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EDİTÖRDEN

Sorumlu Yazı İșleri Müdürü: Ömer Arvas

Ömer ÇELİK
Tanıtım ve 
Medyadan Sorumlu
Genel Başkan 
Yardımcısı
Parti Sözcüsü

Yeni anayasa ile ilgili çalıșmalarımız 
devam ediyor

"AK Parti olarak biz, benim moderatörlüğümde 
yürüyen heyetle toplantılar yapıyoruz. Ayrıca 
Sayın Bașbakanımızla birlikte hem kendi siyasi 
heyetimizle hem de genișletilmiș bir akademik 
heyetle toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılarda 
üzerinde durduğumuz temel konular, özellikle 
temel hak ve hürriyetlerin düzenlenmesi konu-
sunda çeșitli kesimlerin, çeșitli bakıș açılarının 
ne șekilde değerlendirmeleri olduğu șeklindeki 
kanaatlerini alıyoruz. 

Ayrıca yargı bağımsızlığı ve yargı tarafsızlığı 
meselesinin yeni anayasada nasıl düzenle-
neceği konusu üzerinde de hassasiyetle duru- 
yoruz. Türkiye’deki tartıșmaları izale edecek, 
Türkiye’nin de önünü açacak yargı bağımsızlığı 
ve yargı tarafsızlığı kavramlarının, kuvvetler 
ayrılığı kavramlarının altını güçlü bir șekilde 
çizecek, evrensel standartlarda ve Türkiye’nin 
ihtiyaçlarını gözetecek șekilde nasıl düzenlene-
bileceğiyle ilgili arayıșımızı sürdürüyoruz. 
Nitekim, aynı șekilde denge, denetleme mese-
leleri Türkiye’de çok tartıșılıyor, bu denge de- 
netleme meseleleri konusunda evrensel stan-
dartları gözeten bir düzenleme ortaya çıkarmak 
istiyoruz. Bu konuda da hem siyasi çevre- 
lerden, hem akademik çevrelerden 
arkadașlarımızın bir araya geldiği pek çok farklı 
görüșleri dinliyoruz. 

Biz yeni anayasayı konușmak istiyoruz. Yeni 
anayasa için Türkiye’yi geleceğe tașıyacak yeni 
devlet ve toplum yazılımını olușturmak için var 
gücümüzle çalıșmalarımızı sürdürüyoruz."

ÖMER ÇELİK
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

AK PARTİ ADINA SAHİBİ

Türkiye Bülteni’nde yayınlanan yazı ve
fotograflar kaynak belirtilerek kullanılabilir.

www.akparti.org.tr
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"BEN BİR MELEĞİM"

AR-GE MERKEZLERİNDEKİ 
BULUŞ BİNİ GEÇTİ

Kadına yönelik șiddetle mücadelenin sembol ismi haline 
gelen 19 yașındaki Özgecan Aslan'ın hayatı, sonbaharda 
gösterime girmesi planlanan "Ben Bir Meleğim" filmine 
esin kaynağı oldu. Șiddete uğrayan kadınlara ithaf edilecek 
filmin gelirinin bir kısmı kadın derneğine bağıșlanacak

Türkiye'deki Ar-Ge merkezlerinde faaliyet gösteren 233 
firma, bin 22 bulușu patente dönüștürdü. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Ar-Ge merkezi belgesi 
alan ișletme sayısı geçen yılın sonunda 295'e çıktı. Bu 
merkezlerden 233'ü faaliyete geçti. Ar-Ge merkezlerinin 
istihdama katkısı da arttı. Söz konusu merkezlerde 
istihdam edilenlerin sayısı 24 bin 847'yi buldu.

YAŞLI AMA MUTLU 
İNSANLARIN KENTİ: SİNOP

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 yılında "en mutlu 
șehir" olarak açıkladığı Sinop, "İstatistiklerle Yașlılar, 
2015" verilerine göre de yüzde 18,1'lik oranla Türkiye'de 
yașlı nüfusun en yüksek olduğu il oldu.

TÜRKiYE AKTÜALiTE ATLASI



TÜRKİYE'NİN İLK İSLAMİ 
İLİMLER ENSTİTÜSÜ KURULDU

RIZA KAYAALP 
AVRUPA ŞAMPİYONU

Letonya'nın bașkenti Riga'da süren Avrupa Güreș Șampi-
yonası grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, șampiyon 
oldu. Șampiyonada final maçında Ukraynalı Oleksandr 
Chernetskyy ile karșılașan Türk güreșçi, skor 2-2 bera- 
bereyken rakibini tușla yenerek, altın madalya kazandı.

Türkiye'nin ilk İslami İlimler Enstitüsü, Pamukkale Üniversi- 
tesi bünyesinde kuruldu. Türkiye'de ilahiyat alanında 
yüksek lisans ve doktora eğitimi verecek ilk İslami İlimler 
Enstitüsü Pamukkale Üniversitesi bünyesinde faaliyet 
gösterecek.

