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Diyarbakır Gençlik Festivali 
Gerçekleştirildi

Bölge gençlerini sanat, spor ve eğlenceyle 
buluşturmanın amaçlandığı, Ziraat Bankası Diyarbakır 

Gençlik Festivali gerçekleşti.

“Şöhretler Karması” maçı oynandı.
Festival kapsamında oynanan ve Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da forma giydiği “Şöhretler Karması” ma-
çında, hakem Cüneyt Çakır görev yaptı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yer aldığı 
takımın teknik direktörlüğünü Mircea Lu-
cescu üstlendi.

Maçta Hazine ve Maliye Bakanımız Be-
rat Albayrak, İçişleri Bakanımız Süleyman 

Soylu, Gençlik ve Spor Bakanımız Meh-
met Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanımız Mustafa Varank ile eski 
futbolcular Semih Şentürk, Tuncay Şan-
lı, Hamit Altıntop, Yattara gibi isimler ter 
döktü.

Gençlik Festivali kapsamında Kent Mey-
danı´nda düzenlenen konserde ünlü sa-
natçılar Selçuk Balcı ve Buray sahne aldı. 
Birbirinden popüler şarkılarını seslendiren 
sanatçılara hayranları da eşlik etti.
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Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Ahmet 
Büyükgümüş, Samsun Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanlığı 

tarafından düzenlenen Milli Teknoloji Zirvesi’nde konuştu.

Samsun Gençlik Kolları Üniversiteler Baş-
kanlığı tarafından düzenlenen Milli Tekno-
loji Zirvesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve 
Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız 
Ahmet Büyükgümüş ile 450 Üniversiteli 
bir araya geldi.

Milli Teknolojinin önemi ve gerekliliğinin 
vurgulandığı programda 81 ildeki tüm üni-
versitelerin Mühendislik, Uzay Bilimleri, 
Yazılım ve Sivil Havacılık gibi farklı bölüm-
lerinden 450 Üniversiteli katıldı. Program-
da Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Tekno-
loji Bakanımız Mustafa Varank, AK Parti 
Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız 
Ahmet Büyükgümüş ve birçok eğitmen ile 
bir araya gelen öğrencilere Milli Teknoloji-
nin önemi ve gereklilikleri anlatıldı.

Programda konuşan AK Parti Genel Mer-
kez Gençlik Kolları Başkanımız Ahmet 
Büyükgümüş: “Burada üniversiteli kar-
deşlerimizle buluşmaktan kıvanç duyuyo-
ruz. İlkini Şanlıurfa’da Tarım teması ile ve 
bugün Samsun’da Milli Teknoloji teması 
ile gerçekleştirmekte olduğumuz bu prog-
ramlara son sürat devam edeceğiz. Bu-
gün burada 450 Üniversiteli kardeşimize 
eşlik ederek aramızda bulunan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Va-
rank’a verdiği destek ile Üniversiteli Kar-
deşlerimizi cesaretlendirdiği için çok te-
şekkür etmek istiyorum.

Gençlerimizle düzenlediğimiz bu prog-
ramların iki stratejik amacı vardır. İlk ola-
rak Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen 
Üniversiteli kardeşlerimizin tanışmaları 

ve kardeşlik bağları kurmaları, İkincisi ise 
sektörlerin gelecek trendlerini, oyuncula-
rını ve ana aktörlerini bu etkinliklerde ta-
nımalarıdır. Gençlerimiz burada kurdukları 
kardeşlik bağları ile hem kendi hayatları-
nın geri kalanında hem de Güçlü Türkiye 
yolunda beraber çalışacak, Yeni Türkiye’yi 
beraber inşa edeceklerdir.” dedi.

Programa katılarak gençlerle birebir te-
masta bulunan Sanayi ve Teknoloji Baka-
nımız Mustafa Varank konuşmasında Milli 
Teknolojinin öneminin yanında bu tekno-
lojiyi üretecek olanların vatanını ve milletini 
her şeyin üzerinde tutan gençlerin oldu-
ğunu belirtti.

“Sevgili Gençler; Türkiye’nin en büyük ha-
zinesi sizlersiniz”

Genel Merkez Üniversiteler 
Başkanlığı’mızdan Samsun’da Dev 

Teknoloji Zirvesi
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Şiirlerinde milli ve manevi duyguları ön plana 
çıkaran usta kalem, Buhara’dan Anadolu’ya 
gelen bir ailenin kızı olan Emine Şerif Ha-
nım ile Fatih Camisi medrese hocalarından 
Kosova doğumlu Mehmet Tahir Efendi’nin 
çocuğu olarak 20 Aralık 1873’te İstanbul 
Fatih’te dünyaya geldi.

Babasının ebced hesabıyla doğum tarihine 
karşılık gelen “Ragif” adını verdiği Ersoy, ar-
kadaşlarının ve annesinin daha kolay telaf-
fuz edildiği için kendisine seslendiği “Akif” 
ismini benimsedi.

Mehmet Akif Ersoy, ilk öğrenimine Fatih’te 
Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde başladı, 
1882’de Fatih Merkez Rüştiyesi’nde orta 
öğrenimine devam etti. Babasından Arapça 
dersi alan, aynı zamanda Fatih Camisi’nde 
Farsça derslerini de takip eden Ersoy, rüştiye-
deki eğitimi boyunca Türkçe, Arapça, Farsça 
ve Fransızca dillerinde sürekli birinci oldu.

Rüştiye yıllarında şiire merak duymaya baş-
layan ve şiir kitaplarına yönelen Ersoy’un 
okuduğu ilk manzum eser ise Fuzuli’nin 
“Leyla ve Mecnun”u oldu.

Ersoy, rüştiyeyi bitirdikten sonra 1885’te 
dönemin gözde okullarından Mülkiye İda-
disi’ne kaydoldu. Babasını 1888’de kay-
beden Ersoy’un ailesi, ertesi yıl büyük Fatih 
yangınında evlerinin yanmasıyla yoksulluğa 
düştü.

Usta şair, öncelikle meslek sahibi olmak ve 
yatılı okulda okumak istediği için Mülkiye 
İdadisi’ni bıraktı. Yeni açılan veteriner yük-
sekokulunda “Ziraat ve Baytar Mektebi”ne 
başlayan Ersoy, 1893’te mektebin baytarlık 
bölümünü birincilikle bitirdi.

Okul yıllarında spora da ilgi gösteren Ersoy, 
başta güreş ve yüzücülük olmak üzere uzun 
yürüyüş, koşma ve gülle atma yarışlarına 
katıldı.

Ilk matbu eseri 1893’te 
yayımlandı. 
Mehmet Akif Ersoy’un şiire olan ilgisi, okulun 
son iki yılında giderek artarken, çeşitli gaze-

te ve dergilerde şiirleri yayımlandı, bilinen ilk 
matbu eseri ise “Hazine-i Fünun” mecmua-
sında 1893’te yayımlanan bir gazel oldu.

“Tophane-i Amire” veznedarı Mehmet Emin 
Bey’in kızı İsmet Hanım’la 1898’de evle-
nen ve 3 kız, 3 erkek çocuğu olan Ersoy’un 
oğullarından biri, henüz 1,5 yaşındayken 
vefat etti.

Şiir yazarak ve öğretmenlik yaparak edebi-
yat alanındaki çalışmalarına devam eden 
Ersoy’un neşriyat alemine girişi, daha çok 
1908’de “İkinci Meşrutiyet”in ilanıyla başladı.

Ersoy, arkadaşları Eşref Edip ve Ebül’ula 
Mardin tarafından çıkarılan ve ilk sayısı 27 
Ağustos 1908’de yayımlanan “Sırat-ı Müs-
takim” dergisinin başyazarı oldu.

Bütün şiirlerini Safahat’ta 
topladı
Şiirlerini 7 kitaptan oluşan “Safahat” adlı 
eserinde toplayan Ersoy, 1911’de yazdığı ilk 
bölümde Osmanlı toplumunun meşrutiyet 
dönemini, 1912’de yazdığı “Süleymaniye 
Kürsüsünde” adlı ikinci kitapta da Osmanlı 

AK PARTİ - TÜRKİYE GENÇLİK BÜLTENİ

Türk Milletinin Bağımsızlık 
Mücadelesinin Simgesi:
MEHMET AKIF ERSOY

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi, İstiklal Marşı’nın yazarı, 
milletvekili, şair ve düşünür Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında anılıyor.
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aydınlarını anlattı. “Halkın Sesleri” adlı üçün-
cü bölümü 1913’te kaleme alan Ersoy, “Fa-
tih Kürsüsünde”yi ise 1914’te yazdı.

Yazar ve şair Ersoy, 1917 tarihli “Hatıralar” 
ile I. Dünya Savaşı hakkında görüşlerinin 
yer aldığı 1924 tarihli “Asım”ın ardından 7. 
bölüm olan “Gölgeler”i 1933’te tamamladı.

Yoğun ısrarlar sonucu Kur’an-ı Kerim’i 
Türkçe’ye tercüme etmeyi kabul eden Er-
soy, 6-7 sene üzerinde çalışmasına rağmen 
sonuçtan memnun kalmayarak imzaladığı 
anlaşmayı feshetti.

Mehmet Akif Ersoy, “İstiklal Marşı”nı Türk 
milletine armağan ettiği için Safahat eserine 
koymadı.

Vefatının ardından “Safahat” eseri Ömer 
Ziya Doğrul ve M. Ertuğrul Düzdağ tarafın-
dan yeniden basılan Ersoy’un, “Kur’an’dan 
Ayet ve Hadisler” ile “Mehmet Akif Ersoy’un 
Makaleleri” adlı çalışmaları da hayatını kay-
bettikten sonra okuyucuyla buluştu.

Birinci Meclis’te milletvekili 
seçildi.
Burdur Mebusu olarak Birinci Büyük Millet 
Meclisi’ne seçilen Ersoy, 1921’de Ankara 
Taceddin Dergahı’na yerleşti.

İstiklal Marşı yarışmasına 500 lira ödül veri-

leceği için katılmayan şair, Milli Eğitim Baka-
nı Hamdullah Suphi Bey’in ricası ve arkada-
şı Hasan Basri Bey’in teşvikiyle ikna olarak 
yazmaya başladı.

Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı, 17 Şu-
bat günü Sırat-ı Müstakim ve Hakimiyet-i 
Milliye’de yayımlandı. Hamdullah Suphi Bey 
tarafından Meclis’te okunup ayakta dinle-
nen İstiklal Marşı, 12 Mart 1921’de “Milli 
Marş” olarak kabul edildi. Ersoy, ödül olarak 
verilen 500 lirayı hayır kurumuna bağışladı.

Kurtuluş Savaşı ve zafer sonrası uzunca 
bir süre Mısır’da yaşayan ve orada Türkçe 
dersleri veren usta şair, 17 Haziran 1936’da 
tedavi için İstanbul’a döndü.

Mısır’dan hasta ve yorgun olarak dönen 
Ersoy, hayatını kaybettiği 27 Aralık 1936’ya 
kadar Abbas Halim Paşa’ya ait Beyoğlu’n-
daki Mısır Apartmanı’nın dördüncü katında-
ki dairede kaldı.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un her yıl 
binlerce kişi tarafından ziyaret edilen kabri 
Edirnekapı Şehitliği’nde bulunuyor.

“Mehmet Akif Ersoy Müze Evi” 
olarak ziyaret edilecek
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülleri kapsamında “2018 Yılı Vefa Ödü-

lü”ne layık görülen Akif, “vatan şairi” ve “milli 
şair” olarak da Türk insanının kalbindeki ye-
rini koruyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Aralık 
2018’de İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet 
Akif Ersoy’un ömrünün son 6 ayını geçirdi-
ği ve vefat ettiği İstiklal Caddesi’ndeki Mısır 
Apartmanı’nda bulunan dairenin, milli şairin 
mirasına sahip çıkma adına kamulaştırdığını 
açıkladı.

Ersoy’un ölümünden sonra Ziraat Banka-
sı’na geçen ve ofis olarak kullanılan daire, 
yürütülen restorasyon çalışmalarının ta-
mamlanmasının ardından “Mehmet Akif Er-
soy Müze Evi” olarak ziyaretçilerine kapıla-
rını açacak.

Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehit-
lerine” eserinde, “Asım’ın nesli... diyordum 
ya... nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi na-
musunu, çiğnetmeyecek.” mısralarına yer 
veren İstiklal şairinin “Asım’ın nesli” tanım-
laması, halen kanaat önderleri tarafından 
ideal bir gençlik ifadesi olarak kullanılmaya 
devam ediyor.

Usta yazar Ersoy, “Çanakkale Şehitlerine”, 
“Zulmü Alkışlayamam”, “Ordunun Duası” ile 
“Birlik” şiirlerinin de arasında bulunduğu çok 
sayıda eseriyle öğrenci, eğitimci, yazar, si-
yasetçi ve fikir adamlarına da rehber oluyor.

AK PARTİ - TÜRKİYE GENÇLİK BÜLTENİ

Il Danışma Meclisi Toplantılarımız 
Devam Ediyor

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları ola-
rak, 3 kademe il başkanlarımız, belediye 
başkanlarımız, belediye başkanı adaylarımız, 
ana kademe ve gençlik kolları MYK, MKYK 
üyelerimiz, milletvekillerimiz ve bakanlarımı-
zın katılımları ile birlikte coşku ve heyecan 
içerisinde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 
Bugüne kadar toplamda 66 ilimizin İl Danış-
ma Meclisi Toplantılarını gerçekleştirmiş bu-
lunmaktayız.

