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Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

17 yıldır ülkemizi istikrar içinde yöneten, başarıdan başarıya kavuşturan, 
daha önce hayali bile edilmemiş projeler ile geleceğe hazırlayan partimiz, 
girdiği 15. seçimden de açık ara birinci parti olarak çıktı. Siyasi tarihi-
mizde başka hiçbir örneği bulunmayan bu büyük başarıyı milletimizin 
teveccühüne borçluyuz. Aziz milletimiz, AK Parti’ye olan güvenini bir 
kez daha gösterdi ve 15 büyükşehir, 24 il, 535 ilçe ve 202 belde yönetimini 
emanet etti. Bayrağı devralan başkanlarımız, Liderimiz Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 1994’te İstanbul’da başlattığı gönül belediyeciliği vizyonunu 
kendi bölgelerinde yaşatacak, gönüller kazanmak için canla başla çalışa-
cak, şehirleriyle birlikte ülkemizi daha da ileri taşıyacaklardır.

Aziz milletimiz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde milletimizin 
ortaya koyduğu irade ile Cumhur İttifakı’nın mesajına sahip çıkmış, 
Cumhur İttifakı %51,64 gibi yüksek bir oranla milletimizin teveccühünü 
kazanmıştır. Ülkemizin güven ve istikrarla dolu bir geleceğe hazırlanma-
sında tarihi bir role sahip olan milli mutabakatımız, 24 Haziran’ın ardın-
dan, 31 Mart’ta da vatandaşlarımızın güçlü tasdikine mazhar olmuştur. 
Milletimiz bizlere, ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ ilkesi 
etrafında kenetlenmiş, teröre ve Türkiye düşmanlarına karşı açık bir 
tavır ortaya koyan, temelini Cumhur İttifakı’ndan alan güçlü bir ‘Türkiye 
İttifakı’ ile birlik olma sorumluluğu yüklemiştir. Siyasetimiz bu sorumlu-
luğun bilincinde olarak, milletin bekasını her şeyin önüne koyarak gelişe-
cek, seçimleri müteakip girdiğimiz kesintisiz hizmet dönemi, bu temel 
şiarı göz önünde bulundurarak gerçekleşecektir.

Yerel seçimlerin ardından yalnızca hizmetlere ve projelere odaklana-
rak ülkemizi en etkili şekilde ileri taşımanın yollarını arayacağımız 4,5 
yıllık dönemi büyük bir fırsat olarak telakki ediyoruz. Bu dönem, hem 
gönül belediyeciliğinin değer yaratan şehirlerine tanık olacağımız hem 
de ülkemizi 2023 hedeflerine adım adım yaklaştıracak büyük atılımların 
gerçekleşeceği gerçek bir hizmet dönemi olacaktır. Bu dönem içerisinde, 
milletimize ulaştıracağımız yeni hizmetler, ekonomimizdeki güçlenme-
ler, terör unsurlarına karşı verilecek topyekûn mücadeleler, eğitimde, 
sağlıkta, tarımda, ulaşımda hayata geçirilecek, 2023 Türkiye’sine yakışan 
büyük atılımlar asıl gündemimizi oluşturacaktır.

Bilindiği üzere, 31 Mart’taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı Seçimleri, partimizin itirazlarını değerlendiren YSK tarafından iptal 
edilmiş, açık usulsüzlüklerin ve şaibelerin söz konusu olduğu seçimlerin 
23 Haziran 2019 tarihinde yenilenmesi kararlaştırılmıştır. Alınan bu karar, 
İstanbul’daki vatandaşlarımızın iradesinin sandığa en sağlıklı şekilde 
yansımasını sağlayacak, önemli bir adımdır. Yürekten inanıyoruz ki, 25 
yıldır sürmekte olan gönül belediyeciliği anlayışı ile İstanbul’u bir dünya 
kenti hâline getiren hizmetlerimiz kaldığı yerden, aynı azim ve heyecanla 
sürdürülecek, İstanbul tercihini gönül belediyeciliğinden yana kullana-
caktır. Vatandaşlarımızla tekrar buluşmanın, İstanbul’u geleceğe hazırla-
yacak projelerimizi kendilerine anlatmanın derin heyecanını duyuyoruz.

Bu seçim döneminde de bitmek bilmeyen bir azimle çalışan, milletimi-
ze ulaşmak için çalmadık kapı bırakmayan teşkilatımıza ve adaylarımıza 
içten bir teşekkürü borç biliyoruz. Bizlerden desteklerini hiçbir zaman 
esirgemeyen aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bilindiği üzere, 31 
Mart’taki İstanbul 

Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Seçimleri, 

partimizin itirazlarını 
değerlendiren 

YSK tarafından 
iptal edilmiş, açık 
usulsüzlüklerin ve 

şaibelerin söz konusu 
olduğu seçimlerin 
23 Haziran 2019 

tarihinde yenilenmesi 
kararlaştırılmıştır.

“

”

Savaşların, yoklukların, umudumuzu kararttığı dönemde 
dünyayı güzelleştiren yegâne şey çocuklarımızın 

tebessümüdür. Geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın 
güvencesidir. Çocuk olmak coşkulu olmak, dünyaya hep saf, 
temiz, duru gözlerle bakmak ve yarına o heyecanla yürümek 

demektir. Çocuk olmak yüreğindeki sınırsız, hesapsız 
sevgiye sıkı sıkıya sarılmak demektir…
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Türkiye Aktüalite Atlası

Malatya’dan 112 Ülkeye 
Kuru Kayısı İhracatı

Ağır Sanayide 82 Yıllık “Yolculuk”
Tersine Beyin 

Göçüne En Çok İlgi 
Mühendislerden

Antalya 3 Ayda 571 Bin 
Turist Ağırladı

Hane Başına Gaz Tüketiminde Lider 
Ardahan

Malatya’dan geçen yıl 112 ülkeye 95 bin 350 ton kuru kayısı 
gönderilirken karşılığında 261 milyon 397 bin dolar gelir elde 
edildi. Türkiye’deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna 
sahip Malatya’da, yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen 
sağlıyor. Türkiye’de “Antep baklavası” ve “Aydın inciri”nden 
sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün 
olan “Malatya kayısısı”, geçen yıl 112 ülkeye ihraç edildi.

Ulusal sanayileşme hamlesi kapsamında 
82 yıl önce ilk demir ve çelik fabrikasının 
temelini Karabük’te atan ve yılda 150 bin ton 

kapasiteyle üretime başlayan Türkiye, bugün 
çelik üretiminde 37,3 milyon tonla dünyada 
sekizinci, Avrupa’da ise ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye Doğal Gaz 
Dağıtıcıları Birliği’nin 
(GAZBİR) “2018 Yılı Doğal 
Gaz Dağıtım Sektörü 
Raporu”ndan yapılan 
derlemeye göre, 2018’de 
Türkiye’de hane başına 
ortalama doğal gaz 
tüketimi 905 metreküpü 
buldu. Türkiye’de geçen 
yıl hane başına ortalama 
doğal gaz tüketimi 2 
bin 581 metreküple 
en fazla Ardahan’da, 
648 metreküple en az 
Antalya’da gerçekleşti.

Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) verilerinden 
derlenen bilgilere göre, 
Uluslararası Lider 
Araştırmacılar Programı’na 
36 ülkeden 242 başvuru geldi. 
En fazla lider araştırmacı 
çeken ilk 3 üniversite, ODTÜ, 
Boğaziçi Üniversitesi ve Koç 
Üniversitesi olarak sıralandı. 
Lider araştırmacıların en çok 
tercih ettiği firmalar, Arçelik, 
TUSAŞ ve Nobel İlaç oldu.

Dünyanın en önemli 
turizm destinasyonlarından 

Antalya’ya bu yılın ilk üç 
ayında gelen yabancı turist 

sayısı geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 25 
artarak 571 bin 205 oldu. 

Antalya Havalimanı Mülki 
İdare Amirliği verilerine göre, 

Antalya’ya ocak ayında 139 
bin 307, Şubat’ta 152 bin 801 

ve Mart’ta 279 bin 97 yabancı 
turist geldi.
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Dünya Aktüalite Atlası

NATO 70’inci Yıl 
Dönümünü Kutluyor

Avusturya’da Müslümanlara Yönelik 
Saldırılarda Yüzde 74 Artış

“113 Milyondan 
Fazla İnsan 

Açlıkla 
Boğuşuyor”

İran’da Sel 
Felaketinin 
Bilançosu 
Ağır

Cezayir Cumhurbaşkanı 
Buteflika İstifa Etti

“Saddam Rejiminin 
Çöküşünün 16. Yılında Irak 
Kargaşadan Kurtulamıyor”

Uluslararası alanda en uzun ömürlü askeri ve savunma 
ittifakı olarak ön plana çıkan NATO 70 yaşına girdi. 
Washington’da 4 Nisan 1949’da 12 kurucu üyeyle kurulan 
NATO, 70 yıl sonra 29 müttefikle yoluna devam ediyor. 
Karargâhı Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan NATO, 
Kuzey Makedonya’nın da katılımıyla 30 üyeli bir ittifak 
olmaya hazırlanıyor.

Avusturya Müslümanlar için Dokümantasyon 
ve Danışmanlık Merkezi (Dokustelle) 
tarafından hazırlanan “2018 Müslüman 
Karşıtı Irkçılık Raporu” düzenlenen basın 
toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Ülkede 

İslamofobik saldırıların geçen yıl önemli 
ölçüde arttığı vurgulanan rapora göre, 2017 
yılında Müslümanlara yönelik 309 saldırı 
kayıt altına alınırken, bu sayı 2018’de 540’a 
yükselerek yüzde 74 arttı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz 
Buteflika’nın, yaşadığı sağlık sorunlarına 
rağmen 5. dönem için cumhurbaşkanlığına 
aday olması; kitlesel protestolar, ordunun 
siyasete müdahalesi ve son olarak da 
Cumhurbaşkanı’nın istifasıyla sonuçlandı.

ABD ve İngiltere 
öncülüğündeki 
koalisyon güçleri Irak’ın 
başkenti Bağdat’ın 
merkezine girerek 
Saddam Hüseyin 
rejimine son vermesinin 
üzerinden 16 yıl geçti. 
Saddam’ın biyolojik 
silahlar ürettiği 
iddiasıyla başlatılan 
kanlı işgal, ülkeye sözü 
verilen “demokrasi” 
yerine iç savaş, terör ve 
kaos getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), 
başta Yemen, Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti 
ve Afganistan olmak üzere 
küresel düzeyde 113 milyon 
insanın “akut açlık” çektiğini 
duyurdu.

İran’da günlerce süren 
şiddetli yağışlar sonucu 
meydana gelen sel 
felaketinde 70 kişi hayatını 
kaybederken ülke genelindeki 
zarar 500 milyon doları aştı.
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Gündem

Cumhurbaşkanımız 
Oyunu İstanbul’da 
Kullandı
Genel Başkanımız  ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 
31 Mart Mahalli İdareler 
Genel Seçimleri için oyunu 
kullandı.

Okul bahçesini dolduran 
vatandaşların sevgi 
gösterilerinde bulunduğu 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, 
okula girişinde İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal, Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, AK Parti İstanbul 
İl Başkanı Bayram Şenocak 

ile diğer ilgililer karşıladı. 
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan eşi Emine 
Erdoğan ile “3300” numaralı 
sandığın bulunduğu sınıfa 
girerek, sandık görevlileriyle 
tek tek tokalaştı. Erdoğan 
ve eşi Emine Erdoğan, 
gerekli kontrolün yapılması 
için kimliklerini sandık 
görevlilerine verdi. 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın oy 
kullandığı “3300” numaralı 
sandıkta 332 seçmen 
vatandaşlık görevini yerine 
getirdi.
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Gündem

“4,5 Yıla Yakın Kesintisiz 
Bir İcraat Dönemi Var”
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 
seçim sonuçlarını takip 
ettiği Tarabya’daki 
Huber Köşkü’nde basın 
mensuplarına açıklamalarda 
bulundu. 

Türkiye’nin 31 Mart 2019 
Mahalli İdareler Seçimleri’ni 
demokratik bir olgunluk 
içinde tamamladığını 
belirten Cumhurbaşkanımız, 
milletin bir kez daha 
iradesini oldukça yüksek 
bir katılım oranıyla sandığa 
yansıttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, seçim 
sonuçlarının ülkeye, millete, 
şehirlere, mahallelere hayırlı 
olmasını dileyerek, şunları 
kaydetti:

“Artık yavaş yavaş 
şekillenmeye başlayan 
sonuçlara göre, şehirlerimizi 
yönetme sorumluluğunu 
üstlenecek olan büyükşehir, 
il, ilçe tüm belediye 
başkanlarımız, belediye 
meclis üyelerimiz, il genel 
meclis üyelerimiz, mahalle 
ve köylerimizde göreve gelen 
muhtarlarımız görevlerini 
üstlenecekler, hepsini tebrik 
ediyorum. Biraz sonra 

Ankara’ya hareket edeceğim 
ve genel merkezimizde 
artık geleneksel hale 
gelmiş olan balkon 
konuşmamızı yaparak, 
seçim sonuçlarını Ankara’da 
değerlendireceğim.

Sonuçlar göstermektedir 
ki, bu seçimlerden AK 
Parti olarak tıpkı 3 Kasım 
2002 seçimlerinden bu 
yana hep olduğu gibi 
yine açık ara birinci parti 
olarak çıktık. Cumhur 
İttifakı’ndaki ortağımız 
Milliyetçi Hareket Partisi ile 
birlikte ittifaklar bazında da 
birinci olduk. AK Parti ve 
Cumhur İttifakı açısından 
kazanılan ve kaybedilen 
belediye başkanlıkları elbette 
olmuştur. Her kazanç ve her 
kayıp milletimizin takdiridir. 
Bu da tabii demokrasinin bir 
gereğidir. Kabullenilmesi 
gereken bir gerektir. 
Kazandığımız yerlerde 
milletimizin gönlüne 
girdiğimizi, kaybettiğimiz 
yerlerde de bu konuda yeteri 
kadar başarılı olamadığımızı 
kabul edecek, buna göre 
hareket tarzımızı da tabii ki 
belirleyeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

seçim sonuçlarını takip 
ettiği Tarabya’daki Huber 
Köşkü’nde basın men 
suplarına yaptığı açıklamada, 
özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerindeki 
seçim sonuçlarını çok önemli 
gördüğünü söyledi.

Seçim kampanyası 
boyunca birilerinin Kürt 
vatandaşların oylarını ipotek 
altına alma, iradelerine 
pranga vurma çabalarına 
hep dikkat çektiklerini 
belirten Erdoğan, “Zira 
dolaştığım Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu bölgelerinde 
yaptığım mitinglerde 
bunlara çok açık net vurgu 
yapmıştım. Bu sonuçlar Kürt 
kardeşlerimizin iradelerini, 
ne terör örgütüne ne de terör 
örgütünü arkalarına alarak 
ortaya çıkanlara teslim 
etmeyeceğini göstermiştir. 
Aynı şekilde diğer 
şehirlerimizde de arkasında 
hangi pazarlıkların olduğu 
bilinmeyen ittifaklarla 
milletimiz yönlendirilmeye 
çalışılmıştır. Genel 
hatları itibarıyla sonuçlar 
bu çabaların amacına 
ulaşamadığına işaret ediyor.” 
diye konuştu.
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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
beka meselesi konusunda 
da verdikleri mesajın millet 
tarafından da gayet iyi 
algılandığını gördüğünü 
dile getirerek, “Özellikle 
de Güneydoğu, Doğu ve 
diğer illerimizdeki bütün 
mitinglerimde dikkat 
ederseniz mega boardlardan 
bunları görüntülü olarak 
yayımladım. Milletimizin 
birliğini, beraberliğini 
bozarak, ülkemize diz 
çöktürmeye çalışanlar bir 
kez daha hüsrana uğramıştır. 
Bu onurlu duruşları 
sebebiyle 81 vilayetimizdeki 
her bir vatandaşımıza 
teşekkür ediyorum.” 

ifadelerini kullandı. 
Bundan sonraki seçimlerin 

2023 yılının Haziran ayında 
yapılacağını bildiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir başka ifadeyle 
önümüzde 4,5 yıla yakın, 
kesintisiz bir icraat dönemi 
var. Artık sık sık seçimlerle 
iç içe olmayacağız. Şimdi 
hep önümüze bakacağız ve 
Türkiye’de ekonomisiyle 
siyasetiyle özellikle 
savunma sanayisiyle 
yatırımlarla üretimlerle 
nasıl meşgul olacağız, 
buna odaklanacağız ve 
adımlarımızı da buna göre 
atacağız. Cumhurbaşkanı 

olarak şahsım yürütme 
görevinde, Meclis’teki 
milletvekillerimiz yasama 
vazifesinde iş birliği içinde 
ülkemizi hedeflerine 
ulaştırmak için gece gündüz 
çalışacağız.

Bu seçimlerde seçilen 
belediye başkanlarımız 
şehirlerini 5 yıl idare 
edeceği gibi biz de görev 
süremiz boyunca ülkemizi 
yönetmeyi sürdüreceğiz. 
Gündemimizde çok önemli 
bir reform programı var. 
Türkiye olarak serbest piyasa 
ekonomisi kurallarından 
taviz vermeden, kendi 
hedeflerimiz doğrultusunda 
oluşturduğumuz güçlü 

ekonomi programını dikkatle 
hayata geçireceğiz. Artık 
bizim için ekonomide 
reformların hayata 
geçirileceği, büyük ve güçlü 
Türkiye hedefine tavizsiz 
şekilde odaklanacağımız 
uzun bir dönem var. 
Bölgemizde yaşanan 
istikrarsızlıkların ülkemizde 
oluşturduğu tehditleri, hem 
diplomasi kanallarını hem 
askeri gücümüzü kullanarak 
ortadan kaldırmayı 
sürdüreceğiz. Özellikle terör 
örgütlerine nefes aldırmadan 
ülkemizi ve bölgemizi 
bir huzur adası haline 
getirmek için çalışmaya 
devam edeceğiz. Küresel 
ve bölgesel düzeyde büyük 
değişimlerin yaşandığı bir 

dönemde ülkemizin 2023 
hedeflerine doğru adım adım 
ilerlemesi için gece gündüz 
çalışacağız.”

Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, seçim 
sonuçlarının ülkeye ve 
şehirlere hayırlı olmasını 
dileyerek, şöyle devam etti:

“Özellikle Cumhur İttifakı 
olarak çıktığımız bu yolda 
Sayın Bahçeli’ye ve mesai 
arkadaşlarına, birlikte 
çalışma yürüten benim mesai 
arkadaşlarıma, özellikle 
teşekkür ediyorum. Bunun 
yanında tabii ki partimin 
bütün ilgili birimlerinde, 
genel merkez, il, ilçe, belde, 
bütün teşkilatlarımızda 

çalışan ve şu ana kadar ve bu 
gece de tabii sabaha kadar, 
bu çalışmaları yürüten yol 
arkadaşlarıma, şahsım, 
partim ve milletim adına 
çok çok teşekkür ediyorum. 
Yorucu bir maraton oldu. Bu 
yorucu maratonda hakikaten 
arkadaşlarım gece demediler, 
gündüz demediler bu 
çalışmaları yürüttüler. Onun 
için kendilerine çok teşekkür 
ediyorum. Daha yürüyecek 
çok yolumuz var. Bu millete 
dökeceğimiz çok alın terimiz 
var. Bu millet için, bu vatan 
için fedai can etmek üzere 
bu yola koyulduk. Ekranları 
başında bizi izleyen tüm 
milletime kalbi şükranlarımı 
özellikle arz ediyorum. 
Geceniz mübarek olsun.”
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Cumhurun Zaferi
Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Genel 
Merkezin balkonunda 
vatandaşlara seslendi. 
Balkona, eşi Emine Erdoğan 
ile çıkan Cumhurbaşkanımız, 
konuşmasının başında 
Kayahan’ın “Bizimkisi bir 
aşk hikayesi” isimli şarkısına 
eşlik ederek, vatandaşları 
selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasına, “Aziz 
milletim, sevgili Ankaralılar, 
değerli kardeşlerim, sizleri 
en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum.” 
diyerek başladı. Sevgi, 
muhabbet, destek ve 
kardeşlik için şükranlarını 
sunan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Rabb’ime bana 
sizler gibi yol arkadaşları, 
dava arkadaşları, mücadele 
arkadaşları verdiği için hamd 
ediyorum. Dik duracağız, 
dikleşmeyeceğiz. Biz 
sadece ve sadece Rabb’imin 
huzurunda rükuda ve 
secdede eğiliriz. Başka bir 
yerde asla... Siyasi hayatımız 
boyunca davamıza ve 
milletimize hizmet dışında 
bir gaye taşımadık. Milli 
iradenin üzerinde bir güç 
tanımadık. Milletimiz 
1994 yılındaki İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığımızdan beri 
girdiğimiz her mücadelede 
yanımızda oldu.” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
3 Kasım 2002 seçimlerinden 

bugüne kadar tüm 
seçimlerde AK Parti’yi birinci 
olarak çıkaran milletin her 
bir ferdine şükranlarını 
sunarak, şöyle konuştu: 
“Milletimiz bugün bizi 
15’inci defa sandıkta birinci 
yaptı. AK Parti olarak tek 
başımıza veya Cumhur 
İttifakı’yla birlikte seçime 
girdiğimiz yerlerde şu an 
itibarıyla 16 büyükşehir, 24 
il, 538 ilçe, 200 belde olmak 
üzere toplamda 778 belediye 
başkanlığı kazandık. Bu da 
ülkemizdeki belediyelerin 
yaklaşık yüzde 56’sının AK 
Parti tarafından yönetileceği 
anlamına geliyor. Bazıları 
kendini darı ambarında 
sanıyor. Şunu bilmeleri 
lazım, 4,5 yıl bu kardeşiniz 
Cumhurbaşkanı mı, AK 
Parti iktidar mı, dolayısıyla 
Cumhur İttifakı olarak 
parlamentoda mıyız? Bu 
yolda nasıl şu ana kadar 
geldiysek, yine bundan 
sonra da aynı şekilde 
devam edeceğiz. Cumhur 
İttifakı’nın oy oranı 24 
Haziran seçimlerine yakın bir 
seviyede bulunmaktadır.”

