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Cevdet YILMAZ
Tanıtım ve 
Medyadan Sorumlu
Genel Başkan 
Yardımcısı

AK Parti iktidara geldiğinde milli gelir 230 milyar dolar düzeyindeydi. Nüfus 66 
milyon ve kiși bașına düșen milli gelir de 3 bin - 3 bin 500 dolar seviyesindeydi.

Küresel krize rağmen geçen yıl milli gelirimiz 720 milyar dolar oldu. Milli gelirimizi 3 
kattan fazla artırdık ve dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki yerimizi sağlam-
laștırdık. Kiși bașına gelirde ise 3 bin 500 dolardan kurdaki hareketlere rağmen 9 bin 
doların üzerine ulaștık. 

Eskiden 'enflasyon canavarı' diye resimler çizilirdi. Yıllar yılı enflasyonla yașadık. AK 
Parti iktidara geldiğinde enflasyon yüzde 30 civarlarındaydı. Șimdi yüzde 7'lerde 
ama biz bunu da yüksek buluyoruz. Hedefimiz ise yüzde 5 ve altını yakalamak.
 
Faiz ödemelerinde ise, 2002 yılında topladığımız vergilerin yüzde 86'sını faize 
ödüyorduk. Borçlanmayla birlikte bütçemiz içinde faize giden pay yüzde 50'ler- 
deydi. Siyasi istikrar ve güven yoktu. AK Parti'nin sağladığı istikrar ve güvenle yüzde 
30'lardaki enflasyonla yüzde 60'larda faizle borçlanabiliyorduk. Biz bunu istikrarla 
düzelttik. Eskiden faize giden paralar hizmete döndü.

Ülkemize karșı yapılan darbe girișimleri ve terör saldırılarına rağmen, Türkiye eko- 
nomisinin, 2009 yılı dıșında, 27 çeyrek boyunca sürekli büyüdüğüne șahit olduk. 
Avrupa eksilerde veya sıfır düzeylerinde giderken, biz yine yüzde 4’e yakın bir 
büyümeyi 2016'nın ilk 6 ayında yakalamayı bașardık.

Bütün bu veriler ortadayken Moody’s’in verdiği not indiriminin iyi niyetli olmadığı 
açıktır. Kredi derecelendirme kurulușlarının değil, piyasanın ve milletimizin sağlıklı 
değerlendirmeleri ile yolumuza devam edeceğiz. Kredi notumuz ise er veya geç 
büyüyen Türkiye gerçeğine uygun hale gelecektir.
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TÜRKİYE EKONOMİSİ
YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE 

YÜZDE 3,1 BÜYÜDÜ

KANUNİ'NİN 
MACARİSTAN'DAKİ 

TÜRBESİNİN YERİ KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine 
(nisan-haziran) ilișkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 
verilerini açıkladı. Buna göre, üretim yöntemiyle GSYH, yılın 
ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, sabit 
fiyatlarla yüzde 3,1'lik artıșla 33 milyar 61 milyon lira, cari 
fiyatlarla yüzde 9'luk artıșla 525 milyar 932 milyon lira oldu.

Türk İșbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), 1566'da 
Zigetvar Kușatması sırasında hayatını kaybeden Kanuni 
Sultan Süleyman’ın iç organlarının defnedildiği yeri kesin 
olarak buldu.  Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının 
gömülü olduğu yerin bulunması için 2009'da Meryem Ana 
Kilisesi'nde yapılan çalıșmalarda herhangi bir sonuç 
alınamadı, daha sonra ise TİKA ve Pecs Üniversitesi'nin 
birlikte çalıșma bașlatarak sonuca ulaștı.

"FETÖ ASILSIZ 
DEDİKODULARINI 

YAYMAK İÇİN 
HACCI KULLANDI"

Türkiye'nin Cidde Bașkonsolosu Fikret Özer,  Fetullahçı 
Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin, Suudi Arabistan'a hac için 
gelen bașka ülkelerin vatandașlarına asılsız dedikodular 
anlatarak Türkiye'nin imajını sarsmaya çalıștığını söyledi.

TÜRKiYE AKTÜALiTE ATLASI



SPONSORLUK 
2 BİN 200 YIL ÖNCE DE VARMIŞ

Manisa'da kazı çalıșmaları devam eden antik 12 İyon 
kentinden biri olan Aigai'de, sponsorluğun tarihine ıșık 
tutacak önemli bulgular gün yüzüne çıkarıldı. Dönemin 
zengin ailelerine ait heykellere ait 6 metrelik mermer 
kaidede, “Hayırsever (euregetes) Antiphanes ve 
Diaphenes halk tarafından onurlandırıldı” ibaresine 
rastlandı.

DENİZALTILAR İÇİN 
4 YENİ YERLİ TEKNOLOJİ 

GELİŞTİRİLDİ

HAVELSAN, denizaltılara yönelik geliștirdiği 4 teknolojik 
çözüm için patent bașvurusunda bulundu. Söz konusu 
bulușlar, "torpido atıș kontrol sistemi", "bilgi dağıtımı", 
"durumsal hedef hareket analizi" ve "online performans 
analizi" konularında yenilikler içeriyor.

TÜRK DONDURMASININ TADI 
"KITALARI AŞTI"

Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi olan dondurmanın son 
5,5 yıldaki ihracat getirisi, 202 milyon 230 bin dolar oldu. 
Dondurma satılan ülkelaer arasında ilk sırayı alan Irak'ı, 
Kosova, Arnavutluk, Azerbaycan ve Birleșik Arap Emirlikleri 
takip etti.



ABD'NİN 
CHARLOTTE KENTİNDEKİ 

GÖSTERİLER

İNGİLTERE NÜKLEER SANTRAL
 İNŞASINA YEŞİL IŞIK YAKTI

ABD'nin  Charlotte  kentinde Keith Lamont Scott (43) adlı 
siyahinin polis tarafından silahla öldürülmesinin ardından 
bașlayan protesto gösterileri devam etti. Son günlerde 
polis kurșunuyla peș peșe yașanan siyahi ölümlerinin 
ardından protestolar yașanmıș, son olarak  Charlotte 
kentinde 1 hafta olağanüstü hal ilan edilmiști.

İngiliz hükümeti, ülkenin güneyindeki Hinkley Burnu'nda 
kurulması planlanan nükleer santralin inșasına onay verdi. 
Ülkede 20 yıl sonra inșa edilecek ilk nükleer santrale ilișkin 
anlașmanın imza așaması, geçen Temmuz ayında İngiliz 
hükümetinin son anda aldığı kararla sonbahara ertelenmiști.

ABD'DE MÜSLÜMAN 
BİR KADININ KIYAFETİ 

ATEŞE VERİLDİ

New York Polis Teșkilatı, kent  merkezinde Müslüman  bir 
kadının üzerindeki kıyafeti ateșe veren șüphelinin arandığını 
duyurdu. Polis Teșkilatından yapılan açıklamada, 11 Eylül 
saldırılarının 15'inci  yılından bir gün önce, 10 Eylül'de 
Manhattan'da 35 yașında Müslüman bir kadının kıyafetinin 
ateșe verildiği bildirildi. Açıklamada, sol kolunda aniden bir 
yanma hisseden kadının, yanında elinde çakmak olan 
erkeği fark ettiği belirtildi.  New York Polisi, olay yerinden 
kaçan saldırgan hakkında "nefret suçu" sorușturması 
bașlattı.

DÜNYA AKTÜALiTE ATLASI



NASA, GÖK TAŞINA 
UZAY ARACI GÖNDERDİ

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kayaç 
örnekleri toplamak için Bennu adlı gök tașına uzay aracı 
OSIRIS-REx'i gönderdi. OSIRIS-REx'in, gök tașına 2018 
yılında inmesi planlanıyor. OSIRIS-REx'in, toplayacağı 
kayaç örnekleriyle 2021 yılında Bennu'dan ayrılarak 
dünyaya 2023'te dönmesi bekleniyor.

KZUEY KORE’NİN NÜKLEER 
DENEMESİ DEPREME NEDEN OLDU

Deprem,  Kuzey  Kore'nin nükleer denemeler yaptığı 
bölgenin çok yakınında oldu. Bu nedenle sarsıntının, 
nükleer denemelerden kaynaklandığı belirtiliyor.

PERES HAYATINI KAYBETTİ

93 yașındayken hayatını kaybeden Eski İsrail Cumhur-
bașkanı Șimon Peres'in cenazesi, Herzl Dağı'nda düzenle-
nen resmi törenle toprağa verildi.

Cumhurbașkanımız Recep Tayyip Erdoğan Davos’ta “one 
minute” çıkıșını yaptığında İsrail’i Peres temsil etmekteydi.



Bașbakan  Yıldırım'ın, "Sevgili 
öğrenciler okullar açılıyor, hazır 
mıyız?" șeklindeki sorusuna öğren-
ciler hep birlikte "Hazırız" cevabı 
verdi.
 
Türkiye'nin her köșesinde okulların 
açıldığını, yeni eğitim öğretim yılının 
bașladığını anımsatan  Bașbakan 
Yıldırım, "Yavrularımıza yeni eğitim 
öğretim yılında üstün bașarılar 
diliyorum, Allah zihin açıklığı versin" 
temennisinde bulundu.

