarak gördük.
Yerli ve milli olanı evrensel insanlık biriki-
miyle, modern demokratik siyasetin gerek-

leriyle harmanladık. 
Sabitlerimizi koruduk, ancak ülkemizin 
değişen ihtiyaçlarına ve değişen dünyaya 
duyarsız kalmadık. 
Bunları yaparken tecrübe kazandık, güç-
lendik. 
Buna karşılık kuruluş hedeflerimizden, bu 
aziz millete hizmetkar olma idealimizden 
hiç sapmadık. 
Biz milletimizle hep dertleştik, hep ona he-
sap verdik. 
Kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapmak 
yerine, herkesin gözü önünde muhasebe 
yaptık. 
Milletimize olan saygımızın ve sevgimizin 
gereği olan bu siyaset tarzımızı, sonuna ka-
dar sürdürmekte kararlıyız. 

Aziz Milletim…
Zor bir coğrafyada, risk ve tehditlerle dolu 
bir bölgede büyük dönüşümlere gebe bir 
zaman diliminde yaşıyoruz. 
Osmanlı Devleti’nin yıkılışından sonra böl-
gemizin bağrına düşen ateş, son yıllarda 
yeniden harlandı ve ne yazık ki yeni bir 
yangına dönüştü. 
Küresel şer odaklarının sömürge politika-
ları bölgemizi terörizmin, fanatizmin, radi-
kalizmin kuşatması altına soktu.
Halkından kopuk yönetimler, geri kalmış-
lık, kardeş kavgası, etnik ayrılıkçılık ve 
mezhep taassubu, bölgemizi kaosa sürük-
ledi. 
Bu kadim coğrafya, ne acıdır ki, vekâlet sa-
vaşlarının arenası haline geldi. 
Rabbimize şükürler olsun ki Türkiye, sahip 
olduğu demokratik güçlü devleti, büyüyen 
ekonomisi ve milli seferberlik ruhu saye-
sinde, bu ateş denizi içinde bir istikrar ada-
sı olarak kalabildi.
Küresel şer odakları bölgemize terörizm ve 
ayrılıkçı ideolojiler zerk etmeye çalışırken, 
Türkiye barış, huzur ve güven getirmek için 
tüm gücüyle gayret gösterdi. 
Güçlendirdiğimiz ekonomik ve demokratik 
altyapımızın desteğiyle, son yıllarda güven-
liği ve refahı tüm bölgemize yaymaya yöne-
lik çok önemli adımlar attık.
Böylece, hem kendi geleceğimizi, hem de 
dostlarımızın geleceğini güvence altına 
alma yolunda tarihi mesafeler katettik. 
Artık bölgemizde Türkiye’ye rağmen, Türki-
ye’nin menfaatlerine aykırı adımlar atmak 
mümkün değildir. 
Artık coğrafyamızda Türkiye’nin güçlü ira-
desine rağmen kirli oyunlar kurmak, sı-
nırlar tanzim etmek, oldubittiler yapmak 
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mümkün değildir.
Önümüzde yeni bir dünya var. 
Yeni çatışma dinamikleriyle şekillenen bu 
dünyada, uluslararası alandaki mücade-
lelerin günden güne daha da sertleştiğini 
görüyoruz.
Devletler artık, tepkisel ve dışlayıcı hare-
ketler tarafından ele geçirilme tehdidiyle 
karşı karşıya. 
Milli menfaatler ve milli güvenlik kaygıları 
ön plana çıkıyor.
Artık 1990’ların tek kutuplu dünyasında 
değiliz. 
2000’li yılların küreselleşme hayallerinin 
yerinde yeller esiyor.
Tarihin de, mücadelenin de bitmediğine 
hep birlikte şahit oluyoruz. 
Batı’da fanatizm, kültürel ırkçılık ve İslam 
düşmanlığı günden güne büyüyor ve Avru-
pa’nın üzerinde yükseldiği değerleri tehdit 
ediyor. 
İslam dünyasının ortasında bir ur gibi orta-
ya çıkan DEAŞ terör örgütü, Ortadoğu’da 
ve kardeş coğrafyalarda daha çok parça-
lanmaya ortam hazırlıyor. 
Buna karşılık küresel alanda yeni güç mer-
kezleri, yeni ittifak ve iş birliği zeminleri 
oluşuyor. 
Bu süreç, uluslararası aktörler için yeni fır-
sat ve imkanları da beraberinde getiriyor. 
Türkiye, tüm muhataplarıyla azami müşte-
reklerde iş birliği yapmak suretiyle bu yeni 
dünyada kendine onurlu bir yer elde etme-
nin mücadelesini veriyor. 
Bölge halklarının gönlünde taht kuran Tür-
kiye, siyasi, askeri ve ekonomik gücüyle kü-
resel bir aktör haline geliyor.
Ülkemizin tarihi birikimi ve mevcut po-
tansiyeli, Batı’yla ve Doğu’yla, Kuzey’le ve 
Güney’le aynı anda ilişki kurabilmesinin, 
ittifaklar geliştirebilmesinin yolunu açıyor. 
Bizim için esas olan, milli güvenliğimiz, hu-
zurumuz ve hedeflerimizdir. 
Bunları sadece kendimiz değil, tüm dost-
larımız ve kardeşlerimiz için de istiyoruz. 
Arkamızda yüz milyonlarca kardeşimizin 
duasını ve desteğini alarak, küresel zemin-
de irade sahibi, söz sahibi, inisiyatif sahibi 
güçlü bir ülkeye dönüşüyoruz. 

Aziz Milletim…
Türkiye, 16 yıl önce AB kapısında bekleyen 
ama pazarlık şansı olmayan bir ülkeydi. 
Dünya siyasetiyle ilişkisi kendi eliyle kurul-
mamıştı. 
Tek bir yöne bakan, statükocu, değişimden 

korkan, kendine güvensiz, mücadele ruhu 
körelmiş, içine kapanmış bir Türkiye vardı. 
Çok parçalı koalisyonlar ve zayıf iktidarlar 
Türkiye’nin vizyonunu daraltmıştı.
AK Parti iktidarları döneminde siyasi istik-
rar ve ekonomik büyümeyle tanışan Tür-
kiye, her alanda gücünün farkına vardı ve 
dünyaya açıldı. 
Demokratik standartlarını yükselten Tür-
kiye, karşılıklı çıkar ve saygı temelinde 
dünyaya açıldıkça, bölgesel bir güç haline 
geldi. 
Ülkemiz, AB ile katılım müzakerelerini 
başlattı, Türk dünyasından Ortadoğu’ya, 
Balkanlar’dan Kafkaslara kadar her bölge 
ile yakın iş birliği geliştirdi.
Kendimizi hiçbir zaman herhangi bir kam-
pa muhtaç, mecbur ve mahkûm hissetme-
dik. 
Ülkemizin büyüklüğüne, menfaatlerine, ih-
tiyaçlarına uygun olarak aktif ve çok boyut-
lu bir dış politika takip ettik.
Demokrasimizin standartlarını, insan hak 
ve hürriyetlerini geliştirme konusunda, 
şartlar ne olursa olsun müspet ve kararlı 
davrandık. 
İnsani kalkınma, terörle ve uyuşturucuyla 
mücadele, güvenlik, ticaret gibi uluslara-
rası iş birliği gerektiren konularda mütte-
fiklerimizle yan yana olmaktan mutluluk 
duyduk. 
Son zamanlarda muhataplarımızda aynı 
kararlılığı ve isteği görmesek de Avrupa 
Birliği’ne tam üyelik hedefinden asla vaz-
geçmedik. 
Bununla birlikte Batılı muhataplarımız 
bize karşı çifte standart uyguladıklarında, 
bekamıza tehdit oluşturan terör örgütlerini 
desteklediklerinde, bunu yüzlerine açıkça 
ifade etmekten çekinmedik. 
Bununla kalmadık, kendi politikalarımızı 
da kararlılıkla uyguladık.
Siyasi engellemelere, çifte standartlara ve 
ayrımcılığa karşı Türkiye’nin menfaatlerin-
den taviz vermedik.
Dün olduğu gibi bugün de demokrasiden, 
özgürlükten, hakların serbestçe kullanıl-
masından yanayız, yarın da öyle olacağız. 
Ancak biz aynı zamanda güçlü olmaktan, 
bağımsız olmaktan da yanayız. 
Bunları birbirinin alternatifi değil tamam-
layıcısı olarak görüyoruz. 
Biz, milletin egemen olduğu tam bağımsız, 
tam demokratik ve müreffeh Türkiye istiyo-
ruz. 
Bu yolda, her türlü fedakârlığı ve riski göze 
alarak, sonuna kadar mücadele etmekte 
kararlıyız. 

Aziz Milletim…
Allah’ın inayetiyle, birlik ve beraberliğimizi 
koruyarak bütün zorlukları aştık. 
16 yıl boyunca hep birlikte Türkiye’yi bü-
yüttük.
Birlikte tarih yazdık. 
Yapılacak çok iş, atılacak çok adım var. 
Şimdi yeni bir yolun başlangıcındayız. 
Mamur kılınacak şehirlerimiz, işlenecek 
bereketli topraklarımız, yetiştirilecek yav-
rularımız var. 
Yapılacak yeni yollarımız, açılacak yeni 
hastanelerimiz, kurulacak yeni fabrikala-
rımız, daha güçlü hale getirilecek eğitim 
kurumlarımız var. 
Kol kanat gerilecek mazlum vatandaşları-
mız var.
Tarlasında hasadını kaldırıp bereketini 
görmek için gün sayan çiftçilerimize verile-
cek daha çok müjdelerimiz var.
Her türlü ayrımcılıkla mücadele ederek 
önlerini açtığımız, çalışma hayatında görev 
bekleyen kadınlarımız var. 
Eşit bireyler olarak hayatın her alanında 
manileri kaldırdığımız, yeni imkân ve fır-
satlarla buluşturacağımız engellilerimiz 
var.
Ülkemizin üretim yükünü üstlenen sanayi-
cimize, girişimcimize, iş dünyamıza, ihra-
catçımıza verecek daha çok desteğimiz var. 
Günün ilk ışıklarıyla evinden çıkıp, alın te-
riyle rızkını kazanan işçi kardeşlerimizin 
hayatını kolaylaştırmak için atılacak daha 
çok adımımız var.
Geleceğe umutla bakan, büyük Türkiye’yi 
birlikte inşa edeceğimiz gençlerimiz, onla-
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rın kuracakları yuvalar, dünyaya getirecek-
leri nesiller var. 
Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var.
Aşkımız, sevdamız, yârimiz, yarınımız, va-
tanımız var.
Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, 
Romanıyla, Boşnağıyla; Sünnisi, Alevisiyle; 
işçisi, memuru, esnafıyla; kadını, erkeğiyle 
hiçbir insanımızı dışarıda bırakmadan bir 
ve beraber olarak kucaklayacağımız aydın-
lık bir geleceğimiz var.
Parıldayan gözlerinizde, ak alnınızda, 
iman dolu kalbinizde, bükülmez bileğiniz-
de, çelikten sinenizde, dualı dillerinizde bir 
ŞAHLANIŞ görüyorum; irade, erdem ve 
cesaretle TÜRKİYE’NİN ŞAHLANIŞINI 
görüyorum. 
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girer-
ken, kuruluşunu ve dirilişini tamamlamış 
bir milletin YENİDEN YÜKSELİŞİNİ gö-
rüyorum. 
Tıpkı Kasım 2002’de, Temmuz 2007’de, 
Haziran 2011’de, Ağustos 2014’te, Kasım 
2015’te, 16 Nisan 2017’de olduğu gibi, 24 
Haziran’da da biz bu ŞAHLANIŞA talibiz. 
Tecrübelerimiz, milletimizin umutlarının 
hizmetkârıdır. 
Bizim yeniden yükselişimiz, bölgemizin de, 
dünya mazlumlarının da salih-i selamete 
çıkışı olacak.
İçinde bulunduğumuz dünyada Türkiye, 
bölgesinin en önemli gücü haline geliyor.
Yeni dönemde Türkiye küresel bir güç, 
öncü bir ülke olacak.
İnşallah önümüzdeki dönemde, İRADE, 
ERDEM VE CESARETLE TÜRKİYE 
ŞAHLANACAK. 

Aziz Milletim…
AK Parti’nin bu güne kadar kazandığı 12 
seçimin her biri, hayati derecede önemliy-
di. 
Ama 24 Haziran seçimleri Türkiye için bir 
MİLAT olacak. 
Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemiyle ŞAHLANIŞ ve YE-
NİDEN YÜKSELİŞ idealimiz tüm unsur-
larıyla hayata geçecek.
Milletin tercihi ile kabul edilen yeni yöne-
tim sistemimiz, yasamayı daha itibarlı, yü-
rütmeyi daha güçlü ve yargıyı daha bağım-
sız hale getirecek. 
Tam kuvvetler ayrılığı ile Meclis yasa yap-
maya ve hükümeti denetlemeye, hükümet 
etkili icraata, yargı da bağımsız ve tarafsız 
bir biçimde adaletin tecellisine odaklana-
cak.
Milli irade siyasetin merkezine tam yerle-
şeceği için, demokrasi tüm kurum ve kural-
larıyla eksiksiz işleyecek. 
Demokrasinin daha fazla derinleşmesi ve 
kurumsallaşması ise özgürlüklerin garan-
tisi olacak.
Yeni sistemde, yönetimde söz sahibi olma-
nın yegâne yolu, seçimlerle milletin irade-
sinden geçecek.
Vesayet düzeni de bürokratik oligarşi de 
tamamen son bulacak.
Demokratik siyasetin kurumsallaştığı bu 
yeni sistemde, istikrar kalıcı hale gelecek.
Hızlı karar, gecikmeyen icraat ve etkili yö-
netimle, ekonomik büyüme ivme kazana-
cak. 
Refah ve kalkınma hız kazanacak.
Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine 
daha emin adımlarla yürüyecek.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle 
milli gelir artacağı ve tabana daha fazla ya-
yılacağı için, gelir grupları arasındaki ma-
kas hızla kapanacak.
Ekonomik kalkınma yolunda taş üstüne 
taş koyan herkes başımızın tacı olmaya de-
vam edecek.
İşvereninden işçisine, yöneticisinden me-
muruna, yatırımcısından esnafına ülke 
ekonomisine katkıda bulunan kim varsa, 
bizi yine yanında görecek.
Herkesin mal güvenliği ve ticaret yapma 
özgürlüğü, daha güçlü bir şekilde hukuk 
devletinin güvencesi altında olacak.
Dünyadaki korumacı ekonomi dalgasına 
rağmen Türkiye’nin rekabetçi ve dışa açık 
yapısı sürecek.
Biz bugüne kadar hangi sözü verdiysek ye-
rine getirdik, ahde vefa gösterdik, bundan 

sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. 
İşte buradan milletimle ahitleşiyorum:
Ahdim olsun ki; 
Yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet 
seviyesinin üstüne çıkacak. 
Türkiye küresel bir güç olarak dünya sah-
nesindeki yerini alacak. 
İhracattaki yükselişimiz hızlanarak devam 
edecek.
Enerjide dışa bağımlılığımız büyük oranda 
azalacak. 
Yüksek teknolojili ürünlerde yerlilik oranı 
artacak. 
Yerli otomobil ve savunma sanayii alanın-
daki projelerimiz süratle hayata geçecek. 
Şehirlerimiz kültür sanat üreten kimlikli 
şehirler haline gelecek.
Bölge ve sektör bazlı teşviklerle istihdam 
artışı sağlayacak yeni fabrikaların önü açı-
lacak. 
Ahdim olsun ki;
Faizler, enflasyon ve cari açık düşecek. 
Türk ekonomisi dış şoklara ve finansal sal-
dırılara daha dirençli hale gelecek.
Türkiye’nin yatırım cazibesi daha da yükse-
lecek. 
Kanal İstanbul ve 1915 Çanakkale Köp-
rüsü gibi büyük projeler mutlaka hayata 
geçecek.
İstanbul’daki yeni havalimanımız bu yıl 
Cumhuriyet Bayramımızda hizmete gire-
cek. 
Tarım ve hayvancılık teşvikleri daha etkin 
hale getirilerek, ülkemiz bu alanlarda he-
deflerine uygun bir konuma çıkartılacak. 
Ahdim olsun ki;
Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat stan-
dartları mutlaka artacak. 
Vergi sistemi daha adil hale gelecek, dar 
gelirli vatandaşlar üzerindeki vergi yükü 
düşecek.
Hantal bürokrasiden etkin bürokrasiye 
geçilmesiyle birlikte devlet kurumları ara-
sındaki koordinasyon artacak, karar alma 
süreçleri hızlanacak. 
Daha icraatçı hale gelecek bakanlıklar, 
uzun vadeli planlamaların ve etkin politika-
ların aracı haline dönüşecek. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, 
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kala-
cak.
Bütün bunları birlikte başaracağız. 
Elbirliğiyle Türkiye ekonomisini büyütecek 
ve dünyaya markalar sunacak küresel bir 
güç haline getireceğiz.
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Nitekim kısa bir süre önce bunun ilk adım-
larını attık. 
Vatandaşlarımıza, kamu kurumlarına olan 
borçlarını yeniden yapılandırma imkânı ge-
tirdik. 
Daha önceki yapılandırmalarda borçlarını 
ödeyememiş olanları da bu kapsama dahil 
ettik. 
Vergi ve sosyal güvenlik kurumu primleri 
konusundaki ihtilaflara, matrah artışı şar-
tıyla uzlaşma yolunu açtık. 
Stok beyanıyla, vergi mükelleflerinin ger-
çek varlıklarıyla muhasebe kayıtlarını tu-
tarlı hale getirdik. 
Asıl büyük müjdeyi emeklilerimize verdik. 
12 milyon emeklimizin tamamına Rama-
zan ve Kurban Bayramlarımızda biner lira 
ikramiye verme kararı alarak, kendilerine 
olan şükranlarımızı ifade ettik. 
İş yeri açan emeklilerimizin yüzde 15 des-
tek primi yüklerini kaldırdık. 
İmar barışıyla ülkemizin kangren olmuş 
bir sorununu kökten çözdük. 
Ülkemizdeki bağımsız binaların yarısını 
oluşturan imarsız veya imara aykırı yapıla-
rın durumuna hukuki çözüm getirdik. 
Böylece kentsel dönüşüm ve planlı yapılaş-
ma çalışmalarının önündeki engelleri kal-
dırmış olduk. 
Üniversitelere kayıt yaptırıp da çeşitli se-
beplerle eğitim-öğretimine devam edeme-
yenlere bir fırsat daha verdik. 
İş hayatına yeni atılan 18-29 yaş arasındaki 
gençlerimize destek için, mevcut teşvikle-
re ilave olarak, bir yıl boyunca BAĞ-KUR 
primlerini de üstlendik. 
Yaşlılık aylığını yaklaşık iki kat artırarak 
500 liraya çıkardık. 
Böylece, milletimizin her kesiminin derdi-
ne deva olmaya, devletimizle milletimizin 
arasında hiçbir ihtilaflı konu bırakmamaya 
çalıştık. 

Aziz Milletim…
Dış politikada da irade, erdem ve cesaretle 
TÜRKİYE ŞAHLANIYOR.
Dış politikamızın temel ilkeleri “bağım-
sızlık”, “milli çıkar”, “milli güvenlik” ve 
“vicdani duruş” olmaya devam edecek. 
Kimsenin efendiliğini kabul etmediğimiz 
gibi kimseye de efendilik taslamayacağız. 
Nasıl kazan-kazan ilkesini, bir adım önde 
olmak anlayışını benimsediysek, yine onur-
lu ve saygın bir iş birliği zemininde yapıcı 
bir dış politikayı öne çıkaracağız.
Muhataplarımızla göz hizasında, eşit sevi-
yede, somut çıkarlar ve öncelikler doğrul-

tusunda ilişkilerimizi sürdüreceğiz.
“Lider ülke Türkiye” vizyonumuz devam 
edecek. 
Savunma alanında dışa bağımlılığımız 
azaldığı oranda, dış politikadaki etkinliği-
miz ve caydırıcılığımız artacak.
Küresel bir güç olmak için kendi silahları-
mızı üretmeye devam edeceğiz. 
Altay tankımız gibi, Atak helikopterimiz 
gibi, İHA’larımız, SİHA’larımız gibi savun-
ma sanayii değerlerimizi artıracağız. 
Hedefimiz karada, havada, denizde, her 
alanda yüzde yüz yerli savunma sistemle-
rine sahip olmak. 
Bir yandan süratle kendi teknolojimizi üre-
tirken, diğer yandan ihtiyaçlarımızı gider-
mek için alternatif arayışlarımızı sürdüre-
ceğiz.
Türkiye hem büyük tehditler, hem de büyük 
fırsatlar barındıran yeni uluslararası orta-
mın güçlü bir aktörü olacak. 
Yeter ki siyasi istikrarımızı koruyalım, ye-
ter ki güçlü bir siyasal liderlikle yolumuza 
devam edelim. 
Önümüze çıkarılan bütün zorluklar bölge-
sel bir güç olan ülkemizin küresel bir güce 
dönüşmesini engellemek içindir. 
Türkiye güçlendikçe, sadece “dünya beş-
ten büyüktür” diye haykırmakla kalma-
yacak, dünyanın beşten büyük olduğunu 
dosta düşmana gösterecek.
Ülkemizin birliğine ve dirliğine kasteden 
terör örgütleriyle her alandaki mücadele-
mizi, içeride ve dışarıda en küçük bir zafi-
yete meydan vermeden sürdüreceğiz. 
Şahlanışımızın en önemli ayaklarından 
biri de ülkemizi hedef alan terör örgütlerini 
bütünüyle yok etmek, onları tarihin çöplü-
ğüne yollamaktır.
Bu can bu bedende olduğu müddetçe terör 
örgütlerine dünyayı dar etmekten asla vaz-
geçmeyeceğiz. 
Terörle mücadelemiz istiklal mücadelemi-
zin bir cüzüdür. 
Türkiye, yeni dönemde sınırlarını terör ör-
gütlerinden temizlemek için Fırat Kalkanı 
ve Zeytin Dalı gibi harekâtlarına yenilerini 
ekleyecektir.
Güney sınırlarımız boyunca oluşturulmaya 
çalışılan terör koridorunu, bu harekâtları-
mızla paramparça ettik. 
En son Afrin’de destan yazan kahramanla-
rımız, yeni görevlere hazırdır.
Aynelarab’tan Haseke’ye, oradan Sincar ve 
Kandil’e kadar tek bir terörist bırakmayana 
kadar operasyonlarımız sürecek. 
İstiklal Marşı’mız “Ben ezelden beridir 

hür yaşadım, hür yaşarım” diyerek hürri-
yetin milletimiz için vazgeçilmez olduğunu 
söyler. 
Millet olmanın temel şartı olan hürriyet, 
siyaset anlayışımızın temelini oluşturan 
“milli irade”nin tecellisi için kaçınılmaz-
dır. 
Milli iradeye dayanan siyaset her türlü bo-
yunduruktan, zorlamadan ve baskıdan aza-
de olarak yapılan siyaset anlamına gelir. 
AK Parti özgürlükler partisidir ve öyle ol-
maya devam edecek. 
Milletimizin refahını sağlamak ne ka-
dar önemliyse, din ve vicdan hürriyetinin 
önündeki engelleri kaldırmak da, bireysel 
özgürlükleri güvence altına almak da o ka-
dar önemlidir. 
Irkçı, yabancı düşmanı, İslam düşmanı, 
cinsiyetçi, bölücü olmayan tüm fikirlerin 



AK PARTİ HAZİRAN 2018  |  16. YILTÜRKİYE BÜLTENİ 

12

özgürce ifade edilmesi, yayılması, propa-
gandasının yapılması ve örgütlenmesi dev-
letimizin güvencesi altındadır. 
Oylarınızı, milli iradenizi, siyasi kararları-
nızı nasıl emanet bildiysek, bireysel özgür-
lükleriniz de emanetimizdir.
15 Temmuz gecesi hürriyetini müdafaa et-
mek için canından vazgeçen bir milletin öz-
gürlüklerini kısıtlamaya kalkmak da, mille-
timizin buna razı geleceğini düşünmek de, 
akla ve mantığa uygun değildir.
AK Parti yürüyüşüne başladığımız günler-
de 3-Y olarak adlandırdığımız yolsuzlukla, 
yoksullukla ve yasaklarla mücadele etmek, 
en önemli hedeflerimiz arasında olmaya 
devam edecektir.