“Cumhur İttifakı olarak, 
bizi sandıkta birinci yapan 
milletime şükranlarımı 
sunuyorum” ifadelerini 
kullanan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“MHP Genel Başkanı 
Sayın Bahçeli’ye ve bu 
partiye gönül vermiş tüm 
kardeşlerime, Cumhur 
İttifakı’na sahip çıktıkları 

için teşekkür ediyorum. Çok 
önemli bir konuyu özellikle 
ifade etmek istiyorum. 
Beka meselesi konusundaki 
hassasiyetimize sahip 
çıkan tüm vatandaşlarıma, 
özellikle de Kürt 
kardeşlerime şükranlarımı 
sunuyorum. Güneydoğu 
Anadolu Bölgemizin 
seçim sonuçları, Kürt 
kardeşlerimizin kendi 
iradelerini pazarlık 
masasına sürenlere verdiği 
çok önemli bir derstir. 
Büyükşehirlerimizde, 
illerimizde, ilçelerimizde, 
beldelerimizde 
seçmenlerinin teveccühüyle 
göreve gelen tüm belediye 
başkanlarımıza, belediye 
meclis üyelerimize, il 
genel meclis üyelerimize 
çalışmalarında başarılar 
diliyorum. Demokrasinin 
ilk basamağı olarak 
gördüğüm mahallelerimizde 
ve köylerimizde seçilen 
muhtarlarımızı da ayrıca 
tebrik ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bu seçimde arzu ettiğimiz 
neticeleri alamadığımız 
yerlerdeki sonucun tek 
sebebini, milletimize 
kendimizi yeterince 
anlatamamış, gönüllere 
yeterince girememiş 
olmamız olarak görüyorum.” 
değerlendirmesinde 
bulundu. 

Sadece 50 günlük resmi 
kampanya döneminde 
59 il, 43 ilçe mitingiyle, 
9 televizyon ve sosyal 
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medya programıyla millete 
kendisini ifade etmenin 
gayreti içinde olduğunu 
hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Buna rağmen 
eksikliklerimiz varsa, bunları 
düzeltmek, boynumuzun 
borcudur. Bunu halkımızda, 
milletimizde arayamayız. 
Yine kendimizde arayacağız. 
Yarın sabahtan itibaren 
eksiklerimizi tespit ve telafi 
etmenin çalışmalarına 
başlıyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Yüksek Seçim Kurulu 
sonuçları açıkladığı zaman, 
açıklayacağı ana kadar 
itirazları varsa yapacaklarını 
bildirerek, şunları kaydetti:

“Nerede olursa olsun, 
netice alırız veya 
almayız önemli değil. 
Niye? Kardeşlerim şunu 
unutmayın, her olanda 
hayır vardır. Demokrasi 
mücadelesi budur. Şu anda 
bakıyorsunuz Ankara’da 
ilçelerin çoğu AK Parti’de, 

Cumhur İttifakı’nda, böyle 
bir tablo var. Şu anda 
İstanbul’da, buraya hareket 
ettiğim ana kadar, mevcut 
ilçe sayısından daha fazlası 
Cumhur İttifakı’nda veya 
başa baş. Bu ne demektir? 
Halkımız, büyükşehir 
belediye başkanı olarak verse 
dahi, ilçeleri yine AK Parti’ye 
vermiş.”

Bunların üzerinde 
duracaklarını ve iyi 
çalışacaklarını belirten 
Cumhurbaşkanı, 
“Milletimizle aramızdaki 
kalpten kalbe giden 
yolun zedelenmesine yol 
açanlardan bunun hesabını 
sormak da dahil, gereken her 
gayreti göstereceğimizden 
kimsenin şüphesi olmasın.” 
dedi. 

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Biz siyaseti, 
milletle inatlaşma, milleti 
küçümseme, milleti tahkir 
etme değil, sadece ve sadece 
ülkeye ve millete en iyi 

hizmetleri getirme aracı 
olarak görüyoruz. Bugüne 
kadar bunu yaptık, bundan 
sonra da bunu yapacağız.” 
ifadelerini kullandı. 

İçinde milletin olmadığı 
siyasetin sonunun 
faşizme, diktatörlüğe ve 
zulme çıkacağını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bunun için bugüne kadar 
attıkları her adımda milletin 
rızasını ve desteğini 
aradıklarını ifade etti. 

Bundan sonra da aynı 
şekilde milletle beraber 
yola devam edeceklerini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“Hep söylediğim gibi 
şahsım dâhil hiç kimse 
davamızdan daha büyük 
değildir, Türkiye’den 
daha öncelikli değildir, 
partimizden daha önemli 
de değildir, buna dikkat 
edeceğiz. Hepimiz davamıza, 
ülkemize ve milletimize 
ettiğimiz hizmetler oranında 
güç ve yetki sahibiyiz, bu 
oranda değerliyiz. Hayatın 
bir gerçeği olan değişimin 
sürekliliğini öncelikle kendi 
içimizde gerçekleştirmeden 
ülkemizi aynı istikamete 
yönlendiremeyiz.

Önümüzdeki dönem hem 
partimiz hem ülkemiz için 
daha hayırlıya ve daha iyiye 
doğru bir değişim dönemi 
olacaktır. 4,5 yıl seçim 
yok. Ne yapacağız? Hem 
ulusal hem uluslararası 
bazda çalışmalarımıza 

odaklanacağız, kilitleneceğiz 
ve ülkemizi inşallah 
muasır medeniyetler 
seviyesinin üstüne 
çıkaracağız. Önümüzdeki 
bu uzun dönemi en verimli 
şekilde değerlendirmeye 
gayret edeceğiz. Kiminle? 
Milletimle, sizlerle beraber. 
Ülkemizin çözüm bekleyen 
tüm meselelerini, reformcu 
bir anlayışla hal yoluna 
koymanın mücadelesini 
vereceğiz.”

Vatandaşların, “Dik dur 
eğilme, bu millet seninle” 
şeklindeki tezahüratlarına 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Allah’ıma hamdolsun, 
sizler gibi yol arkadaşlarım 
olduktan sonra bize boyun 
bükmek yok.” karşılığını 
verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ekonomide Türkiye’yi ve 
milleti teslim alma amacı 
taşıyan saldırıların önünü 
önemli ölçüde kestiklerini 
belirterek, yapısal 
reformlarla bu tür saldırılara 
karşı daha dayanıklı 
ekonomik mimariyi mutlaka 
inşa edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Başlattığımız istihdam 
seferberliğini kararlılıkla 
sürdürerek insanlarımızın 
işine, aşına, ekmeğine 
göz koyanların oyunlarını 
bozacağız. Yalan yanlış 
vaatlerde bulunanlar 
buyursunlar, bakalım nasıl 
yönetecekler göreceğiz. 
2023 hedeflerimize ulaşana 
kadar devam eden bu süreçte 

önceliğimiz ekonomimizi 
güçlendirmek, teknoloji ve 
ihracat odaklı bir şekilde 
büyümeyi sürdürmek, 
istihdamı artırmak olacaktır.” 
diye konuştu. 

Milli güvenlikle ilgili 
konulardaki çalışmaları da 
başarıya ulaştıracakları bir 
döneme girildiğini anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Ülkemize Suriye sınırımız 
boyunca kurulan tuzağı 
zaten kısmen bozmuştuk. 
Şimdi hedefimiz Münbiç 
ve Fırat’ın doğusundaki 
terör yapılanmalarını 
ortadan kaldırarak, 
Suriye’yi güvenli bir yer 
haline getirip ülkemizdeki 
sığınmacıların evlerine, 
yurtlarına dönebilmelerini 
sağlamaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin 
yaklaşık 9 aydır yürürlükte 
olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bu uygulama döneminden 
elde ettiğimiz neticeler 
ışığında hızlı ve etkin karar 
alma ve uygulama anlayışı 
çerçevesinde eksikleri 
tamamlayacak, tıkanıklıkları 
aşacak yeni reformlarla 
sistemi tahkim etmeyi 
özellikle sürdüreceğiz. 
Sistemin o dinamik yapısına 
uygun şekilde gerekiyorsa 
bakanlıklarımızda ve 
kurumlarımızda her türlü 
gerekli adımları da atacağız.” 
ifadesini kullandı.

Vatandaşlarla “Durmak 
yok, yola devam” ifadelerini 

tekrarlayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “İşte bu uzun 
ince yoldaki mücadelemizi 
gündüz gece sürdüreceğiz. 
Rabbim yar ve yardımcımız 
olsun.” dedi.

Seçim sonuçlarının 
hayırlı olmasını dileyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Siz değerli kardeşlerimden 
bir şeyi özellikle rica 
ediyorum; sakın ha küsmek, 
kırılmak, ‘işte biz bu neticeyi 
beklemiyorduk’ sakın böyle 
bir şeye gerek yok. Yüzde 
52 oy almış bir partimiz var. 
Bu seçimin birinci partisi AK 
Parti. Diğerleri düşünsün. 
Bizim düşünmeye bu 
noktada herhangi bir şeyimiz 
yok ama biz ‘daha ileri’ 
diyoruz. Bunun için de işte 
bu seçimde nerede ne tür 
eksiğimiz var, bunları telafi 
ederek daha başka çalışma 
esaslarıyla inşallah yolumuza 
devam edeceğiz.”

Vatandaşlara teşekkürlerini 
ileten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Tekrar Rabbime 
hamd ediyorum. Ya Rab, 
bana böyle yol arkadaşları 
lütfettiğin için sana ne kadar 
hamd etsem azdır.” diye 
konuştu.
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Belediye 
Başkanlıkları

AK Parti
Türkiye Geneli 

Oy Oranı
%41.7

28 Mart 2004
Mahalli İdareler 
Genel Seçimleri
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Belediye 
Başkanlıkları

AK Parti
Türkiye Geneli 

Oy Oranı
%38.6

29 Mart 2009
Mahalli İdareler 
Genel Seçimleri
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Belediye 
Başkanlıkları

AK Parti
Türkiye Geneli 

Oy Oranı
%45.6

30 Mart 2014
Mahalli İdareler 
Genel Seçimleri
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Belediye 
Başkanlıkları

Cumhur İttifakı
Türkiye Geneli 

Oy Oranı
%51.64

31 Mart 2019
Mahalli İdareler 
Genel Seçimleri

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Seçimleri 23 Haziran 2019 
tarihinde yeniden yapılacaktır.
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İl Genel 
Meclisi

31 Mart 2019
Mahalli İdareler 
Genel Seçimleri

Cumhur İttifakı
Türkiye Geneli 

Oy Oranı
%60.42
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05
13

07 15

02 10

04
12

06

14

08

16

ADANA
● ALADAĞ
● TUFANBEYLİ
● YÜREĞİR

● BAYAT
● BOLVADİN
● ÇAY
● ÇOBANLAR
● DİNAR
● EMİRDAĞ
● EVCİLER

● HOCALAR
● İHSANİYE
● MERKEZ
● SANDIKLI
● SİNANPAŞA
● SULTANDAĞI
● ŞUHUT

● MERKEZ
● SULUOVA
● TAŞOVA

● BESNİ
● ÇELİKHAN
● GERGER
● GÖLBAŞI

● KAHTA
● MERKEZ
● SAMSAT
● SİNCİK

● BOZDOĞAN
● BUHARKENT
● KOÇARLI
● KÖŞK
● KUYUCAK

● BOZÜYÜK
● GÖLPAZARI
● İNHİSAR
● MERKEZ

● ADİLCEVAZ
● AHLAT
● GÜROYMAK
● MERKEZ
● MUTKİ
● TATVAN

● AĞLASUN
● ALTINYAYLA
● BUCAK
● GÖLHİSAR
● KARAMANLI
● KEMER

● BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 
● ALTIEYLÜL
● BİGADİÇ
● DURSUNBEY
● HAVRAN
● İVRİNDİ

● ADAKLI
● GENÇ
● KARLIOVA
● KİĞI
● MERKEZ
● SOLHAN

● GEREDE
● MERKEZ
● MUDURNU

● SEBEN
● YENİÇAĞA

● KESTEL
● MUSTAFAKEMALPAŞA
● ORHANELİ
● ORHANGAZİ
● OSMANGAZİ
● YILDIRIM

● BURSA BÜYÜKŞEHİR
● GÜRSU
● HARMANCIK
● İNEGÖL
● İZNİK
● KARACABEY
● KELES

● KARESİ
● KEPSUT
● MARMARA
● SAVAŞTEPE
● SINDIRGI

● ELEŞKİRT
● HAMUR
● TAŞLIÇAY

● GÜDÜL
● HAYMANA
● KAHRAMANKAZAN
● KALECİK
● KEÇİÖREN
● KIZILCAHAMAM
● MAMAK
● NALLIHAN
● PURSAKLAR
● SİNCAN
● ŞEREFLİKOÇHİSAR

● AKYURT
● ALTINDAĞ
● AYAŞ
● BALA
● BEYPAZARI
● ÇAMLIDERE
● ÇUBUK
● EVREN

● MURGUL

● AKSEKİ
● AKSU
● GÜNDOĞMUŞ
● KAŞ
● KEPEZ
● SERİK

AYDIN

AFYONKARAHİSAR BİLECİK

AMASYA
BİTLİS

ANTALYA BURDUR

ADIYAMAN BALIKESİR

AĞRI
BİNGÖL

ANKARA

BOLU

ARTVİN

BURSA
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17

25

19

27

21

29

23

31

18

26

28

30

32

ÇANAKKALE

ERZURUM

ÇORUM

GAZİANTEP

DİYARBAKIR

GÜMÜŞHANE

ELAZIĞ

HATAY

ÇANKIRI

ESKİŞEHİR

GİRESUN

HAKKARİ

ISPARTA

● BİGA
● ÇAN
● EZİNE

● GELİBOLU
● LAPSEKİ
● YENİCE

● BEYLİKOVA
● GÜNYÜZÜ
● İNÖNÜ

● MİHALGAZİ
● SARICAKAYA
● SİVRİHİSAR

● BULANCAK
● DERELİ
● DOĞANKENT
● ESPİYE
● EYNESİL

● ÇUKURCA
● DERECİK
● ŞEMDİNLİ 
● YÜKSEKOVA

● AKSU
● ATABEY
● EĞİRDİR
● GELENDOST
● GÖNEN
● KEÇİBORLU
● MERKEZ
● SENİRKENT
● SÜTÇÜLER
● ŞARKİKARAAĞAÇ
● YENİŞARBADEMLİ

● GÖRELE
● GÜCE
● KEŞAP
● ŞEBİNKARAHİSAR

● GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR 
● İSLAHİYE
● NİZİP
● NURDAĞI

● KELKİT

● ALTINÖZÜ
● ANTAKYA
● HASSA
● İSKENDERUN

● AKDENİZ
● AYDINCIK

● KIRIKHAN
● PAYAS
● REYHANLI
● YAYLADAĞI

● ŞAHİNBEY
● ŞEHİTKAMİL
● YAVUZELİ

● BAĞLAR
● ÇERMİK
● HANİ

● ALACAKAYA
● ARICAK
● BASKİL
● KARAKOÇAN
● KOVANCILAR
● MERKEZ
● PALU

● ATKARACALAR
● ÇERKEŞ
● ELDİVAN
● ILGAZ

● KIZILIRMAK
● KURŞUNLU
● ORTA
● ŞABANÖZÜ

● ALACA
● BAYAT
● DODURGA
● KARGI
● LAÇİN

● MERKEZ
● OĞUZLAR
● ORTAKÖY
● UĞURLUDAĞ

20

22

24

DENİZLİ

EDİRNE

ERZİNCAN

● HAVSA
● İPSALA
● KEŞAN
● LALAPAŞA
● MERİÇ

● ÇAYIRLI
● İLİÇ
● REFAHİYE
● TERCAN
● ÜZÜMLÜ

● AŞKALE
● AZİZİYE
● ÇAT
● HINIS
● HORASAN
● KÖPRÜKÖY
● NARMAN

● ERZURUM BÜYÜKŞEHİR
● PALANDÖKEN
● PASİNLER
● PAZARYOLU
● ŞENKAYA
● TEKMAN
● YAKUTİYE

● DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR
● ACIPAYAM
● BAKLAN
● BEKİLLİ
● BEYAĞAÇ
● ÇAMELİ
● ÇARDAK

● ÇİVRİL
● GÜNEY
● KALE
● PAMUKKALE
● SARAYKÖY
● TAVAS

33 MERSİN



Nisan-Mayıs ___ Türkiye Bülteni ___ 3332 ___ Türkiye Bülteni ___ Nisan-Mayıs

41

35
43

37
45

47

42

36
44

46

40

48KOCAELİ

İZMİR
KÜTAHYA

KASTAMONU
MANİSA

MARDİN

KONYA

KARS

MALATYA

KAHRAMANMARAŞ

KIRŞEHİR

MUĞLA

34 İSTANBUL
● ARNAVUTKÖY
● BAĞCILAR
● BAHÇELİEVLER
● BAŞAKŞEHİR
● BAYRAMPAŞA

● BAYINDIR
● BERGAMA
● KINIK
● KİRAZ

● KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR 
● BAŞİSKELE
● ÇAYIROVA
● DARICA
● DERİNCE
● DİLOVASI
● GEBZE

● MERAM
● SARAYÖNÜ
● SELÇUKLU
● SEYDİŞEHİR
● TAŞKENT
● YALIHÜYÜK
● YUNAK

● DEREBUCAK
● GÜNEYSINIR
● HADİM
● HÜYÜK
● ILGIN
● KADINHANI
● KARAPINAR
● KARATAY
● KULU

● KONYA BÜYÜKŞEHİR
● AHIRLI
● AKŞEHİR
● ALTINEKİN
● BOZKIR
● CİHANBEYLİ
● ÇELTİK
● ÇUMRA
● DERBENT

● ALTINTAŞ
● ÇAVDARHİSAR
● DOMANİÇ
● DUMLUPINAR
● EMET
● GEDİZ

● AHMETLİ
● DEMİRCİ
● GÖLMARMARA
● GÖRDES
● KIRKAĞAÇ
● KÖPRÜBAŞI

● ARTUKLU
● DARGEÇİT
● MİDYAT
● ÖMERLİ
● YEŞİLLİ

● DALAMAN
● KAVAKLIDERE
● KÖYCEĞİZ
● SEYDİKEMER
● ULA
● YATAĞAN

● ŞEHZADELER
● SOMA
● YUNUSEMRE

● BATTALGAZİ
● DARENDE
● DOĞANŞEHİR
● DOĞANYOL

● AFŞİN
● ANDIRIN
● DULKADİROĞLU
● EKİNÖZÜ
● ELBİSTAN

● GÖKSUN
● ONİKİŞUBAT
● PAZARCIK
● TÜRKOĞLU

● KALE
● PÜTÜRGE
● YAZIHAN
● YEŞİLYURT

● HİSARCIK
● PAZARLAR
● SİMAV
● ŞAPHANE
● TAVŞANLI

● GÖLCÜK
● KANDIRA
● KARAMÜRSEL
● KARTEPE
● KÖRFEZ

● ABANA
● AZDAVAY
● BOZKURT
● DEVREKANİ
● DOĞANYURT

39 KIRKLARELİ
● BABAESKİ
● DEMİRKÖY
● KOFÇAZ

● MERKEZ
● PEHLİVANKÖY
● PINARHİSAR

● HANÖNÜ
● İNEBOLU
● KÜRE
● PINARBAŞI
● ŞENPAZAR

38 KAYSERİ
● KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR
● AKKIŞLA
● BÜNYAN
● DEVELİ
● FELAHİYE
● HACILAR
● KOCASİNAN

● MELİKGAZİ
● TALAS
● TOMARZA
● YAHYALI
● YEŞİLHİSAR

● AKYAKA
● ARPAÇAY
● DİGOR
● SELİM

● AKÇAKENT
● ÇİÇEKDAĞI

● KAMAN
● MUCUR

● BEYKOZ
● BEYOĞLU
● ÇATALCA
● ÇEKMEKÖY
● ESENLER
● EYÜPSULTAN
● FATİH

● GAZİOSMANPAŞA
● GÜNGÖREN
● KAĞITHANE
● PENDİK
● SANCAKTEPE
● SULTANBEYLİ
● SULTANGAZİ

● ŞİLE
● TUZLA
● ÜMRANİYE
● ÜSKÜDAR
● ZEYTİNBURNU

● MALATYA BÜYÜKŞEHİR

● KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR
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49 57

51 59

53

61

55 63

50 58

52

60

54

62

56

64

MUŞ SİNOP

NİĞDE TEKİRDAĞ

RİZE

TRABZON

SAMSUN ŞANLIURFA

NEVŞEHİR SİVAS

ORDU

TOKAT

SAKARYA

TUNCELİ

SİİRT

UŞAK

● BULANIK
● HASKÖY
● KORKUT

● MALAZGİRT
● MERKEZ

● HAYRABOLU
● KAPAKLI
● SÜLEYMANPAŞA

● ÇEMİŞGEZEK
● MAZGİRT

● BANAZ
● EŞME
● KARAHALLI

● SİVASLI
● ULUBEY

● ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR 
● AKÇAKALE
● BİRECİK
● BOZOVA