BAHARIN MÜJDECİLERİ 
"KUŞ CENNETİ"NE GELİYOR

Türkiye'de kuș göç hareketlerinin en yoğun gözlendiği 
alanlardan biri olan İzmir Kuș Cenneti, Afrika’dan yaklașık 
10 bin kilometre yol katedip gelen kırlangıç, leylek, ibibik, 
mahmuzlu kızkușu, ebabil, çıkrıkçın, Akdeniz martısı gibi 
pek çok kuș türünü ağırlıyor. Bu arada yapılan son sayım-
da, İzmir Kuș Cenneti'nde 51 türden toplam 43 bin 434 su 
kușunun bulunduğu belirlendi. 



DANİMARKA'DA SIĞINMACIYA 
YARDIMA CEZA

"FİLİSTİN TOPRAK GÜNÜ"NÜN 
40. YIL DÖNÜMÜ

Danimarkalı çocuk hakları savunucusu Zornig ve eși, 
Suriyeli bir aileyi arabalarıyla tașıdıkları, onlara evlerinde 
kahve ve bisküvi ikram ettikleri ve tren biletlerini aldıkları için 
insan kaçakçılığı suçlamasıyla 45 bin kron (19 bin 280 lira) 
para cezasına çarptırıldı. 

Filistinlilerin, 1976'da İsrail tarafından topraklarına el konul-
masına karșı gösterdiği direnișin sembolü haline gelen 
"Toprak Günü", 40. yıl dönümünde etkinliklerle anıldı. 
Gazze'deki El-Ketibe Meydanı'nda Kudüs ve 
Kubbet-üs-Sahra'yı betimleyen maket ile resimlerin yer 
aldığı etkinliğe Gazzeli çocuklar ilgi gösterdi.

THE INDEPENDENT
SON KEZ BASILDI

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Independent 
26 Mart’ta son kez basıldı.  Son kağıt baskısıyla okuyucu-
larına veda eden gazete,  artık sadece internet üzerinden 
yayımlanacak. 

DÜNYA AKTÜALiTE ATLASI



“BOSNA KASABI”
KARADZİC'E 40 YIL HAPİS

Hollanda'nın Lahey kentindeki BM bünyesinde bulunan 
Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), 
Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic hakkında 40 
yıl hapis cezasına hükmetti. Radovan Karadzic'i 40 yıl 
hapse mahkum etmesi kurban yakınlarını memnun etmedi. 
Durușmayı takip etmek için Lahey'de bulunan kurban 
yakınları ve savaș mağdurları, Karadzic'in müebbet hapis 
cezası alması gerektiğini kaydetti.

OBAMA’NIN KÜBA ZİYARETİ

Küba'yı 88 yıl sonra ziyaret eden ilk ABD Bașkanı olan 
Obama, ülkenin ulusal kahramanı Jose Marti’nin anıtına 
çelenk bıraktı.

BM'DEN SOMALİ'DE
"GIDA SIKINTISI" UYARISI

Kenya'nın bașkenti Nairobi'de basın toplantısı düzenleyen 
Birleșmiș Miletler (BM) Somali İnsani Yardım Koordinatörü 
Peter de Clercq, 385 binin üzerinde Somalilinin șiddetli 
düzeyde gıda sıkıntısı çektiğini ve bu durum karșısında 
hemen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.



“DİYARBEKİRLİLERİN RIZASI 
HİLAFINA TEK BİR ADIM 
ATILMAYACAKTIR”
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așbakan Ahmet 
Davutoğlu, Diyar-
bakır tarihi Hasan 

Pașa Hanı'nda düzenlenen 
"Sur Bulușması" nda 
yaptığı konușmasına, 
Diyarbakır'ı, Sur'u, Diyar-
bakırlıları ve Ulu Cami'yi 
selamlayarak bașladı.

Bölgenin yeniden inșasına 
değinen Bașbakan Davutoğ-
lu, "Diyarbekirlilerin ve 
Sur'da yașayan vatandaș- 
larımızın rızası hilafına tek 
bir adım atılmayacaktır. 
Her șeyi sizlerle konușarak, 
sizlerle birlikte yapacağız. 
Sizinle istișare ederek, 
konușarak yapacağız ama 
Sur'u da bu haliyle, terö- 
ristlerin yıktığı, tahrip ettiği 
bu haliyle de bırakmaya-
cağız. En güzel șekilde inșa 
edeceğiz, yangın yerinde 
Allah'ın izniyle gül yetiștire-
ceğiz" dedi.

B
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CUMHURBAŞKANIMIZ 
ABD’DE

umhurbașkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan, ABD 

ziyareti sırasında Ameri-
ka Bașkanı Obama ile 
Washington’daki Beyaz 
Saray’da bir araya geldi. 