Törende öğrencilerin okuduğu șiirler 
ve sergiledikleri gösterilerden çok 
etkilendiğini ifade eden  Bașbakan 
Yıldırım, "Birden onların yașına 
gittim. O günlerdeki öğrencilik gün-
lerini hatırladım, hepsi gözümün 
önüne geldi. Okullarımızda böyle 
imkanlar yoktu. Okula giderken 
soba yakmak için herkes odununu 
yanında getirirdi. Odun getirmeyeni 
öğretmen cezalandırırdı. Giderdi, 
odun alır tekrar gelirdi, sobayı 
yakmak için" değerlendirmesinde 
bulundu.
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“GENÇLER 
İNSANLIĞIN 

GELECEK UMUDUDUR”
AK Parti Genel Bașkanı ve Bașbakan Binali Yıldırım,  
Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen AK Parti Gençlik 

Kolları Gelișim Kampı'nda konuștu.

AK Parti Genel Bașkanı ve Bașbakan Binali Yıldırım,  Kızılcahamam 
ilçesinde düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Gelișim Kampı'nda 

yaptığı konușmada, 1 milyon 700 bin genci bünyesinde bulunduran 
AK Parti Gençlik Kolları’nın her geçen gün büyümeye ve  kendini 

yenilemeye devam ettiğini belirtti.

Yapılan çalıșmalarla gençlerin fikir dünyasının daha da zengin-
leșeceğini, Türkiye’nin meseleleriyle ilgili donanımlarının artacağını 
ifade eden Bașbakan Yıldırım, gençlerle birlikte olmaktan mutluluk 

duyduğunu bildirdi.

Gençlere bakarken Türkiye'nin aydınlık yarınlarını, parlak geleceğini 
gördüğünü vurgulayan Bașbakan Yıldırım, "Sizler, hayalini kurduğu-
muz mutlu, gelișmiș Türkiye'nin umudusunuz. AK Parti olarak biz 

sadece yașadığımız coğrafyanın sorumluluğunu tașımıyor, geniș bir 
coğrafyanın sorumluluğunu da tașıyoruz. Her nerede olursa olsun 

bütün gençler, insanlığın gelecek umududur. Sizleri geleceğe 
hazırlamak Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin en önemli ve 

öncelikli görevidir. Sizler hafta sonu tatillerinizi bir kenara bıraka- 
rak, düzenlenen bu çalıșma programına 81 ilden akın akın geldiniz. 

Bu bir dava șuurudur, parti bilincidir" diye konuștu.
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1 EKİM
DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ

Bașbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yașlılar Günü dolayısıyla 
Seyranbağları Huzurevi Yașlı Bakım ve Rehabilitasyon Merke-

zi'nde kalan yașlıları ziyaret etti.

Bașbakan  Yıldırım, eși Semiha  Yıldırım  ile huzurevine gelișinde kendisini çiçeklerle karșılayan 
yașlıların elini öptü.

Huzurevi sakinleriyle fotoğraf çektiren ve yașlılarla sohbet eden Bașbakan Yıldırım'ın ziyareti 
yaklașık 1,5 saat sürdü.

Ziyarette Bașbakan Yıldırım'a  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti 
Genel Bașkan Yardımcısı Öznur Çalık da eșlik etti. 
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'DÜNYA 5'TEN 
BÜYÜKTÜR'
Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleșmiș 
Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konușmaya, 71. 
Genel Kurulu'nun bașarılı geçmesini, tüm ülkeler ve 
halklar için hayırlı sonuçlar vermesini dileyerek bașladı.

Cumhurbașkanı  Erdoğan,  "Birleșmiș Milletlerin 
reforme edilmesi gerekir. Özellikle barıșı koruma ve 
inșa faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi konu-
sunda genel sekreter Ban Ki-mun önderliğinde atılan 
adımları takdirle karșılıyoruz. Bununla birlikte 
uluslararası barıș ve güvenliğin temininden sorumlu 
ana organ olan Birleșmiș Milletler Güvenlik Konseyi 
reforme edilmedikçe bu çabaların tam manasıyla 
amacına ulașamayacağı açıktır. İște bu sebeple, biz 
'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini her fırsatta uluslar-
arası kamuoyuna hatırlatıyoruz, hatırlatıyorum" 
değerlendirmesinde bulundu. 

"Beș Ülkenin İki Dudağı Arasına Dünyayı Mahkum 
Edemezsiniz"

Birleșmiș Milletler Güvenlik Konseyinin kurulduğu 
dönemle bugünkü șartların aynı olmadığını ifade eden 
Cumhurbașkanı Erdoğan, "Beș ülkenin iki dudağının 
arasına dünyayı mahkum edemezsiniz. Ama șu anda 
dünya bu beș ülkenin iki dudağının arasına mahkum 
edilmiștir" ifadesini kullandı.

Tüm dünyanın temsil edilmediği bir Birleșmiș Milletler 
Güvenlik Konseyi'nin adaleti tesis edemeyeceğine 
vurgu yapan  Erdoğan, "Bunun bir defa gözden 
geçirilmesi gerekir ve düșünebiliyor musunuz; üç 
tane ülke Avrupa'dan, bir ülke Asya'dan, bir ülke 
Amerika, beș ülke. Peki, dünyanın diğer ülkeleri ne 
olacak? Bunları bir kenara koyuyoruz. Biz diyoruz ki 
20 ülke mi Birleșmiș Milletler Güvenlik Konseyinde 
olacak, bunların hepsi daimi olsun. Dönerli olarak, iki 
yılda bir bunlar değișebilir, değiștirilsin ve hepsi de 
dünyayı temsil etmek üzere, tüm dünya ülkeleri 
burada yerini alsın. Adalet ancak böyle tesis edilebi- 
lir" diye konuștu.
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BMGK’NIN YAPISI

DAİMİ ÜYELER

5 DAİMİ ÜYE

FRANSA İNGİLTERE RUSYA ABD

BMGK'NIN YAPISI 
ULUSLARARASI SİSTEMİ KİLİTLİYOR

Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi 5 ülkenin veto yetkisini ulusal çıkarları için 
kullanmaları, BMGK'nın meşruiyetinin sorgulanmasına neden oluyor

ÇİN
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5 DAİMİ ÜYE

BM'de güç kullanma 
yetkisi, BMGK tarafından 
veriliyor

BM’NİN YAPISINA 
YÖNELİK ELEŞTİRİLER

BMGK, 5 daimi ile 10 
geçici üyeden oluşuyor

5 daimi üyenin karar 
tasarılarını veto yetkisi 
bulunuyor

Bir karar tasarısının kabulü için 
9 lehte oy ve daimi üyelerin hiçbiri 
tarafından veto edilmemesi 
gerekiyor

Daimi üyelik sistemi

Üye sayısının azlığı nedeniyle 
eşit temsili gücünün zayıflığı ve 
5 daimi üyenin veto hakkı 

Çin ve Rusya, 2011'den 
bu yana Suriye için hazırlanan 

4 karar tasarısını veto etti

ABD 1972’den bu yana 42 
kez İsrail için veto yetkisini 

kullandı

BM'ye tam üyelik de 
BMGK'nın onayını gerektirdiği 

için Filistin BM'ye henüz tam 
üye olamadı

Çin, bağımsız bir devlet olarak 
kabul etmediği Tayvan'ın BM'ye 

üye olmasını engelliyor

REFORM ÖNERİLERİ

Geçici üyelerin sayısının artırılması 

BMGK’ya karşı 
Genel Kurul’un güçlendirilmesi 

ve vetonun kısıtlanması
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Cumhurbașkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, BM 
Genel Merkezi'nde 

düzenlenen "mülteci- 
ler" konulu Liderler 

Zirvesi'ne katıldı. Cum-
hurbașkanı Erdoğan, 
zirve öncesi yapılan 
aile fotoğrafı çeki-

minde yer aldı. 
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 “BEBEKLERİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ
BİR DÜNYADA

KİMSE MASUM KALAMAZ”
Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 
Genel Merkezi'nde düzenlenen  "mülteciler" 
konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbașkanı Erdoğan burada yaptığı 
konușmada, "Ülkesinden ayrılan Suriyelilerin 
yaklașık 3 milyonunu ülkemizde misafir 
ediyoruz. Burada ifade ettiğim rakamların 
insan olduğunu unutmayalım. Șayet kendi 
ailemizden kendi çevremizden empati yapa- 
rak bunca insanın yașadığı dramı anlamaya 
çalıșmazsak sorunun çözümünü hızlandıra-
mayız" dedi.

Cumhurbașkanı Erdoğan, Obama'nın ve BM 
Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un ifade ettiği 
konuları hatırlatarak șunları dile getirdi:

"Cansız bedeni kıyılarımıza vuran Aylan 
bebeğin o acı görüntüleri hafızalarımızdan 
silinmemiș olmalı. Aynı șekilde Halep'teki 
bombalanan evinin yıkıntılarından çıkartılan 

ve bindiği ambulansta tüm masumiyetiyle 
oturtulan, her tarafı kan toz içinde Ümran 
bebeğin görüntüsünü de herhalde unut-
madık. Avrupa ülkelerine gitmek için 
ölümüne yolculuğu göze alan bir mültecinin 
kucağında çocuğuyla birlikte umuda koșar- 
ken ayağına katılan çelmeyi de hatırlıyor 
olmalıyız. Bunlar biraz önce ifade ettiğim 
yüzbinli, milyonlu rakamların sadece birer 
örneğidir. Uluslararası toplum bu süreçte 
sadece insani ve vicdani değerlere sahip 
çıkamayarak maalesef çok kötü bir sınav 
verdi. Bebeklerin, kadınların sivillerin öldüğü, 
öldürüldüğü bir dünyada kimse masum kala-
maz. Geçen her gün ve her saat bu insani ve 
ahlaki yıkımın daha da arttığını biliyoruz. 
Zaten çok geç kaldığımız bu krizleri durdur-
mak için hemen derhal ve kararlı bir tavırla 
harekete geçmeliyiz. Aksi takdirde imkanımız 
olduğu halde zulümleri önlemek için neden 
geç kaldığımızı gelecek nesillere ve tarihe 
anlatamayız ve izah edemeyiz" dedi.
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Terör örgütüne yönelik operasyona ve bölgenin 
yapısına ilișkin komutanlardan harita üzerinde 
bilgi alan Bașbakan Yıldırım, askerlerle bir araya 
geldi.

