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MAHİR ÜNAL
Parti Sözcüsü

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

Vakit Söz Verdiğimiz 
Üzere Hizmet Vaktidir. 

Vakit Türkiye’yi 
2023 Hedeflerine, 

İstikrarlı Büyümeye, 
Teknoloji Ve Yatırım 

Hamlelerine, 
Yaşanılabilir Şehirlere 

Taşıma Vaktidir

“

“
AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye pek çok alanda yapısal dönüşümler, reformlar ve demokratik-
leşme hamlelerini hayata geçirdi. Tüm engellemelere ve saldırılara rağmen Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde Türkiye, çok önemli eşikleri geride bırakarak yıllardan beri kendisine ayak bağı olan 
sistemi bir kenara bıraktı, dünyanın içerisinden değişim süreçlerini doğru okuyarak bir sistem 
değişikliğini gerçekleştirdi. 24 Haziran seçimlerini sadece iktidarın belirlenmesi hususunun çok 
ötesinde anlamlar taşımaktadır.

24 Haziran neleri bitirdi?
Geziyle başlayan, demokratik ve millet merkezli siyasete yönelik saldırılarla devam eden, 15 Tem-
muz işgal girişimi ile sonuçlandırılmak istenilen süreç bitti. 15 Temmuz’da hedeflenen planlar 
boşa çıkarıldı. Muhalefetin devletin kurumları üzerinden başlatmak istediği meşruiyet tartışmala-
rı milletin oylarıyla ortadan kaldırıldı. Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri AK Parti iktidarında 
girilen tüm seçimlerde olduğu gibi bir kere daha şeffaf ve demokratik bir biçimde icra edildi. Se-
çimlerde sandığa gömülenlerin meşruiyet ve seçim güvenliği üzerinden sürdürmeye çalıştıkları 
kara propaganda ortadan kaldırıldı. Sistem tartışmaları geride kaldı. Milletimiz 16 Nisan’da onay-
ladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine, 24 Haziran seçimlerinde de sahip çıkarak verdiği 
kararının arkasında durduğunu göstermiş oldu. Dikta, diktatör, tek adamlık gibi iftiralara gereken 
cevabı verdi. Cumhurbaşkanımız halkın salt çoğunluğu ile, 26 milyonun üzerinde vatandaşımızın 
desteğini aldı. En yakın rakibine 10 milyondan fazla fark atarak Cumhurbaşkanı seçildi. Halkı-
mız, diktatörlük tartışmaları üzerinden nemalanma hedefinde olanlara bir kez daha, iradesiyle 
gereken tokadı attı. Seçim öncesi süren manipülasyonlar kaybetti, sağduyu ve istikrar kazandı. 
24 Haziran’da; Gezi olaylarında, yükselişteki Türkiye’yi aşağıya çekmek isteyenler, 17-25 Aralık’ta 
Emniyet ve Yargı darbesiyle seçilmiş meşru hükümeti dağıtmak isteyenler, 6-7 Ekim’de bir isyan 
hareketi başlatma hevesinde olanlar, 15 Temmuz’da Türkiye’yi işgale kalkışanlar başarısız oldular. 
Milletimiz, devletimiz ve Cumhurbaşkanımız bu sürecin galibi olarak çıktılar, muzaffer oldular. 

24 Haziran ne kazandırdı?
Türkiye Cumhuriyeti, 100. Kuruluş Yıldönümüne ve bu vesileyle ortaya konulan hedeflere doğru 
ilerlerken, yakın tarihimizde sıkça dış müdahalelere maruz kalan demokrasimiz ve bu müdaha-
leler eliyle şekillendirilen yönetim modeli, millet merkezli bir siyaset anlayışıyla baştan aşağıya 
yeniden düzenlendi. Devletin kurumları ve bu kurumlar arasında sağlanması elzem olan koor-
dinasyon, güçlü bir biçimde sağlandı. Sistemsel açıklar, yetki karmaşaları ve siyasal krizler ile 
bunların kaynağı olan çarpık düzen, geride kaldı. Seçime giren tüm siyasi partilerin görevlileri 
eşliğinde adil, şeffaf, katılım oranı yüksek, neticesi hızlı bir biçimde alınan bir seçim gerçekleştiril-
di. Seçime giren partilerin %98’i Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil hakkı kazandı, temsilde 
adalet çok yüksek oranda sağlandı. 

Seçim sürecinde neler yaptık?
Teşkilatımızı günlük raporlarla sürekli olarak bilgilendirdik. Belirli konularda hazırlanan bilgi 
notlarıyla gündeme anlık refleks gösterme imkanı sağladık. Genel Başkan Yardımcılarımız da-
hil olmak üzere, tüm kadrolarımızla sahada, insanımıza temas eden ve onlarla iletişim kuran, 
yerinde ve yerel bir seçim kampanyası yürüttük. Diğer taraftan sosyal ve dijital medyada önemli 
çalışmalar yürüterek oldukça başarılı neticeler elde ettik. Her ilimizi ayrı ayrı çalışarak il icraatları 
ve vaatleri kitapçıkları oluşturduk. Böylelikle milletimize hizmetimizi ve yeni dönemde onlara 
vadettiğimiz hizmetleri daha düzenli bir biçimde aktarma imkanı bulduk. 

Sonuç olarak,
Yeni dönem ve yeni sistem hem Gezi’den beri sürdürülen saldırıları bertaraf etti, hem de 2023 he-
deflerine yönelik ciddi bir atılım döneminin başlangıcı oldu. Türkiye, başarıyla çıktığı demokrasi 
mücadelesinden taviz vermeden, yükselişini sürdürecektir.

AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan iki seçimde de başarıya ulaşmıştır.

24 Haziran’da hem milletvekilleri, hem cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. AK Parti’nin Cumhur-
başkanı adayı, liderimiz Sayın Erdoğan %52 ile tartışmasız bir biçimde ilk turda seçildi. Cumhur 
İttifakımız 344 milletvekili ile Meclisin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu mutlak galibiyet ve sis-
tem değişikliğinin hayata geçirilmesiyle birlikte AK Parti olarak millete hizmette önümüzde hiçbir 
engel kalmamıştır. Partimiz yıllarca değişime karşı gösterilen dirençle mücadele etmiş, ağır be-
deller ödemiş, milletin bu mücadeleye destek vermesiyle birlikte Türkiye’yi yönetme ehliyetini bir 
daha milletimizden almıştır. Bugün tüm bu süreçlerin bir sonucu olarak sistem değilikliği hayata 
geçirilmiş, Türkiye yüklerinden kurtularak kendisini şahlandıracak bir yönetim modeline geçişini 
tamamlamıştır. 

Vakit söz verdiğimiz üzere hizmet vaktidir. Vakit Türkiye’yi 2023 hedeflerine, istikrarlı büyümeye, 
teknoloji ve yatırım hamlelerine, yaşanılabilir şehirlere taşıma vaktidir. Vakit Türkiye vaktidir. 

Fotoğraf:

Ali Sarıgül
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50 5248
CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'A 
DÜNYADAN TEBRIK YAĞDI

TÜRKİYE KAZANDI CUMHURBAŞKANIMIZ 
YEMİN ETTİ

YAPARSA 
GENÇLER YAPAR 

“98 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE 
MİLLİ İRADENİN ÜZERİNDE HİÇBİR FANİ 
GÜÇ TANIMIYORUZ"

CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN’DAN 3. HAVALİMANI'NA 
TARİHİ İNİŞ

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

AK Parti Gençlik KollarıCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan'a seçimler-
deki başarısının ardından birçok dünya 
liderinden tebrik mesajları yağdı.

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

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi'nin ilk Cumhurbaşkanı olan Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’ı taşıyan uçak, 21 Haziran akşa-
mı 3. Havalimanı’na tarihi inişi gerçek-
leştirdi. Uçakta kısa bir açıklama yapan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “29 Ekim 
Cumhuriyet bayramıyla birlikte resmi 
açılışını yapacağız” dedi.

AK Parti Gençlik Kolları, seçim süre-
cinde ortaya koyduğu performansla bu 
sınavı başarıyla atlattı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyele-
riyle, ilk kabine toplantısı öncesi Hacı 
Bayram Camisi'ne gelerek cuma namazı 
kıldı ve sonrasında eski TBMM binasında 
düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
1. Toplantısı Açılış Töreni'ne katıldı.

İÇİNDEKİLER



T
Ü

R
K

İY
E

 B
Ü

L
T

E
N

İ 
Tem

m
uz 2018

İÇİNDEKİLER
36 40 44
56 57 60

CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVE BAŞLAMA 
TÖRENİ'NE 22 DEVLET BAŞKANI KATILDI

"YENİ DÖNEMİN RUHUNA UYGUN 
YÖNETİM MİMARİMİZİN ÇATISINI 
OLUŞTURDUK"

"EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ 
İNSANIMIZDIR”

ŞEHİRCİLİKTE YENİ DÖNEM 
BAŞLIYOR

"TÜRKİYE İÇİN CANLA BAŞLA 
ÇALIŞACAĞIZ"

AK PARTİ GENEL MERKEZ  KADIN KOL-
LARI 5. OLAĞAN KONGREYE GİDİYOR

İnfografik Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı AK Parti Genel Sekreteri AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları

Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beştepe’te 
düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Gö-
reve Başlama Töreni"ne 22 devlet baş-
kanı, 28 başbakan ve parlamento başka-
nı ile 6 uluslararası örgütün genel 
sekreteri iştirak etti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'n-
de düzenlediği basın toplantısında, yeni 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi'nin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine-
si'ni açıkladı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'n-
de düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Gö-
reve Başlama Töreni"nde davetlilere 
hitap etti.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğ-
dem Karaaslan, Türkiye’nin şehircilik 
alanında geçmişten bugüne yaşadığı 
dönüşümü anlatarak 24 Haziran’ın tıpkı 
diğer bütün alanlarda olduğu gibi şehir-
cilikte de yeni bir dönemin başlangıcı 
olduğunu ifade etti.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara 
Milletvekili Fatih Şahin, Cumhurbaş-
kanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Ge-
nel Seçimlerinin büyük bir demokratik 
olgunluk içerisinde gerçekleştiğini 
açıkladı.

4. kongreyle görevi devralan AK Par-
ti Ankara Milletvekili Selva Çam ve 
ekibiyle verimli bir dönemin ardından 
durmak yok yola devam.
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İSLAM BİLİMLER TARİHİNE ADANAN BİR ÖMÜR: FUAT SEZGİN

Ömrünü İslam bilimler tarihine adayan Prof. 
Dr. Fuat Sezgin, 94 yaşında hayatını kaybetti. 
Bitlis'te 24 Ekim 1924'te dünyaya gelen Fuat 
Sezgin, Erzurum'da ortaokulu ve liseyi bitirip 
1943'te İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi 
Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde alanında 
en tanınmış uzmanlardan Alman şarkiyatçı Hel-
mut Ritter'in öğrencisi olan Sezgin, Ritter'in tav-
siyesi üzerine İslam bilimlerine yöneldi. 

PLASTİK KİRLİLİĞİNDE ÇÖZÜM GERİ DÖNÜŞÜM

TÜRKİYE GENÇ NÜFUSUYLA 20 AB ÜLKESİNİ SOLLADI

Türkiye'de kişi başına düşen plastik tüketimi 
son 3 yılda yüzde 11,5 artışla geçen yıl 90,1 ki-
lograma yükselirken, uzmanlar plastik atıkların 
çevresel ve ekonomik etkilerinin geri dönüşümle 
önüne geçilebileceğini belirtiyor. Plastik Sanayi-
cileri Derneği (PAGDER) verilerine göre, Türki-
ye'de 2015'te 80,8 kilogram olan kişi başı plas-
tik tüketimi 3 yılda yüzde 11,5 artarak geçen yıl 
90,1 kilograma ulaştı.

Avrupa'nın "en genç ülkesi" olarak dikkati çeken 
Türkiye, 13 milyona ulaşan genç nüfusuyla Bel-
çika'dan Yunanistan'a, İsveç'ten Macaristan'a AB 
üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. Türki-
ye'de 15-24 yaş grubundaki genç nüfus, toplam 
nüfusun yüzde 16,1'ini oluştururken, bu oran 
AB'de yüzde 10,9 olarak gerçekleşti.
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GÖBEKLİTEPE UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ'NDE

SİGARA YASAĞINA UYMAYANLARA "CEZA YAĞDI"

Dışişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe 
arkeolojik alanının, Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras 
Listesi'ne girmesiyle Türkiye'nin söz konusu lis-
teye kayıtlı alanlarının sayısının 18'e yükseldiği-
ni duyurdu.

Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğündeki tütün 
kontrolü çalışmaları kapsamında, yaklaşık 9 yıl-
da sigara yasağına uymayan işletmelere toplam 
240 milyon 894 bin 677 lira ceza uygulandı. 
Ekipler tarafından, 19 Temmuz 2009 - 30 Nisan 
2018 tarihlerinde 19 milyon 73 bin 944 denetim 
gerçekleştirildi.

SİNEMA VE TİYATRO SEYİRCİSİ ARTTI

TÜRKİYE GENÇ NÜFUSUYLA 20 AB ÜLKESİNİ SOLLADI

Türkiye genelinde sinema seyircisi sayısı, geçen 
yıl bir önceki yıla göre 23,9 artarak 68 milyon 
482 bin 526 kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK), "Sinema ve Tiyatro İstatistikleri 
2017" bültenini yayımladı. Buna göre, Türkiye 
genelinde sinema salonu sayısı, 2017'de bir ön-
ceki yıla göre yüzde 8,4 artarak 2 bin 692 oldu. 
Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayı-
sı yüzde 7 yükselerek seyirci kapasitesi 328 bin 
845'e ulaştı.
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YENİLENEBİLİR ENERJİDE YATIRIM ARTTI

DÜNYADA 152 MİLYON ÇOCUK OKUL YERİNE İŞE GİDİYOR

DÜNYADA 815 MİLYON KİŞİ AÇLIKLA MÜCADELE EDİYOR

Dünyada 152 milyon çocuk, okula gitmek yeri-
ne çalışmak zorunda kalıyor. Bu çocuklardan 73 
milyonu fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olum-
suz etkileyen işlerde çalışıyor. Birleşmiş Millet-
ler'in (BM), çocuk işçiliğine karşı farkındalık 
oluşturmak amacıyla ilan ettiği 12 Haziran Dün-
ya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde mevcut 
çocuk işçi sayısı ve çalışma koşulları endişe ve-
riyor.

Dünyada yaklaşık 815 milyon kişi açlıkla mü-
cadele ediyor. Merkezi Washington'da bulunan 
Uluslararası Gıda ve Kalkınma Politikaları 
Araştırma Enstitüsü'nün (IFPRI) son yayınla-
dığı "Küresel Açlık Endeksi"nde yer alan 119 
ülkeden 52'sinde "ciddi", "alarm verici" ve "son 
derece ciddi" düzeyde açlık bulunduğu belirtildi.

Dünyada yenilenebilir enerjiye yatırımları geçen 
yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,11 artışla 279 
milyar 800 milyon dolara yükseldi. 21. Yüzyıl Ye-
nilenebilir Enerji Politikaları Organizasyonu 
(REN21) raporuna göre, geçen yıl küresel kuru-
lu kapasitenin yüzde 70'i yenilenebilir enerjiden 
karşılandı.
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DARBENİN 5. YILINDA MURSİ HAKKINDAKİ DAVALAR

NÜKLEERDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ ARTIYOR

RAMAZAN'DA AVRUPA'DA İSLAMAFOBİK SÖYLEM TAVAN YAPTI

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cum-
hurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 
Temmuz 2013'teki askeri darbenin üzerinden 
tam 5 yıl geçti. Mısır'da darbenin ardından Mur-
si hakkında 6 ayrı dava açıldı. Davalardan 3'ünde 
nihai karar verilirken, diğer 3 davada yargı süre-
ci devam ediyor.

"BP 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü 
Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, 2017'de 
dünyadaki toplam elektrik üretiminin yaklaşık 
yüzde 10'u nükleer enerjiden karşılandı. Dünya 
genelinde nükleer enerji santrallerinden üreti-
len elektrik miktarı geçen yıl bir önceki yıla göre 
yüzde 1,1 arttı ve 596 milyon 400 bin ton petrol 
eş değerine ulaştı.

Ramazan ayında Avrupa genelinde özellikle 
aşırı sağcı siyasilerin İslamofobik söylemlerin-
de ciddi artış görülüyor. Özellikle ırkçı ve İslam 
düşmanı tutumlarıyla tanınan siyasi figürlerin 
Ramazan'da Müslümanları daha fazla hedef al-
maya başladığını gösteriyor. İslamofobik vaka ve 
söylemler, Belçika, Hollanda, Danimarka, Fran-
sa, İsveç ve Almanya gibi ülkelerde daha fazla.
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TÜRKİYE
KAZANDI
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Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili 
Seçimi'nin ardından İstanbul'daki progra-
mını tamamlayarak Ankara'ya gelen Genel 
Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Genel Merkez’de balkon 
konuşmasından kendisini bekleyen vatan-
daşlara hitap etti. 

Konuşmasına "Sevgili Milletim" ifadesini 
kullanarak başlayan  Cumhurbaşkanı  Er-
doğan, tüm vatandaşları selamladı. 

Vatandaşların, "Dik dur eğilme bu mil-

let seninle" şeklindeki sloganları üzerine 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç endişeniz 
olmasın, beşer planında hiçbir gücün 
önünde eğilmedik. Sadece ve sadece 
Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede 
eğildik." karşılığını verdi. 