AK Parti Gençlik Kollarımız bugün 81 il, 921 
ilçe, 387 belde ve 50.280 mahalle/köy üze-
rinde teşkilatlanmış yaklaşık 2 milyon üyesi 
ile ülkemizin en büyük gençlik yapılanmasıdır. 
AK Partimizin siyaseti, milleti merkeze alan, 
topluma güvenen, toplumun değerleri ile ba-
rışık ve problemlerin çözümünün ana hedef 
olduğu bir siyasettir. İşte toplumun sesine 
kulak verebilmek, istişare sürecimizi düzgün 
bir şekilde sürdürebilmek adına bu danışma 
meclislerimizi de organize ediyoruz.

Danışma meclislerimiz ile temsilcisi olduğu-
muz davanın düşünce ve geleneğinden yola 
çıkarak, yerli ve köklü değerleri bünyesinde 
barındıran sistemimizi küresel ölçekte muha-
fazakâr siyaset çizgisinde sürdürme amacını 
taşıyoruz.

Bugüne kadar toplamda 66 ilimizin İl Danışma Meclisi 
Toplantılarını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
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Milli Sondaj Gemisi FATIH 
Akdeniz’de Ilk Sondajına Başlıyor
Milli sondaj gemisi Fatih, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanımız Fatih Dönmez’in katıldığı törenle Akdeniz’de 
ilk sondaj için yola çıkıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dön-
mez, Türkiye’nin milli sondaj gemisi Fatih’in 
Akdeniz’de yapacağı ilk derin deniz sondaj 
töreninde konuştu. Daha önce Barbaros Hay-
reddin Paşa gemisiyle sismik araştırmaların ya-
pıldığını ve konunun uzmanlar tarafından analiz 
edildiğini dile getiren Dönmez, “Bu analizler 
sonucu karar verilmiş olan Alanya-1 kuyusu ile 
başlıyoruz. Enerjide arz güvenliğimizi artıracak 
bu hamlemizin hayırlı olmasını diliyorum.” ifade-
sini kullandı. Dönmez, Fatih’in 6. nesil üst dü-
zey teknolojiye sahip bir gemi olduğunu ve ak-
tif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre 
yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak 
operasyonlarını sürdürebildiğini söyledi.

“Fatih dünyanın ilk 5 gemisi 
arasına girdi”
Fatih sondaj gemisinin, üst düzey teknolojik 
özellikleriyle en zor operasyon koşullarında 
bile çalışabileceğine dikkati çeken Dönmez, 

şöyle devam etti:

“Gemimizin “upgrade” edilme sürecinde, son-
daj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik 
pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi je-
neratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik 
aksamı yenilendi. Bu çalışmaların ardından Fa-
tih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak 
böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 
5 gemisi arasına girdi. Bütün operasyonlarımızı 
uluslararası kural ve düzenlemelere göre ger-
çekleştireceğiz. İş güvenliği standartlarımız en 
üst düzeyde olacak. Sondaj esnasında çevreye, 
deniz yaşamına ve canlılara hiçbir zarar verme-
yen çevre dostu bir teknoloji kullanacağız.”

“İkinci sondaj gemimizi 
portföyümüze almak üzereyiz”
Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsa-
mında temel hedeflerinin, Türkiye’nin hidrokar-
bon rezervlerini ekonomiye kazandırmak ve yerli 
kaynak kullanımını artırmak olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Barbaros Hayreddin Paşa, Oruç 
Reis ve Fatih ile arama ve sondaj çalışmala-
rındaki dışa bağımlılığına büyük ölçüde son 
verildiğini vurgulayan Dönmez, şöyle dedi:

“Yerli ve yabancı mühendislerimizin ortak 
çalışmasıyla, gemilerimizi teknolojinin en ge-
lişmiş cihazlarıyla donatarak tüm bu hazırlık 
sürecini tamamladık. Maden ve hidrokarbon 
aramacılığıyla ilgili her zaman söylediğimiz bir 
şey var. ‘Varsa bulacağız.’ Bu amaçla, Barba-
ros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis gemilerimiz 
sadece Akdeniz’de değil, Karadeniz’de de 
durmaksızın çalışıyor. Bugün Fatih gemimizin 
de katılımıyla bu çalışmalar daha da derinle-
şerek hız kazanacak. Bunlara ek olarak, ikinci 
sondaj gemimizi de portföyümüze almak üze-
reyiz. İnşallah yakın zamanda, muhtemelen 
gelecek ay Mersin’de bir sığ deniz sondaj ça-
lışmasına da başlayacağız. Planlarımızı yaptık 
ve çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bi-
linsin isterim ki, Türkiye enerjide bağımsızlığı 
kendisine temel hedef olarak koymuştur. Bizi 
bu hedefimizden hiçbir güç vazgeçiremez.” 

“Taciz olursa deniz kuvvetlerimiz 
gereğini yapacak”
Dönmez, ilk sondajın yaklaşık 150 gün olarak 
planlandığını belirterek, “Hedefimiz bu sondaj 
gemisiyle yılda ortalama 2 sondaj kuyusu aç-
mak. Ümit ediyoruz, ilk sondajımızda doğal gaz 
ya da petrole rastlarız. Umudumuz yüksek.” 
diye konuştu.

Türkiye’nin, enerji alanında hiçbir zaman tek 
taraflı ve çevresini yok sayan bir anlayış içinde 
olmadığını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

“Karşılıklı çıkar, karşılıklı hak ve hukuka saygı ve 
en önemlisi doğaya ve insana saygı, paradig-
mamızın temelini oluşturuyor. Bu felsefe doğ-
rultusunda, Doğu Akdeniz’de istikrarı, barışı ve 
huzuru destekledik, destekliyoruz. Adımlarımızı 
her zaman hukuk çerçevesinde attık. Tek ta-
raflı, gayrimeşru ve Türkiye’nin hakkını engelle-
meye yönelik adım atmaya tevessül edenlere, 
uluslararası hukuktan doğan haklarımızı ve Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını sonu-
na kadar her platformda koruyacağımızı bildir-
mek isterim. Bizim hiçbir kimsenin kaynağında 
gözümüz yok. Tek derdimiz kendi hakimiyet 
alanımızdaki her bir karışın zenginliğini milleti-
mizin hizmetine sunmak.” 

Bakan Dönmez, Fatih gemisine deniz kuvvet-
leri ve sahil güvenliğin eşlik ettiğine dikkati çe-
kerek, “Herhangi bir güvenlik riski söz konusu 
değil ama taciz olursa deniz kuvvetlerimiz ge-
reğini yapacaktır.” dedi.
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24 Haziran seçim sonuçlarının sadece Tür-
kiye’ye değil uluslararası sisteme de çok 
önemli etkileri olacağı yadsınamaz bir ger-
çektir. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan,  
içerde ve dışarda her türlü operasyona rağ-
men 24 Haziran seçimlerini kazanarak; Tür-
kiye’de sistem değişikliğinin mimarı ve halk 
oyuyla seçilmiş ilk başkanı olmuştur.

Türkiye, bölge ve dünya,  tarihin en zor döne-
meçlerinden geçerken; uluslararası sistem, 
anlık etkiler ve kritik etkileşimlerle sürekli yeni 
dengelere evrilmektedir. Bu süreçte ülkeler 
bağlamında ortaya konulan bireysel liderlik 
profillerinin eskisine göre çok daha etkili ol-
duğu gözlenmektedir. 

Özellikle Türkiye gibi güçlü bir liderin olduğu 
ülkeler izledikleri politikalar ile uluslararası 
sistemin doğasını ve işleyişini farklılaştırmak-
ta; değiştirmektedir. Bu nedenle tüm dünya, 
Türkiye’nin dış politikalarının nasıl şekillene-
ceğini ve bunun uluslararası sistemi nasıl et-
kileyebileceğini merak etmektedir.

Başkanımız Erdoğan, 24 Mayıs 2018’ de 
açıkladığı seçim beyannamesinin “Dış Poli-
tika” bölümü ve 3 Ağustos 2018’ de ortaya 
koyduğu “100 Günlük İcraat Programı” ile 
yeni dönemde Türkiye’nin dış politikasının 
nasıl şekilleneceğine ilişkin genel çerçeveyi 
çizmiştir. 

Bu genel çerçeve bağlamında ilk olarak; 
Türkiye’nin Başkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın liderliğinde çok daha kararlı ve güçlü 
bir biçimde uluslararası sistemde yeniden 
konumlanacağını vurgulamak  gerekir. 

İkinci olarak, Türkiye’nin son 16 yılda “yardım 
bekleyen” konumundan “yardım beklenen” 
bir ülke durumuna geldiği; bununla da yetin-
meyip insani yardımda dünya birincisi olduğu 
göz önüne alınmalıdır. Bunu sağlayan Baş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın  “insani ve 
vicdani dış politika” olarak kavramsallaştırdığı 
insanlık için çok anlamlı bakış açısı ve liderlik 
bağlamında vizyonudur. Kuşkusuz bu vizyon 
uluslararası sistemi ve dinamiklerini çok daha 
baskın bir biçimde şekillendirecektir.

Üçüncü olarak, Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, benimsediği liderlik yaklaşımla-
rıyla ve değerleriyle bundan sonraki yüz-
yıllara damgasını vuracak; sadece bölgeye 
değil, tüm dünyaya ilham kaynağı olacaktır. 
Başkanımızın liderliğini biçimlendiren kişisel 
özelliklerinin Türkiye’nin dünya sahnesinde 
oynayacağı rol üzerindeki etkileri daha net 
biçimde hissedilecektir. Bu da Türkiye’nin 
tüm kurum ve kuruluşlarıyla dünyanın her 
yerinde herhangi bir karşılık gözetmeksizin 
mazlumların, sessizlerin yanında daha çok 
yer almasını; onları sadece siyasi olarak 

değil; sağlık, ekonomi ve eğitim gibi alan-
larda daha fazla desteklemesini sağlaya-
caktır.

Dördüncü olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın 
başkanlığında bir Türkiye,  küresel adalet için 
“dünyanın beşten büyük olduğu” yaklaşımı-
nı; “herkes için daha adil ve yaşanabilir bir 
dünya oluşturmalıyız” anlayışını uluslararası 
sistemde çok daha belirgin bir biçimde or-
taya koyacaktır.

Beşinci olarak, Türkiye’nin dış politikadaki 
en önemli ajanda maddelerinden birisi ola-
rak “küresel barış” çerçevesinde “terörün her 
türüyle ve İslamafobiyle mücadele” ön plana 
çıkmaktadır. Bu mücadelenin başarısı ve iz-
düşümleri uluslararası sistemin dinamiklerini 
etkileyecek ve değiştirecektir. 

Son olarak Başkanımız, “kendine güve-
nen”, ”Türkiye odaklı liderlik yaklaşımını” 
“Türkiye merkezli çok yönlü dış politika” 
anlayışını önemle vurgulamaktadır. Bu da 
Türkiye’nin uluslararası sistemde daha ak-
tif, daha çok küresel kalkınmanın öncüsü 
olarak var olacağının ve var edeceğinin 
göstergesidir.

Şuay Nilhan AÇIKALIN

AK PARTİ GENEL MERKEZ GENÇLİK 
KOLLARI MKYK ÜYESİ

24 Haziran Seçim Sonuçlarının Dış Politikaya ve 
Uluslararası Sisteme Liderlik Bağlamında Etkileri
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Tamamlandığında dünyanın en büyük ha-
valimanı olacak İstanbul Havalimanı’nın 
açılış törenine, vatandaşların yanı sıra dün-
yanın dört bir yanından 50’nin üzerinde üst 
düzey konuk katıldı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı taşıyan özel uçak “CAN” ile İstan-
bul’da açılışı yapılacak havalimanına indi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yeni havalima-
nına “İstanbul” adının verildiğini belirterek;

“Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böyle-
sine bu büyük eser, işte bunun için adını 
İstanbul verdik. Hayırlı olsun.”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, İstanbul Havalimanı’nın açılışında 
katılımcılara, havalimanının lale figürlü, 
mimarlık ödüllü 90 metre yüksekliğindeki 
hava trafik kontrol kulesinin minyatürü şek-
linde tasarlanan kürsüden seslendi.

Konuşmasına, “Bugün burada iki büyük 
mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Dünyanın 
en büyükleri arasında yer alan İstanbul Ha-
valimanımızın açılışını, yurt dışından gelen 
kıymetli dostlarımızla yapıyoruz. İstanbul 
Havalimanının tüm dünyaya, bölgemize, 

ülkemize hayırlı olmasını Allah’tan temen-
ni ediyorum.” söyleriyle başlayan Erdoğan, 
“Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümü-
nün gururunu da bugün hep birlikte yapı-
yoruz. Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dö-
nümü kutlu olsun.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Arnavut-
luk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’ye, 
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 
Makedonya Gjorge Ivanov, Moldova Cum-
hurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan Cumhur-
başkanı Arif Alvi, Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı 
Ömer el-Beşir, Bosna Hersek Başbakanı 
Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boy-
ko Borisov ve Azerbaycan Meclis Başkanı 
Oktay Asadov’a, diğer ülkelerden gelen 
bakan ve heyet başkanlarına teşekkür etti.

“İstanbul, en değerli marka”
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İstanbul’un 
sadece Türkiye’nin en büyük şehri olma-
dığını, aynı zamanda ülkenin en değerli 
markası olduğunu belirterek, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 

Şair ne güzel söylemiş:

“Bu şehr-i İstanbul ki bi misl ü behadır

Bir sengine yek pare Acem mülkü fedadır

Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında

Hurşid-i cihan-tab ile tartılsa sezadır.”

