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Yenikapı Miting Alanı’nda gerçekleştirildi.





Cevdet YILMAZ
Tanıtım ve 
Medyadan Sorumlu
Genel Başkan 
Yardımcısı

Bu kutlu hareket 15 yıl önce bismillah diyerek milletin huzuruna çıktı. Kurucu 
Genel Bașkanımız ve Cumhurbașkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “bundan 
sonra hiçbir șey eskisi gibi olmayacak” diyerek yol arkadașları ile birlikte bașlat-
tığı bu kutlu, erdemli hareket sayısız bașarılar, eserler ve hizmetlerle dolu 15 yılı 
geride bıraktı. Sadece ülkemizin değil tüm mazlum milletlerin umut ıșığı olan AK 
Parti, zamanla bir dünya markasına dönüștü, ilklerin partisi oldu. Sadece ülke- 
mizin değil insanlığın siyasi tarihinde șan ve șerefle yerini aldı.

10 milyon üyemizle dünyanın en büyük siyasi organizasyonlarından, en güçlü 
siyasi teșkilatlarından biri haline geldik. 'Her șey Türkiye için' diyerek yola 
çıktık, 'Durmak yok yola devam' dedik. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün 
istedik. 'Daima millet, daima hizmet' diyerek kalkınmayı hızlandırdık. 'Sen ben 
yok Türkiye var' diyerek 79 milyonu kucakladık. Gençlerin, kadınların, milletin 
partisi olduk.
 
15. Kuruluș Yıl Dönümümüze mesajlarıyla katılan Kurucu Liderimiz Cumhur-
bașkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a șükranlarımızı sunuyoruz. Bizatihi kuruluș 
yıldönümü anmalarına katılan 11. Cumhurbașkanımız Sayın Abdullah Gül Bey’e 
ve önceki Bașbakanımız ve Genel Bașkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’na bu 
önemli günde beraber olduğumuz için, teșrifleri için teșekkür ediyoruz. Genel 
Bașkanımız ve Bașbakanımız Binali Yıldırım’ın öncülüğünde 2023 ve ötesine 
uzanan hedeflerimizle yeni bașarılar ve eserlerle dolu yıllar niyaz ediyoruz.

Anadolu’nun dört bir yanından bu davaya emek veren, bu dava için ömrünü 
hasreden ve bu davanın geleceğe tașınması için bir ve beraber olan tüm yol 
arkadașlarımıza șükranlarımızı sunuyorum.

Milletin sesi, Türkiye'nin partisi olan AK Parti'nin 15. kuruluș yıl dönümünü tebrik 
ediyoruz. Rabb'imizin izni, milletimizin desteği ve duası ile 'nice yıllara' diyoruz.

AK PARTİ ADINA SAHİBİ

www.sandeimage.com
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RİO 2016 
OLİMPİYAT OYUNLARI

ATIK YÖNETİMİNDE 
"HoReCa" SİSTEMİ BAŞLADI

Çevre ve Șehircilik Bakanlığınca bașlatılan "HoReCa" 
sistemiyle otel, restoran, eğlence yerleri ve kafe gibi me- 
kanlarda olușan evsel nitelikli geri kazanılabilir atıklar, diğer 
organik atıklarla karıșmadan ayrı olarak toplanabilecek. 

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda erkekler serbest stil 125 
kiloda milli güreșçi Taha Akgül, finalde İranlı Nemat Komeil 
Ghasemi’yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Akgül, 
mücadele sonunda büyük sevinç yașadı.

TÜRK HAVACILIK 
TARİHİNDE BİR İLK

HÜRKUȘ Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı, Avrupa Havacılık 
Emniyet Ajansı (EASA) ve Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğünden (SHGM) sertifika alan ilk Türk uçağı oldu. 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AȘ'den (TUSAȘ)  yapılan 
yazılı açıklamaya göre,  HÜRKUȘ,  SHGM ve EASA'dan 
sertifika almaya hak kazandı. EASA ile SHGM'nin sertifika 
ları, tüm Avrupa ülkeleri için geçerli oldu.

TÜRKiYE AKTÜALiTE ATLASI



TÜRKİYE 250 BİN TON 
FINDIK İHRAÇ ETTİ

Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde 
bulunduran Türkiye, 2015-2016 fındık ihraç sezonunda 
250 bin ton iç fındık ihracat etti.

YÖK
 MEVLANA PROGRAMINI 

DÜNYAYA YAYIYOR

Mevlana Değișim Programı, 2016-2017 akademik yılından 
itibaren, dünyadaki gelișmeler ve yükseköğretim sistemini 
daha rekabetçi bir ortama tașımak üzere ülke odaklı, alan 
odaklı ve proje tabanlı olarak üç șekilde yürütülecek.  
"Proje Tabanlı Mevlana Değișim Programı" kapsamın-
da, aralarında ABD, Çin, Fransa, İngiltere, İran, Rusya'nın 
da bulunduğu üç kıtadaki 19 ülkede 28 projenin desteklen-
mesine karar verildi.

ORMANLAR İNSANSIZ 
YANGIN GÖZETLEME 

KULELERİYLE KORUNACAK

Orman ve Su İșleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce 
(OGM) olușturulan insansız yangın gözetleme kuleleriyle 
ormanların etkin olarak kontrol altına alınması hedefleniyor. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarının 
söndürülmesinde erken tespit, hızlı ve etkin müdahale 
amacıyla ülke genelinde 776 yangın gözetleme kulesi ile 
ormanlar 24 saat kontrol altında tutuluyor. 



BREXİT SONRASI NEFRET 
SUÇLARINDA DRAMATİK ARTIŞ

Birleșik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) 
sonucunun çıktığı referandum sürecinde ve ardından, 
ülkede nefret suçlarında dramatik artıș yașandı. Günde 
ortalama 200 nefret suçu ișlendiğine dikkat çekildi. Resmi 
verilere göre en fazla nefret suçunun ișlendiği gün 289 ile 
referandum sonucunun ilan edilmesinden bir gün sonra, 
yani 25 Haziran oldu.

İTALYA’DA ŞİDDETLİ DEPREM

İtalya'nın orta bölgesinde bulunan dağlık Perugia kentinin 
güneyinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde 
hayatını kaybedenlerin sayısı 240'ı aștı, yaralarının sayısı 
ise yaklașık 400.

ÖZBEKİSTAN DEVLET BAŞKANI 
KERİMOV HAYATINI KAYBETTİ

Özbekistan Cumhurbașkanı İslam Kerimov, beyin 
kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını 
kaybetti. İslam Kerimov, memleketi Semerkant'ta toprağa 
verildi. Șahi Zinde Mezarlığında defnedilen Kerimov'u 
binlerce kiși son yolculuğuna uğurladı. Cenaze töreninde 
Türkiye'yi temsil eden Bașbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeș 
de, Kerimov'un ailesi ve Özbekistan yönetimine taziye 
dileklerinde bulundu.

DÜNYA AKTÜALiTE ATLASI



EĞİTİMDE EN PAHALI ÜLKE ABD
EN UCUZ KAZAKİSTAN

Yurt dıșında eğitimin en pahalı adresi yıllık 38 bin dolar ile 
Amerika, en ucuzu ise 4 bin 500 dolarla Kazakistan oldu. 
Yıllık eğitim ücreti, konaklama ve yașam masrafları dahil 
edildiğinde üniversite eğitiminin yıllık 38 bin doları bulduğu 
ABD'yi, 34 bin dolar ile Kanada, 27 bin dolar ile İsviçre ve 
25 bin 500 dolar ile Avustralya takip ediyor. 