Coşkuları, sevgileri, destekleri ve hava-
limanından Genel Merkeze kadar yol 
boyunca  karşılama töreni sebebiyle An-
karalılara şükranlarını sunan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Sizler 3 Kasım 2002 seçimlerinde ya-
nımızdaydınız, bizi iktidara taşıdınız. 
Durmadınız, 'Durmak yok, yola devam.' 
dediniz, 'Bu şarkı burada bitmez.' dedi-
niz. Sizler 22 Temmuz 2007 seçimlerin-
de yanımızdaydınız, vesayete karşı hep 
birlikte mücadele ettik. Sizler 12 Hazi-
ran 2011 seçimlerinde yanımızdaydınız, 
ülkemize hep birlikte çağ atlattık. Sizler 
Gezi olaylarında, 17 - 25 Aralık emni-

Vandallara Ve İhanet 
Çetelerine Hep Birlikte 

Karşı Koyduk

Siz Tarih Yazıyorsunuz, 
Asırlar Sizi Çok Farklı 

Anacak

“

“

“ “
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yet-yargı darbe girişiminde, cumhur-
başkanlığı seçiminde yanımızdaydınız. 
Vandallara ve ihanet çetelerine hep bir-
likte karşı koyduk. Sizler 2015 seçimle-
rinde, özellikle 1 Kasım'da yanımızday-
dınız. Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin 
diz çökmesini bekleyenlere derslerini 
hep birlikte verdik. 

Sizler 15 Temmuz darbe girişiminde 
buradaydınız, Genel Merkezimizi bom-
balamaya, işgale gelmek isteyenler 
oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 
çevresindeydiniz, buradaydınız, Meclis 
kavşağındaydınız, Ankara Emniyetinin 
önündeydiniz, Kahramankazan'daydı-
nız, Gölbaşı'ndaydınız, velhasıl nerede 
bir darbeci varsa hepsinin karşısında 
oldunuz. FETÖ ihanet çetesine ve on-
larla birlikte hareket edenlere sokakları 
hep birlikte dar ettik. Ülkemizi, bayra-
ğımızı, ezanımızı, özgürlüğümüzü, na-
musumuzu darbecilerin pençesinden 

hep birlikte kurtardık. Nereye kaçtılar? 
Amerika'ya. Şimdi ölçüye bakıyorum, 
Amerika'daki oylara bakıyorum, oradan 
ana muhalefete bayağı oy gelmiş. Halep 
oradaysa arşın sandıkta."

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, vatandaşla-
rın 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen halk 
oylamasında sandıktaki iradeleriyle yine 
kendi yanlarında bulunduğuna işaret ede-
rek, "Bugün ülkemizin gelecek yarım asrı-
nın, bir asrının belirleyicisi olan 24 Hazi-
ran seçimlerinde yine yanımızda oldunuz." 
dedi. 

Seçim sonuçlarının hayırlara vesile olma-
sını Allah'tan niyaz eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu seçimin galibi demokrasidir, milli 
iradedir, milletimizin bizatihi kendisi-
dir. Bu seçimin galibi 81 milyon vatan-
daşımızın her bir ferdidir. Türk siyasi 

Milletimizin Sandıkta 
Partimize Verdiği 

Mesajı da Aldık

“

“
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tarihinin en yüksek katılımlı serbest 
seçiminde sandığa giderek bu demokra-
si şölenine katılan tüm vatandaşlarıma 
teşekkür ediyorum. Siz tarih yazıyorsu-
nuz, asırlar sizi çok farklı anacak. Geliş-
miş ülkeler başta olmak üzere dünyanın 
pek çok yerinde seçimler bizdekinin 
yarısını bile bulmayan katılımlarla yapı-
lıyor. Türk milleti sandığa, sandıkta te-
zahür ettirdiği iradesine sahip çıkarak, 
demokrasiye ve onun ayrılmaz bir par-
çası olan haklarına ve özgürlüklerine ne 
kadar önem verdiğini bu seçimde tekrar 
göstermiştir. Dün darbecilerin tankları-
nı, toplarını, uçaklarını, helikopterleri-
ni, silahlarını çıplak elleriyle durduran 
bu millet bugün aynı ellerle istiklaline 
ve istikbaline sahip çıkmıştır."

Türkiye'nin 24 Haziran gecesini geleceği-
ne bu sabah olduğundan çok daha fazla 
güvenle bakarak tamamlayacağını vurgu-

layan  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şunları 
kaydetti:

"İşte Yüksek Seçim Kurulu Başkanı az 
önce bu seçimin galibinin salt çoğunluk-
la  Cumhurbaşkanı Erdoğan  olduğunu 
açıklamıştır. Bildiğiniz gibi en yakın ar-
kadaşımızla aramızdaki fark 20 puanın 
üzerinde, 22 puan. Şahsıma, ittifakıma 
ve partime güvenen tüm kardeşlerime, 
milletime şükranlarımı sunuyorum. 
Cumhur İttifakı'nın bir diğer kanadı 
olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel 
Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve MHP'nin 
tüm  mensuplarına teşekkür ediyorum. 
Aynı şekilde merhum Muhsin Yazıcıoğ-
lu'nun yadigarı Alperenlere teşekkür 
ediyorum. Hangi partiye oy vermiş olur-
sa olsun sandığa giderek, demokratik 
hakkını kullanan her vatandaşıma te-
şekkür ediyorum."     

Demokrasideki 
Hedeflerimize Bir Adım 

Daha Yaklaştığımızın 
İfadesidir

“

“
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Cumhurbaşkanı  Erdoğan,  "Türkiye bu 
seçimde, pek çok yeniliğin yanı sıra par-
tilerin ittifak tecrübesini de yaşamıştır. 
Görüldüğü gibi bu, hem partiler hem de 
ülkemiz açısından hayırlı bir tecrübe ol-
muştur." diye konuştu. 

Seçimlerde çalışan AK Parti teşkilatına 
teşekkür eden  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
"Gece demediniz, gündüz demediniz, 
koştunuz, çalıştınız, çabaladınız. Şunu 
da açıkça ifade etmek isterim; Milletimi-
zin sandıkta partimize verdiği mesajı da 
aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin 
karşısına tüm bu eksiklerimizi tamam-
layarak çıkacağımızdan emin olun." ifa-
delerini kullandı. 

AK Parti'yi millet ile kurduklarına işaret 
eden  Cumhurbaşkanı  Erdoğan  şöyle de-
vam etti:

"Bugünden sonra da gözümüz ve kulağı-
mız yine milletimizde olacaktır. Hemen 
yarından itibaren, milletimize verdiği-
miz sözleri yerine getirmek için koş-
turmaya başlıyoruz.  Yeni yönetim sis-
temimizle ilgili hazırlıklarımızı büyük 
ölçüde tamamlamıştık. Televizyonlarda 

herhalde dinlediniz, takip ettiniz.  Mec-
lis toplanıp, cumhurbaşkanlığı yemi-
nimizi yapana kadar, bu çalışmaları 
tekrar gözden geçirecek ve kemale erdi-
receğiz.  Yemin töreninin hemen ardın-
dan da bakanlarımızı, bürokratlarımızı 
belirleyip programımızı uygulamaya 
başlayacağız. Türkiye'nin kaybedecek 
tek bir anının dahi olmadığı bilinciyle 
gece gündüz çalışacağız."

Türkiye'nin bir demokrasi imtihanını daha 
tüm dünyaya örnek olacak şekilde geride 
bıraktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, "Milletimiz, sandıkta tercihini 
16 yıldır olduğu gibi bu defa da kavga-
dan değil, hizmetten yana kullanmış-
tır.  Kazanan demokrasimiz, kazanan 
hizmet siyaseti, kazanan milli iradenin 
üstünlüğü, kazanan Türkiye,  kazanan 
Türk milleti, kazanan bölgemizdeki 
tüm mağdurlar, kazanan dünyadaki tüm 
mazlumlar olmuştur. Bizlere bugünleri 
gösteren Rabbimize hamd ediyorum. 
Bizleri, milletimize mahcup etmeyen 
Rabbimize hamd ediyorum. Bizleri, 
kalbiyle ve gözüyle ülkemizi takip eden 
kardeşlerimize mahçup etmeyen Rabbi-
mize hamd ediyorum.  Sizlerin sevgisi-

Sandıkta Bize 
Verdiğiniz Güçle, 

Ülkemizi 2023 
Hedeflerine İnşallah 

Hep Birlikte 
Ulaştıracağız

“

“
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ne layık olabilmek için daha çok gayret 
göstereceğiz. Sizlerin güvenine karşılık 
verebilmek için daha çok ter dökece-
ğiz. Sizlerin desteğinin hakkını verebil-
mek için daha çok mücadele edeceğiz. 
Sandıkta bize verdiğiniz güçle, ülkemizi 
2023 hedeflerine inşallah hep birlikte 
ulaştıracağız." şeklinde konuştu.

Terör örgütlerinin üzerine çok daha ka-
rarlı bir şekilde gidileceğinin altını çizen 
Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Ülkemizin 
uluslararası alandaki itibarını çok daha 
yükseklere çıkartacağız.  Bayrağımız, 
inşallah çok daha nazlı dalgalanacak. 
Ezanlarımız çok daha huşuyla okuna-
cak. Her bir vatandaşımızın huzurunu 
ve refahını daha ileri taşıyacağız.  Rabi-
amızı çok daha gür bir sesle ifade edece-
ğiz." ifadelerini kullandı. 

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek 
devlet" vurgusu yapan  Cumhurbaşka-
nı  Erdoğan,   "Bunun için bir olacağız, 
iri olacağız, diri olacağız, hep beraber 
kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye 
olacağız." dedi. 

Türkiye'nin tercihini demokrasisine, hak 

ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan,  re-
formlarını devam ettirmekten yana kul-
landığını belirten  Cumhurbaşkanı  Erdo-
ğan şunları kaydetti:

"Türkiye tercihini, büyümeden, ge-
lişmeden, kalkınmadan, yatırımdan, 
zenginleşmeden, her alanda dünyanın 
itibarlı, onurlu, sözü geçen bir ülkesi ol-
maktan yana kullanmıştır. Türkiye terci-
hini, 2023 hedeflerinden 2053 ve 2071 
vizyonlarından yana kullanmıştır.  Tür-
kiye tercihini PKK'dan FETÖ'ye kadar 
tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde 
mücadele etmekten yana kullanmıştır. 
Bu sonuçlar, aynı zamanda Suriye top-
raklarını özgürleştirmeye ve ülkemiz-
deki misafir kardeşlerimizin güvenle 
evlerine dönüş yollarını açmaya devam 
edeceğimizin ifadesidir.  Bu sonuçlar, 
aynı zamanda Türkiye'nin dünyanın ne-
resinde olursa olsun tüm mazlumların 
ve mağdurların elinden tutmaya devam 
edeceğinin ifadesidir. 

Bu sonuçlar, aynı zamanda ülkemize 
kem gözle bakan terör örgütlerinden, 
küresel çıkar çevrelerine kadar herke-
sin karşısında dimdik durulacağının 

ifadesidir. Bu sonuçlar, aynı zamanda 
demokrasideki ve ekonomideki hedef-
lerimize bir adım daha yaklaştığımızın 
ifadesidir. Milletimiz bu seçim sonuçla-
rıyla o kadar çok çevreye, o kadar farklı 
mesajlar vermiştir ki, dünyanın tüm si-
yaset bilimcileri bir araya gelip yıllarca 
çalışsa yine de bunu zor çözer."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir mil-
letin mensubu, evladı olmakla ne kadar 
iftihar etsem, Rabbime ne kadar hamd 
etsem azdır. Şu güzel manzara için sizle-
re bir kez daha teşekkür ediyorum. Se-
çim sonuçlarının, demokrasimize, ül-
kemize, milletimize hayırlı olmasını 
Allah'tan diliyorum." dedi. 

Böyle Bir Milletin 
Mensubu, Evladı 

Olmakla Ne Kadar 
İftihar Etsem, Rabbime 
Ne Kadar Hamd Etsem 

Azdır

“
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Y U R T  İ Ç İ  /  Y U R T  D I Ş I  O Y L A R

PARTİLERİN ALDIĞI OY ORANLARI

AK PARTİ

%42.56

HDP

%11.7

CHP

%22.64

DİĞER

%0.7

CUMHUR İTTİFAKI MİLLET İTTİFAKI HDP DİĞER

SP

%1.35

İYİ  PARTİ

%9.95

MHP

%11.1

53,66 % 33,94 % 11,7 % 0,7 %

24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI
27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti 

295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili ile TBMM'de temsil 

edilecek.

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ

İTTİFAKLARIN ALDIĞI OY ORANLARI VE SAYISI
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Y U R T  İ Ç İ  O Y L A R

TOPLAM SANDIK
7.524

KULLANILAN OY
1.516.532

GEÇERLİ OY
1.497.197

AÇILAN SANDIK
%97.91

PARTİLERİN ALDIKLARI SANDALYE SAYISI

PARTİLERİN OY ORANLARINA GÖRE TÜRKİYE HARİTASI

Adana

Adıyaman

Afyon

Ağrı

Amasya

Ankara

Antalya

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Burdur

BursaÇanakkale

Çankırı
Çorum

Denizli
Diyarbakır

Edirne

Elazığ

Erzincan
Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

Hatay

Isparta

Mersin

İstanbul

İzmir

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kırklareli

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya
Manisa

Kahramanmaraş

Mardin
Muğla

Muş
Nevşehir

Niğde

Ordu
Rize

Sakarya

Samsun

Siirt

Sinop

Sivas

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Tunceli

Şanlıurfa

Uşak
Van

Yozgat

Zonguldak

Aksaray

Bayburt

Karaman

Kırıkkale

Batman

Şırnak

Bartın

Ardahan

Iğdır

Yalova

Karabük

Kilis

Osmaniye

Düzce

P A R T İ L E R İ N  Y U R T D I Ş I N D A  A L D I Ğ I  O Y  O R A N L A R I  V E  S A Y I S I
Y U R T  D I Ş I  O Y L A R  /  K A T I L I M  O R A N I :  % 5 0 . 0 1

TOPLAM SEÇMEN
59.354.840

KULLANILAN OY
51.178.630

GEÇERLİ OY
50.125.400

AÇILAN SANDIK
%99.9

TOPLAM SANDIK
188.080

%88.17

KATILIM
ORANI

49 MV.

146 MV.295 MV.

43 MV.

67 MV.

HDP

%17.34

CHP

%17.62

İYİ  PARTİ

%4.02

MHP

%7.89

DİĞER

%2.11

AK PARTİ

%51.02

TOPLAM SEÇMEN
3.047.323
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443.766 98.92626.324.482 15.336.594 4.205.219 3.649.233

Y U R T  İ Ç İ  /  Y U R T  D I Ş I  O Y L A R

24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerinin resmi olmayan 

sonuçlarına göre Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, oyların 52,6’sını 

alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

RECEP TAYYİP
ERDOĞAN

TEMEL
KARAMOLLAOĞLU

DOĞU
PERİNÇEK

MUHARREM
İNCE

SELAHATTİN
DEMİRTAŞ

MERAL
AKŞENER

52,59 % 30,64 % 8,4 % 7,29 % 0,89 % 0,2 %

ADAYLARIN ALDIĞI OY ORANLARI VE SAYISI



AK PARTİ TEMMUZ 2018  |  16. YIL

19

A D A Y L A R I N  O Y  O R A N L A R I N A  G Ö R E  T Ü R K İ Y E  H A R İ T A S I

A D A Y L A R I N  Y U R T D I Ş I N D A  A L D I Ğ I  O Y  O R A N L A R I  V E  S A Y I S I

Adana

Adıyaman

Afyon

Ağrı

Amasya

Ankara

Antalya

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Burdur

BursaÇanakkale

Çankırı
Çorum

Denizli
Diyarbakır

Edirne

Elazığ

Erzincan
Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

Hatay

Isparta

Mersin

İstanbul

İzmir

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kırklareli

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya
Manisa

Kahramanmaraş

Mardin
Muğla

Muş
Nevşehir

Niğde

Ordu
Rize

Sakarya

Samsun

Siirt

Sinop

Sivas

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Tunceli

Şanlıurfa

Uşak
Van

Yozgat

Zonguldak

Aksaray

Bayburt

Karaman

Kırıkkale

Batman

Şırnak

Bartın

Ardahan

Iğdır

Yalova

Karabük

Kilis

Osmaniye

Düzce

Y U R T  D I Ş I  O Y L A R  /  K A T I L I M  O R A N I :  % 5 0 . 0 7

TOPLAM SANDIK
180.556

KULLANILAN OY
49.669.129

GEÇERLİ OY
48.559.856

AÇILAN SANDIK
%99.99

%88.19

KATILIM
ORANI

TOPLAM SANDIK
7.524

KULLANILAN OY
1.518.339

GEÇERLİ OY
1.498.364

AÇILAN SANDIK
%98.07

TOPLAM SEÇMEN
59.354.840

Y U R T  İ Ç İ  O Y L A R

TOPLAM SEÇMEN
3.047.323

59,4 % 25,76 % 11,06 % 2,99 % 0,58 % 0,2 %
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YURT DIŞI SEÇMENİ "ERDOĞAN" DEDİ

%50,07

KATILIM
 O

R
A

N
I

3 MİLYON 49 BİN 65

YURT DIŞI
SEÇMEN SAYISI

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılım oranı olarak 

rekor kıran yurt dışı seçmeni, yüzde 59,4 oranıyla Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullandı ve Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

RECEP TAYYİP
ERDOĞAN

TEMEL
KARAMOLLAOĞLU

DOĞU
PERİNÇEK

MUHARREM
İNCE

SELAHATTİN
DEMİRTAŞ

MERAL
AKŞENER

59,4 % 25,76 % 11,06 % 2,99 % 0,58 % 0,2 %

CUMHURBAŞKANI VE 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ
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B A Z I  Ü L K E L E R E  G Ö R E  O Y  O R A N L A R I

ALMANYA

FRANSA

HOLLANDA

AVUSTURYA

BELÇİKA

ABD

KANADA

JAPONYA

%64,8

%63,68

%73,03

%72,34

%74,85

%17,26

%25,53

%38,5

RECEP TAYYİP
ERDOĞAN

%9,98

%19,34

%5,14

%7,8

%6,62

%5,57

%16,98

%39,61

SELAHATTİN
DEMİRTAŞ

%21,88

%14,82

%18,35

%16,7

%15,03

%69,26

%53,2

%18,88

MUHARREM
İNCE
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Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerdeki 

başarısının ardından birçok dünya 

liderinden tebrik mesajları yağdı.