Görüșme ‘Nükleer Gü- 
venlik Zirvesi’ nedeni ile 
Beyaz Saray’da 54 liderin 
onuruna verilen yemeğin 
ardından gerçeklești. Baș- 
kan Obama, 54 lider 
arasında sadece Cumhur-
bașkanı Erdoğan ile 
görüștü. Görüșme yak- 
lașık 50 dakika sürdü. 

C

AK Parti Nisan 2016

        12-13



AK Parti Nisan 2016



AK Parti Nisan 2016

        14-15



AMERİKA’DA
CAMİ AÇTI

Merkezin yapıldığı araziye ilișkin, "Bu 
araziyle veya arsayla tanıșmam, 
oğlumun buradaki eğitim-öğretim 
yıllarında bir ABD seyahatinde bir 
ramazan iftarına davet etmiști. Ben 
de o konteynerin içerisinde oradaki 
25-30 kișiyle iftar yapmak suretiyle 
burayla tanıșmıștım" ifadesini kulla-
nan Cumhurbașkanı Erdoğan, o 
konteynerin böyle bir medeniyet 
merkezine dönüșmesinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbașkanı Erdoğan burada 
yaptığı konușmasının ardından, 
açılıșını yaptığı külliyede ilk Kuran-ı 
Kerim'i okudu.

Cumhurbașkanı Recep Tayip Erdoğan, 
Maryland'daki, Türk-Amerikan Kültür ve 
Medeniyet Merkezi (Amerika Diyanet 
Merkezi) açılıș töreninde, merkezin tüm 
Müslümanlara hayırlı olması temennisinde 
bulundu ve açılıșını yaptı.

AK Parti Nisan 2016



Bașbakan Ahmet Davutoğlu, Beyoğlu'ndaki terör saldırısının doğrudan 
insanı hedef aldığını belirterek, "Hiçbir ayrım gözetmeden doğrudan 
insanı hedef alan menfur saldırıyı gerçekleștiren canileri, onları 
böyle insanlık dıșı bir eyleme azmettiren ve destekleyen her türlü 
ihanet odağını ülkem, milletin ve hükümetim adına lanetliyorum" 
dedi.

Taksim’de terör örgütü DAEȘ tarafından gerçekleștirilen 
hain saldırı dört kișinin ölümüne sebep oldu. 

HEP BERABERİZ
VE

BİZ BURADAYIZ

AK Parti Nisan 2016
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Tarihi boyunca insanlık dıșı pek çok 
eylemin faili olan kanlı terör örgütü PKK, 
son dönemde, silahlı ve bombalı 
saldırılarla sivilleri katletmesinin neden 
olduğu tepkiyi bertaraf etmek ve karșı 
karșıya kaldığı olumsuzlukları gidermek 
amacıyla eylemlerinin farklı alt birimle- 
rince üstlenilmesi yoluna gidiyor. Son 
olarak 13 Mart’ta Ankara’da 
gerçekleșen bombalı saldırının faili olan 
PKK, saldırıyı alt bir örgütünün üstlen-
mesi ile bu durumu açıkça gösterdi.

Bașbakan Ahmet Davutoğlu, eși Sare 
Davutoğlu ile Ankara'da, 13 Mart'ta 
terör saldırısının meydana geldiği alana 
karanfil bıraktı. Bașbakan Davutoğlu, 
karanfiller arasında yer alan Türk 
bayrağını da yerden alıp öperek bankın 
üzerine koydu. 
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BOSNA HERSEK DÜNYAYA 
"TÜRKİYE"Yİ 
HATIRLATTI



Bosna Hersek'in bașkenti 
Saraybosna'nın en önemli 
sembollerinden Vijecnica 
Kütüphanesi, Türkiye ve 
Belçika'daki terör saldırıları 
sonrası Türk ve Belçika bay-
raklarının renkleriyle ıșıklan- 
dırıldı.
    
Saraybosna Belediyesi'nin aldığı 
kararla, son dönemde terör saldırıları-
na maruz kalan Türkiye ve Belçika'ya 
destek olmak amacıyla "Saraybos-
na'nın hafızası" olarak nitelendirilen 
tarihi kütüphane binası, iki ülke 
bayraklarının renklerine büründü.

AK Parti Nisan 2016



PAKİSTAN’DA 
LUNAPARK’A  TERÖR SALDIRISI

Pakistan'ın Pencap eyale-
tinin bașkenti Lahor'da bir 
lunaparkta düzenlenen ve 70 
kișinin hayatını kaybetme- 
sine neden olan saldırıyı 
üstlenen Cemaat-ul Ahrar 
örgütü, geçen yılın aralık 
ayından bu yana beșinci 
saldırısını gerçekleștirmiș 
oldu.
    