Bașbakan Yıldırım, askerlere hitaben yaptığı 
konușmada, çok büyük bir iș yaptıklarını, milletin 
duasının ve desteğinin askerle olduğunu söyledi.
Terörle mücadele eden askerler sayesinde 
memleketin evlatlarının daha güzel günler göre-
ceğini ifade eden Bașbakan Yıldırım, askerlerin 
zor  ama bir o kadar da kutsal bir görevi icra 
ettiklerini vurguladı. 

Bir tezgah ve kușatmayla karșı karșıya 
kaldıklarını, Türkiye ile mertçe, açıkça mücadele 
edemeyenlerin alçak terör örgütünü kullanmak 
suretiyle ülkenin enerjisini azaltmaya çalıștığını 
dile getiren Bașbakan Yıldırım, "15 Temmuz'dan 
sonra terörle mücadelede yepyeni bir yön-
teme, yepyeni bir yol haritasına girmiș 
bulunuyoruz. Bu, șudur: Savunmada değil 
taarruzda olacağız. Nerede, hangi tașın 
arkasında hangi mağaranın içinde bu alçaklar 
varsa onları bulup etkisiz hale getireceğiz. 
Bunu yapmazsak bu tehditle yașamak 
mecburiyetinde olmaya devam edeceğiz" diye 
konuștu.
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“MUTLU BİR 
DİYARBAKIR İÇİN BURADAYIZ"

Bașbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır’daki Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen “Doğu ve Güneydoğu Yatırım Destek Tanıtım Programı’nda konuștu.
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Doğu ve Güneydoğu’ya bölgelerine yönelik 
önümüzdeki 10 yıla kadar devam edecek kalkınma 
ve yatırım hamlesini bașlattıklarını belirten Bașbakan 
Binali Yıldırım sözlerine Cahit Sıtkı Tarancı’nın 
“Memleket İsterim” adlı șiirini okuyarak bașladı.

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeșil, tarla sarı olsun;

Kușların çiçeklerin diyarı olsun.
Memleket isterim

Ne bașta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeș kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;

Kıș günü herkesin evi barkı olsun.
Memleket isterim

Yașamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Bir șikâyet olursa ölümden olsun.

Bașbakan Yıldırım, “Cahit Sıtkı Tarancı aslında bugün 
bizim yapmak istediğimizi yıllar önce söylemiș. Onun için 
buradayız, kardeșlik içinde buradayız, sıcak bir yuvada 
birarada olmak için buradayız. Mutlu bir Türkiye, mutlu bir 
bölge, mutlu bir Diyarbakır için buradayız” ifadelerini 
kullandı.

Bașbakan Yıldırım, müjdelerine terörden zarar gören 
7 merkez için 10 milyarlık toplam tutar olan yatırım 
yapılacağını bunların, Diyarbakır Sur için 1.9 
milyarlık, Șırnak Merkez, İdil, Yüksekova, Nusaybin, 
Cizre ve Silopi için 7,5 milyarlık yatırım gerçekleștiri-
leceğini söyleyerek bașladı.

Bașbakan Yıldırım,  konușmasının devamında 
atılacak dev adımları sıralayarak devam etti. 

“Diyarbakır Sur İlçesinde 7.000, Șırnak ilimizde toplam 
10.126, Hakkari Yüksekova’da 10.750 ve Mardin Nusaybin’de 
8.000 konut yapıyoruz. Toplamda 36.000 aileye kendi evine 
geçinceye kadar kira yardımı veriyoruz.”

"Özellikle Sur için toplu konut tarzı çok katlı binalar 
yapılmayacak. Sur’un tarihi dokusunu gözümüz gibi koru- 
yacağız."

"Terörden etkilenen yörelerimizde korunmaya muhtaç 
çocuklara, 6.000 aileye verdiğimiz yardım kapsamını 
10.000’e çıkartıyoruz."

“Her yıl 8 ilde 10’ar tane fabrika kuracağız. Bu da, senede 80 
fabrika demektir. Fabrika bașına 200 ila 800 kișilik istihdam 
yaratacağız. Bu da, senelik ortalama 40 bin istihdam demek-
tir.”

"Makine ve teçhizat alımları için sıfır faizli kredi veriyoruz. 
Teminat desteğini de Kredi Garanti Fonu'ndan karșılaya-
cağız."

“ 23 ilimizde cazibe merkezleri olușturuyoruz. Bu illerimizde 
yatırım yapacak yatırımcılarımıza yatırım yerini tamamen 
bedava veriyoruz.”

"Gençlerimize destek için 8 Genç Girișimci Merkezi kuru- 
yoruz. Bu merkezlerin her birine büyük bir fuar merkezi inșa 
ediyoruz."

"Üretimini Doğu ve Güneydoğu'da yapan yatırımcılarımıza 
Kamunun Alım Garantisini vereceğiz."

"Tarımda kaliteyi artırmak için sertifikalı tohum kullanımını 
destekliyoruz. Bu destekleri bölgede yüzde 50 arttırarak 
vereceğiz.”

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerimize 6.900 kilomet-
relik yeni elektrik iletim hattı, 2.250 kilometrelik yeni doğal-
gaz boru hattı döșeyeceğiz. Bu yatırımlar için harcayacağımız 
para 3 milyar 150 milyon lira olacak.”

"GAP bölgesi için 425 km, DAP bölgesi için 456 km olmak 
üzere tamamen yeni 881 km demiryolu yapıyoruz."

“260 milyon metreküplük su temini var. 781 km su dağıtım 
hattı döșeyeceğiz. Toplamda günlük 450 bin metreküplük 
suyu arıtacak tesisler yapacağız. Bu içme suyu yatırımlarının 
toplam bedeli 700 milyon liradır.”

"Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki 1,1 milyon hektarlık 
sulanabilir alanın %45'ini açtık. Kalan %55 için 5,5 milyar lira 
yatırım yapacağız."

“Toplam 900 km uzunluğa sahip 27 adet güvenlik yolu 
yapıyoruz. Terörden hasar gören 322 km yolu tamamen 
yeniliyoruz. 1.763 km’lik yol, 2 km’lik 2 tane köprü, toplam 71 
km uzunluğunda 28 tane tünel yapacağız.”
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KARDEŞLİĞİMİZİ, BİRLİĞİMİZİ, BERABERLİĞİMİZİ 
KİMSE BOZAMAYACAK
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Bașbakan  Binali  Yıldırım, Ağrı'nın Doğubayazıt 
ilçesindeki Tendürek Dağı Gökçebulak köyü 
mevkisinde PKK'lı teröristlerce korucu noktaları-
na düzenlenen saldırıda șehit   edilen köy 
korucusu Ali Dülek’in ailesine taziye ziyaretinde 
bulundu.

Burada terör örgütlerine seslenen Bașbakan  
Yıldırım, "Ne gücünüz varsa, ortaya koyun. Sizi, 
bu topraklardan defedeceğiz" diye konuștu.

Terör örgütünün "Kürtlerin haklarını savuna- 
cağız" diye ortaya çıktıklarını belirten Bașbakan 
Yıldırım, "En büyük zararı da Kürtlere veriyor-
lar" değerlendirmesinde bulundu.

  "Türk'ü, Kürt'ü yok, tek millet var" diyen 
Bașbakan Yıldırım, "Dıș güçlerle iș birliği yapıp, 
Türkiye'yi Suriye gibi, Irak gibi yapmak istiyor-
lar. Ama unuttukları bir șey var, burası Suriye 
değil, burası Irak değil. Burası Anadolu" dedi.

Bașbakan  Yıldırım, "Haysiyetsiz ve ișgalci" 
olarak nitelendirdiği teröristlere, bu topraklarda 
izin verilmeyeceğini vurguladı.