55 YIL SONRA ABD'DEN 
KÜBA'YA İLK TARİFELİ UÇAK İNDİ

ABD ile Küba arasında 1961'de kesilen tarifeli ticari 
uçușlar, iki ülkenin ilișkileri normalleștirme kararının 
ardından, bugün yeniden bașladı. Yıllar sonra Florida'nın 
Fort Lauderdale kentinden kalkan uçak, Küba'daki Santa 
Clara'ya indi.

MACAR GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN 
SIĞINMACILARA ŞİDDET

İnsan  Hakları  İzleme  Örgütü  (HRW), Macar güvenlik 
güçlerinin Macaristan-Sırbistan sınırında aralarında kadın 
ve çocukların da bulunduğu sığınmacılara șiddet 
uyguladığını iddia etti.



NİCE AK YILLARA
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AK Parti Genel Bașkanı ve Bașbakan Binali Yıldırım, açılıșını yaptığı “AK 
Parti’nin 15 Yıllık Demokrasi Yolculuğu” sergisine ait anı defterine yazdı.



11AK Parti Eylül 2016     15.YIL

Bugün 14 Ağustos 2016

Milletin Partisi AK Parti 15 yaşında

 15 yıl önce liderimiz R.Tayyip ERDOĞAN’ın önderliğinde kutlu 
yolculuğuna çıkan AK Parti bugün birçok başarılı hizmeti yapmış 
olmanın haklı gururunu yaşıyor. 15 yıla 11 seçim sığdıran ve her 
seçimde başarısına başarı katan partimiz üstüne üstlük 15 Temmuz 

darbe girişimini de başarıyla bastırarak adını demokrasi tarihine altın 
harflerle yazdırmıştır.

Tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.

Nice ak yıllara birlikte...

Binali Yıldırım
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AK PARTİ’NİN 
15 YILLIK 
DEMOKRASİ YOLCULUĞU
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AK Parti Tanıtım ve Medya Bașkanlığı’nın düzenlediği sergide, AK 
Parti’nin 15 yıllık demokrasi tarihinde öne çıkan anların fotoğrafları yer 
aldı.

15. kuruluș yıl dönümü etkinlikleri kapsamında partinin kurucu lideri 
Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Bașkanı ve 
Bașbakan Binali Yıldırım'ın fotoğraflarının bulunduğu "özel hatıra 
pulu" hazırlandı. Ayrıca 15. yıla özel AK Parti rozetleri dağıtıldı.

AK Parti Genel Bașkanı ve Bașbakan Binali Yıldırım 
tarafından AK Parti Genel Merkez’de, AK Parti’nin 15 
Yıllık Demokrasi Yolculuğu sergisi açılıșı yapıldı.



MİLLETİN SESİ 
TÜRKİYE’NİN 

PARTİSİ 

15 
YAŞINDA

AK Parti'nin 15. kuruluș yıl 
dönümü etkinlikleri kapsamında, 
1kilometre uzunluğundaki dev 
Türk Bayrağını tașıyan 6 bin 
vatandaș AK Parti Genel Merkezi 
binasına yürüdü. Beștepe'de, 
Cumhurbașkanlığı Külliyesi 
çevresinde toplanarak yürüyüșe 
bașlayan vatandașlar, 4 metre 
eninde 1 kilometre uzunluğunda 
dev Türk Bayrağı tașıdı
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HER ŞEY
TÜRKİYE İÇİN

16 AK Parti Eylül 2016     15.YIL

AK Parti Genel Bașkanı ve Bașbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin kurulușunun 
15. yıl dönümü dolayısıyla Genel Merkez'de düzenlenen programa katıldı.

Programa 11. Cumhurbașkanı Abdullah 
Gül ve eski Bașbakan Ahmet Davutoğlu 
da katıldı. AK Parti Kurucu Genel 
Bașkanı ve Cumhurbașkanımız Recep 
Tayip Erdoğan, programa video konfe- 
rans ile katılarak alanda toplanan partili- 
lere seslendi.

Türkiye'nin siyasi tarihinde, 14 Ağustos 
2001'de AK Parti'nin kurulmasıyla yeni 
bir sayfa açıldığını belirten Bașbakan 
Binali Yıldırım, milletin partisi AK 
Parti'nin bugün 15 yașında olduğunu, bu 
kutlu hareketin 15 yıl önce "Bismillah" 
diyerek milletin huzuruna çıktığını ifade 
etti.

Bașbakan Yıldırım, AK Parti'nin Kurucu 
Genel Bașkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın, partinin kurulduğu gün 
"Bundan sonra hiçbir șey eskisi gibi 
olmayacak" dediğini anımsatarak, "Bu 
sözün üzerinden 15 yıl geçti. 15 Tem-
muz'da hain FETÖ darbe girișiminin 
püskürtülmesiyle bir kez daha gördük 
ki hiçbir șey eskisi gibi olmadı, olmaya-
cak" diye konuștu.

15 yıl boyunca bir yandan Türkiye'yi 

kalkınma yarıșında ön saflara 
tașıdıklarını, bir yandan da vesayet 
odaklarıyla mücadele ederek bugün-
lere geldiklerini vurgulayan Bașbakan 
Yıldırım, milletin desteği ve duasıyla 
istikbal ve istiklal mücadelesi verdikle- 
rini kaydetti.

Bașbakan Yıldırım, 2002 Kasım seçim-
lerine giderken "Tek bașına, iș bașına" 
dediklerini anımsatarak, konușmasına 
șöyle devam etti:

“Genel bașkanının bile milletvekili 
olması engellenen bir parti olarak ilk 
seçimimizden zaferle çıktık. O gün 
bugün milletin artan güvenine hep 
mazhar olduk. 'Her șey Türkiye için' 
dedik ve her șeyi Türkiye için yaptık. 
Ülkenin tıkanmıș damarlarını bir bir 
aștık. 'İnsanı yașat ki devlet yașasın' 
ilkesiyle hareket ettik. 'Devlet millete 
aittir' dedik, devletle milleti buluștur-
duk, kucaklaștırdık. Diklenmedik ama 
dik durduk. Milli irade karșısında 
hiçbir derin yapı, hiçbir vesayet odağı, 
hiçbir terör örgütünü tanımadık. 
Sayısız ihanetle çarpıșarak bugünlere 
geldik.”
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FETÖ’nün darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda 
düzenlenen "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"nde milyonlar bir araya geldi

270 bin m2

25 bin polis

5 milyon kişi
Yenikapı miting alanı Yenikapı’daki mitinge yaklaşık

katıldı
1 milyon Watt

Alanda 35 kulede toplam

gücünde ses sistemi kuruldu

görev yaptı

Miting alanında

7 bin otobüs
tahsis edildi

Ulaşım için

728 sağlık
personeli görevlendirildi

2,5 milyon
bayrak, 1.5 milyon şapka

dağıtıldı

İBB tarafından

İBB, alanda vatandaşlara 5 milyon su ile 1 milyon gıda dağıttı

Engelli vatandaşlar 
için de 50 adet otobüs 
tahsis edildi

Miting alanı ve çevresinde, denizden sahil güvenlik ve deniz polisi botlarla, 
havadan ise 2 helikopter de gerekli tedbiri aldı
 
Miting alanı ve çevresinde 165 metal dedektörlü kapı, 22 adet x-ray cihazı 
kuruldu

102 adet kara ambulansı, 1 adet deniz ambulansı ile 20 adet itfaiye 
aracı da alanda hazır bulundu

203 tekne 10 vapur
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DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER 
MİTİNGİ

"Türkiye'nin en geniș katılımlı 
mitingi" olarak tarihe geçen miting, 
her siyasi görüșten insanı vatan 
uğrunda "tek yürek" yaptı. 

Cumhurbașkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Bașkanı İsmail 
Kahraman, Bașbakan Binali 
Yıldırım, CHP Genel Bașkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Bașkanı 
Devlet Bahçeli, Yenikapı Miting 
Alanı'nda düzenlenen "Demokrasi 
ve Șehitler Mitingi"ne katıldı. 

Liderler, miting öncesi bir araya 
gelerek samimi bir ortamda sohbet 
ettiler.
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Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen "Demokrasi 
ve Șehitler Mitingi"nde milyonlara seslendi.

Cumhurbașkanı  Erdoğan, "O gece adeta ölümü öldürerek sokakları, meydanları dolduran mil- 
yonlarca vatandașımız içinden șehitlik ve gazilik șerefine nail olanlar, isimlerini tarihe altın 
harflerle yazdırdılar. İnanın bana vatan uğruna verilen mücadelede bu rütbelere ulașabilmek 
her zaman yakalanabilecek, her zaman elde edilebilecek bir ayrıcalık değildir" dedi.
İstiklal Marșı'nın 

"Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Șüheda fıșkıracak, toprağı sıksan șüheda
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda"  

dizelerini okuyan Erdoğan, șunları kaydetti: 

"15 Temmuz gecesi sokakları ve meydanları dolduran kardeșlerimizin her birinin vatanımızın,  
demokrasimizin, özgürlüğümüzün korunmasında katkısı vardır, payı vardır, rolü vardır. Onun 
için diyorum ki 79 milyon olarak hepimizin gazası mübarek olsun. İstanbul'un gazası mübarek 
olsun, Ankara'nın gazası mübarek olsun. Darbe girișimine maruz kalan her șehrimizin gazası 
mübarek olsun" dedi.

Türk milletinin bașka bir millet olduğunu dile getiren Cumhurbașkanı Erdoğan, konușmasını șöyle 
sürdürdü: 

“15 Temmuz, dostlarımıza bu ülkenin sadece siyasi, ekonomik, diplomatik saldırılara değil, 
aynı zamanda askeri sabotajlara karșı da güçlü olduğunu, yıkılmayacağını, rayından çıkmaya-
cağını göstermiștir. Aynı gece Türkiye'nin yerle yeksan olması için ellerini ovușturarak bekle- 
yen düșmanlarımız ise ertesi güne bundan sonra ișlerinin çok daha zor olduğunu görmenin 
kahrıyla uyandılar. Șimdi bugün burada Genelkurmay Bașkanıyla, Yenikapı Meydanı'nda Cum-
hurbașkanıyla, Bașbakanıyla, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi genel 
bașkanlarıyla, 81 vilayetimizdeki her görüșten, her meșrepten insanımızla verdiğimiz șu 
görüntü var ya iște bu görüntü inanın bana ülkemizin düșmanlarını en az 16 Temmuz sabahı 
kadar üzmüștür, kahretmiștir" dedi.
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Bașbakan Binali Yıldırım, Yenikapı Miting 
Alanı'nda düzenlenen Demokrasi ve Șehitler 
Mitingi'nde konuștu.

Bașbakan Yıldırım konușmasına, "Bu Vatan 
Kimin" adlı șiirin, 

“Bu vatan, toprağın kara bağrında 
Sıradağlar gibi duranlarındır; 

Bir tarih boyunca, onun uğrunda 
Kendini tarihe verenlerindir... 

Ardına bakmadan yollara düşen, 
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, 
Huduttan hududa yol bulup koşan, 
Cepheden cepheyi soranlarındır...”

dizelerini okuyarak bașladı.

Bașbakan Yıldırım, "Üzerimizden uçaklar uçtu, 
tanklar caddeleri ișgal etti, asker kıyafetindeki 
teröristler silahlarıyla millete kan kustu. Cum-
hurbașkanımız, Bașkomutanımız milleti mey-
danlara davet etti. Yine selalar okundu, ezan-
lar baștan bașa Türkiye'de yankılandı. İște bu 
aziz millet, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de 81 
vilayette hep birden șunu söyledi, 'Toprağın 
üzerinde șerefsiz yașamaktansa, toprağın 
altında șerefle yatarız, șehit oluruz, gazi 
oluruz'. Çanakkale'de, Kurtuluș Savașı'nda 
destan yazan bu millet, aynı ruhla 15 Temmuz 
destanını da yazdı. 15 Temmuz ikinci Kurtuluș 
Savașı'dır" dedi.
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Dünya basınında 
“Demokrasİ ve Şehİtler Miİtİngİ”

A B D  M E DYA S I

AV R U PA  M E DYA S I

“Dev darbe karșıtı gösteri 
İstanbul sahil kenarını tıka 
basa doldurdu” bașlığını 
kullandı

Ülkedeki birlikteliğe dikkati 
çekerek, muhalefetteki partilerin 
liderlerinin hükümeti destekleyen 
bir gösteride uzun yıllar sonra ilk 
kez yer aldığını vurguladı

Türkiye’de kitlelerin demokrasi 
için bir araya geldiğini yazdı

Mitingi “fevkalede” olarak nitelendirdi

"Türkiye’de darbe karșıtı büyük 
gösteri" bașlığını kullandı

“Darbe karșıtı protestoda yüzbinler 
Erdoğan tezahüratında bulunuyor” üst 
bașlığını tercih etti

Mitingi “İstanbul’daki devasa miting bașladı" 
bașlığıyla duyurdu

Yüzbinlerce insanın “bașkomutanın” davetine 
icabet ettiğini yazarak, organizasyonun bu zamana 
kadar İstanbul'da yapılan “en büyük miting” 
olduğunu vurguladı

“Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti 
üzerine yüzbinlerce insan darbeye 
karșı düzenlenen mitingde bir araya 
geldi” ifadelerini kullandı
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Milyonların katıldığı Yenikapı’daki tarihi “Demokrasi ve Șehitler Mitingi” dünya 
medyasında da geniș yankı buldu

Katar merkezli El-Cezire televizyonu mitingi canlı 
yayınladı, internet sayfasında “Milyonluk demokrasi 
ve șehitler mitingi Türkleri İstanbul’da bir araya 
getirdi” bașlığını kullandı

Suudi Arabistan'ın Londra'dan yayın yapan El-Hayat 
gazetesi: Bașbakan Yıldırım'ın "İstiklal Savașı" 
benzetmesini "İkinci İstiklal Savașı kutlamasında 
İstanbul'da insan seli" șeklinde manșetine tașıdı

Londra merkezli El-Kuds el-Arabi Gazetesi: 
"İstanbul'daki milyonluk gösteri, halk ve 
muhalefeti Erdoğan'ın arkasında birleștirdi" 
bașlığıyla birinci sayfadan duyurdu