Örgüt, 2014'te Pakistan Tali- 
banı'ndan (TTP) ayrılarak kurul-
muștu. Ancak, geçen yıl DAEȘ 
ile bağlantısını reddeden örgüt, 
tekrar TTP çatısı altına girerek, 
saldırılarını Pakistan Talibanı ile 
organize ettiğini açıklamıștı.

AK Parti Nisan 2016
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TERÖR BELÇİKA’DA 

Terör saldırılarının ardından 
ülkede olağanüstü güvenlik 
tedbirleri uygulanıyor. Tüm 
sosyal etkinliklerin iptal 
edildiği ülkede okullar, 
alıșveriș merkezleri, sine-
malar ve tiyatrolar kapatıldı.
    
Belçika Federal Savcılığı, 
gazetecilerden soruștur-
manın seyrini tehlikeye 
sokmaması amacıyla Brük-
sel'deki saldırılara ilișkin bilgi 
paylașımından kaçınmalarını 
istedi. Savcılığın talebine, 
ülkenin en çok satan Le Soir 
gazetesinden olumlu yanıt 
geldi. Le Soir gazetesi, inter-
net sitesinde savcılığın 
talebine atıfta bulunarak, "Bu 
nedenle süregelen 
sorușturmaya ilișkin haber 
yayınlamayacağız" ifadesi 
kullanıldı.

AK Parti Nisan 2016

Belçika'nın bașkenti Brüksel'de, Brüksel Zaventem Havalimanı'nda ve 
Maelbeek metro istasyonunda düzenlenen terör saldırılarında 34 kiși 
öldü, 130'dan fazla kiși yaralandı.
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SİZLER 
BAŞIMIZIN
TACISINIZ

așbakan Ahmet Davutoğlu, Çankaya 
Köșkü'nde șehit yakınlarıyla yemekte bir araya 
geldi. Bașbakan Davutoğlu, burada yaptığı 

konușmasına, güzel vatanın bekası için canlarını veren 
șehitleri yad ederek bașladı.

Bașbakan Davutoğlu, șehit ve gazilerin değerli 
emanetleriyle Cumhuriyetin bașkenti Ankara'da, Anka-
ra'nın kalbi Çankaya'da bir arada olmanın yüreklere 
genișlik ve sürur verdiğini ifade etti. 

Șehitlerin emanetlerini bașlarının tacı, bıraktıkları vatanın 
ise bütün hayatın amacı olduğunu vurgulayan Davutoğ-
lu, șunları kaydetti: "Sizler bașımızın tacısınız. Allah 
acılarımızdan nemalananlara kandan beslenenlere 
ülkemiz üzerinde karanlık planlar yapanlara fırsat 
vermesin. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. 
Bu semalardan al bayrağımızı eksik etmesin. Ezan-ı 
Muhammedi'yi daim ve baki kılsın” dedi.

B
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DÜNYAYI İYİLİK
DEĞİŞTİRECEK!
Diyanet İșleri Bașkanı Mehmet Görmez, Haliç 
Kongre Merkezi'nde Cumhurbașkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleștirilen 
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) "Uluslararası 
İyilik Ödülleri Töreni"nde yaptığı konușma-
da, "İyilik varlık, kötülük yokluktur. 
Kötülük, kötünün șahsında varlık kazanır 
ama iyilik iyiler olmasa da vardır" dedi. 

PKK'ya yönelik operasyonlarda yaralı silah 
arkadașının üzerine yatarak siper olan 
Jandarma Uzman Çavuș İsmail Ertem ise 
ödülünü Diyanet İșleri Bașkanı Görmez'den 
aldı. Ödülü almak için sahneye çıkan Ertem, 
bașta Cumhurbașkanı Erdoğan olmak üzere 
salondaki herkes tarafından ayakta alkıșlandı. 
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Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbașkanlığı 
Külliyesi'nde düzenlenen "Devlet Övünç Madalyası ve 
Beratı Tevcih Töreni"nde konuștu. 

Cumhurbașkanı Erdoğan, "Emin olunuz șehitlerimizin 
ruhlarını muazzep edecek, gazilerimizin yüreğini bur- 
kacak hiçbir adımın atılmasına izin vermedik, vermeye-
ceğiz." dedi.

Cumhurbașkanı Erdoğan, tören sonrası șehit ve gazi yakın-
ları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, 2015 yılında Șah 
Fırat operasyonunda șehit olan Halit Avcı'nın uyuyakalan 
bir yașındaki oğlu Mustafa Alp Avcı'yı kucağında tașıdı.