"Terör örgütlerinin kumanda merkezi hep 
aynıdır, terör örgütlerinin kutsalı yoktur" 
ifadesini kullanan Bașbakan  Yıldırım, sözlerini 
șöyle sürdürdü: "Terör örgütleri kim parayı 
verirse ona hizmet ederler. İște Kürtlerin sorun-
larını, dertlerini halletmek için mücadele 
ettiğini söyleyenler, burada görüyorsunuz Ka- 
yakent'te, Gökçebudak'ta, Somkaya'da Kürt 
kardeșlerini kahpece katlediyorlar, șehit 
ediyorlar. Bu mudur Kürtlerin sorununu 

çözmek, bu mudur Kürtlerin hakkını, hukukunu 
aramak? Onları öldürmekle mi, onları șehit 
etmekle mi bașaracaksınız? Bu bir oyundur, 
küresel bir oyundur. Nasıl Suriye'de, Irak'ta bir 
ulusu bir ülkeyi yok etmeye çalıșıyorlarsa, 
Türkiye'de de aynı șeyi, aynı oyunu oynamaya 
çalıșıyorlar. Bu oyunun farkındayız, Ağrı da bu 
oyunun farkında,  Edirne de bu oyunun farkın-
da, 79 milyon vatan evladı bu oyunun farkında. 
Ama bunların efendileri ve tașeronları, bu ișe 
kim bulașmıșsa iyi bilsin ki bu sefer yanlıș 
adresteler. Bu milleti tarihin hiçbir döneminde 
hiçbir alçak güruh yenemedi, bundan sonra da 
yenemeyecek. Kardeșliğimizi, birliğimizi, bera-
berliğimizi kimse bozamayacak. Bu gençleri- 
mizin, bu fidanlarımızın geleceğini asla kararta-
mayacaklardır."
 
"Milletimizin Huzurunu Sağlayacağız"

Bir gazetecinin "Artık savunma değil taarruz" 
șeklindeki ifadesini hatırlatarak, ne gibi adımların 
atılacağı sorusuna Bașbakan Binali  Yıldırım, 
"Gayet açık, yani burada açıklanacak bir șey 
yok. Terör örgütlerinin saldırılarını beklemeye-
cek, güvenlik güçlerimiz, onları neredeyse 
arayıp bulacak ve milletimizin güvenliğini 
sağlayacak her türlü tedbiri alacaklar. Bunların 
yuvalandıkları yerler bellidir, buna yönelik 
çalıșmalar da devam ediyor. İnșallah bir 
yandan sınırlarımızın geçișlere karșı tam 
güvenliğini sağlarken, diğer yandan da toprak-
larımızda bulunan bu șer odaklarını birer birer 
ortadan kaldırıp milletimizin huzurunu sağlaya-
cağız" karșılığını verdi.



Türkiye'deki huzur ve güven ortamını baltalamaya yönelik saldırılar gerçekleştiren terör örgütü PKK, 
saldırılarında siyasi partiler ve siyasetçileri de hedef alıyor 

PKK, SİYASETÇİLERİ DE HEDEF ALIYOR

Yüksekova’da AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Uçar'ın Eski Kışla Mahallesi'ndeki evinin balkonuna el 
bombası atıldı. Can kaybının olmadığı patlamada, evde hasar oluştu

29 Haziran 2010

AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Hayrullah Tanış, Van'daki evine geldiği sırada PKK üyesi silahlı 3 
kişi tarafından kaçırıldı. Tanış, 24 Ağustos'ta serbest bırakıldı

 02 Temmuz 2012

Hakkari'de iki dönem AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüten avukat Mecit Tarhan kaçırıldı. 
Tarhan, 5 Ekim 2012'de 
serbest bırakıldı 

03 Eylül 2012

Van'da seçim çalışması yürüten aralarında AK Parti'den belediye meclis üyesi adayı Zeki 
Karakuş'un da bulunduğu 5 kişi, taşlı ve sopalı saldırıya uğradı

 16 Mart 2014

PKK’lılar Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Kurşunlu köyü yakınlarında, aralarında Elazığ'ın 
Arıcak ilçesine bağlı Bükardı beldesinin eski Belediye Başkanı Abit Doğruer'in de bulunduğu 4 
kişiyi kaçırdı. 3 gün sonra serbest bırakıldılar

17 Nisan 2014

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kıyı köyünde PKK'lılar, HÜDA PAR üyesi Mikail ve Ali Ayık'ı 
kaçırmak isteyince örgüt üyeleri arasında gerginlik yaşandı, 3 kişi yaralandı

17 Mayıs 2014
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Van'da, HÜDA PAR'a yakınlığıyla bilinen Mehmet Latif Şener isimli esnaf uğradığı silahlı saldırı sonucu 
hayatını kaybetti

17 Ekim 2014

AK Parti Karayazı İlçe Başkanı Servet Tutkun, teröristlerce kaçırılıp darbedildikten sonra aynı 
gün serbest bırakıldı

05 Haziran 2015

Bingöl'ün Genç ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasında terör örgütü PKK üyeleri tarafından 
kaçırılan AK Parti İspir İlçe Başkanı Salih Zeki Çetinkaya, 2 gün sonra teröristlerin 
uyumasından yararlanarak kaçmayı başardı

29 Mart 2016

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan AK Parti İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı Naci Adıyaman'ın cesedi bulundu

13 Ağustos 2016

Şemdinli’de eski korucu derneği başkanının oğlu ve 
AK Parti üyesi Menderes Özer (29) aracından indirilerek 
kaçırıldıktan sonra öldürüldü

01 Eylül 2016

Diyarbakır'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in annesi ve ağabeyinin 
kabirlerinin yakın çevresindeki 5 noktada da 8 adet 12 kilogramlık mutfak tüpüne infilaklı fitille 
irtibatlandırılmış 400 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu

10 Eylül 2016

1 Kasım seçimlerinde AK Parti Hakkari 1. sıra adayı olan Ahmet Budak, Şemdinli’de evinin 
önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti 

14 Eylül 2016
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“MECLİSİMİZ İKİNCİ DEFA GAZİLİK ŞEREFİNE NAİL OLDU”
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Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel 
Kurulunda 26. dönem ikinci yasama yılı açılıș 
konușmasında, sözlerine "Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Bugüne kadar TBMM çatısı altında 
görev yapmıș tüm milletvekillerimizi saygıyla yad 
ediyorum. Gazi Mustafa Kemal bașta olmak üzere 
TBMM üyelerinden ahirete irtihal etmiș bulunanları 
rahmetle anıyorum" diyerek bașladı.

23 Nisan 1920'den bugüne kadar geçen sürede, TBMM 
tarihinin pek çok önemli dönüm noktası olduğunu 
belirten  Cumhurbașkanı Erdoğan, "İnanıyorum ki 
bundan sonra, 15 Temmuz 2016 gecesinin, TBMM 
tarihinde de ayrı ve özel bir yeri olacaktır. Darbe giriși-
mi sırasında, derhal bu salonda toplanan ve mille-
timizin sokaklara dökülerek darbecilere karșı göster-
diği tepkiyi Meclis’te ortaya koyan milletvekillerimize 
șükranlarımı sunuyorum" diye konuștu.

Milletvekillerinin, darbe girișimi karșısında onurlu ve 
güçlü bir duruș göstererek, milli iradenin tecelligahı olan 
kuruma sahip çıktığını vurgulayan  Cumhurbașkanı 
Erdoğan, sözlerini șöyle sürdürdü: "Bu onurlu tavrın 
bedeli Meclisimizin savaș uçaklarıyla defalarca taciz 
edilmesi ve bombalanması, helikopterlerden ağır 
silahlarla ateș altına alınması, tanklarla kușatılması 
olarak ödendi.  15 Temmuz’da Meclisimiz, Kurtuluș 
Savașı'ndan sonra, ikinci defa gazilik șerefine nail 
oldu. Darbe girișimi gecesi, tamamına yakını Ankara 
ve İstanbul’da șehit olan 241 vatandașımız, polisimiz 
ve askerimiz, milletimizin gönlüne ve tarihimizin șanlı 
sayfalarına altın harflerle kazınmıșlardır. Aynı gece 
yaralanan 2 bin 194 gazimizi bu millet ve bu devlet 
asla unutmayacaktır. Esasen o gece sokakları, mey-
danları, darbecilerin hedef aldığı tüm kurumları, 
darbecilere destek vermesi muhtemel tüm mekanları 
kușatan milletimizin tamamı gazilik sıfatını hak ediyor. 
Demokrasi nöbetlerinde 29 gece sabahlayan, içerideki 
ve dıșarıdaki tüm șer güçlere, devletinin, milletinin, 
istiklalinin ve istikbalinin yanında olduğunu gösteren 
on milyonlarca vatandașımıza borcumuzu asla 
ödeyemeyiz. Bu süreçte Türkiye, bir avuç hainin dıșın-
da, 79 milyon vatandașının tamamıyla, tüm dünyaya, 
tarih boyunca örnek gösterilecek bir özgürlük ve 
demokrasi dersi verdi” dedi.



CUMHURBAŞKANIMIZ’DAN
15 TEMMUZ GAZİLERİNE
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
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Cumhurbașkanı  Recep Tayyip  Erdoğan ve eși Emine Erdoğan, Fetullahçı Terör 
Örgütünün (FETÖ) darbe girișimi sırasında yaralanan gazilerimizi ziyaret etti. 
Darbe girișimini engellemeye çalıșırken ayağından kurșunlanarak 70 yașında gazi 
olan ve yaptığı samimi açıklamalarla herkesi duygulandıran Mustafa Zorova'yı 
ziyaret eden Cumhurbașkanı Erdoğan’a ziyarette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Betül Sayan Kaya da eșlik etti.
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Bașbakan Yıldırım, "Șehitlerimizin hatırasını yurdun 
her köșesinde yașatıyoruz. Bunun kararını aldık. 
Hepsinin ismi bir yerlere verilecek. Hepsinin ismi 
ölümsüzleștirilecek çünkü bunu fazlasıyla hak ettiler" 
dedi.

AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı Nükhet Hotar, 
"15 Temmuz Șehitler Köșesi ile amacımız hain FETÖ terör 
örgütünün darbe girișimi sonrasında yașananları, aziz 
șehit ve gazilerimizi unutmamak, ilelebet anmaktır" 
dedi.

Hotar, vatandașların, darbe girișiminin olduğu 
gece Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Bașbakan Binali Yıldırımın çağrısına uyarak 
sokaklara çıktığını hatırlatarak, "Bu süreçte irade- 
siyle ve tavrıyla halkımız tankların gücünü yenmiș ve bu 
girișimi püskürtmüștür. 15 Temmuz gecesi, Türk milleti 
için artık șanlı bir zaferdir" değerlendirmesinde 
bulundu.

"Köșemiz kapsamında șehitlerimizin bugüne kadar hiçbir 
yerde yayınlanmamıș yayınları ve görüntüleri akıllı 
ekranda sunulmaktadır. Ar-Ge Bașkanlığı olarak șehit 
aileleri ve yakınlarıyla bire bir kurulan temaslar sonucun-
da çok özel görüntüler elde edilmiștir. Ayrıca bugüne 
kadar Türkiye'de çıkarılmıș dokümanlar da yer almak-
tadır. Șehit ailelerimizden, șehitlerimizin özel eșyalarını 
olușturduğumuz köșemiz için rica ettik” dedi.

AK Parti Genel Bașkanı ve Bașbakan Binali Yıldırım, 
AK Parti Genel Merkezi'nin 4. katında hazırlanan 15 

Temmuz Șehitleri Köșesi'nin açılıșını yaptı.



“İNSANLIK 
  ADINA 
  UTANÇ 
  VERİCİDİR”
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Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Çin'in Hangcou kentinde düzenlenen G20 
Liderler Zirvesi sonrası Kongre Merkezi'nde 
basın toplantısı düzenledi. Çince "selam, 
merhaba" anlamında kullanılan "Ni hao" 
diyerek salondakileri selamlayan  Cumhur-
bașkanı Erdoğan, 11. G20 Liderler Zirvesi'nin 
Çin Halk Cumhuriyeti'nde tamamlandığını 
söyledi.

G20 toplantılarında, küresel büyümenin uzun 
vadede sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı bir 
șekilde devam etmesi için gereken reformların 
en önemli gündem maddelerinden biri 
olduğunu belirten  Cumhurbașkanı Erdoğan, 
bu çerçevede "inovasyon, makro ekonomik 
politikaların uyumu" gibi atılması gereken 
adımlar konusunda görüș alıș verișinde 
bulunduklarını kaydetti.  

Cumhurbașkanı Erdoğan, Antalya Zirvesi'nde 
tüm liderlere Suriye'de güvenli bölge 
olușturulması konusunu gündeme getirdikle- 
rini anımsatarak, șunları kaydetti:

"Bu 95 kilometre uzunluğunda, 40 kilometre 
kuzeyden güneye olmak üzere bir güvenli 
bölge olușturmak suretiyle burada mülteci 
sorununu çözebiliriz, onları burada iskan 
edebiliriz diye ısrarla söyledik. Șimdi bu 
zirvede de bütün dostlarımıza bu konuyu 
açtık, kendilerine de bunu söyledik

Cumhurbașkanı  Recep Tayyip  Erdoğan  ve eși Emine 
Erdoğan, Çin'in ev sahipliğinde Hangcou kentinde 
düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde zirveye katılan lider- 
ler ve eșleri ile birlikte fotoğraf çektirdi.

. Hatta sadece o güvenli bölge de değil, aynı zamanda 
șu anda Türkiye'de değișik vilayetlerde bulunan Suriyeli 
mültecilerin iskanı ile alakalı çalıșmaları da yapmak 
üzere hükümetimiz faaliyetlerine devam ediyor. Pren-
sipte hemen hiç kimsenin karșı çıkmadığı bu teklifin 
hayata geçirilmesi konusunda üzüntüyle belirtmeliyim 
ki hiçbir ülke somut bir adım atmamıștır. Tam tersine 
Suriye krizi yeni ülkelerin sahaya inmesiyle daha da 
içinden çıkılmaz bir hal almıștır. Suriye krizi bir yandan 
ülke içinde can kayıpları ve terör örgütlerinin faaliyetle- 
rini, diğer yandan da tetiklediği sığınmacı dramıyla dün-
yanın kanayan yarası olmayı bugün de sürdürüyor.
 
Batı ülkelerinin, bilhassa sığınmacı sorununda 
takındıkları güvenlikçi ve hatta ırkçı tavır insanlık adına 
utanç vericidir. Șu an itibariyle Suriye'de öldürülenlerin 
sayısı 600 bini așmıștır. 600 bin insanın öldürüldüğü bir 
yerde hala katil Esed'in görevinde kalmasını, durmasını 
savunmak bana öyle geliyor ki insanlık adına bizler için 
utanç vericidir. Mazlumlara kucaklarını açmaları gerek-
en ülkelerin tam tersine sınırlarını kapatma telașına 
girmelerini ibretle seyrediyoruz." 
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girișimine direnerek kahramanlık serg-
ileyen vatandașlar, türkülerle anıldı. 

"15 TEMMUZ KAHRAMANLARI" 
TÜRKÜLERLE ANILDI
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İstanbul Büyükșehir Belediyesi (İBB) tarafından Yavuz 
Bingöl Sanat Merkezi'nin koordinasyonuyla İstanbul 
Kongre Merkezi'nde  "15 Temmuz Kahramanlarının 
Türkülerini Söylüyoruz" etkinliği düzenlendi.
 
Etkinlik, darbe girișiminin yașandığı gece halkın direnișini 
gösteren görüntülerin yer aldığı  sinevizyon gösterimiyle 
bașladı. Etkinlikte ilk türkü olan "Melullenme Deli Gönül"ü, 
Cumhurbașkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve sanatçı Yavuz 

Bingöl birlikte seslendirdi.

Etkinlikte, Belkıs Akkale, İzzet Altınmeșe,  Selahattin 
Alpay, Bedri Ayseli, Mustafa Ceceli, Sami Özer, Cengiz 
Kurtoğlu, Zara, Fettah Can,  Zerrin Özer, Gülay, Serkan 
Kaya, Serkan Çağrı, Kutsi, Coșkun Sabah, Esat Kabaklı, 
Özhan Eren, Mustafa Keser gibi sanatçılar türkü söyledi, 
İbrahim Sadri ve Kerem Alıșık ise șiir okudu.
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2016-2017 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla tüm 
resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, "15 Temmuz Demokrasi 
Zaferi ve Șehitleri Anma" teması ile törenler düzenlendi.

2016-2017 eğitim öğretim yılında açık öğretim öğrencileri dahil, örgün eğitim-
de resmi ve özel okullarda yaklașık 18 milyon 43 bin15 öğrenci ve 900 bin 
dolayında öğretmen ders bașı yaptı.   Okullarda, "15  Temmuz  Demokrasi 
Zaferi ve Șehitleri Anma" konularını kapsayacak șekilde törenler düzenlendi. 

Törenlerde, Bakanlık tarafından hazırlanan "15Temmuz Demokrasi Zaferi ve 
Șehitleri Anma" temalı broșürler tüm öğrencilere dağıtıldı.
 
Öğrencileri ortak duyguda bir araya getirmek amacıyla hazırlanan taslakta, 
tüm okul yöneticilerinden, kapsayıcı  ve kușatıcı bir program uygulamaları 
istendi.
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 VİCDANSIZLIĞI
BATI
Ülkelerindeki savaștan kaçarak umuda yolculuk 
yapan sığınmacılara kötü muamele gösteren, Avrupa 
Birliği ülkelerinden Macaristan bir ayıba daha imza 
attı. Avrupa Birliği (AB) kotaları çerçevesinde 
payına düșen sadece 1294 sığınmacıyı kabul 
etmek istemeyen Macaristan bunun için referandım 
düzenledi. Düzenlenen referandum, katılım yüzde 
50'nin altında kalınca geçersiz oldu.

Macaristan Ulusal Seçim Kurulundan yapılan açıkla-
maya göre, referanduma katılım oranı yüzde 
43,29'da kaldı. Katılanların sayısı, kayıtlı seçmen 
sayısının yüzde 50'sinden az olduğu için referan-
dumdan geçersiz sayıldı.
 
Öte yandan, yüzde 98,56'sı sayılan oyların  yüzde 
98,28'inin ''Hayır'',  yüzde 1,72'sinin ise ''Evet'' 
olduğu açıklandı. 
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onlar 
bİR BAYRAMA 
DAHA 
SAVAŞIN 
GÖLGESİNDE 
GİRDİLER
İç savaș nedeniyle vatanlarında birçok kez göç etmek zorunda kalan Suriyeli- 
ler, Kurban Bayramı'nı buruk karșıladı. Suriye'nin farklı bölgelerindeki 
çatıșmalardan ve terör örgütü DAEȘ'in kontrolüne geçen köylerden kaçarak 
Azez'de Türkiye sınırına yakın arazilerdeki zeytinliklerde çadır kuran savaș 
mağduru Suriyeliler, bir bayrama daha savașın gölgesinde girmenin buruk-
luğunu yașadı.
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Dünyanın en yaygın kullanılan baharatlarından kırmızı 
biberin yetiștirildiği Kilis’te,  hasat  dönemi yöre halkı ve 
binlerce Suriyeliye ekmek kapısı oluyor.

Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biber, Suriye 
sınırında yer alan köylerde üretiliyor.

Suriye'nin Afrin bölgesine yakın alanlarda sürdürülen hasat, 
çoğunlukla Suriyeli ișçilere, köy halkına ve çevre illerden 
gelen binlerce insana geçim kaynağı oluyor. Kadınların 
çoğunlukta olduğu  hasatta, ișçiler aileleriyle birlikte biber 
topluyor. Kuruması için açık alanlara serilen ardından fabri-
kalarda öğütme ișlemlerinden geçirilen yöreye has kırmızı 
biber, paketlenerek sofraları süslemek üzere marketlere 
gönderiliyor.

Lezzetiyle mutfakların vazgeçilmezi kırmızı biber, toz biber 
ve salça olarak birçok ülkeye ihraç ediliyor.
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ORTA VADELİ PROGRAM AÇIKLANDI

Bașbakan Binali Yıldırım, Bașbakan yardımcıları 
Mehmet Șimșek ve Nurettin Canikli, Çalıșma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kalkınma 
Bakanı Lütfi Elvan ve Maliye Bakanı Naci 
Ağbal'ın yanı sıra kamu kurulușlarının üst düzey 
yöneticilerinin katılımıyla Çankaya Köșkü'nde 
düzenlediği basın toplantısında, Yeni Orta Vadeli 
Programı (2017-2019) açıkladı.

Yeni Orta Vadeli Program'ın daha iyi anlașılması için 
dünyada ne olup bittiğine bakmak gerektiğini 
belirten Bașbakan Yıldırım, 2009 krizinden itibaren 
dünya ekonomisinde büyümenin artmadığını, her yıl 
azalan bir șekilde büyümenin devam ettiğini ifade 
etti.

Bu eğilimin bu yıl da sürdüğünü dile getiren Bașba-
kan Yıldırım, "Küresel güven kaybı oldu. Birtakım 
sanal ticaret yapılarak, șirketler gerçekte büyü-
mediği halde büyümüș gibi gösterilerek, para 
oyunlarıyla, kağıt oyunlarıyla sonunda ellerinde 
patladı. Bu sefer küresel ticaretteki güven 
kayboldu. Güven kaybolunca ticaret hacmi azaldı. 
Ticaret hacmi azalınca büyüme olumsuz etkilendi. 
Dünya büyümeyince tabii bu durum ülkelere de 
aynı șekilde yansımaya bașladı" dedi.

Bașbakan Yıldırım, "gelișmiș" ve "gelișmekte olan" 
ülkeler diye bir ayrım yapıldığında, özellikle Çin ve 
Hindistan'ın diğerlerine göre biraz "fark yaptığını" 
ancak genelde, gelișmekte olan ülkelerin dünya 
büyümesindeki yavașlamaya rağmen büyümelerini 
istikrarlı bir șekilde artırmaya devam ettirdiklerini 
kaydetti.

Türkiye ekonomisinin 2009 yılı dıșında, 27 çeyrek 
boyunca sürekli büyüdüğünü vurgulayan Bașbakan 
Yıldırım, ekonominin bu sene de aynı șekilde 
büyümeye devam ettiğini dile getirdi.

Bu yıl Çin ve Hindistan dıșında Türkiye'nin, dünya 
ortalamasının iki katı büyümeyi yakaladığına ișaret 
eden Bașbakan Yıldırım, "Bu büyüme bizim için 
yeterli değil. Yüzde 3-4 bandında bir büyüme 
bizim asla hedeflediğimiz bir büyüme değildir. 
Ancak 'el ile gelen düğün bayram' derler bizim 
memlekette. Küresel olumsuzluklar bizi de etkili-
yor. Avrupa'da eksi düzeylere veya sıfır düzeyle- 
rine giderken, biz yine yüzde 3'ün üzerinde bir 
büyümeyi 2016'da yakaladık" diye konuștu.

Terörle mücadele konusunda yoğun bir yıl 
geçirildiğini, turizmle ve ihracatla ilgili ciddi olum- 
suzluklar yașandığını ifade eden  Bașbakan Yıldırım, 
sözlerini șöyle sürdürdü:

Üstüne üstlük bir de 15 Temmuz, FETÖ'nün 
darbe girișimi...Bütün bunları üst üste koyduğu-
muz zaman geçtiğimiz 9 ay boyunca hemen 
hemen hiç boș durmadık. Sürekli bir olayla, bir 
krizle karșı karșıya kaldık ve bu krizlere önlem 
almak gibi bir durumla karșı karșıya kaldık. Buna 
rağmen darbe bile dinlemedik, yapısal reform-
lara devam ettik. Hatırlayın haziran-ağustos arası 
Meclis'ten iș alemimizi, çalıșanlarımızı, emekli- 
lerimizi, bütün toplum kesimlerini ilgilendiren 
çokça kanun çıkardık. Bu kanunlar 'laf olsun' 
diye çıkarılan kanunlar değil, her biri 
vatandașımızın hayatına dokunan, onların 
hayatını kolaylaștıran ve geleceklerine yönelik bir 
birtakım faydalar sağlayan kanunlar. Șimdi 
bunların semeresini görmeye bașladık. Ne var 
burada, prim affından tutun, vergilerin yeniden 
yapılandırılmasına, varlık barıșına, Türkiye Varlık 
Fonu'nun kurulması, șehitlerimize, gazilerimize 
bazı ilave imkanların araç alımında sağlanması, 
esnafa ÖTV muafiyeti sağlanması. Teșviklerin 
özel, sipariș usulü yapılması. Yani öyle sıradan 
teșvik değil özellik arz eden katma değeri yüksek 
mallar, üretim için sipariș usulü yani ısmarlama 
teșvik modelinin geliștirilmesi, ihracatın artırıl-
masına yönelik tedbirler alınması. Burada yerli-
leștirme var, millileștirme var. Firmalar, ihracat 
artıșını sağlamayı taahhüt ederlerse onlara ilave 
teșvikler sağlanacak."

Bașbakan Yıldırım, 3 yıllık Orta Vadeli Program'da 
ilerlemeyi düșündükleri esasları da paylașarak, 
"2017-2019 dönemlerinde büyüme oranını 
artıracağız. Bu bir kere vazgeçilmez bir 
hedefimiz. Çünkü 2023 hedeflerine doğru emin 
adımlarla giderken düșük büyüme oranı bizim 
ișimize yaramıyor. Onun için büyüme oranlarını 
mutlaka 2017'den bașlayarak 2019'a kadar belirli 
bir oranda yukarıya çekeceğiz. Bu, yüzde 5'in 
altında olmayacak" ifadelerini kullandı.

Bașbakan Yıldırım, OVP'nin 5 temel amacı bulun-
duğuna dikkati çekerek, bunlardan birinin siyasi ve 
ekonomik istikrar olduğunu söyledi. Türkiye'de 
siyasi istikrarın olduğunu, milletin hükümete tam 
desteği bulunduğunu, bunu 15 Temmuz'da herke-
sin en iyi șekilde gördüğünü belirten Bașbakan 
Yıldırım, "Millet parti rozetini bir tarafa bırakarak 
ay yıldızlı bayrağını alarak meydanlara indi ve 
ülkemizi karanlıklara sürüklemeye çalıșan terör 
gruplarına gereken dersi verdi. Milletimizin 
desteği olduktan sonra istikrarı sürdürmek bizim 
görevimiz. İstikrar sürünce büyüme de kendin-
den gelecek" diye konuștu.
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İstikrar olunca kapsayıcı bir büyümeyi de 
gerçekleștireceklerini vurgulayan Bașbakan Yıldırım, 
"Büyümenin kalitesinden bahsediyoruz. Saman 
alevi gibi birden bire büyüyorsunuz, tamamen tüke-
time bağlı tamamen ürün bazlı büyüme. Bu kalıcı 
olmaz. Katma değer üreten fark olușturan mukaye- 
seli üstünlük sağlayan bir büyüme altyapısını 
olușturmak. Büyümenin çeșitliliğini, kalitesini artır-
mak dolayısıyla rekabet gücümüzü geliștirmek" 
ifadelerini kullandı. 

Bașbakan Yıldırım, Türkiye'nin mutlaka katma değeri 
yüksek teknolojik ürünlerde söz sahibi olması gerek-
tiğini vurgulayarak, bunu ileri teknoloji sanayi üreti-
minde, savunma sanayinde, uzay ve havacılık, bilișim, 
ilaç sektöründe ve kimyasallarda bunun bașarılabi-
leceğini kaydetti. Bu sektörlere daha fazla yoğun-
lașılacağını dile getiren Bașbakan Yıldırım, söz 
konusu alanlarda yerlileșmeyi, millileștirmeyi artırıcı 
tedbirleri alacaklarını belirtti. 