Aziz Milletim…
Bir kez daha haykırıyoruz. 
Davamızın özünde adalet vardır.
Zalime duyduğumuz öfke de, mazluma 
duyduğumuz şefkat de adalete olan bağlı-
lığımızdandır. 
24 Haziran’dan sonra da adaletin kurum-
sal yapısının güçlendirilmesi, özellikle sos-
yal adaletin tam anlamıyla ve her alanda 
tesisi önceliğimiz olacaktır. 
Ekonomide, devlet hizmetlerinde, çalış-
ma hayatında, eğitimde, siyasette ve diğer 
tüm alanlarda adaletin tesisi, siyasetimizin 
amacını oluşturmaya devam edecektir.
Zira adalet bizim medeniyetimizin kurucu 
ilkesidir.
Biz inanıyoruz ki “adalet güneşinin doğa-
cağı ilk yer idarecinin kalbidir.”
Devletin, mülkün, nizamın, sosyal barışın 
temeli adalettir.
Onun için “insanı yaşat ki, devlet yaşa-

sın” anlayışını şiar edindik.
Kuruluş ve diriliş döneminin kaçınılmaz 
çalkantıları içerisinde huzurundan olan, 
kendisini ötelenmiş hisseden, hakkını ala-
madığını düşünen herkese, devletimizin 
şefkat, merhamet ve adaletli kolları sonuna 
kadar açıktır. 
Milletimizin huzuruna, birliğine, dirliğine 
düşmanlık etmeyenler, bizimle aynı rüyayı 
görmeseler, aynı ideali paylaşmasalar bile, 
aynı derecede değerlidir. 
Bu zamana kadar yanımızda olmayan ya 
da karşımızda bulunanlara da diyorum ki; 
Milletimiz bir bütündür.
Her bir vatandaşımızın iradesi değerlidir, 
tercihi saygındır.
Birimiz özgür olmadıkça, diğerlerimiz de 
özgür olamaz.
Birimiz kendini huzurlu hissetmedikçe, di-
ğerlerimiz de kendini huzurlu hissedemez. 
Birimiz geleceğini güvende görmedikçe, 
diğerleri de göremez.
Onun için helalleşme, balkon konuşması, 
empati, beyaz sayfa açmak, kapıyı herkese 
açık bırakmak gibi kavramları Türk siyase-
tinde biz işler hale getirdik. 
Onun için “Gel, ne olursan ol yine gel” de-
dik; “Gelin canlar bir olalım” dedik; “Ya-
ratılanı severiz Yaratan’dan ötürü” dedik.
Onun için adaleti de, kalkınmayı da vatan-
daşlarımızın tamamı için istiyor, hayata ge-
çiriyoruz.
Önümüzdeki dönemde, bu temel ilkeye çok 
daha sıkı sarılacağız.
Tek bir vatandaşımızın dahi adalet dairesi-
nin dışında kalmaması için her türlü çabayı 
göstereceğiz. 
Bizim millet olarak, maziden atiye uzanan 
bir kader ortaklığımız var.
Ülkemizin küresel boyutta iddia sahibi ol-
masının arkasındaki en önemli güçlerden 
biri de, toplumsal yapımızın bu zenginliği-
dir. 
Siyasi, ideolojik, dini, mezhebi, etnik farklı-
lıklarımızı ayrışma ve düşmanlık noktaları 
değil, hayatın renkleri olarak gören herkes-
le, bu yolda birlikte yürümeye hazırız. 

Sevgili Kadınlarımız… 
Bu kutlu yola çıktığımız günden beri bizi 
hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. 
Bu davaya hizmet edenlerin, bu davanın 
yükünü çekenlerin ve bu dava için fedakâr-
lık yapanların başında sizler geliyorsunuz. 
Sizlerin gücüne, yola çıktığımız ilk günden 
beri inandık. 

Türkiye’ye partimizin kadın kollarını etkin-
leştirerek, kadınların siyasal yaşama katı-
lımları noktasında büyük bir eşik atlattık. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kadınları-
mızın temsil oranını tarihin en yüksek sevi-
yesine taşıdık. 
Sosyal hayatın bütün alanlarında ve karar 
mekanizmalarında kadınlarımızın varlığı-
nı, katkısını geleceğimiz için hayati gördük 
ve bu yönde adımlar attık.
Kadınlarımızı güçlendirmenin ülkemizi 
güçlendirmek olduğuna hep inandık. 
Bundan sonra da aynı anlayışla hareket 
edeceğiz.
Önümüzdeki tarihi dönemeçte yükü kadın-
larımızla birlikte omuzlayacağız.
Yeni yönetim sisteminde imkanları kadın-
larımızla daha fazla paylaşacağız. 
Eğitim-öğretimden istihdama, sağlıktan 
aileye kadar her alanda kadınları destekle-
meye devam edeceğiz. 
Kadına karşı istismar, şiddet ve taciz insan-
lığa karşı işlenmiş büyük suçlardır. 
Bu ayıbı ülkemizden tamamen silene ka-
dar bütün çabamız ve gayretimizle devam 
edeceğiz.
Kadına karşı her türlü cahiliye âdetini 
ayaklarımızın altına alacağız.
Kadınları bu ülkenin ve milletin, her türlü 
hakka eşit olarak sahip bireyleri haline ge-
tirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. 

Sevgili Gençler… 
Siz şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. 
İrade, erdem ve cesaretle TÜRKİYE’Yİ 
SİZ ŞAHLANDIRACAKSINIZ. 
Siz, 2053 ve 2071 hayalimizi emanet etti-
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ğimiz, geleceğimizsiniz. 
Size emretmeyeceğiz.
Size dikte etmeyeceğiz.
Sizi kalıplara sokmak için çalışmayacağız. 
Biz sadece sizinle birlikte çalışacağız. 
Sizinle birlikte yol yürüyeceğiz.
Bütün gayretimizle size daha fazla alan 
açacağız. 
Doğruyu sizinle beraber tartışıp, hayata 
geçireceğiz.
Yanlışları sizinle birlikte tespit edip, düzel-
teceğiz. 
Ülkemiz sizinle küresel güç olacak.
İstihdamımız sizinle büyüyecek. 
Vizyonumuz sizinle genişleyecek.
Adalet sizinle yükselecek.
Eğitim-öğretim sistemimizi sizin beklenti-
lerinizi karşılayacak şekilde geliştireceğiz.
Hiçbir terör örgütünün, şer odağının ağına 
düşmenize izin vermeyeceğiz. 
Size daha nitelikli imkânlar sunmayı, ülke-
mizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz.
Eğitim-öğretim hayatınızın ardından, edin-
diğiniz bilgi, beceri ve birikimlerinizi iş ha-
yatına aktarmanızı sağlamak için gereken 
adımları birlikte atacağız. 
Farklı lisanlar, güncel gelişmeler, ileri tek-
nolojilerle elbette dünyayı tanıyacaksınız. 
Bunun yanında medeniyetinizi, tarihinizi, 
kültürünüzü de en iyi şekilde öğrenecek-
siniz. 
Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa ede-
mez. 
Kökleri kurumuş bir ağacın uzun süre 
ayakta kalamayacağı gibi geçmişiyle bağla-
rı kopmuş bir toplum da eninde sonunda 

yıkılmaya mahkûmdur.
Avrupa’yı da, Amerika’yı da, Orta Asya’yı 
da, Kuzey Afrika’yı da, Balkanları ve Kaf-
kasya’yı da, hâsılı bütün dünyayı bilmeniz, 
anlamanız bir o kadar da kendi yerli ve mil-
li duruşunuzla hareket etmeniz için size 
destek olacağız. 
Tarihinizi öğrendikçe özgüveninizin arttığı-
nı, vizyonunuzun derinleştiğini, bakış açı-
nızın genişlediğini göreceksiniz. 
Gelin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mini sizlerle birlikte hayata geçirelim. 

Ey Milletim…
Önümüzde uzun bir yol var. 
Yapılacak çok işimiz var.
Bizi yolumuzdan döndürmeye çalışanlar 
hiç bitmeyecek. 
Ama bizim de birliğimiz, dirliğimiz Allah’ın 
izniyle hep sürecek.
Cumhur İttifakı;
Bu birlik ve beraberlik anlayışının siyasete 
yansımasıdır.
Yerli ve milli anlayışın Türkiye’nin bekası 
için seferber olmasının adıdır. 
Türkiye’nin yeni hükümet sistemiyle şahla-
nışıdır.
Türkiye’nin aydınlık geleceği için tüm top-
lum kesimleriyle siyasi ahitleşmenin ta 
kendisidir. 
Bu yolda yapmamız gereken birliğimizden 
ve dirliğimizden taviz vermemektir. 
Biz işte bu ahdi rabiayla sembolleştirdik. 
Tek millet
Tek bayrak
Tek vatan
Tek devlet
Bu dört ilkenin çevresinde, yerli ve milli 
herkesle birleşerek, el ele vererek, güçlü 
ve bağımsız Türkiye mücadelesine devam 
edeceğiz. 
İşte Cumhur İttifakı bunun için kuruldu. 
Cumhur İttifakı irade, erdem ve cesaretle 
TÜRKİYE’NİN ŞAHLANIŞININ adıdır. 
Çanakkale Zaferi, birliğimizin senedidir.
Milli Mücadele, birliğimizin teminatıdır.
Cumhuriyet, birliğimizin zeminidir.
Demokrasi, birliğimizin sigortasıdır.
15 Temmuz Direnişi ve Yenikapı ruhu, bir-
liğimizin mührüdür. 
Hedeflerimize ancak bu ruhla yürüyebili-
riz. 
Milletimize, bayrağımıza, vatanımıza, 
devletimize kastedenlere buradan bir kez 

daha haykırıyoruz:
Başaramayacaksınız.
Milletimizin birliği dirliği hep daim olacak. 
Bayrağımız göklerde hep dalgalanacak. 
Vatanımız ilelebet bu millete yurt olacak. 
Devletimiz hep payidar kalacak. 
Ezanlarımız hep bu kubbede yankılanacak. 
Hep dimdik duracağız.
Bu ülkeye diz çöktüremeyecekler. 
Bu halka boyunduruk vuramayacaklar. 
Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri 
döndüremeyecekler. 
Bizi hedeflerimizden vazgeçiremeyecekler. 
İşte bütün bunlar için önümüzde yeni bir 
imtihan, yeni bir yarış var, o da 24 Haziran 
seçimleridir. 
15 Temmuz’da olduğu gibi bağımsızlığımı-
zı canımız pahasına hep koruyacağız. 
Bin yıllık yolculuğumuz binlerce yıl akıp 
gidecek.
Tüm hedeflerimiz gerçekleşecek.
İşte bütün bunlar için;
Tarihin önünde, ecdadımızın huzurunda, 
şehitlerimizin şahitliğinde Allah’a and ol-
sun ki davamızı 2023’e, 2053’e, 2071’e ta-
şıyacağız.
Şimdi hep birlikte tekrar edelim;
Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz.
Yemin olsun hedeflerimizden vazgeçmeyiz.
Yemin olsun kardeşliğimize halel getirme-
yiz.
Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi 
aziz; yolumuzu açık eylesin...
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VATANDAŞLARIN BİRÇOK BEKLENTİLERİNİ 
KARŞILAYACAK DÜZENLEMELER 
NİHAYETE ERDİ

Başbakanımız Binali Yıldırım, Çankaya 
Köşkü'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu 
toplantısının ardından yaptığı açıklamada 
Türkiye'nin son 10 yılda, 10 milyon vatan-
daşa istihdam sağladığını aktardı.

Başbakan Yıldırım, "bu istihdam, 28 Av-
rupa Birliği (AB) ülkesinin tamamının 
bu süre içinde oluşturduğu istihdamdan 
daha fazla. Sadece geçen yıl 1 milyon 
400 bin yeni istihdam sağlayarak ne-
ticede yüzde 7,4'lük bir büyümeyi ger-
çekleştirdik. Bu yıl da işler iyi gidiyor. 

Ekonomide, vergilerde planladığımız, 
hedeflediğimiz değerlerin üstünde ilk 
üç ay sonuçları geldi. Ocak, şubat, mart 
ölü aylardı. Bundan sonra artık yaz da 
geldi. Hem turizmde hem tarımda hem 
de üretimde birçok alanda çok daha iyi 
sonuçlar gelecek." 

Başbakan  Yıldırım,  bugün itibarıyla 
TBMM'ye gönderdikleri düzenlemelerin 
vatandaşların geniş bir kesimini ilgilen-
diren, onların beklentilerini, ihtiyaçlarını 
karşılayacak konular olduğunu vurguladı. 

Yeniden Yapılandırma
Kendisinin düzenlemeleri kısa kısa açık-
layacağını, ilgili bakanların daha sonra bu 
konuları detaylıca anlatacaklarını, Meclis 
görüşmeleri esnasında da konunun ko-
misyonlarda ve TBMM Genel Kurulunda 
görüşüleceğini anlatan Başbakan Yıldırım, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci madde, esnafı, sanayicileri, ça-
lışanlarımızı yakından ilgilendiren ye-
niden yapılandırma. Bununla ilgili neyi 
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kastediyoruz? Maliyede işi olan vatan-
daşımız, gümrükte sorunu olan vatan-
daşımız, sigortayla ilgili borcu ve sorunu 
olan vatandaşımız, il özel idareleri, bele-
diyeler, kamu kuruluşlarının tamamıyla 
ilgili konular. Nelerden oluşuyor? Vergi 
ve prim alacakları yeniden yapılandırı-
lacak. İkincisi  trafik cezaları, Karayolu 
Taşıma Kanunu'na göre kesilen ceza-
lar,  seçimlerle ilgili geçmiş seçimlerde 
bir şekilde ceza tahakkuk etmiş ama 
tahsilatı yapılmamış, askerlik ve nüfus-
la ilgili, RTÜK cezaları, köprü, otoyol 
kaçak geçişler vesaire. Vatandaşın dev-
let kurumlarıyla arasında olan nizalar, 
anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor, 
vatandaşla el sıkışılıyor. Nasıl? Bunu ya-
parken belli kuralları şartları var."

Başbakan Yıldırım, belediye ve il özel ida-
relerinin su ve atıksu alacaklarının da bu 
yapılandırmaya dahil olacağını aktardı.

Geçmiş 5 Yıla Ait Vergi Düzenlemesi
"Yeniden yapılandırma için 31 Mart 
2018 tarihinden önce vatandaş yukarı-
da saydığım bütün kalemlerde ödemele-
rini gerçekleştirmemişse bunlarla ilgili 
bir fırsat getiriyoruz" diyen Başbakan 
Yıldırım, şunları kaydetti:

"Vergi ve sosyal güvenlik kurumu prim-
lerine ilişkin itilaflı alacaklar kanun 
kapsamında yer alacak ve vergi prim 
barışı sağlanmış olacak. İlave olarak 
geçmiş 5 yıla ait vergiyle ilgili bir fırsat 
getiriyoruz. Matrah artışı sağlamak su-
retiyle burada vergi takibinde olan, bu-
nunla ilgili uzlaşmazlık ve inceleme sü-
recinde olan bütün  mükelleflere böyle 
bir kolaylık. 'Gel bir miktar artır, onun 
üzerinden vergini al bu defterleri kapa-
talım' diyoruz." 

Başbakan Yıldırım, "Geçmiş yıllara yöne-
lik stoklarla ilgili bir düzenleme yapıyo-
ruz ve bunu mükellefler meşrulaştırmış 
oluyor. Stoklarında var ama kayıtla-
rında gözükmüyor dolayısıyla hesabı, 
kitabı tutturamıyor, bunu düzenlemiş 
oluyor. Kasa fazlalıkları... Bunlar da 
aynı şekilde beyan usulüne göre işletme 
kayıtlarının düzenlenmesine imkan ve-
riyoruz" diye konuştu.

Başbakan   Yıldırım, kanundan yararlan-
mak için vatandaşların temmuz ayı so-
nuna kadar müracaat etmesi gerektiğini, 
takip eden 36 ay içinde de borçların öde-
nebileceğini söyledi.

Peşin ödeme olması halinde indirimler 
olacağını anlatan Başbakan Yıldırım, pe-
şin ödeyen vatandaşların gecikme faizinin 
yüzde 90'ını ödemeyeceğini, yüzde 10'unu 
ödeyerek hesabı kapatabileceğini kaydetti.

Emekli Vatandaşların Yeni İş Yeri Aç-
ması
Yeni bir iş yeri açan emekli vatandaşla-
rın yüzde 15 destek primi yatırdığını, bu-
nun kaldırıldığını ifade eden Başbakan Yıl-
dırım, "Ancak geçmiş yıllara ait borçlar 
var. Kanunla bu meseleyi hallettik bitti. 
Böyle bir sıkıntı yok artık, emekli olan 
iş yeri açabilir. İlave bir yüke girmeden 
çalışabilir ancak geçmişten gelen peşini 
bırakmayan borçlar var, o borçları sili-
yoruz. Tamamen siliyoruz. Vatandaşla 
esnafla aramızdaki ilişkilerimizi düzelt-
miş oluyoruz" dedi.

Kaydı Silinen Üniversite Öğrencilerine 
Kayıt İmkanı
Üniversitelerde okuyan 8 milyona yakın 
öğrenci olduğunu anlatan Başbakan Yıldı-
rım, bu öğrencilerin içinde eğitimine öğ-
retimine devam edemeyen 500 bine yakın 
öğrenci bulunduğunu söyledi.

Üniversiteyi 7 yılda bitirme mecburiyeti 
olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Bu öğren-
cilere bir kereliğine üniversitelerine, 
bölümlerine dönme imkanı veriyoruz. 
Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt 
yaptırma ve eğitimini tamamlayıp dip-
loma alma fırsatı veriyoruz. Bunun is-
tisnası ne? Teröre bulaşmışsa, terörle 
irtibatı, iltisakı varsa bunlar bu haktan 
yararlanamayacak." dedi.

İmar Barışı
Başbakan  Yıldırım, bir diğer önemli ka-
rarlarının imar barışı olduğunu belirterek, 

son 50 yılın kangren olmuş bir sorununu 
kökten çözecek bir kanun tasarısı hazırla-
dıklarını ifade etti.

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu imar barışı nasıl işleyecek? Tür-
kiye'de şu anda 25 milyon civarında 
bağımsız bina var veya kat vesaire. 
Bunların neredeyse yarısı, bir hesaba 
göre 12, bir diğer hesaba göre 13 mil-
yon kadarı geçmiş yıllarda, özellikle de 
bunların büyük bir kısmı 2000 yılından 
önce imarsız yapılmış. Başkasının mül-
küne, Hazine arazisine, vakıf arazisine, 
meraya yapılmış. Mülkiyet sorunu var. 
Bazıları da imar almış ama imara uygun 
yapmamış ilaveler, uygunsuzluklar var. 
Başka ne var? Bu yapılar tabi mülkiyet 
sorunu olduğu için arsa gözüküyor, ta-
pusu yok. Tapu nasıl alacak? Hem arsa 
kendinin değil hem imarı yok, kat mül-
kiyeti, yapı kullanım izni yok. Bütün bu 
konulardan dolayı ne ortaya çıkıyor? Va-
tandaş su, elektrik alamıyor, doğalgaz 
bağlatamıyor.  Yapıyorsa da kaçak, yine 
suç işlemiş oluyor."

Başbakan   Yıldırım, bütün bu konuların 
derli toplu bir şekilde ele alındığını, vatan-
daşa yanlışlık ve haksızlık yapılmaması 
için aylarca çalışıldığını vurguladı. 

Emeklilere yönelik yeni bir düzenlemenin 
hayata geçirileceğini ifade eden  Başba-
kan Yıldırım, 12 milyonun üzerinde emekli 
aylığı alan vatandaşın bulunduğu belirtti. 
Bunlara her yıl Ramazan ve Kurban Bay-
ramları öncesi birer ikramiye verileceğini 
açıkladı. 

Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bayram ikramiyesi. Miktar ne? Rama-
zan Bayramı öncesi bin lira, Kurban 
Bayramı öncesi bin lira. Bu 12 milyon 
üzerinde emekliyi düşündüğümüz za-
man hatırı sayılır bir para ediyor. Emek-
lilerimiz daha fazlasına layık, bunun bi-
lincindeyiz. Bu bir adımdır. Emeklilerin 
dul ve yetimleri de dahil herkes bundan 
istifade edecek, yurt dışından emekli 
olanlar da belirli bir şekilde istifade ede-
cek. Böylece 12 milyonun üzerindeki 
emeklimize ister az ister çok maaş alsın 
bu bayram hediyesini alacaktır.”
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdo-
ğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 
AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Ta-
nıtım Toplantısı'ndaki konuşmasına, parti-
mizin 2011 seçim müziği olan "Haydi Bir 
Daha" şarkısının sözlerini okuyarak başla-
dı. Bu sırada şarkı da fonda çalındı.

"Aynı yoldan geçtiğimiz, aynı sudan 
içtiğimiz, aynı şarkıları söylediğimiz 
gönüllerimiz ve dualarımız bir olan siz 
milletvekili adaylarını sevgiyle selamlı-

yorum." diyen  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İstanbul'dan Hakkari'ye, Rize'den Hatay'a, 
İzmir'den Iğdır'a kadar ülkenin dört bir ya-
nında iş yerinde, atölyesinde, bahçesinde, 
tarlasında helal rızkının peşinde koşan, 
gönülleri ve duaları kendileriyle beraber 
olan herkese selamlarını gönderdi.
   
Annelere, kadınlara, gençlere de selamla-
rını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ge-
leceğimizin teminatı olarak gördüğü-
müz, bunun için de eğitimden siyasete 

her alanda önlerini açtığımız gençleri-
mizi selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Milletvekili adaylarının,  milli iradenin 
temsilciliğine talip olarak kutlu yolculuğa 
çıktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı  Er-
doğan, şöyle devam etti:

"Ülkemize ve milletimize hizmet için 
hep beraber çıktığımız bu yolculuğu 
inşallah hayırlısıyla menziline ulaştıra-
cağız. AK Parti 2002 Kasım'ından beri 
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girdiği  her seçimden birinci çıkmış bir 
partidir. Ancak bizim için bu yeterli de-
ğildir. Biz, aynı zamanda Mecliste ülke-
mizi hedeflerine ulaştırabilecek bir ço-
ğunluğa sahip olmak için de mücadele 
ediyoruz." 

Milletin huzuruna ilk defa çıktıkları 2002 
seçimlerinde yüzde 34 oy oranına ulaşa-
rak, parlamentonun yüzde 63'ünü alarak 
iktidar olduklarını hatırlatan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "Bu oran ülkemizin yakın 
tarihindeki en büyük başarıydı. 2007 se-
çimlerinde bu oranı yüzde 47'ye çıkar-
dık ve yine tek başımıza iktidar olduk. 
2011 seçimlerinden yüzde 50 seviyesi-
ne kadar ulaştık ve elbette tek başına 
iktidar olarak yola devam ettik." diye 
konuştu.

‘‘Vakit Türkiye Vaktidir 
Diyerek Yola Çıkıyoruz’’

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 7 Haziran 
2015'te yüzde 41 düzeyindeki oy oranı-
na rağmen tarihlerinde ilk defa Mecliste 
çoğunluğu sağlayamadıkları bir seçim 
yaşadıklarını ifade ederken; "Biz, tek ba-
şımıza hükümet kuramadık ama diğer 
partiler de çoğunluğu sağlayıp milleti-
mizin karşısına çıkamadılar." ifadesini 
kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ka-
sım 2015'te seçimlerin yenilendiğini ve 
yüzde 49,5 oy oranıyla AK Parti'nin tek ba-
şımıza iktidara geldiğini, 10 Ağustos 2014 
cumhurbaşkanlığı seçiminde ve 16 Nisan 
halk oylamasında yüzde 52'lik oy oranları-
na ulaştıklarını hatırlattı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2007'de cum-
hurbaşkanlığı seçim kriziyle karşılaştık-
larını da anımsatarak, "Ardından Gezi 
olaylarıyla başlayan 17/25 Aralık emni-
yet, yargı darbe girişimiyle süren, bölü-
cü örgütün çukur eylemleriyle kanlı bir 
hale dönüşen ve 15 Temmuz 2016'daki 
darbe girişimiyle zirveye ulaşan bir sü-

reci de hep birlikte yaşadık. Tüm bu sal-
dırıların üstesinden sadece ve sadece 
milli iradeye olan bağlılık ve güvenimiz 
sayesinde geldik. Biz de işte böyle bir 
mirasla ve 'Vakit Türkiye vaktidir' diye-
rek yola çıkıyoruz." diye konuştu.

‘‘Mecliste de Güçlü Bir Grup 
Kurmamız Gerekiyor’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'da 
cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin 
çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefle-
diklerini belirterek, şunları söyledi: "Aynı 
şekilde milletimizin en az yarısının 
desteğini alarak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde de güçlü bir grup kurmamız 
gerekiyor. Bunların yolu da yine milleti-
mizle olan gönül bağımızı güçlü tutmak-
tan geçiyor.  Cumhurbaşkanı adayınız 
olarak şahsım, milletvekili adaylarımız 
sizlerle el ele vereceğiz ve inşallah her 
iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıka-
cağız."