Dubai merkezli el-Arabiyye televizyonu: Erdoğan'ın 
idam yasasının çıkmasına ilișkin "meclis böyle bir 
karar verirse onarım" ifadelerini bașlığa tașıdı

A R A P  M E DYA S I

M İ T İ N G  S İ N G A P U R ,  Ç İ N  V E  E N D O N E Z YA ' DA  DA  YA N K I  B U L D U

Straits Times (Singapur): Mitingi "Erdoğan'ın 
Darbeden Sonra Güç Gösterisi" bașlığıyla 

verdi

Çin’in resmi haber ajansı Șinhua: "Çok partili 
katılımın sağlandığı demokrasi mitinginde, 

ellerinde Türk bayrağı sallayan halk, 
meydanı kızıl bir okyanusa çevirdi.”
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Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Otoyol ve Bağlantı 
Yolları Açılıș Töreni'nde yaptığı konușmada, konukları selamlayarak, açılıșı yapılan 
köprünün ve otoyolun İstanbul'a, ülkeye, millete, Avrupa ve Asya kıtalarına, tüm insanlığa 
hayırlı olmasını diledi.
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“BU MİLLETE İŞTE BUNLAR YAKIŞIR”

Köprünün projesinin hazırlanmasından inșasına 
kadar tüm așamalarında emeği geçen bakanları, 
bürokratları, yüklenici firmaları, mühendisleri ve 
ișçileri tebrik eden Cumhurbașkanı Erdoğan, bu 
süreçte 3 bașbakan ve bir de 11.Cumhurbașkanı 
Abdullah Gül ile çalıștıklarını, temeli Gül ile birlikte 
attıklarını söyledi.

Cumhurbașkanı Erdoğan, kendisinin o zaman 
Bașbakan, Ulaștırma Denizcilik ve Haberleșme 
Bakanı'nın da Bașbakan Binali Yıldırım olduğunu 
anımsatarak, büyük bir coșkuyla temel atıldığını 
anlattı.

Dalga geçenler, istihza edenler ve "Yaptırmaya-
cağız" diyenlerin olduğunu dile getiren Cumhur-
bașkanı Erdoğan, buralara gelip gösteriler 

yapıldığını, ancak kendilerinin "Bu yoldan 
dönmek yok, yapacağız." dediklerini kaydetti.

Cumhurbașkanı  Erdoğan, șimdi ise köprünün 
açılıșının vatandașlarla yapıldığını belirterek, șöyle 
devam etti:

"Bu gurur duyulası milletimizle yapıyoruz. Siz, 
farklısınız. Siz, tankların, topların, helikopterlerin 
F16'ların önünde duran bir milletsiniz. Siz onlara 
prim vermediniz. Size de bu eserler yakıșırdı. 
Birinci köprü, 15 Temmuz Șehitler Köprüsü oldu. 
Onun adını siz koydunuz. İkinci köprü, Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü. Șimdi de Yavuz Sultan 
Köprüsü'nü açıyoruz. Bu millete iște bunlar 
yakıșır” dedi.
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Bașbakan Yıldırım, katılımcılara "En güzel 
eserleri, en güzel köprüleri, Marmaray gibi 
tünelleri yapmak da size yakıșır, sizin evlat-
larınıza yakıșır, Tayyip Erdoğan ve 
arkadașlarına yakıșır" șeklinde seslendi.
  
Bașbakan Yıldırım, köprünün temelinin 3 yıl 
önce atıldığını anımsatarak, "Değerli İstan-
bullular, 29 Mayıs 2013'te, burada bu 

"Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratları-
na, "Biz sizinle gurur duyuyoruz" karșılığını 
veren Bașbakan Yıldırım, sözlerini șöyle 
sürdürdü:

"O büyük padișah ne diyor biliyor musunuz? 
'Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehli- 
keye, korkaklıksa ölüme götürür.' Eğer biz 
korksaydık, bu aziz millet korksaydı, 15 

Temmuz gecesi bir daha aydınlanmayacaktı 
ama Recep Tayyip Erdoğan, 'inin meydan-
lara' dedi, 79 milyon indi meydanlara ve 
Türkiye'nin geleceğini aydınlattınız. Allah 
sizden razı olsun” dedi.

Törene Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge 
Ivanov ve eşi Maja İvanov da katıldı.

Bașbakan Binali Yıldırım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılıș törenindeki 
konușmasında, açılıșı yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün sadece bir 
köprü değil aynı zamanda bir sanat eseri, bir mühendislik harikası, dünyanın en 
geniș köprüsü, üzerinden demiryolu geçen en uzun köprü olduğunu aktardı. 
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“CESARET İNSANI ZAFERE TAŞIR”

köprünün temelini attık. 11. dönem Cumhur-
bașkanımız Abdullah Gül Bey ve Cumhur-
bașkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da 
bulunduğu o büyük günde dedik ki 'bu 
köprü 3 yılda bitecek.' 2 yıl sonra gazetenin 
birinde, 'köprüden geriye 2 tane kule kaldı...' 
yazdılar. Bugün o bașlıkları atanlar, gelsinler 
İstanbul'un köprüsünü görsünler. Yavuz 
Sultan Selim'i görsünler" diye konuștu. 
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Temmuz gecesi bir daha aydınlanmayacaktı 
ama Recep Tayyip Erdoğan, 'inin meydan-
lara' dedi, 79 milyon indi meydanlara ve 
Türkiye'nin geleceğini aydınlattınız. Allah 
sizden razı olsun” dedi.

Törene Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge 
Ivanov ve eşi Maja İvanov da katıldı.
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İstanbul Boğazının üçüncü incisi Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü 26 Ağustos’ta açıldı.

BOĞAZIN YENİ İNCİSİ 
YAVUZ SULTAN SELİM
KÖPRÜSÜ
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Üzerinde toplam 10 şerit bulunuyor
gidiş ve geliş 4’er karayolu, 2 demiryolu şeridi

Dünyanın en geniş köprüsü

Üzerinde raylı sistem bulunan dünyanın en uzun asma köprüsü

İSTANBUL

YAVUZ SULTAN
SELİM KÖPRÜSÜ

ASYA

AVRUPA

Kule yüksekliği
322 m

Genişliği
59 m

Toplam uzunluğu
2 164 m
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Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki terör saldırısında yaralanan 
ve tedavileri devam eden vatandașları hastanede ziyaret etti.

"AKITTIKLARI KANDA 
BOĞULACAKLAR"
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Gaziantep'e taziye ziyareti için geldiğini belirten Cumhurbașkanı Erdoğan, 
"20 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep terörün en alçak yüzüne maruz 

kaldı. Terör 14 yașında bir çocuğu intihar bombacısı olarak kullanıp 
Akdere Mahalle'mizdeki bir kına gecesinde adeta kan akıttı, canlar aldı" 

ifadesini kullandı.

Saldırıda 34'ü çocuk 54 vatandașın hayatını kaybettiğini, 44'ü çocuk 94 
vatandașın da yaralandığını anımsatan Cumhurbașkanı Erdoğan, "Saldırı 

öylesine vahșiydi ki hala kimliği tespit edilemeyen mevtalarımız var" 
dedi.