Orta Vadeli Program’da (2017-2019)(OVP) büyüme tahmini, bu sene için yüzde 4,5’ten yüzde 3,2’ye, 2017 için
yüzde 5’ten yüzde 4,4’e çekilirken, 2018 ve 2019 için de yüzde 5 büyüme tahmininde bulundu.
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TÜKETİM TÜRÜ ESKİ (Ay) YENİ (Ay)

Bazı bireysel kredilere yönelik mevcut uygulama ile hayata geçecek düzenlemeler:

Kredi kartlarında genel taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkarılırken, elektrik-elektronik eşya ve 
bilgisayarda bu sayı 9'dan 6 aya indirilecek

9 12Kredi kartıyla genel tüketim

Taksit Yok Taksit YokTelekomünikasyon, akaryakıt, gıda, yemek, 
hediye kart, hediye çeki

9 6Elektrik-elektronik eşya, bilgisayar
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4

5

3,8
4,2 4

Kurumsal kart harcamaları

9Kozmetik

9 9
Havayolları, seyahat acenteleri, 
taşımacılık, konaklama, sağlık ve
sosyal hizmetler, kulüp ve derneklere 
ödemeler ile vergi ödemeleri

Taksit Yok

Tüketici kredilerinde vade sınırı

Konut kredilerinde kredi sınırı

TÜKETİM TÜRÜ ESKİ (Ay) YENİ (Ay)

CARD

000 000 000 000

36 48

9 12

Yüzde 80Yüzde 70
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MOODY'S'İN "BÜYÜMENİN ZAYIFLAMASI" GEREKÇESİ TEMELSİZ

*Moody's'in Türkiye'ye ilişkin 
açıklamasında, dış finansman 

yükümlülüklerine yönelik risklerin 
artması, kurumsal güçler ve 

büyümenin zayıflaması, not indirim 
kararının gerekçeleri olarak 

gösterilmişti

Türkiye, 28 üyeli AB ülkeleri 
arasında en hızlı büyüyecek ilk 

4 ülke arasında

Moody’s'in not indirimine gerekçe olarak gösterdiği büyüme verisine bakıldığında, 
Türkiye'nin 28 üyeden oluşan AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyecek ilk 4 ülke arasında 

yer alması, notun düşürülmesi kararına ilişkin soru işaretlerini artırıyor

Türkiye, GSYH büyüklüğü 
ile de AB üyesi 22 

ülkeden üstün
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 BİZ GERÇEKLERİ HER ZAMAN KONUŞACAĞIZ
Cumhurbașkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur-
bașkanlığı Külliyesi'nde yapılan "27. Muhtarlar 
Toplantısı"nda Adıyaman, Ankara,  Artvin,  Bitlis,  Bolu, 
Bursa, Çanakkale,  Diyarbakır, Elazığ,  Hatay,  Isparta, 
Karabük,  Kastamonu,  Kırșehir, Niğde, Ordu ve  Sam-
sun'dan gelen muhtarlara hitap etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girișiminin ardından 
gerçekleștirilen ilk muhtarlar toplantısında konușan 
Cumhurbașkanı Erdoğan, muhtarlarla son toplantının 8 
Haziran'da, ramazan ayında, iftar sofrasında yapıldığını 
hatırlattı.

Cumhurbașkanı Erdoğan, “Tarihte bize ne yaptılar. 
1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a bizi 
razı ettiler. Birileri de Lozan'ı 'zafer' diye yutturmaya 
çalıștı. Her șey ortada" ifadelerini kullandı.
 
Sözlerine devam eden Cumhurbașkanı Erdoğan, "İște 
șuan Ege'yi görüyorsunuz değil mi? Bağırsan sesinin 
duyulacağı adaları biz Lozan'da verdik. Zafer bu mu? 

Oralar bizimdi. Oralarda bizim camilerimiz, mabetler-
imiz var ama șu anda hala Ege'de kıta sahanlığı ne 
olacak, havada, denizde ne olacak bunları konușuy-
oruz, hala bunun mücadelesini veriyoruz. Niye? İște o 
anlașmada  masaya oturanlar sebebiyle. O masaya 
oturanlar, o anlașmanın hakkını vermediler. Vere-
medikleri için șimdi onun sıkıntısını biz yașıyoruz. 
Șayet aynen bu darbede de bașarılı olsaydı,  Sevr'i 
dahi aratacak bir dayatmayla karșımıza çıkacaklardı" 
dedi.

Cumhurbașkanı Erdoğan,  Moody's'in Türkiye kararına 
ilișkin, "İstediğiniz kadar düșürün, Türkiye'nin gerçeği 
bu değil. Türkiye yatırımlarına devam ediyor, kalkın-
maya devam ediyor, yükselmeye, güçlenmeye devam 
ediyor evelallah. Siz Türkiye'nin gerçeklerinden 
uzaksınız. Bunların cebine üç beș kuruș ekstra para 
koy, istediğiniz notu al. Bunlar böyle, böyle çalıșıyor-
lar. Talimatları zaten nereden aldıklarını da biliyoruz. 
Biz gerçekleri her zaman konușacağız" dedi.
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Günde 
2 bin iniş kalkış 

yapılabilecek

100 bin kişiye
direkt iş imkanı 

sağlayacak

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANINA 

HAVAYOLU ŞİRKETİ UÇACAK
250

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul 
Yeni Havalimanına 250 ayrı havayolu şirketi uçacak

54 AK Parti Ekim 2016     15.YIL



350’den fazla
destinasyona uçuş 
gerçekleştirilecek

250 havayolu
şirketine hizmet 

verecek

18 bin araç
kapasitesi ile Avrupa'nın en büyük 

otoparkına sahip olacak

(İlk Etap) Yıllık 
90 milyon yolcu 

kapasiteli
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ÇANAKKALE 1915 DÜNYANIN 
'EN UZUN ARALIKLI' 
KÖPRÜSÜ OLACAK

Çanakkale 1915 Köprüsü 
Lapseki'nin Şekerkaya mevkisi 
ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi 
arasında yapılacak

SÜTLÜCE

ŞEKERKAYA
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Köprünün temelinin 
18 Mart 2017'de atılması 
planlanıyor

Tamamlandığında 
dünyanın en uzun aralıklı 
köprüsü olacak

ÇANAKKALE 1915
KÖPRÜSÜ Çanakkale

Balıkesir

Tekirdağ
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"DÜNYA MARKASI"
TÜRKİYE İHA'DA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) 
tasarlanması ve üretilmesi konusunda dünyanın sayılı 4-5 ülkesinden biri haline 
geldiğini belirterek,  "Amacımız, 3,5-4 ton civarında silahlı İHA yapmak ve bunu 
daha güçlü silah ve kameralarla donatmak" dedi.

TÜBİTAK'ın savunma sanayinde mayın dedektöründen uyduya, çok geniș spek-
trumda proje geliștirdiğini anlatan Bakan Özlü, "Örneğin Göktürk 2 Uydusu halen 
envanterde kullanımda ve 2,5 metre çözünürlüğe kadar görüntüleri aktarıyor." 
diye konuștu

SAGE'de Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat (SOM) füzesinin geliștirildiğini ve șu 
anda envanterde bulunduğunu dile getiren   Bakan Özlü, "Bașarılı bir üründür. 
Yaklașık 280-300 kilometreye kadar menzile sahip seyir füzesidir. SAGE, șu anda 
SOM füzelerinin boyutlarını küçültüp F-35 uçaklarına entegre etme çalıșması 
yürütüyor. Bunun üretimini ise ROKETSAN yapacak" ifadesini kullanıldı.

Bakan Özlü, TÜBİTAK  Savunma Sanayii Araștırma ve Geliștirme Enstitüsünde 
(SAGE) geliștirilen ürünler hakkında da bilgi verdi.
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AVRUPA'DA SEÇİM SANCISI

AVUSTURYA
2 Ekim 2016
İptal edilen cumhurbaşkanı 
seçiminin ikinci turu

HIRVATİSTAN
11 Eylül 2016
Erken seçim

ESTONYA
30 Eylül 2016
Cumhurbaşkanı seçimi

MACARİSTAN
2 Ekim 2016
Referandum

BOSNA HERSEK
25 Eylül 2016
Referandum
2 Ekim 2016
Yerel Seçimler

İSVİÇRE
25 Eylül 2016
Referandum

BELARUS
11 Eylül 2016
Temsilciler Meclisi
seçimleri

LİTVANYA 
9 Ekim 2016
Parlamento seçimleri 

KARADAĞ
16 Ekim 2016
Genel seçimler

BULGARİSTAN
6 Kasım 2016 
Cumhurbaşkanı seçimi

MAKEDONYA
11 Aralık 2016 
Parlamento seçimleri

İTALYA
Aralık 2016
Referandum

ALMANYA
12 Şubat 2017 
Cumhurbaşkanı seçimi

Yabancı düşmanlığı ve İslamofobi motifli söylem ve eylemlerin arttığı bir dönemde Avrupalı 
milyonlarca seçmen, ülkelerinde cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ile referandumlar için 
sandık başına gidecek
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HOLLANDA
15 Mart 2017
Genel seçimler

FRANSA 
23 Nisan - 7 Mayıs 2017
Cumhurbaşkanı seçimi
Haziran 2017
Genel seçimler

ARNAVUTLUK 
Mayıs 2017
Cumhurbaşkanı seçimi
Haziran 2017
Genel seçimler

HOLLANDA
15 Mart 2017
Genel seçimler

FRANSA 
23 Nisan - 7 Mayıs 2017
Cumhurbaşkanı seçimi
Haziran 2017
Genel seçimler

ARNAVUTLUK 
Mayıs 2017
Cumhurbaşkanı seçimi
Haziran 2017
Genel seçimler
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TÜRKİYE'DEN
UNESCO GEÇİCİ LİSTESİNE 
10 YENİ ALAN EKLENDİ
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FRANSA 
23 Nisan - 7 Mayıs 2017
Cumhurbaşkanı seçimi
Haziran 2017
Genel seçimler



UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne Türkiye'den 10 
yeni alan eklendi.   UNESCO  Dünya Mirası Geçici 
Listesi'ne  Sultan II. Bayezid Külliyesi (Edirne)  
Bodrum Kalesi (Muğla), Sivrihisar Ulu Camisi 
(Eskișehir), Hacı Bayram Cami ve çevresindeki tarihi 
alanlar (Ankara), Nuruosmaniye Külliyesi (İstanbul), 
Malabadi Köprüsü (Diyarbakır), Van Kalesi (Van), 
Kibyra Antik Kenti (Burdur), Yivli Minare (Antalya), 

Kızılırmak Deltası kuș cenneti (Samsun) kayıt edildi.
Yeni eklenen alanlarla birlikte Türkiye'den  UNES-
CO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde 70 yer 
bulunuyor. 