Salondakilere, "Buna hazır mıyız?" so-
rusunu yönelten Cumhurbaşkanı  Erdo-
ğan, "Hazırız" cevabı üzerine "İşte bu 
cesaret, bu heyecan, bu coşku Allah'ın 
izniyle bizlere 24 Haziran'da o beklenen 
neticeyi getirecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde mil-
letin karşısına hiçbir zaman eli boş çık-
madıklarına işaret ederek, "Milletimizin 
huzuruna hep bir yanımızda önceki hü-
kümetlerimiz döneminde yaptıklarımız, 
diğer yanımızda bir sonraki dönemde 
yapacaklarımız olduğu halde çıktık." 
diye konuştu.

‘‘Yaparsa Yine AK Parti 
Yapar’’

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, devam eden 
konuşmasında, "6 Mayıs'ta İstanbul'da 
seçim manifestomuzu milletimize açık-
ladık. Bugün, Güçlü Meclis, Güçlü Hü-
kümet, Güçlü Türkiye başlığıyla hazırla-
dığımız seçim beyannamemizi 'Yaparsa 

yine AK Parti yapar' diyerek milletimi-
zin takdirine sunuyoruz." ifadesini kul-
landı.

Beyannamenin "Gelecek Vizyonu"yla il-
gili bölümünü paylaşan  Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, "Bugün tüm dünyada her 
alanda baş döndürücü hızda değişim 
yaşanıyor. Bir yandan teknolojik dönü-
şümler yaşanırken diğer yandan sosyal 
ve kültürel alanda yeni eğilimler gözle-
niyor. Değişimi iyi algılayarak uyum sağ-
layanlar kazanırken, değişim sürecinde 
geri kalanlar ise eskisinden çok daha 
fazla bedeller ödüyor. Biz, dünyadaki 
eğilimleri, oluşan fırsatları, yeniden şe-
killenen ilişkileri dikkatle analiz ederek 
bir yol haritası ortaya koyuyoruz." diye 
konuştu. 

‘‘Dijital Türkiye'nin Vaktinin 
Geldiğine İnanıyoruz’’

Dijitalleşmeye özel bir önem verdiklerini 
kaydeden Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şun-
ları söyledi:

"Dijital Türkiye'nin vaktinin geldiğine 
inanıyoruz. Ülkemizi, cumhuriyetimizin 
kuruluşunun yüzüncü yılına daha güçlü 
bir biçimde taşımak için,  2023 vizyo-
numuzu daha önce ortaya koymuştuk, 
yeni hükümet sistemiyle bu vizyonumu-
zu daha da güçlendirerek,  Türkiye'yi iş 
dünyamızın, genç girişimcilerimizin, iş 
kadınlarımızın küresel ölçekte söz sa-
hibi olduğu bir ülkeye dönüştüreceğiz."  
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‘‘Kadınların İş Gücüne Ka-
tılma Oranını Yüzde 40'ın 

Üzerine Çıkaracağız’’
"Coğrafyamızın ve dinamik genç nüfu-
sumuzun tüm avantajlarını kullanarak, 
ülkemizi küresel düzeyde  bilgi üreten, 
bilgiyi katma değere dönüştüren bir güç 
haline dönüştüreceğiz. Üretim biçimi-
mizi günümüzde en önemli rekabet un-
surlarından biri haline gelen yenilikçilik 
ve farklılık oluşturmaya dayalı bir yapı-
ya dönüştüreceğiz. Bunun için de bilgi-
ye dayalı  üretim, büyümemizin belirle-
yici gücü olacaktır. En büyük servetimiz 
dinamik nüfusumuz ve gençlerimizdir. 
Gelişmiş ülkelerin gıptayla baktığı genç 
ve dinamik nüfusumuzun sunduğu fır-

sat penceresini ekonomik büyüme açı-
sından en iyi şekilde değerlendireceğiz. 
Birlikte yürüyeceğimiz gençlerimizle 
küresel ölçekte yeni başarı hikayeleri 
yazacağız. Topyekün kalkınma hedefi-
miz çerçevesinde kadınlarımızın kal-
kınma sürecine daha aktif katılımını 
desteklemeye devam edeceğiz. Bir yan-
dan kadın girişimciliğini güçlendirirken 
diğer yandan kadınların iş gücüne katıl-
ma oranını 2023 sonunda yüzde 40'ın 
üzerine çıkaracağız."

 ‘‘Ülkemizi, En Yüksek 
İnsani Gelişmişlik 

Seviyesine de 
Ulaştıracağız’’

Son 16 yılda yapılan atılımlarla Türkiye'yi 
üst orta gelir grubuna yükselttiklerini kay-
deden  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türki-
ye'yi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımayı 
hedeflediklerini aktardı. 

Türkiye'de bu gücün olduğunu kayde-
den  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç en-
dişemiz yok. Kapsayıcı bir ekonomik 
büyüme anlayışı içinde ekonominin ni-
metlerini daha  adaletli bir şekilde tüm 
toplumsal kesimlere paylaştıracağız. 
Bir yandan gelir dağılımını iyileştirirken 
diğer yandan bölgeler arası dengesizlik-
leri azaltacağız. BM İnsani Gelişmişlik 
Endeksine göre, yüksek insani geliş-
mişlik seviyesine çıkarmış olduğumuz 
ülkemizi, en yüksek insani gelişmişlik 
seviyesine de ulaştıracağız." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Küre-
sel düzeyde daha özgürlükçü, kapsayı-
cı, adaletli bir düzenin tesisine öncülük 
yapacağız. Bu anlayışla Türkiye, bugün 
olduğu gibi gelecekte de demokrasi ve 
adaleti sadece kendi insanı için değil, 
tüm insanlık için istemeye devam ede-
cektir. Dünya beşten büyüktür çağrımızı 
kararlılıkla ifade etmeyi sürdüreceğiz." 
dedi.

Sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası 
düzeyde de hizmet verebilecek nitelikte 
mega projeleri birer birer hayata geçir-
meyi sürdüreceklerini de belirten Cum-
hurbaşkanı  Erdoğan, "Ülkemizi eğitim, 
sağlık, bilgi ve iletişim, enerji, savunma 
sanayi, ulaştırma, lojistik ve ticarette 
yerli, milli üretimle söz sahibi olan, cazi-
be merkezi konumunda bir ülke haline 
dönüştüreceğiz." diye konuştu.
 
Özellikle savunma sanayinde gelecek dö-
nemde Türkiye'nin sadece kendi ihtiyaçla-
rını karşılamakla kalmayacağını, dünyanın 
önde gelen ihracatçı ülkeleri arasına gire-
ceğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı  Er-
doğan, siber alanda da ülkenin yerli ve 
milli teknolojik altyapısıyla organizasyon 
kabiliyetini geliştireceğini kaydetti.

‘‘Vakit Türkiye Vakti’’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden şekille-
nen dünyada her alanda rekabet üstünlü-
ğüne sahip, girişimci ve yenilikçi anlayışın 
toplumun tüm kesimlerine yayıldığı, refa-
hını adaletle paylaşan, milli değerlerini 
evrensel değerlerle buluşturan güçlü ve 
büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edecek-
lerini belirterek, "Vakit Türkiye vakti." 
diye konuştu. 
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‘‘Güçlü Meclis, Güçlü 
Hükümet, Güçlü Türkiye’’

Seçim beyannamesinin ikinci kısmını yeni 
yönetim modelinin oluşturduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 24 Hazi-
ran seçimlerinin aynı zamanda yeni yöne-
tim sisteminin ilk defa hayata geçirilmesi-
ne vesile olacağını kaydetti.

Milletin 24 Haziran'da bir sandıkta ken-
dini temsil etmek üzere Meclis'e gönde-
receği milletvekillerini, diğer sandıkta 
kendini yönetecek  cumhurbaşkanını se-
çeceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, "Bunun için yeni dönemi, güçlü 
Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye 
cümlesiyle ifade ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sıra-
sında salondaki gençlere de "Güçlü Mec-
lis, güçlü hükümet ve bağımsız, güçlü 
Türkiye." ifadesini tekrarlattı ve "Bunun-
la yola devam edeceğiz." dedi.

‘‘Yargının Bağımsızlığı ve 
Tarafsızlığı Güçlendirilecek’’

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının da 
önem verdikleri bir diğer konu olduğunu 
dile getiren Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
şunları söyledi:

"15 Temmuz darbe girişiminin ardın-
dan diğer kurumlarımız yanında, yargı-
da da darbe ve vesayet kalıntılarını or-
tadan kaldırmak için adımlarımızı attık. 
Yargının sadece kendi işiyle uğraşacağı, 
darbeci ve vesayetçi yapıların etkisin-
den uzak kalacağı bir sistemi kurma yo-
lunda önemli mesafe katettik. Önümüz-
deki dönemde yargının bağımsızlığını 
ve tarafsızlığını güçlendirecek adımları 
atmayı sürdüreceğiz. Seçim beyanna-
memizin üçüncü bölümünde milleti-
mizle güçlü demokrasi hedefimizi pay-
laşıyoruz. Biz demokrasiyle kalkınmayı 
birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük 
ve tüm çalışmalarımızı bu anlayışla yü-
rüttük. AK Parti iktidara geldiği günden 
beri Türkiye'de hakları ve özgürlükle-
ri gerçek anlamda tesis eden, standart-
larını sürekli yükselten partidir."

‘‘Türkiye'yi Demokrasi 
Liginde de Bir Üst Sınıfa 

Çıkartacağız’’

AK Parti'nin önüne çıkan sorunlar ne ka-
dar büyük olursa olsun asla demokrasiden, 
özgürlüklerden, haklardan taviz vermedik-
lerini belirten Cumhurbaşkanı   Erdoğan, 
"AK Parti'nin hak ve özgürlükler konu-
sunda bugüne kadar yaptıklarını say-
maya kalksak karşımıza gerçekten çok 
uzun bir liste çıkar. 24 Haziran seçim-
lerinden sonra da demokrasimizi ge-
liştirmeye devam edeceğiz. 24 Haziran 
seçimlerinden sonra Türkiye'yi ekono-
mide olduğu gibi demokrasi liginde de 
bir üst sınıfa çıkartacağız." dedi.

‘‘Yasaklar ve Yasakçı 
Zihniyetle Mücadele 

Edilecek’’
Yasaklar ve yasakçı zihniyetle mücadelele-
rini arttırarak devam ettireceklerini söyle-
yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimi-
ze, üç 'y' ile mücadele sözü vermiştik. 
Bunlar yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluk-
tu. Yeni dönemde de bu mücadelemizi 
kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  ayrıca "Ana 
muhalefetin 15 Temmuz'u 'kontrollü 
darbe' olarak yaftalaması ve sadece 
terörle mücadele için kullanılan olağa-
nüstü hal uygulamasını diline dolaması 
demokrasimiz bakımından utanç verici-
dir." diye konuştu.

‘‘İnsanı Yaşat ki Devlet 
Yaşasın’’ 

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, seçim beyan-
namesinin dördüncü başlığını "İnsan ve 
Toplum" olarak belirlediklerini bildirerek; 
AK Parti'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşa-
sın" anlayışıyla iktidara geldiğini ve tüm 
icraatlarını bu doğrultuda gerçekleştirdi-
ğini hatırlattı. 

‘‘Eğitim’’
Eğitimin altyapı eksiğini geçen 16 yılda 
büyük ölçüde tamamlandığını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıl-
dan itibaren de tüm okulların tam gün eği-
time geçebilecek hale geleceğini söyledi. 

"Yeni dönemde tüm imkânlarımızı ve 
gücümüzü eğitim-öğretimin niteliğini 
yükseltmeye hasredeceğiz." diyen  Cum-
hurbaşkanı  Erdoğan, hedeflerinin tarih-
sel, toplumsal ve kültürel gerçeğe dayalı 
potansiyelin tüm boyutlarıyla açığa çıka-
rılmasını sağlayacak, bireyden topluma, 
yerelden evrensele, geçmişten geleceğe 
uzanan bir eğitim ortamını inşa edecekle-
rinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde bir 
kalite seferberliği başlatacaklarına dikkati 
çekerek, kurumsal yapılardan okul türle-
rine, öğrencilerin becerilerinin yönlendi-
rilmesinden öğretmenlerin niteliklerine 
kadar eğitimin her alanında çok önemli re-
formların hayata geçirileceğini dile getirdi. 

‘‘Kültür Merkezi Olmayan İl 
Kalmayacak’’
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Telif haklarından kültür mirasına kadar 
her alanda eksiklikleri tamamlayarak Tür-
kiye'yi daha ileriye taşıyacaklarını vurgu-
layan  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Kültürümüzün dünyaya tanıtımında 
çok önemli yeri olan sinema ve televiz-
yon dizilerine özel destek vereceğiz. 
Kütüphanelerimizi, yaşayan mekânlar 
anlayışıyla, gençlerimiz başta olmak 
üzere tüm vatandaşlarımız için cazi-
be merkezleri haline dönüştüreceğiz.   
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde inşaatı 
bitmek üzere olan 5 milyon kitap kapa-
siteli kütüphanemizi dünya çapında bir 
merkez haline getireceğiz. 24 saat öğ-
rencilerimizin hizmetinde olacak. Rami 
Kışlası'nı, restorasyonunu tamamla-
dıktan sonra 7 milyon kitaba sahip bir 
kütüphaneye dönüştürüyoruz. Nüfusu 
5 binin üzerindeki tüm yerleşim birim-
lerimizin kütüphaneye kavuşmasını 
sağlayacağız. Kültür merkezlerimizi de 
özellikle yaygınlaştırıyoruz. Ülkemizde 
kültür merkezimiz olmayan il kalmaya-
cak." 

‘‘Sağlık’’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlığın da 
AK Parti'nin en başarılı olduğu alanlar-
dan birisi olduğunu dile getirerek, sağlık 
hizmetlerinin artırılmasına yönelik çalış-
malara  devam edileceğini bildirdi.   Şehir 
hastaneleri projelerinin de meyvelerini 
vermeye başladığını aktaran  Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Yozgat, Mersin, Isparta, 
Adana, Kayseri şehir hastanelerinin hiz-
mete açıldığını hatırlattı.   Manisa, Elazığ, 
Eskişehir ve Ankara Bilkent şehir hastane-
lerinin de bu yıl bitmeden açılacağını ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemi-
ze kazandıracağımız 40 bin yatak kapa-
siteli şehir hastanelerimiz, ülkemizde 
sağlık hizmetlerinin standardını bir üst 
seviyeye yükseltecektir." dedi. 

‘‘Gençlik’’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
gençlerin sadece iş değil aynı zamanda ka-
riyer sahibi olmalarını da hedeflediklerini, 
lisans, yüksek lisans ve doktora programla-
rında yurt dışı eğitim imkanlarını artırarak 

dünyayı bilen, tanıyan ve oradaki birikim-
leri ülkeye taşıyacak bir kuşak yetiştirme-
ye çalıştıklarını dile getirdi.   Üniversite ve 
yurtlar konusunda atılan adımları taçlan-
dıracak projelerin de yeni dönemde haya-
ta geçirileceğini anlatan  Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, siyasette de gençlerin önünü AK 
Parti'nin açtığını vurguladı.   Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, seçilme yaşını önce 25'e 
daha sonra da 18'e düşürerek, gençlerin 
enerjisini daha fazla siyasete yansıtmayı 
amaçladıklarını söyledi. 

‘‘Yurt Dışındaki Vatandaşlar 
İçin Yeni Projeler Hayata 

Geçecek’’
‘‘Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve 
onların çocuklarının sorunlarının çö-
zümü için yeni projeleri hayata geçire-
ceğiz. Yoksullukla mücadele en başarılı 
olduğumuz alanlardan birisidir. Hede-
fimiz gelişmiş ülkelerdeki standartlara 
uygun şekilde günlük 4,3 doların altında 
yaşamak zorunda kalan kimse bırakma-
maktır. Yaşlılarımıza ve engellilerimize 
yönelik çok önemli projelerimiz var. 
Hepsini yeni dönemde hayata geçirece-
ğiz." 

‘‘Enflasyon Sorununu 
Ülkemizin Gündeminden 
Çıkartmakta Kararlıyız’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonla 
mücadele konusunda yeni ve çok ciddi 
önlemleri seçimden hemen sonra yü-
rürlüğe koyacağız. Epeyce gerilettiğimiz 
ancak son dönemde bir parça yukarıya 
doğru hareketlenen enflasyon sorunu-
nu ülkemizin gündeminden çıkartmak-
ta kararlıyız." dedi.
 
Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş sosyal 
güvenlik sistemine sahip ülkelerinden biri 
olduğuna da işaret eden  Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, emeklilere Kurban ve Ramazan 
Bayramları'nda biner lira ikramiye vere-
rek, önemli bir destek sağladıklarını kay-
detti. 

Seçim  beyannamesinin 5. başlığının  "İs-

tikrarlı ve Güçlü Ekonomi" olduğunu 
aktaran  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bi-
zim ekonomideki başarımızın sırrı gü-
ven ve istikrar iklimini sağlayabilmiş 
olmamızdır. Yeni dönemde de güven ve 
istikrarı güçlendirmek için çalışacağız. 
Özellikle mali disiplin ve finansal istik-
rar konusunda en küçük bir taviz ver-
meyeceğiz." ifadelerini kullandı. 

‘‘Cari Açığı Yapısal Sorun 
Olmaktan Çıkartıp, Kalıcı 
Bir Şekilde Düşüreceğiz’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretim ve ihra-
catın ithalata olan bağımlılığını azaltacak-
larını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sermaye piyasalarımızı yeni araçlar-
la derinleştirerek işletmelerimizin bu 
imkânları daha etkin kullanmasını sağ-
layacağız. Enflasyonla mücadele konu-
sunda yeni ve çok ciddi önlemleri seçim-
den hemen sonra yürürlüğe koyacağız. 
Epeyce gerilettiğimiz ancak son dönem-
de bir parça yukarıya doğru hareketle-
nen enflasyon sorununu ülkemizin gün-
deminden çıkartmakta kararlıyız. Cari 
açığı yapısal sorun olmaktan çıkartıp, 
kalıcı bir şekilde düşüreceğiz." 

"Milli Teknoloji ve Türk 
Bilim Üssü’’

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, beyanname-
nin 6. başlığının ise "Stratejik Sektörler 
ve Yenilikçi Üretim" olarak saptandığını 
belirterek, "Bilim, teknoloji, AR-GE ko-
nusunda başlattığımız çalışmaları 'mil-
li teknoloji' hamlesiyle yeni bir boyuta 
taşıyacağız. Araştırmacı yetiştirmeden 
AR-GE desteklerine kadar pek çok 
alanda yeni programları devreye ala-
cağız.  Antarktika'da kuruluş hazırlık-
larını başlattığımız Türk Bilim Üssü'nü 
önümüzdeki yıl faaliyete açıyoruz." diye 
konuştu. 

‘‘Uzay Ajansımızı Bu Yıl 
Kuruyoruz’’ 

Silahlı ve silahsız insansız hava araçları 
konusunda elde edilen başarının kendileri-
ne güç ve moral verdiğini vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan: "İşte Afrin'de, 
Cerablus'ta bunu yaşadık, şu anda iç gü-
venlikte bunu yaşıyoruz. Özel sektörün 
savunma, havacılık ve uzay  alanında 
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daha etkin hale gelmesi gerekiyor. Teş-
vik sistemlerini bu alanları kapsayacak 
şekilde genişletiyoruz. Savunma sanayi, 
ihracatımızda da giderek önemli bir yer 
kaplıyor. Bu alandaki çalışmalarımızı 
özellikle dost ve kardeş ülkelerin ihti-
yaçlarını da karşılayacak şekilde geniş-
leteceğiz. Altay Milli Tankı, seri üretim 
aşamasına geldi. Motorları yerli olarak 
tasarlayıp, üretecek adımları attık. Bu 
çalışmaları yeni dönemde hızla sonuç-
landırıp ticari kullanım aşamasına ge-
tireceğiz. İnsansız savaş uçakları konu-
sunda AR-GE çalışmaları başlatacağız. 
Açık denizlerde de görev yapabilecek 
havuzlu çıkarma gemisinin üretimini 
süratle tamamlayarak, donanmamıza 
dahil edeceğiz.’’ dedi. Hava Savunma 
Sistemleri Projelerinde de önemli me-
safe katedildiğini ve bunların hızla bitiri-
leceğini aktaran  Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, "Uzayda bayrağımızı temsil edecek 
çalışmaları yürütecek  Uzay Ajansımızı 
bu yıl kuruyoruz." diye konuştu. 

‘‘Tarımsal Milli Gelirde 
Hedef, 150 Milyar Dolar’’ 

Doğalgaz kullanmayan il ve büyük ilçenin 
kalmayacağını bildiren Cumhurbaşka-
nı  Erdoğan, enerjiyi stratejik bir sektör 
olarak gördüklerini vurgulayarak, yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün 
olan en üst seviyede değerlendirmeyi he-
deflediklerini kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım konusun-
da da ‘‘Tarım politikalarımızı, tarım, 
gıda güvenliğimizi temin edecek şekilde 
geliştireceğiz. Hedefimiz 2023 yılında 
tarımsal milli gelirimizi 150 milyar do-
lara, tarımsal ihracatımızı da 50 mil-
yar dolara çıkarmaktır."  dedi. Sudan'da 
kiralanan 780 bin hektar tarım arazisini 
de yatırım yapmaları için girişimcilere 
açacaklarını vurgulayan  Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Hayvan varlığını artırarak 
kırmızı et tüketiminde kendi kendine 
yeterli bir ülke haline geleceğiz. Özellik-
le Doğu Anadolu Bölgemizde hayvancı-
lığın gelişmesine özel önem vereceğiz." 
diye konuştu. 

‘‘Ulaştırma ve Lojistik 
Altyapımızı Geliştirmeye 

Devam Edeceğiz’’
"Ekonomimizin can damarı olan ulaş-
tırma ve lojistik altyapımızı geliştirmeye 

devam edeceğiz.’’ diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan,  İstanbul ile birlikte 9 yeni hava-
limanını daha hizmete alınacağını, 2020 
ve 2021 yıllarında iki yeni uyduyu uzaya 
göndererek bu alandaki Türkiye'nin yeri-
nin perçinleneceğini, geniş bant abone sa-
yısını 90 milyona, fiber abone sayısını 10 
milyona ulaştırılacağını belirtti.

‘‘Çevre, Şehircilik ve Yerel 
Yönetimler’’

"Sürdürülebilir, kapsayıcı ve dengeli 
kalkınma yaklaşımımız çerçevesinde 
ülkemizin her ferdini ve bölgesini ku-
şatacak bir vizyonu, hep birlikte hayata 
geçireceğiz. Çevre sorunlarına ve iklim 
değişikliğine karşı alınacak tedbirle-
ri, uygulamayı gelecek nesillere karşı 
sorumluluğumuzun bir  gereği olarak 
görüyoruz. Başlattığımız sıfır atık pro-
jesiyle dünya çapında bir model ortaya 
koymayı amaçlıyoruz. Atık su arıtma ve 
entegre katı atık yönetimi hizmetlerinin 
2023 yılına kadar şehirlerde yaşayan 
tüm vatandaşlarımıza ulaşmasını sağ-
layacak, bu altyapıyı kuracağız." diyen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, 
ülke çapında korunan alanları 653'e çıkar-
tacaklarını ve buralarda kurulacak altyapı 
ve verilecek hizmetlerle 135 milyon ziya-
retçiyi ağırlayacaklarını bildirdi. 

‘‘Orman Alanlarımızın 
Büyüklüğünü 233 Milyon 

Dekara Çıkartacağız’’
ÇED süreçlerinin daha etkin uygulanma-

sını temin edeceklerini belirten  Cumhur-
başkanı Erdoğan,  ‘‘Orman alanlarımızın 
büyüklüğünü de ülkemizin üçte birine 
yakınını kapsayacak şekilde 233 milyon 
dekara çıkartacağız." dedi.

‘‘Marka Değeri Yüksek 
Şehirler’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir ve şehir 
yönetimini, birbirini tamamlayıcı unsurlar 
olarak gördüklerine işaret ederek, "Bu-
nun için insanı merkeze alan kültürün, 
sanatın, yeşilin vazgeçilmez parçaları 
olduğu şehirler kurmak ve yaşatmak 
istiyoruz. İstanbul başta olmak üzere 
marka değeri yüksek şehirlerimizi kü-
resel düzeyde cazibe merkezleri haline 
dönüştüreceğiz." dedi. 