● CEYLANPINAR
● EYYÜBİYE
● HALFETİ
● HALİLİYE
● HİLVAN
● KARAKÖPRÜ
● SİVEREK
● VİRANŞEHİR

● TRABZON BÜYÜKŞEHİR 
● AKÇAABAT
● ARAKLI
● ARSİN
● ÇAYKARA
● DERNEKPAZARI
● DÜZKÖY
● KÖPRÜBAŞI

● MAÇKA
● OF
● ORTAHİSAR
● SÜRMENE
● TONYA
● VAKFIKEBİR

● ARTOVA
● BAŞÇİFTLİK
● ERBAA
● MERKEZ

● NİKSAR
● PAZAR
● REŞADİYE
● SULUSARAY
● TURHAL

● ALTUNHİSAR
● BOR
● ÇAMARDI

● ÇİFTLİK
● MERKEZ
● ULUKIŞLA

● BAYKAN
● ERUH
● KURTALAN

● PERVARİ
● ŞİRVAN
● TİLLO

● AKINCILAR
● ALTINYAYLA
● GEMEREK
● SUŞEHRİ
● ŞARKIŞLA
● YILDIZELİ

● BOYABAT
● DİKMEN
● DURAĞAN
● ERFELEK

● GERZE
● SARAYDÜZÜ
● TÜRKELİ

● SAMSUN BÜYÜKŞEHİR 
● 19 MAYIS
● AYVACIK
● BAFRA
● CANİK
● ÇARŞAMBA
● HAVZA
● KAVAK

● LADİK
● SALIPAZARI
● TEKKEKÖY
● TERME
● VEZİRKÖPRÜ
● YAKAKENT

● ADAPAZARI
● AKYAZI
● ARİFİYE
● ERENLER
● FERİZLİ
● GEYVE
● KARAPÜRÇEK

● KARASU
● KAYNARCA
● KOCAALİ
● SAPANCA
● SERDİVAN
● SÖĞÜTLÜ

● ARDEŞEN
● ÇAMLIHEMŞİN
● ÇAYELİ
● GÜNEYSU
● HEMŞİN

● İYİDERE
● KALKANDERE
● MERKEZ
● PAZAR

● ACIGÖL
● AVANOS
● DERİNKUYU
● GÜLŞEHİR

● KOZAKLI
● MERKEZ
● ÜRGÜP

● ORDU BÜYÜKŞEHİR 
● AKKUŞ
● ALTINORDU
● AYBASTI
● ÇATALPINAR
● ÇAYBAŞI
● FATSA
● GÖLKÖY
● GÜRGENTEPE

● KABADÜZ
● KABATAŞ
● KORGAN
● KUMRU
● MESUDİYE
● PERŞEMBE
● ULUBEY
● ÜNYE

65 VAN
● BAHÇESARAY
● ÇALDIRAN
● ÇATAK

● EDREMİT
● GEVAŞ
● GÜRPINAR

● SAKARYA BÜYÜKŞEHİR
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73

71

66

74

72

ŞIRNAK

KIRIKKALE

YOZGAT

BARTIN

BATMAN

75 76ARDAHAN IĞDIR

81 DÜZCE

67 ZONGULDAK
● ÇAYCUMA
● DEVREK
● EREĞLİ

● KİLİMLİ
● KOZLU
● MERKEZ

68 AKSARAY
● ESKİL
● GÜLAĞAÇ
● GÜZELYURT
● MERKEZ
● ORTAKÖY
● SARIYAHŞİ
● SULTANHANI

● GERCÜŞ
● HASANKEYF
● MERKE
● SASON

● ÇANDIR
● ÇAYIRALAN
● ÇEKEREK
● KADIŞEHRİ
● SARAYKENT
● SARIKAYA
● SORGUN

● AKDAĞMADENİ
● AYDINCIK
● BOĞAZLIYAN

● ÇILDIR
● GÖLE
● POSOF

77 YALOVA
● ALTINOVA
● ÇINARCIK
● ÇİFTLİKKÖY
● MERKEZ
● TERMAL

79 KİLİS
● ELBEYLİ
● MUSABEYLİ
● POLATELİ

● ÇİLİMLİ
● GÖLYAKA
● MERKEZ

● ARALIK

78 KARABÜK
● EFLANİ
● OVACIK

80 OSMANİYE
● BAHÇE
● DÜZİÇİ
● SUMBAS
● TOPRAKKALE

● BEYTÜŞŞEBAP
● GÜÇLÜKONAK
● İDİL
● MERKEZ
● SİLOPİ
● ULUDERE

● KURUCAŞİLE
● MERKEZ
● ULUS

● BAHŞİLİ
● BALIŞEYH
● ÇELEBİ
● DELİCE

69 BAYBURT
● DEMİRÖZÜ 
● MERKEZ

70 KARAMAN

● BAŞYAYLA
● ERMENEK
● MERKEZ
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Dünya 
Liderlerinden 
Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’a Tebrik

Bazı ülkelerin devlet başkanları, Genel 
Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak 
seçim zaferi dolayısıyla kutladı. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmut 
Abbas, Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic, Bosna Hersek 
Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı 
Milorad Dodik ve Demokratik Eylem 
Partisi Başkanı Bakir İzzetbegovic, 
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 
Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla 
arayarak seçim zaferi dolayısıyla tebrik 
etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve 
Pakistan Başbakanı Han, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile telefonda görüştü. Taçi ve 
Han, 31 Mart Mahalli İdareler Genel 
Seçimleri’ndeki başarısından dolayı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
Cumhurbaşkanımızı telefonla arayarak 
seçim başarısından dolayı tebrik etti. 
Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye 
göre, Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ı 31 Mart Mahalli İdareler 
Genel Seçimi’ndeki başarısından dolayı 
kutladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 
Türkiye’deki seçimlerin başarılı geçmesi 
nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı tebrik etti.

Hamas Hareketi, Türkiye’deki yerel 
seçimlerdeki başarısı nedeniyle 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 
tebrik etti. Hamas Hareketi’nden yapılan 
yazılı açıklamada, “Yerel seçimden 
birinci olarak çıkan AK Parti’yi ve 
diğer partileri tebrik ederiz.” ifadeleri 
kullanıldı.
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Rabbim Her Birimize      Son Nefesimize Kadar 
Bu Kutlu Yolda Yürüm      eyi Nasip Etsin

Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da 
düzenlenen AK Parti 28. İstişare 
ve Değerlendirme Toplantısı’nın 
açılışında ve kapanışında birer 
konuşma yaptı.

Açılış konuşmasında, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, istişare 
ve değerlendirme toplantılarının 
28’incisinde bir değişiklik 
olduğunu belirterek, bugün 
yerel seçimlerden sonra sadece 
yerel yöneticiler ve teşkilatın 
üst yönetimleriyle bir araya 
geldiklerini söyledi.

Toplantıyı bu kez farklı şekilde 
gerçekleştirdiklerini aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Belediye başkanlarımız ve 
diğer teşkilat mensuplarımızla 
yapacağımız bu toplantıda 
değerlendirmelerimizin 
hassasiyetle olması ve 31 Mart 
seçimlerinde yaşananlar, 
yaşadıklarımız, bundan 
sonra önümüzdeki süreç 
malum, bu süreci en güzel 
şekilde değerlendirmek için 
hazırlıklarımız ve tabii ardından 
2024 yerel seçimleri, buna 
yönelik de yapılacak hazırlıklar, 
gerek teşkilat yönetimlerinde 
atacağımız adımlar gerekse yerel 
yönetimlerde takınacağımız 

tavırlar çok büyük önem arz 
ediyor.” diye konuştu.

31 Mart seçimlerinde yeniden 
veya ilk defa seçilen belediye 
başkanlarını kutlayan ve 
kendilerine başarılar dileyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Arkadaşlar, her seçim bir 
imtihandır, her seçim bir 
mücadeledir, her seçim bir 
muhasebe vesilesidir. 31 Mart 
seçimlerinde bu imtihanı 
hamdolsun, bakın bütünüyle 
demiyorum, büyük oranda 
başarıyla verdik. Bu mücadeleden 
bir kez daha alnımızın 
akıyla çıktık. Milletimizden 
ibranamemizi bir kez daha almayı 
başardık.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Aday adaylığından seçim 
kampanyasına kadar bu 
süreçte emeği geçen, katkısı 
olan, alın teri bulunan herkese 
şükranlarını sunduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Türkiye genelinde AK Parti 
olarak yüzde 44,4’lük bir oy 
oranına ulaştık. Bundan önceki 
yerel seçimlerde böyle bir oranı 
daha önce yakalamamıştık. Bu 
sonuç, AK Parti olarak girdiğimiz 
mahalli idareler seçimlerinde 
elde ettiğimiz en yüksek ikinci 
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Gündem

oy oranıdır. Cumhur İttifakı 
olarak da toplamda yüzde 
51,7 gibi hem 16 Nisan 
Halk Oylaması hem de 24 
Nisan Cumhurbaşkanlığı 
seçimleriyle uyumlu bir sonuç 
elde ettik. Karşımızdaki dörtlü 
ittifakın toplamı ise yüzde 
44,5’te kaldı. Oy oranları 
üzerinden baktığımızda 
AK Parti’nin ve Cumhur 
İttifakı’nın tartışılmaz bir 
başarısı vardır. Bu vesileyle 
Cumhur İttifakı içinde 
birlikte mücadele verdiğimiz 
MHP Genel Başkanı Sayın 
Bahçeli’ye, ekibine ve tüm 
MHP’li kardeşlerimize bir kez 
daha teşekkür ediyorum.”

Aynı şekilde belediye 
başkanlıklarının dağılımında 
da önemli bir başarıya 
imza attıklarını anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

şöyle devam etti: “Milletimiz 
AK Parti olarak bize 15 
büyükşehir, 24 il, 516 ilçe 
ve 203 belde belediyesini 
yönetme sorumluluğunu 
vermiştir. Bir başka ifadeyle 
milletimiz ülkemizdeki 
toplam bin 389 belediyenin 
758’ini AK Partili kadrolara 
emanet etmiştir. Oranlamayı 
belediye sayısına göre 
yaptığımızda başarı çıtamızın 
yüzde 54,2 gibi çok daha 
yüksek bir noktaya çıktığını 
görüyoruz. Elbette her 
seçimde olduğu gibi bu 
seçimde de kaybettiğimiz 
ve kazandığımız yerler 
olmuştur. Mesela 2014 
seçimleriyle kıyaslandığında 
3 büyükşehir, 12 il, 161 ilçe, 89 
belde belediyesini maalesef 
kaybetmiş bulunuyoruz. Buna 
karşılık 6 il, 125 ilçe, 89 belde 
belediyesini de kazandık. 

Özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da pek çok il ve ilçe 
belediyesinin yönetimini 
devraldık.”

İtirazlar sebebiyle 
seçimin yenilenmesi 
kararı verilen 3 ilçenin bu 
tablonun dışında olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Ayrıca yaptığımız 
itirazlar YSK tarafından 
değerlendirilen İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı seçimleriyle ilgili 
süreci de sonuna kadar takip 
ediyoruz, takip edeceğiz.” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
tüm bu fotoğraf içinde 
İstanbul ve Ankara’nın 
önemle üzerinde durulması 
gereken yerler olarak öne 
çıktığını vurgulayarak, şunları 
kaydetti: “Biz, İstanbul ve 

Ankara’da kaybetmedik, 
İstanbul ve Ankara’da tam 
tersine seçimi kazandık. 
“Sayın Genel Başkan ne 
diyor” diyenleriniz çıkabilir. 
Çünkü bu süreç içinde 
bunları yaşadım. Arkadaşlar 
her şeyden önce kazanmak 
nedir, kaybetmek nedir 
bunun üzerinde ayrıca bir 
durmak gerekir. İstanbul’da 
39 ilçenin 24’ünde AK Parti, 
birinde ittifak ortağımız MHP, 
25 ilçeyi Cumhur İttifakı 
olarak almış bulunuyoruz. 
Kalan 14 ilçede de muhalefet 
ipi göğüslemiştir, 25’e 14. 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi’ndeki toplam 312 
üyeden 176’sı AK Parti’ye, 
4’ü MHP’ye, 132’si ise 
diğer partilere mensuptur. 
Ankara’da da durum farklı 
değildir. Başkentimizdeki 
25 ilçe belediyesinden 
19’unu AK Parti, 3’ünü MHP 
aldı, 22. Ne kaldı onlara? 3 
tane. Ankara Büyükşehir 
Belediye Meclisi’ndeki 147 
üyeden 88’i AK Parti’ye, 19’u 
MHP’ye, 40’ı diğer partilere 
mensuptur. İlçelerinde ve 
belediye meclislerinde ezici 
çoğunluk elde ettiğimiz 
her iki yerde büyükşehir 
belediye başkanlıklarını 
nasıl kaybettiğimizi elbette 
sorguluyoruz. Bu hususu 
enine boyuna araştıracak, 
tartışacak ve önümüzdeki 
seçimlere kadar gereken 
tedbirleri inşallah alacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Seçim Kanunu’ndan doğan 
itiraz ve düzeltme hakların, 

bundan önceki seçimlerde 
de tüm partiler tarafından 
sonuna kadar kullanıldığını 
hatırlatarak, “CHP diğer 
birçok konuda olduğu 
gibi demokratik hakların 
kullanılmasında da daima 
sınıfta kalmıştır. CHP’liler 
itiraz sürecini hukuki bir 
mesele olmaktan çıkartarak, 
seçimlere gölge düşürmeye, 
milletin kafasında istifham 
oluşturmaya çalışıyor. Oysa 
16 Nisan halk oylamasının 
ardından CHP Genel 
Başkanı ve CHP yöneticileri 
tarafından yapılan açıklamalar 
arşivlerimizde duruyor. Neler 

konuştuklarını gayet iyi 
biliyoruz.” diye konuştu. 

AK Parti’nin sergilediği 
olgunluk ve milli iradeye 
saygının CHP tarafından 
gösterilmediğine işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Öyle ki CHP Genel Başkanı, 
halk oylamasının sonuçlarını 
tanımadığını ve hiçbir zaman 
da tanımayacağını söyleyecek 
kadar ileri gidebilmiştir.” dedi. 

Hiçbir hukuki dayanağı 
olamadığı halde halk 
oylamasını iptal ettirmek 
için Anayasa Mahkemesine 
başvurulduğunu anımsatan 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 
şunları kaydetti: “Her konuda 
Anayasa Mahkemesi onlar 
için en önemli müracaat 
kapısıdır. Hızlarını alamayıp 
millî iradenin şekillendiği 
zemin olan seçim sonuçlarını 
Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine (AİHM) kadar 

götürmüşlerdir. Tabii CHP’nin 
bu hukuk tanımazlığı hem 
Anayasa Mahkememizde 
hem de Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinde karşılık 
bulamamıştır. Aynı CHP’nin, 
bugün Seçim Kanunu’muzda 
yeri olan itiraz yollarını 
kullandığımız için bizi hedef 

alması, pervasızca bize 
saldırması tam anlamıyla 
trajikomik bir durumdur. 
İstanbul’da verdiğimiz 
mücadele sayesinde 
15 bine yakın oyu gasp 
edilmekten kurtarmamız dahi 
itirazlarımızın ne kadar haklı 
ne kadar yerinde olduğunu 
göstermiştir. Düşünün 30 bin 
fark diyorlardı, bu düşe düşe 
13 bin küsura kadar düştü. 
Daha da düşecek. Şu anda 
son yaptığımız itirazlarla, 
son verilerle düşmeye devam 
ediyor. Burada çok ciddi 
bir örgütlü organizasyon 
söz konusu. Elimizdeki 
belgeler bunu gösteriyor. 
Kamu yöneticiliği, bu vasfı 
taşıyanların memur sıfatıyla 
orada olması gerekirken, 
kamu yöneticisi olmadığı 
halde birçok bankalardaki 
adeta işçi statüsünde 
diyebileceğimiz kişilerin 
sandıklara memur gibi 
sokuşturulması yenilir 
yutulur, bugüne kadar 
uygulanmış bir şey değildir. 
İş Bankası, Şekerbank, 
Garanti Bankası, FİBA gibi bu 
bankaların yüzlerce, binlerce 
mensubu buralarda memur 
statüsüyle görev almıştır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İş Bankası’ndan dün yapılan 
açıklamayı anımsatarak, 
“Biz zaten sizin bilginiz 
dahilindedir diye bir 
iddianın içinde değiliz 
ama sizin görevlilerinizi 
buralarda görev aldığını 
ifade ediyoruz. Sandığın 
itibarını zedelemeden, 

demokrasimize gölge 
düşürmeden, kurumlarımızı 
yıpratmadan, milli iradenin en 
doğru biçimde tecelli etmesi 
için partimize verilen oyların 
takibini elbette yapacağız.” 
dedi.

Birçok başka gerekçeler 
olduğunu bunların üzerinde 
durmayacağını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
daha çok yerel yönetimlerden 
sorumlu seçim işleri başkanı 
ile yerel yönetimlerinden 
sorumlu genel başkan 
yardımcısının sunumlarında 
bu konular üzerinde 
durabileceğini, katılımcıların 
da sorular yöneltebileceğini 
söyledi. 

Bugün bu toplantıyla 
beraber büyükşehir belediye 
başkanlarıyla birebir 
görüşmeler yapmak istediğini 
bildiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Ki bir yapılanma 
var, “bu yapılanmanın üzerine 
giderken, neler yapacağız, 
ne gibi adımlar atacağız ve 
önümüzdeki süreci başta 
büyükşehirler olmak üzere 
nasıl değerlendireceğiz” 
bunu konuşmamız lazım.” 
ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
““Şeriatın kestiği parmak 
acımaz” diyerek, içimize sinse 
de sinmese de Yüksek Seçim 
Kurulunun verdiği karara 
uyacağız. Ancak şimdi şöyle 
bir şey konuşuluyor; “AK 
Parti aslında umudunu kesti”. 
Arkadaşlar, buradan şunu 
çok açık net söylüyorum; 

son ana kadar biz hukuk 
mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Bu bir normal yargı 
mücadelesi olmaktan aslında 
seçim hukukuna yönelik bir 
mücadeledir. Bunu da sonuna 
kadar sürdürmekte kararlıyız. 
Zira öyle bir şey burada var 
ki milletimiz diyor ki; “Bu 
İstanbul benim içime sinmedi, 
burada bir şaibe olduğu kesin 
ve bu şaibenin giderilmesi 

şart ki rahatlayalım.” 
Daha ilk andan itibaren 
belediye başkan vekillerinin 
odalarındaki kilitlerinin 
göbeğini sökecek kadar bir 
hırsı... Yav zaten kazandıysan 
buralara size teslim edilecek. 
Dur bakalım, daha Mecliste 
yapılacak olan seçimler 
var. Ne oldu? Mecliste 
seçimler yapıldı. Meclisteki 
seçimlerde İstanbul’da tüm 
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belediye başkan vekilliklerini 
bizim arkadaşlarımız 
kazandı. Bunun yanında 
tüm komisyonları bizim 
arkadaşlarımız kazandı.

Şimdi önümüzde 
encümen var. Encümenin 
beş tanesi seçilmiş, beş 
tanesi atanmış artı bir de 
belediye başkanı... Bunu da 
ben, şahsen demokrasiye 
uygun bulmuyorum. Çünkü 
demokrasi seçilmişlerin 
egemen olduğu bir yerdir, 
atanmışların değil... Öyleyse 
buradaki dengesizliği 
gidererek, atanmışları 
seçilmişlerin üzerine egemen 
kılmanın bir anlamı yok. 
Demek ki şimdi yapılacak 
olan yerel seçimlerle ilgili bir 
düzenlemenin parlamentoda 
gözden geçirilişinde bunu 
bir defa ele almamız 
şart. Atanmış, seçilmiş... 
Encümende atanmışlar mı 
hâkim olacak seçilmişler mi? 
Tabii ki seçilmişler... Bunun 
çalışmasının yapılması 
lazım. “Efendim, geçmişte 
şöyleydi”... Geçmişte öyle 
diye ilanihaye böyle mi devam 
edecek? Yanlışın neresinden 
dönersek kârdır anlayışıyla, 
bu yanlışı düzeltmemiz 
lazım.”

Tüm bu tartışmaların AK 
Parti ve Cumhur İttifakı 
olarak 31 Mart seçimlerinden 
zaferle çıkıldığı gerçeğini 
değiştirmediğine işaret 
eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Seçim öncesinde 
ve sonrasında ortaya çıkan 
tablo ışığında önümüzdeki 

döneme daha iyi hazırlanacak, 
milletimize mahcup olmamak 
için elimizden geleni 
yapacağız. Biz, “Artık bu iş 
bitti, kaybettik” noktasında 
değiliz. Hakkımızı, elimizdeki 
tüm hukuki verilere dayalı 
olarak arayacağız. Bunun 
çalışmasını da sürdürüyoruz. 
Onun için ben bir kez daha 
her birinizi ayrı ayrı tebrik 
ediyorum.” diye konuştu.

Dışarıyla bir mücadele 
verirken, içeride kendilerine 
yanlış yapanların 
bulunduğunu belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bunun yeni bir şey değil, 
bunun ilk insanla başlayan 
bir süreç olduğunu, ilk insan 
Hâbil ile Kâbil arasındaki o 
sürecin halâ devam ettiğini 
ve kıyamete kadar da devam 
edeceğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Şimdi 
de birçok dönem bunu 
yaşadık maalesef içimizde 
belli seviyelere gelen, 
belli noktalara gelenlerin 
yaptığı çalışmalar yenilir 
yutulur cinsten değil. Bu 
davanın adamı olduğunu 
söyleyenler bütün seçim 
kampanyası boyunca, bu 
adamlar neredeler? Bunlar 
nereye gittiler? “Efendim 
ben beğenmedim.” Sen 
beğenmeyebilirsin. Yani 
biz herkesin beğeneceği 
isimleri bulma başarısını 
ne zaman gösterdik ki 
bugün de göstereceğiz? 
Böyle bir şey olabilir mi? 
Burada bir yönetim varsa bu 

yönetim çalışmalarını yapar, 
istişarelerini yapar. Bunun 
neticesinde de bir karar verir. 
Bu karara da hep birlikte 
uyarız. Ve bu işte bir teşkilatın 
ahlakıdır. Ama bu teşkilatın 
ahlakından mahrum olanlar 
kendilerini hiçbir zaman 
anlatamayacaklar bunu 
bilmeleri lazım. Şunu açık, net 
ifade ediyorum, bilesiniz ki 
bu teşkilat sadece Ankara’da 
kabuğuna çekilmiş olan bir 
teşkilat değildir. Hangi ilde 
neler oluyor, hangi ilçelerde 
neler oluyor bunların hepsi 
bize geliyor. Nerede neler 
olduğunu, nerede neler 
döndüğünü bunların hepsini 
de biliyoruz. Gün ola harman 
ola. Zamanı geldiğinde tabii 
ki bizler bu teşkilatın geleceği 
için de bunların hesabını 
sormasını biliriz. Bunları biz 
sırtımızda taşıyacak değiliz. 
Çünkü biz bunu bir hareket 
olarak görmüyoruz. Bu 
parti bir davadır. Dolayısıyla 
bu davaya gönül verenler 
bu davanın evet sır küpü 
içerisinde kendilerini sıkı 
tutmaları gerekir. Eğer 
tutmazsa o zaman kusura 
bakmasınlar. Biz bu yola 
böyle çıktık, böyle yürüyoruz, 
böyle yürüyeceğiz. Bizi 
diğerlerinden ayıran budur 
zaten.”

Eskilerin, “Nasılsın?” 
diye sorulduğunda, “sıratı 
geçince belli olacak” diye 
cevap verdiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
siyasette de nasıl olunduğunu 
seçim sonuçlarının ortaya 

çıkardığını kaydetti.
Milletin bu seçimlerde 

kendilerine, “Çalışın, 
bekamıza istiklal ve 
istikbalimize sahip çıkın, 
projelerinizi hayata geçirin, 
hedeflerinizden kopmayın” 
mesajı verdiğine değinen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bununla birlikte 10 ay önceki 
seçimlerde yüzde 60, yüzde 
70 oy aldıkları kimi ilçelerde 
belediye başkanlıklarını 
kaybetmiş olmalarının 
anlattığı mesajı da göz ardı 
etmediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Kırşehir, Bayburt, Erzincan, 
Bolu, Karaman gibi yerlerde il 
düzeyinde Yozgat, Erzurum, 
Kırıkkale gibi yerlerde ilçe 
düzeyinde pek çok örnekte 
bu sıkıntıyı yaşadık. Bu 
konularda da derinlemesine 
çalışıyor, hazırlıklarımızı 
yapıyoruz.” dedi.