YUNANİSTAN 
CUMHURBAŞKANI
PROKOPİS 
PAVLOPOULOS

BANGLADEŞ 
CUMHURBAŞKANI
ABDUL HAMİD

PAKİSTAN 
CUMHURBAŞKANI
MEMNUN HÜSEYİN

ÇAD CUMHURBAŞKANI
İDRİSS DEBY 
İTNO

SRİ LANKA 
DEVLET BAŞKANI
MAİTHRİPALA 
SİRİSENA

KENYA 
DEVLET BAŞKANI
UHURU KENYATTA

TUNUS BAŞBAKANI
YUSUF ŞAHİD

ENDONEZYA 
CUMHURBAŞKANI
JOKO WİDODO

SIRBİSTAN 
CUMHURBAŞKANI
ALEKSANDAR 
VUCİC

YUNANİSTAN 
BAŞBAKANI
ALEKSİS ÇİPRAS

MALDİVLER 
DEVLET BAŞKANI
YAMİN ABDÜL 
GAYYUM

ŞİLİ DEVLET BAŞKANI 
SEBASTİAN 
PİNERA

MALEZYA HALKIN 
ADALETİ PARTİSİ 
LİDERİ ENVER 
İBRAHİM

FAS KRALI
6. MUHAMMED

MORİTANYA 
CUMHURBAŞKANI
MUHAMMED VELED 
ABDÜL AZİZ

UMMAN SULTANI
KABUS BİN SAİD

UKRAYNA DEVLET 
BAŞKANI PETRO 
POROŞENKO

AFGANİSTAN 
DEVLET BAŞKANI
EŞREF GANİ 
AHMEDZAİ

IRAK CUMHURBAŞKANI
FUAD MASUM

VENEZUELA 
DEVLET BAŞKANI
NİCOLAS MADURO

SUDAN 
DEVLET BAŞKANI 
ÖMER EL-BEŞİR

GİNE 
DEVLET BAŞKANI
ALPHA CONDE

SOMALİ 
CUMHURBAŞKANI
M. ABDULLAH 
FERMACU

YEMEN CUMHURBAŞKANI
ABDURABBU 
MANSUR HADİ

CUMHURBAŞKANIMIZ 
ERDOĞAN'A 

DÜNYADAN TEBRİK 
YAĞDI
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ÖZBEKİSTAN 
DEVLET BAŞKANI
ŞEVKET 
MİRZİYOYEV

ALMANYA 
CUMHURBAŞKANI 
WALTER 
STEİNMEİER

SUUDİ ARABİSTAN 
KRALI SELMAN BİN 
ABDULAZİZ

ARNAVUTLUK 
BAŞBAKANI
EDİ RAMA

BULGARİSTAN 
BAŞBAKANI 
BOYKO BORİSOV

KARADAĞ 
CUMHURBAŞKANI
MİLO DJUKANOVİC

MAKEDONYA 
CUMHURBAŞKANI
GYORGE IVANOV

HAMAS LİDERİ 
İSMAIL HENİYYE

KKTC 
CUMHURBAŞKANI
MUSTAFA AKINCI

ABD BAŞKANI 
DONALD TRUMP

JAPONYA BAŞBAKANI 
ŞİNZO ABE

AVRUPA KONSEYİ 
GENEL SEKRETERİ
THORBJORN 
JAGLAND

TÜRKMENİSTAN 
DEVLET BAŞKANI
GURBANGULU 
BERDİMUHAMEDOV

FRANSA
CUMHURBAŞKANI
EMMANUEL 
MACRON

KUVEYT EMİRİ 
SABAH EL-AHMED 
EL-CABİR EL-SABAH

BELARUS 
CUMHURBAŞKANI 
ALEKSANDR 
LUKAŞENKO

GÜRCİSTAN 
CUMHURBAŞKANI
GİORGİ 
MARGVELAŞVİLİ

KOSOVA 
CUMHURBAŞKANI
HASHİM THAÇİ

MOLDOVA 
DEVLET BAŞKANI
IGOR DODON

KAZAKİSTAN 
CUMHURBAŞKANI
NURSULTAN 
NAZARBAYEV

BOSNA HERSEK DEVLET 
BAŞKANLIĞI KONSEYİ 
BAŞKANI BAKİR 
İZETBEGOVİC

İNGİLTERE BAŞBAKANI
THERESA MAY

İRAN 
CUMHURBAŞKANI
HASAN RUHANİ

NATO GENEL 
SEKRETERİ JENS 
STOLTENBERG

KIRGIZİSTAN 
CUMHURBAŞKANI
SOORONBAY 
CEENBEKOV 

ALMANYA BAŞBAKANI
ANGELA MERKEL

KATAR EMİRİ
ŞEYH TEMİM BİN 
HAMED EL-SANİ

ARNAVUTLUK 
CUMHURBAŞKANI
İLİR META

BULGARİSTAN 
CUMHURBAŞKANI
RUMEN RADEV

HIRVATİSTAN 
CUMHURBAŞKANI
KOLİNDA GRABAR 
KİTAROVİÇ

MACARİSTAN 
BAŞBAKANI
VİKTOR ORBAN

FİLİSTİN LİDERİ
MAHMUD ABBAS 

ÜRDÜN KRALI
2. ABDULLAH

RUSYA 
DEVLET BAŞKANI
VLADİMİR PUTİN

İTALYA 
CUMHURBAŞKANI
S. MATTARELLA

AZERBAYCAN 
CUMHURBAŞKANI
İLHAM ALİYEV 



AK PARTİ TEMMUZ 2018  |  16. YILTÜRKİYE BÜLTENİ 

24

KADIN MİLLETVEKİLLERİNİN TEMSİL 
ORANI ARTTI

Cumhuriyet tarihi boyunca kadın milletvekillerinin temsil sayısı, 27. Dönem 
Parlamentosu’nda en yüksek seviyeye çıktı. Geçen dönem yüzde 14,7 olan kadın 

milletvekili oranı, bu dönem yüzde 17,1'e çıktı.

KESİN OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE

103’Ü KADIN

497'Sİ ERKEK

600 MİLLETVEKİLİ

AK PARTİ

CHP

MHP

İYİ PARTİ

HDP

27. Dönem Parlamentosu’nun en gençleri de kadınlardan oluşuyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak / 22 yaşında

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ / 22 yaşında

                                    295 
                                    53

                                    %17,9

                                    147
18

                                    %12,2

                                    49
                                    5

%10

43
3
%6,9

                                   %37

                                    67 
                                    25 

Kadın Milletvekili sayısı                                    Milletvekili sayısı                                   Kadın Milletvekili Oranı 
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SEÇİM YILI MİLLETVEKİLİ 
SAYISI

KADIN MİLLETVEKİLİ 
SAYISI

KADIN VEKİL 
ORANI (%)

1935

1939

1943

1946

1950

1954

1957

1961

1965

1969

1973

1977

1983

1987

1991

1995

1999

2002

2007

2011

2015 (7 haziran)

2015 (1 kasım)

2018 (24 haziran)

 

18

15

16

9

3

4

8

3

8

5

6

4

12

6

8 

13

22

24

50

79

97

81

103

395

429

435

465

487

541

610

450

450

450

450

450

399

450

450

550

550

550

550

550 

550

550

600

4,6

3,7

3,7

1,9

0,6

0,7

1,3

0,7

1,8

1,1

1,3

0,9

3

1,3

1,8

2,4

4,2

4,4

9,1

14,3

17,6

14,7

17,1
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CUMHURBAŞKANIMIZ 
YEMİN ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 
ilk Cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel 
Kurulu'nda yemin etti.

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, 
Genel Kurulu açtıktan sonra, Anayasa, İç-
tüzük, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu 
ve bugüne kadarki teamüllere uygun ola-
rak, törenin şeklinin nasıl olacağı hakkın-
da bilgi verdi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cum-
hurbaşkanı seçildiğine dair tutanağın ken-

disine takdim edileceğini ve ant içme töre-
ni yapılacağını belirtti.

Milletvekilleri, görevliler ve davetlile-
rin;  Cumhurbaşkanı  Erdoğan'a tutanağın 
takdimini ve  Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın 
ant içmesini ayakta dinleyeceğini ifade 
eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ant 
içtikten sonra İstiklal Marşı'nın okunaca-
ğını ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın salondan ayrılacağını bildirdi.

TBMM Geçici Başkanı Yılmaz, Cumhur-
başkanı  Erdoğan  Genel Kurul Salonu'n-

dan ayrılırken, milletvekilleri, görevliler ve 
davetliler tarafından ayakta selamlanaca-
ğını vurguladı.

Durmuş Yılmaz daha sonra Hakkı Köy-
lü'den, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tu-
tanağın takdim edilmesi ve ant içmesi için 
Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ı Genel Kurul 
Salonu'na davet etmesini istedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdo-
ğan, Başkanlık Divanında,  Cumhurbaş-
kanı seçildiğine dair tutanağı  Durmuş 
Yılmaz'dan teslim aldı ve ant içmek için 
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hitabet kürsüsüne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yemini yaptı:

"Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlı-
ğı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin 
bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıt-
sız ve şartsız egemenliğini koruyacağı-
ma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, 
demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılapla-
rına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı 
kalacağıma, milletin huzur ve refahı, 
milli dayanışma ve adalet anlayışı için-
de herkesin insan haklarından ve temel 

hürriyetlerinden yararlanması ülküsün-
den ayrılmayacağıma, Türkiye Cum-
huriyetinin şan ve şerefini korumak, 
yüceltmek ve üzerime aldığım görevi 
tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün 
gücümle çalışacağıma Büyük Türk Mil-
leti ve tarih huzurunda, namusum ve 
şerefim üzerine ant içerim."

Böylece, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mec-
listeki yeminiyle parlamenter sistem sona 
erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 
resmen başladı.

Milletvekilleri ve Genel Kurul Salonu'nda-
ki davetliler,  Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın 
ant içmesini uzun süre alkışladı. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 
ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdo-
ğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin et-
mek üzere Meclise gelişinde çiçeklerle 
karşılandı.

TBMM’deki yemin töreninden sonra Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdoğan, 
Anıtkabir'i ziyaret etti ve Anıtkabir Özel 
Defteri'ne yazdı.
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"EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ 
İNSANIMIZDIR”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dü-
zenlenen "Cumhurbaşkanlığı Göreve Baş-
lama Töreni"nde davetlilere hitap etti.

Konuşmasına, "Değerli devlet ve hü-
kümet başkanları, meclis başkanları 
ve devlet başkanı yardımcıları, değerli 
ülke temsilcileri, yurt içinden ve yurt dı-
şından gelen değerli dostlar, hanımefen-
diler, beyefendiler sizleri en kalbi duy-
gularımla muhabbetle selamlıyorum." 
diyerek başlayan  Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Türkiye'nin tarihinin bu en önemli gü-
nünde kendileriyle beraber oldukları için 
davetlilere şükranlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran 
seçimlerinde oylarıyla dualarıyla destek-
leriyle şahsını bu göreve layık gören va-
tandaşlara bir kez daha teşekkür ederek, 

"Dünyanın her köşesinde kalpleri biz-
lerin başarısı için atan tüm kardeşleri-
mize de sevgilerimi sunuyorum. Bugün 
burada bizzat bulunarak veya ekranları 
başından bizleri takip ederek sevincimi-
zi paylaşan herkesi saygıyla selamlıyo-
rum." ifadesini kullandı.

"İlk cumhurbaşkanlığı görevim için 
adaylığımı açıkladığım günkü gibi Rab-
bime yalvarıyorum; bizleri bugünlere 
eriştiren Rabbime sonsuz hamdü sena-
lar olsun." diyen  Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şöyle devam etti:

"Rabbim, çıktığımız bu kutlu yolculukta 
ayaklarımızı doğruluk üzerine sabit kıl. 
Rabbim, göğsümüzü genişlet, hayır işle-
rimizi kolaylaştır. Bugün Rabbimize ve 
onun yarattıklarına yani halka hizmet 
için bir güzel yolculuğa hazırlanıyoruz. 

Ya Rab, bizi kibirden muhafaza eyle. 
Ya Rab bizi hasetten muhafaza eyle. Ya 
Rab bizi haksızlıktan, adaletsizlikten, 
zulümden beri eyle.

Allah'ım bizi, ailemizi bütün yol arkadaş-
larımızı, yolların tuzaklarından koru. 
Sen ki her şeye gücü yetensin, bu mü-
barek günde dileğimiz odur ki bu milleti 
bir kez daha zaferle müjdele ya Rabbi. 
Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu Tür-
kiye için, milletimiz için, insanlık için 
hayırlara vesile eyle ya Rab.  Allah'ım 
yalnız senden yardım dileriz, Rabbim 
bizi doğru yola, kendilerine nimet ver-
diklerinin yoluna ilet amin, amin, amin."

"Efendiliğe Değil, Özellikle 
Millete Hizmetkar Olmaya 

Geldik"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 yıl sonra bir 
kez daha aynı duygularla "amin" dediği-
ni yineleyerek, "Rabbim nasip etti, bir 
kez daha milletimizin teveccühüyle bu 
göreve geldik. Üstelik bu defa cumhur-
başkanlığı makamına, değişen yönetim 
sisteminin gereği olarak yürütme orga-
nının tüm yetkileriyle birlikte geldik. 
Allah bizi milletimize mahcup etmesin, 
Rabbim milletimize ve tüm insanlığa 
yapacağımız hizmetlerde yolumuzu ay-
dınlatsın, işimizi kolaylaştırsın." diye 
konuştu.

40 yılı aşkın süredir siyasetin içinde bulun-
duğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, "Biz, siyaseti hep Allah rızası için 
milletimize hizmet etmek için yaptık. 
Efendiliğe değil, özellikle millete hiz-
metkar olmaya geldik. Hizmetkarlığına 
talip olduğumuz milletimize layık olabil-
mek için geceli gündüzlü çalıştık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun 
milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bı-
rakmadı ve yolda koymadı" diyerek, şöy-
le devam etti:

"24 Haziran'da bir kez daha kendisine 
hizmet etmek üzere bizi seçti. Sadece 
bize oy verenlerin değil, 81 milyonun 
tamamının  cumhurbaşkanı  olduğumu-
zun bilinciyle milletimize layık olmaya 
çalışacağız. Şairin dediği gibi 'Bütün iyi 
kitapların sonunda, bütün gündüzlerin 
ve gecelerin sonunda meltemi senden 
esen, soluğu sende olan yeni bir başlan-
gıç vardır.'

Biz de Türkiye ve Türk milleti olarak, 
bugün burada sizlerin huzurunda yeni 
bir başlangıç yapıyoruz. Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi ile 150 yıla 
yaklaşan demokrasi arayışımızın ve 95 
yıllık Cumhuriyet tarihimiz boyunca 
yaşadığımız denemelerin çok ötesinde 
yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. 
Geçmişte yol açtığı siyasi, sosyal ve eko-
nomik kaoslar sebebiyle ülkemize çok 
büyük bedeller ödeten bir sistemi artık 
geride bırakıyoruz."

Bundan sonra milletin doğrudan yetki 
verdiği ve dolayısıyla hesap sorma hak-
kına sahip olduğu  cumhurbaşkanının ça-
lışmalarını, yasama ve yargı organlarıyla 
uyumlu bir şekilde yürüteceğine işaret 
eden  Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti:

"Belediye başkanlığımdan başlayarak, 
başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı gö-
revlerim boyunca vesayetten darbelere, 
terör saldırılarından ekonomik tuzak-

lara kadar, her türlü sıkıntıyı yaşamış 
bir siyasetçiyim. Demokrasi tarihimizin 
tecrübeleri yanında son 16 yılda ülkemi-
zi üç buçuk kat büyütürken, karşılaştığı-
mız sıkıntılar, bize de bu değişimin kaçı-
nılmaz olduğunu göstermiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 
zorlama değil, tarihin bizi yönlendir-
diği isabetli bir tercihtir. Türkiye, Os-
manlı'dan beri tarihinde ilk defa kritik 
bir yol ayrımında tercihini darbe veya 
benzeri zorlamalarla değil, milletimizin 
özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir. Bu 
vesileyle girdiğimiz her mücadelede ya-
nımızda olan, bilhassa Pazar günü ikinci 
yıl dönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz 
darbe girişiminde canları pahasına is-
tiklallerine ve istikballerine sahip çıkan 
milletime şükranlarımı sunuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekil-
de  darbenin hemen ardından Meclis'te 
yapılan Anayasa değişikliğini, 16 Nisan 
halk oylamasında kabul ederek, bu tarihi 
reforma destek veren milletin her bir fer-
dine gönülden teşekkür etti.