‘‘Yerel Yönetimlerin Altyapı 
Projelerine Daha Fazla 
Kaynak Sağlayacağız’’

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 
uygun şekilde kapsamlı bir yerel yöne-
tim reformu gerçekleştirerek belediye-
lerin icrai gücünü artıracaklarını belir-
ten  Cumhurbaşkanı Erdoğan,  belediye 
meclislerinin denetim yetkisini artırarak, 
katılımcılığı ve hesap verilebilirliği güç-
lendireceklerini dile getirdi. Büyükşehir 
belediyelerinde akıllı kent uygulamalarını 
destekleyeceklerini ifade eden  Cumhur-
başkanı Erdoğan, "Yerel yönetimlerin 
altyapı projelerine daha fazla kaynak 
sağlayacağız. Geçmişte gecekondulaş-
ma ve çarpık yapılaşma sebebiyle sı-
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kıntılar yaşayan şehirlerimizi kentsel 
dönüşüm projeleriyle yaşanabilir yerler 
haline getirmeyi sürdüreceğiz." diye ko-
nuştu. 

‘‘Dünya Beşten Büyüktür’’
"Birleşmiş Milletler başta olmak üzere 
tüm uluslararası platformlarda insan-
lığın vicdanı, mazlumların sesi olduk, 
olmaya devam edeceğiz. Dünya beşten 
büyüktür çağrımızı her platformda tek-
rarlayacağız. Dış politikada elde etti-
ğimiz kazanımların ticaret ve yatırım 
olarak ülkemize dönmesine yönelik ça-
lışmalara ağırlık vereceğiz. Boşuna 'one 
minute' demedik, boşuna 'dünya beşten 
büyüktür' demedik. İşte bunlar bizim 
dış politikamızın eksenini oluşturdu." 
diyen Cumhurbaşkanı  Erdoğan, ikili ve 
çok taraflı iş birliğini geliştirerek dünyanın 
her yerinde Türkiye'nin daha etkin temsili-
ni sağlayacaklarına dikkat çekti.

‘‘KKTC'yi Siyasi Ve 
Ekonomik Olarak 
Destekleyeceğiz’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'ni, siyasi ve ekonomik 
olarak destekleyeceklerini, Ada'da adil bir 

çözüme ulaşılması için çaba göstermeye 
devam edileceğini belirtirken; ‘‘Filistin 
halkı kendi özgür vatanlarına kavuşana, 
ilk kıblemiz Kudüs, barışa ve huzura 
erişene kadar çaba göstermeye devam 
edeceğiz." dedi.

Terörle mücadele konusunda, hiçbir ay-
rım yapmaksızın bütün terör örgütleriyle 
mücadelenin sürdürüleceğini belirterek, 
terör örgütlerinin ülkeyi hedef alan saldı-
rıları yanında, propaganda ve finans kay-
naklarının kesilmesine yönelik tedbirleri 
de yaygınlaştıracaklarını vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan Suriye topraklarının 
tüm teröristlerinden arındırılıncaya kadar 
bu ülkedeki faaliyetlerin artarak devam 
edeceğini belirterek; "Kuzey Suriye'yi 
teröristlerden temizleyeceğiz ve oranın 
halkı topraklarına dönecek. Ülkemizde-
ki Suriyeli kardeşlerimizin, güvenliğini 
sağladığımız bölgelere dönüşlerini teş-
vik edeceğiz." bilgisini verdi.

‘‘Yeni Döneme Yepyeni Bir 
Anlayışla Başlıyoruz’’

"Polis, öğretmen, hemşire, din görev-
lisi ve diğer idarecilerimizin emeklilik 
ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaraca-
ğız." diyen ve "İrade, erdem ve cesaret-
le Türkiye'nin şahlanacağını" söyleyen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 
Türkiye'ye en büyük yatırımları yapan, en 
önemli projeleri kazandıran parti olduğu-
nu vurguladı.

‘‘Yerli Otomobili 
Yapacağız’’

"Yerli otomobilimizi yapacağız" di-
yen  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, prototipi 
gelecek yıl tamamlamayı ve 2021'de ticari 
üretime geçmeyi planladıklarını belirtti.

 ‘‘Kanal İstanbul Projesi ve 
Yeni Havalimanı’’

Dünya çapında dev bir proje olarak ni-
telendirdiği  Kanal İstanbul projesinin 
startını yeni dönemde vereceklerini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz 
ve Marmara'yı yaklaşık 45 kilometrelik ka-
nalla birbirine bağlayacak projenin, tüm 
bölgenin ekonomisini, sosyal ve kültürel 
hayatını değiştirecek nitelikte olduğunu 
söyledi. Projenin finansman modeline yö-
nelik de önemli görüşmeleri gerçekleştir-
diklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, "İnşallah çok yakında bu projeyi 
ihaleye çıkartacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 2023 
perspektifinde Erzurum'dan Samsun'a, 
Malatya'ya kadar birçok şehrin hızlı tren 
konforuyla tanıştırılacağını belirterek, "İs-
tanbul'da inşası bitmek üzere olan yeni 
havalimanımız, Türkiye'nin prestij eser-
lerinden biridir." dedi.

‘‘Nükleer Enerji’’
Rusya ile yürüttükleri Türk Akım Doğal-
gaz Boru Hattı projesinde önümüzdeki 
yıl gaz akışının başlamasını beklediklerini 
aktaran ve ayrıca Tuz Gölü'nde ve Kuzey 
Marmara'da iki büyük doğalgaz yeraltı 
depolama tesisi yaptıklarını bildiren Cum-
hurbaşkanı  Erdoğan, Mersin Akkuyu'da 
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinin 
inşasının sürdüğünü belirtti.   Türkiye için 
büyük öneme sahip bu santralın ilk ünite-
sini 2023'te devreye almayı planladıkları-
nı vurgulayan Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
"Sinop'taki nükleer güç santralı ile ilgili 
çalışmalar sürüyor. Güneş ve rüzgar 
enerjisi konusunda çok önemli çalışma-
lar başlattık, bunları geliştirerek devam 
ettireceğiz." dedi. 
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‘‘Millet Bahçeleri Projesi’’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul baş-
ta olmak üzere, özellikle merkezi bölge-
lerde eski statlar, yeni statlar yapıyoruz 
ya eski statları Millet Bahçeleri'ne dö-
nüştürüyoruz. Bunların da en önemlisi 
yeni yerine 29 Ekim'de taşınacak olan 
Atatürk Havalimanı'nın tamamında 
kuracağımız Millet Bahçesi'dir." diyen 
Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şöyle devam 
etti:

"Artık orası havalimanı olmaktan çıka-
cak, orayı aynen bir Central Park, bir 
Hyde Park gibi bu hale dönüştüreceğiz 
ve onların hepsinden daha büyük ola-
cak. Onların 3 katı büyüklükte olacak. 
Yaparsa AK Parti yapar. Laf ola beri gele 
değil, icraat. Ayrıca, Başakşehir, Mas-
lak, Pendik, Bakırköy'de de bunlara 
ilaveten yapılacak Millet Bahçelerimiz 
var. İstanbul'un farklı bölgelerinde 30 
tane daha yeşil alan tesis ediyoruz. An-
kara'da mevcut AKM alanını, İzmir'de 
değişen statların yerine bu tür parklar 
yapacağız. Eskişehir'de eski stadı, artık 
orayı da bir Millet Bahçesi yapıyoruz. 
Bursa'da eski stadın yerine,  Trabzon'da 

eski Avni Aker Stadı'nın yerine orda da 
yine bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Ga-
ziantep'te, Adana'da, Mersin'de, Sam-
sun'da, Malatya'da eski statların yerle-
rini Millet Bahçeleri haline çeviriyoruz. 
Şimdi soruyorum kimmiş çevreci? Bu-
güne kadar milyarlarca fidan diken bir 
iktidarız biz. Şimdi bunu çok daha farklı 
bir döneme getiriyoruz." 

‘‘AK Parti'nin En Büyük 
Gücü Milletiyle Olan Bağı’’

Beyannamenin 360 sayfalık kitap halin-
de dağıtılacağını ve tüm detayların orada 
yer alacağını belirten  Cumhurbaşkanı 
Erdoğan,  "Sizlerden bu perspektifi ön-
celikle çok iyi hazmetmenizi ve seçim 
çevrenizdeki vatandaşlarımıza çok iyi 
anlatmanızı istiyorum. AK Parti'nin en 
büyük gücü milletiyle olan bağı ve elbet-
te bunun bir parçası olan ülkesine yap-
tığı hizmetlerdir. Hizmet siyasetinde bi-
zimle yarışabilecek hiçbir parti yoktur. 
Varsın diğer adaylar, partiler, yalanla, 
iftirayla, kavgayla vakit geçirsin. Siz yap-
tıklarımızı, yapacaklarımızı milletimize 
anlatın." diye konuştu. 

AK Parti adayı olmanın büyük sorumluluk 
gerektirdiğine işaret eden  Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, AK Parti milletvekili adayları-
nın duruşu, bakışı, anlayışı, aşkı ve davası 
olan insanlar olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 360 sayfalık seçim 
beyannamesini 1 saat 28 dakika süren ko-
nuşmasıyla açıkladı.

Cumhurbaşkanımızın konuşmasının ar-
dından seçim kampanyası kapsamında 
hazırlanan "Erdoğan  Marşı" isimli yeni 
şarkı salondakilere dinletildi. Seçim şar-
kısına, sahnede bulunan  Cumhurbaşka-
nımız Erdoğan'ın da alkışla eşlik ettiği 
görüldü. 

Ardından aday tanıtımına geçildi. AK Parti 
milletvekili adaylarının isimleri şehirle-
re göre okundu.  İsmi okunan milletvekili 
adayları  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu-
lunduğu platforma gelerek, birlikte fotoğ-
raf çektirdi. 

Adayların isimleri, fotoğraflarıyla platfor-
mun arkasına kurulan ekrana yansıtıldı.
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ESKİ STATLAR 'MİLLET BAHÇESİ' OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı 

doğrultusunda eski statların bulunduğu alanlar, "Millet 

Bahçesi"ne dönüştürülecek

İSTANBUL’DAKİ YEŞİL ALAN PROJELERİ

BAZI ŞEHİRLERDE MİLLET BAHÇESİ’NE DÖNÜŞTÜRÜLECEK STAT VE ALANLAR

11,4
MİLYON

METREKARE

18’İ

YAPIM
AŞAMASINDA

12’Sİ

PROJE
AŞAMASINDA

5 BÜYÜK 
MİLLET BAHÇESİ 
PROJESİ

ATATÜRK HAVALİMANININ 
TAMAMI İLE

4 BÜYÜK ŞEHİR PARKI
1,4 MİLYON M2

(Yeni havalimanının hizmete 
girmesiyle birlikte, Millet Bahçesi’ne 
dönüştürülecek)

(Başakşehir, Maslak, Pendik ve 
Bakırköy’de)

ANKARABURSA

TRABZON

SAMSUN

ORDU

MALATYA

GAZİANTEP

ADANA

MERSİN

İZMİR

İSTANBUL

MEVCUT AKM ALANI

ATATÜRK HAVALİMANI

ESKİŞEHİR

30
YEŞİL
ALAN
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Partimizin seçim beyannamesinde yer 
alan ve bir ilk olacak olan “Millet Bah-
çeleri” projesiyle şehirler nefes alacak. 
Birçoğu dünyadaki benzerlerinden çok 
daha büyük bir alana yapılacak olan Millet 
Bahçeleri ile birlikte şehirler daha da yeşil 
olacak.

İstanbul Atatürk Havalimanının tamamı, 
yeni havalimanının hizmete girmesiyle bir-
likte, İstanbul için bir Millet Bahçesi hali-
ne dönüştürülecektir. Böylece, dünyadaki 
modern büyük şehirlerde örnekleri olan 
büyük ölçekli bir hayat alanı İstanbul’a da 
kazandırılmış olacaktır. 

Özellikle 3. Havalimanının yapılmasıyla 
işlevini yitirecek olan Atatürk Havalimanı 
alanının İstanbul’a nefes aldıracak dev bir 
Millet Bahçesi’ne dönüştürülecek olması 
oldukça olumlu tepkiler aldı. Bununla da 
sınırlı kalmayan Çevre projeleriyle İstan-
bul’un çeşitli bölgelerinde 30 yeşil alan 
yapılması planlanıyor. 

18’i yapım aşamasında, 12’si ise proje aşa-
masında olan yeşil alanların toplam alanı 
11,4 milyon metrekare olacaktır.  Tamam-
landığında daha yeşil bir İstanbul için 
önemli bir adım atılmış, 30 yeşil alan ve 
beş büyük Millet Bahçesi Projesi hayata 
geçirilmiş olacaktır. 

New York’taki Central Park, Londra’daki 
Hyde Park, şehir parklarının en bilinen-
lerinden. İstanbul Atatürk Havalimanına 
yapılacak olan Millet Bahçesi, dünyanın 
en büyüklerinden olan Central Park’ın 3 
katı büyüklüğünde olacak. Dolayısıyla İs-
tanbul’a dünyada eşi benzeri olmayan mo-
dern bir bahçe kazandırılacaktır. 

Ayrıca Eskişehir, Bursa, Trabzon, Gazi-
antep, Adana ve Mersin başta olmak üze-
re, ülkemizin genelinde Millet Bahçeleri 
Projesi hayata geçirilecek. Yerine yenileri 
yapılmış olan eski stadyumlar ve uygun 
araziler Millet Bahçeleri olarak şehirlere 
nefes aldıracak. 

AK Parti büyümenin, gelişmenin, dev 
projeler yapmanın yanında, Çevre hiz-
metleriyle de ön plandadır. Bugüne kadar 
milyarlarca fidanı toprakla buluşturan, 
şehirlerdeki yeşil alan sayısını arttıran, 
doğalgaz ile şehirlerin atmosferini kirli-
likten arındıran, geri dönüşüm yatırımla-
rıyla doğayı koruyan, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve rüzgar 
enerjisi yatırımlarıyla Türkiye’yi gelecek 
yüzyıla hazırlayan AK Parti, 24 Haziran’a 
giderken çevre politikalarının da en iyisi 
olduğunu, ortaya koyduğu projelerle bir 
kere daha göstermiştir.  

Yaparsa yine AK Parti yapar!..

MİLLET BAHÇELERİ 
ŞEHİRLERE NEFES ALDIRACAK
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“DÜNYADA AZ GÖRÜLEN BİR BAŞARI 
HİKAYESİNİ YAZDIK”

Başbakanımız Binali  Yıldırım, Ankara 
Spor Salonu'nda düzenlenen Seçim Be-
yannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda 
yaptığı konuşmada, seçime sayılı günlerin 
kaldığını, AK Parti ailesi olarak yeni bir za-
fer kazanmak için gün saydıklarını belirtti.

"Milletin adamı", Cumhurbaşkanı ve AK 
Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ile bugün seçim beyannamesini açık-
ladıktan sonra "Vakit Türkiye vaktidir" 
diyerek, ülkenin  dört bir yanına dağıla-
caklarını anlatan  Başbakan Yıldırım, her 

vatandaşa  Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi'ni anlatacaklarını ifade etti.

Geçmişteki 3 Kasım heyecanını, 22 Tem-
muz coşkusunu, 12 Haziran sevincini, 1 
Kasım mutluluğunu, 16 Nisan zaferini 24 
Haziran'da şaha kaldıracaklarını vurgula-
yan Başbakan  Yıldırım, AK Parti'nin Tür-
kiye'de ve yurt dışında yaşayan  vatandaş-
lar kadar bölgedeki ve dünyadaki masum 
milletlerin de umudu olduğunu bildirdi.

‘‘16 Yılı 

Dolu Dolu Geçirdik’’

24 Haziran seçimlerine katılan bütün 
partilere, adaylara başarılar dileyen  Baş-
bakan Yıldırım, millete hizmete talip her-
kesin kendileri için değerli olduğunu vur-
gulayarak, "AK Parti adaleti, özgürlüğü, 
kalkınmayı, kardeşliği, vazgeçilmez 
değerler kabul eden bir siyasetin adıdır. 
Bizim demokrasi anlayışımızda vatan-
daşın mutluluğu, özgürlüğü, refahı vaz-
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geçilmez öncelikler arasındadır.  16 
yıldır milletimiz, ülkenin kaderini, yö-
netimini AK Parti'ye  teslim etti. 16 yılı 
dolu dolu geçirdik, dünyada az görülen 
bir başarı hikayesini yazdık. Hem güve-
ni hem istikrarı sağladık hem de eko-
nomik istikrarı sağlayarak bu başarıyı 
elde ettik. Dağ gibi sorunları, dağ gibi 
hizmetlere dönüştürdük. Sorunları, to-
runlara bırakmadık. 3 Kasım 2002'den 
bugüne kadar milletimize ne söz verdiy-
sek o sözlerimizi yerine getirdik. Yapa-
mayacağımız hiçbir şeyin sözünü ver-
medik." diye konuştu.

‘‘Türkiye Potansiyeliyle de 

Zengin Bir Ülke’’

Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin gençlerle 
2023 hedeflerine kararlılıkla yürüdüğünü, 
kadınlarla siyaseti daha dinamik hale ge-
tirdiğini kaydetti. 

Listelerinde kadın adaylara en fazla yer ve-
ren partinin AK Parti olduğuna işaret eden 
Başbakan Yıldırım, "Biz sadece milletin 
yüzünü güldüren, hayatını güzelleşti-
ren, aşına ekmeğine bereket katan işler 
yaptık. 16 yıl içinde, olmaz denilenlerin 
olduğuna, hayal denilenlerin gerçeğe 
döndüğüne birlikte şahit olduk. Devral-
dığımız Türkiye ile bugünün Türkiye'si 
arasındaki değişim ortada. Ekonomisiy-
le, dış politikasıyla, demokrasi yolunda-

ki atılımlarıyla ülkemiz sürekli gelişiyor, 
güvenle büyüyor. Ülkemiz, ihracatta, sa-
nayide ve turizmde rekor üstüne rekor-
lar kırıyoruz. 81 ilimizde yatırım, üre-
tim ve istihdamda önemli ilerlemeler 
kaydettik. Türkiye tarihi, medeniyeti ve 
kültürüyle olduğu kadar büyük potansi-
yeliyle de zengin bir ülke." değerlendir-
mesini yaptı.

‘‘65. Hükümetin Görevde 2 

Yılı Tamamlaması’’

Başbakan  Yıldırım, 24 Mayıs tarihi-

nin  önemli ve özel bir anlamı olduğunu 
belirterek, bugün itibarıyla 65. Hükümetin 
görevde 2 yılını tamamladığını anımsattı.

Bu sürede bakan arkadaşlarıyla ülke ve 
millet için çok önemli kararlar aldıklarını, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
desteğiyle milletin yüzünü güldürecek 
sonuçları birlikte elde ettiklerini akta-
ran Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"2 yıl kısa bir süre olabilir ama siyasi 
tarihimizde bu 2 yıl uzun uzun yazıla-
cak 2 yıl olarak tarihe geçecektir. Bu 
sürede başımıza gelen pişmiş tavuğun 
başına gelmedi. Darbesi, Fırat Kalkanı, 
Zeytin Dalı Harekatı, 94 yıllık yönetim 
sistemini değiştiren anayasa değişikliği 
halk oylaması ve rekor büyümesiyle iz 
bırakan 2 yılı tamamlamış oluyoruz.  Bu 
süreçte yanımızda olan Sayın Cumhur-
başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 
Ayrıca bütün bakan arkadaşlarıma zor-
lu süreçte gösterdikleri çaba ve gayret-
ten dolayı teşekkür ediyorum. Aziz mil-
letime bu 2 yıl içinde başta 15 Temmuz 
olmak üzere her sıkıntıda daima yanı-
mızda yol yürüdükleri için minnettarlı-
ğımı sunuyorum."

24 Haziran'a bir ay kaldığını, bir ay sonra 
Türkiye'nin yeni dönemine, 2023'e gidecek 
bu yolculukta yine birlikte olduklarını bil-
diren Başbakan Yıldırım, AK Parti kadro-
larına seçimlerde başarı diledi.
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RÖPORTAJ

T ü r k i y e  C u m h u r b a ş k a n ı
A K  P a r t i  G e n e l  B a ş k a n ı

RECEP TAYYİP  ERDOĞAN
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“MİLLET BAHÇELERİ PROJESİ 
YILLARDIR EN BÜYÜK 

HAYALLERİMDEN BİRİYDİ”

Seçim Beyannamemizdeki 146 proje 
oldukça büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu 
projelerin hepsi de önemli kuşkusuz. 
Söz konusu projelerden özellikle de 
Millet Bahçeleri projesi hakkında neler 
paylaşmak istersiniz? 
Bizim binlerce projemiz var. Seçim 
Beyannamemize aldığımız 146 proje, 
bunlardan sadece bir kısmıdır. Bugüne 
kadar yaptığımız işleri milletimiz zaten 
biliyor. Biz de her fırsatta bu hizmetleri 
milletimize tekrar hatırlatıyoruz. Bunun 

yanında devam eden yatırımlarımız var, 
onların bir kısmını da beyannamemiz-
de yer verdik. Ayrıca, Millet Bahçeleri 
gibi ilk defa açıkladığımız projelerimiz 
bulunuyor. Seçim Beyannamemizi ka-
muoyuyla paylaşmamızın ardından, en 
büyük ilgiyi Millet Bahçeleri projemi-
zin görmesi, milletimizin bir özlemine 
işaret ediyor. Ülkemizin geldiği seviye 
itibariyle milletimiz artık sadece altya-
pı, eğitim, sağlık gibi temel hizmetlerle 
yetinmiyor. Bizim Millet Bahçeleri ola-
rak ifade ettiğimiz, büyükşehirlerimizde 
oluşturacağımız hayat alanları, talepler 
sıralamasında önlere çıkıyor. Özellikle, 

İstanbul’daki Atatürk Havalimanımızı 
Millet Bahçesi olarak düzenleyeceğimi-
zi ilan etmemiz pek çokları için şaşırtıcı 
oldu. Hatta bu sözümüze hala inanma-
yanlar olduğunu duyuyoruz. Hâlbuki bu 
proje benim yıllardır en büyük hayal-
lerimden biriydi. İstanbul’un merkezi 
yerlerinde artık böyle bir amaçla kullan-
maya uygun, havalimanı alanının büyük-
lüğünde bir yer bulmak mümkün değil. 
Onun için sabırla bu projenin bitmesini 
bekledim. İnşallah 29 Ekim’de yeni ha-
valimanını açtıktan sonra Yeşilköy’deki 
çalışmalara da hemen başlayacağız. 
Beyannamede ilan ettiğimiz illerimizin 
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yanı sıra çok sayıda ilimizde yeni Millet 
Bahçeleri sözü verdik. Bunları da karar-
lılıkla hayata geçireceğiz. 

“Güçlü Meclis Vurgusunu İlk 
Sıraya Çıkarmamızın Sebebi 
Önümüzdeki Dönemde de 
Meclis’in Öneminin Artarak 

Devam Edeceğini Göstermektir”

Seçim sloganlarımızdan ön plana çıkan 
“Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü 
Türkiye”  sloganına dair neler söyle-
mek istersiniz? AK Parti’nin mecliste 
güçlü olmasının ehemmiyetinden bahse-
debilir misiniz?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 
gündeme geldiğinde birileri bizi milleti-
mizle karşı karşıya getirmek için, ısrar-

la artık Meclisin herhangi bir işlevinin 
kalmayacağı propagandasını yapmaya 
başladı. Biz, durumun böyle olmadığını 
elbette biliyorduk ama bu yalana inanan-
lar olduğunu da gördük. Seçim kampan-
yamızda GÜÇLÜ MECLİS vurgusunu 
ilk sıraya çıkarmamızın sebebi önümüz-
deki dönemde de Meclisin öneminin 
artarak devam edeceğini göstermektir. 
Eskiden neredeyse hükümet tasarıları 
dışında kanun yapamayan Meclis, artık 
sadece milletvekillerinin teklifleriyle ya-
sama çalışmalarını yürütecek. Bu bile 
ülkemiz için başlı başına bir devrimdir. 
Milletimize söz verdiğimiz hizmetleri 
yapabilmemiz için sadece Cumhurbaş-
kanlığını kazanmamız yetmiyor, aynı za-
manda Meclis’te güçlü bir grupla yer al-
mamız gerekiyor. GÜÇLÜ HÜKÜMET, 
zaten yeni yönetim sistemimizin alameti 
farikasıdır. Cumhurbaşkanı tarafından 
atanacak yeni hükümet, hem azalan 
bakan sayısı, hem etkinleşen yönetim 
yapısı ile ülkemize çok büyük hizmet-
ler verecektir. Meclisinin, milli iradenin 

tecelligahı olduğu, hükümetinin etkin 
çalıştığı bir ülkede, elbette sözümüzü 
GÜÇLÜ TÜRKİYE diye bitirecektir. Al-
lah’ın izniyle, seçimlerin ardından tüm 
bu sözlerimizi hayata geçireceğiz. 