 "Akıttıkları Kanda Mutlaka Boğulacaklar"

Cumhurbașkanı Erdoğan, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, 
ailelerine bașsağlığı ve yaralılara acil șifalar diledi. Cumhurbașkanı 

Erdoğan, "Saldırıda vefat edenlerin yakınlarıyla birlikte tüm Türkiye'nin, 
tüm Gaziantep'in bașı sağolsun. Bir çocuğu kullanarak, çocukları, 

bebekleri, masum insanları katledecek kadar gözü dönen bu hainler 
akıttıkları kanda mutlaka boğulacaklardır" diye konuștu.

Cumhurbașkanı Erdoğan, "Gaziantep PKK'ya boyun eğdi mi? DAİȘ canlı 
bombayla saldırdı, boyun eğdi mi? Onlar hep șehit oldu. Gaziantep 

DAİȘ'e boyun eğmedi. Ama șimdi sesleniyorum, burada, nerede olurlar-
sa olsunlar, onların da inlerine gireceğiz, onları da neredeyseler çıkarta-

cağız" dedi.

Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep 15 Temmuz 
Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen "Birlik, Beraberlik ve 

Kardeșlik Mitingi"ne katılarak vatandașlara hitap etti. 
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Şırnak
Siirt

Bitlis Van
Diyarbakır

Bingöl

Elazığ

Mardin

DARBE GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU 
PKK KANLI SALDIRILARINI ARTIRDI

Artvin

Güvenlik görevlisi
şehit oldu. (39 polis, 37 asker ve
9 köy korucusu)85sivil19 yaşamını yitirdi 600 ’ü aşkın

kişi yaralandı

15 TEMMUZ’DAN BU YANA PKK SALDIRILARINDA

FETÖ ile iş birliği deşifre edilen PKK, 15 Temmuz'daki hain darbe 

girişiminin başarısız olmasının ardından güvenlik güçlerini ve sivilleri 

hedef alan kanlı saldırılarını daha da artırdı
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25 TEMMUZ
Derik’te düzenlenen 
bombalı saldırıda 3 polis 
şehit oldu

27 TEMMUZ
Siirt'te zırhlı askeri aracın 
geçişi sırasında menfeze 
yerleştirilen patlayıcının 
infilak etmesi sonucu 3 
asker şehit düştü

10 AĞUSTOS
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 
polis servis aracına bombalı 
araçla düzenlenen saldırıda 
5 kişi hayatını kaybetti, 5'i 
polis 12 kişi yaralandı

24 AĞUSTOS
Diyarbakır-Bingöl 
Karayolu'nun güvenliğini 
sağlayan timlere düzenlenen 
silahlı saldırıda 5 asker şehit 
oldu, 1 asker yaralandı

25 AĞUSTOS
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna 
Artvin’de silahlı saldırıda 
bulunuldu. Saldırıda 1 asker 
şehit oldu, 2 asker yaralandı

26 AĞUSTOS
Cizre’de polis kontrol 
noktasına bomba yüklü 
araçla düzenlenen saldırıda, 
11 polis şehit oldu 78 kişi 
yaralandı

13 AĞUSTOS
Şırnak'ın Beytüşşebap 
ilçesinde teröristlerce kaçırılan 
Beytüşşebap AK Parti İlçe 
Gençlik Kolları Başkanı Naci 
Adıyaman'ın cesedi bulundu

15 AĞUSTOS
Diyarbakır’da Bölge Trafik 
Denetleme İstasyonu'na 
bomba yüklü araçla 
düzenlenen saldırıda, 5'i 
polis 7 kişi şehit oldu, 7'si 
polis 45 kişi yaralandı

17 AĞUSTOS
Van'da Polisevi ve Polis 
Merkezine patlayıcı yüklü 
araçla düzenlenen 
saldırıda 2’si polis 4 kişi 
yaşamını yitirdi

22 AĞUSTOS
Bingöl'de Ortaçanak köyü 
bölgesinde düzenlenen 
silahlı saldırıda 3 güvenlik 
görevlisi şehit oldu

18 AĞUSTOS
Elazığ'da İl Emniyet 
Müdürlüğüne bomba yüklü 
araçla düzenlenen saldırıda 
3 polis şehit oldu, 217 kişi 
yaralandı

Bitlis'in Hizan ilçesi 
kırsalında düzenlenen 
saldırıda 4 güvenlik 
görevlisi şehit oldu, 7 asker 
yaralandı

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN 15 TEMMUZ'DAN SONRA 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRILARDAN BAZILARI
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AZEZ-CERABLUS HATTI BİRLEŞTİ
DAEŞ’İN SINIRLA TEMASI KESİLDİ
AZEZ-CERABLUS HATTI BİRLEŞTİ
DAEŞ’İN SINIRLA TEMASI KESİLDİ

REJİM GÜÇLERİ DAEŞ ÖSO (ÖZGÜR SURİYE ORDUSU)PYD/PKK (SDG)

DAEŞ'in Türkiye sınırıyla teması kesildi

Güvenlik kuşağının genişletilmesi bekleniyor

Harekatın 12. gününde ÖSO’nun DAEŞ’den kurtadığı alan 600 km2 ulaştı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda TSK desteğiyle DAEŞ'e karşı ilerleyen ÖSO, 
Azez-Cerablus hattını birleştirdi
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MÜNBİÇ

CERABLUS

KARKAMIŞ

ELBEYLİ

AZEZ

TÜRKİYE
G A Z İ A N T E P

K İ L İ S

Sacu Nehri

F I R A T
 N

E
H

R
İ

ÇOBANBEY

24 AĞUSTOS ÖNCESİ
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CERABLUS'TA ÇOCUKLARIN 

"ÖZGÜRLÜK"
SEVİNCİ

TSK Müșterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon Hava 
Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus 
bölgesinde terör tehditlerine karșı yürütülen Fırat Kalkanı 
Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu, Cerablus'ta 
kontrolü tamamen ele geçirdi. 

Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü ele geçirdiği 
Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde daha 
güvenli bir hayata kavuștuklarını belirten çocuklar, mutlu-
luklarını askerlerle paylaștı.
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Surİye sınırı modüler
duvarla daha güvenlİ olacak

HATAY HATAY

TSK Müșterek Özel Görev 
Kuvveti ve Koalisyon Hava 
Kuvvetleri, Fırat Kalkanı 
Harekatıyla sınırın Suriye    
kesiminde, beton bariyerler 
döșeyerek de Türkiye 
tarafında güvenliği en üst 
düzeye çıkarıyor

Gaziantep'in Karkamıș 
ilçesi ile Șanlıurfa'nın Suruç 
kesimi arasında faaliyetini 
sürdüren birlikler, modüler 
duvarları yerleștiriyor

Duvar, 3,6 metre yüksekliğinde 
ve üzerinden teller geçecek

12 AK Parti Eylül 2016     15.YIL

Surİye sınırı modüler
duvarla daha güvenlİ olacak

HATAY HATAY

TSK Müșterek Özel Görev 
Kuvveti ve Koalisyon Hava 
Kuvvetleri, Fırat Kalkanı 
Harekatıyla sınırın Suriye    
kesiminde, beton bariyerler 
döșeyerek de Türkiye 
tarafında güvenliği en üst 
düzeye çıkarıyor

Gaziantep'in Karkamıș 
ilçesi ile Șanlıurfa'nın Suruç 
kesimi arasında faaliyetini 
sürdüren birlikler, modüler 
duvarları yerleștiriyor