Büyük İslam mütefekkiri İbni Haldun'un, 
"Coğrafya kaderdir" dediğini aktaran Er-
doğan, "Cumhurbaşkanlığı forsumuzda 
temsil edilen 16 devletimiz, çok geniş 
bir coğrafyada kurulmuş, büyümüş ve 
tarihe karışmıştır. Bir başka ifadeyle, 
Türkiye Cumhuriyeti 2 bin 200 yılı aşkın 
bir devlet geleneğini temsil etmektedir. 
Bugün yine çok geniş bir coğrafyada he-
men hepsinin de temsilcileri aramızda 
bulunan tarihi süreklilik bakımından 
kendimizden ayrı görmediğimiz pek çok 
dost ve kardeş devlet var. Türkiye Cum-
huriyeti Devleti ve onun vatandaşları 
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olarak bizler, kaderimizin merkezine 
Anadolu'yu yerleştirdik." değerlendirme-
sinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin yıl önce Ma-
lazgirt'te Anadolu'ya serptikleri tohumla-
rın Türkiye Selçuklu Devleti ile hemen boy 
verdiğini anımsattı.

Osmanlı'nın genç bir fidan olarak devral-
dığı  devlet bayrağını, İstanbul'un fethi ile 
üç kıta yedi iklimi içine alan ulu bir çınara 
dönüştürdüğünü ifade eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, geçtiğimiz 100 yılın başla-
rında yaşlanan çınarı Cumhuriyet aşısı ile 
yeniden gençleştirdiklerini belirtti.

"Bugün burada, milletimize 95 yıllık 
Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim an-
layışıyla şahlandırmanın sözünü veri-
yoruz." diyen Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin sağladığı imkanı en iyi şekilde 
kullanarak güçlü Meclis güçlü hükümet 
ve güçlü Türkiye için yola koyuluyoruz. 

Ülkemizin, isimleri  farklı, vahşetleri 
benzer hedefleri aynı olan terör örgüt-
lerinin en yoğun saldırılarına maruz 
kaldığı bir dönemde bu senaryoya karşı 
cevabımızı Rabiamızla vermiştik. Tek 
millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet 
demiştik. Hamdolsun milletimizin bi-
zimle birlikte bu dört ilkeye sıkı sıkı sa-
rıldığını gördük. Millet olarak bir olduk, 
iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep 
birlikte Türkiye olduk ve böylece tüm 
engelleri aştık, tüm tuzakları bozduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin 24 Ha-
ziran'da sandıkta bir kez daha görevini ye-
rine getirdiğini hatırlattı.

"İnsanlığa Lazım Olan Tek 
Şey Adalet"

"Bundan sonra bize düşen, medeniye-
timizin ihyası ve inşası, kaybettiğimiz 
zamanı geri kazanmak için çalışmaktır 
ama çok çalışmaktır." ifadesini kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendir-

melerde bulundu:

"Vakit hedeflerimizde daha kararlı, 
daha hızlı şekilde yürüme vaktidir. Bu-
gün Bismillah diyerek adımını attığı-
mız yeni başlangıcımızın ilk imtihanı 
2023 hedeflerimize ulaşmak olacaktır. 
Böylece bizden sonraki nesillere kendi 
vizyonlarını gerçekleştirecek güçte bir 
Türkiye bırakmayı amaçlıyoruz. Biz pay-
laşmanın bereketine inanan, dostlarıy-
la, kardeşleriyle yol yürümekten, onlar-
la kazanmaktan memnuniyet duyan bir 
milletiz. Dünyanın her anlamda bir yapı-
lanma sürecinde olduğu günümüzde bu 
yaklaşımın çok daha anlamlı ve değerli 
olduğunu düşünüyoruz.  Hiçbir ülkenin 
ve hiçbir toplumun vasiye, vesayete, mü-
rebbiyeye, kurtarıcıya ihtiyacı olmadığı-
na, insanlığa lazım olan tek şeyin adalet 
ve iş birliği olduğuna inanıyoruz."

 "Gönül Sınırlarımızın 
Hududu Yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni dönem-
de Türkiye demokrasiden temel hak ve 
hürriyetlere, ekonomiden büyük yatı-
rımlara kadar her alanda daha ileriye 
gidecektir. Bu şekilde güçlenen Türkiye 
elindeki imkanları kendi vatandaşlarıy-
la hep birlikte tüm dostları ve kardeşle-
riyle paylaşmayı sürdürecektir. Hep söy-
lediğimiz gibi bizim gönül sınırlarımızın 
hududu yoktur. İşte bugün buradaki şu 
manzara gönül sınırlarımızın genişliği-
nin en somut örneğidir. Dostluğunuz ve 
kardeşliğiniz için sizlere bir kez daha 
teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Bürokrasi Değil 

Hizmet Üreten Bir Devlet 
Yapısı" 

Artık alametifarikaları haline gelen reform 
ve bu reformlarla birlikte yenilenmenin 
adımlarını da yeni kabineyle atacaklarını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleri-
ni şöyle sürdürdü:

"İskeletini oluşturup çatısını çattığımız 
yeni yönetim sistemimizi sürekli geliş-
tirerek ileriye taşıyacağız. Bürokrasi 
değil hizmet üreten bir devlet yapısını 
inşa etmiş durumdayız. Kılavuzumuz 
yine demokrasi olacak, milli iradenin 
üstünlüğü olacaktır. Her türlü hak ve öz-
gürlükten, ülkemizin sahip olduğu tüm 
zenginliklerden köken, inanç, meşrep, 
bölge, şehir farkı olmaksızın, vatandaş-
larımızın tamamının yararlanmasını 
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sağlayacağız. Bu ülkede insanların her-
hangi bir sebepten ötürü dışlandığı, öte-
kileştirildiği, zulme maruz kaldığı dö-
nemler inşallah bir daha geri gelmemek 
üzere geride kalmıştır."

"En Büyük Zenginliğimiz 
İnsanımızdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük 
zenginliğimiz insanımızdır, çalışkanlığı 
ve üretkenliğiyle herkesi kendine hay-
ran bırakan insan kaynağımızı eğitimle 
teşvikle daha etkin şekilde kullanmak 
için gereken her adımı atacağız. En 
önemli önceliklerimizden biri maziden 
atiye kuracağımız güçlü köprüyle nere-
den geldiğini bilen, nerede durduğunun 
ve nereye gitmek istediğinin şuurunda 
nesiller yetiştirmek olacaktır." mesajını 
verdi.

Eğitim ve kültür politikalarına geçmiş dö-
nemlerden çok daha fazla önem verecek-
lerini vurgulayan  Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, "Türkiye'yi savunma sanayisinden 
sınır güvenliğine kadar her türlü alanda 
güçlendireceğiz. Ülkemizi dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden biri haline 
getirmek için makro ekonomik denge-
lerden yatırımlara kadar her alanda çok 
büyük hamleler yapacağız." dedi.

"Sosyal Politikalar Bizim 
Görünmeyen Zaferimizdir"

Bugüne kadar tamamladıkları projele-
rin en büyük referansları olduğunu ak-
taran  Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti:

"Halen devam eden yatırımlarımızı ve 
milletimize taahhüt ettiğimiz projele-
ri hayata geçirmekle kalmayacak çok 
daha büyük işlere imza atacağız. Sos-
yal politikalar bizim görünmeyen zafe-
rimizdir. Türkiye'yi hiç kimsenin yok-
luktan, yoksulluktan dolayı aç, açıkta 
kalmadığı, çocuğunun eğitimini ihmal 
etmediği, geleceğinden umudunu kes-
mediği bir ülke haline getirme yolunda 
çok büyük mesafe katettik. İnşallah 
yeni dönemde ülkemizin sosyal devlet 
niteliğini çok daha güçlü hale getirece-
ğiz. Diğer tüm alanlarda da milletimize 
verdiğimiz sözlere uygun şekilde Türki-
ye'yi büyütmenin, güçlendirmenin ça-
bası içinde olacağız. Bir kez daha yeni 
yönetim sistemimizin hayırlı olmasını 
diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Görevine 
Başlama Töreni'mize iştirakınız için her 
birinize ayrı ayrı şahsım, milletim adına 

teşekkür ediyorum. Bu güzel günümüzü 
paylaşmak üzere yurt dışından gelen 
tüm misafirlerimize özellikle şükranla-
rımı sunuyorum."

Töreni  Bulgaristan  Cumhurbaşka-
nı  Rumen Radev, Gürcistan  Cumhur-
başkanı  Giorgi Margvelashvili, Make-
donya  Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, 
Moldova  Cumhurbaşkanı  Igor Dodon, 
Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başka-
nı Bakir İzetbegoviç, Sırbistan  Cumhur-
başkanı  Aleksandar Vuçiç, Kosova  Cum-
hurbaşkanı  Haşim Thaçi, Katar Emiri 
Şeyh Temim Bin Hamad El Sani, Pakis-
tan  Cumhurbaşkanı  Memnun Hüseyin, 
KKTC  Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı, 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Je-
enbekov, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El 

Beşir, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, 
Zambiya  Cumhurbaşkanı  Edgar Lungu, 
Gine Bissau  Cumhurbaşkanı Jose Mario 
Vaz, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teo-
doro Obıang, Somali Cumhurbaşkanı Mu-
hammed Abdullahi Muhammed Farmajo, 
Moritanya  Cumhurbaşkanı  Mohamed 
Ould Abdel Aziz, Gabon  Cumhurbaşka-
nı  Ali Bongo Ondimba, Çad  Cumhurbaş-
kanı  Idriss Deby Itno, Cibuti  Cumhur-
başkanı  İsmail Omar Guelleh, Venezuela 
Devlet Başkanı Nicolas Maduro da izledi.

22 devlet başkanının yanı sıra törene, bir-
çok ülkeden devlet başkan yardımcıları, 
parlamento başkanları ve başbakanları 
ile 6 uluslararası örgütün temsilcisi de ka-
tıldı.  
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CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVE 
BAŞLAMA TÖRENİ'NE 22 DEVLET 
BAŞKANI KATILDI
Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beştepe’te düzenlenecek 
"Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet 
başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası 
örgütün genel sekreteri iştirak etti.

TÖRENE KATILAN 22 DEVLET BAŞKANI

BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI
RUMEN RADEV

GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANI
GİORGİ MARGVELASHVİLİ

MAKEDONYA CUMHURBAŞKANI
GJORGE IVANOV

MOLDOVA CUMHURBAŞKANI
IGOR DODON

BOSNA HERSEK BAŞKANLIK
KONSEYİ BAŞKANI
BAKİR İZETBEGOVİÇ

KOSOVA CUMHURBAŞKANI
HAŞİM THAÇİ

KKTC CUMHURBAŞKANI
MUSTAFA AKINCI

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI
SOORANBAY CEENBEKOV

SUDAN CUMHURBAŞKANI
ÖMER EL BEŞİR

GİNE CUMHURBAŞKANI
ALPHA CONDE

ZAMBİYA CUMHURBAŞKANI
EDGAR LUNGU

GİNE BİSSAU CUMHURBAŞKANI
JOSE MARİO VAZ

EKV. GİNESİ CUMHURBAŞKANI
TEODORO OBIANG

SOMALİ CUMHURBAŞKANI
M. ABDULLAH FERMACU

MORİTANYA CUMHURBAŞKANI
MUHAMMED VELED 
ABDÜL AZİZ

GABON CUMHURBAŞKANI
ALİ BONGO ONDİMBA

ÇAD CUMHURBAŞKANI
IDRİSS DEBY ITNO

CİBUTİ CUMHURBAŞKANI
İSMAİL OMAR GUELLEH

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI
NİCOLAS MADURO

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI
ALEKSANDAR VUÇİÇ

KATAR EMİRİ
ŞEYH TEMİM BİN
HAMAD EL SANİ

PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI
MEMNUN HÜSEYİN
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28 ÜLKEDEN ÜST DÜZEY İSİMLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN
TEMSİLCİLERİ

AGİT Genel Sekreteri
Thomas Greminger

D-8 Genel Sekreteri
Ku Jaafar Ku Shaarı

Türk Konseyi Genel Sekreteri
Ramil Hasanov

Türksoy Genel Sekreteri
Düsen Kaseinov

AB Göç İşleri Komiseri
Dimitris Avramopoulos

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
Genel Sekreteri
Halil İbrahim Akça

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı 
Abdusselam Kejman, 

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı 
Orgeneral Raşid Dostum, 

Afganistan Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı 
Server Daniş, 

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Usame Nuceyfi, 

Özbekistan Ali Meclis Senatosu Başkanı 
Nigmatilla Yuldşev, 

Azerbaycan Başbakanı 
Nevruz Memedov, 

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı 
Selim Cuburi, 

Kuveyt Meclis Başkanı 
Marzouq Al-Ghanim, 

Fas Meclis Başkanı 
Habib El Malki, 

Belarus Millet Meclisi Cumhuriyet Konsey Başkanı 
Mihail Misanikovich, 

Gambiya Ulusal Meclis Başkanı 
Mariam Jack Denton, 

Kongo Cumhuriyeti Meclis Başkanı 
Isidore Mvouba, 

Rusya Federasyonu Başbakanı 
Dmitry Medvedev, 

Macaristan Başbakanı 
Viktor Orban, 

Arnavutluk Başbakanı 
Edi Rama, 

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı 
Abdusselam Kejman, 

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı 
Orgeneral Raşid Dostum, 

Afganistan Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı 
Server Daniş, 

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Usame Nuceyfi, 

Özbekistan Ali Meclis Senatosu Başkanı 
Nigmatilla Yuldşev, 

Azerbaycan Başbakanı 
Nevruz Memedov, 

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı 
Selim Cuburi, 

Kuveyt Meclis Başkanı 
Marzouq Al-Ghanim, 

Fas Meclis Başkanı 
Habib El Malki, 

Belarus Millet Meclisi Cumhuriyet Konsey Başkanı 
Mihail Misanikovich, 

Gambiya Ulusal Meclis Başkanı 
Mariam Jack Denton, 

Kongo Cumhuriyeti Meclis Başkanı 
Isidore Mvouba, 

Rusya Federasyonu Başbakanı 
Dmitry Medvedev, 

Macaristan Başbakanı 
Viktor Orban, 

Arnavutluk Başbakanı 
Edi Rama, 

Ukrayna Başbakanı 
Vladimir Grosyman, 

Kazakistan Başbaşkanı 
Bakitjan Sagintayev, 

Filistin Başbakanı 
Rami Hamdallah, 

Cezayir Başbakanı 
Ahmed Ouyahia, 

Senegal Başbakanı 
Mahammed Dionne, 

Nijer Başbakanı 
Brigi Rafini, 

Moldova Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı 
İrina Vlah, 

Tataristan Cumhurbaşkanı 
Rüstem Minnihanov, 

İtalya Eski Başbakanı 
Silvio Berlusconi, 

Almanya Eski Şansölyesi 
Gerhard Schröder, 

Irak Türkmen Cephesi Başkanı 
Erşat Salihi, 

Kırım Tatar Türkleri Milli Lideri 
Mustafa Kırımoğlu, 

Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı 
Theodora Bakoyannis, 

Libya Dışişleri Bakanı 
Muhammed Tahir Siyala 

Ukrayna Başbakanı 
Vladimir Grosyman, 

Kazakistan Başbaşkanı 
Bakitjan Sagintayev, 

Filistin Başbakanı 
Rami Hamdallah, 

Cezayir Başbakanı 
Ahmed Ouyahia, 

Senegal Başbakanı 
Mahammed Dionne, 

Nijer Başbakanı 
Brigi Rafini, 

Moldova Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı 
İrina Vlah, 

Tataristan Cumhurbaşkanı 
Rüstem Minnihanov, 

İtalya Eski Başbakanı 
Silvio Berlusconi, 

Almanya Eski Şansölyesi 
Gerhard Schröder, 

Irak Türkmen Cephesi Başkanı 
Erşat Salihi, 

Kırım Tatar Türkleri Milli Lideri 
Mustafa Kırımoğlu, 

Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı 
Theodora Bakoyannis, 

Libya Dışişleri Bakanı 
Muhammed Tahir Siyala 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI

ADALET
BAKANLIĞI

DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI

İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI

MİLLİ SAVUNMA
BAKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI

SAĞLIK
BAKANLIĞI

ENERJİ VE
TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞI

ULAŞTIRMA
VE ALTYAPI
BAKANLIĞI

ÇEVRE 
VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI

TARIM
VE ORMAN
BAKANLIĞI

KÜLTÜR
VE TURİZM
BAKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR
BAKANLIĞI

ÇALIŞMA SOSYAL 
HİZMETLER VE AİLE 
BAKANLIĞI

HAZİNE VE
MALİYE BAKANLIĞITİCARET

BAKANLIĞI

SANAYİ 
VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI

YEREL 
YÖNETİM
POLİTİKALAR 
KURULU

SOSYAL 
POLİTİKALAR
KURULU

SAĞLIK VE GIDA
POLİTİKALARI KURULU

KÜLTÜR VE SANAT
POLİKALARI KURULU

HUKUK POLİTİKALARI
KURULU

GÜVENLİK VE 
DIŞ POLİTİKALAR
KURULU

EKONOMİ
POLİTİKALARI KURULU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM
POLİTİKALARI KURULU

BİLİM, TEKNOLOJİ VE
YENİLİK POLİTİKALARI 
KURULU

FİNANS
OFİSİ

İNSAN
KAYNAKLARI

OFİSİ

TEKNOLOJİ
OFİSİ

YATIRIM
OFİSİ

CUMHURBAŞKANI
YARDIMCISI

ÖZEL
KALEM

İDARİ İŞLER
BAŞKANLIĞI

YENİ SİSTEMLE HEDEF GÜÇLÜ 
KOORDİNASYON VERİMLİ YÖNETİM

"Dev ekonomi, dijital dönüşüm, bilimsel atılım, sosyal devlet ve lider ülke" anlayışıyla 
oluşturulan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" ile Türkiye'nin, Cumhuriyetin 100. 

yılında küresel güç olma yolunda yeniden şahlanması hedefleniyor.
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DEVLET DENETLEME
KURULU

MİLLİ GÜVENLİK
KURULU

MİLLİ İSTİHBARAT
BAŞKANLIĞI

GENELKURMAY
BAŞKANLIĞI

SAVUNMA SANAYİ
BAŞKANLIĞI

DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI

İLETİŞİM 
BAŞKANLIĞI

STRATEJİ VE BÜTÇE
BAŞKANLIĞI

MEVCUT

BİRLEŞTİRİLEN VE İSİMLERİ DEĞİŞEN BAKANLIKLAR

YENİ

MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

BAĞLI KURULLAR

OFİSLER

BAŞKANIN KABİNESİ

BAĞLI KURULUŞLAR

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANLIĞI

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

KALKINMA BAKANLIĞI

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

EKONOMİ BAKANLIĞI
TİCARET BAKANLIĞI

Bakanlık sayısı 
26'dan 16'ya indiriliyor

9 strateji ve politika 
kurulu oluşturulacak 

Cumhurbaşkanına bağlı 
4 ofis aktif rol oynayacak

Cumhurbaşkanlığına bağlı 
8 başkanlık olacak

Daha az bürokrasi, 
daha hızlı karar alma süreci



AK PARTİ TEMMUZ 2018  |  16. YILTÜRKİYE BÜLTENİ 

44

"YENİ DÖNEMİN RUHUNA UYGUN 
YÖNETİM MİMARİMİZİN ÇATISINI 
OLUŞTURDUK"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dü-
zenlediği basın toplantısında, yeni Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Sözlerine "Ülkemiz tarihinin en önemli 
demokratik dönüşümlerinden biri bu-
gün başarıyla tamamlanmıştır. Dünyada 
yönetim sistemini demokratik yollarla 
değiştirebilen az sayıdaki ülke arasına 
Türkiye olarak girmiş bulunuyoruz." 
diye başlayan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
demokrasinin 15 Temmuz gecesi milletin 

kanı ve canıyla aslında rüştünü ispat etti-
ğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan halk 
oylaması ve 24 Haziran seçimlerinin ülke-
nin demokrasisinin sandıkta rüştünün en 
üst düzeyde ispatı olduğunu bildirdi.