Bu muhasebeyi yaparken 
asıl gündemlerinden 
kopmayacaklarını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Önemli olan Türkiye’nin 
güvenlikten ekonomiye kadar 
her alanda gerçekten kritik bir 
süreçten geçtiği şu dönemde 
sapa sağlam durmak, 
birliğimize ve beraberliğimize 
sahip çıkmaktır.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
milletin beklentilerine cevap 
verebilmek için önce bunu 
başarmaları gerektiğini ifade 
etti.

Değişimin hayatın bir 

gerçeği olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
her anlamda ihtiyaç 
duyulan değişimleri adım 
adım gerçekleştireceklerini 
vurgulayarak, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Tabii bu 
adımları birileri istediği için 
değil, kendi ihtiyaçlarımıza 
göre atacağız. Değişim 
demek her şeyi toptan tepe 
taklak etmek anlamına asla 
gelmez. Bizim hareketimizin 
mayasında ahde vefa vardır. 
Bu dava için verilen her emek 
önemlidir, değerlidir. Hiçbir 
emeği hiçbir birikimi hiçbir 
potansiyeli heba etmeyeceğiz. 
Aynı zamanda yeni değerlerle 
yeni kadrolarla yeni hedeflerle 
saflarımızı genişletip, 

güçlendireceğiz.
Şairin dediği gibi “Çınarız 

bizleri sel götüremez/Biz 
dağız esmeyle yel bitiremez/
Yedi düvel bize güç yetiremez/
Allah fille değil, ebabilledir.” 
Biz kendini bugün adına 
“Türkiye” dediğimiz 
binlerce yıllık hak davasına 
vakfetmiş neferleriz. Bunun 
için de karşımıza çıkan 
meşakkatleri dervişane 
bir anlayışla göğüslemek 
mecburiyetindeyiz. Hiçbir 
zorluğun sonsuza dek 
sürmeyeceğini biliriz. 
Her zorluğun bir imtihan 
olduğuna iman ederiz. Daha 
kötüsüne maruz kalmadığımız 
için dua eder, mücadeleyi 
asla elden bırakmayız. Böyle 
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dönemlerde yanımızda 
olanları da karşımıza 
dikilenleri de unutmayız. Biz 
siyasette hiçbir zaman sosyal 
mühendislik oyunlarından 
vesayet güçlerinin veya 
dışarının desteğinden 
medet ummamış, sadece 
Allah’ın yardımına ve 
milletin desteğine güvenmiş 
bir hareketiz. Milletimizle 
aramızdaki gönül bağının 
derinliğini anlamayanlar 
küçük kazanımlardan büyük 
sonuçlar çıkarmaya çalışıyor. 
Halbuki biz sırtımızı sadece 
Allah’a ve milletimize 
yaslamış bir kadro olarak 
sürekli kendimizi yenileyerek 
yolumuza devam ettik, devam 
edeceğiz. Yunus Emre’nin 

dediği gibi, “Biz sevdik âşık 
olduk, sevildik maşuk olduk. 
Her dem yeniden doğarız, 
bizden kim usanası.” Rabbim 
her birimize son nefesimize 
kadar bu kutlu yolda 
yürümeyi nasip etsin.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
milletin hakemliği dışında 
bir hakemi bugüne kadar 
tanımadıklarını vurgulayarak, 
“Bizim milletimiz, basiret 
ve feraset sahibidir. Bizim 
milletimiz, keskin bir 
kavrayışla meselelere 
yaklaşan bir millettir. Binlerce 
yıllık tecrübenin ürünü olan 
Anadolu irfanı dün olduğu 
gibi bugün de yarın da bizim 
en önemli rehberimizdir. 
Her zaman söyleriz. Barika-i 

hakikat, müsademe-i efkardan 
doğar. Yani hakikatin kıvılcımı 
farklı fikirlerin çarpışmasıyla 
ortaya çıkar. Sizlerden 
istişare toplantımız sırasında 
vicdanınız ve fikirlerinizle 
sözleriniz arasına perde 
koymadan kanaatlerinizi 
bizimle açık yüreklilikle 
paylaşmanızı istiyorum.” 
değerlendirmesini yaptı.

 
Kapanış Konuşması
Kapanış konuşmasına, tüm 
katılımcıları selamlayarak 
başlayan Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
toplantının hayırlara vesile 
olmasını temenni ederek, 
toplantıya katkı sunanlara 

teşekkürlerini iletti.
Açılış konuşmasında 

geniş bir alanda AK Parti’yi 
ve Türkiye’yi ilgilendiren 
meseleleri değerlendirdiğini 
hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bugün müzakereler 
kısmında da katılımcılarla 
birlikte olmak istediğini 
ancak büyükşehir belediye 
başkanları, il başkanları, kadın 
ve gençlik kolları ile birebir 
görüşmelerinin bugüne 
sarktığını söyledi. 

Büyükşehir belediye 
başkanları ve kabine 
üyeleriyle dün akşam 
toplantı yaptıklarını söyleyen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
büyükşehir belediye 
başkanlarının bakanlarla 
irtibatlarını bundan sonraki 
süreçte nasıl devam 
ettirecekleri konusunun 
üzerinde durduklarını dile 
getirdi.

Açılış konuşmasının 
ardından genel merkez Yerel 
Yönetimler, Çevre, Şehir ve 
Kültür Başkanlıklarının seçim 
süreci ve yeni dönemle ilgili 
katılımcıları bilgilendirdiğini 
anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, İçişleri, Çevre ve 
Şehircilik ile Hazine ve Maliye 
Bakanlıklarının da kendi 

görev alanlarıyla ilgili sunum 
yaptıklarını anlattı. 

Kendisinin de toplantı 
boyunca büyükşehir belediye 
başkanları başta olmak 
üzere belediye başkanlarıyla 
ikili veya heyetler halinde 
toplantılar yaptığını söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
büyükşehir, il, ilçe ve belde 
belediye başkanlarının da 
hem kendi aralarında hem 
de genel merkez yönetimi ve 
bakanlarla faydalı görüşmeler 
yaptıklarına inandığını ifade 
etti.

İstişare geleneğinin 
hem inançlarının hem de 
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kültürlerinin en önemli 
hasletlerinden biri olduğuna 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu: 
“Cuma gecesinden beri 
sizlerle yürüttüğümüz 
bu istişare toplantısının 
benzerlerini teşkilatımızla 
ve milletvekillerimizle de 
tekrarlayarak önümüzdeki 
dönemin yol haritasını 
şekillendireceğiz. Bu 
güzel geleneğin tüm 
şehirlerimizde teşkilatımızın, 
milletvekillerimizin, belediye 

başkanlarımızın, belediye 
meclisi ve il genel meclisi 
üyelerimizin katılımıyla 
düzenli olarak devam 
ettirilmesi çok önemli.”

Samimiyetin her iş gibi 
istişarenin de temel şartı 
olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Herkes istişarelerde 
görüşlerini, tenkitlerini, 
tekliflerini ortaya koyacak, 
sonuçta heyetten çıkan karara 
da tabi olacaktır. Bizim içtimai 
ve siyasi terbiyemiz bunu 

gerektirir. Sizlerin her birinin 
de bu anlayışa sıkı sıkıya bağlı 
kalacağınıza inanıyorum.” 
dedi. 

Açılış konuşması 
sırasında ekonomi ile 
ilgili değerlendirmelerini 
bugüne bıraktığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Ekonomi, güvenlikle birlikte 
önümüzdeki dönemde de 
önceliklerimiz arasında 
yer alacaktır. Bilindiği gibi 
ekonomide Gezi olaylarına 
kadar gerçekten tarihi 
başarılara imza attığımız 
bir dönem yaşadık. Son 6 
yılda neredeyse kesintisiz 
bir şekilde ardı ardına 
maruz kaldığımız saldırılar, 
güvenliğimizle birlikte 
ekonomimizi de hedef aldı. 
15 Temmuz darbe girişiminin 
amacı ülkemizin sadece 
yönetimini ele geçirmek 
değildi, aynı zamanda 
ekonomimiz de sabote 
edilmeye çalışıldı. Son olarak 
geçtiğimiz ağustos ayında kur 
ve onunla bağlantılı olarak 
faiz ve enflasyon üzerinden 
ekonomimizi çökertmeye 
yönelik bir saldırıya uğradık.” 

Kısa sürede gereken 
tedbirleri alıp normalleşme 
sürecine geçişi sağladıklarının 
altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bu saldırı elbette 
sıkıntılara yol açtı ama aynı 
zamanda ekonomimizin de 
direncini artırdı. Ülkemize 
dayatılan kur, faiz, enflasyon 
şer üçgenine karşı nasıl 
davranmamız, nasıl karşılık 

vermemiz gerektiğini gördük. 
Ekonomik göstergeler 
bakımından 2018 yılını 
yaşadıklarımızı göz önünde 
bulundurduğumuzda her şeye 
rağmen başarılı bir şekilde 
geride bıraktık.” ifadesini 
kullandı. 

Son çeyrekteki küçülmeye 
rağmen yılı yüzde 2,6 
gibi önemli bir büyüme 
oranıyla kapattıklarını 
aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: 
“İhracatımız 168 milyar dolar 
gibi tarihimizin en yüksek 
seviyesine ulaştı. Bu yılın 
ilk çeyreğinde ekonomide 
dengelenme devam etti. 
Göstergelere baktığımızda 
tüm verilerin artık olumlu 
bir yönde yükselişe işaret 
ettiğini görüyoruz. Güven 
endekslerinden sanayi 
üretimine ve kapasite 
kullanım oranlarına kadar 
her konuda müspet haberler 
de geliyor. Arada sırada tabii 
ki bazı sıkıntılı haberler 
aldığımız da olmuyor değil. 
Şimdi önümüzde seçim 
gerilimi yaşamayacağımız 
4 yılı aşkın bir süre 
bulunuyor. İhtiyacımız olan 
yapısal dönüşümleri birer 
birer hayata geçirmekte 
kararlıyız. Geçtiğimiz 17 
yıldaki tecrübelerimiz 
bize önümüzdeki 4 yılda 
çok büyük başarılara imza 
atabileceğimizin güvenini 
veriyor.” 

Ekonomide yeni dönemin 
ilk yol haritasını seçimden 
hemen sonra açıkladıklarını, 

vergi sistemi, tarım, 
bankacılık ve finans gibi 
alanlarda bu yıl içinde 
hayata geçirecekleri yapısal 
değişiklikleri kamuoyuyla 
paylaştıklarını anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Öncelikle bankacılık 
sektörünün sermaye yapısını 
güçlendirecek ve bunun 
üzerinden reel kesimin finans 
imkanını genişleteceğimizi 
söyledik. Ağustos ayından 
beri yaşanan sıkıntıları çok iyi 
biliyoruz. Vatandaşlarımızı 
rahatlatacak adımları attıkça 
başımızdaki kara bulutların 
dağılacağına inanıyoruz.” diye 
konuştu. 

“Esasen ekonomide 
son 9,5 ayda yaşananlar 
ülkemizin ekonomik 
gerçeklerinden kaynaklanmış 
da değildir.” ifadesini 
kullanan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Bir dönem sınırlarımıza 
atılan füzeler, bombalar, 
sıkılan kurşunlar neyse son 
aylarda ekonomimize yapılan 
saldırılar da aynıdır. Hatta 
bir ay öncesinde de benzer 
girişimler oldu. Hemen 
tedbirlerimizi alıp kimse fark 
etmeden önünü kestik. Silahlı 
ve diplomatik teröre nasıl 
teslim olmadıysak, ekonomik 
teröre de teslim olmadık, 
olmayacağız. Geçtiğimiz zorlu 
sınamalar bize büyük ve güçlü 
Türkiye’yi inşa davasından 
asla taviz veremeyeceğimizi 
tekrar hatırlatmıştır. Bir kez 
daha gördük ki ya olacağız ya 
öleceğiz, bunun başka yolu 

yok.” 
“Vatandaşlarımızı 

rahatlatacak adımları attıkça, 
başımızdaki kara bulutların 
dağılacağına inanıyoruz.” 
diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’nin 
geçtiği zorlu sınamaların 
büyük ve güçlü Türkiye’yi 
inşa davasından asla taviz 
veremeyeceklerini tekrar 
hatırlattığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
şöyle devam etti: “Bir kez 
daha gördük ki ya olacağız ya 
öleceğiz, bunun başka yolu 
yok. Bu yılın ilk çeyreğinde 
ekonomide dengelenme 
devam etti. Göstergelere 
baktığımızda tüm verilerin 
artık olumlu bir yönde 
yükselişe işaret ettiğini 
görüyoruz. Bir dönem 
sınırlarımıza atılan füzeler, 
bombalar, kurşunlar neyse, 
son aylarda ekonomimize 
yapılan saldırılar da aynısıdır. 
Silahlı ve diplomatik teröre 
nasıl teslim olmadıysak, 
ekonomik teröre de teslim 
olmadık, olmayacağız. 
Önümüzde seçim gerilimi 
yaşamayacağımız 4 yılı 
aşkın bir süre bulunuyor. 
İhtiyacımız olan yapısal 
dönüşümleri birer birer hayata 
geçirmekte kararlıyız.”

Alınan tedbirlerle ekonomi 
alanında iyileşme yaşandığını 
aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Filanca yabancı 
finans kurumu şöyle 
diyormuş, filanca devlet 
ülkemize şaşı bakıyormuş, 
filanca kesim saçma sapan 
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yollara tevessül ediyormuş... 
Bunların hiçbirinin zerre 
kadar kıymeti yoktur. Asıl 
olan ülke ve millet olarak 
bizim ne istediğimiz, ne 
yaptığımız, nereye varmak 
istediğimizdir. Türkiye her 
alanda olduğu gibi ekonomide 
de öyle bir ülkedir ki, buz 
dağı gibi görünmeyen kısmı, 
görünen kısmından çok daha 
büyüktür.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
birilerinin ısrarla 2023 
hedeflerini bir hayal, bir serap 
gibi göstermeye çalıştığına 
değinerek, “Halbuki biz 
hep birlikte bu hedeflere 
inanıp çalışırsak 2023’te 
çok daha ötesine geçmemiz 
mümkündür.” ifadesini 
kullandı.

“CHP yönetimi 
başkadır, CHP’ye oy veren 
vatandaşlarımız başkadır. 
Bunu birbirinden ayıralım.” 
ifadelerini kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’de özellikle yerli ve 
milli olan her şeye yönelik 
linç kampanyası söz konusu 
olduğunda kimsenin CHP’nin 
eline su dökemeyeceğine 
dikkati çekti.

Konuşmasında CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 
Çubuk’ta katıldığı şehit 
cenazesinde yapılan saldırıya 
da değinen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Biz saldırıyı açık 
bir dille kınadık. Biz, şehit 
yakınlarının ve koskoca bir 
ilçe halkının taciz edilmesine, 
tariz edilmesine, terörist 
ithamına ve hakarete maruz 

kalmasına karşı çıkıyoruz.” 
diye konuştu.

“Elbet önümüzdeki aylarda 
da rahat bırakmayacaklar, 
bunu da biliyoruz.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Güvenlik siyasetiyle 
ekonomik ilişkilerin kasıtlı 
olarak birbiriyle çatıştırıldığı 
bir dönemden geçiyoruz. 
Ancak son 6 yıldır, özellikle 
24 Haziran seçimlerinden 
bu yana yaşadıklarımız, bize 
saldırılarla nasıl mücadele 
edeceğimizi de göstermiştir. 
İnşallah bundan sonra her 
şey daha da kolay olacaktır.” 
ifadelerini kullandı.

Bütün vatandaşlara, 
yatırımcılara ve iş dünyası 
temsilcilerine bir ricada 
bulunmak istediğini söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Onları 
Corç, Hans buralara getirmedi, 
onları bu millet buralara 
getirdi. Şu anda bu ülkeyi biz 
yönetiyoruz. Biz bu ülkede 
yatırımcımızın, girişimcimizin 
karşısında değiliz ama bu 
milletin karşısında olanlar 
da bilsinler ki onlar da bizi 
karşılarında bulurlar. Her 
türlü desteği veren biziz, 
ülkemizde teşvik bölgelerini 
onların emrine veren biziz. 
6 ayrı bölgede her türlü 
desteği bugüne kadar verdik, 
veriyoruz, bundan sonra 
da vereceğiz ama kalkıp 
da fırsatçılığa girişirlerse 
orada kusura bakmasınlar. 
Biz milletimizin yanında 
yer almaya mecburuz. Gelin 
kararlarımızı başkalarının 

bizimle ilgili niyetlerine göre 
değil, kendi hedeflerimize, 
kendi ihtiyaçlarımıza, kendi 
çıkarlarımıza göre verelim. 
(Filanca yabancı finans 
kurumu şöyle diyormuş, 
filanca devlet ülkemize 
şaşı bakıyormuş, filanca 
kesim saçma sapan yollara 
tevessül ediyormuş) Bunların 
hiçbirinin zerre kadar kıymeti 
yoktur. Asıl olan ülke ve millet 
olarak bizim ne istediğimiz 
ne yaptığımız, nereye varmak 
istediğimizdir. Türkiye her 
alanda olduğu gibi ekonomide 
de öyle bir ülkedir ki, buz 
dağı gibi görünmeyen kısmı, 
görünen kısmından çok daha 
büyüktür.”

Türkiye’nin potansiyelinin 
kullandığından kat be kat 
fazla olduğuna dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Şayet biz vatandaşıyla 
iş dünyasıyla devletiyle 
birlik beraberlik içerisinde 
olursak karşımızda duracak 
hiçbir güç yoktur. Bir kutu 
kibritin içindeki çöpleri tek 
tek kolayca kırabilirsiniz 
ama kırkını birden kırmaya 
kalkarsanız başaramazsınız. 
Biz de işte böyle olmalıyız, 
hep birlikte hangi hedefe 
yönelirsek yönelelim, 
başarmama ihtimalimiz 
yoktur. Yatırımı artırmaya, 
üretimi çoğaltmaya, ihracatı 
katlamaya, istihdamı 
yükseltmeye mi ihtiyacımız 
var? Hep birlikte buna 
yüklenirsek yıl bitmeden işi 
bitiririz.” diye konuştu.

Yıl sonuna kadar 2,5 

milyon istihdam sağlanacağı 
açıklamasını hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti: “Bize verilen 
sözler yerine getirilirse biz 
bu 2,5 milyon istihdamı 
sağlamış oluruz. Terör 
belasını tamamen ortadan 
kaldırmaya, Irak ve Suriye’de 
ülkemize kurulan tuzakları, 
bölgemizde oynanan oyunları 
bozmaya mı ihtiyacımız var? 
82 milyon hep birlikte hareket 
edersek bu meseleyi de kısa 
sürede çözebiliriz. Birileri 
ısrarla 2023 hedeflerimizi 
bir hayal, bir serap gibi 
göstermeye çalışıyor. 
Hâlbuki biz hep birlikte bu 
hedeflere inanıp çalışırsak 
2023’te çok daha ötesine 
geçmemiz mümkündür. 
Geçmişte bunu başardık, yine 
başarırız. Cumhur İttifakı’nın 
lokomotifi olduğu Türkiye 
ortak paydasını ne kadar 
büyütürsek bu başarıya 
o kadar çabuk ulaşırız. 
Seçimlerde AK Parti ve 
Cumhur İttifakı’na oy vererek 
Türkiye’nin beka davasına, 
istiklaline ve istikbaline sahip 
çıkan her vatandaşımıza 
tekrar tekrar şükranlarımı 
sunuyorum.”

Diğer partilere, diğer 
ittifaklara oy veren 
vatandaşlarla ilgili 
asla bir kırgınlık ve 
kızgınlığın söz konusu 
olmadığına vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu 
değerlendirmelerde bulundu: 
“Biz bu vatandaşlarımıza ne 
için ulaşamadığımızın ne için 

kendimizi anlatamadığımızın, 
ne için gönüllerine 
giremediğimizin, ne için 
desteklerini alamadığımızın 
muhasebesini kendi içimizde 
yapmakla mükellefiz. CHP 
yönetimi başkadır, CHP’ye 
oy veren vatandaşlarımız 
başkadır. Bunu birbirinden 
ayıralım. Mesela dün bir 

CHP yöneticisi çıkıp bizim 
şehit cenazelerine katılım 
konusunda hassasiyet 
gösterilmesiyle ilgili 
sözlerimize karşı tam da 
anlatmaya çalıştığımız, çarpık 
zihniyetinden bir kez daha 
ortaya sermiştir, zihniyet 
bozuk. Biz, 82 milyon olarak 
birlik beraberlik içinde 
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hareket etmemiz gerektiğini 
söylüyoruz, CHP kafası 
bunu ayrıştırma, gerginliği 
ve kutuplaştırmayı arttırma 
çabası diye anlıyor.

Biz, terör örgütünün 
güdümündeki partiyle birlik 
olursanız şehitlerimizin 
kemiklerini sızlatırsınız 
diyoruz. Onlar, hadiseyi 
meşrulaştırmaya çalıştığımızı 
iddia ediyor. Biz saldırıyı açık 
bir dille kınadık. Biz, şehit 
yakınlarının ve koskoca bir 
ilçe halkının taciz edilmesine, 
tariz edilmesine, terörist 
ithamına ve hakarete maruz 
kalmasına karşı çıkıyoruz. 
Çubuk’taki o vatandaşlar 
zaten yaralı, onları provoke 
edeceksin, kalkacaksın 
Ardahan’daki yolculukta 
teröristlerin saldırısına 
uğramışsın, onlarla eş duruma 
getireceksin. Buna benim 
Çubuk’taki vatandaşım 
tahammül eder mi? Orada 
sana saldıranlar, kol kola 
gezdiklerin sana saldırdı. 
Başkası saldırmadı.”

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nu eleştiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“CHP Genel Başkanının 
konvoyumuza saldırılıp bir 
polis memurumuzun şehit 
olduğu olayda şu ifadesini 
unutmamız mümkün mü? 
“Rüzgâr eken, fırtına biçer” 
diyerek bırakınız ahlaka, 
insanlığa sığmayacak bir 
yaklaşım gösterdiğini 
iyi hatırlıyoruz. Bizim 
arkadaşlarımıza saldıranları 
kucaklayıp terlerini silen, 

polise teslim etmemek 
için etrafında etten duvar 
ören CHP yöneticilerini 
de unutmadık. Türkiye’de 
özellikle yerli ve milli olan her 
şeye yönelik linç kampanyası 
söz konusu olduğunda kimse 
CHP’nin eline su dökemez.” 
ifadelerini kullandı. 