GAZİLERİMİZİN 
YÜREĞİNİ BURKACAK 
HİÇBİR ADIMIN 
ATILMASINA İZİN VERMEDİK

AK Parti Nisan 2016



İKİ DOST VE KOMŞU 
HALKIN BİRLİKTELİĞİNİ 
DÜNYAYA GÖSTERMİŞ OLDUK
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așbakanlık İzmir 
Ofisi'nde gerçeklești- 
rilen Türkiye-Yunanistan 

4. Yüksek Düzeyli İșbirliği Kon-
seyi Toplantısına Bașbakan 
Ahmet Davutoğlu ve Yunanistan 
Bașbakanı Aleksis Çipras 
katıldı. 

İzmir'in Anadolu'nun Ege'ye uzanan 
kapısı, Akdeniz'e uzanan penceresi 
ve Yunanistan'a en yakın noktadaki 
bir kenti olduğunu belirten Bașba-
kan Davutoğlu, "Burada dostluk 
mesajlarımızı, iyi komșuluk me- 
sajlarını, Ege'yi, bir huzur ve refah 
bölgesi yapma irademizi birlikte 
sergilemiș ve deniz arasındaki iki 
dost ve komșu halkın birlikteliğini 
dünyaya göstermiș olduk" diye 
konuștu.

Toplantı sonrası, Bașbakan Da- 
vutoğlu ve Aleksis Çipras Kadınlar 
Günü dolayısıyla kendilerini takip 
eden kadın gazetecilere gül verdiler.

B
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CUMHURBAŞKANIMIZ AFRİKA’DA
HER GİTTİĞİ YERDE YENİ BİR HAYRANI OLUYOR

Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fildiși 
Sahili, Gana, Nijerya ve Gine’ye gerçekleștirdiği 
ziyaretler kapsamında birçok anlașmaya imza 
atıldı. Ziyareti esnasında Cumhurbașkanı 
Erdoğan eși Emine Erdoğan ile birlikte, TİKA’nın 
bu ülkelerde yapmıș olduğu hizmetleri yerinde 
inceledi.

Cumhurbașkanı Erdoğan, Afrika’nın ekonomik 
olarak zor günler geçirdiğine değinerek, 
“Refahın ve zenginliğin uluslararası alanda 
adaletli bir șekilde paylașılmadığı, dünyanın 
kuzeyiyle güneyi arasındaki dengesizliğin 
azaltılmadığı bir ekonomik sistemin 
sürdürülebilir olma șansı yoktur. Son küresel 
kriz bunu açık bir șekilde ortaya koyuyor" 
dedi.

Ziyaretin en çok ilgi çeken anı ise, Gine Devlet 
Bașkanı Alpha Conde ile ortak basın toplantısı 
düzenleyen Cumhurbașkanı Erdoğan’ın, 
Conde'nin doğum günü olduğunu belirterek, 
kendisine anlamlı bir doğum günü müjdesi 
vermesi oldu.

İBB'den 50 Otobüs Yedek Parçalarıyla 
Birlikte Gine'ye Hediye

Cumhurbașkanı Erdoğan, İstanbul Büyükșe-
hir Belediyesi'nin Gine Bașkenti Konakri'ye 50 
tane otobüsü yedek parçalarıyla birlikte 
hediye edeceğini açıkladı, Gine'den İstanbul'a 
gelecek bir heyetin de teknik eğitimden geçiri-
leceğini ifade etti. Cumhurbașkanı Erdoğan'ın 
bu sözleri salonda bulunanlar tarafından 
ayakta alkıșlanırken, Devlet Bașkanı 
Conde'nin sempatik tavırları ve Cumhur-
bașkanı Erdoğan'a sarılması dikkat çekti.
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Cumhurbașkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 18 Mart Șehitleri Anma 
Günü ve Çanakkale Deniz 
Zaferi'nin 101. yılı dolayısıyla 
Çanakkale 18 Mart Stadyumu'nda 
düzenlenen törene katıldı.  Tören-
de, Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi 
Timi "Türk Yıldızları" gösteri 
uçușu yaptı.

Cumhurbașkanı Erdoğan, 
konușmasından önce, öğrenciler 
tarafından yapılan, illerin yer aldığı 
Türkiye haritası șeklindeki 
yap-boz’da boș bırakılan "Vatan 
coğrafyasının tek eksik parçası 
Çanakkale" kısmını tamamladı. 
Kürsüye alkıșlarla çıkan ve 
platformdan stadyumdaki 
vatandașları selamlayan Cumhur-
bașkanı Erdoğan, "Çanakkale 
geçilmez destanı ile düșmana 
'dur' diyen Çanakkale Boğazı, 
Çanakkale 1915 Köprüsü ile 
Cumhuriyetin inșallah yüzüncü 
yılından geçecek" dedi.