Sultan II. Bayezid Külliyesi  UNESCO  Dünya Mirası 
Geçiçi Listesi'ne alındı. Külliyedeki müzede döne-
min tıp eğitimi de mankenler aracılığıyla tanıtıldı.
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TDV'NİN CAMİLERİ 
TÜM DÜNYADA YÜKSELİYOR
Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Filistin Gazze, Kırım, Belarus ve Haiti gibi 
dünyanın çeșitli noktalarında yaptırdığı camilerde açılıș için gün sayılıyor. 

İslam medeniyetinde önemli bir yere sahip vakıf kültürü,  camilerin inșası ve 
yașatılmasında öncü olurken, bu durum özellikle Selçuklu ve Osmanlı Devleti 
döneminde zirve noktaya ulaștı.

Vakıf geleneğinin günümüzde  bir halkasını olușturan Türkiye Diyanet Vakfı da 
kurulduğu günden bu yana yurt içinde ve yurt dıșında yaptırdığı cami ve eğitim 
binalarıyla bu geleneği sürdürüyor.

Türkiye'nin hızlı nüfus artıșı ve șehirlere göçün artması dolasıyla cami ihtiyacını 
karșılamaya öncelik veren vakıf,  yapımına 1967 yılında bașlanan Ankara 
Kocatepe Camisi'ni  tamamlamasının ardından günümüze kadar ülke gene-
linde 3 bin 603 cami, 419 mescit, 2 bin 582 Kur'an kursu, 5 eğitim merkezi, 
yurt dıșında 25 ülkede de 100'ün üzerinde cami ve eğitim binası yaptı.
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Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Camisi
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2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, oyunlar 
tarihinde en fazla altın madalya kazandığı 
organizasyonu geçirdi

Oyunları madalya sıralamasında 
34'üncü basamakta tamamlayan 

Türkiye, Paralimpik Oyunları tarihinde 
madalya sayısını 23'e (6 altın, 6 gümüş, 

11 bronz) yükseltti

Milliler, oyunları 3 altın, 
1 gümüş, 5 bronz toplam
 9 madalyayla tamamladı

TÜRKİYE’NİN RİO PARALİMPİK OYUNLARI’NDA 
 KAZANDIĞI MADALYALAR

ABDULLAH ÖZTÜRK
MASA TENİSİ

KADIN MİLLİ TAKIMI
GOLBOL

NAZMİYE MURATLI
HALTER
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ALİ ÖZTÜRK
ABDULLAH ÖZTÜRK

MASA TENİSİ 

KÜBRA KORKUT
MASA TENİSİ

MESME TAŞBAĞ
JUDO 

ECEM TAŞIN
JUDO

SEMİH DENİZ
ATLETİZM

AYŞEGÜL 
PEHLİVANLAR

ATICILIK
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KAZILDIKÇA 
TARİH 
FIŞKIRIYOR

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk arkeolojik 
kazılarından Ordu Kurul Kalesi'nde devam 
eden kazılarda pek çok tarihi eser ortaya 
çıkarıldı. 

Kazı çalıșmaları sonrası yüzlerce tarihi 
eser toprak altından çıkarılırken, en son 
110 santimetre boyunda, tahtında oturan 
ana tanrıça Kibele heykelinin bulunması 
kaleye ilgiyi artırdı. 
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Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerde bulunan kamu kurumları, özel kurulușlar, STK ve dernekler, belediye ve Kalkın-
ma Ajansları gibi kurulușlar, Avrupa Birliği fonları ve hibelerinden faydalanabilmektedir. Türkiye de ‘Katılım Öncesi Mali 
Yardım Aracı’ndan faydalanarak aktif bir șekilde proje çağrısına bașvuruda bulunmaktadır. Söz konusu sürecin 
bașarılı bir șekilde yönetilmesi için olușturulan ‘Proje Döngüsü Yönetimi’ sistemi ise proje yazma ve yürütme 
așamasının temel yapı tașını olușturmaktadır. Avrupa Birliği hibelerinden faydalanmak isteyen, yeni iș imkânlarından 
yararlanmayı hedefleyen kadınlarımız için AK Parti Kadın Kolları olarak; Ankara Kalkınma Ajansı ile birlikte  ‘Proje 
Döngüsü Eğitimi’ni 81 İl Kadın Kolları Teșkilatlarımızda hayata geçirdik.
 
Verilen eğitim çerçevesinde; yaratıcı kalkınma proje fikirlerinin gerçekleștirebilmesi için izlenecek yöntemlerin öğretil-
mesi, ‘proje fikrinin’ belirlenmesinden, analiz ve planlamasına kadar son derece kritik ve önemli bașlıklar hakkında 
katılımcıların bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. 

KADIN KOLLARI 81 İL KADIN KOLLARI 
TEŞKİLATLARINDA ‘PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ’

EĞİTİMLERİNE BAŞLADI

KADIN KOLLARI 81 İL KADIN KOLLARI 
TEŞKİLATLARINDA ‘PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ’

EĞİTİMLERİNE BAŞLADI
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AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Bașkanlığı, AK Parti Genel Bașkanı ve Bașbakan Sayın Binali Yıldırım’ın 
talimatıyla hazırladıkları “15 Temmuz Milli İradenin Zaferi” projesi kapsamında 15 Temmuz darbe girișimine engel 
olmak için canlarını ortaya koyan șehit yakınlarını ve gazileri ziyaret etti.

Ziyaretler esnasında Bașbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın șehit yakınları ve gazilere hitaben kendi el yazısıyla kaleme 
aldığı mektupların ailelere ve gazilerimize takdim edildiğini belirten Çalık; “Projemizin ana amaçlarından birini oluș-
turan bilimsel çalıșma için bir akademik kurul olușturduk. Bu kurul ile șehit yakınları ve gazilerimiz için yaș, cinsiyet, 
yöresel farklılıklar gibi unsurların yer aldığı ayrı ayrı görüșme formları hazırladık. Teșkilatlarımız, 241 șehit ailesini 
ve 2.194 gazimizi tek tek ziyaret ederek o karanlık geceye tanıklık edenlerin hikâyelerini dinledi, formlar vasıtasıyla 
yazılı olarak, video ve ses kayıtları ile de görsel olarak kayıt altına aldı. Bu kayıtlar sayesinde akademik kurulumuzla 
darbe girișiminin tüm siyasi ve sosyolojik boyutlarının ele alınacağı tarihe damga vuracak çok önemli bir arșiv 
olușturuyoruz. Olușturduğumuz arșivlerin kitaplaștırma çalıșmaları da devam ediyor. Buradan hareketle diyebiliriz 
ki ’15 Temmuz Milli İradenin Zaferi’ projesi tarihe not düșen bir çalıșma olacaktır.” dedi.
 
Cumhurbașkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamları, Genel Bașkanımız ve Bașbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım’ın selamı ve kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektupları șehit yakınları ve gazilerimizde çok büyük memnuniyet, 
aynı zamanda duygusallık yarattı diyen Çalık, “Ziyaretlerimiz esnasında vatan savunması için hain terör örgütü 
FETÖ’ye karșı korkmadan, büyük bir cesaret örneğiyle sokaklara çıkan vatandașlarımıza ’Sizi dıșarı çıkaran en 
önemli olay neydi?’ diye sorduk. Vatandașlarımızın yüzde 96’sı Cumhurbașkanımızın halkı sokağa daveti ve yüzde 
94’ü de camilerden okunan selaların etkili olduğunu ifade ettiler. Bu cevaplar bizi derinden etkiledi.” dedi.

‘Mİllİ İradenin Zaferi’‘Mİllİ İradenin Zaferi’





DAEŞ'İN AYIRDIĞI AİLELERİ
"FIRAT KALKANI" 
BİRLEŞTİRDİ

Terör örgütü DAEȘ'in, Halep'in kuzeyindeki bölgeleri ele 
geçirmesiyle ayırdığı aileler, Fırat Kalkanı Harekatı 

kapsamında Azez - Cerablus koridorunun açılmasıyla 
yeniden buluștu. 

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın "El ele yeniden inșa ediyoruz. Azez - 
Cerablus" adlı kampanyası kapsamında Azez'de yașayan 160 aile, 

10 araçlık insani yardım konvoyuyla birlikte yola çıktı. 

Yaklașık 3 yıl sonra bir araya gelen aileler, birbirlerine sarılıp hasret 
giderdi. İHH görevlileri de beraberinde götürdükleri gıdaları halka dağıttı. 