Bunu günümüz Türkçesiyle tekrarlayacak 
olursak,

“Bu İstanbul şehri ki, ona paha biçilmez

Tüm Acem mülkü feda olsun onun tek bir 
taşına

Öyle tek bir incidir iki deniz arasında

Yeridir dünyanın güneşi ile tartılsa.”

Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böyle-
sine bu büyük eser, işte bunun için adı-
nı “İstanbul” verdik. Hayırlı olsun. Yeşil-
köy’deki Atatürk Havalimanımız, burası 
tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari 
seferlere kapanacak olmakla birlikte hava-
limanı vasfını koruyacak. Gerek havacılık 
fuarları gerekse başka birtakım faaliyetler 
için Atatürk Havalimanı aynı isimle hizmet 
vermeyi sürdürecektir. Atatürk Havalimanı-

“Dünyanın Yeni Kavşağı” 
ISTANBUL HAVALIMANI

İstanbul Havalimanı’nın ilk fazı, Cumhurbaşkanımız  
Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programla uçuşlara açıldı.
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nın bu faaliyetler dışındaki alanları ise söz 
verdiğimiz şekilde millet bahçesi olarak İs-
tanbul halkının kullanımına açılacaktır. Şu 
andaki kapalı alanları da inşallah ülkemizin, 
İstanbul’umuzun en büyük fuarı haline ge-
tireceğiz. Dolayısıyla orası Atatürk Havali-
manı, burası ise İstanbul Havalimanı olarak 
isimlendirilecektir. Havalimanımızın ismi de 
hayırlı olsun.” sözlerini kullandı.

“İlk etabı yılda 90 milyon yolcu 
kapasiteli”
Finansmanından inşaatına kadar, her bo-
yutuyla dünyada eşine arz rastlanır bu dev 
projeyi tamamladıklarını ve ilk etabının res-
mi açılış töreninin gerçekleştirildiğini belir-
ten Cumhurbaşkanımız Erdoğan, toplam 4 
etaptan oluşan projenin açılan ilk etabının 
yılda 90 milyon yolcu kapasiteli olduğunu 
vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu kapa-
sitenin tüm etaplar bittiğinde 150 milyon 
yolcuya yükseleceğini dile getirerek, şöyle 
devam etti:

“Hatta gerekirse 200 milyona kadar çıkartı-
labilecektir. Yaklaşık 76,5 milyon metreka-
relik bir alana inşa edilen ve ilk etapta 3 
pistle açılan havalimanımız toplamda 6 pis-
ti, paralel taksi yolları, 2 milyon metrekareyi 
bulacak kapalı alanı, 6,5 milyon metrekare 
apron büyüklüğü, terminalleri arasındaki 
ulaşımı sağlayacak raylı sistemi, kargo ve 
genel havacılık terminalleri, kapasiteyi kar-
şılayacak büyüklükteki kapalı ve açık oto-
parkları, destek birimleri, sosyal tesisleri, 
diğer tüm üniteleri ile gerçekten dev bir 
eserdir.” 

“Havalimanımız büyümeye 
devam edecek”
Erdoğan, projenin ikinci etabında doğu-ba-
tı paralel pisti ve taksi yolları, üçüncü eta-
bında ikinci terminal binası, ilave apron, 
paralel pist ve taksi yolu, son etabında ise 
ek terminal binası, paralel pist, taksi yolları 
ve ilave apron yer aldığını ifade etti.

Tüm etapların 2028’e kadar tamamlanma-
sının öngörüldüğünü belirten Cumhurbaş-
kanımız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl boyunca bu 
havalimanımız büyümeye devam edecek-
tir. Kendi enerjisini üreten, çevreci, tabiat 
dostu ve engelsiz bir proje olan havalima-
nımızdaki hizmetler için 120 bin kişi görev 
yapacaktır. Havalimanımızdaki her birim 
uluslararası standartların üzerinde son tek-
nolojiye sahip şekilde tasarlanmış ve inşa 
edilmiştir. Şehir merkezine karayolu, raylı 
sistem ve deniz yoluyla alternatifli ulaşım 
imkanları sağlanacaktır.”

Hava trafiği ve güvenliği konusunda da bu 
projeyle birlikte pek çok yeniliğe imza atıla-
cağını dile getiren Erdoğan, “Yatırım bedeli 

10 milyar 247 milyon avro. Devlete bu kira 
süreci içerisinde ödenecek kira bedeli de 
22 milyar 152 milyon avro olmak üzere, 
vergiler hariç 32,4 milyar avro ekonomik 
büyüklüğü ifade ediyor.” diye konuştu.

Erdoğan, ilk etabın finansmanının 4,5 mil-
yar avro tutarındaki bölümünün Ziraat Ban-
kası, Halk Bank ve Vakıf Bank ile 3 özel 
banka tarafından karşılanmış olmasını da 
çok önemli gördüğünü aktararak, şöyle 
konuştu:

“Uluslararası standartta kredi formuna sa-
hip olmasına karşılık ülkemiz hukukunun 
geçerliliği ve böyle bir yöntem ilk defa bu 
projede uygulandı. Bu projenin finansma-
nında herhangi bir Hazine garantisi veya 
benzeri bir taahhüt söz konusu değildir. 
Sadece toplam bütçe içerisinde sembolik 
bir rakamı ifade eden ve projenin işletme 
süresinin ilk 12 yılıyla sınırlı olmak üzere 
342 milyon avro dış hat yolcu geliri garanti 
edilmiştir. Görüldüğü gibi İstanbul Havali-
manı hem mimarisi hem inşası hem işlet-
mesi hem finansmanı ile gerçekten ülkemi-
zin yüz akı, dünyada da örnek olacak bir 
projedir. Bu dev projenin etüdünden inşa-
sına ve işletmesine kadar her aşamasında 
emeği geçen, katkısı olan kamu kurumla-
rımıza, bankalarımıza, yüklenici firmalara, 
taşeronlara, mimarından mühendisine tabii 
hepsinden öte işçisine teşekkür ediyorum.”

“Dünyaya yaptığımız büyük bir hizmet... 
Coğrafi olarak ülkemiz özellikle de İstan-
bul tarih boyunca hep stratejik bir konum-
da yer almıştır. İstanbul Havalimanımızın 
hizmete girmesiyle Türkiye, kuzey, güney, 
doğu, batı aksları arasındaki en önemli 
transit merkez konumuna gelmiştir. Hava-
limanımız hitap ettiği bu geniş alanda 60 
ülkeyi ve 20 trilyon dolarlık ekonomileri bir-
birine bağlıyor. Ülke olarak küresel ekono-
milerin entegrasyonunda sahip olduğumuz 
kilit rolü bu havalimanıyla daha da ileriye 
taşıyoruz. Burası önemli bir hat, dolayısıyla 
biz İstanbul Havalimanı’nı sadece ülkemize 
değil, bölgemize ve dünyaya yaptığımız bir 
büyük hizmet olarak görüyoruz.”  

“Gelin hepimiz için müreffeh bir 
geleceği birlikte inşa edelim”
Cumhurbaşkanımız, “Buradan bölgemiz-
deki ve dünyadaki tüm dostlarımıza sesle-
niyorum, gelin hepimiz için huzurlu, güvenli 
ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa ede-
lim. Gelin düşmanlıklara, savaşlara, acılara 
zulümlere değil, sevgiye, barışa, dayanış-
maya çıkan kapıları birlikte açalım. Gelin 
çocuklara, masumlara, mazlumlara umut 
verecek bir dünyanın müjdesini, insanlığa 
hep birlikte verelim.” dedi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 15 Tem-
muz’da olduğu gibi istiklaline ve istikbaline 
sahip çıkan, geleceğine güvenli ve ümitle 
bakan bir Türkiye olarak hedeflerine doğ-

ru kararlılıkla yürümeye devam ettiklerini 
anlatarak, “Cumhuriyetimizin ilanının 95. 
yılında 2013 hedeflerimize olan bağlılığı-
mız, hizmete aldığımız bu muhteşem eser-
le bir kez daha güçlenmiştir. Bu vesileyle 
özellikle milletimizin Cumhuriyet Bayramını 
tekrar tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk başka olmak üzere, İstiklal 
Harbi’mizi zafere ulaştıran, yeni devletimi-
zi kuran, ülkemizin bugünlere gelmesinde 
alın teri, kanı olan tüm devlet adamlarımızı, 
şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımı-
zı rahmetle hürmetle yad ediyorum.” diye 
konuştu. 

Hüseyin Nihal Atsız’ın “Kahramanlar can 
verir yurdu yaşatmak için” dizesini okuyan 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bu ifade, bizim ilham kaynağımızdır. Tüm 
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 
Sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin 
huzurla yaşaması, devletimizin payidar 
olması için gerektiğinde hayatlarını feda 
etme pahasına görev yapan güvenlik güç-
lerimize, kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu 
ülke için dökülen tek damla alın teri de tek 
damla kan da asla boşa gitmemiştir, boşa 
gitmeyecektir. Tarih en büyük şahittir, en 
büyük hakemdir. Tıpkı açılışını yaptığımız 
bu eser gibi, yaptığımız her işi, milletimizin 
takdirine ve tarihin murakabesine emanet 
ediyoruz. Gençlerimize vasiyetimiz olan 
2053 ve 2071 vizyonlarımızın altyapısını, 
cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz 
hedeflerimizle oluşturuyoruz.” 

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin dünyanın 
en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya, 
bölgesinde ve dünyada barışın, huzurun, 
güvenliğin, refahın sembolü haline gelmeye 
kararlı olduğunu söyledi.

“Mazlumlara umut verecek bir 
dünyanın müjdesini insanlığa 
hep birlikte verelim” 
Hedeflerine ulaşmayı sadece kendileri için 
değil tüm dostları için de istediklerini vur-
gulayan Cumhurbaşkanımız, “Bu anlayışla 
demokrasideki ve ekonomideki yolculuğu-
muzu dostlarımızla birlikte sürdürme arzu-
muzu her fırsatta dile getiriyoruz. Ne ma-
zisinde sömürge ayıbı, ne alnında katliam 
karası, ne yüreğinde beşere dair husumet 
lekesi bulunmayan bir milletin mensupları 
olarak bize hüsnüniyetle yaklaşan herkesle 
birlikte yol yürümeye hazırız. Buradan böl-
gemizdeki ve dünyadaki tüm dostlarımıza 
sesleniyorum, gelin hepimiz için huzurlu, 
güvenliği ve müreffeh bir geleceği birlikte 
inşa edelim. Gelin düşmanlıklara, savaşla-
ra, acılara zulümlere değil, sevgiye, barışa, 
dayanışmaya çıkan kapıları birlikte açalım. 
Gelin ,çocuklara, masumlara, mazlumla-
ra umut verecek bir dünyanın müjdesini 
insanlığa hep birlikte verelim.” ifadelerini 
kullandı.
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Kızılay Haftası Etkinlikleri kapsamında Ge-
nel Merkez Gençlik Kolları olarak, İl ve İlçe 
Teşkilatlarımızla Türk Kızılayı’nın iş birliği ile 
kan bağışı noktalarında “Kan Bağışı Kam-
panyası” başlattık.

Genel Merkez Gençlik Kolları Sosyal Poli-
tikalar Başkanlığımız tarafından organize 
edilen ve yurdun dört bir tarafında eş za-
manlı olarak başlatılan kampanya yoğun 
ilgi gördü.

Sosyal medya üzerinden de “#KollarıSı-
vamaVakti” etiket çalışması ile duyurulan 
kampanyamızın ilk paylaşımını Gençlik Kol-
ları Genel Başkanımız Ahmet Büyükgümüş 
tarafından gerçekleştirildi. Büyükgümüş, 
“Arkadaşlar Kızılay Haftası’nda hepinizi 
kan vermeye davet ediyorum. Haydi AK 
Gençlik #KollarıSıvamaVakti” tweeti ile tüm 
gençleri kan bağışına davet etti.

Genel Merkez Gençlik Kolları Sosyal Po-
litikalar Başkanımız Dilara Sina Tabak ise 
“Başkanımızdan çağrımızı aldık, bağışlaya-
cağımız kanlarla umut olmak için #Kolları-
SıvamaVakti” paylaşımı ile 81 il teşkilatının 

kampanyaya katıldığını vurguladı.

İl ve İlçe teşkilatlarının kampanya süresince 
sosyal medyada paylaşmış olduğu görsel-

ler; bir yandan katılımın ne derece yüksek 
olduğunu gösterirken, bir yandan da AK 
Parti Gençliğinin duyarlılığını ve yardımse-
verliğini gözler önüne serdi.

AK Gençlik Umut Olmak Için 
Kolları Sıvadı

Havalimanından saat 11.15’te havalanan 
uçakta THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker 
Aycı, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ol-
muştur, şarkıcı Mustafa Keser, davetli ba-
sın mensupları ile bazı yolcular yer aldı.

Yolcuları, havalimanından Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanımız Mehmet Cahit Turhan, THY Genel 

Müdürü Bilal Ekşi ile bazı yöneticiler uğurladı.

Bilet kontrolünün ardından yolculara kö-
rüklerde çiçek verildi.

İlk uçuşa katılan Aycı, 349 yolcu kapasiteli “Bo-
eing 777” uçağını gezerek, yolcularla selam-
laştı. Yolculara, havalimanıyla ilgili düşüncelerini 
soran Aycı, seferlere ilişkin de bilgi verdi.

Yabancı yolcu Tino Oelker’in uçuş defteri-
ni imzalayarak, kendisiyle bir süre sohbet 
eden Aycı, basın mensuplarına sefer önce-
sinde yaptığı açıklamada, Türk sivil havacı-
lığı ve dünya havacılık tarihi açısından son 
derece önemli ve tarihi bir adım atıldığını 
belirtti.