“Kıvılcımı yangına çevirme, 
gerçeği ters yüz ederek 
kamuoyunu aldatma, iftira 
atma, yalanlar üzerinden 
kampanya yürütme, bunların 
işidir, bunu iyi bilirler.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
kendisinin ve partisinin 
asla böyle yollara tevessül 
etmediğini, etmeyeceğini 
vurguladı.

Kimseyi linç etmediklerini, 
milletin değerlerini, şehitlerin 
aziz hatıralarını, şehit 
yakınlarının hak ve hukukunu 
savunduklarına kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerine şöyle devam etti: 
“CHP kafası daha da ileri gidip 
alenen, “Biz sırtımızı PKK’ya, 
YPG’ye dayıyoruz” diyen, her 
gün Kandil’e, terörist başına 
selam gönderen partiyle 
seçimlerde ittifak yapan sanki 
kendileri değilmiş gibi Kuvay-ı 
Millîye’den dem vuruyor. 
Bunu ben söylemiyorum, 
bunu Kandil’deki adam 
söylüyor. Ne diyor? ‘Biz CHP 
ile ittifak yapacağız, onlarla 
beraber yürüyeceğiz.’ Öbürü 
çıkıyor, “Kürdistan’da oylar 
şuraya. Batıda AK Parti’yi ve 
MHP’yi, onları çökerteceğiz.” 
Bunları kim söyledi, 
söyleyenler belli. Bunlar 

sizinle beraber yürümedi mi? 
Bugüne kadar tek bir şehit 
cenazesinde görmediğimiz 
ancak her terörist cenazesinde 
en ön safta yer alanlarla ittifak 
kuran, seçimlerin ardından 
el çakarak, “birlikte iyi 
salladık” diye zafer naraları 
atan bunlar değil mi? CHP’nin 
milletvekili şu anda Edirne’de 
yatanla beraber “İyi salladık” 
demiyor muydu? Kimi 
aldatacaksınız? Bunları hep 
yaşadık, gördük. İstanbul’da, 
Ankara’da, İzmir’de, daha 
pek çok yerde... Büyükşehir 
belediye başkanlıklarını 
birlikte kazandıklarını ilan 
edenler, şimdiden belediye 
yönetimlerini paylaşma 
kavgasına girişenler, bunlar 
değil mi? Her fırsatta 
birbirlerine koşup ne kadar 
iyi dayanışma içerisinde 
olduklarını göstermeye 
çalışanlar bunlar değil mi? 
Türkiye’nin ve Türk milletinin 
bekasına yönelik her saldırıya 
adeta tek bir parti gibi 
davranarak destek verenler 
bunlar değil mi? Öyleyse, terör 
örgütünün emrindeki partiyle 
birlikte hareket ettiklerini 
söylememizin neresi yanlış?”

Türkiye’de vesayetin, 
terör örgütlerinin, darbe 
teşebbüslerinin hedefi olan 
AK Parti’yi aksi iddialarla 
suçlamanın hezeyanın 
kendisi olduğunu dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Gezicileri iyi tanıdıklarını, iyi 
bildiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Taksim’de, Dünya Kadınlar 

Günü akşamında, ezan 
okunurken düdüklerini 
öttürenleri, onların içinde 
olanları da iyi tanırız. Attıkları 
tweetlerle kalkıp, ‘Sizin 
Allah’ınız, belanızı versin’ 
diyenleri iyi tanırız. Bizim 
mücadelemiz, CHP’ye oy 
verenleri, yönetimindekilerin 
işte bu çarpık zihniyetten de 
kurtarma mücadelesidir. Aynı 
şekilde diğer partilerin de 
yönetimleri başkadır, onlara 
oy verenler bambaşkadır. Biz 
bu partilerin yönetimleriyle 
siyaset zemininde mücadele 
ederiz, kavgamızı da veririz 
ama çok daha fazla gayreti, 
bu partilere oy veren 
vatandaşlarımızı kazanmak 
için hep birlikte göstermek 
zorundayız.” diye konuştu.

AK Parti’nin 82 milyonun 
umut kapısı olduğunu aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
hangi partiye oy verirse 
versin tüm vatandaşların 
sorunlarının çözümü, 
evlatlarının geleceğiyle ilgili 
gözünü diktiği tek yerin AK 
Parti, yönetim becerileri ve 
partisinin kadroları olduğunu 
belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
farklı saiklerle diğer partilere 
oy veriliyor olmasının 
vatandaşların AK Parti 
fidanını gönüllerinde canlı 
tuttuğu, günü gelince de 
ortaya sereceği gerçeğini 
değiştirmediğini vurguladı.

AK Parti’ye oy verenlerin 
kendilerinden çok daha 
büyük beklentileri olduğunun 
unutulmaması gerektiğini 
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ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu durumun 
sorumluluklarını daha 
da ağırlaştırdığını, genel 
başkanından sandık 
müşahidine kadar hiçbir AK 
Partilinin, layüsel hareket 
etme, lakayt davranma, 
görevden kaçma, enaniyet 
bataklığına sapma lüksü 
olmadığını bildirdi. 

Mütevazı olunmasının ve 
tevazu içinde çalışılması 
gerektiğinin altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Elim kirlenir diye el 
sıkmayan bir belediye başkan 
adayımız varsa kaybeder ve 
kaybetti.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Belediye başkanlarından 

vatandaşlarla 
kucaklaşmalarını isteyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti: “AK 
Parti’nin bir genel merkez 
yöneticisi, teşkilat mensubu, 
milletvekili, belediye 
başkanı yanlış yaparsa bu 
tüm patiye zarar veriyor. 
Bakanlarımız, bürokratlarımız 
yanlış yaptığında bunun 
sonuçları hepimizi etkiliyor. 
Öyleyse gerek partide 
gerek yönetimde, bizimle 
birlikte yol yürüyen her bir 
arkadaşımızın milletimizin 
tamamına karşı sorumlu 
olduğunun bilinciyle 
hareket etmesi gerekiyor. 
Hiç kimsenin şahsi ajandası, 
Türkiye’nin ve artık kaderi 

ülkemizle bütünleşmiş olan 
AK Parti’nin misyonunun 
önüne geçemez. Kendisini 
ülkesinden ve partisinden 
büyük görerek bu yolda 
yürümeye kalkanlar zaten 
baştan kaybetmiştir. 
Böylelerinin Türkiye’ye ve 
AK Parti’ye kaybettirmesine 
de izin veremeyiz. Bunun 
için tüm arkadaşlarımdan 
oturmalarına, kalkmalarına, 
konuşmalarına, çevrelerine, 
işlerine, güçlerine dikkat 
etmelerini istiyorum. Daha 
da ileri gidiyorum, kimlerle 
oturuyorsunuz, kimlerle 
kalkıyorsunuz buna da çok 
dikkat etmeniz lazım. Söyle 
bana arkadaşını, söyleyeyim 
sana kim olduğunu. Bir 

diğeri de bütün bunlarla 
beraber eğer bizler hakikaten 
bu tür insanlarla beraber 
oturup kalkarsak bunun 
bedelini bize halk ağır 
ödetir. Onun için bunlara da 
çok dikkat edeceğiz. Terör 
tehdidi altındaki ülkemizde 
devlet yöneticilerinin, 
parti yöneticilerimizin 
can güvenliklerini elbette 
sağlayacağız ama asla 
bunu bir saltanat haline 
dönüştürmeyeceğiz. 
Vatandaşa karşı etrafımızda 
etten duvar örülmesine 
asla izin vermeyeceğiz. 
Ülkemizdeki her fert 
gibi kendi çevremizdeki 
insanların da iş yapma, 
kazanma hakkı olduğunu 
bileceğiz ama kesinlikle bu 
ilişkilerin, kayırmacılığın, 
haksız kazancın vesilesi 
haline gelmesine rıza 
göstermeyeceğiz.”

Görüştüğü bir büyükşehir 
belediye başkanının “20 
küsur kat inşaat yapıyorum, 
bunu yıkabilir miyim?” 
diye sorduğunu, ona 
“Hiç tereddüt etme, yık” 
karşılığını verdiğini aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Çünkü bizim sözümüz var. 
Ne dedik? “Dikey mimariye 
müsaade yok, yatay mimari.” 
Çünkü bunlar vatandaşın, 
halkın hakkına tecavüzdür.” 
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
başta büyükşehir belediye 
başkanları olmak üzere tüm 
belediye başkanlarından bu 
konularda hassas olmalarını 

isterken, “Yıkacaksınız. 
Biz yatay mimari diyoruz. 
İstisnalar tabii ki kaideyi 
bozmaz. Bundan içimizde 
rahatsız olanlar da olabilir. 
Bunu da söyleyeyim. Çünkü 
geçmişte bunlarla çok karşı 
karşıya kaldık.” diye konuştu.

Özellikle yerel mimari başta 
olmak üzere adımların buna 
göre atılması gerektiğini 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, eğer bu konularda 
tereddütler varsa Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı 
ile irtibat kurulacağını, ona 
göre kararların alınacağını ve 
adımların atılacağını söyledi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Eğer böyle bir noktada 
mimari olarak izin verilsin mi 
verilmesin mi bunun kararını 
Genel Başkan Yardımcım, 
ilgili bakanım hep birlikte 
otururuz, konuşuruz, adımı 
da ona göre atarız. Çünkü artık 
şehirlerin yapılanmasında, 
planlanmasında bunlara 
dikkat etmemiz lazım. Bu 
amacın ötesine geçildiğinde 
israfa geçilmiş olur ki 
hem inancımızda hem 
kültürümüzde böyle 
davranışların yeri yoktur.” 
dedi.

Her alanda adaletin 
gözetileceğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Doğumundan ölümüne 
kadar bu ülkenin her bireyi, 
Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin imkanlarından 
adil şekilde yararlanma, 

eğitim görme, iş kurma, 
hayat sürme hakkına sahiptir. 
Ülkemizdeki tek bir insanın 
dahi kendini ötekileştirme 
veya ötekileştirilmiş 
hissetmesine yol açarsak 
vebal altında kalmış oluruz. 
Bunu yapacak olan öncelikle 
işte bugün burada bulunan 
bizleriz. Emanete sahip 
çıkmak kadar emanetin 
hakkını vermek de önemlidir. 
Bunun için emanetin ehline 
verilmesini istiyoruz. 
Görev tevdi ettiğimiz her 
arkadaşımızın işini hakkıyla 
yapacağını varsayıyoruz. 
Bunu başaranların başımızın 
üzerinde yeri vardır 
ama kendisine tanınan 
fırsatı, verilen imkânı 
kullanamayanlar da hiç 
kusura bakmasınlar nöbeti 
devretmeyi kabullenmek 
zorundadırlar. AK Parti 
kurulduğundan beri 
Meclis’ten bürokrasiye, 
teşkilatlardan belediyelere 
kadar her yerde bu nöbet 
değişimi yaşanmıştır, 
yaşanmaya da devam 
edecektir. Millete en iyi 
hizmeti kim yapıyorsa onunla 
yola devam etmek ülkenin ve 
partimizin yöneticisi olarak 
bizim görevimizdir.”

Eğer bu değişim yapılmazsa 
vazifenin ihmal edilmiş 
olacağını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Milletimizin bunca yıldır 
hükümette ve belediyelerde 
AK Parti’den umudunu 
kesmemiş olmasının tek 
sebebi kendi kendimizi 
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yenileme becerimizdir. Gerek 
vazifelerine devam eden 
gerekse yeni sorumluluk 
üstlenen tüm belediye 
başkanlarımızın bu anlayışla 
hareket etmelerini istiyorum. 
Milletin murakabesinden 
geçemeyen, bizim takdirimize 
de mazhar olamayacağını 
bilmelidir. Bunun için hep alt 
yapı ve üst yapı çalışmaları 
yanında sosyal belediyecilik 
faaliyetlerine ağırlık 
verilmesinin önemini altını 
çizerek tekrarlıyoruz.” diye 
konuştu.

Ramazan ayının 
yaklaştığını, ramazanda 
başta kadın kollarıyla olmak 
üzere fakir fukara, garip 
gurebaya ulaşmayı ihmal 
etmeyeceklerini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
buralarda belediyelerin 
ciddi manada aracı görevini 
alacağını, bu kişilere 
ulaşacaklarını söyledi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bunun suistimal edilmesine 
de fırsat vermeyeceklerini 
ifade etti.

Önlerinde 
Cumhurbaşkanlığı ve Meclis 
olarak 4 yılı aşkın, belediyeler 
olarak 5 yıllık bir zaman 
bulunduğunu anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle konuştu: “Son yıllarda 
üst üste yaşadığımız seçimler 
sebebiyle milletimiz biraz 
yoruldu. Açıkçası siyaset 
de yoruldu. Bunun için 
hep birlikte önümüzdeki 
bu uzun dönemi tamamen 
icraata odaklanmış olarak 

değerlendirmek zorundayız. 
Gündemimizde üzerinde 
uzun uzun çalışmamız 
gereken pek çok konu 
bulunuyor. Allah nasip ederse 
ramazandan sonra başarı 
sırasına göre tüm illerimizi 
dolaşma azmindeyim ve 
dolaşacağım. Tabii ki bu bir 
teşekkür ziyaretidir. Hepsiyle 
bu çalışmayı yapacağız ve 
önümüzdeki sürece de buna 
göre hazırlanacağız.”

Ekonomiden adalete, 
eğitimden sağlığa, askerlikten 
tarıma kadar her alanda 
gerçekleştirecekleri 
reformların hazırlıklarını 
titizlikle sürdürdüklerini 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Ziyaretlerimizde varsa 
birçok açılışları yapma 
imkânımız olacak. Bunlar 
merkezi yönetimin, yerel 
yönetimlerin bütün bu 
hazırlıklarını gözden 
geçirerek adımlarımızı 
atacağız. Sizlerin de 
belediye başkanları olarak 
şehirlerinizde çözmeniz 
gereken sorunlar, yapmanız 
gereken yatırımlar, vermeniz 
gereken hizmetler var. İyi 
bir planlama ve sıkı bir 
çalışmayla bu dönemin 
sonunda ülkemizi ve 
şehirlerimizi hak ettiği 
yere getirebileceğimizi 
görüyoruz, biliyoruz. Ne 
dışarıdan ülkemize yönelen 
ekonomik ve siyasi saldırılar 
ne de içeride ekilmek 
istenen fitne tohumları bizi 
gerçek gündemimizden 

kopartamayacaktır. Sakın bu 
fitne tohumlarını ekenlere 
asla fırsat vermeyiniz. Dün 
de söyledim, bugün de 
söylüyorum, sizlere gelenler, 
kapınızı çalanlar, onlara 
tek şey söyleyin, “Bizim 
yapacak çok işimiz var, 
siz yolunuza devam edin.” 

Bunlar nereden nereye 
nasıl geldiklerini hepiniz 
gayet iyi biliyorsunuz. Çok 
fazla vakit de kaybetmeye 
zamanımız yok ve onlarla 
kaybedilecek vakit haramdır. 
Buna dikkat edelim. Kimin 
ne yaptığına, bize hangi 
tuzakları kurduğuna değil 

kendimizin ne yaptığına, 
neyi başardığına bakarak 
yürüdüğümüzde Allah’ın 
izniyle aşamayacağımız 
engel yoktur. Biz başkalarını 
konuşmayacağız, 
başkalarının bizi konuşacağı 
icraatlar ortaya koyacağız.” 

Her seçimde oyların 
azaldığı, çoğaldığı yerler 
olabileceğini, toplamda 
milletin kendilerine ne 
dediğinin önemli olduğunu 
ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti: 
“İşte şimdi 15 büyükşehir 
belediye başkanımla 
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yaptığım görüşmelerde seçim 
öncelerinde birçok illerimizde 
karşımıza nelerle geldiler, 
ne gibi neticeler aldık, şimdi 
onları görüyoruz. Demek 
ki azmedince, çalışınca, bu 
tür fitne fesat unsurlarına 
kulak asmadıkça oluyor, daha 
iyi olacak inşallah. Bazıları 
kendisi aday yapılmadığı için 
istifa edip kimisi bağımsız, 
kimisi başka partiden malum 
zaten anlıyorsunuz, oralardan 
gidip aday olmuşlardır, 
seçimi de kazanmıştır, 
kazanabilir. Bunlar bizi de 
üzmesin. Bundan sonra onlar 
kendi dertlerine baksınlar. 
Biz, bu tür safralardan 
kurtulduğumuz için rahat 
olalım. Milletimiz 2002 
Kasım ayından bu yana 
her seçimde olduğu gibi 31 
Mart’ta da bize “Durmak 
yok, yola devam” demiştir. 
Eksiklerimizi tamamlayarak, 
hatalarımızı düzelterek, 
vizyonumuzu genişleterek, 
gücümüzü artırarak bu uzun 
ince yolda mücadele etmeyi 
sürdüreceğiz. Rabbimiz, 
“İnsan için ancak çalıştığının 
karşılığı vardır” buyuruyor. 
Bu hem dünya hem ahiret 
işleri için böyledir. Yine 
Rabbimiz, “Eğer gerçekten 
inanıyorsanız üstün gelecek 
olan sizsiniz” buyuruyor. 
Biz yolumuzun hak yolu 
olduğuna, davamızın hak 
olduğuna, hizmetimizin 
Hakk’a ve halka olduğuna 
yürekten inanıyoruz.”

“İşi başka taraflara 
götürmeye kalkarsak, 

kendimizi tıpkı bizden önceki 
nice partiler, kadrolar gibi 
tarihin tozlu rafları arasında 
buluruz.” uyarısında bulunan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK 
Parti’nin belediyelerde çeyrek 
asırdır, merkezi yönetimde 
17 yıldır üstlendiği hizmet 
sorumluluğunu gelecek 
çeyrek, yarım asırda da 
kararlı bir şekilde devam 
ettireceğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Yeter ki bizler üzerimize 
düşen görevleri layıkıyla 
yerine getirebilelim, gerisini 
milletimiz kendiliğinden 
zaten halleder. İnşallah 
ramazandan sonra hem bu 
ziyaretleri yaparken, bir 
diğer taraftan da inşallah 
aynen burada yaptığımız 
toplantının bir benzerini de 
önce teşkilatımızla, bir diğer 
toplantıyı kadın kollarımızla, 
bir diğer toplantıyı da gençlik 
kollarımızla bu şekilde 
gerçekleştireceğiz. Bundan 
sonraki süreç, kendi içimizde 
hem bir eğitim, sınama, 
bununla birlikte geleceğe 
hazırlanma süreci olacaktır. 
Böylece bir istişare ve 
değerlendirme toplantımızın 
daha sonuna geldik. Buradan 
dağıldığımız andan itibaren 
dünden beri üzerinde 
konuştuğumuz, tartıştığımız, 
bilgilendirildiğimiz 
hususlarda geceli gündüzlü 
bir çalışma içerisine 
gireceğinize inanıyorum. 
Mazbatalarınızı almanızın 
üzerinden ortalama 3 

hafta geçmiş olmalı. 
Yeni göreve gelen bir 
arkadaşımız için dahi bu 
süre, belediyeyi tanıma, 
ekibini kurma bakımından 
yeterlidir. Ekiplerin 
kurulmasında muhakkak 
Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımdan gerekli 
destekleri, tecrübesinden 
istifade etmenizde çok 
büyük faydalar olacağına 
inanıyorum.”

Yüklenilen yükün hafif 
olmadığına dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Dolayısıyla el ele verelim, 
güçlü kadrolar kuralım ki 
yarın başka başka sıkıntılarla 
karşı karşıya kalmayalım. 
Yaptığımız her hizmetin, 
kazandığımız her gönlün, 
hayata geçirdiğimiz her 
projenin büyük ve güçlü 
Türkiye davası yolunda 
atılmış değerli bir adım bu 
kutlu mücadeleye verilmiş 
önemli bir katkı olduğunu 
unutmayınız. Ben sizlere 
güveniyorum.” ifadelerini 
kullandı. 

Ramazan-ı Şerif’i tebrik 
eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu ayın İslâm 
alemi, Türkiye ve millet için 
hayırlara, aydınlık yarınlara 
vesile olmasını diledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasının ardından en 
çok oy alan ilk 5 sıradaki 
büyükşehir, il, büyükşehir 
ilçe belediyesi, ilçe 
belediyesi ve belde belediye 
başkanlarına ödül verdi.
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Ayın Fotoğrafı

Bursa’daki 15 
Temmuz Şehitler 
Meydanı’ndaki 
ağaçlarda yaşayan 
güvercinlerin, bir 
binanın duvarındaki 
Türk bayrağının 
önünden geçişi 
esnasında güzel 
görüntüler oluştu.

Türk Bayrağı ve 
Güvercinler
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Polis Teşkilatının 
Unutulmayan  
2 Kahramanı

174. kuruluş yıl dönümünü kutlayan 
Türk polis teşkilatı, yetiştirdiği 
kahramanlarla huzurunu sağladığı 
milletin gönlünde taht kurdu.

174. kuruluş yıl dönümünü 
kutlayan Türk polis teşkilatı, 
yetiştirdiği kahramanlarla 
huzurunu sağladığı milletin 
gönlünde taht kurdu. Terörün 
yoğun olduğu yıllarda 
Diyarbakır’da huzuru en üst 
seviyeye çıkaran, yaptıklarıyla 

halkın sevgisini kazanan Ali 
Gaffar Okkan ile İzmir’de terör 
saldırısını erken fark ederek 
çok sayıda masumun hayatını 
kurtaran Fethi Sekin, teşkilatın 
unutulmayan kahramanları 
arasında yer alıyor.

1973
Elazığ’ın Baskil ilçesi Doğancık 
köyünde  dünyaya geldi.

1995
Samsun 19 Mayıs Polis Meslek 
Yüksekokulu’ndan mezun 
oldu.

Sekin’in ilk görev yeri Kilis 
oldu.

2002-2007
Bingöl’de görev yaptıktan 
sonra İzmir’e tayin oldu. 
Görevinin yaklaşık 9 yılı 
adliye önünde geçti.

5 Ocak 2017
PKK’lı teröristler, bir 
otomobille İzmir Adliyesi C 
kapısına yöneldi. Sekin, 
yaklaşan yabancı aracı 
tecrübesi ve dikkati sayesinde 
erken fark etti.