Gerek katılım gerekse kesin sonuçlara ba-
kıldığında ortaya çıkan tabloyla dünyada 
eşi ve benzeri olmayan bir seçim gerçek-
leştiğini   anlatan  Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, "Bir kez daha hem seçim sonuçla-
rının hem de yeni yönetim sistemimizin 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlara ve-

sile olmasını Allah'tan temenni ediyo-
rum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde san-
dığa giderek iradesini yansıtan 50 milyo-
nun üzerindeki vatandaşın her birine parti 
ve aday ayrımı gözetmeksizin şükranları-
nı sunarak, şahsını cumhurbaşkanlığına 
layık gören 26 milyon 331 bin vatandaşa 
ayrıca teşekkür etti.

"Artık 81 milyonun cumhurbaşkanı ola-
rak görevimizi yürüteceğiz." diyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
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"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için 
yüreğinde ülke ve millet sevdası olan 
herkesle birlikte çalışmaktan memnu-
niyet duyacağız. 15 Temmuz'dan itiba-
ren bizi destekleyen, yeni yönetim siste-
mimizi hayata geçirebilmemize imkan 
sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi'ne, 
buradan başta Sayın Genel Başkan 
Bahçeli olmak üzere, teşekkür etmek 
istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ile 
ülkemizin ve milletimizin menfaatleri 
çerçevesindeki iş birliğimizi inşallah 
Mecliste de geleceğe yönelik sürdürece-
ğiz." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetim 
sisteminin hazırlıklarına 16 Nisan halk 
oylamasının hemen ardından başladıkları-
nı vurgulayarak, "Uzun ve yoğun bir me-
sainin ürünü olan yeni yönetim sistemi 
mimarimizin çalışmalarını geçtiğimiz 
günlere kadar devam ettirdik. Cumhur-
başkanlığı Merkez Teşkilatı, bakanlıkla-
rımız, politika kurullarımız, ofislerimiz 
başta olmak üzere, yeni dönemin ruhu-
na uygun şekilde yönetim mimarimizin 
çatısını oluşturduk." değerlendirmesinde 
bulundu.

Bakan yardımcılarından başlayarak, aşağı-
ya doğru üst yönetim yapılarının hazırlıkla-
rını da tamamladıklarını bildiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, yeni yönetim mimarisini 
seçimden önceki günlerde televizyon 
programlarında milletle de paylaştıklarını 
anımsattı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta bo-
yunca eski sistemden yeni sisteme geçişin 
alt yapısı mahiyetindeki kanun değişiklik-
lerinin Resmi Gazete'de yayımlandığını 
hatırlattı.

Bugün de TBMM'de yemin ederek, "yeni 
sistemin yetkilerine sahip  cumhurbaş-
kanı" olarak resmen göreve başladığını 
aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
söyledi:

"Hemen ardından da 1 numaralı Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi'ni yayım-
ladık. Bu kararnameyle anayasamızın 
verdiği yetkiye dayanarak, yeni yönetim 
yapısının çatısını resmen hayata geçir-
miş olduk. Böylesine kapsamlı ve önem-
li bir değişimin kolay olmadığı gerçektir. 
Bununla birlikte yeni sistemi en üstten 
en alta kadar devletimizin tüm hücre-
lerine en kısa sürede nüfuz ettirmekte 
kararlıyız.

Ne bizim ne de bizden sonra gelecek 
olan cumhurbaşkanlarının yürütme 
görevi konusundaki aksaklıklar, eksik-
likler hususunda milletimize karşı öne 
sürebilecekleri bahaneleri kalmamış-
tır. Elbette anayasa ve yasa gerektiren 
reformları Mecliste uzlaşma yoluyla 
çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ancak 
anayasanın,  cumhurbaşkanına verdiği 
yürütme görevleri ve bununla bağlantı-
lı yetkiler konusunda hiçbir mazerete 
sığınma hakkımız bulunmuyor. Bunun 
için milletimize verdiğimiz sözleri yeri-
ne getirmek için bakanlarımız ve ekibi-
mizin diğer mensuplarıyla gece gündüz 
çalışacağız." 

"Bakanlık Sayımızı Başkan 
Yardımcımızla 17'ye 

İndirdik"
Cumhurbaşkanı  olarak yeni dönemdeki 
en önemli yetkilerinden birisinin de ka-
bineyi hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın 
oluşturabilme imkanı bulunduğunu kay-
deden  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha 
önce de açıkladığımız gibi bakanlık sa-
yımızı başkan yardımcımızla 17'ye in-
dirdik. Başkan yardımcımızın dışında 
16 bakan." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı bakanlıkla-
rın isimleriyle aynen muhafaza ettiğini, iş-
levlerini ve bağlı kurumlarını değiştirirken 
bazı bakanlarını birleştirdiklerini, bazıları-
nı da tümden lağvettiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yapılarıy-
la bakanlıkların daha etkili ve hızlı  icraat 
yapabileceklerine inandığını, yeni sisteme 
göre kurulan ilk  Cumhurbaşkanlığı Kabi-
nesi'ndeki bakanların isimlerini açıkladı.

Daha sonra, yeni sisteme göre kurulan ilk 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki bakan-
ların isimlerini açıklayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, kendilerini aynı zamanda kürsü-
ye davet etti.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay'ı kürsüye çağıran  Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ardından bakanları açıklamaya 
devam etti.

Parlamento'dan 4 ismi kabineye aldığını 
belirten  Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakan 
isimlerini şöyle sıraladı:

"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalış-
ma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehir-

cilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Ba-
kanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Genç-
lik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albay-
rak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tica-
ret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Cahit Turan."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu isimler-
den oluşan kabinemiz, ülkemize ve 
milletimize hayırlı olsun. Bakanlarımı-
za çalışmalarında başarılar diliyorum." 
dedi.

"Aşama Aşama En 
Aşağıdaki Memura Kadar 

İndireceğiz"
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülkeye 
ve millete hayırlı olması dileğinde bulu-
nan  Erdoğan, bakanlara çalışmalarında 
Allah'tan başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarını 
şöyle sürdürdü: 

"Bakan yardımcılarımızın, politika 
kurullarımızın başkan vekillerinin ve 
üyelerinin, ofis yöneticileri ve diğer üst 
düzey idarecilerimizin atamalarını da 
en kısa zamanda tamamlayacağız. Yeni 
yönetim sistemimizi reformist bir anla-
yışla aşama aşama en aşağıdaki memu-
ra kadar indireceğiz. Özel sektörümüz-
den sivil toplum kuruluşlarımıza kadar 
ülkemizin tüm dinamiklerinin devlet 
yönetimindeki bu değişime uygun şe-
kilde kendilerini yenileyeceklerine ina-
nıyorum.  Aynı şekilde yasama ve yargı 
organlarımızın da ülkemizin ve mille-
timizin değişen ihtiyaçlarına uygun şe-
kilde kendilerini geliştireceklerini ümit 
ediyorum. Böylece ülkemiz, 2023 hedef-
lerine topyekun bir değişimle ulaşırken 
bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 
vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri 
çok güçlü bir zemin hazırlamış olaca-
ğız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 
İlginiz için sizlere ayrıca teşekkür edi-
yorum."
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YENİ SİSTEMİN İLK KABİNESİ

CUMHURBAŞKANI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

YARDIMCISI

FUAT OKTAY

ADALET
BAKANI

ABDULHAMİT GÜL ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK
ÇALIŞMA, SOSYAL

HİZMETLER VE AİLE 
BAKANI

DIŞİŞLERİ
BAKANI

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLUMURAT KURUM
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

BAKANI
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BERAT ALBAYRAK
HAZİNE VE MALİYE

BAKANI

MEHMET KASAPOĞLU
GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI
ENERJİ VE TABİİ

KAYNAKLAR BAKANI
İÇİŞLERİ
BAKANI

SÜLEYMAN SOYLUFATİH DÖNMEZ

MEHMET ERSOY
KÜLTÜR VE TURİZM

BAKANI
SAĞLIK
BAKANI

FAHRETTİN KOCA
MİLLİ EĞİTİM 

BAKANI

ZİYA SELÇUK
MİLLİ SAVUNMA 

BAKANI

HULUSİ AKAR

MUSTAFA VARANK
SANAYİ VE TEKNOLOJİ

BAKANI

BEKİR PAKDEMİRLİ
TARIM VE ORMAN

BAKANI

RUHSAR PEKCAN
TİCARET
BAKANI

ULAŞTIRMA VE 
ALTYAPI BAKANI

MEHMET CAHİT TURHAN
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“98 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE 
MİLLİ İRADENİN ÜZERİNDE HİÇBİR FANİ 
GÜÇ TANIMIYORUZ"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle, ilk ka-
bine toplantısı öncesi Hacı Bayram Camisi'ne 
gelerek cuma namazı kıldı ve sonrasında eski 
TBMM binasında düzenlenen Cumhurbaşkanlı-
ğı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'ne katıldı. 

Bakanlar ve milletvekillerine hitap eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, "Yeni yönetim sistemi-
mize göre kurduğumuz kabinemizin ilk top-
lantısını yapacağımız günde tıpkı bundan 98 
yıl önce olduğu gibi yapalım istedik. Duygu-
luyum, zira bu çatının altında böyle bir baş-
langıç yapmak çok şeyler hatırlatıyor bize, 
değerlerimiz, kutsallarımız açısından çok 
şeyler hatırlatıyor" ifadelerini kullandı. 

Okunan binlerce hatmi şerifin duasına eşlik 
edip cuma namazını Hacı Bayram Camisi'nde 
kıldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ardından milletle kucaklaşarak, hasbihal ede-
rek, hasret gidererek eski TBMM  binasına gel-
diklerini dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hemen yanımız-
daki 1. Meclis binasında başlayıp 1924'ten 

itibaren bu binada süren büyük mücadeleyi 
bir kez daha yad etmek üzere buradayız. Bu 
toplantıyı orada yapmadık zira hem Meclis-
te sayı itibarıyla koltuk adedi az, burası ise 
ancak yetiyordu. Ve bir diğer özeliği de 1. 
Meclis başlangıçtı, burası devamdı. Şimdiyse 
bizler de devamın devamını yapıyoruz." diye 
konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin 24 Ha-
ziran seçimleriyle yaşadığı tarihi dönüşümün 
ilk adımını milli iradenin tecelligahı olan bu 
kutlu çatının altında milletimizin şahitliğin-
de atıyoruz. Meclisin açılışı için cuma saati, 
bu mübarek günün bereketi ve feyzinden is-
tifade edebilmek amacıyla seçilmişti. Biz de 
bir mübarek cuma günü aynı hissiyatla bura-
da toplandık." ifadesini kullandı

 "Atatürk İle Tüm 
Kahramanlarımızı Tazimle, 
Rahmetle Yad Ediyorum" 

Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli ira-

denin üzerinde hiçbir fani güç tanımadıklarını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ve-
sileyle Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, 
1. Meclisimizin ve devletimizin ilk başkanı, 
Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk ile istiklalimizin kazanılmasında 
emeği geçen tüm milletvekillerimizi, komu-
tanlarımızı, askerlerimizi, 7'sinden 77'sine 
erkeğinden kadınına tüm kahramanlarımızı 
tazimle, rahmetle yad ediyorum. Ruhlarına 
gelin birer Fatiha okuyalım." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu'nun kapı-
larının ebedi yurt olarak açıldığı Malazgirt'ten 
bugüne kadar dini, devleti, bayrağı uğruna top-
rağa düşmüş tüm şehitler ve gazilere Allah'tan 
rahmet diledi. 

"Gerektiğinde 
Canımızı Ortaya 

Koyarak Mücadelemizi 
Sürdürüyoruz" 
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Özellikle son yıllarda sınırların içinde ve dışın-
da yürütülen terörle mücadele operasyonları 
ile 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlara da 
Allah'tan rahmet ve mağfiret, gazilere de sıh-
hat temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 
anma törenlerinin Ankara başta olmak üzere 
İstanbul'la devam ettireceklerini ve anma prog-
ramlarının ikinci yılda da unutulmaz hale getiri-
leceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "1. 
Meclis Gazi bir Meclis'ti. Şu anda ki Meclisi-
miz de gazilikle şereflenmiştir. İlk Meclisten 
bugüne kadar milli iradenin temsilcisi olarak 
görev yapmış tüm milletvekillerimizi saygıyla 
anıyoruz. Aynı şekilde yeni yönetim sistemi-
mizin merkezi olan Beştepe'deki Cumhur-
başkanlığı Külliyemiz de bildiğiniz gibi gazi 
bir mekandır. Şahadetle ve gazilikle girdiği-
miz Anadolu topraklarını aradan geçen bin 
yılın ardından yine aynı inançla, aynı azim ve 
kararlılıkla savunuyoruz.

Ecdadımızın emanetini yere düşürmemek, 
ezanlarımızı susturtmamak, bayrağı indirt-
memek, haysiyetimizi çiğnetmemek için alın 
terimizle ve gerektiğinde canımızı ortaya ko-
yarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün, 
eski Meclis binasındaki bu törenimizi işte bu 
tarihi sürekliliğin bir sembolü olarak görü-
yorum. Onun için duyguluyum, onun için bu 
duygusallığımı hoş görün." 

"Türkiye ve Türk Milleti 
Olarak Yeni Bir Başlangıç 

Yaptık" 
Başkan Erdoğan, geçmişte eski TBMM bina-
sının sıralarında devleti kurtarmak ve istiklali 
sağlamak için bir araya gelindiğine işaret ede-
rek, "Bugün ise Türkiye'yi 2023 hedeflerine 
ulaştırarak dünyanın en büyük 10 ekonomi-
sinden biri haline getirmenin kararlılığıyla 
buradayız. Evlatlarımızın da 2053 ve 2071 
vizyonlarını hayata geçirdiklerinde milleti-
mizle sevinçlerini yine burada bu çatı altında 
paylaşacaklarına inanıyorum." değerlendir-
mesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü ya-
pılan Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Tö-
reni'ndeki konuşmasını anımsatarak, şöyle 
devam etti: "Türkiye ve Türk milleti olarak 
yeni bir başlangıç yaptık. Bu yeni başlangı-
cın amacı ülkemizi muasır medeniyetler se-
viyesine yükseltme idealimize daha kolay ve 
hızlı bir şekilde ulaşabilmektir. Meclisimiz 
en iyi kanunları çıkartacak, en iyi yasama 
faaliyetlerini yürütecek, buna inanıyorum. 
Hükümetimiz en iyi icraatları yapacak, en iyi 
yürütme faaliyetlerini gerçekleştirecek, buna 
inanıyorum.

Yargımız bağımsız ve tarafsız bir şekilde ada-
letin tecellisi için çalışacak, buna da inanıyo-

rum. Sivil toplum kuruluşlarımız, medyamız, 
iş dünyamız, esnafımız, sanatkarımız, spor-
cumuz, sanatçımız velhasıl milletimizin her 
bir kesimi kendi üzerine düşenleri en güzel 
şekilde yerine getirecek ve böylece Türki-
ye'mizi muasır medeniyetler seviyesinin üs-
tüne çıkartacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan  şunları kaydetti:"Ya-
şadığımız her hadise, bu ülkede hayatımızı 
sürdürebilmemizin bir bedeli olduğunu gös-
teriyor. Bu bedel kimi zaman Çanakkale'deki 
gibi ölümün üzerine yürümektir. Bu bedel 
kimi zaman İstiklal Harbinde olduğu gibi 
küllerinden yeniden doğmak mecburiyetin-
de kalmaktır. Bu bedel, kimi zaman darbele-
re, vesayete, her türlü tuzağa ve oyuna karşı 
dimdik ayakta durabilmektir. Madem bedel 
ödüyoruz öyleyse ülke ve millet olarak her 
alanda hakkımız olanı da alabilelim istiyo-
ruz."  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yılda Türkiye'yi 
3,5 kat büyüttüklerini, bu dönemde ise iki kat 
daha büyüterek devleti payidar kılmak, milletin 
refahını ve mutluluğunu artırmak konusunda 
kararlı olduklarını vurguladı. 