Istanbul Havalimanı’ndan Ankara’ya 
Ilk Uçuş

Türk Hava Yolları’nın 
(THY) İstanbul 

Havalimanı’ndan 
ilk tarifeli seferini 
icra eden uçak, 

Ankara Esenboğa 
Havalimanı’nda su 
takıyla karşılandı.
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TürkAkım Projesi’nin deniz bölümüne döşe-
necek son boru, Cumhurbaşkanımız Erdoğan 
ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in talimatıyla 
indirildi. TürkAkım Projesi deniz bölümünün 
tamamlanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla İstanbul 
Kongre Merkezi’nde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan “2019’da ya-
pılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye 
hazır olacak.” dedi.

Cumhurbaşkanımız, törende yaptığı konuş-
mada, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı 
Vladimir Putin ve heyet üyelerini ağırlamak-
tan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Bugün Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin 
ulaştığı yüksek seviyenin ifadesi olarak gör-
düğü enerji iş birliği alanında atılan yeni bir 
adıma daha şahitlik etmek amacıyla bir araya 
gelindiğini belirten Cumhurbaşkanımız, şöyle 
devam etti:

“TürkAkım doğal gaz boru hattının Karade-
niz’in altından geçen bölümünün tamam-
lanarak boru hattının ülkemiz topraklarına 
ulaşmasının, bugün ayrı bir sevincini yaşı-
yoruz. Böylece 2014’te ilk adımını attığımız 
2016’da hükümetler arası anlaşmayla somut 
çerçeve kazandırdığımız bu tarihi projenin 
artık son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. 
TürkAkım Rus dostlarımızla beraber büyük 
emek harcadığımız hem ikili ilişkilerimiz hem 
de bölgemizdeki enerji jeopolitiği bakımından 
tarihi nitelikte bir projedir. Rusya kara kesimi, 
deniz kesimi ve Türkiye kara kesimi olarak 3 
bölümden teşekkül eden TürkAkım Projesi, 
inşallah 2019’da yapılacak testlerin ardından 
faaliyete geçmeye hazır olacaktır.”

“Bölge için pek çok avantajı var”
Projenin tamamlanan deniz kesiminde ise 
Karadeniz tabanından birbirine paralel olarak 
ilerleyen 930 kilometre uzunluğunda iki boru 
hattının iki kilometreyi aşan derinliğe döşen-
diğini ifade eden Cumhurbaşkanımız, boru 
hattının karaya çıktığı nokta olan Kıyıköy’deki 
alım terminalinin inşaatının da hızla devam 
ettiğini söyledi. 

Cumhurbaşkanımız, yılda 31,5 milyar metre-
küp doğal gaz taşıyacak TürkAkım Projesi’nin 
sadece Türkiye ve Türk milleti açısından değil 
komşu ülkeler ve bölge açısından da pek çok 
avantajı bulunduğunu vurgulayarak, buradan 
gelecek doğal gazın en az yarısını Avrupa’ya 
aktarmayı planladıklarını dile getirdi.

Türkiye içinde ise İstanbul, Bursa, Kocaeli, 
İzmir gibi kritik üretim ve ihracat merkezleri-
nin yeni bir tedarik hattına kavuşacağını ifade 
eden Cumhurbaşkanımız, böylece Türki-
ye’nin transit risklere maruz kalmadan hem 
kendisinin hem de Avrupa ülkelerinin doğal 
gaz taleplerini karşılayabileceğini anlattı. 

“Türkiye-Rusya iş birliği geniş 
yelpazede ilerliyor”
Devletin veya devletlerin egemenlik hakla-
rının ihlal edilmesi ve kendi vatandaşlarına 
hizmet vermenin önüne geçecek baskıların 
hiç kimseye faydası olmayacağını ifade eden 
Cumhurbaşkanımız, “Bizim için Rusya Fe-
derasyonu uzun vadeli iş birliği yapabilece-
ğimiz güvenilir bir dost ve bu projedeki gibi 
önemli bir doğal gaz tedarikçisidir. Türkiye, 
Rusya’dan 1987’den bu yana toplam 387 
milyar metreküplük doğal gaz alımı gerçek-
leştirmiştir. Bu, çok önemli bir rakamdır. Aynı 
zamanda bu tablo, enerji alanındaki ilişkileri-
mizin diğer hususlarda olduğu gibi her türlü 
sınamayı geçmiş bulunduğunun işaretidir.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Rusya Federasyonu ile iş birliklerinin çok 
geniş bir yelpazede ilerlediğine dikkati çe-
ken Cumhurbaşkanımız, TürkAkım yanında 
Nisan ayı başında temelini attıkları Akkuyu 
Nükleer Güç Santrali Projesini de Rusya ile 
beraber hayata geçirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanımız, birbirlerini tamamlayan 
ekonomiler olmalarından da faydalanarak ikili 
ticaretlerini geliştirdiklerini belirterek, şunları 
kaydetti:

“Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizde yüzde 
30’luk artış sağladık. Hedefimiz, 100 milyar 
dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmaktır. Türki-
ye ve Rusya’nın karşılıklı yatırımları, Akkuyu 
Projesi hariç, onar milyar doların üzerindedir. 
Turizmde bu yılın ilk 9 ayında 5,1 milyon Rus 
turisti ağırlayarak, yeni bir rekora daha imza 
attık. 2019 yılını karşılıklı kültür ve turizm yılı 
olarak kutlayacağız. Gelecek yıl gerçekleştiri-
lecek etkinlikler, halklarımızın birbirlerini daha 
da iyi tanımalarına vesile olacaktır.

TürkAkım Projesi’nin kısa sürede bu aşama-
lara gelmesinde emeği geçen değerli dos-
tum Sayın Putin’e ve heyetine huzurlarınızda 
çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Putin ve 
Rus halkıyla dayanışmamızın ülkelerimiz için 
daha büyük projelerin, daha büyük müjdele-
rin habercisi olacağına inanıyorum.” 

Rus enerji şirketi Gazprom’dan yapılan açık-
lamada ise TürkAkım’ın Karadeniz açıkların-
da yürütülen boru döşeme işleminin tamam-
landığı kaydedildi.

Rusya ve Türkiye’yi Karadeniz altından bir-
birine bağlayacak olan TürkAkım projesinde 
çalışmaların öngörülen takvimden daha hızlı 
ilerlediği belirtilen açıklamada, “Aralıkta ta-
mamlanması öngörülen boru döşeme işle-
mi, bugün itibarıyla tamamlanmış bulunuyor. 
Tüm çalışanların koordineli ve gayretli ça-
baları sonucu proje son derece hızlı ilerliyor. 
Boru hattı, 2019’un sonunda faaliyete gire-
cek.” ifadeleri kullanıldı.

Rus gazını Türkiye’ye, Türkiye üzerinden de 
Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım projesi her biri 
yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip 
iki hattan oluşacak. 

Proje kapsamında, Türkiye’de Kıyıköy ya-
kınlarında devreye alınacak doğal gaz alım 
terminalinin inşaatı devam ediyor. Rusya’nın 
Anapa kentindeki kara tesisinin inşaatının ise 
yıl sonunda tamamlanması bekleniyor.

TürkAkım 
Projesi 
Deniz 

Bölümü 
Tamamlandı
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Çin Halk Cumhuriyeti’nin daveti üzerine 12 
- 18 Ekim tarihleri arasında Genel Merkez 
Gençlik Kolları MKYK üyelerimiz, il başkan-
larımız ve üniversiteli gençlerden oluşan bir 
heyetle kapsamlı Çin ziyaretimizi gerçek-
leştirdik. İlk durağımız dünyanın en büyük 
ticaret merkezlerinden biri olan Şanghaydı. 
Heyet olarak şehrin geçmişini, bugününü, 
gelecek vizyonunu ve önemini anlatan tarihi 
yerlerini ziyaret ettikten sonra özellikle gele-
neksel yapısı ve çayıyla meşhur olan Hang-
zhou şehrine geçtik. Burada dünyaca ünlü 
Batı Gölü ve Leifeng Kulesini gördükten 
sonra Başkent Pekin’e ulaştık.
Başkent Pekin’de ilk gün heyet olarak Dışiş-
leri Bakanlığında gerçekleştirdiğimiz toplan-
tıda özellikle Türkiye-Çin ilişkileri ve Bir Ku-
şak Bir Yol Projesindeki ortak iş birliklerinin 
geliştirilmesi üzerine istişarelerde bulunduk. 
Ardından Çin Komünist Partisi Uluslararası 
Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Zhang 
Jianwei ile görüşerek ÇKP’nin uluslararası 
faaliyetleri hakkında bilgi aldık.
Pekin’de ikinci gün 8 milyon üyesi bulunan 
Çin Komünist Gençlik Ligi Merkezi Uluslara-
rası Departmanı Müfettiş Yardımcısı Wu Wei 
ile görüşerek iki ülkenin gelecek vizyonunda 
şüphesiz gençliğin önemli bir rolü olduğunu 
değerlendirerek ortak projelerimizi görüştük. 
Son olarak Büyükelçimiz Sayın Emin Önen’i 
ziyaret ederek başta ticari ilişkiler olmak 
üzere ilişkilerimizin bugünkü durumu hak-
kında bilgi aldık.
Pekin’de siyasi görüşmelerin yanı sıra, heyet 
olarak UNESCO listesinde bulunan dünya-
ca ünlü Çin Seddini ve 720 bin metrekarelik 
alana kurulmuş olan dünyanın en büyük ah-
şap yapı kompleksi olarak bilinen Yasak Şe-
hir’i ziyaret ettik. Bu geniş kapsamlı çalışma 
ziyaretimizde iki ülkenin siyasi, ekonomik, 
kültürel ve birçok boyuttaki alanlarında kar-
şılıklı bilgi alışverişinde bulunarak ülkemize 
geri döndük.

G20 Zirvesi için gittiği Arjantin ile Para-
guay ve Venezuela’ya yaptığı ziyaretin ar-
dından yurda dönen Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Hava-
limanı’nda düzenlediği basın toplantısın-
da açıklamalarda bulundu, soruları ya-
nıtladı.  Erdoğan, Arjantin’e G20 Liderler 
Zirvesi’nin 13’üncüsünü yapmak üzere 
gittiğini, bunların tamamına katılmış bir li-
der olarak geçmişi, bugünü ve Osaka’da 
yapılacak G20 Zirvesi’nin değerlendiril-
mesi fırsatını bulduklarını söyledi.

G20 Zirvesi’nin ilkinin 2008’de gerçek-
leştirildiğini hatırlatan Erdoğan, 10 yıl 
gibi bir süre geçtiğini, bu süre içerisin-
de zirvenin 6 ay arayla yapıldığını, daha 
sonra bunun yılda bir yapılmaya başlan-
dığını anımsattı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Adil ve 
Sürdürülebilir Kalkınma için Oydaşma” 
ana teması çerçevesinde, katılan lider-
lerle birlikte küresel ticaret ve ekonomi-
nin karşı karşıya kaldığı sınamaları, alt-
yapı yatırımlarının artırılmasını, modern 
vergi sistemlerinin tesisini, uluslararası 
finansal sistemde ortaya çıkan yeni risk 
ve kırılganlıkları ele aldıklarını bildirdi.

Zirve sırasında terörle mücadeleye veri-
len önemi tekrarladıklarını belirten Erdo-
ğan, “Bu mücadelenin, ayrım yapmadan 
terörün tüm formlarına karşı dayanışma 

ve samimiyetle yapılması gereğinin altını 
çizdik.” diye konuştu.

G20 Zirvesi’nin gelecek sene Japon-
ya’nın Osoka şehrinde düzenleneceğine 
işaret eden Cumhurbaşkanımız, “Bue-
nos Aires’te, Japonya’nın dönem baş-
kanlığındaki kaliteli altyapı yatırımlarının 
sayısının artırılması konusunda da muta-
bakata vardık.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Askerin, ço-
cukların İstiklal Marşı’mızı okumaları ve 
çocukların bir tanesinin elinde tuttuğu 
bayrağı yere düşürmesi üzerine sayın 
Maduro’nun bayrağı yerden alıp, kaldırıp 
çocuğa tekrar vermesi de unutulmaz bir 
nezakettir. Aramızdaki ilişkinin, bağların 
bunlar birer güvencesidir. Bunu da ayrıca 
bir incelik olarak ifade etmek istiyorum. 
Bu, Venezuela halkının, Türk insanına 
karşı beslediği muhabbetin en önemli 
göstergesi olmuştur.” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanımızın Güney Amerika 
seyahatine Genel Merkez Gençlik Kol-
ları Genel Başkan Yardımcılarımız Siyasi 
ve Hukuki İşler Başkanımız Ensar Topcu 
ve Yerel Yönetimler Başkanımız Konya 
Milletvekilimiz Selman Özboyacı’da ka-
tıldılar. Yurda dönüşte Cumhurbaşkanı-
mızla gençlik faaliyetlerimize ve seçim 
çalışmalarımıza yönelik birçok konuda 
istişare etme fırsatı da buldular.

Gençlik Kolları 
Olarak Çin’e 

Seyahat 
Gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
G20 Zirvesi için Güney 

Amerika’ya Gitti
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Türkiye’nin, ağustos ayı ile birlikte doğrudan 
para birimi ve ekonomisine ilişkin spekülatif 
ataklarla karşı karşıya kaldığını anımsatan 
Albayrak, “Akabinde ekonomi yönetimi ve 
tüm paydaşlarıyla birlikte güçlü bir koordi-
nasyonla etkin bir mücadele içerisine girmiş-
tir. Bu atakların özellikle kurda neden olduğu 
oynaklığa karşı alınan tedbirlerle belirsizlik ve 
dalgalanma dizginlenmiş ve spekülatif atak-
lar ağustos ve eylül ayı ile birlikte püskürtül-
müştür.” ifadelerini kullandı.

Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak 
ortaya koydukları, ağustos ayında başlayan 
ve eylülde gittikçe etkisini hissettiren aksiyon 
adımları, yürütülen etkin para politikası ve 
kapsamlı Yeni Ekonomi Programı ile birlikte 
piyasaların beklentilerinin büyük ölçüde kar-
şılandığını ifade etti.

Oluşturulmak istenen endişe havasına izin 
verilmediğini vurgulayan Albayrak, “Bugüne 
kadar takip edilen bu adımların bir sonra-
ki adımı niteliğinde çok daha güçlü yapısal 
adımlarla güçlü koordinasyon içinde hayata 
geçirilecek politikalarla yatırımcı güvenini çok 
daha ileriye taşıyacağız. Tüm bu adımlarla 
birlikte Yeni Ekonomi Programı’nda ifade et-
tiğimiz üzere önümüzdeki sürecin ilk fazı olan 
dengelenme süreci başlamıştır.” şeklinde ko-
nuştu. 

“Bu tablo hiç kimsenin çıkarına 
değil”
Berat Albayrak, özellikle son dönemde kur-
daki yukarı yönlü hareket ve oynaklığın yavaş 
yavaş geride bırakıldığını belirterek, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Şimdi sıra, kur dalgalanmalarının geçtiğimiz 
2 ay süresince olumsuz etki yarattığı fiyatla-
malarda dengelenmeyi sağlamaktır. Birço-
ğumuz iş dünyasından burada... Son 2 aydır 
yaşanan bu dalgalanma bunu ortaya koyma-
dı mı? Kur şöyle mi olacak, böyle mi olacak? 
Fiyatları 7’den mi, 8’den mi verelim? Mal 
stoklayalım mı? Oluşan bu köpüğün denge-
lenme süreciyle birlikte artık aşağı yönlü inme 
sürecinin başlaması gerekiyor.” Albayrak, bu 
süreçte kurdaki hareketin fiyat geçişkenliği 
oluşturduğuna dikkati çekerek, “Belirsizlik 
ve spekülasyon nedeniyle fiyatlamalarda en 

üst beklenti ve tahminler esas alınmıştır. İşte 
bu nedenle eylül ayı enflasyon rakamları, 
uzmanları da şaşırtacak bir oranda piyasa 
beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti. Hiç 
kimse beklemiyordu. Algıyla birlikte oluşan 
köpüğün neticesiyle karşı karşıya kaldı.” şek-
linde konuştu.

“Mücadeleyi mali politikalarla 
destekledik”
Albayrak, tüketici kredileri ve kredi kartı tak-
sitlerinin sınırlanmasıyla birlikte özellikle itha-
lata dayalı oluşabilecek, cari açık üzerindeki 
baskıyı sınırlayacak, dengeleyecek adımlar 
attıklarını anımsattı.

TL ve yabancı para zorunlu karşılık oranların-
da aktif bir şekilde indirim kararları ve benzeri 
adımlarla, bankaların teminat yönetiminde 
esneklik, fonlama ihtiyacına ilave ihale im-
kânı, TCMB’nin döviz depo piyasasındaki 
düzenlemesi ile piyasaları rahatlattıklarını ve 
rahatlatmaya da devam edecek adımlarla 
sahada durduklarını ifade eden Albayrak, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Enflasyon ile 
mücadeleyi mali politikalarla destekledik. 
Özellikle akaryakıtta eşel mobil sistemi ile 
enflasyon üzerinde oluşabilecek kur baskısı 
noktasındaki fiyat geçişinde güçlü bir duruş 
sergiledik. Enerjideki tüm düzenlemelerin de 
ayrıca detaylı enflasyon etki analizlerini yap-
tık. Öncelikle, çok büyük bir küresel değişim 
görülmediği sürece, elektrik ve doğal gazda 
yıl sonuna kadar zam yapmayacağız.”

“KDV iadeleri ödenme süreci 
hızlandırılacak”
Berat Albayrak, 2018 yılının son üç ayı için 
bekleyen KDV iadeleri ile ilgili bir çalışma 
yapıldığını belirterek, “KDV iade ödenme sü-
reçlerini çok ciddi oranda hızlandırıp, bu yıl 
sonuna kadar başvuruların tamamını netice-
lendirme sürecini taahhüt ediyoruz.” dedi.

2019 yılı başlarından itibaren, iade başvu-
rusu tarihi itibarıyla 10 iş günü içinde iade 
talebinin yüzde 50’sinin, incelemenin bit-
mesi beklenmeden mükellefe ödeneceğini 
söyleyen Albayrak, “İş dünyamızın likiditeye 
ihtiyacı var. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan 
işletmelerimizde kısmı çalışma ödeneği uy-

gulamasını tekrar başlatıp işçi çıkarılmasının 
önüne geçilmesi noktasında işletmelerimize 
destek vereceğiz.” şeklinde konuştu.

Vatandaşlara Çağrı
Bakanımız Albayrak, vatandaşlardan bu mü-
cadeleye sahip çıkmalarını ve vatandaşların 
bu mücadelenin logosunun bulunduğu ma-
ğaza ve iş yerlerini tercih etmelerini istedik-
lerini söyledi.

Çünkü topyekûn mücadelede bir paydaşın 
da vatandaşlar olduğunu belirten Albayrak, 
“Vatandaşlarımız AVM’ye, çarşıya, pazara, 
caddeye çıktığı zaman bu kampanyaya ka-
tılan firmaları bence öncelikli tercih etmeli. 
Böylelikle çok daha gönüllülük esasıyla 
kaynaşan bir resimle karşı karşıya olacağız. 
Vatandaşlarımızın gösterecekleri hassasiyet 
ve destek, bu mücadelenin başarıya ulaş-
masını çok net bir şekilde ortaya koyacak.” 
diye konuştu. Albayrak, milletin, 81 milyo-
nun tüm paydaşlarıyla zor günlerden el ele, 
omuz omuza, sırt sırta vererek çıkmasını bil-
diğini, varlığı ve refahı hep birlikte paylaşa-
rak bugünlere geldiklerini ifade etti. Bugün 
bu spekülatif girişimleri püskürttükleri gibi, 
etkilerini de el birliği ile bertaraf edeceklerini 
belirten Albayrak, şunları kaydetti: “Biz güç-
lü bir milletiz. Biz çok şanlı bir milletiz. Kök-
leri mazide güçlü bir çınarın kolları, dalları-
yız. Tarihin her döneminde, her sahnesinde 
alnı açık, başı dik duruşu ile hep örnek gös-
terilen bir millet olduk. Bugün de dünyaya 
örnek gösterilecek bir birliktelikle, bir müca-
deleyi açıkladığımız bir sürecin başlangıcını 
yaşıyoruz. Bir yanda Türkiye’nin en güçlü, 
en yaygın markaları ve ürünleri, bir yanda 
tüm bankalarımız, kamu kurumları ve cesur 
müteşebbislerimiz... İşte birkaç günlük gö-
rüşmeler ile binlerce firmamız bu topyekûn 
mücadeleye ‘ben de varım’ diyerek bu du-
ruşu gösterme erdemini ortaya koydular.” 
Bu topyekûn mücadele kapsamında, her 
bir paydaşın katkısı ve desteği ile 81 milyon 
Türkiye olarak bu suni sürecin de geride bı-
rakılacağını vurgulayan Albayrak, “Kimsenin 
şüphesi olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye 
yolculuğunda ok yaydan çıkmıştır ve hedefi-
ne ulaşmasına kimse engel olamayacaktır.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

Enflasyonla Topyekûn Mücadele 
Programı Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanımız Albayrak, Enflasyonla Topyekûn 
Mücadele Programı’nı açıkladı.
“Spekülatif ataklar püskürtüldü”
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Yaptığı konuşmada, bugüne kadar girdikleri 14 
seçim ve halk oylamasında tercihlerini AK Par-
ti’den yana kullanan vatandaşlara şükranlarını 
sunarak, sandıktan kendisine çıkan her bir oyu, 
namusu bilerek sahiplenen ve hakkını vermek 
için gece gündüz çalışan milletvekillerine, be-
lediye başkanlarına, belediye meclis ve il genel 
meclisi üyelerine, sandık müşahitlerine, mahalle 
teşkilatlarına teşekkür etti.  

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, Cum-
hur İttifakı’na olan bağlılığını bugün bir kez 
daha beyan ettiği için teşekkür eden Cumhur-
başkanımız, “Biz de AK Parti olarak ülkemizin 
ve milletimizin beka mücadelesinin en büyük 
dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz 
Cumhur İttifakı’na bağlılığımızı, buradan tekrar 
beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli’ye, önümüzdeki 
seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday 
çıkarmayarak AK Parti’yi destekleme kararı için 
de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.” diye ko-
nuştu.

Türkiye’nin, Cumhur İttifakı’ndan aldığı güçle 
çok daha zorlu ve büyük mücadelelerden ba-
şarıyla çıkacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı-
mız, sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hedef-
lerine ulaşma kararlılığı ve gücü artan Türkiye 
inşallah 2023’e bu heyecanla ulaşacaktır. Özel-
likle, 31 Mart seçimlerinin gerçekten Cumhur 
İttifakı karşısında yer alan Sayın Bahçeli’nin ifa-
desiyle ‘zillet ittifakı’ karşısında, yükümüzün ne 
kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek 
istiyorum. 

Zira bu malum ittifakın içinde vatanseverliğe 
karşı, milliyetperverliğe karşı ne ararsanız var. 
Hele hele terör örgütünün içinde olduğu böyle 
bir ittifaktan, milli ittifak çıkar mı? Terör örgütü-
nün destek verdiği böyle bir oluşumun içinden 
vatanseverlik çıkar mı? İşte bugün bazı med-
ya yayınlarında da gördüğümüz gibi çocukları 
dağlara kaçırıp, Kandil’de onlara neler uygu-
landığını görüyoruz. Şu anda Ana Muhalefet 
Partisi bu tür bir oluşumla, Kandil’den aldıkları 
icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakı inanıyo-
rum ki 31 Mart’ta benim milletim, o teröristleri 
nasıl çukurlara gömdüyse şimdi de sandığa 
gömecektir.” 

Onun için gece gündüz demeden çok çalışa-
caklarını dile getiren Erdoğan, “Ana kademe, 
kadın kollarımız, gençler... Kapı kapı dolaşarak 
çok koşacağız. İnşallah 31 Mart gecesi, bizler 
için çok anlamlı olacak çok farklı olacak.” dedi.

Biz gençlere seslenen Cumhurbaşkanımız, 
“Gençlerimize emanet ettiğimiz 2053 ve 2071 

vizyonlarımız, aynı zamanda Cumhur İttifakı’nın 
menzilinin ifadesidir. Birileri için ittifaklar seçim-
le, sandıkla sınırlı olabilir, biz ülkenin ve milletin 
geleceği için yaptığımız ittifakı inşallah sonraki 
nesillere de miras olarak bırakacağız. Buradan 
bir kez daha Sayın Bahçeli’ye ve MHP’ye gönül 
vermiş kardeşlerimize, bu kutlu yürüyüşe ver-
dikleri destek için teşekkürlerimi ve şükranlarımı 
ifade ediyorum.” diye konuştu.

“Seçim manifestomuzu 
önümüzdeki ay sunacağız”
Bu isimleri paylaşmadan önce önümüzde-
ki seçimlerde millete nasıl bir Mahalli İdareler 
Yönetimi vizyonu sunacaklarına dair kısa bir 
bilgi vermek istediğini kaydeden Cumhurbaş-
kanımız, “Seçim manifestomuzu inşallah önü-
müzdeki ay adaylarımızın tamamını ilan ettikten 
sonra milletimizin takdirine sunacağız. Burada 
sadece bir çerçeve çizmekle yetineceğim. AK 
Parti olarak mahalli idarelerde milletimizin kar-
şısına ilk defa çıktığımız 2004 yılında yerel kal-
kınma başlıyor demiştik. Gerçekten de AK Parti 
seçimde kazandığı toplam belediyelerin yüzde 
55’ine karşılık gelen bin 750 belediye başkan-
lığı ile alt yapıdan üst yapıya kadar her alanda 
şehirlerimizde büyük bir kalkınma hamlesi baş-
latmıştı.” dedi.