Duvar, 3,6 metre yüksekliğinde 
ve üzerinden teller geçecek

44 AK Parti Eylül 2016     15.YIL



G.ANTEP

SURİYE

KİLİS

ŞANLIURFA

TÜRKİYE

MARDİN
ŞIRNAK

Karkamış Suruç

HATAY
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12AK Parti Eylül 2016     15.YIL

G.ANTEP

SURİYE

KİLİS

ŞANLIURFA

TÜRKİYE

MARDİN
ŞIRNAK

Karkamış Suruç

HATAY

G.ANTEP

SURİYE

KİLİS

ŞANLIURFA

TÜRKİYE

MARDİN
ŞIRNAK

Karkamış Suruç

45AK Parti Eylül 2016     15.YIL



46 AK Parti Eylül 2016     15.YIL



Suriye'de rejim ya da Rus uçakları tarafından Halep'in El Katerji 
mahallesindeki sivil yerleșim yerine düzenlenen saldırıda 5 yașındaki 

Ümran Daknes yaralandı. Yıkılan binanın enkazından yaralı olarak 
kurtarılan Daknes, sivil savunma ekipleri tarafından bindirildiği ambu-

lansta sahra hastanesine götürülmek üzere bekledi.  Ambulansın 
hareket etmesinin beklendiği sırada Ümran’ın etrafına bakıșları 

yürekleri sızlattı.
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AĞUSTOS
ZAFER BAYRAMI30

Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
Atatürk'ün mozolesine, üzerinde ay yıldız moti-
fleri bulunan çelenk bırakmasının ve saygı 
durușunda bulunulmasının ardından İstiklal 
Marșı okundu. 

Cumhurbașkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha 
sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbașkanı 

Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve 
deftere yazdığı metni okudu. 

Cumhurbașkanı Erdoğan, șunları kaydetti: 

"Aziz Atatürk, bugün Büyük Zafer'in 94. yıl dönümünü 
millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla yad 
ediyoruz. Tüm yokluk, yoksunluk ve zorluklara 

rağmen Kurtuluș Savașı'mızı Büyük Zafer’e ulaștıran 
azim ve inançla emanetiniz olan Cumhuriyetimizi 
payidar kılmak için var gücümüzle çalıșıyoruz. 
Ülkemizi bu kutlu yürüyüșünden alıkoymak isteyen 
terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan ihanet 
çetelerini bozguna uğratarak birlik, beraberlik ve 
dayanıșma içinde istikbal mücadelemizi 
sürdürüyoruz. 
Bu yıl hayata geçirdiğimiz Osman Gazi Köprüsü ve 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi ülkemizin gurur 
kaynağı olan tarihi projeler mücadele azmimizin bir 
tezahürüdür. Aziz milletimizin, tıpkı 94 yıl önce 
olduğu gibi tüm farklılıklarını bir tarafa bırakarak 15 
Temmuz gecesi ortaya koyduğu irade, en büyük 
güven kaynağımızdır. Zat-ı alinizin ve aziz șehitlerim-
izin bizlere emaneti olan bu vatanı canımız pahasına 
korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz. Ruhun 
șad olsun."
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Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
Atatürk'ün mozolesine, üzerinde ay yıldız moti-
fleri bulunan çelenk bırakmasının ve saygı 
durușunda bulunulmasının ardından İstiklal 
Marșı okundu. 

Cumhurbașkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha 
sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbașkanı 

Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve 
deftere yazdığı metni okudu. 

Cumhurbașkanı Erdoğan, șunları kaydetti: 

"Aziz Atatürk, bugün Büyük Zafer'in 94. yıl dönümünü 
millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla yad 
ediyoruz. Tüm yokluk, yoksunluk ve zorluklara 

rağmen Kurtuluș Savașı'mızı Büyük Zafer’e ulaștıran 
azim ve inançla emanetiniz olan Cumhuriyetimizi 
payidar kılmak için var gücümüzle çalıșıyoruz. 
Ülkemizi bu kutlu yürüyüșünden alıkoymak isteyen 
terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan ihanet 
çetelerini bozguna uğratarak birlik, beraberlik ve 
dayanıșma içinde istikbal mücadelemizi 
sürdürüyoruz. 
Bu yıl hayata geçirdiğimiz Osman Gazi Köprüsü ve 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi ülkemizin gurur 
kaynağı olan tarihi projeler mücadele azmimizin bir 
tezahürüdür. Aziz milletimizin, tıpkı 94 yıl önce 
olduğu gibi tüm farklılıklarını bir tarafa bırakarak 15 
Temmuz gecesi ortaya koyduğu irade, en büyük 
güven kaynağımızdır. Zat-ı alinizin ve aziz șehitlerim-
izin bizlere emaneti olan bu vatanı canımız pahasına 
korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz. Ruhun 
șad olsun."
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Türkiye’nin halk oyuyla seçilen ilk Cumhur-

bașkanı Erdoğan, görevinin ikinci yılında, ülkeyi 

karanlığa mahkum etmek isteyen darbe giriși-

mini milletin desteğiyle önleyerek tarihe geçti. 

Cumhurbașkanı Erdoğan, görevinin ilk yılında 

olduğu gibi ikinci yılında da koșan ve ter döken 

Cumhurbașkanı oldu.

TÜRKİYE’NİN

HALK OYUYLA SEÇİLEN İLK CUMHURBAŞKANI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
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Cumhurbașkanı Erdoğan, görevinin ikinci yılında, ülkeyi karanlığa mahkum etmek isteyen 15 Temmuz darbe giriși-
mini milletin desteğiyle önleyerek tarihe geçti

türkİYE’Yİ KARANLIK gÜÇLERE TESLİM ETMEYEN LİDER

Fetullahçı teröristlerin darbe girișiminin akamete uğramasında en önemli rolü üstlenen vatandașlar, Erdoğan’ın 
darbe girișimi gecesi yaptığı çağrı üzerine tüm șehirlerin meydanlarını doldurdu

demokrasİ nöbetlerİ

Yenikapı’da 7 Ağustos’ta gerçekleștirilen “Demokrasi ve Șehitler Mitingi”ne yaklașık 5 milyon kiși katıldı

“dEMOKRASİ VE ŞEHİTLER MİTİNGİ”

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girișiminin ardından AK Parti Genel Bașkanı ve Bașbakan Yıldırım, CHP Genel Bașkanı 
Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Bașkanı Bahçeli’nin katılımıyla, Cumhurbașkanlığı Külliyesi’nde bir toplantı gerçekleștirdi

KÜLLİYE’DE TARİHİ BULUŞMA

Erdoğan, 2016’da ikisi ABD’ye olmak üzere toplam 16 ülkeye ziyaret gerçekleștirdi. Üç ülkeyi kapsayan Latin Ameri-
ka ziyareti kapsamında gittiği Peru ve Ekvator, ilk kez Cumhurbașkanı düzeyinde ziyaret edildi. Fildiși Sahili, Gine ve 
Uganda’yı ziyaret eden ilk Cumhurbașkanı oldu