"Kendi siyasi ve ekonomik hırslarını top-
lumun çıkarlarının önüne koyan küçük bir 
güruhu saymazsanız, milletimizin istediği de 
işte budur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu 
ifadeleri kullandı: "Biz milletimizle yola çık-
mış, nice engelleri yine milletimizle aşarak 
bugünlere gelmiş bir kadroyuz. Bizim dava-
mız, milletimizin davasıdır. Bizim derdimiz, 
milletimizin derdidir. Bizim mücadelemiz, 
milletimizin mücadelesidir. Bizim öfkemiz 
de milletimizin öfkesidir. Bizim yanımızda 
milletimiz var, karşımızda terör örgütleri, 
onları destekleyen güçler var. Karşımızda 
ülkemizin büyümesinden, gelişmesinden, 
kalkınmasından rahatsız olanlar var. Karşı-
mızda yaptığımız yatırımları hazmedeme-
yen, bunun için her birine bir kulp takmaya 
çalışan sinsi rakiplerimiz var. İçeride ve dışa-
rıda, karşımızda maziden atiye kurduğumuz 
köprüyle milletimizin özgüveninin artmasın-
dan çılgına dönenler var. Karşımızda kendi 
halklarına sağlayamadıkları demokratik ve 
imkanların ülkemizde yaşanmasını gelecek-

lerine tehdit olarak görenler var. Bugüne ka-
dar hep dediğimiz gibi bize Allah yeter, bize 
milletimiz yeter."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günün ilk ışıklarıy-
la evinden çıkarak alın teriyle rızkını kazanan 
işçilerin de hayatını kolaylaştırmak için de 
atılacak daha çok adımlarının olduğunu ifade 
ederek, "Geleceğe umutla bakan gençlerimiz-
le, büyük Türkiye'yi birlikte inşa etmek için 
yapacak daha çok işimiz var. Herkesle birlik-
te yürüyecek daha çok yolumuz var. Hiçbir 
insanımızı dışarıda bırakmadan bir ve be-
raber olarak kucaklayacağımız aydınlık bir 
geleceğimiz var. Bu geleceğimizi ihya ve inşa 
edeceğimiz özellikle okul öncesi eğitim öğre-
timden başlayıp üniversite dahil devam eden 
bu süreci hiçbir dönemde olmadığı kadar çok 
daha başarılı bir şekilde hem inşa hem de 
ihya edeceğiz. Bu dönemin sorumluluğu, çok 
önemli. Sahip olduğumuz hazinenin anlamı-
nı merhum Mehmet Akif Ersoy'un kalemiyle 
değil, yüreğiyle yazdığı İstiklal Marşı'mız an-
latıyor." dedi. 

Konuşmasına İstiklal Marşı'nın dizelerini oku-
yarak devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 
Temmuz gecesi milletin gövdesini siper ettiğini, 
alçakları yurda uğratmamak için kendilerini 
tankların altına attığını, F-16 üzerinden geçer-
ken de şehadete yürüdüklerini söyledi. 

Helikopterler bomba yağdırırken sokağa çı-
kanların şehadete yürüdüğünü dile getiren Er-
doğan, şunları kaydetti: "Onlar bir şeye inan-
mışlardı. 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, 
şüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da 
Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada 
cüda' demişler, böyle yürümüşler. 

15 Temmuz gecesi yaşadıklarımızdan sonra 
hep birlikte elimizi açıp tıpkı Akif gibi Rabb'i-
mizden bu millete bir daha İstiklal Marşı 
yazdırmamasını dilemiştik. İnşallah, bundan 
sonra sadece zafer marşları yazacağız. İnşal-
lah, bundan sonra çocuklarımıza sadece ba-
şarılarımızın hikayelerini anlatacağız. İnşal-
lah, bundan sonra geleceğimize hep güvenle, 
sevgiyle, umutla bakacağız." 
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CUMHURBAŞKANIMIZ 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DAN 
3. HAVALİMANI'NA TARİHİ İNİŞ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı taşıyan uçak, 21 Haziran akşamı 3. 
Havalimanı’na tarihi inişi gerçekleştirdi. 
Uçakta kısa bir açıklama yapan Cumhur-
başkanımız Erdoğan, “29 Ekim Cumhu-
riyet bayramıyla birlikte resmi açılışını 
yapacağız” dedi.

İstanbul'un yapımı devam eden 3. Hava-
limanı'nın inşaatında tüm hazırlıklar hız 
kesmeden devam ederken, piste ilk inişi 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın içinde bulunduğu uçak gerçekleş-
tirdi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki 
programlarının ardından İstanbul'a hare-
ket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşı-
yan "TC-ANK" uçağı, İstanbul Yeni Hava-
limanı'na saat 20.30'da iniş yaptı. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı İstanbul 
Yeni Havalimanı'nda, Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 

ve havalimanı işçileri karşıladı. Cumhur-
başkanı Erdoğan, daha sonra tören man-
gasını selamladı. Havalimanında bekleyen 
itfaiye takımı, ilk kez iniş yapması sebebiy-
le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını bir 
havacılık geleneği olan su tankı ile karşı-
ladı. Uçak daha sonra su püskürten bu iki 
itfaiye aracının arasından geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kokpitten yap-
tığı konuşmada, muhteşem bir havalima-
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nını inşa etmelerinin mutluluğu içinde ol-
duklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm konsorsiyum mensuplarını, mi-
marından mühendisine kadar emeği 
geçenlerin hepsini tebrik ediyorum, 
kutluyorum. Gerçekten pistiyle, ışık-
landırmasıyla, terminal binasıyla muh-
teşem bir esere sahip olduk. Milletimiz 
için ülkemiz için tüm insanlık için hava-
limanımızın hayırlı olmasını Allah'tan 
diliyorum. Milletime en kalbi duygular-
la selam, sevgi, saygılarımı sunuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan indik-
ten sonra havalimanının çalışanları, pilot-
lar, hostesler ve hostlar ile tek tek tokala-
şarak, baklava ikramında bulundu.

“29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’yla Birlikte Resmi 

Açılışını Yapacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aziz milletim 
öncelikle şu anda İstanbul’daki yeni ha-
valimanımıza inmenin mutluluğu içeri-
sindeyiz. Gerçekten dünyada muhteşem 
bir havalimanını şu anda inşa etmenin 

mutluluğu içerisindeyiz. Daha öncede 
duyurduğumuz gibi, 29 Ekim Cumhuri-
yet Bayramı’yla birlikte resmi açılışını 
yapacağız. Bu akşamki hem denetleme 
hem de bir buradan aynı zamanda or-
tak yayına girmenin şu anda gayretiyle 
bu adımı attık. Tüm konsorsiyum men-
suplarına, mimarından mühendisine 
kadar emeği geçenleri tebrik ediyorum. 
Pistiyle ışıklandırmasıyla muhteşem bir 
esere sahip olduk. Terminal binasıyla 
muhteşem bir esere sahip oluyoruz. Mil-
letimiz ve ülkemiz için havalimanımızın 
hayırlı olmasını Allahtan diliyorum. Ve 
milletime selamlarımı sunuyorum” ifa-
delerini kullandı.

Havalimanının 5 firma tarafından oluştu-
rulan konsorsiyumla inşa edildiğini dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti: 

"Artık çoğu gitti azı kaldı. Burada mima-
rından mühendisine, işçisine, tüm kar-
deşlerimi kutluyorum. Konsorsiyumun 
bütün ortaklarını tebrik ediyorum, kut-
luyorum. Onlar da bu iş için çok büyük 
emek verdiler, imkanlar ortaya koydu-
lar. Aynı şekilde tabii burada gerçekten 
bu süreci takip eden, kovalayan değerli 
arkadaşlarımızın emekleri var, onları 
da ayrıca tebrik ediyorum, kutluyorum. 

29 Ekim'de bittiğinde bu havalimanımız 
malum yılda 90 milyon yolcu kapasite-
sine sahip olacak ve dünyanın sayılı ilk 
3 inşallah havalimanlarından bir tanesi 
olacak. Hedef 2023'te 150 milyon yolcu 
kapasitesine ulaşmak... Bununla bir nu-
mara olacak. İnşallah havalimanımız bi-
zim prestijimiz olmanın ötesinde, mar-
kamız olacak."

Böyle bir markaya sahip olmanın önemine 
değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna 
vesile olan 5 firmanın büyük bir imtihan 
verdiklerini vurgulayarak, "Burada ko-
lay bir yatırım olmadı. Burada kolay bir 
süreç olmadı. Ne tür bir zorluklardan 
geçildiğini gerek Başbakanlığım, gerek-
se Cumhurbaşkanlığım dönemimden 
gayet iyi biliyorum. Fakat dayanışma, 
birlik, beraberlikle bu günlere vardık. 
Artık 29 Ekim'i inşallah kovalıyoruz. 29 
Ekim'de de uçaklarımızın buradan kal-
kıp, buraya indiklerini inşallah görece-
ğiz. 29 Ekim'le birlikte bir diğer taraftan 
da Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçe-
si'ne dönüştürülme sürecini de başlata-
cağız." şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, havalimanında incelemelerde 
bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
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YAPARSA 
GENÇLER YAPAR 

Türkiye tarihi bir seçimi geride bırak-
tı. 16 Nisan 2017 tarihinde halk oyla-
masıyla kabul edilen yeni sisteminin 
ardından 24 Haziran 2018’de gerçek-
leştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. 
Dönem Milletvekili seçimleriyle Türki-
ye, Parlamenter Sistem’den Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi’ne tam 
anlamıyla geçmiş oldu.

Halk oylamasının ardından seçim at-
mosferine girilmesi ve Türkiye’nin bir 
an önce yeni sisteme geçme gerekli-
liği, 24 Haziran’da seçimlerin erkene 

alınarak Türkiye’nin gündeminden 
çıkarılması durumunu gerekli kıldı. 
Nihayetinde, 24 Haziran seçimleri ile 
milletimiz, önümüzdeki 5 yılda ülkeyi 
yönetecek Cumhurbaşkanını seçmiş, 
yasama faaliyetini sürdürecek Meclisi 
oluşturmuş oldu. 

Tüm bu süreç içerisinde, özellikle de 
erken seçim kararının ardından hızlı 
ve aktif çalışmalar yürüten AK Parti 
Gençlik Kolları, seçim sürecinde or-
taya koyduğu performansla bu sınavı 
başarıyla atlattı. Çeşitli projelerden et-

kinliklere, sosyal medya çalışmaların-
dan ilk defa oy kullanacak seçmenlere 
ulaşılmasına kadar pek çok faaliyet 
gerçekleştirildi. 

Sosyal Medya Çalışmaları
AK Parti Gençlik Kolları, 24 Haziran 
seçim sürecinde sosyal medyayı aktif 
bir şekilde kullanarak hedef kitleye 
ulaşma konusunda ciddi bir başarı 
elde etti. Gençlik Kollarımız gerek 
kendi çalışmalarıyla, gerek Ana Kade-
menin çalışmalarına verdiği destekle, 
sosyal medyayı aktif ve etkin bir biçim-
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de kullanmış oldu. Her bir çalışmada 
4 milyonun üzerinde etkileşime ulaşıl-
dı. 

Yeni Seçmenlere Cumhurbaşkanımız-
dan Mektup
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan 2023, 2053 ve 2071 viz-
yonunu, gençlere duyduğu güven ile 
Türkiye’nin hedefleri arasına koymuş-
tur. Seçilme yaşını 30’dan 18’e indiren, 
gençlere hayatın her alanında önemli 
alanlar açan, üniversitelerden burs 
ve kredi imkânlarına kadar gençlerin 
standartlarında ciddi iyileştirmelerin 
öncüsü olan partimiz, 24 Haziran se-
çimlerinde ilk kez oy kullanacak genç 
seçmenlere ulaşma konusunda yoğun 
bir çaba sarf etmiştir. Cumhurbaşka-
nımızın kaleme aldığı mektubu 2 mil-
yon 200 bin yeni seçmene ulaştıran 
Gençlik Kollarımız, gençlere gelecek 
vizyonumuzu bir kere daha aktarmış-
tır. Cumhurbaşkanımızın gençlere yö-
nelik kullandığı şu ifadeler, partimizin 
gençlik tasavvurunu ortaya koyma açı-
sından oldukça önemlidir;

‘’Siz şahlanışımız ve yükselişimiz-
siniz. Siz 2053 ve 2071 hayalimizi 
emanet ettiğimiz, geleceğimizsiniz. 
Size emretmeyeceğiz, size dikte et-
meyeceğiz. Sizi kalıplara sokmak için 
çalışmayacağız. Biz sadece sizinle bir-
likte çalışacağız. Sizinle birlikte yol 

yürüyeceğiz. Bütün gayretimizle size 
daha fazla alan açacağız. Doğruyu 
sizinle beraber tartışıp hayata geçire-
ceğiz. Yanlışları sizinle birlikte tespit 
edip düzelteceğiz. Ülkemiz sizinle kü-
resel güç olacak. İstihdamımız sizinle 
büyüyecek, vizyonumuz sizinle geniş-
leyecek…’’

Yeni seçmenlere yönelik çalışmalar, 
oluşturulan veri tabanı sayesinde il 
ve ilçe başkanlarımız tarafından anlık 
olarak kayda alınmış ve koordinasyon 
güçlü bir biçimde sağlanmıştır. 

Çaylar Bizden

Çaylar Bizden programıyla, il ve ilçe 
merkezlerimizin önemli meydan veya 
noktalarında kurulan çadırlarda genç 
seçmenlerimiz ile bir araya gelerek 
sohbetler düzenlendi, gençlerimize 
samimi bir ortamda temas etme imkâ-
nı bulundu. 

Kürsü Senin Söz Senin 
Genç Kürsü programları ile siyasi 
konjonktüre göre belirlenen bir konu 
üzerine gençlerin soruları alanında 
uzman siyasetçilerimize iletildi. Ayrı-
ca gençlerimizin belirli bir konu üze-
rinden belirttikleri fikirlerin ilgili ma-
kamlara ulaştırılması sağlandı.

AK Parti ile Dünden Bugüne Resim Ser-
gisi
24 Haziran seçim çalışmaları kapsa-
mında gerçekleştirilen ‘Dünden Bu-
güne Resim Sergisi’, Türkiye’nin AK 
Parti Hükümeti ile 16 yılda elde ettiği 
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imkânları bir araya toplayarak görsel 
bir sunum haline getirdi.

Türkiye’nin 16 yılda AK Parti Hü-
kümeti ile nereden nereye geldiğini 
gösteren görseller halkın beğenisine 
sunuldu.

Ekonomik çalışmalardan Savunma 
Sanayii Projelerine, AR-GE faaliyetle-
rinden istihdam alanına kadar hayata 
geçirilen tüm yenilikler gözler önüne 
serildi. Genel Merkez Gençlik Kolla-
rı tarafından yürütülen resim sergisi 
projesi; İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, 
Trabzon gibi Türkiye’nin her bölgesin-
de hemen hemen her ilinde seçmen-
lerle buluşturuldu. Gençlik Kolları 
olarak 18-30 yaş arasındaki genç seç-
meni hedef alan proje, AK Parti Hü-
kümeti’nin icraatlarını 47 farklı ve ilgi 
çekici görselle anlatıldı.

Sergide Cumhurbaşkanımızın mesajları 
da yer aldı

Resim Sergisi projesinde, yapılan hiz-
metlerin yanı sıra Cumhurbaşkanımız 
ve Genel Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın gençlere, kadınlara ve mil-
lete seslendiği mesajlarına da yer ve-
rildi. Öte yandan, geniş kapsamlı oluş-
turulan sergide, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin Türkiye’ye olan 
faydaları ile Cumhur İttifakı da detaylı 
bir şekilde seçmene aktarıldı.

‘Dünden Bugüne Resim Sergisi’ pro-
jesi 6 Haziran-22 Haziran tarihleri 
arasında gerçekleştirildi.

Seçim Sandıkta Kazanılır

Seçimlerin sandıklarda kazanıldığı 
gerçeğiyle yola çıkarak, 24 Haziran 
seçim çalışmaları kapsamında ‘Genç 
Seçmen Taraması’ yapıldı. İlk kez oy 
kullanacak 3 milyon 114 bin 196 gen-
ce ulaşıldı.

Seçimlerin,  vaatler ve çalışmaların 
yanı sıra sandıklarda kazanıldığı tüm 
partilerce kabul görmüş bir gerçektir. 
Cumhurbaşkanımız ve Genel Başka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “Se-
çim sandıkta kazanılır” sözü de bu du-
rumun ehemmiyetini anlatmaktadır.

Bu minvalde, Genel Merkez Gençlik 
Kolları tarafından hayata geçirilen 
seçim çalışmalarından biri de AK 
Parti’nin en ufak teşkilat birimi olan 
Sandık Yönetim Kurulları (SYK) ile 
gerçekleştirilen ‘Genç Seçmen Tara-
ması’ oldu.