Cumhurbaşkanımız, yılların ihmali ile boğulma 
noktasına gelen pek çok şehrin AK Parti be-
lediyeciliği ile yepyeni bir çehreye kavuştuğu-
nu vurgulayarak, “Ardından 2009 seçimlerine 
marka şehirler sloganı ile girdik. Bu seçimde 
toplam belediye başkanlıklarının tam yarısına 
denk gelen bin 442 belediye başkanlığında 
milletimizi AK Parti’ye teveccüh gösterdi. Biz 
de bu desteğe karışıklık milletimize verdiğimiz 
sözü tutmak için gece gündüz koşturduk.” ifa-
delerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız, şimdi yeni bir 
seçime girildiğini belirterek, şöyle 
konuştu:
“31 Mart 2019 için asıl sloganımız belli ama 
bunu seçim manifestomuzla birlikte açıklaya-
cağız. Yeni dönemin en önemli özelliği hizmet 
belediyeciliğini gönül belediyeciliği ile daha üst 
bir noktaya taşıyacak olmamızdır. Ecdadımız 
“Şerefül mekân bil mekin” yani “bir şehri aziz kı-
lan o şehrin sakinleridir” diyor. Esasen biz millet 
olarak şehircilik konusunda köklü bir müktese-
bata ve geleneğe sahibiz. Şairlere ilham olmuş, 
masallara mekân olmuş şehirlerimiz bulunuyor. 
Her biri birer açık hava müzesi zenginliğindeki 
şehirlerimiz her şeye rağmen ayaktadır. Ülke-

mizin son bir asrında yaşadığı sıkıntılar, insan-
larımız gibi şehirlerimizi de yormuş yıpratmış, 
karakterinde derin yaralar açmıştır. Biz göreve 
geldiğimiz andan itibaren AK Parti olarak hem 
hükümette hem mahalli idarelerde işte bu asır-
lık ihmalleri gidermenin mücadelesini verdik. Bir 
taraftan şehirlerimizin artık kronikleşmiş sorun-
larını tek tek çözerken, diğer taraftan da bele-
diyeciliğe yepyeni bir bakış açısı kazandırdık. 
Bakınız, bizim bu konudaki formülümüz gayet 
basittir. Biz, milletimizin aklını çelmenin değil, 
gönlüne girmenin peşinde olduk.”

“Seçimler sandıkta değil 
gönüllerde kazanılır veya 
kaybedilir”
Her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücade-
lesini yürüttüklerini anlatan Cumhurbaşkanımız, 
şu sözlerle devam etti:

“Hep söylediğim gibi seçimler sandıkta değil 
gönüllerde kazanılır veya kaybedilir. AK Par-
ti olarak kurulduğumuz günden beri önceliği 
hep milletimizin gönlünde birinci olmaya verdik. 
Bunu sağladığımızda sandığın sadece bir for-
maliteden ibaret kalacağını biliyorduk. Nitekim 
sadece seçimden seçime milleti hatırlayan, 
sadece seçim dönemlerinde milletin kapısını 
çalan partiler sürekli başarısızlığa uğradı. Gü-
nün 24 saati, yılın 365 günü milletimizin gön-
lüne girmek için çalışan AK Parti ise sandıktan 
istisnasız hep lider olarak çıktı. 2019’un martı 
için başarı formülümüz aynıdır. Şunu unutma-
yın AK Parti’nin her bir teşkilat mensubu, her 
bir gönüllüsü 81 vilayetimizin tamamında, her 
ilçemizde, her mahallemizde, her köyümüzde 
kapısını çalmadık hane, elini sıkmadık vatan-
daş, kazanmadık gönül bırakmayacak şekilde 
çalışmayı sürdürecektir. Buna var mıyız?”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Dikkat ediniz, 
gençler, ‘başlayacaktır’ demiyorum ‘sürdüre-
cektir’ diyorum. Çünkü biz bu gönül kazan-
ma çabasını hiç bırakmadık, bırakmayacağız. 
Kendi seçmenimizle muhabbetimizi koyulaş-
tıracağız. Bize sempati ile bakan ama oy ver-
meyen vatandaşlarımızı saflarımıza katacağız. 
Oy vermediği gibi bize sempatiyle bakmayan 
herkese de ülkemiz ve milletimiz için yaptıkla-
rımızı, yapacaklarımızı, hedeflerimizi anlatacak 
ve eninde sonunda inşallah onların da gönlünü 
kazanacağız.” dedi.

Bunun için AK Parti’nin her seçimde oy hede-
finin mümkünse yüzde 100’ün desteğini almak 
olduğunu belirterek, “Bu orana ne kadar yak-
laşırsak kendimizi o derece başarılı görürüz. 

31 Mart Yerel Seçimlerine Doğru
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre 

Merkezi’nde düzenlenen Belediye Başkanı Adayları Tanıtım 
Toplantısı’nda 40 ilimizin belediye başkan adaylarını açıkladı.
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Biz oy oranımız düştüğünde iktidarımız tehlike-
ye girdiği için değil, milletimizin gönlünde irtifa 
kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Aynı şekilde oy 
oranımız yükseldiğinde gücümüzü tahkim etti-
ğimiz için değil, milletimizin gönlündeki yerimizi 
sağlamlaştırdığımız için seviniyoruz.” şeklinde 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart’ta yapılacak 
yerel seçimlerde yarışacak partisinin 14 büyük-
şehir ve 26 il belediye başkan adayını 24 Ka-
sım’da açıkladı.

Buna göre, yerel seçimde AK Parti’den aday 
gösterilen isimler ve iller, açıklanan sıraya göre 
şöyle: 
1- Adıyaman Belediye Başkan adayı Süleyman Kılınç
2- Amasya Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir
3- Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel
4- Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar
5- Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe
6- Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz
7- Batman Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin
8- Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak
9- Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay 
10 - Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin
11- Burdur Belediye Başkan adayı Deniz Kurt
12- Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş
13- Denizli Büyükşehir Beledi ye Başkan adayı Osman Zolan
14- Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atila
15- Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü
16- Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerefoğulları
17- Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı  
       Mehmet Sekmen
18- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin
19- Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu
20- Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen
21- Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim
22- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı  
       Hayrettin Güngör
23- Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal
24- Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş
25- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı  
       Memduh Büyükkılıç
26- Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı
27- Kırklareli Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş
28- Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut
29- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın
30- Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı  
       Selahattin Gürkan
31- Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı
32- Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir
33- Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler
34- Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin
35- Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir
36- Sinop Belediye Başkan adayı Ali Çöpçü
37- Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı  
       Zeynel Abidin Beyazgül
38- Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka
39- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan
40- Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak
1- Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek
2- Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
3- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz
4- Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan
5- Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider

6- Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz
7- Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın
8- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı
9- Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler
10- İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci
11- Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin
12- Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay
13- Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı  
       Mehmet Vejdi Kahraman
14- Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya
15- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce
16- Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin
17- Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu
18- Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu
19- Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın
20- Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse

Cumhurbaşkanımız Erdoğan 27 Kasım Salı 
günü gerçekleştirilen partimizin grup toplan-
tısında, bugüne kadar verdikleri sözleri tut-
mayan, oyalama taktikleriyle Türkiye’yi idare 
edebileceklerini sananların, artık yolun sonuna 
geldiklerini görmeleri gerektiğine işaret ederek, 
“Bizim hedefimizde sadece ülkemize yönelik 
husumetleri gün gibi ortada olan teröristler var-
dır. Müttefik olduklarını, stratejik ortak oldukla-
rını söyleyenler, ilişkilerimizi siyasi, ekonomik ve 
askeri olarak güçlendirerek geleceğe taşımak 
isteyenler için işte bu bir fırsattır. Ülkemizi hedef 
alan teröristlerin önünden çekildikleri takdirde 
Türkiye’nin yanında yer aldıklarını anlayacağız. 
Aksi takdirde kendi bekamız için ne yapmamız 
gerekirse onu yapmaya devam edeceğiz.” diye 
konuştu.

“2019’a güçlü giriş yapacağız, 
aralık ayında çok olumlu gelişmeler 
yaşanmasını bekliyoruz”
Ekonomide yaz aylarında maruz kalınan saldı-
rıların olumsuz etkilerini yavaş yavaş sildiklerini 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız, şunları söyledi:

“Seçim ikliminin, bu olumlu gidişi gölgelemesi-
ne izin vermeyeceğiz. Bazı kesimlerin hala te-
reddütle yaklaştıklarını, yatırımları ve harcama-
ları konusunda ‘bekle-gör’ politikasına devam 
ettiklerini görüyoruz. Halbuki gün, bekleme 
değil, tam tersine fırsatları değerlendirme gü-
nüdür. Uluslararası yatırımcıların giderek artan 
ilgisi, ülkemizdeki çevrelere de örnek olmalıdır. 
Kaynakları âtıl tutarak değil, yatırıma, üretime, 
ihracata, ticarete, istihdama yönelterek değer-
lendirmek hem en doğru hem de en hayırlı yön-
temdir. Aralık ayında bu çerçevede çok olumlu 
gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz.”

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin, -güya en sı-
kıntılı günlerinde- dünyanın en büyüklerinden 
olan İstanbul Havalimanı’nın, yine kendi alanın-
da çok değerli bir yatırım STAR Rafinerisinin, 
TANAP’ın açılışlarını yaparak, TürkAkım Proje-
sini topraklarına çıkartarak, dünya gündeminde 
en üst sıralarda yer aldığına dikkati çekti.

Erdoğan, “Bunca güzel gelişme ortada iken 
hala tereddütte kalmak bizim insanımıza yakış-
mıyor. Aralık ayı ile birlikte yeni bir yatırım ve is-

tihdam seferberliği başlatarak 2019’a güçlü bir 
giriş yapacağız.” ifadesini kullandı.

“Her yere aynı hizmeti götürdük”
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı 
olduğum zaman, benden önceki belediyenin 
aldığı meşhur Ikarus’lar vardı. Bunlarda ne kli-
ma vardı ne de temizlik diye bir şey vardı. Ma-
zot kokusundan, pislikten geçilmezdi. Geldik, 
ilk işimiz ne oldu biliyor musunuz? O Ikarus’ları 
yurt dışına sağa sola hibe olarak gönderdik. İn-
sanıma, milletime bu yakışmazdı. Onları elimiz-
den bir an önce çıkardık ve süratle Mercedes 
marka otobüsleri İstanbulumuza soktuk. Niye 
bunu yaptık? Benim vatandaşıma, halkıma ya-
kışan neyse onu yapmak zorundaydık da onun 
için yaptık. Bu her yerde böyleydi. Af edersiniz, 
altyapı diye bir şey yoktu. Susuzluk, almış başı-
nı gidiyordu. Bütün bunlardan İstanbul’umuzu 
kurtarırken ‘burası Kadıköy’dür, CHP’lidir’ de-
medik, ‘burası Beşiktaş’tır, CHP’lidir’ demedik. 
Her yere aynı hizmeti götürdük. 

Aslında CHP’nin aday belirleme taktiği dahi 
belediyecilik konusundaki zavallılığını göster-
meye yeterlidir. Özellikle büyükşehirlerde CHP, 
AK Parti’nin adaylarını açıklamasını bekliyor. 
Hayırlı olsun. Niçin biliyor musunuz? Ona göre 
aday açıklayacaklarmış. Elhamdülillah. Çünkü 
mihenk taşı AK Parti, onun için. Yani bunların 
kafasında ‘bu şehri kim daha iyi yönetir?’ diye 
bir düşünce kesinlikle yok. Bunun yerine AK 
Parti’nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek 
aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar.”

Cumhurbaşkanımız, 31 Mart 2019’da yapıla-
cak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde par-
tisinin 9 büyükşehir ve 11 il belediye başkan 
adayını da 27 Kasım’da partimizin grup toplan-
tısında açıklayarak, tanıttı.

Buna göre, yerel seçimde AK Parti’den aday 
gösterilen isimler ve iller şöyle:
1- Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek
2- Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
3- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz
4- Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan
5- Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider
6- Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz
7- Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın
8- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı
9- Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler
10- İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci
11- Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin
12- Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay
13- Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı  
       Mehmet Vejdi Kahraman
14- Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya
15- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce
16- Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin
17- Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu
18- Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu
19- Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın
20- Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse
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Belediye başkanlıkları için 145 bin teşkilat mensubunun katılımıyla tema-
yül yoklaması gerçekleştirildi. 

Bu yıl ilk defa “e-temayül” yöntemiyle elektronik ortamda gerçekleştiril-
mesi dolayısıyla yoklama sonuçları kısa süre içerisinde elde edilebildi.

Toplam 7 bin 180 kişinin belediye başkanı aday adaylığı başvurusunda bu-
lunduğu partimizde il genel ve belediye meclisi üyelikleri için 3 Aralık 2018 
Pazartesi saat 19.00’a kadar başvuru yapılabilecek.

“Temayül çalışması son derece çevreci bir harekettir”
Gençlik Kolları Genel Başkanımız Ahmet Büyükgümüş, Konya İl Başkanlığı 
tarafından yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik 
teşkilat içinde düzenlenen temayül yoklamasına katıldı.

Gençlik Kolları Genel Başkanımız Ahmet Büyükgümüş, temayül yoklama-
larının AK Parti’nin Türkiye siyasetine kazandırdığı önemli bir katkı oldu-
ğunu söyledi.

Temayülün yeni bir adımla elektronik ortamda gerçekleştiğine dikkat çe-
ken Başkanımız Büyükgümüş, “Burada çipli kartlar ile teşkilat mensupları 
oy kullanacaklar. Kimi istediklerine dair görüş paylaşacaklar. Ayrıca küçük 
bir anket doldurarak bu sonuçlar genel merkezdeki veri depolarına aktarı-
lacak. Bu akşam itibariyle Cumhurbaşkanımızın bilgisayarında yer alacak. 
Bu temayül çalışması son derece çevreci bir harekettir. Yüzlerce ağaç 
kurtarmış ve israfı önlemiş durumdayız.” diye konuştu.

Genel Merkez Seçim İşleri Bölge Koordinatörü ve Temayül Komisyon 
Başkanımız Bülent Yağmur, e-başvuru ve e-temayül sayesinde 6 ton kâ-
ğıttan tasarruf ettiklerini söyledi.

Partimizde Temayül Yoklaması
Mahalli İdareler Seçimleri için 5-16 Kasım’da belediye başkan 

aday adayı başvurularını alan partimizde tüm Türkiye’de aynı anda 
yapılan temayül yoklaması tamamlandı.
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81 İl Gençlik Kolları teşkilatımızın katılımıyla gerçekleşecek olan 
Genç Münazara’da araştıran, okuyan, düşünen AK Gençler kıya-
sıya yarışacak.