“AK Parti’nin Faaliyetlerine 
İzin Vermeyen Ülkelerin, 

Bölücü Örgütün Güdümündeki 
Parti Başta Olmak Üzere, 
Ana Muhalefete ve Diğer 
Partilere Meydanlarını, 

Salonlarını Sonuna Kadar 
Açmasının Takdirini Milletimize 

Bırakıyorum”

Avrupa’da kimi ülkelerin AK Parti söz 
konusu olduğunda seçim süreçlerinde 
zorluk çıkarmaya başladıkları artık bi-
linen bir gerçek. Söz konusu bu tutuma 
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karşı neler söylemek istersiniz? Ayrı-
ca dövizle oynayarak yapılmak istenen 
nedir?
Bu durum son yıllarda giderek daha çok 
ve yaygın olarak karşılaştığımız bir sı-
kıntıdır. AK Parti’nin faaliyetlerine izin 
vermeyen ülkelerin, bölücü örgütün gü-
dümündeki parti başta olmak üzere, ana 
muhalefete ve diğer partilere meydanla-
rını, salonlarını sonuna kadar açması-
nın takdirini milletimize bırakıyorum. 
Özellikle, bölücü örgütün güdümündeki 
partiyle aynı seçim bürolarında, çadır-
larda, stantlarda faaliyet gösteren ana 
muhalefet partisi bu pervasızlığının he-
sabını milletimize mutlaka verecektir. 
Bizim milletimizle aramızdaki gönül 
bağı, öyle sınırlarla, yasaklarla engel-
lenemez. Seçimlerde Avrupa ülkeleri 
başta olmak üzere yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımızın hem sandıklara, hem 
de iradelerine sahip çıkacaklarına inanı-
yorum. Döviz kuru meselesi de bu fotoğ-

raftan bağımsız değildir. Şimdilik acil 
önlemlerle pansuman yapıldı. Seçimle-
rin ardından tüm bu meseleleri masaya 
yatıracak ve kalıcı tedbirleri alacağız. 

“Farklı Partilerin Belirli İlkeler 
Çerçevesinde Aynı Amaçlar 

Doğrultusunda Bir Araya Gelip, 
İş birliği Yapabileceklerinin 
Örneklerine Gittiğimiz Her 

Yerde Şahit Oluyoruz”

Mitinglerimiz başladı. Cumhur İttifa-
kı’nın sahadaki yansımalarını nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? 
Meydanlar çok güzel. Cumhur İttifakı-
nın milletimiz tarafından sahiplenildiği-
ni görüyorum. Gerek sokaklarda, gerek 
mitinglerde, gerek iftarlarda bu güzel 
birliktelik insanlarımızı yan yana, omuz 

Güçlü Hükümet, 
Zaten 

Yeni Yönetim 
Sistemimizin Alameti 

Farikasıdır

"

"
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omuza getiriyor. Farklı partilerin belirli 
ilkeler çerçevesinde aynı amaçlar doğ-
rultusunda bir araya gelip, iş birliği ya-
pabileceklerinin örneklerine gittiğimiz 
her yerde şahit oluyoruz. İnşallah san-
dıktan çıkacak sonuçla bu güzel manza-
rayı taçlandıracağız. 

“CHP’de, Cumhurbaşkanı 
Adaylığının Ülkenin Yönetimine 

Talip Olmak Değil, Parti İçi 
Mücadelenin Bir Unsuru Olarak 

Görüldüğü Anlaşılıyor”

İktidarın alternatifi olması gereken 
ana muhalefet partisinin genel başka-
nı Cumhurbaşkanlığına aday olmadı. Bu 
durumu nasıl açıklayabiliriz?
Ana muhalefetin başındaki zatın bu-
güne kadar göreve gelişi başta olmak 

üzere, öylesine şüpheli tavırları oldu ki, 
Cumhurbaşkanı adaylığından kaçma-
sına şaşırdık desek yalan olur. CHP’de, 
Cumhurbaşkanı adaylığının ülkenin yö-
netimine talip olmak değil, parti içi mü-
cadelenin bir unsuru olarak görüldüğü 
anlaşılıyor. Milletimiz parti içi mücade-
lesini ülkenin yönetimi yarışının üzerin-
de tutanlara karşı cevabını hiç şüphesiz 
sandıkta verecektir. Zaten Cumhurbaş-
kanı adayı yaptıkları kişi de Genel Baş-
kanı’nı örnek almış olacak ki, yalandan, 
iftiradan, hakaretten, atıp-tutmaktan 
başka bir iş yapmıyor. İşi, terörle müca-
dele kahramanı komutanlarımızı tehdit 
etmeye kadar vardıran bu kişi, Cumhur-
başkanı olmayı kral olmakla karıştırmış 
olacak ki, önüne geleni asıyor, kesiyor, 
atıyor, tutuyor. Bu tablo, Türkiye adına 
üzüntü vericidir. Türkiye, böyle karika-
tür tipler yerine gerçek bir ana muhale-
fet partisine ve yönetimine sahip olmayı 
hak ediyor. 

“24 Haziran’dan Başarıyla 
Çıkarsak, Hem Bugüne Kadar 

Yaptıklarımızı Hem De Bundan 
Sonra Yapacaklarımıza İlişkin 

Taahhütlerimizi Milletimize İbra 
Ettirmiş Olacağız”

24 Haziran’a sayılı günler kala millet-
vekili adaylarımıza, teşkilatlarımıza ve 
seçmene neler söylemek istersiniz?
AK Parti, geçtiğimiz 16 yılda ülkemize 
ve milletimize yaptığı hizmetlerle, bu 
topraklardaki bin yıllık tarihimizde ade-
ta yepyeni bir sayfa açmıştır. Demokra-
side ve ekonomide gerçekleştirdiğimiz 
büyük dönüşüm, Türkiye’yi bölgesinin 
lideri, dünyanın iddialı ülkeleri arasına 
sokmuştur. Bu süreçte vesayetle müca-
deleden terör örgütlerinin saldırılarına 
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ve darbe girişimlerine kadar pek çok 
sıkıntıyı Allah’ın yardımı ve milletimizin 
desteğiyle atlatmayı başardık. 15 Tem-
muz darbe girişiminin ardından bu sal-
dırılara cevabımızı ülkemizin yönetim 
sistemini değiştirmekle ve aynı dönem-
de başlattığımız sınır ötesi operasyonla-
rıyla en üst düzeyde verdiğimize inanı-
yorum. 

“İnşallah Bundan Önceki 
Seçimler Gibi 24 Haziran Akşamı 

Da Zaferimizi Milletimizle Hep 
Birlikte Paylaşacağız”

24 Haziran, bu sürecin adeta karne-
si olacaktır. Şayet 24 Haziran’dan ba-

şarıyla çıkarsak, hem bugüne kadar 
yaptıklarımızı hem de bundan sonra 
yapacaklarımıza ilişkin taahhütlerimi-
zi milletimize ibra ettirmiş olacağız. 
Bunca yıllık emeğin heba olmaması, 
ülkemizin ve milletimizin içinden geç-
tiği kritik dönemi başarıyla hedeflerine 
ulaştırabilmemiz, 24 Haziran seçimleri-
nin sonucuna bağlıdır. Teşkilatlarımızın 
ve gönlü bizimle olan kardeşlerimizin 
meseleye bu şekilde bakmalarını, çalış-
malarını ona göre yürütmelerini bekliyo-
rum. İnşallah, bundan önceki seçimler 
gibi 24 Haziran akşamı da zaferimizi 
milletimizle hep birlikte paylaşacağız. 

Seçimlerde

 Avrupa Ülkeleri 

Başta Olmak Üzere 

Yurt Dışında Yaşayan 

Vatandaşlarımızın Hem 

Sandıklara, 

Hem De İradelerine 

Sahip Çıkacaklarına 

İnanıyorum

"
"
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• KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak için dijital dönüşüm merkezlerinin 
ilki Bilişim Vadisi'nde kurulacak

• OSB’lerde "tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri" ve "model fabrikalar" 
kurulacak

• Nesnelerin interneti gibi ileri üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması 
sağlanacak

• Türkiye'de birbiriyle konuşan makine sayısı 4,5 milyondan 8 milyona çıkarılacak 

DİJİTALLEŞME

• AR-GE ve yeniliğe dayalı yüksek katma değerli mal üreten şirketlere sahip bir 
sanayi yapısı oluşturulacak

• İmalat sanayisinin 130 milyar dolarlık ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 739 adet 
ürün grubu teknoloji düzeyine göre önceliklendirilecek ve 43 ürün grubuna 
odaklanılacak

• Kurulan 6 endüstri bölgesinin yanında en az 15 yeni endüstri bölgesi daha 
kurulacak

İMALAT SANAYİSİ

• Yeni kurulacak "mega endüstri bölgeleri" ile özellikle büyük ölçekli ve entegre 
yatırımların önü açılacak

MEGA ENDÜSTRİ BÖLGELERİ OLUŞTURULACAK

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ BAŞLATILACAK"

AK Parti'nin seçim beyannamesine göre, AR-GE ve yenilik alanındaki harcamaların 

katma değere dönüşümü teşvik edilerek "milli teknoloji hamlesi" başlatılacak. Bu 

kapsamda Türkiye’nin sanayi katma değerini iki katına çıkaracak ve yüksek teknolojili 

ürün payını %15 seviyesine getirecek odak sektörler belirlendi

BU SEKTÖRLERDE NELER 
YAPILACAK
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• İlaç ve tıbbi cihazda yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara 
ürün ve hizmet sunabilen ve yurt içi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir 
kısmını karşılayabilen üretim yapısına geçilecek

İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ

• Plazma ürünleri ve aşıların yurt içi üretimi gerçekleştirilecek

YERLİ PLAZMA ÜRÜNLERİ VE AŞI ÜRETİLECEK

• Raylı sistem araçlarının milli imkanlarla tasarlanması, geliştirilmesi, test ve 
sertifikasyonlarının yapılması ve seri üretimlerinin gerçekleştirilmesi süreci 
hızlandırılacak

MİLLİ RAYLI SİSTEM ARAÇLARI ÜRETİLECEK

• Türkiye'nin yeni nesil otomobil teknolojilerine sahip olmasına imkan sağlayacak 
"Türkiye'nin Otomobili Projesi" hızla gerçekleştirilecek

YERLİ OTOMOBİL PROJESİ

• Sivil ve askeri kara araçlarının test, belgelendirme ve AR-GE ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere "Otomotiv Test Merkezi" kurulacak. Bursa Yenişehir'de 
kurulacak test merkeziyle Türkiye'nin otomotiv sanayinin gelişimine katkı 
sağlanacak

“OTOMOTİV TEST MERKEZİ" KURULACAK

• İlk aşamada 20 yaşlanmış ve toplamda 100'ü aşkın koster gemisi milli 
imkanlarla son teknolojiyle üretilerek, yenilenecek

KOSTER FİLOSU YENİLENECEK
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RÖPORTAJ
16 YIL ÖNCEKİ UMUDUMUZU, DAVA VE 

ÜLKEMİZE, İNSANIMIZA HİZMET AŞKIMIZI 
KORUYARAK YENİLENDİK. ŞİMDİ HER KULAĞA 

“VAKİT TÜRKİYE VAKTİ” DEMENİN TAM 
ZAMANI…

BİNALİ
  YILDIRIM 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
AK Parti Genel Başkanvekili
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Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
AK Parti Genel Başkanvekili

Partimizin Seçim Beyannamesi açıklan-
dı ve birçok büyük projeye yer verildi. 
AK Parti’nin her seçimde büyük proje-
lerle milletinin huzuruna çıkmasını nasıl 
değerlendirirsiniz?

24 Haziran seçimleri için hazırladığımız 
beyannamemizde 146 projeye yer verdik. 
Bu projelerin her biri vizyonu geniş, icra-
atçı bir kadronun emeği ile ortaya kondu. 
Bütün rakiplerimiz proje yapıyor, söz ve-
riyor ama bizim önemli bir farkımız var. 
Biz asla yapamayacağımız proje için söz 
vermedik, vermeyiz. Bir haftada ihracatı 
bilmem ne kadar arttıracağız demeyiz. 
25 Haziran’da doları yere sereriz diye ko-
nuşmayız. Çünkü 16 yıldır iktidarda olan, 
her söylediğini gerçekleştiren, her sözünü 
bütün devletin ve milletin takip ettiği bir 
partiyiz. Yani milletimizin karşısına çıkar-
ken AK Parti kimliğimizi göz ardı ede-

meyiz. Projelerimiz büyük olmalı çünkü 
biz milletimize, ülkemize, memleketimize 
aşığız. Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş 10 
ülkesi arasına taşıma azmindeyiz. Sadece 
Türkiye’nin değil bölgemizin ve dünyanın 
umuduyuz. Bu nedenle milletimizin kar-
şısına her çıkışımızda sözümüz doğru ve 
gerçekçi olmalı. 24 Haziran için verdiği-
miz sözler de beyannamemiz de kılı kırk 
yaran bir dikkatle hazırlanmış, gerçekçi 
bir beyannamedir. 

Cumhurbaşkanımızın her fırsatta vur-
guladığı bir nokta olan “Güçlü Meclis, 
Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” sözleri 
seçim sloganlarımızdan birisi oldu. Bu 
vurgulamanın önemini anlatır mısınız?

Bu vurgulamanın önemi, yakın tarihimiz-
de kendini açık ve net bir şekilde gösteri-
yor. Biz istikrarsız yönetimler yüzünden 

çok acılar çekmiş bir toplumuz. Cumhu-
riyet tarihimiz boyunca ne zaman atılım 
yapsak, dahili ve harici müdahalelerle ke-
sintiye uğradık. Ne zaman ekonomi düzel-
se, dışa açılsak, demokrasimiz darbe aldı. 
Yaşadığımız siyasi çalkantılar, ocakları 
söndürdü, paramızın değerini düşürdü. 16 
yıldır iktidarda olan yani kurulduğundan 
bu yana bu ülkeyi yöneten bir parti olarak 
aldığımız en büyük ders şu: Türkiye büyük 
bir devlet ve büyük düşüncelerle yönetil-
meli. İstikrarsız coğrafyamıza karşı güçlü 
bir meclisimiz olmalı ki yasama sağlam 
temellere oturtulsun. Büyüyen, gelişen ve 
atılımlar gerçekleştiren bir iradeyi ancak 
güçlü bir hükümet ortaya koyabilir. İşte 
sağlam yasama yapan güçlü meclis, büyük 
oynayan güçlü hükümetle ancak Güçlü 
Türkiye olabiliriz. 24 Haziran’da inşallah 
milletimizin onayı ve rızasıyla hem güçlü 
bir cumhurbaşkanımız hem de güçlü bir 
meclisimiz olacak.  
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"Türkiye Büyük Bir Devlet 
ve Büyük Düşüncelerle 

Yönetilmeli"

Mitinglerimiz başladı. Sahadaki heye-
canı nasıl görüyorsunuz? 

Biz bu Ramazan her günü bayram gibi ge-
çiriyoruz çok şükür. Milletimizden zaten 
hiç uzak kalmadık. İktidarımız boyunca bir 
gün ofisteysek iki gün milletimizin ayağına 
giderek dertlerini dinledik. Daima mille-
tin huzurunda olduk, daima hesap verdik, 
daima yeni talepleri, ihtiyaçları karşıladık. 
Yani sahayı zaten hiç boş bırakmamıştık. 
Ancak erken seçim kararı da milletimiz 
tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. 
Artan mesnetsiz muhalefete, şer ortaklı-
ğı yapan finansal güçlere karşı desteğini 
göstermek için heyecanlandı halkımız. 
Meydanlarda AK Parti’ye karşı muhteşem 
bir sahiplenme var. Şimdi sandıktan çıka-
cak Cumhurbaşkanı Erdoğan sonucu o 
coşkulu kalabalıklara bir bayram hediyesi 
olacak. Mecliste yakalayacağımız AK Parti 
çoğunluğu uyumlu bir hükümetin ve birlik, 
bereketle büyümenin devamını getirecek. 
Bence milletimiz bunun farkında olduğu 
için meydanlarda umutlu, sevinçli, coşku-
lu…

"AK Parti’ye Karşı 
Muhteşem Bir Sahiplenme 

Var"

Başbakanlık görevinizde iki yılı geride 
bıraktınız. Bu iki yılın sizin için önemin-
den bahsedebilir misiniz?

Ben naçizane bir mühendisim. Matemati-
ği bilirim, denizi severim. Ancak ne zaman 
ki Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’la 
yolum kesişti, işte o zaman yıllar değil 
günler bile önemli oldu. Cumhurbaşkanı-
mızla yakın çalışan herkes bilir ki, Sayın 

Erdoğan için çalışmanın mesaisi yoktur. 
Ben millete, ülkeme hizmet yolunda hiç 
tereddüt etmedim Cumhurbaşkanımızın 
yanında. Aynı zamanda yine milletimiz bi-
lir ki Erdoğan’ın dava arkadaşı olmak, can 
pahasına yanında olmak demektir. İşte bu 
son iki yılda, darbe girişimi karşısında ca-
nımızı beraber ortaya koyduk. Türkiye’nin 
özlemlerini, rüyalarını beraber gerçekleş-
tirdik. Beraber yeni ufuklara yürüyoruz. 
Sanırım tarih bu iki yılı kalın harflerle 
yazacaktır. Bir milletin kahramanlığı dün-
yaya örnek olacak. Son iki yılda, Cumhur-

başkanımızla sistem değişikliğini birlikte 
başarmış olmaktan ve son Başbakan ola-
rak dikkat ve özen gerektiren bu süreçte 
Cumhurbaşkanımızın yanı başında olmak-
tan mutluyum. Aynı zamanda bu dönemi 
alnımızın akıyla bitiriyor olmaktan da onur 
duyuyorum. Son kertede bu iki yılın so-
nunda Türkiye’nin layık olduğu sisteme ka-
vuşuyor olmasından da çok huzurluyum.  
Hamdolsun. 

"Bir Milletin Kahramanlığı 
Dünyaya Örnek Olacak"
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Seçimlere sayılı günler kala AK Parti 
teşkilatlarına nasıl bir mesaj vermek 
istersiniz?

AK Parti kaderini Türkiye’nin kaderine 
bağlamış bir dava üzere kuruldu. Biz san-
dıklardan çıkan sonuçlara değil kazandığı-
mız gönüllere baktık. İşimizin sonucunda 
bir kırık kalp varsa o işi kendimize haram 
ettik. Sadece bu ülkenin değil dost ve ak-
raba topluluklarımızın da teveccühünü 
kazandık. Bütün bu benzersiz parti anla-
yışının altında teşkilatımızın hizmet aşkı 
yatıyor. Sen ben demeyen, her sözü millet, 
her sözü AK parti olan AK Kadınlarımız 
sayesinde toplumun her kesimiyle bağ 
kurduk. Yorulmak nedir bilemeyen, eski 
Türkiye’yi hatırlamadığı halde Yeni Türki-
ye’nin kazanımlarını muhafaza etmek ve 
demokrasimizi güçlendirmek için bütün 
enerjisiyle hayatını ortaya koyan AK Genç-
likle 2023-2053 hedeflerimizi belirledik. 
Bizim karnemizi Türk Milleti veriyor, tak-
dirini sandıkta gösteriyor. 16 yıl önceki 
umudumuzu, dava ve ülkemize, insanımı-

za hizmet aşkımızı koruyarak yenilendik. 
Şimdi her kulağa “vakit Türkiye vakti” de-
menin tam zamanı… Her gönlü kazanmak 
için kapıyı çalmanın tam sırası. Her derdi 
dinlemek için o eli tutmanın tam vakti. 
Teşkilatımız; katettiği mesafeyi asla yeterli 
görmeyen, aşkı ve heyecanı tükenmeyen, 
her daim yeniden doğan ve milletimize, 
ülkemize aşkla, sadakatle hizmet etmeyi 

şeref bilen bir teşkilattır.  O halde aşkla, 
heyecanla Türkiye’nin rüyalarını gerçek-
leştirmek için koşmaya devam…

"Biz Sandıklardan 
Çıkan Sonuçlara Değil 

Kazandığımız Gönüllere 
Baktık"
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RÖPORTAJ
"24 HAZİRAN SEÇİMLERİ, TÜRKİYE’NİN 

GELECEK 100 YILINI ŞEKİLLENDİRECEK BİR 
MİLAT OLACAKTIR"

MUSTAFA
      ATAŞ

Teşkilattan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

Partimizin kongre üyelerini yeni bi-
tirdik ve şimdi seçim sürecine girdik. 
Öncelikle kongrelerimizi değerlendirir 
misiniz?
6. Olağan Kongre sürecimizi 2017 Tem-
muz ayı içerisinde başlattık. Planladığımız 
şekliyle de 6 Mayıs 2018 tarihinde ger-
çekleştirmiş olduğumuz İstanbul İl Kong-
remiz ile tamamlamış olduk. Kongreler 
şüphesiz siyasi partiler için bir yenilenme 

ve nöbet değişimi sürecidir. AK Parti ku-
rulduğu 2001 yılından bugüne kadar ki sü-
reç içerisinde düzenli olarak kongrelerini 
yapan Türkiye genelinde bütün teşkilatla-
rında bu yenilenmelere ve nöbet değişim-
lerine önem veren bir siyasi partidir.

AK Parti. 6. Olağan Kongre süreci tabi 
hem partimiz açısından hem de ülkemiz 
açısından çok önemli bir sürece denk 
geldi. Çünkü Genel Başkanımız ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın Cumhurbaşkanı olduktan sonraki 
süreç içerisinde iki defa Genel Başkan 
değişim sürecini yaşadık. Daha sonra 
anayasa değişikliği ile artık Cumhurbaş-
kanlarının da partileriyle irtibatlarının 
olmasıyla ilgili yasal düzenleme yapıldık-
tan sonra Genel Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan partimize tekrar üye oldu. 
3. Olağanüstü Büyük Kongremiz ile de AK 
Partimizin tekrardan Genel Başkanı oldu, 
partimizde yeni bir heyecan yeni bir moti-
vasyon süreci de başlamış oldu.
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Teşkilattan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

Hem yerel seçimler öncesi hem de genel 
seçimler öncesi partimizin teşkilatlarında 
ihtiyaç olan süreçler içerisinde zaten il 
ve ilçe başkanı değişiklikleri yapıyorduk. 
Ama kongre süreçleri başlayınca da Türki-
ye genelinde 972 ilçemizin ortalama % 50 
seviyesinde ilçe başkanlıklarında yenilen-
meler oldu. İl başkanlıklarında da kongre 
sürecinde 34 tane il başkanı değişikliği 
oldu. Hem il hem de ilçe yönetimlerde de 
bu değişimler % 45-50 oranında oldu. 

Merkez Karar Yönetim Kurulumuzun ka-
rarıyla yönetim kurulları sayılarında da bir 
değişime gittik. İlçe yönetim kurulları en 
az 20, 25 en fazla 30 kişiydi. Biz bunları 
yeniden MKYK kararıyla 11 ile 25 arasın-
da ilçelerin nüfuslarına göre değişimleri 
de bu kongrelerde uygulamaya başladık. İl 
yönetimlerinde de büyükşehir statüsünde 
olan illerimizin yönetim kurulları sayısını 
50, kişi diğer illerde de yönetim kurulları 
sayısını 30’ar kişi ile sınırlandırılmış ol-
duk. Diğer bir değişiklikte; yedek yönetim 
kurulu üyeleri asıl yönetim kurulu sayısı-
na denk şekilde idi, bunları da yedek yö-
netim kurullarında asıl üyelerin bir fazlası 
ve yarısı şeklinde yani 25 kişilik bir ilçe 
yönetiminde yedek sayısı 13’e, 50 kişilik 
il yönetiminde de yedek sayısı 25’e düşü-
rüldü. Genel Merkezdeki Merkez Karar 
Yönetim Kurulu’nun asıl yedek sayılarıyla 
örtüşecek şekildi bir düzenleme yapmış ol-
duk. Başka bir düzenleme de başkan yar-
dımcılıklarıyla ilgili birim başkanlıklarıyla 
ilgili ilçelerde 15 olan, 14 olan başkan yar-
dımcılıklarını 11’e düşürdük. 30 kişilik ve 
50 kişilik il yönetimlerindeki bu sayılarda 
herhangi bir değişiklik yapmadık. 

Kongre sürecinde Sayın Genel Başkanı-
mız ve Cumhurbaşkanımız 51 il kongresi-
ne, Sayın Başbakanımız da 29 il kongre-
sine katıldı.  Kongrelerimizi büyük coşku 
içerisinde, heyecan içerisinde tamamla-
dık. Her kongremiz adeta bir miting ha-
vasında geçti. Salonda kongrelerimizi ya-
parken salon dışında da büyük mitinglere 
dönüşen heyecanlı ve coşkulu bekleyişler 
vardı. Liderimize ve AK Parti’ye olan te-
veccühün bu kadar fazla olması bizim is-
tikametimizin doğruluğunun da en önemli 
göstergesidir. Kongrelerimizi bitirdikten 
hemen sonra malumunuz erken seçim ka-
rarı aldık. Bir anlamda kongre sürecimiz 
seçimlere bir ön hazırlık gibi oldu. Ayrıca 
tüm teşkilatlarımızda seçime yenilenmiş, 
heyecan ve motivasyonu yüksek kadrolar-
la çalışmalara başlamış olduk. 