ÇANAKKALE
GEÇİLMEZ

“

”

AK Parti Nisan 2016



MEHMETÇİK 
SİLOPİLİ ÇOCUKLARLA 
MAÇ YAPTI
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Hakkari Yüksekova'da 
PKK'ya yönelik operasyon 
yürüten güvenlik güçleri, 
Dilekli köyünde ihtiyaç 
sahibi ailelere gıda yardımın-
da bulundu ve çocuklarla 
oynadı. Kadın subaylar da 
bahçedeki kız çocukları ve 
anneleri ile yakından ilgilen-
di. Kadınlar ve kız çocuk-
larıyla sohbet eden ve 
sıkıntıları olup olmadığını 
soran görevliler, yardım 
kolilerinin tașınmasına da 
yardımcı oldu.

ÇOCUKLARLA OYNAYIP 
AİLELERE YARDIM DAĞITTILAR
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Ailelerinden uzakta görev yapan
Özel Hareket Polisleri, 
bölgedeki çocuklarla 
yakından ilgileniyor.
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Yardımların dağıtımı sırasında bölgede görevli olan 
komutan, üșüyen bir çocuğun ellerini eline alarak ısıttı.

Bölgede sokağa çıkma yasağının 
sona erdiği yerlerde, asker 
vatandașlara gıda yardımı götürdü. 
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Kırsaldaki saldırılarını șehirlere 
tașıyan terör örgütü PKK men- 
suplarına yönelik operasyonlarla 
teröristlerden arındırılan Șırnak'ın 
Silopi ilçesinde, Mehmetçik, 
gençlerin Türk bayrağı astığı mey-
danda çocuklarla maç yaptı.

MEHMETÇİK 
SİLOPİLİ 
ÇOCUKLARLA 
MAÇ YAPTI
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umhurbașkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla önce Türk Metal 
Sendikası Kadın İșçiler 21. Büyük 

Kurultayı’na katıldı ardından Cumhurbașkanlığı Külliye-
si'nde bir resepsiyon verdi. Resepsiyona yașam 
hikayeleri ve bașarılarıyla Türkiye’nin gündeminde yer 
alan kadınlar katıldı. 

Cumhurbașkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona, 
aralarında vali, rektör, temizlik görevlisi, polis, köy 
korucusu, garson ve sporcunun da yer aldığı yaklașık 
250 kadın davetli katıldı.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 
kutlayan Cumhurbașkanı Erdoğan, "Anne olarak, eș 
olarak, kardeș olarak, evlat olarak, hepsinden önce 
ve en önemlisi nisa olarak yani insan olarak 
hayatımızın ayrılmaz parçası olan kadınlarımızı 
temsilen sizlere teșekkür ediyorum. Çünkü sizler 
olmasaydınız, sizlerin fedakarlığı, emeği, sevgisi, 
gayreti, mücadelesi olmasaydı insanoğlu olmazdı" 
diye konuștu. 

Türkan Harmankaya
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"FEDAKAR KADINLAR" CUMHURBAŞKANLIĞI 
KÜLLİYESİ'NDE

86 yașındaki Meziyet 
Coșkun, bașbakanlığı 
döneminden bu yana 
Cumhurbașkanı Erdoğan 
için yazdığı șiirleri sundu.

MEZİYET NİNE

Evlat edindiği engelli 
Enes'e yıllardır bakan 
Konyalı Türkan Harman-
kaya.

Milli boksör Șennur Demir, 
Ocak ayında İzmir'de 
düzenlenen Celal Sandal 
Türkiye Bayanlar Boks 
Șampiyonası'nda 81 kiloda 
Büyükler Türkiye 
Șampiyonu oldu. 

ŞENNUR DEMİR

C



İlk uçușunu henüz 12 
yașındayken yaparak 

Türkiye'nin ilk kadın 
akrobasi pilotu olmanın 

gururunu yașayan 
Eskișehirli Semin Öztürk.

Semİn ÖZTÜRK

SİNEM AYDEMİR

HÜLYA DURMAZ

Kabin memuru Sinem 
Aydemir, İstanbul-Hong 

Kong seferini yapan 
uçakta nefessiz kalan bir 

bebeğe ilk müdahaleyi 
gerçekleștirerek hayata 

kalmasına yardımcı oldu.

Hülya Durmaz, Bursa'da, 
ambulans sürücülüğü 

yapmakta.
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"KADIN HAYATTIR" "KADIN HAYATTIR" 
Bașbakan Ahmet Davutoğlu, 
Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığınca, Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla İstanbul 
Kongre Merkezi'nde düzenle-
nen "Kadın Hayattır" 
bulușmasında katılımcılara 
hitap etti.

Bașbakan Davutoğlu, 
"Hayatın kaynağı, rahmetin, 
merhametin, șefkatin, 
zarafetin, nezaketin sem-
bolü kadınlarımız. Feda-
karlığın sembolü șehit 
annelerimiz, șehit eșle- 
rimiz. Kadın onurunun sem-
bolü haline gelmiș Özge-
canımızın değerli ailesi. 
Bütün verdiğim çabalarda, 
gayretlerde hep yanımda 
olmuș değerli eșim, salonu 
dolduran değerli kadın-
larımız hepinizi saygıyla, 
muhabbetle selamlıyorum" 
dedi.