Şüphelendiği aracı 
durduran ve araç içinde 
silahlı kişileri fark eden 
Sekin, hemen silahını 
çekerek onlara müdahale 
etti.

Sekin, peşine düştüğü 
teröristlerden birini öldürdü. 
Diğerinin peşine düşen ve 
teröristlerle mermisi bitene 
kadar çatışan Sekin, bir 
araç arkasına gizlenen hain 
teröristin açtığı ateş sonucu 
şehit oldu.

Sekin, yanlarında 2 
kalaşnikof tüfek, RPG-7 
roketatar ve 8 mühimmatı, 
el bombaları bulunan 
teröristleri püskürterek olası 
bir faciayı önledi.

Hain saldırıda Sekin ile 
birlikte adliye personeli 
Musa Can da hayatını 
kaybetti. 2 terörist ise olay 
yerinde öldürüldü.

Ali Gaffar 
Okkan

Fethi
Sekin

1952
Sakarya’nın Hendek 
ilçesinde dünyaya geldi.

1970-1973
1970’te Polis Kolejini, 1973’te 
Polis Akademisini bitirdi

İzmir Emniyet Müdürlüğüne 
komiser yardımcısı olarak 
atandıktan sonra, emniyet 
amirliği rütbesi alana kadar 
çeşitli birimlerde görev yaptı.

1993
Birinci Sınıf Emniyet 
Müdürlüğüne 1993’te terfi 
eden Okkan, Kars Emniyet 
Müdürü olarak atandı.

1997
18 Kasım’da Diyarbakır 
Emniyet Müdürü olarak 
göreve başladı. Diyarbakır’da 
kentte ilklere ve önemli 
başarılara imza attı.

Kadın polisler Diyarbakır’da 
ilk kez onun emriyle sokağa 
çıkarak trafiği yönetti.

Meslektaşları ve 
hayırseverlerden topladığı 
yardımlarla ihtiyaç sahibi 
ailelere ve öğrencilere destek 
oldu, şehirde küçükten 
büyüğe herkesle kurduğu iyi 
diyalogla Diyarbakırlıların 
sevgi ve saygısını kazandı.

2001
24 Ocak’ta Diyarbakır’da 
Valilik Binası’na hareket 
ederken pusuya düşürülerek 5 
polis memuruyla birlikte şehit 
edildi.

Gündem
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“Dünyayı Güzelleştiren 
Yegâne Şey Siz Çocukların 
Tebessümüdür”

Gündem

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
“Savaşların, çatışmaların, 
açlık ve kıtlıkların ufkumuzu 
kararttığı bir dönemde 
dünyayı güzelleştiren 
yegâne şey siz çocukların 
tebessümüdür. Sizler bizim 
geleceğimizin teminatı, 

yarınlarımızın umudusunuz.” 
dedi.

Cumhurbaşkanımız, 
Beştepe Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde, TRT 
23 Nisan Gala Programı’na 
katıldı.

Konuşmasına, 
“Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi’ne, milletin 
evine, bu gazi mekâna hoş 
geldiniz” diyerek başlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Dünyanın 40 ülkesinden 
şu anda aramızda bulunan 
misafirlerimize özellikle hoş 
geldiniz diyorum. Sizlerle 
birlikte bir mutluluğu 

yaşıyoruz, adeta şu anda 
karşımda Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu’nu andıran 
bu güzel atmosferden 
dünyanın bütün çocuklarına 
en kalbi sevgilerimi 
gönderiyorum. Sizlerin 
nezdinde tüm milletimizin, 
tüm çocuklarımızın 23 Nisan 
Milli Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı tebrik ediyorum.” 
diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasını sürdürürken, 
gösterilerini sunan çocuklar 
sahneye geldi. Kendisine 
“Merhaba” diyen bir 
çocuğa, “Nasıl gidiyor 
acaba?” karşılığını veren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu 
anda çok zenginim, zira 40 
ülkeden böyle güzel yavrular 
etrafımızı sarınca fakir olmak 
mümkün değil, zenginim.” 
ifadesini kullandı.

Dünya çocuklarına 
23 Nisan coşkusunu 
paylaştıkları için teşekkür 
eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, TRT ve Milli Eğitim 
Bakanlığına organizasyondan 
dolayı şükranlarını sundu. 

Yurtdışından gelen 
misafirlerin Türkiye’de 
bulundukları süre 
içerisinde çok keyifli anlar 
yaşayacaklarına, ömür boyu 
sürecek arkadaşlık, dostluk 
ve kardeşliklerin temelini 
atacaklarına inandığını 
söyleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: 

“Hayatta bir çocuğun 
gülümsemesinden daha 
büyük bir mutluluk, bir 

çocuğun kalbinden daha 
geniş bir umman yoktur. 
Savaşların, çatışmaların, 
açlık ve kıtlıkların ufkumuzu 
kararttığı bir dönemde 
dünyayı güzelleştiren 
yegâne şey siz çocukların 
tebessümüdür. Sizler bizim 
geleceğimizin teminatı, 
yarınlarımızın umudusunuz. 
Siz çocuklar daha huzurlu, 
daha neşeli, daha adaletli, 
daha güzel bir dünyanın 
müjdecisi durumundasınız. 
Çünkü çocuk olmak, coşkulu 
olmak, dünyaya hep saf, 
temiz, duru gözlerle bakmak 
ve yarına o heyecanla 
yürümek demektir. Çocuk 
olmak yüreğindeki sınırsız, 
hesapsız sevgiye sıkı sıkıya 
sarılmak demektir.”

Ünlü şair ve yazar Cahit 
Sıtkı Tarancı’nın, “Bu 
bahar havası, bu bahçe, 
havuzda su şırıl şırıldar/ 
Uçurtmam bulutlardan 
yüce zıp zıplarım pırıl 
pırıldır/ Ne güzel dönüyor 
çemberim, hiç bitmese 
horoz şekerim” dizelerini 
aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Tıpkı bu güzel 
şiirde olduğu gibi sizlerin 
yüreğinizdeki sevgi ve 
umut tomurcuklarının 
kopartılmasına izin 
vermeyeceğinize 
inanıyorum.” diye konuştu.

İyi ve nitelikli bir eğitimin 
aydınlık geleceğe açılan 
en önemli kapı olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bu anlayışla bizler 
de son 17 yıldır hükümet 
olarak eğitimi ana önceliğimiz 

yaptık. Ülkemizdeki eğitimin 
kalitesini artırmak, sizlerin 
imkânlarını genişletmek, 
eğitimde fırsat eşitliğini 
sağlamak için gece gündüz 
gayret gösterdik.” ifadelerini 
kullandı.

Kendilerinin yaşadığı 
sıkıntıları, çocukların 
yaşamaması için gayret 
gösterdiklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
70-80 kişilik sınıflarda 
okuduklarını ve son derece 
zor şartlarda eğitim almaya 
çalıştıklarını hatırlattı. 

Akıllı tahtaların, 
bilgisayarların, öğrenmelerini 
kolaylaştıran teknolojik 
araçların olmadığı bir 
Türkiye’de eğitim hayatlarını 
sürdürdüklerini anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Şimdi okula başladığınızda 
masalarınızın üzerinde 
hazır olan ders kitaplarına 
ulaşmak bile bizim için 
büyük bir sorundu. Biz o ders 
kitaplarını masalarımızın 
üzerinde sıralarımızın 
üzerinde bulamıyorduk. 
Hamdolsun son 17 yılda 
ülkemize yakışmayan tüm 
bu eksiklikleri ortadan 
kaldırdık. Sizlere daha rahat, 
daha modern, daha kaliteli, 
daha etkin bir eğitim ortamı 
sunabilmek için çok önemli 
adımlar attık.” 

Derslik, spor salonu, 
kütüphane, tablet, akıllı 
tahta gibi ihtiyaç duyulacak 
tüm imkanları sağlamaya 
çalıştıklarını vurgulayan 
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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
öğretmenlerin daha iyi 
şartlarda görevlerini 
yapabilmeleri için önemli 
iyileştirmeler yaptıklarını 
belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Tüm bunları sizin en iyi 
şekilde eğitim almanız, 
kendinizi en güzel, 
en donanımlı şekilde 
yetiştirmeniz hedefiyle 
gerçekleştirdik. İnşallah sizler 
yarın birer sanatçı, politikacı, 
bilim adamı, öğretmen, 
mühendis, hukukçu, iş adamı 
veya başka konumlarda 
olacaksınız. İşte o zaman 
geriye kalan eksiklikleri 
giderecek, sizlerden sonra 
gelecek nesiller için daha 
adaletli, daha güzel bir 
dünyayı siz kuracaksınız.” 
dedi.

“Sizlerden bazı konulara 
dikkat etmenizi özellikle 
istiyorum.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Büyürken, gençliğe 
doğru adım atarken 
kardeşliğinizi, sevginizi, 
dünyayı değiştirebileceğinize 
olan inancınızı asla terk 
etmeyin. İşte bugün bu 
salonda olduğu gibi rengi, 
dili, kökeni, milliyeti ne 
olursa olsun dünyanın tüm 
çocuklarına karşı sevgiyle, 
saygıyla yaklaşın. Modern 
teknolojinin, bilgisayarın, 
tabletlerin, internetin, 
akıllı telefonların, sanal 
oyunların sizi esir almasına 
izin vermeyin. Bu da önemli 
tehlike. İşte birçok çocukların 
ne yazık ki balina gibi vesaire 
nasıl intihar ettiğini herhalde 
sizler de takip ediyorsunuz. 
İşte bu alışkanlıklar bizlere 
ayrı bir tehdittir. Unutmayın, 
yeni teknolojiler sizin 
hayatınızı kolaylaştırmak, 
sevdiğiniz, yapmaktan mutlu 
olduğunuz şeylere daha 
fazla vakit ayırmanız içindir. 
Bu araçların sizi hayattan, 
topraktan, akranlarınızdan, 
her gece gökyüzünü 
süsleyen yıldızların 
parıltısını seyretmekten 
alı koymasına müsaade 
etmeyin. Okul dışında da aile 
büyüklerinizden başlayarak 
her alanda öğretmenlerinizin 
olduğunu, onlardan da 
öğrenebileceğiniz pek çok şey 
olduğunu lütfen aklınızdan 
çıkarmayın.”   

“Beyaz karanfiller çizmeyi 
ablamdan öğrendim. Sevinci, 
uçurtmanın ipini tutan bir 
elden öğrendim. Coşkuyu 

arkadaşlarımın çizdikleri 
resimlerden öğrendim. 
Bir akşam babam eve 
dönmemişti, beklemeyi 
öğrendim. Vurulan bir 
kuşun kanı, bembeyaz karın 
üzerine akınca, pişmanlığı, 
çaresizliği öğrendim. Açlığı, 
bir yoksulun elindeki 
ekmekten öğrendim. 
Kurumuş bir dere yatağından 
susuzluğu öğrendim. Kafeste 
çırpınan bir kuştan özgürlüğü 
öğrendim. Uçsuz bucaksız 
ne demek, denizlerden onu 
öğrendim. Sessizliği, koca bir 
ormandan, sabretmeyi küçük 
bir karıncadan öğrendim. 
Şiiri, içimde koşuşup 
duran atlardan öğrendim. 
Maviyi gökyüzünden, 
kırmızıyı gülden, sarıyı 
da ekinlerden öğrendim. 
Neydim ben, neden vardım 
bu dünyada, neredeydim, 
annemin yüzüne bakınca 
onu öğrendim.” ifadelerini 
kullanan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam 
etti: “Anneyi unutmayın. 
Size bir tavsiyem olacak, 
burada anneler bol, anne 
adayları bol. Ben annemin 
ayaklarının altını öperdim, 
öyle yetiştim. Çünkü 
bizim medeniyetimizde 
cennet annelerin ayakları 
altındadır. Dolayısıyla 
annemin ayaklarının 
altını öperek yetiştim. Bizi 
buralara hazırlayan o, anne 
olmazsa biz olamazdık, o 
bizleri hazırladı. Hayatta 
öğretmenlerinizi çoğaltmayı, 
mümkün olduğu kadar 

öğrenme kaynaklarınızı 
çeşitlendirmeyi lütfen ihmal 
etmeyin.” 

Şehitlere Allah’tan 
rahmet niyaz eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“23 Nisan Milli Egemenlik 
ve Çocuk Bayramınızı 
tekrar tebrik ediyor, sizlere 
23 Nisan’ı armağan eden 
Cumhuriyetimizin banisi 
Gazi Mustafa Kemal ve silah 
arkadaşlarını bir kez daha 
şükranla yâd ediyorum. 
Ailenizle, öğretmenlerinizle, 
arkadaşlarınızla birlikte 
sizlere nice güzel 
bayramlar diliyorum. Yurt 
dışından ülkemize gelerek 
heyecanımıza ortak olan 
misafirlerimize tekrar 
teşekkür ediyorum. 23 Nisan 
vesilesiyle milletimize 
bu güzel ülkeyi, bu güzel 
bayramları kazandıran 
büyüklerimize şükranlarımı 
sunuyor, sizleri gözlerinizden 
öpüyor, hepinizi 
sevgiyle kucaklıyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
programa gelişinde 
çeşitli ülkelerden gelen 
çocuklar tarafından 
karşılandı. Çocuklar burada 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
ülkelerinden getirdikleri 
çeşitli hediyeleri takdim etti. 

Sanatçı Burak Kut ve 
oyuncu Özgür Ege Nalcı’nın 
sunduğu programda, şenliğe 
katılan 40 ülkenin çocukları 
gösterilerini sundu. Programa 
Lübnan’dan katılan çocuklar 
gösterilerinin sonunda 

üzerinde “Aydamun-
Lübnan Türkmenlerden 
Reis’e selam, yola devam” 
ifadesinin yer aldığı bir 
pankart açtı. Kırgızistan’dan 
gelen çocuklar, gösterilerinin 
bir bölümünü içlerinden 
birinin söylediği, “Beraber 
yürüdük biz yollarda” şarkısı 
eşliğinde gerçekleştirdi. 
Kırgızistan ekibi gösterilerini, 
birinde Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın portresinin, 
diğerinde de Türkiye ve 
Kırgızistan bayraklarının 
işlendiği kilimleri taşıyarak 
sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye ekibinin gösterisinin 
sona ermesinin ardından 
ayağa kalkarak alkışladı.  
Gösterilerin sona ermesiyle 
sahneye Türkiye Maarif 
Vakfı’nın Somali’deki 
okulunda öğrenim gören ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
ülkelerine gerçekleştirdiği 
ziyarette karşılama ekibinde 

yer alan Kenara Halime isimli 
öğrenci sahneye davet edildi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Halime ile bir süre sohbet 
etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
konuşmasının ardından 
hatıra fotoğrafı çekimi için 
tüm misafir ülke çocukları 
sahneye davet edildi. Hatıra 
fotoğrafı çekilirken “Beraber 
yürüdük biz bu yollarda” 
şarkısı Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve Kırgızistanlı 
çocuk tarafından birlikte 
seslendirildi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, daha sonra TRT 
Çocuk Korosu’nu sahneye 
davet ederek, fotoğraf 
çektirdi. Programda İngilizce, 
Rusça, Arapça ve Fransızca 
simultane çeviri yapıldı. 
Programa Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun ile 
TRT Genel Müdürü İbrahim 
Eren de katıldı. 
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Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan, Ürdün Ölüdeniz’de 
(Dead Sea) iki yılda yapılan 
Dünya Ekonomik Forumu 
(WEF) Orta Doğu-Kuzey 
Afrika bölgesel toplantısına 
katıldı. 

Kral Hüseyin Bin Talal 
Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen kongrede, çevre 
ve gençlik konularının da 
ele alındığı “Ortadoğu’yu 
sarsmak” konu başlıklı 
oturumda özel konuşmacı 
olarak söz alan Emine 
Erdoğan, toplantıya 
katılmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Ürdün’ün de Suriye iç 
savaşının sebep olduğu 
insani kriz karşısında, 
Türkiye gibi, mültecilere 
cömertçe kapılarını 
açtığını vurgulayan Emine 
Erdoğan, “Bildiğiniz gibi, 
Türkiye 4 milyon, Ürdün 
ise 1,3 milyon mülteciye ev 
sahipliği yaparak uluslararası 
toplumun yükünü sırtlanmış 
iki ülkedir. Uluslararası 
toplumun istatistikler 
üzerinden okuduğu bir 
meseleye, vicdani bir bakış 
getirmiştir.” diye konuştu.

Ürdün’ün merhametin 
ve insanlığın olduğu kadar 
inovasyonun da merkezi bir 
ülke olduğuna işaret eden 
Emine Erdoğan, eğitimli, 
yüksek enerjili, dünyayı 
bilen gençleriyle bölgenin 
umut kaynaklarından birisi 
olduğunu aktardı. 

Ortadoğu coğrafyasının 
çok genç bir nüfusu 
bulunduğuna dikkati çeken 
Emine Erdoğan, bunun 
umut verici olduğunu, 
ancak gençlerin bölgedeki 
çatışmalar ve ön yargılardan 
dolayı çeşitli engellerle 
karşılaştıklarını anlattı.

“Toplumlarımızın 
sosyal ve ekonomik 
olarak güçlenmesini 
istiyorsak gençleri bu 
krizlerin cenderesinden 
kurtarmalıyız.” ifadesini 
kullanan Emine Erdoğan, 
insanlık tarihinin ortak 
birikiminden edindikleri 
tecrübeyi, gençlerin enerjisi 
ile buluşturmanın görevleri 
olduğunu söyledi.

Bugün yaşanılan tüm 
krizlerin gençlerin taze, 
dinamik ve yenilikçi bakış 
açıları ile aşılabileceğini 
anlatan Emine Erdoğan, 
gençlere şöyle seslendi: 

“Sevgili gençler, yerkürenin 
sizin aydınlık fikirlerinize, 
enerjinize ihtiyacı var. 
Dünyanın geleceğini tehdit 
eden ciddi bir çevre krizi ile 
karşı karşıyayız. İşte tam da 
bu noktada, insanoğlunun 
bozulmamış fıtratını bize 
hatırlatacak olan sizlersiniz. 
Ne yazık ki modern 
insan, kendini doğanın 
hakimi zannediyor. Oysa 
bizler doğanın sadece bir 
parçasıyız. Maalesef, eşrefi 
mahlukat olmayı, tabiata 
hükmeden efendi olmakla 
karıştırdık. Bunun sonucu 
olarak, çevreden iklime pek 

çok sorunla karşı karşıya 
kaldık.”

Çevreci bir ekonomi var 
etmenin temelinde, davranış 
biçimlerinin yattığına dikkati 
çeken Erdoğan, büyük 
dönüşümlerin, bireysel 
davranış değişiklikleri ile 
başladığına olan inancını da 
dile getirdi.

Bu kapsamda yerleşik 
tüketim kültürünü 
yeniden gözden geçirmek 
gerektiğinin altını çizen 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Yeryüzünde vakarlı 
bir Müslüman yürüyüşü, 
ardında bıraktığı karbon 
ayak izini de hesap etmek 
demektir. Zira, mümin bütün 
varlığa karşı hürmetkar 
olandır. Diğer canlıların 
hak ve hukukuna saygı 
duyan, her türlü aşırılıktan 
kaçınandır. Ve en medeni 
yaşamın, aslında en sade 
yaşam olduğunu bilendir. 
‘Göklerdeki ve yerdeki 
her şey Allah’ı tesbih 
etmektedir’’ ayetinin 
manasını idrak etmiş bir 
insan, ormanları tahrip edip 
suları kirletebilir mi? Bu 
yönüyle, Müslüman kimliğini 
çevreci bir duyarlılıktan 
ayırmıyorum. Yaratılmışlara 
karşı nezaket, Müslümanın 
temel yaşam biçimi 
olmalıdır. Çevreyi korumak, 
israftan kaçınmak, hayatın 
her alanını sürdürülebilir 
kılmak, biz Müslümanlar için 
bir seçim değil, bir kulluk 
görevidir.”

“Müslüman Kimliğini Çevreci 
Bir Duyarlılıktan Ayırmıyorum”

Gündem
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Gandhi’nin, “Basit yaşa ki, 
başkaları da var olabilsin.” 
sözünü anımsatan Emine 
Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Çevreci bir ekonomi inşa 
etmek, sanayinin, üretimin 
ve teknolojinin içine 
insani değerleri katmakla 
mümkün. Bu çerçevede, 
tek kullanımlık ürünlerden 
vazgeçip, ihtiyaçtan fazlasını 
almayarak israfın önüne 
geçmeliyiz. Yenilenebilir 
enerji kullanımına 
yönelerek, yeni hayat 
tarzları tasarlayabiliriz. 
Biz bu gerçekten 
hareketle, Türkiye’de, özü 
tüketim alışkanlıklarını 
değiştirmeye dayanan bir 
çevre seferberliği başlattık. 
Himayemde yürütülen 
Sıfır Atık Projesi ile atıkları 
kaynağında ayrıştırarak, geri 
dönüştürüyoruz. Yeni bir 
yaşam kültürü oluşturmaya 
çalışıyoruz.”

Yaklaşık 15 aydır uygulanan 
proje kapsamında 15 bine 
yakın kamu kuruluşunda 
sıfır atık uygulamasına 
geçildiğini, okullar ve askeri 
tesislerin bu kültürün 
alt yapısını kurduklarını 
belirten Emine Erdoğan, 
“Yerel yönetimlerimiz geri 
dönüşüm sistemlerini revize 
ederek büyük çevresel ve 
ekonomik kazanımlar elde 
ediyorlar. Plastik kullanımını 
azaltmak üzere tüm 
marketlerde plastik poşetleri 
ücretli hale getirdik. İlk bir 
aylık uygulama sonunda, 

ülkemizde naylon poşet 
kullanımı yüzde 70 
oranında azaldı. Organik 
atıkları, kompost gübreye 
dönüştürülerek peyzaj 
alanlarımızda kullanıyoruz. 
Böylece topraklarımız 
kimyasal gübreden 
temizleniyor. Aynı zamanda 
geri dönüşüm sağlıyoruz.” 
değerlendirmesinde 
bulundu. 