Bu vesileyle kongrelerde görev alan bütün 
arkadaşlarımızı bir kez daha kutluyorum, 

tebrik ediyorum ve inşallah seçimlerde 
de bu yenilenmiş kadrolarla daha iyi so-
nuçlar alacağımızı ümit ederek bütün ar-
kadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ayrıca 
partimizin kuruluşundan bugüne kadar 
teşkilatlarımızda il, ilçe, belde de görev 
yapıp ahirete irtihal eden bütün kardeş-
lerimize de Allah’tan bir kez daha rahmet 
diliyorum.

Teşkilat Başkanı olarak sahada aktif 
olarak görev yapıyorsunuz. Seçim sü-
recinde yaptığınız çalışmalardan bah-
seder misiniz?
AK Parti olarak seçimden seçime çalışan 
bir teşkilat yapısına sahip değiliz. Her 
seçimin kendine özgü özellikleri, önemi 
mutlaka vardır. AK Parti olarak seçimi bi-
tirdiğimiz gün diğer seçimin hazırlıklarını 
yapmaya başlayan bir geleneğimiz var. Do-
layısıyla teşkilatlarımız sürekli dinamik bir 
yapı içerisindedir.

Teşkilatlarımız aylık ve haftalık toplantıla-
rını düzenli olarak yapmaktadırlar. Bun-
ları bizde teşkilat başkanlığı olarak takip 
etmeye ve izlemeye çalışıyoruz. AK Parti 
teşkilatları Genel Merkezinden sandıkla-
rına kadar yapılanma noktasında diğer 
siyasi partilere göre çok daha başarılı bir 
yapılanmaya sahiptir. Haftalık olarak il 
teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, mahal-
le teşkilatlarımız üç kademe; ana kademe, 
kadın kolları, gençlik kolları toplantılarını 
düzenli olarak disiplinli bir şekilde yapar-

lar. Haftalık çalışmalarını gözden geçirir-
ler, yapılacak çalışmaların planlamalarını 
yaparlar. Biz de Genel Merkez Teşkilat 
Başkanlığı olarak bu çalışmaları il koordi-
natörleri ve teşkilat başkan yardımcıları-
mız marifetiyle çalışmaların denetimlerini 
yaparız. Aksayan yönler veya eksiklikler 
varsa bunları da telafi edici tedbirler alma-
ya çalışırız. 

AK Parti teşkilat yapısı Genel Merkezin-
den sandıklara kadar ki tüm kademelerde 
bir emir komuta silsilesi içerisinde Genel 
Merkezin belirlediği politikalar çerçeve-
sinde görev dağılımları yapılır. Bütün teş-
kilat birimlerimiz kendi üzerlerine düşen 
sorumluluk alanlarıyla ilgili çalışmaları 
disiplinli bir şekilde organize eder. Seçim 
dönemlerinde Seçim İşleri Başkanlığımız 
ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan-
lığımız bünyesinde illerde, ilçelerde ve 
beldelerde kurulan Seçim Koordinasyon 
Merkezleri devreye girerek seçimlerin tek 
elden koordinasyonunu sağlamaya çalışır.

Bugüne kadar ki seçim çalışmalarında 
şunu gözlemledik. AK Parti milletvekili 
adaylarıyla ve tüm kademe teşkilat men-
suplarıyla Ramazan ayının da bereke-
tinden istifade ederek günde 15-16 saat 
çalışma yapan bir ekip anlayışıyla sahalar-
dayız ve seçmenlerimize ulaşmaya çalışı-
yoruz. Bütün teşkilat mensuplarımız her 
kademedeki arkadaşlarımız, milletvekili 
adaylarımız Seçim Koordinasyon Başkan-
lığının hazırlamış olduğu programlara har-
fiyen uyarak çalışmalarını sürdürüyorlar.
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İstanbul’da seçim bölgemde yaptığım ça-
lışmalarda şunu gözlemledim. Sahada sa-
dece AK Parti olarak biz varız. Diğer siya-
si partilerin durumu malumunuz. Biz her 
ilimizde, her ilçemizde bütün seçmenlere 
bire bir ulaşmaya çalışıyoruz. Bunların bir 
kısmı adaylarımız marifetiyle yapılırken 
bir yandan da adaylara eşlik eden teşki-
lat mensuplarımız ana kademesi, kadın 
kolları, gençlik kolları olarak belediye baş-
kanlarımız, meclis üyelerimiz olarak onlar 
da aynı çalışmaları kendi bünyelerinde 
seçmenlere bire bir ulaşmak ev ziyareti, iş 
yeri ziyareti, seçmen ziyareti şeklinde ça-
lışmalarını sürdürüyorlar.

"Sahada Sadece AK Parti 
Olarak Biz Varız"

İnanıyorum ki seçimlere kadar ki süreç 
içerisinde tüm seçim bölgelerinde bütün 
seçmenlere bire bir ulaşmış olacağız. Di-
ğer yandan Genel Başkanımız ve Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım il 
mitingleri yapıyorlar. Ramazan’ı en verimli 
şekilde Ramazan’ın bereketiyle bereket-
lendirip çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Sahada AK Parti’ye ve Sayın Cumhurbaş-
kanımıza olumlu bir teveccüh olduğunu 
görüyoruz. 

Gerek kongrelerimizde gerekse çeşitli 
programlar vesilesiyle partimiz her 
zaman sahada aktif bir şekilde çalış-
makta. Seçim sürecinde ne gibi artıla-
rını gözlemliyorsunuz?

Seçim süreçleri dışında biz hem üyeleri-
mizle, hem de seçmenlerle irtibatlarını 
kesmeyen bir anlayışla siyaset yapmaya 
çalışıyoruz. Yalnız seçim süreçlerinde bu 
çalışmalarımızın etkinliğini ve sayısını 
daha da arttırmaktayız. Türkiye genelinde 
170 bine yakın sandık var. AK Parti olarak 
bütün sandıkların hepsinin yönetimleri 
var. Sandık yönetim kurulları da sandık 
esaslı çalışma yaparak bütün seçmenlere 
bire bir ulaşmaya çalışmaktadır. Bir yan-
dan kadın kollarımız, bir yandan gençlik 
kollarımız, bir yandan da ana kadememiz, 
belediye başkanlarımız, meclis üyeleri-
mizle topyekun bir birliktelik sağlayarak, 
disiplinli bir şekilde bu çalışmaları sürdür-
mektedir.

Seçim dönemlerinde her siyasi parti mut-
laka adaylarıyla, teşkilat mensuplarıyla 
sahaya inerler. Biz bu konularda antren-
manlı olduğumuz için ve gerçekten çok 
disiplinli bir çalışma ortaya koyduğumu-
zu zaten bütün kamuoyu bilir. Milletvekili 
adaylarımız yarın ne yapacağını bugünden 
bilir ve planları, programları kendilerine 
gelir. Kimlerle saha çalışması yapacağını 
bilirler ve bu çerçevede çalışmalarını sür-
dürürler. Bütün milletvekili adaylarımızın 
seçim gününe kadar ki programları taslak 
olarak hazırlanır ama günlük olarak da 
gözden geçirilerek, en az bir gün öncesin-
den kendilerine ilan edilir ve bu şekilde 
seçim bölgesinde ki çalışmalarını gerçek-
leştirirler.

Sürekli alanda olan birisi olarak, se-
çimle ilgili vatandaşın yaklaşımını nasıl 
görüyorsunuz?

24 Haziran seçimlerini farklı kılan şüphe-
siz Türkiye’de ilk defa Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi'nin uygulanacak olma-
sıdır. Artık koalisyon dönemleri tarihe 
karışacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız 
inşallah seçimleri ilk turda kazanırsa, 
kazandıktan hemen sonra milletvekille-
rinden olmayan kişilerden oluşan bir ba-
kanlar kurulunu oluşturacak. Mecliste 
hangi siyasi parti hükümet olacak, kiminle 
koalisyon yapacak dönemleri artık tarihe 
karışmış oluyor. Dolayısıyla 24 Haziran se-
çimleri bu açıdan çok çok önemli. 

"Artık Koalisyon Dönemleri 
Tarihe Karışacaktır"

AK Parti’nin 16 yıllık iktidarları dönemin-
de Türkiye’ye her alanda yapmış olduğu 
hizmetler, halkımız tarafından beğeniliyor. 
24 Haziran’da AK Parti ve MHP’nin oluş-
turmuş olduğu Cumhur İttifakı ile Cum-
hurbaşkanı olarak Genel Başkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan gösterildi.

24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanlığı 
seçimi yapılacak hem de milletvekili yapı-
lacak. Dolayısıyla tek zarfa 2 oy pusulası 
koyarak bu seçimleri yaşayacağız. Yani 
halkımız ilk defa bu seçimde hem cum-
hurbaşkanını seçecek, hem de destek ver-
dikleri siyasi partinin milletvekilini belirle-
yecek. Dolayısıyla mecliste de bir yapının 
oluşması sağlanmış olacak. Biz cumhur-
başkanının güçlü bir şekilde çalışmalarını, 
ülkeye hizmet noktasındaki faaliyetlerini 
sürdürebilmesi için sloganımızı şöyle be-
lirledik; “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, 
Güçlü Türkiye” Mecliste de AK Parti güçlü 
olsun ki, Cumhurbaşkanı da güçlü olsun.

AK Parti devletin imkanlarını, millete hiz-
met olarak sunmaya çalışan bir partidir. 
Eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye, 
dış politikadan enerjiye, milli savunmadan 
tarıma kadar her alanda Türkiye’ye birçok 
güzel hizmetler yapmaya gayret ettik. Ve 
milletimizi her alanda güzel hizmetlerle 
buluşturduk. Şimdi ana muhalefet parti-
sinin cumhurbaşkanı adayı ve diğer cum-
hurbaşkanı adayları ne diyor? Her birileri 
hemen hemen aynı teraneleri söyleyerek 
AK Parti’nin yapmış oldukları tüm hizmet-
leri durduracaklarını, şuanda yarım kalan 
hizmetlerin tamamını durduracaklarını ve 
Türkiye’nin önünü açacak bütün olumlu 
faaliyetlerine de set çekeceklerini mütead-
dit defalar miting alanlarında, televizyon 
programlarında zaten söyleyip duruyorlar. 
İşte Muharrem İnce ne diyor? Yerli otomo-
bil projesini iptal edeceğim diyor, Kanal 
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İstanbul projesini iptal edeceğim diyor. 
Bir başkası kalkıyor, ben TRT’yi sataca-
ğım diyor. Öbürü kalkıyor diyor ki işte hızlı 
tren Türkiye’nin muhtelif illerine yapılan 
projeler, göçü artırır diyor. Böyle saçma 
sapan konuşmalarla yapılan hizmetleri be-
nimsemediklerini ve milletin hayrına olan 
bütün hizmetlerin önüne set çekmeyi za-
ten bugüne kadar da ana muhalefet partisi 
bunu hep yapmıştır. Milletimiz, onların ne 
yaptıklarını ve yapacaklarını çok iyi biliyor.

AK Parti’nin dışında özellikle ana muha-
lefet partisi adeta terör örgütlerinin ve 
onların desteklediği Meclisteki uzantısı 
HDP’nin sözcülüğüne soyunmuş vaziyet-
te bir politika izliyor. Milletimiz de bunu 
görüyor. Yani gidip Selahattin Demirtaş’ı 
cezaevinde ziyaret etmesi, YPG’nin terör 
örgütü olmadığı söylemleri, her platform-
da terör örgütüyle birlikte iş birliği yapma-
nın anlayışı içerisinde hareket ettiklerine 
şahit oluyoruz. Milletimiz, Türkiye’de AK 
Parti’nin yaptığı hizmetleri de görüyor, 
terörle olan mücadeleyi de görüyor. Tüm 
mazlum ve masum milletlerin ortak sesi 
olan Recep Tayyip Erdoğan’ın icraatlarını 
da görüyor. Onun için biz diyoruz ki, yine 
yaparsa hizmeti AK Parti yapar, diğerleri 
de bu yapılan hizmetleri ancak engeller ve 
engellemenin gayreti içerisinde olur.

"24 Haziran Seçimleri, 
Türkiye’nin Gelecek 100 
Yılını Şekillendirecek Bir 

Milat Olacaktır"
İnşallah 24 Haziran seçimleri, Türkiye’nin 
gelecek 100 yılını şekillendirecek bir milat 
olacaktır. Milletimiz de bunun farkındadır. 
İnanıyorum ki, aziz milletimiz Cumhur-
başkanımızı ilk turda açık ara farkla Tür-
kiye’nin ilk başkanı seçecektir.

Hem cumhurbaşkanı, hem de milletve-
kili seçiminin bir arada olmasından yola 
çıkarak, bu seçimin önemini anlatır mı-
sınız?
İlk defa halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı 
ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi-
nin uygulamaya konulacağı bir süreci ya-
şayacağız. Türkiye artık geçmişteki o han-
tal siyaset yapma tarzından kurtulacak, 
daha pratik bir yönetim sistemiyle tanış-
mış olacak. Koalisyon dönemleri bitecek. 
Cumhurbaşkanı, seçilir seçilmez bakanlar 
kurulunu oluşturup hemen hizmetlerine 

devam edecek. Ayrıca bürokrasideki han-
tal yapıdan da inşallah 24 Haziran’dan 
sonra kurtulmuş olacağız. Dolayısıyla bu 
seçimler gelişmekte ve büyümekte olan 
Türkiye’nin gelecekle kapılarını aralayacak 
önemli bir süreci yaşayacak. 

"Cumhurbaşkanının Güçlü 
Olabilmesi İçin, Türkiye’nin 

Güçlü Olabilmesi İçin, 
Meclisinde Güçlü Olması 

Gerekiyor"
Ancak biz milletimize diyoruz ki, Cum-
hurbaşkanının güçlü olabilmesi için, Tür-
kiye’nin güçlü olabilmesi için, Meclisinde 
güçlü olması gerekiyor. Dolayısıyla Cum-
hurbaşkanına destek verecek olan siyasi 
partinin de Mecliste güçlü olması lazım. 
Yani Cumhurbaşkanının yaptığı icraatlara 
zaten aleni şu anda engel olmanın gayreti 
içinde olan siyasi partiler ve ittifaklar var. 
Türkiye’nin hayrına olmayacak işleri yapa-
caklarını zaten seçim meydanlarında söy-
lüyorlar. Kısacası AK Parti’nin Mecliste de 
güçlü olması gerekiyor ki, Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan, daha hızlı ve 
daha pratik kararlar alabilsin. Daha Tür-
kiye’nin büyümesiyle ilgili adımları rahat 
atabilsin. 

Son olarak buradan teşkilatlarımıza 
bir mesaj vermek ister misiniz?
Teşkilatlarımızın bu seçimin öneminin far-
kında olarak gecelerini, gündüzlerine kata-
rak, ulaşılmayan seçmen kalmamacasına 
bir performans ortaya koymalarını bekliyo-

ruz. Çünkü biz bir idealin partisiyiz, biz bir 
davanın partisiyiz. Bu ülkeye yapacağımız 
hizmetler var. Ülkemizi büyütmek, kal-
kındırmak, geliştirmek istiyoruz. 16 yıllık 
iktidarlarımız döneminde Türkiye’yi nasıl 
büyüttüysek, nasıl geliştirdiysek, bundan 
sonraki süreçte de daha hızlı büyütmeye 
devam etmemiz gerekiyor.

"Biz, Ülkemizin Geleceğiyle 
İlgili Çalışmak Zorundayız, 

Mücadele Etmek 
Zorundayız"

Bütün teşkilat mensuplarımızın, Genel 
Merkezden, sandıklara kadar tüm kade-
melerimizin bu şuur ve bilinç içerisinde 
siyaset yapmaları gerektiğini düşünüyo-
rum. Aksi takdirde bir yakınımız millet-
vekili adayı yapılmadı diye ve herhangi 
birimizin istediği kişi aday olmadı diye 
kenarda durmak bir dava adamına ya-
kışmaz. Biz, ülkemizin geleceğiyle ilgili 
çalışmak zorundayız, mücadele etmek 
zorundayız. Kendi siyasi ikballerimiz için 
siyaset yapan bir anlayış içerisinde olma-
malıyız. Bizim önceliğimiz millettir, bizim 
önceliğimiz vatandır, bizim önceliğimiz 
haksızlığa uğrayan tüm kesimlerin, hakkı-
nı savunan bir anlayıştır. Dolayısıyla bütün 
seçmenlere bire bir ulaşmamız, mesajımı-
zı iletmemiz gerekmektedir. Hiç kimseyi 
ötekileştirmeden, hiç kimseyi dışlamadan, 
siyasi görüşünden, ırkından, inancından, 
dilinden, dininden dolayı hiç kimseyi dış-
lamaya hakkımızın olmadığını bilmeliyiz. 
Mesajımızı herkese götürecek bir anla-
yışla siyaset yapmak mecburiyetinde ve 
zorunluluğunda olduğumuz bilincinde ola-
rak siyaset yapmak durumundayız. 
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RÖPORTAJ
“BİZ AK PARTİ  SEÇİM İŞLERİ BAŞKANLIĞI OLA-

RAK HİÇ  SEÇİM OLMAYACAKMIŞ GİBİ SAKİN, 
DİNGİN, VAKARLI, YARIN SEÇİM OLACAKMIŞ 

GİBİ, HEYECANLI VE HAZIRLIKLIYIZ”

AHMET
   SORGUN

Seçim İşlerinden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı

Seçim sürecinde Seçim İşleri Başkanlı-
ğı, sürecin yürütülmesinde etkin bir rol 
üstleniyor. Bu anlamda çalışmalarınız-
dan bahsedebilir misiniz? 

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan 18 Nisan’da 
erken seçim tarihini açıkladı. 

Cumhurbaşkanımız herkesin Kasım- Ara-
lık ayında beklediği erken seçimin tarihini 
24 Haziran Pazar Günü yapılacağını söyle-
di. Bu açıklamanın ardından muhalefet ka-
nadında bir panik havası oluştu. Ne tepki 
vereceklerini de bilemediler. Erken seçim 
istiyorlardı, erken seçiminde erkeni bir 
seçim tarihi açıklandı. Ama tabi hazırlıklı 
değiller. Bunun için ciddi bir şaşkınlık ya-
şadılar. Adaylarının kim olacağının kararı-

nı veremediler, milletvekilli alım satımları 
başladı.

Ancak bizim her zaman söylediğimiz bir 
şey vardı. Bu bizim AK Parti olarak zaten 
felsefemizdir. Ne diyorduk “Biz AK Parti 
Seçim İşleri Başkanlığı olarak hiç seçim 
olmayacakmış gibi sakin, dingin, vakar-
lı, yarın seçim olacakmış gibi, heyecanlı 
ve hazırlıklıyız” 
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AK Parti ‘nin çalışması seçimden seçime 
değildir. Bizim partimizde çalışmalar yılın 
365 günü devam etmektedir. Zira Türki-
ye’nin en kurumsal partisi AK Parti’dir. Se-
çim tarihi Cumhurbaşkanımız tarafından 
açıklanır açıklanmaz Partimizin üst kurul-
larını topladık. MKYK ve MYK toplantıları-
mızın ardından partimizin seçim takvimini 
belirledik.

"AK Parti‘nin Çalışması 
Seçimden Seçime Değildir"

24 Nisan’da Aday Adaylık müracaatlarını 
Genel Merkezimizden ve Türkiye’deki 81 
İl Teşkilatımızdan almaya başladık. 2 Ma-
yıs'ta müracaatları tamamladığımızda AK 
Parti olarak yeni bir rekora imza attık. Hal-
kımızın siyasi tercihi AK Parti’ydi, siyaset 
yapma tercihi de AK Parti oldu. 7 bin 343 
vatandaşımız AK Parti’den milletvekili 
aday adayı oldu. Bu bir rekordu. AK Parti 

kendi rekorunu yenilemiş oldu. 

Müracaatların tamamlanmasının ardın-
dan hemen üç gün sonra 5 Mayısta bü-
tün Türkiye’de temayüllerimizi aynı anda 
yaptık. İstanbul, Ankara ve Kayseri illeri-
mizde kongreler olduğu için bu illerimizi 
bir gün sonra yapmak durumunda kaldık. 
Temayül yoklamalarına Türkiye genelinde 
teşkilat mensuplarımızın büyük oranda 
katlım sağladığını gördük. Bazı illerimizde 
katılım yüzde yüze yakın oldu.

temayül yoklamalarının ardından aday 
adaylarının değerlendirilmesi için 14 alt 
komisyon çalışmaya başladı. Her komisyo-
na ortalama 500 aday adayı düştü. Komis-
yonlarımız çok ince eleyip sık dokuyarak 
çalıştı. Bir çok kriter göz önüne alındı. Alt 
komisyon çalışmaları neticesinde her ilin 
milletvekili sayısının 3 katı aday adayımız 
üst komisyona gönderildi. 

Bizzat Genel Başkanımız Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık 
ettiği bu komisyonda 600 kişilik aday lis-
temiz belirlenmiş oldu. Bizde 600 kişilik 
listemizi 21 Mayıs ‘da YSK’ya teslim ettik. 
Partimiz ve Ülkemizi için hayırlara vesile 
olsun inşallah.

İl ve ilçe teşkilatları bünyesinde kaç 
SKM oluşturuldu. SKM Görevlileri kim-
lerden oluşuyor. SKM’lerin çalışma sis-
teminden bahsedebilir misiniz?

Türkiye genelinde 81 ilimizde ve 972 ilçe-
mizde Seçim Koordinasyon Merkezlerimi-
zi(SKM) kurduk.

"AK Parti Topyekûn Sahada 
Çalışıyor"

SKM’lerimiz İl ve İlçe Teşkilatlarımızın 
belirlediği bir başkan, bir başkanvekili ile 



AK PARTİ HAZİRAN 2018  |  16. YILTÜRKİYE BÜLTENİ 

48

kadın ve gençlik kollarından birer başkan 
yardımcısından oluşur. Yine bunlara bağlı 
Program , Medya ve İzleme, Hukuk ve Eği-
tim İşleri, Mali işler , Sekretarya ve Bilgi 
işlem Sorumlularından oluşan alt ekipler 
vardır.

SKM’lerimiz, günlük, haftalık ve aylık ola-
rak program yaparlar ve programların ko-
ordinasyonunu sağlarlar.

Programlar dahilinde; miting, salon top-
lantısı, ev ziyaretleri, esnaf ziyaretleri, so-
kakta vatandaşla birebir görüşme ve daha 
birçok farklı çalışma yapılmaktadır.

SKM’lerimizin programları dahilinde il ve 
ilçe yönetimindeki arkadaşlarımız, meclis 
üyelerimiz, belediye başkanlarımız, millet-
vekillerimiz saha çalışması yaparlar. 

Programlara geçmiş dönem il ve ilçe yö-
neticilerimiz, yine geçmiş dönem milletve-
kili, belediye başkanı ve meclis üyelerimiz 
dahil olmaktadırlar. 

Bunların yanı sıra geçmişte ve bugün teş-
kilatlarımızda görev almamış vatandaşla-
rımızda teşkilatlarımıza gelerek gönüllü 
olarak çalışmalarda yer almak istedikleri-
ni ifade ediyorlar ve çalışmalarımıza biz-

zat katılıyorlar..
 
Seçim Koordinasyon Merkezlerimiz prog-
ramı belirliyor. Bu program çerçevesinde 
ekipler sabahın erken saatlerinde il ve ilçe-
lere dağılıyor. Sokak sokak ev ev dolaşıyo-
ruz. Partimizin icraatlarını ve hedeflerini 
vatandaşımıza anlatıyoruz. Çalışmalar ak-
şama kadar sürüyor. Akşam çalışma biti-
yor mu? Tabi ki hayır. Ramazan ayındayız. 
İftardan sahura kadar çalışmalarımıza de-
vam ediyoruz. AK Parti topyekûn sahada 
çalışıyor. Zaten sahada AK Parti’den başka 
bir partiyi de göremezsiniz. 

"AK Parti Bir Gönüllüler 
Hareketi"

AK Parti bir gönüllüler hareketi. Böyle 
olunca gece gündüz demeden, durmadan 
yorulmadan aşkla çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. 23 Haziran akşamına kadar da 
sürdüreceğiz. 24 Haziran’da da sandıklara 
sahip çıkacağız. Bir tane vatandaşımızın 
oyunun boşa gitmemesi için seçim günü 
de çalışacağız. Çünkü vatandaşımızın ira-
desi bizim için önemli. Sandık namustur 
deyip sandıklara sahip çıkacağız. Milletin 
iradesinin en adaletli şekilde tecellisi için 
üzerimize düşeni yapacağız.

Seçim gününde sandık müşahitlerimizin 
üstlendiği görevin önemine dair neler 
söylemek istersiniz? Bu doğrultuda 
kendilerine ne gibi eğitimler verildi?