"Ne güzel söylemiș rahmetli 
Erdem Beyazıt, 'Kadınlar 
bilirim ülkeme ait/Yürekleri 
Akdeniz gibi geniș, soluğu 
Afrika gibi sıcak' ülkemin 
kadınlarına selam olsun" 
diyen Davutoğlu, gönül 
coğrafyasının kadınlarını 
selamladığını söyledi.
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SAVAŞ MAĞDURU KADINLAR
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Suriye’de rejim güçleriyle muhalifler arasında 2011 yılında bașlayan çatıșmalarda bugüne kadar 
milyonlarca Suriyeli vatanlarını terk etmek zorunda kaldı. Suriye ile 911 kilometrelik sınırı bulunan 
Türkiye, geçen yaklașık 5 yıllık süreçte tarihi, kültürel bağları bulunan Suriyeliler’e ilk ve en çok kucak 
açan ülke oldu. Yașanan çatıșmaların geçmișteki tüm savașlarda olduğu gibi en büyük mağdurlarını 
kadınlar ve çocuklar olușturdu. Birleșmiș Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre hali 
hazırda Türkiye’de misafir edilen 2 milyon 715 bin mültecinin yüzde 49.2’sini kadınlar olușturuyor. 
Dünyanın bir çok yerinde kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlamaya hazırlanırken savașın 
mağduru Suriyeli kadınlar vatanlarından, evlerinden, kimisi ise yakınlarından uzak kalmanın buruk-
luğunu yașıyor.
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DÜNYANIN  "EN ÇARESİZ ANNELERİ" GİNE'DE

Dünyanın en yoksul ülkelerinden birisi olan Batı Afrika'daki Gine'nin bașkenti Konakri, 21. yüzyılda 
yașam koșullarının zorluğu bakımından "insanlığın ayıbı" olarak nitelendiriliyor. Anneler, "hayat-
larının kendilerininkinden daha güzel olmasını" dileyerek bebeklerini Konakri'ye gelen 
yabancılara yurt dıșına götürmeleri için veriyor.
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FİLİSTİNLİ KADINlar EKMEĞİNİ 
TAŞTAN ÇIKARIYOR
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İsrail'in Gazze Șeridi'ne yönelik saldırılarında enkaza dönen binalar 
Filistinli kadın Cihad Ebu Muhsin için geçim kaynağı oldu. Muhsin, İsrail 
uçaklarının yerle bir ettiği binaların moloz yığınları arasında taș toplayıp 
eșeğinin çektiği arabaya yükleyerek yeniden dönüșüm fabrikalarına 
götürüyor. Günlük kazancı 5 dolar olan Cihad Ebu Muhsin, hasta eși ve iki 
çocuğunun temel ihtiyaçlarını karșılamakta güçlük çekiyor.
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AVRUPA'DAKİ
SIĞINMACI KRİZİ
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Daha iyi bir yașam umuduyla Batı Avrupa ülkelerine ulașmanın hayalini kuran sığınmacıların 
"umuda yolculuğu" alınan son kararların ardından Balkanlar'da son buluyor. Yunanistan'ın 
Makedonya sınırındaki İdomeni kasabasında bulunan kampa gelen binlerce sığınmacının 

bekleyiși sürüyor.
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ABD'de faaliyet gösteren "Suriye İçin Amerikan 
Yardım Koalisyonu" tarafından, yaklașık 3 milyon 
Suriyeli sığınmacıya kucak açan Türkiye'ye "İnsani 
Yardım Ödülü" verildi.

ABD merkezli yardım kurulușunun üçüncüsü 
düzenlenen "Yıllık Olağan Akșam Yemeği"nde 
insani yardım ödülünü Türkiye Cumhuriyeti devleti 
adına Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç aldı. 

Gecede dünyada en fazla Suriyeli sığınmacıyı 
ağırlayan Türkiye’nin yaptığı yardımların unutulma- 
yacağı vurgulandı. On üç farklı Suriyeli sivil toplum 
kurulușunun bir araya gelerek olușturduğu Suriye 
İçin Amerikan Yardım Koalisyonu, gecede, iç 
savaștan dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan 
Suriye halkına ulaștırmak amacıyla yardım topladı. 

ABD'DEKİ 
SURİYELİLERDEN
TÜRKİYE’YE 
İNSANİ YARDIM 
ÖDÜLÜ
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“GÖRDÜĞÜM
EN İYİ KAMP”
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ABD Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, beraberinde ABD'nin Ankara 
Büyükelçisi John Bass, Georgia Senatörü David Perdue, Kuzey Carolina Senatörü 
Thomas Tillis’in yanı sıra rock müzik grubu "U2"nin solisti Bono ile Gaziantep'in Nizip 
ilçesindeki Suriyeli sığınmacıların yașadığı çadır kenti ziyaret etti.