18 Nisan 2018’de Cumhurbaşkanı-
mızın seçim tarihinin 24 Haziran’a 
alındığını açıklamasıyla 2 aylık süreç 
içerisinde; geçmişte yapılan SYK top-
lantıları ve buluşmalardan elde edilen 
veriler ve Gençlik Kolları’nın sandık 
bazlı çalışmaları gözden geçirildi. 

Böylece seçim hazırlıkları kapsamın-
da, il ve ilçe yönetimleri, mahalle baş-
kanlıkları ve SYK üyeleri seçmen lis-
telerini yeniden gözden geçirerek, AK 
Parti Gençlik Kolları’na üye olan veya 
olmayan gençlerin tamamı hakkında 
ön görü oluşturdu.
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Bu taramalar sonucu irtibata geçilme-
si gereken gençler belirlenerek, dü-
zenlenen çay sohbetleri, ev ziyaretleri 
ve teşkilat programlarına davet edildi. 

Seçmen listelerinin açıklanmasından 
seçim gününe kadar sürdürülen bu 
çalışma kapsamında, kazanılan genç 
seçmenle ilgili haftalık raporlamalar 
yapıldı.

Yaparsa Gençler Yapar
24 Haziran seçim sürecinde, 27. Dö-
nem genç milletvekili adayları ile ger-
çekleştirilen keyifli sohbetin görün-
tüleri sosyal medyada büyük beğeni 
topladı.

AK Parti Hükümeti, seçilme yaşını 
önce 25’e ardından 18’e indirdi. Bu 
durum gençlerin siyaset alanında aktif 
rol alabilmesini sağladı.

Böylece, 24 Haziran Cumhurbaşkan-
lığı ve 27. Dönem Milletvekili seçim 
sahnesinde birçok genç milletvekili 
adayı boy gösterdi.

Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım 
ve Medya Başkanlığı, 18-30 yaş arası 
genç milletvekili adaylarının eğlenceli 
anlarından oluşan videoyu, 21 Hazi-
ran’da ‘Yaparsa Gençler Yapar’ etike-
tiyle genç seçmenle buluşturdu.

Takım elbiselerden kurtularak, günlük 
hayattaki tavırlarıyla yüzleri gülümse-
ten ve ‘bizden’ hissi veren milletvekili 
adayları sorulan soruları da tüm sami-
miyetleri ile cevapladı.

Sosyal medya hesaplarından payla-
şılan videoda genç vekil adaylarına; 

öğrencilik hayatları, aday olma sü-
reçleri ve unutamadıkları anıları so-
ruldu. Adaylar, özellikle aday olmaya 
nasıl karar verdikleri, aday gösterilme 
süreçleri ve bu süreçte toplumdan 
gördükleri tepkileri genç izleyicilerle 
paylaştı.

Gençlerle Devam
Genç milletvekili adayları ile gerçek-
leştirilen keyifli sohbetin, keyifli kame-
ra arkası görüntüleri de samimi cevap-
ların kanıtı olarak izleyiciyle buluştu.

Kamera arkası çekimleri, gençliğin 
enerjisini ve iyi niyetini meclise sun-
maya hazır olduğunu, önceden kurgu-
lanmış cümlelerle değil içten ve sami-
mi şekilde yansıttı.

23 Haziran’da ‘Gençlerle Devam’ eti-
ketiyle yayımlanan kamera arkası gö-
rüntüleri de sosyal medyada büyük 
ilgi gördü.
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Samsun’da Mimar, Mühendis ve Yapı De-
netim Firmalarında görev yapan meslek 
mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti 
Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili 
Çiğdem Karaaslan, Türkiye’nin şehircilik 
alanında geçmişten bugüne yaşadığı dönü-
şümü anlatarak 24 Haziran’ın tıpkı diğer 
bütün alanlarda olduğu gibi şehircilikte 
de yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu 
ifade etti.

“Şehircilikte Yeni Dönem Başlıyor”
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başka-
nı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
açıklanan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı 
ve Genel Seçimler Beyannamesi’nin şe-
hircilikte yeni vizyonun temel metni oldu-
ğunu ifade eden Karaaslan, “24 Haziran 
seçimlerinin ardından başlayan yeni 
dönemde, Cumhurbaşkanımız ve Ge-

nel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın vizyonu doğrultusunda ekonomi-
den ulaştırmaya, sağlıktan savunmaya 
her alanda yeni atılımlarla şahlanışını 
yaşayacak ülkemizde şehircilikte de dev 
projelerin hızla hayata geçeceği yeni 
bir dönem başlıyor. Şehirlerimizi fizik-
sel mekânların birlikteliğinden ziyade 
yeşil-açık alanlarıyla insanı merkeze 
alan, ruhu olan mekânları öne çıkaran 
bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bugüne ge-
linen süreçte geçmişin derin, içinden 
çıkılması zor sorunlarından; gündemi-
mize şehirlerimizin silueti, kent estetiği 
gibi konuların girmiş olması şehircilik 
alanındaki yeni ve güçlü bakış açımızın 
en önemli göstergelerinden biridir. Yeni 
dönemde şehirlerimizin kimliğine, tari-
hine, coğrafyasına, topografyasına uy-
gun, şehirlilerin beklentileri ile gelişen, 
mimarlarımızın özgün tasarımıyla şekil-

lenen kimlikli ve özgün şehir anlayışını 
hâkim kılacağız.” dedi.

“Şehirlerimiz Güçlenirse Türkiye 
Güçlenir”

Karaaslan, AK Parti hükümetlerinin oda-
ğına insan ve çevreyi alan, kültür ve sana-
tın vazgeçilmez unsurlar olduğu, sağlıklı 
ve güvenli şehirler hedefi doğrultusunda 
bugüne kadar çok önemli adımlar attığını 
söyleyerek şunları ekledi;

“Yeni dönemde kucaklayıcı ve kuşatıcı, 
sosyal dokunun korunduğu, kimlikli, 
insanlarımızın her ihtiyacını kolaylıkla 
karşılayabildiği, erişilebilir, yaşayanları-
na huzur veren, sağlıklı, temiz ve güven-
li şehirlerimizle şehircilik alanındaki 
güçlü iddiamızı hayata geçireceğiz. Çün-
kü inanıyoruz ki şehirlerimiz güçlenirse 
Türkiye güçlenir.” 

ŞEHİRCİLİKTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
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AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Mil-
letvekili Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı 
ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimle-
rinin büyük bir demokratik olgunluk içeri-
sinde gerçekleştiğini açıkladı.

Vatandaşların %88’inin sandığa gidip ter-
cihini yaparak, millet iradesinin çok güçlü 
bir şekilde parlamentoya yansımasını sağ-
ladığını belirten Şahin, Türkiye’nin bir kez 
daha tüm dünyaya demokrasi dersi verdi-
ğini ifade etti.

Genel Sekreter Şahin, şunları kaydetti:

"Demokrasiyi sadece söylemde tutma-
yan aynı zamanda içselleştirmiş bir top-
lum olduğumuz gerçeği de bu vesileyle 
tescillenmiş oldu. Seçimler sonucunda 
ortaya çıkan tabloya baktığımızda ise 
milletimiz; Güçlü Meclis, Güçlü Hükü-
met, Güçlü Türkiye idealimize teveccüh 
gösterdi ve bir kez daha tecrübe, güven 
ve istikrar diyerek liderimiz Recep Tay-
yip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı maka-
mına, sevdamız AK Parti’yi ise parla-
mentoya birinci parti olarak taşıdı." 

İttifak düzenlemesinin ilk kez bu seçim-
lerde hayata geçirildiğini hatırlatan Şahin, 
seçim barajının fiilen ortadan kalkmasıyla 
oldukça demokratik sonuçların gerçekleş-
tiğini söyledi.

Parlamentonun yeni dönemle birlikte ge-
rek yapısal gerekse de işlevsel olarak çok 
daha güçlü bir organ haline geleceğini vur-
gulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Milletimiz, seçimlerde Cumhurbaşka-
nımız ve AK Parti’mize verdiği desteği 
Cumhur İttifakı'na da vererek Mecliste 
bu ittifakı zirveye taşıdı ve bu ittifakın 
özüne ve ruhuna verdiği değeri açıkça 
ortaya koydu. Kısacası, aziz milletimiz, 
15 Temmuz sonrası Yenikapı mitingiyle 
ortaya çıkan milli birlik, beraberlik ve 
kardeşlik ruhunun devamını ve terörle 
güçlü bir şekilde mücadeleyi başının 
tacı yapmayı tercih etti. İttifakımız da 
artık bu noktada tüm Türkiye’nin sela-
meti ve kalkınması için canla başla ça-
lışacak ve ülkemizi dünya devletleri ara-
sında hak ettiği noktaya getirecektir." 

Büyük Türkiye’yi süratle inşa edecekleri-
nin altını çizen Şahin, yeni dönemde, hiz-
mette süratli, yapmakta kararlı, temsilde 
adaletli bir yönetim anlayışıyla birlik, bol-
luk ve bereket için çalışmaya devam ede-
cekleri söyledi.

AK Parti’ye oy versin vermesin herkesin 
vekili olduğunu belirten Şahin, sözlerini 
şöyle tamamladı:

"Biz bir Türkiye partisiyiz. 7 bölge 81 vi-
layette siyaset yapan bir hareketin men-
subu olarak tüm Ankaralı hemşerilerimi 
ayırt etmeksizin mecliste en iyi şekilde 
temsil etmenin gayreti içerisinde olaca-
ğım. Bu seçim süreci boyunca AK Parti 
ailesine ve şahsıma gösterdikleri ilgi ve 
alakadan dolayı Ankaralı hemşehrile-
rime, maddi manevi fedakârlıklarını 
esirgemeyen değerli teşkilat mensup-
larımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma 
vermiş oldukları güçlü destekleri dola-
yısıyla teşekkürü bir borç biliyor, sevgi, 
saygı ve selamlarımı iletiyorum."

"TÜRKİYE İÇİN CANLA BAŞLA 
ÇALIŞACAĞIZ"
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İz-
mir Milletvekili Av. Hamza Dağ katıldığı 
televizyon programında gündemdeki ko-
nular ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yeni sistemde görev dağılımının çok net 
bir şekilde ortaya konulduğunu belirten 
Dağ şunları söyledi: “Bu önemli dönem-
de herkesin yapacağı görevler belirlen-
miş vaziyette ve bu minvalde çalışma 
yapması lazım.  Önceki dönemlerde 
TBMM’ye baktığımızda yasalaşan ka-
nunların  %98’i kanun tasarı şeklinde 
geliyordu ve kanunlaşıyordu. Yeni dö-
nemde kanun tasarısı olmayacak ve 
TBMM bu alandaki sorumluluğu üstle-
necektir.”

Yürütmenin tamamen icraatçı bir rol üstle-
neceğini ve bürokrasinin azalacağını ifade 

eden Dağ sözlerine şu şekilde devam etti: 

“Yürütme, yasamanın görev alanına 
giren konuları bir kenara bırakarak ta-
mamen yürütme ile ilgili konuları iştigal 
edecek. Öte yandan yürütme ile ilgili 
yaşanan problemlerden biriside bürok-
rasinin fazlalığı. Bir konunun çözülme-
sinde şube müdüründen başlayıp daire 
başkanına, genel müdüre ve müsteşara 
kadar giden birçok mekanizma var. Bu 
mekanizmanın birçok kısmı yeni sis-
temle azaltılacak.”

"Yeni Sistemin Faydalarını 
İlk Seçimde Görmeye 

Başladık"
Dağ: “24 Haziran seçimlerine Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemiyle değil de 

Parlamenter Sistemle girmiş olsaydık 
ve şu anki milletvekili dağılımı çıkmış 
olsaydı bizler; Hükümet güvenoyu ala-
cak mı, hangi bakanlıklar kime verile-
cek, bakanlıklar hangi partiler arasında 
paylaşılacak, koalisyon nasıl oluşacak, 
bunları konuşuyor olacaktık” dedi.

Dağ son olarak şunları kaydetti: “25 Ha-
ziran sabahında istikrarın devam ettiği 
huzurlu bir Türkiye’ye uyandık. Bu du-
rum Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
minin ortaya çıkarmış olduğu bir netice-
dir. Hatta çoğu zaman şöyle söylüyorum 
eğer biz AK Parti olarak 300’ün üze-
rinde milletvekili çıkarsaydık bunu şu 
an hissetmiyor olacaktık. Ama şu anda 
yeni sistemin ne kadar faydalı olduğunu 
yaşadığımız iki haftalık süreçte net bir 
şekilde görebiliyoruz.”

"25 HAZİRAN SABAHINDA 
İSTİKRARIN DEVAM ETTİĞİ HUZURLU 
BİR TÜRKİYE’YE UYANDIK"
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 KAVAKCI, ‘BAŞBAĞLAR KATLİAMI’ 
ŞEHİTLERİNİ ANMA TÖRENİNE KATILDI

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Ge-
nel Başkan Yardımcısı Dr. Ravza Kavakcı 
Kan, ‘Başbağlar Katliamı’nın 25. yılı do-
layısıyla köyde düzenlenen anma törenine 
katıldı.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Baş-
bağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde 
teröristlerce katledilen 33 vatandaşımız, 
katliamın 25. yılı dolayısıyla köyde düzen-
lenen törenle yâd edildi.

Köy meydanındaki Kültür Evi önünde ger-
çekleştirilen anma törenine, gencinden 
yaşlısına çok sayıda vatandaş ellerinde 
Türk bayraklarıyla katıldı. Saygı duruşun-
da bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başlayan programda, Kur’an-ı 
Kerim tilavetinin ardından şehitler için 
dualar edildi. Köy çocuklarından Yusuf ve 
Azra Meryem Aydın’ın, Başbağlar anısına 
şiir okumasıyla devam eden programda, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
Başbakan Binali Yıldırım’ın gönderdiği ta-
ziye mesajları okundu.

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı olarak Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ı temsilen anma programında bu-
lunduğunu belirten Kavakcı, Cumhurbaş-
kanının selamlarını da Başbağlar halkına 
iletme görevini tevdi ettiğini söyledi.

“İnsan eşrefi mahlukattır, her şeyin en 
güzeline layıktır.” diyen Kavakcı, sözleri-
ne şöyle devam etti:

“En temel insan hakkı, hayat hakkıdır 
ama zaman zaman bu eşrefi mahlukatın 
bir kısmı esfel-i safilinden daha aşağı se-
viyeye düşer, terör örgütü olur, masum 
vatandaşları namazdan çıkan, namaza 
giden, işiyle meşgul olan vatandaşları 
korkakça, kahpece katleder. Hiç gözü-
nün yaşına bakmadan Başbağlar der, 
Türkiye içinde, dışında masum insan-
ları katleder. Bu PKK’nın yaptığı ne ilk 
hain saldırıdır ne de sonuncusu olmuş-
tur ama maalesef karanlık günlerde bizi 
Alevi, Sünni, Kürt, Türk diye birbirine 
düşürmeye çalışanlar, bunu körükle-

miştir.”

Eski Türkiye’de devletin zaman zaman 
milletine vatandaşına sahip çıkamadığı-
na dikkati çeken Kavakcı, “O günler eski 
Türkiye günlerine aittir, artık Türkiye’de 
hiç kimse vatandaşımızın hayatına teca-
vüz ve müdahale hakkına sahip değildir, 
buna yeltenemezler.” dedi.

‘Başbağlar Katliamı Davası’nın takipçi-
si olacaklarını vurgulayan Kavakcı, “Bizi 
birbirimize düşürmeye çalışanlara asla 
izin vermedik, Başbağlar da buna izin 
vermedi. Başbağlar acısını yaşadı ama 
her zaman devletinin yanında oldu, 
asla isyan etmedi, biz bunun şahidiyiz. 
Başbağlar davasının yakından takipçisi 
olacağız. PKK, PYD, FETÖ, DHKP-C 
hiçbiri bu topraklarda bizi birbirimize 
asla düşüremeyecek. Bundan sonra bu 
topraklarda asla kimse böyle bir şeye 
yeltenemez.” diye konuştu.
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AK PARTİ GENEL MERKEZ 
KADIN KOLLARI 
5. OLAĞAN KONGREYE GİDİYOR

4. kongreyle görevi devralan AK Parti 
Ankara Milletvekili Selva Çam ve eki-
biyle verimli bir dönemin ardından dur-
mak yok yola devam…

Genel Merkez Kadın Kollarına 2015 yılın-
da 4. Olağan kongreyle göreve başlayan 
Ak Parti Ankara Milletvekili Selva Çam 
ve ekibi bu süreçte çok yoğun bir mesai 
yaptı. İller ve ilçeler bazında yeniden teşki-
latlanan kadın kolları sayısız projeyi de bu 
kısa zamanda gerçekleştirmeyi başardı. 
Tüm Türkiye’ye yayılan 4 Milyon 600 binin 
üzerinde üyesi ve on binlerce teşkilat men-
subuyla ve evlere girmeyi başaran kadın 
kolları teşkilatı, AK Parti’nin sokağa ba-
kan yüzü olmanın yanında gerçekleştirdiği 
projelerle de Türkiye gündemi ve siyasete 
yön veren politikalar üzerine kafa yoruyor. 
Saha çalışmaları, çalıştaylar, zirveler, eği-
timler, ziyaretler ve bölgelere özel yürüt-

tüğü faaliyetlerle çok geniş bir alanı tara-
mayı başaran teşkilatın bu faaliyetlerinin 
detayları 5. Olağan kongre için hazırlanan 
raporda da ayrıntılarıyla yer alıyor. 

Genel Merkez Kadın Kolları bu dönemde 
arge çalışmalarından sosyal politikalara, 
ekonomiden teşkilata, çevre şehir ve kül-
türden insan haklarına tüm başkanlıklar-
da farklı bir açılım getirmeyi başardı. 