Bu çok kritik bir soru! Sandık müşahitle-
rinin üstlendiği görevin önemi, vatandaşın 
kullanıldığı oyun önemi ile eşdeğerdir. Bi-
lerek yada bilmeyerek yapılabilecek yanlış-
lıkların önüne geçebilecek kişiler sandık 
müşahitleridir. 

Vatandaşın oyuna sahip çıkacak, demok-
rasinin tecelli etmesini sağlayacak en 
önemli unsurların başında sandık müşa-
hitleri gelmektedirler. Sandık müşahitleri 
bu bilinçle çalışmak ve bu sorumluluğu 
taşımak zorundadırlar.

Biz İl Eğitimcilerimizi, İl Hukukçularımı-
zı Genel Merkezimizde bir eğitime tabi 
tuttuk. Burada sandık müşahitleri için 
verilmesi gereken eğitimleri İl Hukuk-
çularımıza ve İl Eğitimcilerimize verdik. 
Eğitimcilerimizde illerindeki sandık mü-
şahitlerini eğitime tabi tutuyorlar. Seçim 
günü yapmaları gerekenleri kendilerine 
özellikle de görsel materyallerle anlatıyor-
lar. Sandık müşahidinin seçim günü sabah 
tan itibaren başlayıp akşam oy torbalarının 
il ve ilçe seçim kurullarına teslim edilmesi-
ne kadar olan bütün görevleri kendine tek 
tek anlatılmaktadır.

Vatandaş seçim havasına girdi mi? Bir 
çok il ve ilçeye gittiniz alanın nabzı ne-
dir?

Bizim milletimiz büyük bir ferasete sahip. 
Bunu en son 15 Temmuz’da bir kez daha 
görmüştük. Seçim tarihi açıklanır açıklan-
maz seçim çalışmalarımıza başladık. Mil-
letlimiz kendine hizmet edenlerle, kendine 
ihanet edenleri gayet güzel ayırmaktadır. 

16 yıldır Genel Başkanımız ve Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Tür-
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kiye için, bu millet için ve bütün dünya 
mazlumları için verdiği mücadele ortada. 
Bunu vatandaş da çok iyi analiz etmiş du-
rumda. Cumhurbaşkanımız mitinglerine 
devam ediyor. Gittiği her ilde bir bayram 
havası, coşku ve heyecan var. Biz en son 
Konya ve Aksaray’da Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la birliktey-
dik. Havaalanından miting alanına gelin-
ceye kadar yol kenarları adeta insan seli 
olmuştu. 

Miting alanında ise çok daha büyük bir 
coşku ve daha büyük bir heyecan vardı. 
Millet meydanlara sığmadı. Konya tarihi 
günlerden birini yaşadı. Aksaray tarihi 
günlerinden birini yaşadı. Konya Mitingi-
de açıklanan resmi rakama göre 320 bin 
kişi katıldı. Bu tarihi bir rekor. Bu millet 
kimsenin kara kaşına kara gözüne baka-
rak oy vermez teveccüh göstermez. AK 
Parti hükümetleri ve Recep Tayyip Erdo-
ğan Türkiye’ye her alanda sınıf atlatmıştır. 
Bütün engellemelere rağmen ülkede geli-
şim ve istikrarı sağlamıştır. Terörle, bom-
balamalarla, kumpaslarla ve darbelerle bu 
ülkenin önü kesilmeye çalışıldığında karşı-
larında dimdik duran ve arkasına milletini 
almış bir lider vardı. O da Recep Tayyip 
Erdoğan’dı. Şimdi ekonomiyle AK Parti 
ve Cumhurbaşkanımızın önünü kesmeye 
çalışıyorlar. Ama bu oyunları da ters tepti. 
Daha biz tek kelime söylemeden ekonomi 
üzerinden operasyon yapıldığını vatandaş 
bize söylüyor. Doların bu denli yükselişi 
vatandaşımızı zora sokmasına rağmen 
bunun bir oyun olduğunu halkımız biliyor. 
Bu operasyonları yapanların oyunlarını 
bozmak için "yine AK Parti yine Recep 
Tayyip Erdoğan" diyor millet.

AK Parti yıllardır Seçim Sonuçlarına en 
hızlı ulaşan parti. Öyle ki YSK’dan bile 
önce sonuçlar AK Parti Seçim İşleri 
Başkanlığı tarafından açıklanıyor. Bu 
yöndeki hazırlıklarınız nelerdir?

Yukarıda ifade ettiğim gibi biz Türkiye’nin 
en kurumsal partisiyiz. 10 milyon civarın-
daki kayıtlı üyesiyle de dünyanın en bü-
yük sivil toplum kuruluşuyuz. Türkiye’nin 
en ücra köşesine kadar her sandıkta AK 
Parti’nin görevlisi var. Hem resmi görev-
lileri var, hem gönüllüleri var. Türkiye’deki 
bütün sandık görevlileri ile Genel Merkez 
arasında bir sonuç alma ağı kuruluyor. 
Elektronik ortamda ki bu ağ üzerinden 
sonuçlara çok hızlı ulaşıyoruz. Buradaki 
görevlilerimiz oylar sayılmaya başlandığı 
andan itibaren en hızlı şekilde sonuçları 
bildiriyorlar. Bu sonuçlar Genel Merkezi-
mizde oluşturduğumuz kısa adı SAS olan 
Sonuç Alma Sistemleri’ne aktarılıyor. 
Burada 81 il için ayrı uzmanımız var. Bun-
lar anlık sonuçları sisteme giriyorlar. En 
üst düzey güvenlik sistemleriyle korunan 
bu sistemimizde Türkiye’nin sonuçları 
anında ana ekranımıza düşüyor. Bu yönde 
hazırlıklarımız büyük ölçüde tamamlandı. 
Seçimden birkaç gün önce Sonuç Alma 
Sistemi’nin testlerini gerçekleştirip hazır 
bir şekilde bekleyeceğiz. AK Parti seçim 
sonuçlarına yine en hızlı ulaşan parti ola-
cak inşallah. Doğru ve hızlı sonuçları mil-
letimiz yine bizden duyacak. 

“Yaparsa Yine AK Parti 
Yapar”

Son olarak 24 Haziran seçimleri için 
vermek istediğiniz mesaj nedir?

Mesajımız açık ve nettir. Bugüne kadar gir-
diği her seçimden zaferle çıkan AK Parti 
ve Partimizin Lideri Recep Tayyip Erdo-
ğan milletimizin teveccühü Allah’ın izniyle 
yeni bir zafer yaşayacak ve yaşatacaktır. 
Bundan zerrece şüphemiz yoktur. 16 yıldır 
millet Recep Tayyip Erdoğan’ı hiç mahcup 
etmedi. Liderimiz de milletimizi hiç yanılt-
madı. Söz verdi, verdiği sözden fazlasını 
gerçekleştirdi. Bunu milletimiz çok iyi bi-
liyor. 

Vatandaşlarımız 24 Haziran’da pusulanın 
üçüncü sırasındaki Cumhurbaşkanı adayı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin al-
tına güçlü bir şekilde mühür vuracaklardır, 
bundan eminiz. 

Bununla birlikte Güçlü Meclis, Güçlü Hü-
kümet ve Güçlü Türkiye için pusulanın 
ilk sırasında bulunan Cumhur ittifakı’nın 
yine birinci sırasındaki AK Parti’ye de evet 
mührünü basarak güçlü Türkiye’nin önünü 
açacaklardır.

24 Haziran’da AK Parti ve Cumhurbaşka-
nımızın zaferiyle neticeleneceğine inandı-
ğımız bu seçim Türkiye’nin 2023,2053 ve 
2071 hedeflerine daha emin adımlarla yü-
rümesini sağlayacaktır.
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M İ L L E T V E K İ L İ   A D A Y L A R I M I Z
A D A N A
1 JÜLİDE SARIEROĞLU

2 TAMER DAĞLI

3 MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ

4 AHMET ZENBİLCİ

5 ABDULLAH DOĞRU

6 SEVİL CAN

7 MUHAMMED AKSOY

8 AKİF DOSTBİL

9 RAMAZAN ÇIRAK

10 EROL KAHRAMAN

11 REŞAN ARLIER

12 NECİP FAZIL CENGİL

13 MEHMET GAZİOĞLU

14 MUHAMMED ZEKİ AÇ

15 ZEKERİYE YILDIZOĞLU

A D I Y A M A N
1 AHMET AYDIN

2 İBRAHİM HALİL FIRAT

3 MUHAMMED FATİH TOPRAK

4 YAKUP TAŞ

5 ABDULAZİZ ASLAN

A F Y O N
1 VEYSEL EROĞLU

2 ALİ ÖZKAYA

3 İBRAHİM YURDUNUSEVEN

4 RASİME KIPIRTI FEDAKAR

5 MEHMET ZEYBEK

6 İBRAHİM ÜNLÜER

A Ğ R I
1 EKREM ÇELEBİ

2 ABBAS AYDIN

3 DİLAN ÖZMEN ÖZGÜN

4 ERHAN TENEKECİ

A K S A R A Y
1 İLKNUR İNCEÖZ

2 CENGİZ AYDOĞDU

3 MUSTAFA SERDENGEÇTİ

4 MUHAMMED AKTAŞ

A M A S Y A
1 MUSTAFA   LEVENT KARAHOCAGİL

2 HASAN ÇİLEZ

3 ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK

A N K A R A 1
1 YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ

2 FATİH ŞAHİN

3 YALÇIN AKDOĞAN

4 ALİ İHSAN ARSLAN

5 MURAT YILDIRIM

6 FATMA ÖNCÜ

7 FAHRİ USTA

8 GÖKÇER DOĞAN

9 FEVZİ AYDIN

10 BÜŞRA SOYLU

11 MUAMMER CEMALOĞLU

12 ELİF RABİA TOPTANCI

13 ADİL CAN YILDIRIM

A N K A R A 2
1 MUSTAFA DESTİCİ

2 LÜTFİYE SELVA ÇAM

3 EMRULLAH İŞLER

4 ORHAN YEGİN

5 ARİFE POLAT DÜZGÜN

6 ZEYNEP YILDIZ

7 AHMET FETHAN BAYKOÇ

8 ENES ŞİŞMAN

9 MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN

10 İBRAHİM ENES DURUAY

11 ONUR ALP BAŞAYAR

A N K A R A 3
1 MEHMET NACİ BOSTANCI

2 ASUMAN ERDOĞAN

3 NEVZAT CEYLAN

4 BARIŞ AYDIN

5 HACI TURAN

6 MERYEM GÖKA

7 TUNA KOÇ

8 KURTCAN ÇELEBİ

9 SERHAT BAYAR

10 DİLARA TABAK

11 MEHMET GÜNDOĞDU

12 MÜCAHİT EFE

A N T A L Y A
1 MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

2 MUSTAFA KÖSE

3 SENA NUR ÇELİK
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4 İBRAHİM AYDIN

5 ATAY USLU

6 KEMAL ÇELİK

7 GÜLÇİN ÖZBOZ

8 SEYİT EMRE GÖYÜK

9 ERCAN MEKTEPLİOĞLU

10 MUSTAFA ERKAN

11 HASAN HÜSEYİN CENGİZ

12 ESMA BALABAN KARACAN

13 HASAN DEMİR

14 ÖMER AKBAŞ

15 CANBEY ÇETİN

16 HASAN KEREM ÜNSAL

A R D A H A N
1 ORHAN ATALAY

2 HALİL İBRAHİM DURSUNOĞLU

A R T V İ N
1 ERTUNÇ ERKAN BALTA

2 MUZAFFER ÇORBACI

A Y D I N
1 MUSTAFA SAVAŞ

2 BEKİR KUVVET ERİM

3 METİN YAVUZ

4 RIZA POSACI

5 ERSİN ESENLİK

6 AHMET TARIK SARI

7 SEDA KANAT

8 YASEMİ SARIÇİÇEK

B A L I K E S İ R
1 ADİL ÇELİK

2 BELGİN UYGUR

3 YAVUZ SUBAŞI

4 MUSTAFA CANBEY

5 PAKİZE MUTLU AYDEMİR

6 ÖMER ALAN

7 OSMAN BILDIR

8 ZEYNEP DENİZ

9 ENCAN AYDOĞDU

B A R T I N
1 YILMAZ TUNÇ

2 YAŞAR ARSLAN

B A T M A N
1 ZİVER ÖZDEMİR

2 MURAT GÜNEŞTEKİN

3 MEHMET ŞAT

4 MURAT ÇİÇEK

5 AYLA IŞIK

B A Y B U R T
1 FETANİ BATTAL

B İ L E C İ K
1 SELİM YAĞCI

2 HALİL ELDEMİR

B İ N G Ö L
1 CEVDET YILMAZ

2 FEYZİ BERDİBEK

3 ZEKİ KORKUTATA

B İ T L İ S
1 CEMAL TAŞAR

2 VAHİT KİLER

3 FEVZİ TAŞDEMİR

B O L U
1 ARZU AYDIN

2 FEHMİ KÜPÇÜ

3 METİN VURAL

B U R D U R
1 BAYRAM ÖZÇELİK

2 YASİN UĞUR

3 EMİNE AKTAŞ

B U R S A 1
1 HAKAN ÇAVUŞOĞLU

2 MUSTAFA ESGİN

3 REFİK ÖZEN

4 EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ

5 AHMET KILIÇ

6 GÜLTEN KAPICIOĞLU

7 SADETTİN CANGÜL

8 ARİF ÇELENK

9 MUHAMMED ERDOĞAN

10 ARİF BEKİR DANGAÇ

B U R S A 2
1 EFKAN ALA

2 OSMAN MESTEN

3 VİLDAN YILMAZ GÜREL

4 ZAFER IŞIK

5 MUHAMMET MÜFİT AYDIN

6 ATİLLA ÖDÜNÇ

7 AHMET YELİS

8 SELDA MERİÇ
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M İ L L E T V E K İ L İ   A D A Y L A R I M I Z
9 BURCU YARAN

10 İSMAİL ÖZKAN

Ç A N A K K A L E
1 BÜLENT TURAN

2 JÜLİDE İSKENDEROĞLU

3 FURKAN SEZER

4 FIRAT AKGÜN

Ç A N K I R I
1 MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU

2 SALİM ÇİVİTCİOĞLU

Ç O R U M
1 AHMET SAMİ CEYLAN

2 OĞUZHAN KAYA

3 EROL KAVUNCU

4 SERAP YILDIRIM

D E N İ Z L İ
1 CAHİT ÖZKAN

2 ŞAHİN TİN

3 AHMET YILDIZ

4 NİLGÜN ÖK

5 HASAN OYMAK

6 MUSTAFA SEMERCİ

7 DİLEK ÇEVİK

8 ADEM KAYAR

D İ Y A R B A K I R
1 MEHMET MEHDİ EKER

2 EBUBEKİR BAL

3 OYA ERONAT

4 MEHMET EMİN YILMAZ

5 ERDAL ATİK

6 ÇİĞDEM AKYIL  AKAYLAR

7 REMZİ ÇAYIR

8 FEHMİ KARDEŞOĞLU

9 M. AHMET MAHSUM MELİKOĞLU

10 EMRE YAZICIOĞLU

11 NEZİHE KENT

12 MUSTAFA GÜLEKEN

D Ü Z C E
1 FAHRİ ÇAKIR

2 AYŞE KEŞİR

3 NUMAN ÇABUK

E D İ R N E
1 FATMA AKSAL

2 İLYAS AKMEŞE

3 ERDEM GÜYÜMGÜLER

4 BURAK CAMBAZ

E L A Z I Ğ
1 METİN BULUT

2 SERMİN BALIK

3 ZÜLFÜ TOLGA AĞAR

4 ZÜLFÜ DEMİRBAĞ

5 ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI

E R Z İ N C A N
1 SÜLEYMAN KARAMAN

2 BURHAN ÇAKIR

E R Z U R U M
1 RECEP AKDAĞ

2 ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU

3 SELAMİ ALTINOK

4 İBRAHİM AYDEMİR

5 ZAFER TARİKDAROĞLU

6 FAZİLET DAĞCI ÇIĞLIK

E S K İ Ş E H İ R
1 NABİ AVCI

2 HARUN KARACAN

3 EMİNE NUR GÜNAY

4 MUSTAFA DÜNDAR ÜNLÜ

5 AHMET NAMIK AKDOĞAN

6 NURETTİN KABA

7 SERHAT TUNÇ

G A Z İ A N T E P
1 ABDULHAMİT GÜL

2 AHMET UZER

3 MEHMET ERDOĞAN

4 ABDULLAH NEJAT KOÇER

5 DERYA BAKBAK

6 ALİ ŞAHİN

7 MÜSLÜM YÜKSEL

8 MEHMET SAİT KİRAZOĞLU

9 YAŞAR ATILGAN

10 SERPİL KAVRAK

11 İHSAN KAYA

12 HATİCE MERVE TATAR
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13 MUHAMMED MELAZ AKTOĞ

14 MAHMUT BURAK KIZILELMA

G İ R E S U N
1 CEMAL ÖZTÜRK

2 KADİR AYDIN

3 SABRİ ÖZTÜRK

4 SERDAR DEMİRKAN

G Ü M Ü Ş H A N E
1 HACI OSMAN AKGÜL

2 CİHAN PEKTAŞ

H A K K A R İ
1 HUSRET DİNÇ

2 ABDULMECİT TARHAN

3 NURETTİN FIRAT

H A T A Y
1 HACI BAYRAM TÜRKOĞLU

2 HÜSEYİN YAYMAN

3 ABDULKADİR ÖZEL

4 HÜSEYİN ŞANVERDİ

5 SABAHAT ÖZGÜRSOY ÇELİK

6 ABDÜLKERİM GÜVEN

7 KUDRET ARTAN

8 CENGİZ YILDIZ

9 CEMİLE TUNA

10 ECRİN NAZLI İNAN

11 OSMAN UZAN

I Ğ D I R
1 AHMET TUTULMAZ

2 HASAN GÜNEŞ

I S P A R T A
1 SÜREYYA SADİ BİLGİÇ

2 RECEP ÖZEL

3 MEHMET UĞUR GÖKGÖZ

4 AYŞE NUR AKBAY

İ S T A N B U L 1
1 BERAT ALBAYRAK

2 NURETTİN CANİKLİ

3 MUSTAFA ATAŞ

4 EROL KAYA

5 VEDAT DEMİRÖZ

6 RAVZA KAVAKCI KAN

7 OSMAN BOYRAZ

8 İSMET UÇMA

9 MİHRİMAH BELMA SATIR

10 AHMET BERAT ÇONKAR

11 HULUSİ ŞENTÜRK

12 MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

13 EYÜP ÖZSOY

14 SERKAN BAYRAM

15 FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

16 ŞEYMA DÖĞÜCÜ

17 AZMİ EKİNCİ

18 HURŞİT YILDIRIM

19 ALİ SEVİNÇ

20 TUĞBA IŞIK ERCAN

21 SABRİ BALAMAN

22 ESMA ERSİN

23 MUSTAFA MİCAN

24 AHMET ÖZDİNÇ

25 İBRAHİM İLCİ

26 SEMANUR KOÇAL

27 RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ

28 FİDAN ERDOĞAN AVŞAR

29 FEYZULLAH TUNA

30 FUAT KİNSİZ

31 AHMET AYHAN KAYAOĞLU

32 SİNEM DEMİR

33 MUHAMMET ALİ KUMRU

34 LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU

35 OKTAY TAN

İ S T A N B U L 2
1 SÜLEYMAN SOYLU

2 FATMA BETÜL SAYAN KAYA

3 VOLKAN BOZKIR

4 ABDULLAH GÜLER

5 HASAN TURAN

6 SERAP YAŞAR

7 AZİZ BABUŞCU

8 ŞİRİN ÜNAL

9 CANAN KALSIN

10 AHMET HAMDİ ÇAMLI

11 MARKAR ESEYAN

12 MUSTAFA DEMİR

13 İFFET POLAT

14 İBRAHİM YASİN KIRICI

15 SALİH ÇAKIR

16 AYŞE BÖHÜRLER

17 SUNA TARHAN

18 AHMET HAMDİ GÖRK

19 HACI MEHMET BAYKURT
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M İ L L E T V E K İ L İ   A D A Y L A R I M I Z
20 MUSTAFA ARABUL

21 BEYZA SINDIRAÇ

22 SERKAN HASER

23 AHMET YILDIZ

24 EMİNE ÇAKIR

25 HAMZA KULAKSIZ

26 SEVDE SENA DAĞLI

27 ENES KAŞKAŞ

28 HALİL POYRAZ

İ S T A N B U L 3
1 NUMAN KURTULMUŞ

2 MEHMET MUŞ

3 AKİF ÇAĞATAY KILIÇ

4 MEHMET DOĞAN KUBAT

5 TÜLAY KAYNARCA

6 HALİS DALKILIÇ

7 EMİNE SARE AYDIN YILMAZ

8 NEVZAT ŞATIROĞLU

9 ZAFER SIRAKAYA

10 RÜMEYSA KADAK

11 AHMET MÜCAHİT ARINÇ

12 MUSTAFA YENEROĞLU

13 ERKAN KANDEMİR

14 ŞAMİL AYRIM

15 ALEV DEDEGİL

16 YILDIZ SEFERİNOĞLU

17 ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET

18 MÜRTEZA ZENGİN

19 AYHAN OĞAN

20 HAŞİM TAŞKIRAN

21 RUKEN KİLERCİ

22 RASİM ERDOĞMUŞ

23 HATİCE BOZDAĞ

24 MEHMET UMUR

25 OYA EREN

26 BÜLENT DURGUN

27 ZEHRA ERCAN

28 ALİ ÇEZİK

29 HASENE ÇAPAR

30 SEDAT SAYIMOĞLU

31 CAHİT KESKİN

32 SİNAN KARŞIYAKA

33 HAYRİYE KUZU

34 MEHMET EMİN AŞIKKUTLU

35 MÜNİR EREN

İ Z M İ R 1
1 BİNALİ YILDIRIM

2 MAHMUT ATİLLA KAYA

3 CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

4 CEMAL BEKLE

5 BİLAL DOĞAN

6 EMRE CEMİL AYVALI

7 TEMEL YILDIRIM

8 AHMET GÜRHAN

9 GÖZDE KESKİN

10 FATİH REHA YAVUZER KAM

11 KORAY BATTAL

12 MUHABBET GÜNERİ

13 AHMET UĞUR BARAN

14 HALİL CÜNEYT AÇIL

İ Z M İ R 2
1 HAMZA DAĞ

2 FEHMİ ALPAY ÖZALAN

3 NECİP NASIR

4 YAŞAR KIRKPINAR

5 MELEK EROĞLU

6 NECİP FAZIL KURT

7 ADİL YÜKSEL

8 ERDEM ÖKSÜZ

9 GERÇEK TEKİN

10 MUSA ÇEVİK

11 SALİHA BOZKURT

12 AHMET NUMAN ARICI

13 FATMA NUR GÜNDÜZPOLAT

14 ENDER DOĞAN

K . M A R A Ş
1 MAHİR ÜNAL

2 AHMET ÖZDEMİR

3 CELALETTİN GÜVENÇ

4 İMRAN KILIÇ

5 MEHMET CİHAT SEZAL

6 HABİBE ÖÇAL

7 TÜRK İSLAM KARAKOÇ

8 MEHMET İLKER ÇİTİL
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K A R A B Ü K
1 CUMHUR ÜNAL

2 NİYAZİ GÜNEŞ

3 BURHANETTİN UYSAL

K A R A M A N
1 RECEP ŞEKER

2 SELMAN OĞUZHAN ESER

3 HÜSEYİN MUTLU

K A R S
1 AHMET ARSLAN

2 YUNUS KILIÇ

3 ABDULFETAH ÇETİNKAYA

K A S T A M O N U
1 HAKKI KÖYLÜ

2 METİN ÇELİK

3 MURAT DEMİR

K A Y S E R İ
1 MEHMET ÖZHASEKİ

2 MUSTAFA ELİTAŞ

3 TANER YILDIZ

4 İSMAİL EMRAH KARAYEL

5 İSMAİL TAMER

6 HÜLYA NERGİS

7 SAMİ DEDEOĞLU

8 ALİ SARAÇOĞLU

9 TUĞBA YÖRÜK ÖZTÜRK

10 ALİ EKŞİ

K I R I K K A L E
1 RAMAZAN CAN

2 BAYRAM SALİM BOZDEMİR

3 MUSTAFA ARSLAN

K I R K L A R E L İ
1 SELAHATTİN MİNSOLMAZ

2 VOLKAN GÖÇ

3 KADRİYE TOKAT

K I R Ş E H İ R
1 MUSTAFA KENDİRLİ

2 NECMETTİN ERKAN

K İ L İ S
1 MUSTAFA HİLMİ DÜLGER

2 AHMET SALİH DAL

K O C A E L İ
1 FİKRİ IŞIK

2 İLYAS ŞEKER

3 RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU

4 MEHMET AKİF YILMAZ

5 SAMİ ÇAKIR

6 CEMİL YAMAN

7 EMİNE ZEYBEK

8 HAKAN HÖBEK

9 UFUK EKİNCİ

10 OSMAN TÜFEKÇİ

11 ELİFNUR BAYRAM

12 ENVER ZENGİN

13 HAYRETTİN DENİZ

K O N Y A
1 AHMET SORGUN

2 TAHİR AKYÜREK

3 ORHAN ERDEM

4 LEYLA ŞAHİN USTA

5 ZİYA ALTUNYALDIZ

6 HACI AHMET ÖZDEMİR

7 GÜLAY SAMANCI

8 ABDULLAH AĞRALI

9 SELMAN ÖZBOYACI

10 HALİL ETYEMEZ

11 ALİ SÜRÜCÜ

12 MEHMET AKİF YILMAZ

13 ZERRİN ÖZEL

14 OSMAN SEÇGİN

15 MUHAMMED ZEREN

K Ü T A H Y A
1 AHMET TAN

2 İSHAK GAZEL

3 CEYDA ÇETİN ERENLER

4 MUSTAFA ÖZBEY

5 MEHMET KAYMAZ

M A L A T Y A
1 BÜLENT TÜFENKCİ

2 ÖZNUR ÇALIK

3 AHMET ÇAKIR

4 HAKAN KAHTALI

5 SELAHATTİN BARIŞ PALANDÖKEN

6 VAHİT ATALAN

M A N İ S A
1 MURAT BAYBATUR

2 UĞUR AYDEMİR

3 İSMAİL BİLEN
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4 SEMRA KAPLAN KIVIRCIK