Genel Merkez Gençlik Kolları Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığımız ta-
rafından düzenlenen Genç Münazara gençlerin ikna kabiliyetini, 
araştırma becerisini, topluluk önünde konuşabilme ve rahat bir 
şekilde kendini ifade edebilme kabiliyetini, çok yönlü ve hızlı dü-
şünme yetilerinin gelişmesine büyük katkılar sunmayı amaçlıyor.

81 İl teşkilatımızdan 640 katılımcı, 8 bölgede gerçekleşecek olan 
turnuvalarda karşı karşıya gelecek. Genç Münazara turnuvalarının 
ilk durağı İç Anadolu Bölgesi...  Ankara, Konya, Eskişehir, Kayseri, 
Karaman, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat şehirle-
rinin yarışacağı İç Anadolu Bölge Turnuvası Konya’da 64 takım ile 
29-30 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

Kendimizi daha iyi ifade etme, motivasyon ve özgüven problemle-

rimiz günümüzde en çok karşılaştığımız durumlardır. Münazara ile 
bunları ortadan kaldırmaya ve faydaya dönüştürmeyi amaçlamak-
tayız . Hem araştırarak hem de bunları anlatarak kişisel gelişimimi-
ze destek sağlamayı amaçlamaktayız.

AK Gençler; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın; “... Münazaranın tek bir kazananı yoktur. Söz 
söze katılır, düşünce düşünceyle beslenir...” diyerek vurgu yaptığı 
birlikte kazanma ve düşüncelerini besleme yolunun kapılarını bu sa-
yede aralamış olacak.

Genç Münazara, iletişim kurmanın ve bir konuda düşünmenin, fikir 
üretimimize faydası hayatın bir çok alanında ihtiyacımızı karşılaya-
rak, nitelikli bireyler olarak hayatlarımıza devam etme adına katkı 
sağlayacaktır.

Bizler; kendini geliştiren, yeniliği seven, iletişime önem veren ve 
düşünen AK Gençleriz.

Genç Münazara Konya’da Başlıyor !

“Medeniyetimizde münakaşa nasıl hakir görülmüşse, münazara da o 
derece takdir ve tavsiye edilmiştir. Ne yazık ki ülkemizde 1980’den sonra 
münazaralara önem verilmemiş, bu önemli faaliyet adeta unutturulmaya 

çalışılmıştır. Oysa dünyanın gelişmiş ülkelerinden münazaranın teşvik edildiğini, 
bilhassa büyük üniversitelerde bu faaliyetin yürütüldüğünü görüyoruz.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN
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İstanbul’a 1,5 milyon metrekare yeşil alan ka-
zandıracak Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, 
Baruthane ve Çırpıcı millet bahçeleri Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ka-
tılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Millet bahçeleri, Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan’ın açıkladığı “100 Günlük Eylem Planı” 
içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın haya-
ta geçireceği projeler arasında yer alıyor.

İstanbul’a yapılan millet bahçeleriyle kişi başı 
yeşil alan miktarı, yüzde 10 artacak.

Kente 1,5 milyon metrekare yeşil alan ka-
zandıracak ve bugün hizmete açılacak millet 
bahçeleri şöyle:

Başakşehir Millet Bahçesi
Başakşehir Millet Bahçesi, Başakşehir Bele-
diyesi yeni hizmet binası, İkitelli Şehir Has-
tanesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey 
Marmara Otoyolu ve yakın zamanda gü-
zergahı açıklanan Kanal İstanbul gibi mega 
projelerin merkezinde yer alıyor. Başakşehir 
Millet Bahçesi, 37 bin metrekarelik kent mey-
danının hemen yanında 360 bin metrekare 
alan üzerine kuruldu. Bahçe, bitki çeşitliliği, 
özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen 
15 bin 600 metrekarelik biyolojik göletiyle de 
ilgi çekecek. 24 ayrı türde toplam 5 bin 570 
ağaç, 160 bin çalı, 42 bin metrekarelik etkin-
lik çayırının yer aldığı Başakşehir Millet Bah-
çesi’nde, bin 200 araçlık kapalı ve 198 araçlık 
açık otopark bulunuyor. Millet bahçesindeki 
biyolojik gölet yanına ahşap malzemeden 
inşa edilen Millet Kıraathanesi’nde okuma 
salonu ve kafeterya bulunuyor. Alanda yer 

alan beton amfide ise etkinlikler düzenle-
nebilecek. Ziyaretçilerin merakla gezeceği 
mekanların başında 30 bin metrekare alana 
yapılan tematik bahçe geliyor. 25 tür bitkinin 
bulunduğu tematik bahçede, mis gibi kokan 
çiçeklerle bezenmiş koku bahçesi, rengarenk 
açan çiçeklerin yer aldığı renk bahçesi ve ke-
lebeklerin sevdiği çiçeklerin dikildiği kelebek 
bahçesi yer alıyor. Burada ayrıca 6 kilometre-
lik yürüyüş ve bisiklet yolu, açık spor alanları, 
oyun parkları, engelsiz oyun alanları, 20 per-
gola, 40 kamelya, 84 oturma alanı, 98 çöp 
kutusu, 20 oturma bankı, bin 77 biyolojik gö-
let çevresi ahşap deck, 290 metrekare amfi, 
22 çeşme, bir Gölet Cafe toplam 30 bin 393 
metrekare ofis bloklarına ait avlular ve toplam 
3 bin 805 metrekare meydanlar yer alıyor. 5 
bin kişilik caminin de yer aldığı Başakşehir 
Meydan ile komşu olan Millet Bahçesi’nin yer 
aldığı Kuzey Yakası Projesi bünyesinde, farklı 
tasarımıyla dikkati çeken ofis binaları, kong-
re merkezi, 156 odalı bir otel de inşa edildi. 
Proje kapsamında ayrıca temelleri yeni atılan 
ve gelecek yıl tamamlanması hedeflenen 15 
bin kişilik spor salonu ile yarı olimpik kapalı 
yüzme havuzu da bulunuyor.

Kayaşehir Millet Bahçesi
1 milyon 267 bin metrekarelik alana yapılan 
Kayaşehir Millet Bahçesi tamamlandığında, 
İstanbul’un en büyük korusu Emirgan Koru-
su’ndan 3 kat daha büyük olacak. Toplam 
5,5 kilometre uzunluğunda 4 etaptan oluşan 
Kayaşehir Millet Bahçesi’nin 350 bin metreka-
relik ilk etabı bugün açılacak. Kayaşehir Millet 
Bahçesi’nde koru alanları, parklar, bisiklet ve 
10 kilometre uzunluğunda yürüyüş parkuru, 

dinlenme ve 4 bin metrekare piknik alanları, 
335 metrekare seyir terası, konser, sergi ve 
festivallerin düzenleneceği etkinlik platformla-
rı, bin 300 metrekare amfi tiyatro, renk, koku, 
ses ve tıbbi bitkiler bahçeleri ile toplam 2 bin 
800 metrekare büyüklüğünde 3 biyolojik göle-
tin yanı sıra vatandaşların ihtiyaçlarını karşıla-
yacak tesisler yer alacak. Toplam 224 bin 600 
metrekare yeşil alan, 175 bin metrekare rulo 
çim, 49 bin 600 metrekare çalı, 4 bin 813 yap-
raklı ağaç, 5 bin 598 ibreli ağaç, 150 bin çalı, 
100 bin yer örtücü bulunan Kayaşehir Millet 
Bahçesi’nde toplam bin 160 metrekare bü-
yüklüğünde 4 süs bahçesi mevcut. Kayaşehir 
Millet Bahçesi’nde, kültür ve sanat etkinlikleri 
için tasarlanmış 78 metrekare sahne, 10 bin 
metrekare oyun alanı, 3 bölgede toplam 10 
bin metrekare 306 araç kapasiteli otopark 
alanı cumartesi gününden itibaren ziyaretçileri 
bekliyor olacak. Birinci etap başta olmak üze-
re proje genelinde vadinin iki yakası arasında 
yaya ulaşımını sağlamak için çelik köprüler 
inşa edildi. Kayaşehir Millet Bahçesi’nde en 
uzunu 84 metre olan 9 köprü olacak. Köp-
rüler aynı zamanda yürüyüş yolları ile entegre 
edilecek. Başakşehirlilerin kendi çiçeklerini ye-
tiştirebilecekleri özel hobi bahçeleri de millet 
bahçesinde kuruldu. Kayaşehir Millet Bahçesi 
iki ve üçüncü etap çalışmalarına bu yıl sonun-
da, dördüncü ve son etabının ise 2020’de ta-
mamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.

Hoşdere Millet Bahçesi
Başakşehir’de yer alan Hoşdere Millet Bah-
çesi 150 bin metrekare alan üzerine kuruldu. 
Sürdürülebilirlik esasına dayanarak proje-
si hayata geçirilen Hoşdere Millet Bahçesi, 
Osmanlı’daki gibi cami merkezli yapılaşma 
ile etrafında konut projelerini barındırıyor. 
Türkiye’de ilk defa uygulanan mimari ile inşa 
edilen 2 bin 500 kişilik caminin üç tarafı su-
larla çevrili. 7 bin metrekare büyüklüğündeki 
biyolojik göletten gelen suların transfer edil-
diği havuz, camiye ayrı bir güzellik katıyor. 
Caminin yanına inşa edilen ve eski Osmanlı 
evlerini andıran kurs binası da millet parkında 
hizmet verecek.80 bin metrekare yeşil alanın 
yer aldığı Hoşdere Millet Bahçesi’nde, 7 bin 
400 metrekare biyolojik gölet, 34 farklı türde 
bin 900 ağaç, 5 bin metrekare etkinlik çayı-
rı, 4 bin kişi kapasiteli cami bulunuyor. Park 
aydınlatmasını destekleyen güneş panelle-
rinin yer aldığı Hoşdere Millet Bahçesi’nde 
elektrikli araçlar için şarj istasyonu kuruldu. 
4 elektrikli araç şarj ünitesinin bulunduğu 
istasyon, üzerindeki güneş enerji panelleri 

İstanbul’a yapılan millet bahçeleriyle kişi başı yeşil alan miktarı, yüzde 10 artacak.

Istanbul’un Millet Bahçeleri 
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ile destekleniyor. Hoşdere Millet Bahçesi’n-
de, bisiklet ve yürüyüş yolları, piknik alanları, 
tematik bahçeler, meyve ve koku bahçeleri, 
basketbol sahası keyifli vakit geçirmek iste-
yen İstanbulluların hizmetinde olacak.

Baruthane Millet Bahçesi
Ataköy’deki Baruthane Millet Bahçesi, 59 bin 
719 metrekare alanda hizmet verecek. İçinde 
yer alan 557 ağaç, 29 bin 141 çalı, 12 türde 
5 bin gül, 230 sarmaşık, 7 bin 500 mevsim-
lik çiçek, 47 meyve bahçesinde İstanbullular, 
doğayla iç içe olma imkanını yakalayacak. Ba-
ruthane Millet Bahçesi’nde ayrıca 130 araçlık 
toplam 3 bin 745 metrekare iki otopark, süs 
havuzu, 682 metrekarelik çocuk oyun alanı, 
spor alanları (169 metrekare workout alanı, 
175 metrekare 2 fitness alanı), ücretsiz inter-
net, tarihi özellikleri korunan Osmanlı Barutha-
nesi ve binaları, tarihi kule bulunuyor.

Çırpıcı Millet Bahçesi
Zeytinburnu Çırpıcı Millet Bahçesi, 465 bin 
metrekarelik alandan oluşuyor. 6 etaptan 
oluşan projenin 4 etabı tamamlandı. Çırpıcı 
Millet Bahçesi’nin 233 bin 600 metrekare-
lik bölümü bitti. 5. etabının projesi üzerinde 
çalışmaların devam ettiği Çırpıcı Millet Bah-
çesi’nin 6. etabında kamulaştırmalar olacak. 
Çırpıcı Millet Bahçesi, proje kapsamında di-
kilen 3 bin 661 ağaç, 93 bin 148 çalı, 53 bin 
555 yer örtücü, 124 bin 121 gül ve bin 700 
sarmaşık ile yeşile büründü.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
imzasıyla yayımlanan kararla, Türkiye Uzay 
Ajansının kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin 
usul ve esaslar düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Varank: Milli çıkarlarımız 
uzayda da gözetilecek
Kararnamede belirlenen görev ve yetkileri 
yerine getirmek üzere tüzel kişiliği haiz, idari 
ve mali özerkliği ile özel bütçeye sahip ola-
cak Ajans, Cumhurbaşkanınca belirlenen 
politikalar doğrultusunda “Milli Uzay Prog-
ramı”nın hazırlanarak hayata geçirilmesi için 
çalışmalar yürütecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili olacak 

Ajans, uzay ve havacılık bilimi ve teknolo-
jilerine yönelik orta ve uzun vadeli amaç-
ları, temel ilke ve yaklaşımları, hedef ve 
öncelikleri, performans ölçütlerini, bunlara 
ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kay-
nak dağılımlarını da içeren stratejik planlar 
hazırlayacak.

Türkiye Uzay Ajansının görevleri arasında 
rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayinin 
geliştirilmesi, toplumun refahı ve milli men-
faatler doğrultusunda uzay ve havacılık 
teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırıl-
ması, uzay ve havacılık teknolojileri ala-
nında bilimsel ve teknolojik altyapıların ve 
insan kaynaklarının geliştirilmesi, kapasite 
ve yeteneklerin artırılması, uzaya bağımsız 
erişim imkanı sağlayacak tesis ve teknolo-

jilerin kazanılması, uzay ve havacılık bilimi 
ve teknolojileri alanındaki uzmanlık ve bilgi 
birikiminden milli sanayinin diğer sektörle-
rinin de yararlanabilmesi için gerekli çalış-
maların yapılması bulunuyor.