Bu çabalarının geçtiğimiz 
aylarda OECD çevresel 
değerlendirme raporunda 
takdirle karşılandığını 
ve Türkiye’nin çevre 
performansının dünyaya 
örnek gösterildiğini anlatan 
Emine Erdoğan, şunları 
söyledi: 

“Proje kapsamında geri 
kazanım oranımızı, 2030’da 
yüzde 60’a çıkarmayı 
hedefliyoruz. İstanbul gibi 
dev bir metropolün bir yıllık 
su ve elektrik ihtiyacına 
denk tasarruf elde etmeyi 
öngörüyoruz. Bilinçlendirme 
kampanyalarımızda, en 
önemli hedef kitlemiz 
çocuklar ve gençler. Çünkü 
bizim için sürdürülebilirlik, 
doğru bilincin yeni nesillere 
aşılanmasıdır. Bu çerçevede, 
pilot projelerle, ilkokullarda 
sıfır atık saatleri düzenliyor, 
öğrencilere sıfır atık yaşam 
kültürünü aşılıyoruz.”

Emine Erdoğan, gençlerle, 
medeniyetin, insanlığın, 
sosyal adaletin ve vicdanın 
en ileri mertebelerine 
yol almak istediklerine 
işaret ederek, “Ülke olarak 

felsefemiz, gençliği yönetim 
süreçlerine katmaktır. 
Gençlerin içindeki 
dönüştürücü gücü doğru 
alanlara kanalize ederek, 
birlikte çalışma yöntemlerini 
geliştirmektir. Biz, yalnızca 
nüfusu genç olan değil, 
yönetim anlayışı genç bir 
ülke olmayı hedefliyoruz. 
Bu bağlamda, ülkemizde 
seçme ve seçilme yaşını 18’e 
indirdik.” diye konuştu.

Emine Erdoğan, bölgenin 
gerek siyasi gerekse 
ekonomik istikrarının 
gençlerin dünyanın huzur ve 
refahına kafa yoran bireyler 
olmasıyla doğrudan ilişkili 
olduğunu belirterek, “Mesela 
Yeni Zelanda’da yaşanan 
elim olay, hepimizi harekete 
geçirmeli. Genç dimağlar, 
nefretin, ayrımcılığın, çifte 
standardın ötesinde ortak bir 
gelecek hayali kurabilirler. 
Bunun için, gençlerin 
sesinin daha gür duyulduğu 
katılımcı demokrasiler inşa 
etmeliyiz. Öyle çok ortak 
pozitif gündemimiz olabilir 
ki işte çevre duyarlılığı da 
bunlardan birisidir. Çünkü 
bu, tam da genç bir isyan 
ahlakı gerektiriyor. Dünyanın 
geleceğini tehdit eden 
sorunlar karşısında hâkim 
paradigmaya esir düşmemek, 
başka türlüsünü hayal 
edebilmek. Böylesi kafa 
tutuşlar, bir gençlik enerjisi 
istiyor.” ifadelerini kullandı. 

 Emine Erdoğan, bir fincan 
kahvenin üretimi için 
gereken su miktarının 140 

litre, bir tişörtün üretimi 
için harcanan su miktarının 
da 2 bin 700 litre olduğunu 
vurgulayarak, israfın 
bir yaşam biçimi haline 
getirilmemesi gerektiğini 
söyledi.

Beslenme kültürünün 
dahi, çevre farkındalıklarıyla 
yakın ilişkisi olduğunun 
unutulmaması gerektiğine 
değinen Emine Erdoğan, 
“Hızlı tüketilen, paketli 
endüstriyel gıdalar karbon 
salınımını artırmakla 
kalmıyor. Beraberinde 
sağlıksız beslenmeden 
kaynaklanan hastalıklar 
ve ilaca bağımlılıklar 
getiriyor. Geçtiğimiz 

yüzyılın temel halk sağlığı 
sorunu salgın hastalıklardı. 
Bu yüzyıl ise suyumuza, 
toprağımıza ve gıdamıza 
karışan mikroplastikler, 
kimyasallar… İşin kötüsü, 
bedenimize giren bu 
maddelere karşı tıbben ne 
yapacağımızı da bilmiyoruz. 
Paketli gıda tüketiminin 
hem bedenimize, hem 
çevreye bedeli ağır oluyor.” 
değerlendirmesini yaptı.

Akıl, ruh ve beden sağlığı 
güçlü nesiller istediklerini 
belirten Emine Erdoğan, 
şunları kaydetti: 

“Özellikle, birçok 
önyargının odağındaki 
Ortadoğu gençleri, aklı 

hür, vicdanı hür bir gençlik 
olmalı. Dünyanın en kadim 
kültürlerinin olduğu bu 
coğrafyanın gençleri, yeni 
dünyanın inşasında öncü 
olmalı. Sizlere yakışan 
budur. Bu çerçevede, dost 
ve kardeş ülke Ürdün ve 
Türkiye’nin gençlerini 
eğitim, çevre, teknoloji 
gibi alanlarda ortak 
çalışmaya davet ediyorum. 
Karşılıklı bilgi alışverişi, 
ülkelerimiz arasındaki 
ilişkiyi güçlendirecek, sevgi 
ve muhabbeti artıracaktır. 
Unutmayalım biz kendi 
hikayemizi yazmazsak, 
başkalarının yazdığı 
hikâyenin figüranı oluruz.”

Gündem
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Türkiye 
Ermenileri Patrik Genel Vekili 
Aram Ateşyan’a gönderdiği 
mektupta, “Birinci Dünya 
Savaşı’nın zor şartlarında 
hayatını kaybeden Osmanlı 
Ermenilerini ihtiramla 
anıyor, torunlarına içten 
taziyelerimi iletiyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Mektubunda 8 Mart’ta 
hayatını kaybeden Patrik 
Mesrob Mutafyan’ı 
saygıyla anarak ailesine, 
yakınlarına ve tüm Ermeni 
cemaatine başsağlığı dileyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Birinci Dünya Savaşı’nın zor 
şartlarında hayatını kaybeden 
Osmanlı Ermenilerini bu yıl da 
ihtiramla anıyor, torunlarına 
içten taziyelerimi iletiyorum.” 

ifadelerini kullandı.
Her imparatorluğun dağılma 

sürecinde olduğu gibi Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son 
döneminde sınırları içerisinde 
ve komşu coğrafyalarda büyük 
insani krizler yaşandığını 
anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Salgın hastalıklar, göçler, devlet 
otoritesinin zayıflaması sonucu 
artan çete ve silahlı grupların 
öncülük ettiği bozgunculuk 
eylemleri nedeniyle yitirdiğimiz 
diğer Osmanlı vatandaşlarına 
da Allah’tan rahmet diliyorum. 
Ermeni toplumu, gerek 
Osmanlı İmparatorluğu gerek 
Cumhuriyetimizin yüzyıla 
yaklaşan geçmişinde çok 
kıymetli evlatlar yetiştirerek 
ülkemize büyük katkılarda 
bulunmuştur. Dün olduğu 
gibi bugün de Ermeni 
vatandaşlarımız, ülkemizin 
eşit ve hür vatandaşları 
olarak, sosyal, siyasi ve ticari 
hayatımızın her alanında önemli 
roller üstlenmektedir. Tarih 
boyunca acıda ve sevinçte ortak 
iki halkın, geçmişin yaralarını 
sarması ve bağlarını daha da 
kuvvetlendirmesi hepimizin 
ortak amacıdır.”

“Bizler acılarınızın 
hafifletilmesinde 
ve sorunlarınızın 
çözümlenmesinde yanınızda 
olmaya devam edeceğiz.” 
ifadelerini kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
mektubunda şunları kaydetti: 
“Şu hususun altını özellikle 
çizmek isterim, ülkemizdeki 
Ermeni cemaatinin huzuru, 
güvenliği ve mutluluğu bizim 
için çok özel bir öneme sahiptir. 
Tek bir Ermeni vatandaşımızın 
dahi ötekileştirilmesine, 
dışlanmasına meydan verenler 
bizi karşılarında bulacaklardır. 
Bu vesileyle, Ermeni cemaatinin 
yeni dini liderinin bir an önce 
seçilmesini temenni ediyor 
ve sizlere muvaffakiyetler 
diliyorum. Ortak bir geleceği 
beraber inşa edebilmenin 
yolunun bir ve beraber 
olmaktan geçtiğine inanıyorum. 
Bu itibarla, ortak geçmişimizi 
çarpıtarak tarihten kin, 
nefret ve husumet çıkarmaya 
tevessül eden çevrelere fırsat 
vermemenizi diliyorum. Bu 
düşüncelerle Birinci Dünya 
Savaşı’nda yitirdiğimiz Osmanlı 
Ermenilerini bir kez daha 
saygıyla yâd ediyorum.”

AK Parti İnsan Haklarından 
Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta, 
31 Mart 2019 Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından AK Parti 
Konya Seçim Koordinasyon 
Merkezi’nde (SKM) düzenlediği 
basın toplantısında seçim 
sonuçlarını değerlendirdi.

Türkiye’nin, yüksek bir 
katılım oranıyla iradesini 
sandığa yansıttığını vurgulayan 
Genel Başkan Yardımcısı 
Usta, Anadolu insanının 
tüm dünyaya bir kez daha 
demokrasi dersi verdiğini 
söyledi.

AK Parti’nin “Kimsesizlerin 
kimsesi olmak” için 17 yıl önce 
yola çıktığını hatırlatan Usta, 
3 Kasım 2002 seçimlerinden 
itibaren bugüne dek 
gerçekleştirilen tüm seçimlerde 
milletin teveccühüyle birinci 
olduklarının altını çizdi.

“AK Belediyecilik” anlayışının 
Türkiye için model olduğunu 
anlatan Usta, kent içi sorunların 
ve sosyal hizmetlerin 
sağlanmasıyla ülke genelinde 
toplumsal hayatın değiştiğini 
ve vatandaşların hizmet 
anlayışına yeni bir bakış açısı 
kazandırdıklarını belirtti.

AK Parti’nin yerel 
yönetimlerde imza attığı 

büyük başarıların ardında 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da 
belediye başkanlığı yaptığı 
dönemin büyük payı olduğunu 
aktaran Usta, kibirden uzak, 
çözüm odaklı ve şehirlerin 
yaşam kalitesini yükselten 
bir anlayışla marka haline 
geldiklerini ifade etti.

Sahip oldukları eşsiz 
tecrübeyle birlikte “Gönül 
Belediyeciliği” diyerek Cumhur 
İttifakı olarak seçimlere 
girdiklerini dile getiren Usta, 
“Türkiye genelinde Cumhur 
İttifakı oy oranı korunmuş 
durumdadır. Burada kazanan 
Türkiye’dir. Kazanan vatanımız, 
milletimiz ve bayrağımızdır. 
Bu beka meselesinin aslında 
ne kadar önemli olduğunun, 
Türkiye için vatandaşlarımız 
için hemşehrilerimiz için kabul 
gördüğünün bir göstergesidir.” 
dedi.

Kazanılan belediyeler olduğu 
gibi kaybedilen belediyeler 
de olduğuna değinen Usta, 
“Türkiye genelinde; il, ilçe, 
beldelerde ve belediye meclis 
üyeliklerinde Cumhur İttifakı 
üstünlüğü yakalamıştır. 
Seçimin kazananı yine AK 
Parti’dir. Ancak kaybettiğimiz 
yerlerde de eksiklerimizi tespit 
ederek bunları telafi etmek için 

çalışacağız. Türkiye’yi daha ileri 
taşımak için eksikliklerimizi 
giderip yolumuza devam 
edeceğiz inşallah.” ifadelerini 
kullandı.

Seçim süresince aralıksız 
çalışma yürüttüklerini ve 
gitmedikleri ilçe, belde, 
mahalle kalmadığını belirten 
Usta, sözlerini şu şekilde 
sonlandırdı:

“Büyükşehir Belediyeleri 
arasında en yüksek oy 
oranını Konya’da yakaladık. 
Konya’nın Cumhur İttifakı’na 
vermiş olduğu destek bizleri 
onurlandırdı. Cumhur 
İttifakı’na destek veren 
vatandaşlarımıza çok teşekkür 
ediyorum. Seçim çalışmaları 
boyunca “AK Davamız”, “AK 
Sevdamız” yolunda “Eyvallah” 
diyerek gecesini gündüzüne 
katan her bir teşkilat mensubu 
“AK Kardeşime” sonsuz 
şükranlarımı sunuyorum.”

Geçmişin Yaralarını Sarması 
ve Bağlarını Daha da 
Kuvvetlendirmesi Hepimizin 
Ortak Amacıdır

“Seçimin Kazananı  
AK Parti’dir”
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, 
Kadınlar Şanlıurfa’da “Aynı Gök 
Kubbe Altında Gönül Dilimiz 
Türkiye” Programında Buluştu

yakınımızdakilerle dahi 
anlaşmazlığa düşme pahasına 
hep kadınlarımızın yanında 
yer aldık. Hayatın her alanında 
kadınlarımızı hak ettikleri 
yere getirmenin gayreti 
içerisinde olduk. Özellikle 
siyasetteki kadın ağırlığının 
bugün bulunduğu seviyeye 
gelmesinde şahsen çok büyük 
emeğimiz, katkımız vardır” 
ifadelerini kullandı.

Aile kurumuna en çok sahip 
çıkılmasını, üzerinde en 
çok titizlenmemiz gereken 
değerimiz olduğunu, Batı 
dünyasının aile kurumunu 
yıktığını, bundan ötürü şimdi 
toplumlarının temellerinin 
çatırdadığını ifade eden 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, aile değersiz 
hale getirildiği için, bugün 
bağımlılık, alkol, uyuşturucu 
gibi birçok sosyal sorunla etkili 
şekilde mücadelenin daha zor 
hale geldiğini söyledi. 

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Ülke ve 
millet olarak bugüne kadar 
yaşadığımız onca badireyi 
sapasağlam atlatabilmemizin 
en önemli sebeplerinden biri 
de aile yapımızın gücüdür. 
Bunun için uzun bir süredir 
aile yapımızı sarsmaya 
yönelik saldırlar altındayız. 
Üstelik bu saldırılar hep 
dolaylı yollarla yapılıyor. Bu 
amaçla milletimize örnek 
olarak gösterilen medya 
yoluyla adeta dayatılan çarpık 
toplumsal ilişki biçimlerine 
baktığımızda, hepsinin de 
önce aileyi hedef aldığını 
görüyoruz. Bireyi ailesinden 

kopardığımızda, onu 
istediğiniz gibi savurmanız, 
biçimlendirmeniz, 
korkutmanız, yönlendirmeniz, 
kullanmanız kolaylaşır. 
Ülkemizin ve dünyanın tüm 
kadınlarının 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününü tebrik 
ediyorum” diye konuştu.

Coğrafyamızın Güzel 
Şehirlerini Yaşatmak ve 
Geliştirmek İçin Buradayız

AK Parti Genel Merkez 
Kadın Kolları Başkanı Lütfiye 
Selva Çam programda 
“kadına yönelik hak ve 
adalet mirasımızdan dolayı 
hepimiz gurur duymalıyız. 
Bu öğretileri, siyasetine temel 
oluşturmuş bir hareketin 
mensubu olmamızdan, bunu 
önceleyen bir liderimizin 
olmasından dolayı da 
Rabbimize binlerce kez 
şükretmeliyiz. Türkiye’de 
tüm yasakların artık tarihin 
karanlıklarına gömüldüğü 
bu dönemde Orta Çağın 
karanlık günleri Batı’da 
tekrar ortaya çıkıyor. Daha 
bir asır yıl önce 20. yüzyılda 
medeni kanunumuzu 
aldığımız İsviçre’de nasıl 
oluyor da 21. yüzyılda kılık 
ve kıyafet konusunda, 
inanç hürriyeti konusunda 
engeller konulabiliyor? 
Dünyanın girmiş olduğu bu 
ilkelliğin, ilkesizliğin izahatı 
nasıl yapılacak? Böyle çifte 
standartları olan ülkeler 
8 Mart’ta toplanıp neyi 
konuşacaklar, her vesile 
ile bizlere Türkiye’ye akıl 
öğretmeye kalkan Garbın 
kadınlarına bir taraftan 

gereken cevapları her ortamda 
verirken diğer taraftan da 
onların hiç görmediği Şarkın 
acılı kadınlarına da ülke 
olarak kol kanat geriyoruz. 
Acılarını yaralarını izale 
etmeye çalışıyoruz. Maalesef 
ülkemizde de hemcinslerimize 
zarar veren, acımasızca 
çocuklarımızı terörün 
kucağına itmeye çalışan kadın 
siyasetçilerin yalanlarını 
iftiralarını yakından takip 
ediyor; yaptıklarını bir kenara 
not ediyoruz.” 

Bölgemizin kadınlarını, 
sözde kadın siyaseti 
yapanların en başta istismar 
ettiğini, Avrupa’nın bazı 
mahfillerinde hazırladıkları 
kanlı projeyle demokrasi, 
barış, özgürlük söylem ve 
eylemlerini devletimizin 
teker teker tespit ettiğini ve 
gereğini yaptığını ifade eden 
Genel Merkez Kadın Kolları 
Başkanı Lütfiye Selva Çam, 
“Evet çukur kazdıran, haince 
bombalı tuzakları patlatan 
anne ve çocukları öne sürerek 
bölgenin zenginliklerini huzur 
ve barışını kadınlarımıza çok 
gören belediyelerde halka 
hizmet etmek yerine şehirlerin 
tarihi dokularını bozarak her 
sokağı her mahalleyi militan 
yuvasına dönüştürenlere 
dur demek için buradayız. 
Baciyan-ı Rum ruhunun, 
ahilerimizin, geçmiş tüm 
ricalinin anılarıyla süslü bütün 
coğrafyanın güzel şehirlerini 
yaşatmak ve geliştirmek için 
buradayız” dedi.

AK Parti Genel Merkez 
Kadın Kolları Başkanlığının 
düzenlediği Aynı Gök Kubbe 
Altında Gönül Dilimiz 
Türkiye, Dünya Kadınlar 
Günü Buluşması programı 
Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
Şanlıurfa’da büyük katılım ve 
coşkuyla gerçekleştirildi.

Şanlıurfa’da bir araya gelen 
kadınlar Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ı 
Türkçe, Kurmanca, Zazaca 
ve Arapça olarak “Asla 
Yalnız Yürümeyeceksin” 

diyerek karşıladılar. 
Cumhurbaşkanımız, Aynı 
Gök Kubbe Altında Gönül 
Dilimiz Türkiye Dünya 
Kadınlar Günü Buluşması 
programında yaptığı 
konuşmada, “Sırf renginden, 
sırf sosyal statüsünden, sırf 
eğitim düzeyinden, sırf gelir 
seviyesinden dolayı insanları 
nasıl tasnife tâbi tutamazsak, 
cinsiyetinden dolayı da böyle 
bir yola başvuramayız. Çünkü 
her insan eşrefi mahlûkattır, 
yani yaratılmışların en 
şereflisidir. Esasen insan 
dediğimiz varlığın bir yanı 

kadın, bir yanı erkektir, bunlar 
ancak bir araya geldiklerinde 
mana kazanırlar. Nisa, 
yani insan olan kadına sırf 
cinsiyetinden dolayı ayrımcılık 
yapan, her şeyden önce 
Rabbimizin takdirine aykırı 
davranmış olur” dedi.

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
kadına yönelik şiddettin, 
haksızlığın, kötü muamelenin 
doğrudan doğruya insanı 
hedef aldığına inandıklarını 
ve mücadelelerini de buna 
göre yürüttüklerini vurgu 
yaparak, “Kimi zaman en 
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sordu, AK Partili Belediye 
Başkan Adayları cevapladı; 
kadınlar taleplerini iletti, 
AK Partili Belediye Başkan 
Adayları taahhüt etti. 

Sahada anket 
çalışmaları yapıldı ve 
vatandaşlarımızdan gelen 
6 bin soru 11 başlık altında 
100 soruda toplandı. Çözüm 
önerileri ile birlikte sorulara 

dair hazırlıklar yapıldı. 
Özellikle gündemde olan 
yeni ekonomik programa 
dair merak edilenlerle 
muhatap olan kadın kolları 
tüm sorulara hazırlıklıydı. 
Hiçbir zihinde cevapsız soru 
kalmayana dek çalışmalarına 
devam etti. 

Yerel seçimlerde kadınların 
etkinliği 24 kadın Belediye 
Başkan Adayı ile ortaya 
konuldu. Kadınların güç 
birliği ve iş birliği, seçim 
ve saha çalışmalarında da 
ortaya konuldu. AK Parti’nin 
kadın siyasi aktörleri, 
Milletvekilleri, Belediye 
Başkan Adayları ve MKYK 
üyeleri birlikte programlar 

düzenledi. 
AK Parti Kadın Kolları saha 

çalışmalarında ülkemizdeki 
toplam seçmenin yarısından 
daha fazlasına, yani 
toplamda 33 milyon 717.748 
kişiye ulaşarak gönlüne 
girebilmiştir.

 AK Parti’nin başarıya 
ulaşmasında büyük roller 
üstlenen AK Kadınlar, 
sistematik çalışma 
takvimiyle, zamanı verimli 
ve etkin kullanarak, gece 
gündüz, kar kış demeden; 
tevazu, samimiyet ve 
gayretle yoğun tempo ile 
çalıştılar.

AK Parti kadınları siyasete 
ortak eden ve her geçen 
gün de kadının siyasetteki 
ağırlığını artıran bir 
partidir. Bu sayede, AK 
Parti ile birlikte Türkiye’de 
kadınların siyasetteki temsil 
oranları ülkemiz tarihinin 
en üst oranlarına ulaştı. 31 
Mart Mahalli İdareler Genel 
Seçimleri öncesinde de AK 
Kadınlar her zamanki gibi 
çok aktif çalışmalar yürüttü.

AK Parti Kadın Kolları, 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
rehberliğinde tüm il ve 
ilçelerde sandık bazlı 
çalışmalar yaptı. Öncelikle 
yüzde 25 ve altında oy 

alınan sandıklar üzerinde 
yoğunlaştı. “AK kadınlar 
sahada SES getiriyor” 
diyerek Sandık Esaslı 
Sohbet programlarında 
seçmenlerimizle ile bir araya 
geldi.

AK Parti Kadın 
Kolları teşkilatları, 
gerçekleştirdikleri çat 
kapı ziyaretlerle mahalle 
sakinleriyle tek tek, yüz 
yüze buluştu. Bu şekilde, 
Seçim gününe kadar 192 
bin sandık bölgesi ziyaret 
edildi. Ziyaretler sonrasında 
ise AK Parti Genel Merkez 
Kadın Kolları Başkanlığı, 
hane sakinlerini arayarak, 
çat kapı ziyaretlerin nasıl 

geçtiğini, ziyaretten 
memnun olup olmadıkları 
sorarak geri bildirim aldı. 
Saha çalışmalarında yer alan 
kadınlar, belediye başkan 
adayları ile ortak programlar 
gerçekleştirdi. “Kadınlar 
Şehri Konuşuyor” başlığı 
altında gerçekleştirilen 
bu buluşmalarda, 56 
ilimizde yaklaşık 22 
bin kişinin katılımıyla, 
mimar, mühendis, STK 
temsilcisi, girişimci 
kadınlar, kadın muhtarlar, 
ev hanımları; kısacası 
şehre dair söyleyecek sözü 
olan herkes, yaşadığı il ve 
ilçenin potansiyellerini ve 
sorunlarını konuşmak için 
toplandı. Kadınlar sorularını 

Yerel Seçimde AK Kadınlar
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Gençlik Kolları
okutarak “sanaemanet.com.tr” 
internet sitesine yönlendirilen 
gençler, burada sürpriz bir 
video ile karşılaştı.