5 MEHMET ALİ ÖZKAN

6 GÜZİDE İÇEN KASAP

7 OZAN ERDEM

8 MEHMET SENCER TÜRKMEN

9 SAMED ZENGİNOĞLU

10 SERKAN EREN

M A R D İ N
1 ŞEHMUZ DİNÇER

2 CENGİZ DEMİRKAYA

3 VEYSİ ŞAHİN

4 AHMET MUNİP YILDIZOĞLU

5 İBRAHİM KÖSEN

6 AHMET KAYA

M E R S İ N
1 LÜTFİ ELVAN

2 ALİ CUMHUR TAŞKIN

3 ZEYNEP GÜL YILMAZ

4 HACI ÖZKAN

5 BİLAL ÖZKAN

6 ALİ KESER

7 ZEYNEP ŞEMSİ AYSALAR

8 ORHAN KEMAL YÜKSEL

9 GÜLLÜ CAN

10 MEHMET SAİT KAYAN

11 M. NACİ DURMAZ

12 RABİA NUR ŞENLİK

13 MUHAMMED EMİN ERDEN

M U Ğ L A
1 MEHMET YAVUZ DEMİR

2 YELDA EROL GÖKCAN

3 MUHİTTİN KAYABAŞ

4 HÜSEYİN ZAFER ALKAYA

5 EYLEM TAN

6 KADİR DAĞLI

7 ARİF SERT

M U Ş
1 MEHMET EMİN ŞİMŞEK

2 ABDULSELAM ER

3 ABDULMECİT CANTEPE

4 FİGEN ERGÜL

N E V Ş E H İ R
1 MUSTAFA AÇIKGÖZ

2 YÜCEL MENEKŞE

3 EMRE ÇALIŞKAN

N İ Ğ D E
1 YAVUZ ERGUN

2 SELİM GÜLTEKİN

3 SEDAT ÇAĞLAR

O R D U
1 ŞENEL YEDİYILDIZ

2 ERGÜN TAŞCI

3 METİN GÜNDOĞDU

4 HAMİDE AYDEMİR DEMİR

5 SAİT İNAN

6 YAVUZ SELİM KIRAN

O S M A N İ Y E
1 MÜCAHİT DURMUŞOĞLU

2 İSMAİL KAYA

3 ASENA ALACA

4 YUSUF MİNGAN

R İ Z E
1 HAYATİ YAZICI

2 OSMAN AŞKIN BAK

3 MUHAMMED AVCI

S A K A R Y A
1 ALİ İHSAN YAVUZ

2 RECEP UNCUOĞLU

3 KENAN SOFUOĞLU

4 ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK

5 ALİ İNCİ

6 EKREM YÜCE

7 LÜTFİ BAYRAKTAR

S A M S U N
1 AHMET DEMİRCAN

2 YUSUF ZİYA YILMAZ

3 ÇİĞDEM KARAASLAN

4 FUAT KÖKTAŞ

5 ORHAN KIRCALI

6 BEKİR KELEŞ

7 ELİF COŞKUN BİLGİN

8 CANER GÖKTEPE

9 MUHAMMET YASİR OKUDAN

M İ L L E T V E K İ L İ   A D A Y L A R I M I Z
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S İ İ R T
1 OSMAN ÖREN

2 SADETTİN SABAZ

3 LOKMAN ÖZCAN

S İ N O P
1 NAZIM MAVİŞ

2 AYHAN ERGÜN

S İ V A S
1 İSMET YILMAZ

2 MEHMET HABİB SOLUK

3 SEMİHA EKİNCİ

4 RÜSTEM YÜCE

5 YAŞAR SAYAN

Ş A N L I U R F A
1 AHMET EŞREF FAKIBABA

2 MEHMET KASIM GÜLPINAR

3 HALİL ÖZCAN

4 ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL

5 MEHMET ALİ CEVHERİ

6 İBRAHİM HALİL YILDIZ

7 HALİL ÖZŞAVLI

8 AHMET AKAY

9 MEHMET FATİH AKSOY

10 GÜLER KAMA İZOL

11 İBRAHİM TORU

12 SEDAT ERTÜRK

13 İSMAİL TOSUN

14 İBRAHİM AYHAN

Ş I R N A K
1 RİZGİN BİRLİK

2 HATİCE ATAN

3 MEHMET EMİN DİNDAR

4 MAHMUT ÖKTEN

T E K İ R D A Ğ
1 MUSTAFA ŞENTOP

2 MUSTAFA YEL

3 ÇİĞDEM KONCAGÜL

4 MESTAN ÖZCAN

5 KERİM ATALAY

6 ABDULLAH ÖĞE

7 CEM KARACA

T O K A T
1 YUSUF BEYAZIT

2 MUSTAFA ARSLAN

3 ÖZLEM ZENGİN

4 FATİH AKGÜN

5 ADEM DİZER

T R A B Z O N
1 MUHAMMET BALTA

2 ADNAN GÜNNAR

3 BAHAR AYVAZOĞLU

4 SALİH CORA

5 VEHBİ KOÇ

6 SELÇUK ÇEBİ

T U N C E L İ
1 HAKAN ÖZER

2 NAZİF YILDIRIM

U Ş A K
1 MEHMET ALTAY

2 İSMAİL GÜNEŞ

3 MERT ŞİŞMAN

V A N
1 OSMAN NURİ GÜLAÇAR

2 İRFAN KARTAL

3 ABDULAHAT ARVAS

4 EBUBEKİR KAÇMAZ

5 GÜLŞEN ORHAN

6 YILMAZ KILIÇ

7 BİLAL EMRE YÖRÜK

8 MALİK ÖZBEY

Y A L O V A
1 AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ

2 MELİHA AKYOL

3 HASAN ÖZÇELİK

Y O Z G A T
1 BEKİR BOZDAĞ

2 YUSUF BAŞER

3 SİBEL YILDIRIM

4 İSKENDER MİNAR

Z O N G U L D A K
1 POLAT TÜRKMEN

2 AHMET ÇOLAKOĞLU

3 HAMDİ UÇAR

4 ZÜLEYHA ARIMAN

5 BURHAN ONUK
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"DOLARIN YÜKSELİŞİ BİR 
SPEKÜLASYON"

AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı Hamza Dağ, seçim çalışmaları 
kapsamında Bornova ilçesi Koşukavak 
Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaparak, va-
tandaşlarla sohbet etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Ham-
za Dağ, AK Parti hükümetinin doların yük-
selişine bağlı olarak artan petrol fiyatlarını 
sabitlediğini, bu yükselişin olumsuzlukla-
rını vatandaşlara hissettirmemeye çalıştı-
ğını bildirdi.

Dolardaki yükselişin spekülasyon olduğu-
nu herkesin açık bir şekilde gördüğünü 
aktaran Dağ, "Vatandaşımız doların bu 
çıkışına bağlı mazot ve benzin fiyatların-
da yaşanabilecek bir hadiseyi inşallah 
yaşamayacak." diye konuştu.

"Bu neyin krizidir?"

Türkiye'nin 2015 ve 2016 yıllarında sıkın-
tılı süreç yaşadığını, önemli dönüm nokta-

larını atlatarak yoluna devam ettiğini kay-
deden Dağ, şöyle konuştu:

"Şöyle bir karşılaştırma yapacak olur-
sak, 2015 ve 2016 yılları ülkemiz için 
çok sıkıntılı oldu. 2015 yılında 7 Hazi-
ran seçimlerinden sonra hükümeti ol-
mayan bir ülke söz konusu oldu. Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 
bazı yerlerde çukurlar açılmıştı. Bazı 
mahallelerde terörle mücadele söz  ko-
nusuydu. 2015 yılında 1 Kasım sonrası 
hükümetin kurulduğu an Rus uçağı dü-
şürülmüş bunun sonucunda da ihracatı-
mıza ciddi yansımaları olmuş ve düşüş 
yaşanmıştı. Hem de turizm gelirlerimi-
zi ciddi anlamda olumsuz etkilemişti. 
Şimdi ekonomiyi takip eden biri olarak 
bugünkü gündemi o zamanla karşılaştı-
rıyorum. 2015 yılı bir kere büyüme ra-
kamları daha düşük. Ülkenin bir bölü-
münde ciddi anlamda bir mücadele var. 
Aynı zamanda ihracatımız düşmüş yani 
üretimimiz düşmüş durumda. Turizm 

gelirleri de tarihimizin en düşük zama-
nını yaşıyor. 2018 yılında ise ihracat ra-
kamımız yükseliyor,  turizm gelirlerimiz 
tarihinin en iyi dönemini yaşayacak, 
bütün rezervasyonlar bunu gösteriyor. 
Büyüme rakamında yüzde 7,4 ile dünya-
nın büyüyen en büyük ülkesi olmuşuz. 
Bir de istikrar sorunumuz yok. Terörle 
mücadelede de olabileceğimiz en iyi 
noktadayız.  İkisini karşılaştırdığımızda 
bu neyin krizidir."

Böylesi istikrarın olduğu bir ortamda do-
ların neden yükselmesi gerektiğini anlaya-
madığını ifade eden Dağ, "Bu sebeple de 
baktığımda bunun realite ile rasyonali-
te ile hiçbir alakası yok. Bunun spekü-
lasyonla alakası var. Seçime dönük bir 
operasyon, milletimiz de bunu görüyor. 
Gecenin saat 3'ünde artan doların her-
halde bu ülke piyasalarında bir anlamı 
söz konusu değil." değerlendirmesinde 
bulundu.

"Yine başaramayacaklar"

Alınan tedbirlerle dolardaki yükselişin 
önüne geçildiğini, seçimden sonra ise ko-
nunun gündemden çıkacağına inandığını 
aktaran Dağ, "İnşallah vatandaşımıza 
da bu yansımadan konu çözüme kavu-
şacak. Birtakım üst tabakadaki insanlar 
dolar alıp satabilir. Bu durumdan bir 
şeyler elde edebilir ama vatandaşımıza 
olumsuz yansımaları olmadan inşallah 
bunu çözeceğiz.  Seçime kadar da bir 
noktada halledeceğiz, seçimden sonra 
tamamen bu iş zaten ülkemizin günde-
minden çıkacak. Bugüne kadar yaptık-
ları her operasyonda başarısız oldukları 
gibi bu konudaki operasyonda da yine 
başarısız olacaklar." diye konuştu.
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“24 HAZİRAN’DA TÜRKİYE 
UÇUŞA GEÇECEK”

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sam-
sun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, par-
tisinin Samsun İl Başkanlığı tarafından 
düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı’nda 
partililere ve vatandaşlara hitap etti.

“AK Parti Bir Yol 
Hikâyesidir ”

Konuşmasına, “14 Ağustos 2001’de, mil-
letimizle birlikte kurduğumuz Adalet 
ve Kalkınma Partimiz ile siyaset tarihi-
mizde ak bir sayfa açıldı. AK Parti bir 
yol hikâyesidir. Hepimiz bu hikâyede 
izi olan, bu davanın neferleri, aynı yol-
da samimiyetle yürüyen yol arkadaş-
larıyız.” diye başlayan Karaaslan şöyle 
devam etti; “Milletimizin bağrından çıkan 
AK Parti’nin pusulası daima millet, rotası 

büyük ve güçlü Türkiye olmuştur. 2023, 
2053 ve 2071 hedeflerine ulaşarak mua-
sır medeniyetler seviyesinin üzerine çık-
ma hedefi koyan ülkemizde kadınlarımı-
zın ve gençlerimizin siyasete aktif katılımı 
olmazsa olmazlarımızdandır. Kadınların 
ve gençlerin yeterince temsil edilmediği 
bir demokrasinin eksik kalacağı düşün-
cesiyle Türkiye’nin tamamını temsil eden 
bir siyasi hareket olarak gençlerimizin ve 
kadınlarımızın siyasi katılımının artırılma-
sı konusunda büyük bir gayret gösterdik. 
Seçilme yaşının 18’e düşürülmesi ile bir-
likte, iktidara geldiğimiz yıllarda dünyaya 
gelen gençlerimiz partimizden milletvekili 
adayı olarak listelere girdi. Kadının haya-
tın her alanında olduğu gibi siyasette de 
özne olması gerektiğini savunan partimiz 
bugüne gelinen noktada gözle görülür bir 
şekilde artan kadın milletvekili adayı sa-
yısıyla önemli bir örnek oluşturmaktadır.” 

diye konuştu.

“16 Yıllık Birikimimizi 
Şahlanış Dönemiyle 

Taçlandıracağız”
Türkiye’nin uyanışını şahlanışla zirveye ta-
şıyacağını söyleyen Karaaslan, “Türkiye 
olarak 16 yıllık birikimimizi şahlanış 
dönemiyle taçlandırmaya hazırlanıyo-
ruz. 24 Haziran ile Cumhurbaşkanımız 
ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın liderliğinde Güçlü Meclis 
ve Güçlü Hükümeti oluşturarak istikra-
rın her alanda hâkim olacağı yeni bir dö-
nemin kapılarını açacağız.” ifadelerine 
yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur-
başkanı Erdoğan’a verilecek desteğin mil-
letvekili seçiminde AK Parti’ye de verilme-
sinin önemini vurgulayan Karaaslan, “24 
Haziran’da önümüze gelecek sandık ül-
kemizin kaderini belirleyecek. 24 Hazi-
ran, dirilişini yaşayan ülkemizin gücüne 
güç katacak bir milat olacaktır. Cumhur-
başkanımız ve Genel Başkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a verilecek deste-
ğin hem ülkemiz hem bölgemiz hem de 
küresel barış için önemi büyüktür. 16 
Nisan’da milletçe verdiğimiz kararın ar-
kasında duracak, tek yürek olarak ülke-
mizi büyük ve güçlü hedeflerine hep be-
raber taşıyacağız. 24 Haziran seçimleri 
ile Meclis’imizle, hükümetimizle daha 
da güç kazanacak; geleceğe emin adım-
larla yürüyen bir ülke olacağız.” dedi.
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"YIKIM İTTİFAKINA KARŞI 16 YILLIK 
KAZANIMLARIMIZA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 
Birinci Meclis önünde AK Parti Gençlik 
Kolları ile Ankara Genç Sivil Toplum Ku-
ruluşları Platformunca düzenlenen "Ay-
dınlığın Habercisi Gençlik Buluşması" 
programına katıldı.

Konuşmasında, ümmetin son kalesi olan 
bu topraklara ümidini bağlamış bütün 
mazlumlar, mağdurlar için çok çalışmaları 
gerektiğini dile getiren Şahin, omuz omu-
za, gönül gönüle vererek bu dava yükünü 
hep birlikte omuzlamaları gerektiğini söy-
ledi.

Şahin, bölgesel ve küresel rekabet içeri-
sinde oldukları devletlerin, Türkiye'nin 
gençlerinden korktuğuna dikkati çekerek, 
"Bu ülkenin genç enerjisinden korku-
yorlar. Bölgesel ve küresel rekabette en 
büyük avantajımız, en büyük gücümüz 
genç nüfusumuz. Bu genç nüfusumuzu 
ne kadar büyük oranda gerçek anlamda 
bir nüfuza dönüştürebilirsek, bu yarışta 
o oranda öne geçeceğiz, önlerde yer ala-
cağız." diye konuştu.

24 Haziran'daki seçimlere ilişkin değer-
lendirmelerde de bulunan Fatih Şahin, 
şunları kaydetti:

"Önümüzde 3 hafta var. 24 Haziran'da biz-
lerle birlikte bütün genç kardeşlerimizi, 
arkadaşlarımızı, komşularımızı, akrabala-
rımızı, bütün okul arkadaşlarımızı sandığa 
götürmeliyiz. Millet iradesinin güçlü bir 
şekilde sandığa yansımasını sağlamalıyız. 
Karşımızda bir ittifak var. Bu ittifak, 'yap-
tırmam, durdururum, yıkarım.' diyor. 
İşte bu 'yıkım ittifakına' karşı 16 yıllık 
demokratik kazanımlarımıza, ekonomik 
kazanımlarımıza ve diplomatik kazanımla-
rımıza hep birlikte sahip çıkmamız lazım."
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 “BİZİM TEK İHTİYACIMIZ MİLLETİMİZİN 
TEVECCÜHÜDÜR”

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Ge-
nel Başkan Yardımcısı Dr. Ravza Kavakcı 
Kan, seçim çalışmaları kapsamında İs-
tanbul Kadıköy’de vatandaşlarla bir araya 
geldi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan 
Kavakcı,  Kadıköy Rıhtım’da yaptığı ko-
nuşmada 24 Haziran seçimleri için destek 
istedi.

Türkiye’nin şahlanma döneminin şimdi 
başladığına vurgu yapan Kavakcı, “Bizim 
tek ihtiyacımız milletimizin teveccü-
hüdür. 16 yıl boyunca milletimizin bize 
layık gördüğü emaneti namus bildik 
karşılığını en iyi şekilde hizmet ederek 
vermeye çalıştık. 24 Haziran’dan sonra 
da aynı azimle yolumuza devam edece-
ğiz inşallah.” dedi.

Cumhur İttifakı’nın milletin gönlünden 
geçip onaylandığına dikkati çeken Kavak-
cı, “Çok önemli bir seçim dönemi içeri-
sindeyiz. Ülkemizin şahlanışı için güçlü 

bir meclis, güçlü bir hükümet ile yerli ve 
milli birçok yeni projeye imza atabilmek 
için 24 Haziran tarihi bir kırılma nokta-
sı olacak. 24 Haziran’da Türkiye şahla-
nacak.” diye konuştu.

Diğer sözde ittifakların ‘AK Parti ve Recep 
Tayyip Erdoğan karşıtlığı’ haricinde elle tu-
tulur hiçbir proje sunmadıklarını belirten 
Kavakcı, “Bir mazlumun duasında yer 
edinmek makamların en büyüğüdür. 
Gecesini gündüzünü asıl bu makam için 
harcayan Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan Beyefendinin liderliğinde durma-
dan, yorulmadan koşuyoruz. Çünkü biz 
gücümüzü milletimizin teveccühünden 
alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
sadece Türkiye’de değil dünyadaki tüm 
mazlum insanların gönüllerinde yer edin-
diğini dile getiren Kavakcı, şunları söyledi:

“İnsanların değerlerini küçümseyen 

çürümüş fikirlerin sadık bekçileri, ada-
leti kendilerine mülk edinip kimseyle 
paylaşmazken bu adaletsizliğe tek ba-
şına dur diyen, haksızlığı haykıran, bu 
dünyada mazlumların unutulan lisanını 
konuşan günümüzün en büyük devrimci 
lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır. Lideri-
mize sadece ülkemizin değil bölgemizin 
ve bütün dünya mazlumlarının ihtiyacı 
vardır. Tarih ilerledikçe insanlar elekten 
geçer ve geriye ölümsüz işler bırakan 
lider ruhlu büyük isimler kalır. Sayın 
Cumhurbaşkanımız bu çağa damga vu-
ran isimdir. Milletimiz de 24 Haziran’a 
damgasını vuracak, tüm dünyaya lide-
rinin arkasında olduğunu bir kez daha 
gösterecektir.”

Kavakcı’ya, İstanbul 1. Bölge Milletvekili 
Adayları Fuat Kinsiz ile Fatih Süleyman 
Denizolgun, Kadıköy İlçe Başkanı Aydo-
ğan Ahıakın, Kadıköy İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Meryem Ekşioğlu ve çok sayıda 
teşkilat mensubu eşlik etti.
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“CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE 
ÜLKEMİZİ VE MİLLETİMİZİ HAK ETTİĞİ AYDINLIK 
YARINLARA ELBİRLİĞİ İLE TAŞIYACAĞIZ”

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı ve İstanbul 1. Bölge Millet-
vekili adayı Vedat Demiröz, seçim çalış-
malarını İstanbul’da, bölgesindeki ilçelere 
yaptığı ziyaretlerle sürdürüyor.

Gittiği ilçelerde parti teşkilatı ile bir araya 
gelerek istişare toplantıları düzenleyen 
Demiröz, yaptığı esnaf ve ev ziyaretlerinin 
yanı sıra artık geleneksel hale gelen sokak 
iftarlarına da katılarak vatandaştan 24 
Haziran seçimleri için destek sözü almaya 
devam ediyor.

Seçim çalışmalarını değerlendiren Vedat 
Demiröz; demokrasi tarihimizin en önem-
li  seçimlerinden birinin arifesinde oldu-
ğumuzu hatırlatarak  dış güçlerin de bu 
süreçte boş durmadığına, bütün güçleri ile 
Türkiye’nin önünü kesme gayretlerini sür-
dürdüğüne dikkat çekti.  

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı şunla-
rı söyledi: “Biz büyük işler yaptıkça kü-
resel lobiler ve yerli iş birlikçileri her 

seçimde üzerimize saldırılarını yoğun-
laştırıyorlar. Bu sefer sorumluluğumuz 
daha büyük. Cumhurbaşkanımız ve Ge-
nel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 
verilecek destek, hem ülkemiz hem 
bölgemiz hem de küresel barış için çok 
önemli. Bugüne kadar aziz milletimiz 
Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmakta 
kararlı olduğunu gösterdi. Bu seçimle 
birlikte 16 yıldır aralıksız sürdürdüğü-
müz demokrasi ve kalkınma hamlemizi 
devam ettireceğimize yürekten inanıyo-
rum”

Seçim öncesi muhalefet adaylarının içi 
boş vaatlerle vatandaşın aklını çelmeye 
çalıştığını kaydeden Demiröz, Türk milleti-
nin hayal tüccarlığı yapanlara en sert yanı-
tı 24 Haziran’da sandıkta vereceğini belirt-
ti. 2002 yılından bu yana yapılamaz denen 
işleri AK Parti’nin başardığını vurgulayan 
Demiröz: “Biz başkaları gibi sadece laf 
üstüne laf koyarak siyaset üreten bir 
anlayışın değil, taş üstüne taş koyan, iş 
üstüne iş yapan bir siyaset anlayışının 

temsilcileriyiz. Bunu da en iyi milletimiz 
görüyor, milletimiz takdir ediyor” dedi.
16 yılda Cumhuriyet döneminin tamamın-
da yapılanların kat kat üstünde hizmetlere 
imza attıklarını belirten Demiröz “AK Par-
ti iktidarı döneminde ülkemizin geldiği 
refah seviyesi ortada. Sağlıktan ulaşı-
ma, enerjiden tarıma kadar, AK Parti 
Türkiye’de devrim yaptı.  Önümüzdeki 
dönemde de irade, erdem ve cesaretle 
Türkiye şahlanacak” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin sonunda huzur ve merhamet 
ayı Ramazan’ın bütün İslam âlemine barış 
ve esenlik getirmesini dileyen AK Parti Ge-
nel Başkan Yardımcı Demiröz: “Allah’ın 
izni, aziz milletimizin engin feraseti ile 
AK Parti dün olduğu gibi yarın da maz-
lum coğrafyaların sesi olmaya devam 
edecektir. Dünya 5’ten büyüktür diyerek 
hakkı ayakta tutan Cumhurbaşkanımı-
zın liderliğinde, ülkemizi ve milletimizi 
hak ettiği aydınlık yarınlara elbirliği ile 
taşıyacağız” dedi.      