Ulusal kapsamda ve Uluslararası Teleko-
münikasyon Birliği (ITU) nezdinde yürütülen 
spektrum ve yörünge tahsis ve koordinas-
yon faaliyetleri ile Bilgi Teknolojileri ve İleti-
şim Kurumu tarafından yürütülen görevler 
hariç olmak üzere uzay araçları ve uzay yer 
sistemlerine ilişkin ulusal egemenlik kapsa-
mındaki hakların kullanımına karar vermeye 
yetkili olacak Ajans, bu hakların yönetimi 
ve kullandırılmasına yönelik usul ve esasları 
belirleyerek, bu haklarla ilgili ulusal yüküm-
lülüklerin gereklerini yerine getirecek.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla,  
Türkiye Uzay Ajansının kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Uzay Araştırma Merkezi
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Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin, yurt 
içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bil-
gi alan Büyükgümüş, “haber”, “yaşam” ve 
“spor” kategorilerinde oylamaya sunulan fo-
toğrafları inceledi. Büyükgümüş, oyunu haber 
kategorisinde, Elif Öztürk’ün “Kahraman İtfa-
iyeci” fotoğrafından yana kullandı. Fotoğraf-
ların hepsinin çok güzel ve önemli olduğunu 
belirten Büyükgümüş, “Burada bence bizim 

belediyelerimizin ve devletimizin gücü insana 
dokunan yanı çok daha güzel anlatılmış. O 
küçük çocuğu kahraman itfaiyecimiz yangı-
nın içerisinden çıkarmış. Ben bu mücadeleyi 
Afrin’deki mücadeleyle ve yemin töreninde-
ki askerlerimizin kararlılığıyla bir görüyorum. 
Ama en fazla duygusal olarak dokunan bu 
göründü bana.” diye konuştu.

Yaşam kategorisinde, İlhami Çetin’in “Ali 

Dede ve Kedisi” fotoğrafına oy veren Bü-
yükgümüş, “Ali dedeye hepimiz çok üzüldük 
ondan sonra devletimiz de hızlı bir şekilde 
harekete geçti. Yaşam kategorisine damga-
sına vuran en önemli olay buydu.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Büyükgümüş, spor kategorisinde ise terci-
hini Ali İhsan Öztürk’ün “Atlı Savaş Oyunu”  
fotoğrafından yana kullandı.

Gençlik Kolları Genel Başkanımız Ahmet Büyükgümüş, 
Anadolu Ajansının (AA) “Yılın Fotoğrafları” oylamasına 

katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

Gençlik Kolları Genel Başkanımız 
Ahmet Büyükgümüş, “Yılın 

Fotoğrafları” Oylamasına Katıldı
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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Bü-
yük Ödülleri’ne tarih ve sosyal bilimler 
alanında Mehmet İpşirli, sinema ala-
nında Türker İnanoğlu, müzik alanında 
Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında 
İzzet Keribar layık görüldü. Kültür ve 
Sanat Politikaları Kurulu bu yılki vefa 
ödülünün ise Mehmet Akif Ersoy’a ve-
rilmesini kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde dü-
zenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sa-
nat Büyük Ödülleri Töreni’nde, bu yılki 
ödüllerin tarih ve sosyal bilimler alanında 
Prof. Dr. Mehmet İpşirli, sinema alanın-
da Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol 
Sayan, sanat ve fotoğraf alanında İzzet 
Keribar, vefa ödülü alanında ise Mehmet 
Akif Ersoy adına torunu Selma Argon’a 
verileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı ödüllerini, devletin ve 
milletin kültür sanat insanlarına teşek-
kürünün, takdirinin bir nişanesi olarak 
verildiğine işaret eden Erdoğan, “Marifet 
iltifata tabidir. Bize göre kültür, tıpkı top-
rak, bayrak, ordu, para gibi bir milletin 
bağımsızlığının sembollerinden biridir.” 
diye konuştu. 

“Yitik, kaybedildiği yerde aranır” atasö-
züne atıfta bulunan Cumhurbaşkanımız, 
“Bize düşen görev, medeniyetimizin üç 
tasavvurunu; kalbiselimi, zevkiselimi, 
aklıselimi kendi tarihimizde kendi geç-
mişimizde aramak, bulmak, yeniden yo-
rumlamak ve geleceğe taşımaktır. Kalbi 
selimle kalplerimizi, zevki selimle gönül-
lerimizi, aklı selimle zihnimizi yeniden 
doyuracak, zenginleştireceğiz.” dedi. 

“Toplumla barışık sanat ve 
edebiyat insanları ayakta 
kalmayı başarmış”
Cumhurbaşkanımız, “Mehmet Akif’in 
bize tuttuğu ışığı yeteri kadar değer-
lendirebildiğimizde onun aziz hatırasını 
hakkıyla yad etmiş olabiliriz. Ancak ül-
kemizde veya ülkemize baktığımızda 
gördüğümüz şudur, Türkiye’nin yeni 
Mehmet Akiflere, Ahmet Hamdi Tanpı-
narlara, Necip Fazıllara, Nazım Hikmet-
lere, Arif Nihat Asyalara, Kemal Tahirlere 
ihtiyacı bulunuyor. Aynı şekilde müzikte 
yeni Dede Efendiler, Itriler, Hacı Arif Bey-
ler, Aşık Veyseller, Muzaffer Sarısözen-
ler, Neşet Ertaşlar yetiştirmeden özgür-
lüğümüzü koruyamayız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat 
Büyük Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Tem-
muz darbe girişimi sırasında Jandarma Ge-
nel Komutanlığı Karargahındaki eylemlere 
ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sin-
can Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki 
salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki 
bölümünde, Jandarma Genel Komutanlığı 
önünde yaralanan 15 Temmuz gazisi Ahmet 
Kansız müşteki olarak dinlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında baş-
müfettiş olarak görev yaptığını belirten Kan-
sız, olay günü iş yerinde arkadaşlarıyla birlik-
teyken arayan yakınlarının askeri hareketlilik 
olduğuna ilişkin haberleri kendisine aktardı-
ğını ifade etti.

Bunun üzerine oğlu Taha Kansız ile Gölba-
şı Kaymakamlığına gittiğini anlatan Kansız, 
kaymakamın “Askeri bir sıkıntı var.” dediğini 
ancak gelişmeler hakkında yeteri kadar bilgi-
sinin olmadığını fark ettiğini söyledi.

Müşteki Kansız, bir süre sonra darbecilerin kont-
rolündeki uçakların Gölbaşı’nda konuşlu Polis 
Özel Harekât Başkanlığını vurduğunu aktardı.

“Ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına sahip 
çıkmak, halkın iradesini darbecilere karşı 
korumak için alanlara çıktıklarını” ifada eden 
Kansız, ilerleyen saatlerde Jandarma Genel 
Komutanlığı önüne geldiklerini dile getirdi.

Kansız, karargâhın etrafına zırhlı araçların 
konuşlandırıldığını, yaşlı bir kadının tanktaki 
askerleri ikna etmek için yoğun bir çaba sarf 
ettiğine şahit olduğunu, bir genci de “Bu ül-
kenin seçilmiş Başkomutanına uyun, yaptığı-
nız yanlış.” dediğini aktardı.

Karargâhın önündeki kalabalığın artmaya 
başladığı esnada bir yarbayın “Dağılın yok-
sa ateş edeceğiz.” şekilde kendilerini tehdit 
ettiğini söyleyen Kansız, bir süre sonra he-
likopterden bulundukları yere ateş edildiğini 
kaydetti.

Çok sayıda kişinin vurularak düştüğünü gör-
düğünü anlatan Kansız, “Darbecilerin kurşu-
nuyla vurulan rahmetli Akif ağabeyi benim 
aracıma getirdiler, bağırsakları dağılmıştı. 
Arabada bayrak vardı ona sardık. Hastane-
ye götürdük, burada bu şekilde vurulan çok 
sayıda kişi gördük. Oğlumun uyarısıyla om-

zumdan kanlar aktığını gördüm. Olayın şo-
kuyla yaralandığımı sonradan fark ettim. İki 
gün hastanede yattım. Sinirlere yakın olduğu 
için bazı şarapnel parçaları çıkarılmadı.” diye 
konuştu.

“Askerleri ikna etmek istedik”
Darbe girişiminde yer alan askerleri ikna et-
mek, demokratik tepkilerini dile getirmek dı-
şında bir amaçla hareket etmediklerini vurgu-
layan Kansız, Jandarma Genel Komutanlığı 
önündeki askerlerin kendilerine ateş etmele-
rine neden olacak bir tutum sergilemedikle-
rinin altını çizdi.

Türk milletine karşı darbe girişiminde bulu-
nan herkesten şikayetçi olduğunu söyleyen 
Kansız, davaya katılma talebinde bulundu.

Beyanının ardından müşteki Kansız’ın mah-
kemeye sunduğu olay gününe ait cep telefo-
nuyla çekilen görüntüler izlettirildi.

Görüntülerde, helikopterden sivillere ateş 
edildiği ve yaralıların hastaneye taşındığı an-
ların yer aldığı görüldü.

FETÖ’nün darbe 
girişimi sırasında 
Jandarma Genel 

Komutanlığı 
Karargahındaki 
eylemlere ilişkin 

davada, 15 Temmuz 
gazisi Ahmet Kansız, 
müşteki sıfatıyla olay 

günü yaşadıklarını 
anlattı.

15 Temmuz Gazisi Ahmet Kansız: 
“Cumhurbaşkanına Sahip Çıkmak 

İçin Alanlardaydık”
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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 
oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu; Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev 
sahipliğinde toplandı. Basına kapalı gerçek-
leşen toplantının ardından, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Sel-
çuk, komisyonun belirlediği yeni asgari ücret 
rakamını Bakanlığın Reşat Moralı Salonu’nda 
açıkladı.

Selçuk, buradaki konuşmasında, 1 Ocak 
2019 tarihinden itibaren geçerli olacak Asga-
ri Ücret Tespit Komisyonu’nun 6 Aralık’ta ilk 
toplantısını yaptığını hatırlattı. 

Komisyon üyelerince çok yoğun ve titiz bir 
çalışma yürütüldüğünü, ikinci toplantının 13 
Aralık’ta TİSK ev sahipliğinde, üçüncü toplan-
tının ise 20 Aralık’ta TÜRK-İŞ ev sahipliğinde 
gerçekleştirildiğini anlatan Selçuk, komisyo-
nun çalışmalarına katkılardan dolayı TÜRK-İŞ, 
TİSK ve tüm kamu temsilcilerine teşekkür etti.

Asgari ücret 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, 
net 2 bin 20 lira olarak belirlendi. 

Asgari Ücret 2 bin 20 TL Oldu
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Bölgesel Turist Rehberleri Odası’ndan, AA 
muhabirine yapılan açıklamada, Göbeklite-
pe’nin hem ülke hem de kent turizmi açı-
sından çok önemli bir yeri olduğunu anım-
satarak, ören yerinin Dünya Miras Listesi’ne 
alınması sayesinde bölgede bu yıl turizmde 
ciddi bir artış yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın, 2019’u 
“Göbeklitepe Yılı” ilan edildiğini açıklaması-
nın kendilerini çok memnun ettiğini vurgula-
yan Çoban, şunları kaydetti:

“2019 “Göbeklitepe Yılı” oldu. Bu hem Şan-
lıurfa hem de bölgemiz için mutlu ve umut 
verici bir gelişme. Biz turizmciler olarak çok 
heyecanlıyız. 2018 yılı turizm anlamında çok 
iyi geçti. Konaklama anlamında 1 milyona 
ulaştık, günübirlik ziyaret anlamında ise 4 

milyonu aştık. 2019 yılının “Göbeklitepe Yılı” 
ilan edilmesiyle Şanlıurfa, turizmde altın yılı 
yaşayacaktır. Hükümetimiz ve yetkililerin yü-
rüteceği çalışmalarla çok iyi bir yıl bizi bekli-
yor olacak. Bu anlamda kentte her anlamda 
yoğun bir çalışma yürütülmesi gerekiyor. Bu 
fırsatı en güzel şekilde değerlendirmeliyiz.”

Göbeklitepe
Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesinin kent 
merkezine 18 kilometre mesafedeki Ören-
cik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 
1963’te İstanbul ve Chicago üniversitelerin-
den araştırmacıların yüzey çalışmaları sıra-
sında fark edilen ören yerindeki kazılar, 50 
yılı aşkın süredir devam ediyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Mü-

zesince 1995’ten beri ortaklaşa yürütülen 
çalışmalarda, Neolitik döneme ait, boyları 3 
ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan, 
yabani hayvan figürlü “T” biçimli dikili taşlar 
bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8 ila 30 metre ça-
pında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dün-
yanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 
12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 
santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi 
çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Göbeklitepe, yaklaşık 6 yıl önce UNESCO 
Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınmış, tem-
muz ayında Bahreyn’de düzenlenen 42’nci 
Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda ise 
Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmişti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Turizmde 
2019 yılını “Göbeklitepe Yılı” olarak ilan ediyoruz” açıklaması, 

turizmciler tarafından sevinçle karşılandı.

Şanlıurfa Turizminde 
“Göbeklitepe Yılı” Sevinci
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Göbekli Tepe, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu’nun koruması altına alındı. Diyarbakır Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.09.2005 tarihli ve 422 

numaralı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildi.