Videoda, gençler için kendi 
isimlerine özel Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’dan mesaj dikkat 
çekti. Mesajda, Erdoğan’ın 
“31 Mart Mahalli İdareler 
Genel Seçimleri’ne doğru tüm 
gücümüzü, her zaman olduğu 
gibi yine siz gençlerimizden 
alıyor, sizlerle birlikte 
geleceğin Türkiye’sini inşa 
ediyoruz. Şehrin sana emanet” 
sözleri yer alıyor.

Toplamda 2 milyon 66 bin 
240 gence ulaşan kartpostal 
tüm Türkiye’de büyük beğeni 
topladı.

Genç Kardeşim İyi Ki Doğdun

AK Parti Gençlik Kolları 
Başkanlığı’nca 31 Mart Mahalli 
İdareler Genel Seçimleri öncesi 
Şubat ve Mart ayları boyunca 18 
yaşına basan Türkiye genelinde 
485 bin 115 gencin doğum 
gününü genç kardeşlerimizin 
evlerini ziyaret ederek doğum 
günü kekleriyle kutladılar.

Fikrin Sözümüz Olsun

Gençlere değer veren, çevreci 
ve kullanışlı şehirler için 
senin fikrine ihtiyacımız var 
çünkü her şey senin için hayal 
et, anlat, fikrin sözümüz 
olsun diyerek başlatılan bu 
kampanyada 81 ilde kurulan 
289 stant ile 26 bin 993 görüş 
alındı.

Genç Kürsü
AK Parti Gençlik Kolları 
Başkanlığı olarak 31 Mart 
Mahalli İdareler Genel Seçimleri 
öncesi 81 ilimizde MKYK 

üyelerimiz, milletvekillerimiz 
ve belediye başkan 
adaylarımızın katılımlarıyla 
genç kardeşlerimizle bir araya 
gelerek, fikir alışverişlerinde 
bulunduk. 81 ilimizde toplam 
4 bin 707 Genç Kürsü programı 
düzenlendi.

Öğrenci Evi Ziyareti
AK Parti Gençlik Kolları 
Başkanlığı olarak 81 ilimizde 
Genel Merkez Gençlik 
Kolları ve İl Yönetiminden 
katılımcılarla öğrenci evi 
ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Gençlik Kolları 31 
Mart Mahalli İdareler Genel 
Seçimleri öncesinde ülkemizin 
her sokağında milyonlarca 
genç ile AK Belediyeler için 
binlerce etkinlik düzenlendi. 

4 bin 707 Genç Kürsü 
programı, 

492 Gençler Bakan/Başkana 
Soruyor programı, 

289 Fikrin Sözümüz Olsun 
standı,

9 bin 800 Genç Esnaf 
Ziyareti,

485 bin 115 Doğum Günü 
Kutlaması,

2 milyon 66 bin 240 
Kartpostal ile toplamda 

7 milyona yakın genç ile 

doğrudan temas kuruldu.

 

Şehrim Sana Emanet

AK Parti Gençlik Kolları 
Başkanlığı’nca 31 Mart 
yerel seçiminde ilk defa 
oy kullanacak seçmenlere 
yönelik “Sana Emanet Projesi” 
hazırlandı. Proje ile gençlerin 
ismine özel, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
videolu mesajı gönderildi. 

Proje kapsamında, ilk kez oy 
kullanacak seçmenlere ve 18 
ile 30 yaş arasında olan genç 
seçmenlerin adreslerine, 81 
ilde bulunan AK Parti Gençlik 
Kolları üyelerince zarf içinde 
kartpostal gönderildi. Genç 
seçmenler, içinde QR kodu 
bulunan zarfları açtıklarında, 
telefonlarıyla bu kodu 

Gençliğin Enerjisi 
Şehirlerin Geleceği



Nisan ___ Türkiye Bülteni ___ 8382 ___ Türkiye Bülteni ___ Nisan

AR-GE Başkanlığı Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve İzmir 
Milletvekili Hamza Dağ, 
31 Mart Mahalli İdareler 
Genel Seçimleriyle ilgili 
değerlendirmede bulundu. 

AK Parti teşkilatlarının 
tüm Türkiye’de seçim 
sürecinin başından sonuna 
dek büyük bir özveriyle 
çalıştığını ifade eden Dağ 
“17 yılda girdiğimiz 15’inci 
seçimden de birinci parti 
olarak çıkmak nasip oldu. 
Dünyada demokratik 

sistemlerde bunun başka bir 
örneği daha yok.” dedi. 

AK Parti’nin kurulduğu 
günden itibaren toplum 
tarafından büyük bir 
teveccüh gördüğünün 
altını çizen Hamza Dağ “AK 
Parti 2002 seçimlerinde 
yakaladığı başarının 
ardından Türkiye’de 
demokrasiye ve siyasi 
hayata birçok katkıda 
bulundu. Sürekli olarak 
kendisini yenileyen, yeni 
politika ve stratejilerle 

seçmen nüfusuna yeni 
katılan vatandaşlarımızın en 
az %50’sinin oyunu alan bir 
hareket olarak varlığımızı 
devam ettiriyoruz. 
Bunun temelinde yatan 
sebep ise AK Parti’nin 
Türkiye siyasetinde 
bir okul mahiyetinde 
faaliyet göstermesidir. 
Toplumun ihtiyaçlarına 
ve beklentilerine göre 
kendimizi geliştiriyor 
ve yeniliyoruz. Sürekli 
olarak teşkilatlara yönelik 
düzenlenen eğitimler ve tüm 
teşkilat mensuplarımızın 
her kademesiyle tevazu 
ve samimiyet içerisinde 
vatandaşlarımıza ulaşmaları, 
milletimizin gönlüne 
dokunmaları, bizim 17 
yılda girdiğimiz 15’inci 
seçimden de birinci parti 
olarak çıkmamızı sağladı. 
Milletimizin teveccühü ile 
nail olduğumuz bu başarının 
dünyanın herhangi bir 
yerinde örneği yok. Süreç 
boyunca emekleriyle bu 
noktaya gelmemize vesile 
olan teşkilatlarımıza ve 
teveccühüyle bizlere yeni 
bir zafer yaşatan milletimize 
şükranlarımı sunuyorum.” 
şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Samsun 
Milletvekili Çiğdem 
Karaaslan, 31 Mart Mahalli 
İdareler Seçimleri’ne ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

 “Milletimizin güçlü 
desteğinin bizlere büyük bir 
sorumluluk yüklediği bilinciyle 
yeni dönemde Belediye 
Başkanlarımız ile bugüne kadar 
olduğu gibi gayretle çalışamaya 
devam edeceğiz.” diyen 
Karaaslan, “31 Mart seçim 
sonuçlarının şehirlerimize, 
ülkemize ve milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Seçimlere 
katılım oranın yüksekliği 
milletimizin şehirlerimizin 
yönetiminde söz sahibi olmak 
adına güçlü bir irade ortaya 

koyduğunun açık göstergesidir. 
Milletimizin verdiği yetkiyle 
bizler de Cumhur İttifakı 
olarak, Genel Başkanımız 
ve Cumhurbaşkanımız Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde kesintisiz 4,5 
yıllık icraat döneminde 
şehirlerimizin ihtiyaçları 
doğrultusunda ortaya 
koyduğumuz hedeflerimize 
katılımcı bir anlayışla ulaşma 
hususunda gereken çabayı 
göstereceğiz. Şehirlerimizi 
2023’e ve şehircilikte 
ortaya koyduğumuz güçlü 
hedeflerine taşıyacak yeni 
dönemde bizler; o şehirlerde 
yaşayan her bir insanımızın 
taleplerini dikkate alacak, 
şehrin emanetini üstlenecek 
Belediye Başkanlarımız ile gece 
gündüz demeden çalışmaya 
devam edeceğiz. AK Parti 
Belediyeciliği; sorunlarla 
vakit kaybeden değil ürettiği 
çözümlerle şehirlerimizi açık ve 
yeşil alanlarıyla, çevreye dost 
yaklaşımlarla göze ve gönüle 
hitap eden mekânlar olarak 
tasarlayan; altyapı ve üstyapı 
anlamında güçlendiren bir 
anlayışın temsilcisidir. 1994’te 
İstanbul’da Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Belediye Başkanı 
olmasıyla başlayan hikâye 
adım adım diğer şehirlerimize, 

7 bölgemize yayılmış, 
şehirlerimizin gündemi hızlı 
bir şekilde kronik sorunlardan 
akıllı çözümlere doğru 
yön değiştirmiştir. 31 Mart 
seçimlerini tamamlamamızın 
ardından içinde bulunduğumuz 
dönemde şehirlerimizi 
Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
açıklanan ve 11 maddede 
özetlenen manifestomuzda 
belirttiğimiz; planlı, altyapı ve 
ulaşım sorunlarını çözmüş, 
kentsel dönüşümün ve 
yatay şehirleşmenin teşvik 
edildiği, benzersiz, akıllı, 
çevreye saygılı, sosyal, halkla 
yönetilen, şeffaflık ve tasarrufu 
önceleyen, değer üreten 
şehircilik anlayışımızı hayata 
geçirmek üzere çalışmalarımıza 
başlayıp önümüzdeki 5 yıla 
damgasını vuracak şahlanış 
döneminin şehirlerimizde 
ve ülkemizde yaşanmasını 
sağlayacağız. Yeni dönemde 
kucaklayıcı ve kuşatıcı, 
kimlikli, erişilebilir, sağlıklı, 
temiz ve güvenli, böylece 
Dünya’ya örnek şehirciliğimizle 
bu anlamda güçlü iddiamızı 
hayata geçireceğiz. Çünkü 
inanıyoruz ki şehirlerimiz 
güçlenirse Türkiye güçlenir.” 
görüşünü paylaştı.

“Dünyada Başka Bir 
Örneği Yok”

“Şehirlerimizde Şahlanış 
Dönemi Başlıyor”
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Genel Sekreterlik

AK Parti Genel Sekreteri 
Fatih Şahin, Türkiye olarak 
31 Mart 2019 Mahalli 
İdareler Seçimlerinin büyük 
bir demokratik olgunluk 
içerisinde gerçekleştiğini 
açıkladı.

Cumhur İttifakı’nda yer 
alan adayların Türkiye 
geneli oyların %51,64’ünü 

alarak büyük bir başarı 
elde ettiğini vurgulayan 
Şahin, “Milletimiz, %85’e 
yaklaşan bir katılım oranıyla 
demokrasimize çok güçlü bir 
destek vererek teveccühünü 
Cumhur İttifakı’ndan ve 
adaylarından yana kullandı.” 
diye konuştu.

Türkiye genelinde 81 ilin 

yaklaşık %62’sinde, 50 ilde 
Cumhur İttifakı adaylarının 
Belediye Başkanı unvanı 
almaya hak kazandığını 
belirten Genel Sekreter 
Şahin, açıklamasında şunları 
kaydetti:

“Milletimiz; şehirlerini, 
ilçelerini ve beldelerini 
yönetme mührünü yüksek 

bir oranda Cumhur 
İttifakı’na verdiği gibi 
belediyelerde denetleme 
görevini üstlenen meclis 
üyeleri listelerinde de reyini 
yine Cumhur İttifakı’ndan 
yana kullanarak AK Parti ve 
MHP kadrolarına duyduğu 
güveni tasdiklemiş oldu. 
Türkiye genelinde 58 
ilde AK Parti, 1 ilde de 
Milliyetçi Hareket Partisi 
listeleri belediye meclis 
üyeliklerinde 1. Parti olmayı 
başardı. 

Bu sonuçlar ışığında açıkça 
görülmektedir ki, aziz 
milletimiz hem şehirlerinin, 
ilçelerinin ve beldelerinin 
yönetiminde hem de 
yönetimlerin denetleme 
mekanizması olan belediye 
meclis üyeliği listelerinde 

teveccühünü AK Parti 
ve MHP’nin oluşturduğu 
Cumhur İttifakı’ndan yana 
kullandı. 

Milletimizin bizlere 
göstermiş olduğu yüksek 
teveccühün ne kadar 
ulvi ve ağır bir mesuliyet 
olduğunun farkındayız. 
Bilinmesini isteriz ki; bu 
seçimlerin kazananı aziz 
milletimizdir. Cumhur 
İttifakı kadroları olarak, 
bizlere oy vermiş olsun, 
vermemiş olsun tüm 
vatandaşlarımızın hakkını, 
hukukunu eşit bir şekilde 
koruyacağımızdan kimsenin 
kuşkusu olmasın. Bu 
anlayışımızdan hareketle 
önümüzdeki kesintisiz 
5 yıllık hizmet süreci 
içerisinde Cumhur 

İttifakı’nın şehir ve 
medeniyet tasavvuruna 
uygun ve layık şehirler inşa 
edeceğimize ve milletimize 
hizmet yarışında çığır 
açacağımıza canı gönülden 
inanıyorum.

Bu seçimlerin ülkemize, 
milletimize, şehirlerimize, 
ilçe ve beldelerimize hayırlar 
getirmesini yüce Allah’tan 
diliyor, bu seçim süreci 
boyunca bizlerden bir an 
olsun desteğini esirgemeyen 
vatandaşlarımıza, fedakâr 
AK Parti teşkilatlarımıza, 
ittifak ortağımız MHP 
teşkilatlarına ve tüm 
çalışma arkadaşlarımıza 
şükranlarımı sunuyorum. 
Teşekkürler Türkiye…”.

“Bu Seçimlerin Kazananı  
Aziz Milletimizdir”
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Gönül Coğrafyamız

Ensar Yurdu:
Medine

Medine-i Münevvere’dedir. 
Ama her şeyin ötesinde 
Resulullah (s.a.v.) ve iki 
büyük sahabesinin kabri 
buradadır. Sadık dostu Ebu 
Bekir es-Sıddık (r.a.) ile 
adaletin sembol ismi Ömer 
ibnü’l-Hattab (r.a) Medine’de, 
Ravza-i Mutahhara’da Kabr-i 
Saadet’te medfundur.

Medine’de en çok vakit 
geçirilmesi gereken yer 
Resulullah’ın (s.a.v.) “cennet 
bahçelerinden bir bahçe” 
diye nitelendirdiği Ravza-i 
Mutahhara. Ravza’da namaz 
kılmaya gayret etmek ise 
Medine-i Münevvere’de en 
çok dikkat edilmesi gereken 
husus… Ancak bunu yerine 
getirirken diğer Müslüman 
kardeşlerimize saygılı olmak, 
kalabalıktan doğan sıkışıklığa 
sabretmek ve anlayışlı olmak 
da ibadetlerimizin ihlası 
bakımından çok önemli. 
Bunun dışında Medine’de 
çarşıları, kent müzesini, 
şehirdeki sergileri ve 
kitapçıları da gezebilirsiniz.

Ravza-i Mutahhara
Peygamberimizin (s.a.v.) 
namaz kıldırdığı yer olan 
Ravza, Mescid-i Nebevi’nin 
içinde, bugün Resulullah’ın 
(s.a.v.) kabr-i saadetleriyle 
minber-i şerif arasında 
kalan kısımdır. Bu alan 10 
metre genişliğinde ve 20 
metre uzunluğunda 200 
metrekarelik bir bölümdür. 
Allah Resulü (s.a.v.) bir 

hadislerinde Ravza hakkında 
“Evimle minberim arası, 
cennet bahçelerinden bir 
bahçedir.” buyurur.

Hücre-i Saadet

Ravza-i Mutahhara’nın 
bitişiğinde, Babü’s-Selam 
Kapısı’nın yanında, Allah 
Resulü (s.a.v.) ve ailesi için 
iki bölümden oluşan bir ev 
yapıldı. Allah Resulü (s.a.v.) 
zamanla toplam dokuz 
bölüme ulaşan bu mekânda 
yaşadı. Efendimizin (s.a.v.) 
vefatı da burada, hanımı 
ve müminlerin annesi Hz. 
Aişe’nin (r.a.) hücresinde 
oldu ve mübarek na’şı vefat 
ettiği bu hücreye defnedildi. 
Resulullah’ın (s.a.v.) ardından 
Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve 
Hz. Ömer de (r.a.) Hücre-i 
Saadet’e, Allah Resulü’nün 
(s.a.v.) yanına defnedildiler.

Peygamber efendimiz (s.a.v.) 
ve Mekke-i Mükerremeli 
muhacirleri kucaklayıp 
bağrına basan ensar yurdu 
Medine-i Münevvere, İslam 
medeniyetinin doğup 
geliştiği, aziz hatıralarla dolu 
nurlu beldedir…

Medine-i Münevvere, 
ensar ve muhacirin kardeş 

olup kaynaştığı ve Kur’an-ı 
Kerim’in ifadesiyle “insanlık 
için çıkarılan en hayırlı 
ümmetin” filizlenip kök 
saldığı aziz bir belde olmuştur. 
Medine Allah’ın Nebisi’nin 
(s.a.v.) Harem-i Şerifi’dir. 
Medine, başta Mescid-i 
Nebevi olmak üzere, Kuba, 
Cuma, Kıbleteyn mescitleri ve 

irili ufaklı daha nice ziyaret 
mekânı ile Peygamberimizin 
(s.a.v.) ve onun kutlu 
arkadaşlarının izleriyle 
doludur. Şehitlerin efendisi 
Hamza (r.a.) ile beraber yetmiş 
sahabenin bulunduğu Uhud 
Şehitliği; sahabenin, tabiin 
ve tebe-i tabiin’in medfun 
olduğu Baki Kabristan’ı da 
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Portre

21 yaşındayken Hac için 
yola çıkan İbn Battûta, 
Avrupa hariç neredeyse 
eski dünyanın tamamını 
gezer, Marko Polo ile 
birlikte Ortaçağ’ın en 
büyük iki seyyahından 
biridir. Yaklaşık 30 yıllık 
seyahatinde; Mısır, Arap 
Yarımadası, Irak, İran, 
Anadolu, İstanbul, Orta 
Asya, Hindistan, Maldivler, 
Çin ve Endülüs’ü gördü ve 
gördüklerini Rıhle olarak 
bilinen seyahatnamesinde 
kaleme aldı.

1304’te Fas’ın Tanca 
şehrinde doğan İbn 
Battûta, 1325’te 21 
yaşındayken Hac ibadeti 
için anavatanından ayrıldı. 
Kuzey Afrika sahillerini 
takip ederek İskenderiye’ye 
oradan Kahire ve Kudüs’e 
ardından da Şam üzerinden 
Mekke’ye giderek ilk 
haccını gerçekleştirdi. 
Dönüş yolunda sehayatini 
sürdürmeye karar verdi. 
Bir kervana katılarak 
Mezopotamya sınırına 
doğru yol aldı ve Necef’te 
Hz. Ali’nin kabrini ziyaret 
etti. Ardından Basra 
üzerinden İsfahan’a geçti. 
Daha sonra Şiraz’a ve 
Bağdat’a gitti. Burada son 
İlhanlı hükümdarı Ebû Said 
Bahadır Han ile tanıştı. 

Akabinde Tebriz ve Bağdat 
üzerinden tekrar Hicaz 
bölgesine döndü ve ikinci 
haccını yaptı. Mekke’de 
bir yıl kalarak ikinci 
yolculuğuna hazırlandı.

Hicaz’dan gemi ile Doğu 
Afrika sahillerine geçerek 
Somali, Kenya, Tanzanya 
gibi bölgelere seyahat 
etti. Afrika sahillerinden 
çıkarak, Yemen ve 
Umman’ı ardından da Basra 
Körfezinin İran tarafında 
kalan bölgelerini ziyaret 
etti. Mekke’ye dönerek 
üçüncü haccını yaptı. 
Mekke’de bir yıl kalarak 
üçüncü yolculuğuna 
hazırlandı.

Selçukluların yönetiminde 
bulunan Anadolu’ya 
gitmeye karar verdi. 
Bir Ceneviz gemisi ile 
Alanya’ya oradan Isparta, 
Konya, Erzurum, Bursa 
üzerinden Kazan şehrine 
geçti. Daha sonra İstanbul’a 
geçen İbn Battûta buradan 
Hazar Denizi’nin kuzeyinde 
kalan Deşt-i Kıpçak 
olarak adlandırılan Türk 
bölgelerine gitti. Harezm 
ve Semerkand’ı geçerek 
Delhi’ye varan İbn Battûta 
burada uzun bir müddet 
kadılık yaptı.

Tekrar yolculuk arzusu ile 

yanıp tutuşunca Maldivler’e 
doğru yöneldi. 9 aylık, 
kısa Maldiv ikametinden 
sonra Seyhan’a ayak 
basan İbn Battûta oradan 
Bangladeş’e geçti. Çin’in 
doğusunda kısa bir seyahat 
gerçekleştirdikten sonra 
tekrar Batı’ya, Bağdat’a 
döndü. Son haccını yapmak 
üzere Mısır üzerinden 
Mekke’ye varan İbn Battûta 
vazifesini yerine getirdikten 
sonra memleketine geri 
geldi. Fakat bu kesin bir 
dönüş olmadı ve Endülüs’ü 
görme arzusu ile yollara 
düştü. Gırnata seyahatinin 
ardından İç Afrika’ya 
yöneldi. Fas’tan başlayan 
büyük yolculuğu, yaklaşık 
30 yıl sonra tekrar Fas’a 
gelmesi ile son buldu.

İbn Battûta bu seyahati 
boyunca 40’tan fazla ülke 
gezdi. Gittiği şehirlerde 
çeşitli görevlerde bulundu. 
Mütevazı yapısı sebebiyle 
gittiği her yerde halk 
tarafından sevildi, bildiği 
diller yüzünden diplomatik 
görevleri üstlendi, 
karşılaştığı alimlerden 
icazetler aldı. Tüm bu 
coğrafyaların hatıraları 
hafızasındayken 1368 
yılında Fas’ta vefat etti. 
Kabri memleketi Tanca’da 
bulunuyor.

Büyük Seyyah: İbn Battûta