KOŞAN VE TER DÖKEN CUMHURBAŞKANI

Erdoğan, yurt içinde de yoğun mesai yaptı. Erdoğan, il ziyaretleri kapsamında, Cumhurbașkanı olarak, Kilis, Malat-
ya, Mardin, Ağrı, Ardahan, Adana, Antalya, Yozgat, çanakkale ve Burdur olmak üzere birçok ile gitti

yurt İÇİ ZİYARETLER

Erdoğan’ın görev süresinin ikinci yılında Türkiye, G20 zirvesine ev sahipliği yaptı. İstanbul’da ilk kez BM Dünya 
İnsani Zirvesi düzenlendi. Zirveye, 180’in üzerinde ülke, uluslararası kurum ve kurulușun temsilcileri ve 60’a yakın 
ülkenin devlet ve hükümet bașkanı katıldı

zİRVELERE EV SAHİPLİĞİ YAPILDI

Erdoğan’ın konukları arasında, Kazakistan Cumhurbașkanı Nazarbayev, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbașkanı 
Ruhani, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, Romanya Cumhurbașkanı Klaus lohannis, Azerbaycan Cum-
hurbașkanı Aliyev ile Ukrayna Devlet Bașkanı Poroșenko yer aldı

ağırlanan konuklar

Erdoğan’ın en önemli verdiği organizasyonlardan biri de Antalya’da gerçekleștirilen EXPO 2016 oldu. Erdoğan’ın 
milli proje olarak gördüğü 2016 EXPO Antalya, 1990’da Osaka’da düzenlenen organizasyonun ardından en yüksek 
katılımlı sergi oldu

expo 2016 antalya

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan Osmangazi Köprüsü 30 Haziran’da, 
Türkiye ve dünya mühendislik tarihi için büyük bir kilometre tașı olma niteliğindeki Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 
Kuzey Çevre Otoyolu 26 Ağustos’ta Cumhurbașkanı Erdoğan’ın da katıldığı törenle açıldı

yatırımlara öncülük ettİ
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“BU SALONLAR HERKESE AÇIK MEKANLARDIR”
Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beștepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleștirilen Adli Yıl 
Açılıș Törenine katıldı. Cumhurbașkanı Erdoğan, törene katılan Bașbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi 
Bașkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Bașkanı İsmail Rüștü Cirit ve MHP Genel Bașkanı Devlet Bahçeli ile bir süre 
sohbet etti.

2016-2017 adli yılının Türkiye'ye, millete ve adalet teșkilatına hayırlı olmasını dileyen Cumhurbașkanı Erdoğan, 
"Sözlerimin hemen bașında bir hususa açıklık getirmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz bu mekan elbette 
Cumhurbașkanlığı Külliyesi'nin bir parçasıdır ancak bu mekan tıpkı aynı avlu içindeki camimiz, bulunduğumuz 
yerin hemen așağısına inșa edilmekte olan Cumhurbașkanlığı Kütüphanesi ki 5 milyon ciltli bir kütüphane 
olacak, 24 saat tüm insanımıza, halkımıza hizmet verecek. Șu anda inșaatı bașlamıș durumda. Çok amaçlı 
salonumuz ki burası sergi salonlarından aynı zamanda olușan, büyük toplantıları orada yapabileceğiz. 
Herkese açık mekanlardır" ifadesini kullandı.
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Adalet kelimesinin kökenini olușturan, "adl"in ifadesinin "bir șeyi doğru yere koymak, düzeltmek" anlamına 
geldiğini anlatan Cumhurbașkanı Erdoğan, "Yani adalet, herkese hakkını teslim etmek, bunun için de 
gerekiyorsa eğriyi düzeltmektir. Bu durumda adaletsizlik de 'bir kimseye hakkı olmayanı vermek', bir bașka 
ifadeyle 'eğriyi düzeltmeden bırakmak' anlamını tașıyor. Bu tıpkı gülü sulamakla dikeni sulamak arasındaki 
fark kadar önemli, belirgin ve aynı zamanda ince bir çizgidir" dedi.

Cumhurbașkanı Erdoğan, yeni adli yılda yüksek yargı organlarından kürsülere kadar adalet teșkilatındaki tüm 
kademelerde görev yapan hakim, savcı ve avukatların adaleti tesis etmek için her zamankinden daha çok 
çalıșacağından hiç șüphe duymadığını vurgulayarak, "FETÖ operasyonları kapsamında 15 Temmuz'dan beri 
gözaltına alınan 3 bin 495 hakim ve savcının adalet teșkilatımızda herhangi bir zaafa yol açmayacağına, tam 
tersine gerçek adaletin tesisi konusunda ciddi bir rahatlama sağlayacağına inanıyorum" diye konuștu.
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DEMOKRASİ NÖBETLERİNİN MİNİK SEMBOLÜ

DÜZCE’Lİ UTKU ENES
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AK PARTİ İL TEŞKİLATLARIMIZDAN



15 Temmuz hain FETÖ/PDY terör örgütünün 
darbe girișimi sonrasında tüm Türkiye 7’den 
70’e meydanlara çıkarak demokrasi nöbetine 
katıldı. Düzce’de demokrasi nöbetine oyuncak 
kamyonuna taktığı Türk bayrağı ile katılan 4 
yașındaki Utku Enes Mandıralı, demokrasi 
nöbetlerinin sembollerinden oldu. Gencinden 
yașlısına, çocuğundan kadınına kadar 

toplumun her kesiminin demokrasi meydanlarını 
boș bırakmaması hainlere geçit vermezken, 4 
yașındaki Utku Enes Mandıralı’ın vatan bilinci 
sosyal medyada geniș yankı uyandırdı. Utku 
Enes’in sosyal medyada fenomen olmasının 
ardından Düzce AK Parti Teșkilatı, Düzce’deki 
bazı dernekler ve Düzce eski Valisi minik Utku’ya 
daha büyük kamyon ve bisiklet hediye etti.
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İsrail'in Temmuz 2014'te Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında füze isabet etmesi 
sonucu evleri yıkılan  ve göçük altından çıkarılan Filistinli Hanan Abdulgafur, (19) 
yașadığı sıkıntılı günlere rağmen eğitim hayatından ödün vermedi ve hayallerini 
süsleyen tıp fakültesini kazandı. 

İSRAİL SALDIRILARINDA HAYALLERİ "YIKILMAYAN" GAZZELİ GENÇ KIZ
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Han Yunus'ta ailesiyle birlikte yașadığı yer İsrail 
füzeleri tarafından hedef alındığında henüz lise 
son sınıf öğrencisi olan Hanan, evlerinin yerle bir 
olduğu ve kendisinin de  beș dakikadan fazla 
göçük altında kaldığını söyledi. 

Gazzeli  Hanan, göçük altında yașadığı duygu-
ları, "Ürkütücü anlardı, hatırlamak dahi istemi-
yorum, tamamen unutmak istiyorum." sözle- 
riyle ifade etti.   
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ATİNA'NIN
YERALTI

MESCİTLERİ
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Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde, cami bulunmayan tek bașkent olan Atina'da Müslümanlar, namazlarını mescide 
dönüștürülen garaj ve bodrum katlarında kılıyor. Göçmenlerin Avrupa Birliği'ne giriș noktası olan Yunanistan'da 
Müslüman nüfusunda artıș yașanırken hükümet üzerinde cami yapımına yönelik baskı da artıyor. Yunan Meclisi, 
buna yönelik son olarak yaklașık 1 milyon avroluk ödeneği ayıran yasa tasarısını onayladı. 5 milyon nüfuslu 
bașkentte 300 bin Müslüman bulunuyor. Bazı mescitlerde çocuklara Kur'an-ı Kerim dersi ve din eğitimi 
veriliyor.