Siyasetin olmazsa olmazı teşkilat çalışma-
larıyla iller ve ilçeler bazında yeniden ya-
pılandı. Bu yeniden yapılanmayla birlikte 
tüm illerin de dâhil edildiği onlarca proje 
hayata geçirildi. Teşkilat çalışmalarında 
yeni teşkilat mensuplarının seçimi konu-
sunda son derece titiz davranan kadın 
kolları binlerce insanla mülakatlar gerçek-
leştirdi.

Öncelikli hedefleri arasında toplumu-

muzda kadınların siyasi, ekonomik ve 
de eğitim yönünden desteklenmesine 
ve arttırılmasına yönelik programların 
yaygınlaştırılması bulunan Kadın Kolla-
rı, bu hedefi bu dönemde büyük oranda 
gerçekleştirmiş bulunuyor.   

Kadın Kolları bu dönem siyasette her za-
man çok önemli bir yere sahip olan ar-ge 
çalışmaları kapsamında kamuoyu araştır-
maları için “Kurumsal Anket Sistemi” ge-
liştirdi. Bu sistemle 10.000 kişiye hemen 
ulaşılabiliyor ve çeşitli konularda saha 
araştırması çok hızlı biçimde tamamla-
nıyor. Son çalışma Mart 2018de “Türki-
ye Kadın Araştırması” adıyla yapılmış ve 
çeşitli başlıklarda bilgilerin raporlandığı 
araştırmanın sonuçları ilgili mercilerle 
paylaşılmıştır. 

Tüm illerdeki teşkilat mensuplarını üre-
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tilen çözümlere ortak etmek için “Beyin 
Fırtınası” çalışması aktif biçimde uygulan-
mıştır. Her ay belli konularda yapılan bu 
çalışma tüm illerde 18 kez gerçekleştiril-
miştir. Sonuçlarsa raporlanarak yine ilgili 
mercilere sunulmuştur. 

Teşkilat mensuplarımızın her birinin hem 
genel kültür hem alan bilgilerini pekiştir-
mek ve geliştirmek için her ay binlerce 
kişiyle “Kitap Okuma” etkinliği yapılmıştır. 
Bu kapsamda 19 farklı kitap ortak okuna-
rak değerlendirme toplantılarında istişare 
edilmiştir. Yine “Bireyin Şahsiyet İnşası” 
makalesi hazırlanarak teşkilat mensupla-
rıyla paylaşılmıştır. 

Kadınlarımızın gelişimine destek olmak 
için GAP bölgesinde ilki Urfa’da gerçek-
leştirilen “Anne Akademisi” 3 aylık bir 
eğitim programı olarak uygulandı. Bölge 
kadınına profesyoneller tarafından çeşitli 
başlıklarda ders niteliğinde paylaşımlar 
gerçekleştirildi. 

Yaptığı her faaliyeti insana dokunmak 
maksadıyla gerçekleştiren partimizin bu 
hedefine uygun olarak 2015’ten bu yana 
63123 sivil toplum örgütünün ziyareti ger-
çekleştirilmiştir. 

Kalkınma Bakanlığıyla koordineli olarak 
81 ilde ‘Proje Döngüsü Eğitimleri’ veril-
meye başlanmıştır. 81 ilde 10.000 kadına 
KOSGEB ile ortak hazırlanan ‘Girişim-
cilik’ kursları çalışmaları gerçekleştiril-
miştir. GAP İdaresine bağlı ÇATOM’ların 
Mevcut 44 Merkezden çalışır durumda 
olan 40 merkez ziyaret edilerek yapılan 
çalışmalar araştırılmıştır. 

"Maksat Her İnsana 
Dokunabilmek…"

16 Nisan Referandumu kapsamında Şu-
bat 2016 tarihi itibariyle ‘‘Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’’ne yönelik 
çalışmalara başlanıldı. Aralık 2016-Şubat 
2017 arasında tarafımızca üretilen içerik-
lerle (20 Soruda Başkanlık Sistemi, 30 
Soru 30 Cevap ve broşür çalışmaları…) 

sosyal medya üzerinden ülke geneline ya-
yıldı. Yapılan çalışmalar 81 il kadın kolu 
başkanlıklarına gönderildi; Genel Mer-
kez’de ayrıntılı bilgilendirme toplantıları 
gerçekleştirildi.

11 ilde gerçekleştirilen “Bölge Eğitim Top-
lantıları”nda Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ayrı bir başlık altında anlatıldı. 
“Kampanya Strateji Ekibi”ne önceden 
saha araştırmaları ile toplanan sorular 
çerçevesinde veri desteği sağlandı. 58 il 
kadın kolları teşkilatlarımızın katılımı ile 
slogan geliştirme çalışması yapıldı, öne-
rilen 3500 slogandan komisyonumuzca 
seçilen sloganlar genel merkez strateji 
komisyonu ile paylaşıldı, Bu önerilerden 
“Kararımız Net” ,“Tabi ki Evet” slogan-
ları kampanyada kullanılmıştır. 

‘Kadınlar Soruyor’ Programları çerçeve-
sinde; 31 İlde 47 farklı programla ‘Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ ile ilgili 
konunun ehli kişilerce ayrıntılı bilgilendir-
meler yapıldı. Programların nihayetinde 
toplumun farklı kesimlerinden 12.157 
kadına ulaşıldı. 81 ilde 849 dernek ziyaret 
edildi.

Genel Merkez Kadın Kolları yürütme üye-
leri 6 Bölge esasına dayalı Koordinatörlük 
çerçevesinde, Teşkilat Bölge Sorumluları 
ile koordineli bir biçimde 81 İlde ve 212 
İlçede aktif çalışmalar gerçekleştirdi. Bu 
çalışmalar kapsamında toplamda 14.807 
kişiye ulaşıldı.

Süreç boyunca 81 il/ilçe kadın kolları baş-
kanlıklarımızın saha çalışmalarının taki-
bine yönelik “Günlük Çalışma Takip For-
mu” oluşturularak, il/ilçe teşkilatlarımız 
tarafından tüm çalışmalar sisteme kayde-
dilmiştir. Genel Merkez Kadın Kolları baş-
kanlığı tarafından izleme, yönlendirme, 
rapor ve arşivleme çalışmaları yapılmıştır.

Seçim dönemlerinde; Yurtdışı çalışmala-
rında Kadın Kolları tarafından görevlen-
dirmeler yapılmıştır.

Tüm bu organizasyon toplantı ve faaliyet-
lerde ulaşılmış kişi sayısı Tablo 1'de gös-

terilmiştir. 

Çalışmalar daha geniş kitlelere ulaşma 
gayreti içinde tüm il ve ilçe teşkilatlarıyla 
birlikte yürütüldü. 

81 İLDE KOORDİNELİ YÜRÜTÜLEN 
PROGRAMLAR

Öncelikli gündem ve teşkilatların ihtiyaçla-
rı doğrultusunda geliştirilen projeler diğer 
teşkilatlarla senkronize biçimde hayata 
geçirildi. 

DİYARBAKIR BULUŞMASI: "Aynı Gök 
Kubbenin Altında Gönül Dilimiz Türkiye" 
programı ‘Diyarbakır Buluşması’ kapsa-
mında gerçekleştirildi

SELAM OLSUN ÇANAKKALE’YE: Ka-
dınların Çanakkale’ye yazdığı mektuplar-
dan oluşan çalışma gerçekleştirildi. 

7 ŞEHİR 7 GÖNÜL 7 SÖZ: Şehirde plan-
lanan programların ilki ‘Hacıbayram-ı Veli 
Şehir İnsan İnşası Nagehan Ol Şara Var-
mak’ Teması ile Ankara’da gerçekleştirildi. 

SURİYELİ ÇOCUK OLMAK FOTOĞ-
RAF SERGİSİ: ‘Suriyeli Çocuk Olmak 
Projesi’ kapsamında; Kahramanmaraş, 
Kilis, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mar-
din’de Kamplarda yaşayan çocukların 
fotoğrafları profesyonel fotoğrafçılarla çe-
kildi. Çocukların resim yaparken ve kamp-
taki fotoğraflarından oluşan fotoğrafları 
ve kendi çizdikleri resimlerden elemeler 
yapılarak 70 adet tablodan oluşan sergi 
hazırlandı. Değişik programlara bu sergi, 
kitap ve temalı materyallerle yer alındı. 

BASIN AÇIKLAMALARI (81 İlde Eş Za-
manlı) 

• Muhalefet liderinin kirli siyaseti ve 
hakaretlerine yönelik 81 ilde ba-
sın açıklamaları gerçekleştirildi ve 
12.626 suç duyurusunda bulunuldu. 

• Hocalı Katliamına yönelik basın açık-
laması yapıldı. 

• Srebrenitsa Katliamını hatırlatmak 

TÜM TÜRKİYE 19 Mart-15 Nisan 25 Şubat-19 Mart Toplam kişi sayısı
Salon toplantısında 1.026.216 718.351 1.744.567
Ziyaret edilen STK larda 254.470 178.129 432.599
Esnaf ziyaretlerinde 419.997 293.997 713.994
Ev sohbetinde 2.330.635 1.631.444 3.962.079
Çat kapı hane ziyaretinde 14.593.941 10.215.758 24.809.699
81 il kadın kolları teşkilatları ile 18.625.259 13.037.681 31.662.940

Tablo 1
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için basın açıklaması yapıldı.

• ‘Yasin Börülere Adalet’ için basın 
açıklaması gerçekleştirildi. 

• ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ 
kapsamında görsel çalışma ile sosyal 
medyada farkındalık çalışması ger-
çekleştirildi ve 81 İlde basın açıkla-
maları düzenlendi. 

23-24 MAYIS DÜNYA İNSANİ ZİRVESİ 
İSTANBUL 

‘Suriyeli Çocuk’ olmak konulu; kamplarda 
yaşayan Suriyeli çocukların fotoğrafları, 
resimleri ve hikâyelerini kapsayan proje-
miz çerçevesinde ‘İnsani Zirvede’ çocuk-
ların fotoğrafları ve yaptıkları resimlerden 
oluşan sergimizle yer aldık. 

15 TEMMUZ GECEDEN SABAHA Dİ-
RİLİŞ 

81 il meydanında çekilen kadın fotoğraf-
larından oluşan “Geceden Sabaha Diriliş” 
temalı fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.

5 KASIM ICAAP Asya Siyasi Partiler 
Konferansı ‘Mülteci ve Göç’ 

5 Kasım ICAAP Asya Siyasi partiler Kon-
feransında “Mülteci ve Göç” başlığında ka-
dın kolları olarak “Suriyeli Çocuk olmak” 
konseptli sergimizle yer aldık. 

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI 
GÜNÜ 

#ChildrenOfTheMiddleEast başlıklı caps-
lerle sosyal medya çalışması düzenlendi. 
‘Suriyeli Çocuk Olmak’ Kartpostalları Av-
rupa Parlamentosu, BM, Büyükelçilikler 
ve Avrupa Komisyonu Komiserleri olmak 
üzere 868 adrese gönderildi. 

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDET-
LE MÜCADELE GÜNÜ 

Kadına yönelik şiddetle mücadele günü 
kapsamında sosyal medyada farkındalık 
çalışması ve illerde afiş ve billboard çalış-
ması gerçekleştirildi. 

SEVGİ YOLU PROJESİ 

81 İlde köy okullarından ihtiyaçları doğ-
rultusunda 36.061 çocuğa kırtasiye mal-
zemesi ve kıyafet hediye edildi. 

HALEP’E YARDIM KAMPANYASI 

26 Aralık 2016 son katılım tarihli yardım 
kampanyası Kızılay işbirliği ile düzenlen-
di. 

ARAKAN’A YARDIM KAMPANYASI KA-
SIM-ARALIK 2017 

5 ARALIK 2017 TÜRK KADININ SE-
ÇİLME HAKKINI ELDE ETMESİ: ‘İŞTE 
KADIN PROGRAMI’ 

Her alanda başarılı olmuş kadınlarla tec-
rübe paylaşımı yapılmıştır. 

UETD İSTİŞARE TOPLANTISI 

3-4 Şubat tarihlerinde yapılan AK Parti ve 
UETD Kadın Kolları istişare toplantısı Ge-
nel Merkezde düzenlendi. 

BÖLGE EĞİTİM TOPLANTILARI 

7-8-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen 
Eğitim Toplantıları; Ankara, İstanbul, Af-
yon, Samsun, Kırşehir, Erzurum, Malatya, 
Bursa, Denizli, Gaziantep ve Trabzon ol-
mak üzere 11 ilde gerçekleştirildi. 

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 

7 Martta İzmir’de Başbakanımız Sayın 
Binali Yıldırım’ın katılımları ile gerçekle-
şen programa iş kadınları, esnaflar, sivil 
toplum kuruluşları, muhtarlar, sanatçılar, 
şehit aileleri ve engellilerden oluşan 400 
kişi katıldı. 

18-24 MART YAŞLILARA SAYGI HAF-
TASI ÇERÇEVESİNDE ‘EVVELİMİZ 
AHİRİMİZ’ PROGRAMI 

1 MAYIS İŞÇİ VE EMEKÇİ BAYRAMI 

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Gününde çalışan 
kadınlara yönelik görseller ile #Emekçi-
Bayramı1Mayıs başlıklı sosyal medya ça-
lışması yapıldı.

RAMAZAN AYI FAALİYETLERİ

Partimizde geleneksel hale gelen Rama-
zan ayı faaliyetleri rutin olarak yürütül-
mektedir. Ramazan faaliyetlerinde sosyal 
yardımlaşmayı geliştirmek hedeflenmek-
tedir. Toplumun değişik kesimleri ile ku-
caklaşarak bir taraftan manevi birliktelik-
lerimiz artırılırken diğer taraftan ihtiyaç 
sahibi ailelerin tespiti yapılmaktadır. 

AK PARTİ KADIN KOLLARI TANITIM 
ÇALIŞMALARI

Sosyal Medyada görünürlüğümüzün arttı-
rılmasına yönelik gündem çalışmaları ger-
çekleştirilmektedir.

@AKKADINGM Twitter hesabı AKKA-
DINGM Facebook ve AKKADINGM Ins-
tagram Hesaplarımızla gündeme yönelik 
çalışmalar yoğun bir biçimde gerçekleşti-
rilmektedir. 

ÇALIŞTAYLAR

AK Parti Genel Merkezi’nde medya tem-
silcileri, akademisyenler ve sektör temsil-
cileri ile birlikte ‘Medya ve Kültür Aktarı-
mı’ Çalıştayı düzenlenmiştir. Düzenlenen 
çalıştayda katılımcıların birlikte yaptıkları 
görüş beyanı ve istişareleri ile sonuç bildir-
gesi oluşturulmuştur. 

‘Çocuğa Yönelik En Büyük Suç: Cinsel 

İstismar’ Çalıştayı da yine bu önemde dü-
zenlenmiştir.

KISA FİLMLER

#KadınKahramanlar 

26 Temmuz 2016 tarihinde sosyal medya 
üzerinden paylaşılan kısa film 15 Tem-
muz’da Şehit olan ‘Kadın Kahramanları-
mıza’ ithaf olmuştur. 

#KocaYürekliÇocuklar 

16 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan 
kısa film 15 Temmuz’da Şehit olan vatan 
sevdalısı çocuklarımız anısına hazırlan-
mıştır.

#ÖncüKadınlar 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırla-
nan kısa filmin Ak Parti Kadın Kolları ola-
rak çalışma ruhumuzu yansıttığımız film 
ile çalışma azmimizi vurguladık.

Evlada Mektup Filmi sosyal medyada ya-
yınlandı. Parti Teşkilatları ve Haber Site-
leri hariç toplamda; 10.746.285 görüntü-
lemeye ulaşıldı.

YAYINLAR-BROŞÜRLER-ÜRÜNLER

Bu dönemde Kadın Kolları Bilgilendirme 
Kitapçığı, AK Parti İktidarında Kadın

Sosyal Haklar Rehberi, Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi 20 soru-20 cevap, 
30 Soruda Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi(yanlış bilinenlerin düzeltilmesine 
yönelik), İstiklal, İstikbal, İstikrar broşür-
leri, 24 Haziran seçimlerinde seçim ça-
lışmalarında kullanılmak üzere broşür ve 
bilgilendirme kitapçığı hazırlanmıştır.

Tüm bu proje faaliyetlerin dışında mutat 
MYK ve MKYK toplantılarında davet et-
tiği misafirlerle bir bilgi ve tecrübe payla-
şımı ortamı oluşturuldu. Yapılan 16 adet 
Merkez Karar Yönetim toplantımızda 
zengin içerikle çok yönlü bilgilendirmeler 
yapıldı.  MKYK toplantılarımıza Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım 
katılım sağlamıştır. Ayrıca toplantılarımı-
za konuklar davet edildi. Mehmet Uçum, 
Mehdi Eker, Özlem Zengin, Burhan Kuzu, 
Süleyman Soylu, Fatma Betül Sayan Kaya 
tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Yine 
kadın vekillerimizle ayrıca 2 toplantı ger-
çekleştirildi.

Geçmişimize bakarak günümüzü değer-
lendirip geleceğimize yön verme gayretin-
deyiz. Haklı davanın neferleri olmak bizim 
en büyük ilham kaynağımız. Bu davanın 
sahibinin Allah olduğunu biliyoruz. Kuru-
luşumuzdan günümüze bu davaya gönül 
vermiş kadınları minnetle yâd ederken; 
ahiret yurduna ulaşmışlara Allahtan rah-
met diliyor, şükranlarımızı sunuyoruz...