59AK Parti Eylül 2016     15.YIL



KISA SÜRELİ
GÜLÜMSEME
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Birleșmiș Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) 
abluka altında yașayan Gazzeli çocukların sıkıntılarını hafifletmek 
amacıyla düzenlediği yaz kampları sona erdi.

"Eğlenceli Oyunlar" isimli yaz kamplarının kapanıș töreni, Gazze Șeri-
di'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde bir okulda gerçekleștirildi. 
Törende, Gazzeli çocuklar Filistin geleneksel müzik, dans ve oyunlarıy-
la eğlenceli saatler geçirdi. 
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SÜRÜLERİN ZORLU YOLCULUĞU
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde yaz aylarında hayvanlarını otlatmak 
için yüksek kesimlere çıkan yaylacılar, her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler 
halinde köyüne getiriyor. Sağım ișlemi gerçekleștikten sonra sönmüș bir volkanik 
dağ olan ve Türkiye'nin en büyük volkanik gölünün üzerinde bulunduğu Nemrut 
dağının eteklerine yayla yolculuğu bașlıyor. Akșama doğru yüksek yaylara çıkan 
sürülerin tozlu vadilerden geçmesi gün batımı ile birlikte kızıl renge bürünüyor.
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Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 
Etnospor Kültür Festivali etkinlikleri, Küçükçekmece'deki 
Bezirganbahçe Meydanı'nda gerçekleștirildi. Festivalin son 
gününde 'Atlı Okçuluk' ve ''Cirit'' dalında yarıșan sporcular gösteri 
yaptı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Bașkanı Bilal 
Erdoğan ile İçișleri Bakanı Süleyman Soylu ''mas güreși'' yaptı.

65AK Parti Eylül 2016     15.YIL



Türkiye, ABD'nin zirvede tamamladığı Rio 2016'daki altın 
madalya sıralamasında 41'inci, toplam madalya listesinde 
ise 34'üncü oldu

Rio 2016 Türkiye’nin, tarihinde en 
çok madalya aldığı 4. organizasyon 
oldu (Londra 1948 (12), Atina 2004 
(11), Roma 1960 (9), Rio 2016 (8)

Türkiye, olimpiyat tarihinde 
kazandığı madalya sayısını 94'e 
yükseltti.(39 altın, 28 gümüș, 27 
bronz)

Rio'da en çok madalya kazanan 
branș olan güreș, (5 madalya) 1964 
Tokyo Olimpiyatları'ndan bu yana en 
bașarılı performansını sergiledi

TÜRKİYE’NİN RİO’DA KAZANDIĞI MADALYALAR

TAHA AKGÜL
(serbest stil 125 kiloda altın)

GÜREŞ
RIZA KAYAALP

(grekoromen 130 kiloda gümüş)

GÜREŞ

OLYMPIC
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SELİM YAŞAR
(serbest stil 86 kiloda gümüş)

GÜREŞ

DANİYAR İSMAYİLOV
(erkekler 69 kiloda gümüş)

HALTER

SONER DEMİRTAŞ
(serbest stil 74 kiloda bronz)

GÜREŞ

CENK İLDEM
(grekoromen 98 kiloda bronz)

GÜREŞ

NUR TATAR
(kadınlar 67 kiloda bronz)

TEKVANDO

Y. COPELLO ESCOBAR
(erkekler 400 metre engelli bronz)

ATLETİZM
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AR-GE’DE YENİ UFUKLARAR-GE’DE YENİ UFUKLAR
AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Bașkanlığının ev sahipliğinde "Ar-Ge Vizyon Bulușmaları"nın ilki, Hidiv Kasrı'nda 
"Ar-Ge'de Yeni Ufuklar" bașlığıyla düzenlendi.

AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı Nükhet Hotar, toplantının açılıșındaki konușmasında, parti tüzüğünün Ar-Ge 
Bașkanlığına verdiği görevlere değinerek, politikaları en iyi șekilde olușturabilmek adına Ar-Ge çalıșmalarını önem-
sediklerini ifade etti.

Ülkelerin gelișmișlik düzeylerinin, yaptıkları Ar-Ge harcamalarıyla da ölçüldüğünü dile getiren Hotar, Türkiye'de 10 yıl 
önce binde 1'ler düzeyindeki Ar-Ge harcamalarının, bu yıl yüzde 1-1,5 seviyesine eriștiğini hatırlattı.

"Kütüphanemizde 15 Temmuz Șehitler Günü Köșesi olușturuyoruz"

Nükhet Hotar, 15 Temmuz darbe girișimine değinirken, "AK Partimizin 20 bin eseri așan bir kütüphanesi var. 
Kütüphanemizde 15 Temmuz Șehitler Günü Köșesi olușturuyoruz. Bu köșeye de bireysel olarak çok fazla sayıda 
doküman talep ettik. Șu ana kadar bile bize gelen gerek görüntülü gerekse yazılı o kadar çok șey var ki... Çok 
orijinal, çok özel, çok inanılmaz görüntüler ve yazılar var. Onlara baktığınız zaman inanmanın çok zor olduğu, 
gördüğünüz, idrakine vardığınız zaman ne kadar büyük bir tehlike ve hainlikle karșı karșıya olduğumuzu 
gördüğümüz bir dalgayı inșallah atlattık." diye konuștu.
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15 Temmuz darbe girișimi itibariyle Kadınlar vatan savunmasında da ön saflarda yer aldı. Ardından ülke çapında 
gerçekleștirilen Demokrasi Nöbetlerinde de meydanlardan ayrılmadılar. Kadın Kolları olarak 'Kadın Kahraman-
larımızı' ve 'Çocuk Kahramanlarımızı' konu alan; kadın ve çocuk gazi ve șehitlerin kahramanlık hikayeleri kısa 
filmlerle anlatıldı. Ancak yapılacak hiçbir șey kahramanlıkları ile bizlere 'Vatan' bırakan șehit ve gazilerimizi anlatmaya 
yetmeyecektir. Vatan ve Millet sizlere minnettar...



81 İLDE ‘’MİLLİ İRADENİN YÜKSELİŞİ’’ SERGİSİ81 İLDE ‘’MİLLİ İRADENİN YÜKSELİŞİ’’ SERGİSİ

15 Temmuz gecesinin fotoğraflarla anlatıldığı sergiler, tüm yurtta demokrasi nöbetlerinin tutulduğu meydanlarda            
sergilenmeye bașladı. Fotoğraflarla milli irade destanın anlatıldığı ve her ilin kendi meydanlarından görüntüleri de 
ekleyerek zenginleștirdiği sergiler  yoğun ilgi ile karșılanırken, AK Parti Çevre, Șehir ve Kültür’den sorumlu Genel 
Bașkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan; “Milli İradenin Yükseliși” sergisinin ilk geceden itibaren 
verilen kahramanlık mücadelesinin ve meydanlarda tutulan demokrasi nöbetlerinin fotoğraflarla olușturulmuș 
hikayesini yansıttığını ve ayrıca bu destanın kahramanlarını yarınlara tașıyacak ortak bir hafıza olușturduğunu’ 
söyledi.

AK Parti Çevre, Șehir ve Kültür Bașkanlığı, 15 Temmuz gecesi yükselen 
demokrasi ve kahramanlık mücadelesini meydanlara tașıdı.

AK Parti Çevre, Șehir ve Kültür Bașkanlığı, 15 Temmuz gecesi yükselen 
demokrasi ve kahramanlık mücadelesini meydanlara tașıdı.
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