ABD halkı adına teșekkür eden Graham, "Sizlere bu konuda daha fazla yardımın sağlanması 
için hem meslektașlarımızla hem de vatandașlarımızla görüșmeler yapacağız. Tüm dünyanın 
katılması gereken bir hizmeti Türkiye burada yürütmekte. Uluslararası yardımlarıyla ün 
kazanan müzisyen Bono da bizimle beraber. Kendisi dünyayı geziyor ve bize gördüğü en iyi 
kampın burası olduğunu söyledi" diye konuștu. Heyette yer alan "U2"nin solisti Bono, 
Suriyeli çocuklara kısa bir dinleti sundu
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YAVUZ SULTAN SELİM 
KÖPRÜSÜ'NDE SON 
TABLİYE KAYNADI

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne son tabliyenin yerleștirilmesi töreninde son 
kaynağı, Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bașbakan Ahmet 
Davutoğlu birlikte yaptı. 

Törende konușma yapan Bașbakan Davutoğlu, bir gurur tablosu ile karșı 
karșıya olunduğunu dile getirerek, emeği geçenlere ve bu tür projelere 
öncülük eden Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk milleti adına 
teșekkür etti.

Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, 29 Mayıs 2013'te temeli 
attıkları gün birilerinin "Olmaz canım" dediklerini anımsatarak, șöyle 
konuștu: "Hele hele Gezi olayları bașladığı zaman 'İște bu iki tane 
beton yığınıyla kalır' diyorlardı. Bunlar yazıldı, çizildi, hatta hatta 
buralara kadar zahmet edip geldiler, denizde gösteriler yaptılar. Ama 
onlar onu yaparken biz dedik ki 'hayır.' Biz bunları birleștireceğiz. İște 
hemen sağ tarafımız Karadeniz ve boğazdayız, Marmara'ya 
açılıyoruz" dedi.
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Türkiye’de kullanıma sunuldu.



TaŞERON
İŞÇİLERİN
KAMUDA
İSTİHDAMI

720
bİN KİŞİ
Kamu idareleri, belediyeler ve il özel idarelerindeki yaklașık 720 bin asıl ve 
yardımcı iș yapan tașeron personel düzenleme kapsamında bulunuyor

Tașeronlar kamuda “özel sözleșmeli personel” pozisyonunda istihdam edilecek

3’er yıllık sözleșme yapılacak

Kamuya geçiște sınav yapılacak

Devlet memurluğuna atanmak için aranan șartları tașıyacak

Emekli aylığı almaya hak kazanmıș tașeron ișçi düzenlemeden yararlanamayacak

Personelin 1 Kasım 2015’ten önce ișe girmiș ve halen çalıșıyor olması gerekecek

Mevcut ücreti  üzerinden maaș alacak

Aynı iși yapmaya devam edecek

Kamuda tam zamanlı çalıșanlar düzenlemeden yararlanacak

Mali haklar toplu sözleșmeyle belirlenecek

Kamuya geçtikten sonra emeklilik sisteminde 4/A kapsamında değerlendirilecek
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"SECCADENİ AL, KALEYE GEL"

Erzurum'da "Secca-
deni al, kaleye gel" 
projesiyle kentin 
düșman ișgalinden 
kurtulușunun 98. yıl 
dönümünde tarihi 
kalede sabah namazı 
kılındı.
 
Evlerinden seccade-
lerini getiren yaklașık 
3 bin kiși, Kale Mes-
cidi ve Tepsi 
Minare'nin bulunduğu 
alanda Kur'an-ı Kerim 
tilaveti dinledi. Kar 
yağıșına aldırıș etme- 
yerek saf tutan 
vatandașlar, edilen 
dualara hep birlikte 
"amin" dedi.
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İSRAİL'İN İHLALLERİNE KARŞI 
"KİTAP OKUMA ZİNCİRİ" 
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Gazze'de onlarca Filistinli genç, Batı Șeria ve Kudüs'te İsrail 
ihlallerine karșı bașlayan halk ayaklanmasına destek için bir araya 
gelerek kitap okuma etkinliği düzenledi.

"Gazze Okuyor" etkinliği çerçevesinde Gazze limanında toplanan 
Filistinli gençler, İsrail'in Batı Șeria ve Kudüs'teki ihlallerine karșı 
bașlayan halk ayaklanmasına desteklerini ifade etmek için kitap okuma 
zinciri olușturdu.

Organizatör Mecdi Selim, "Bu etkinlik, 13 Ekim'de İsrail askerleri 
tarafından öldürülen Filistinli Baha Ilyan'ın her Filistinlinin evine 
kitap girmesini öngören vasiyetinin bir parçasıdır. Direniș 
gençliğinin fikri yapısının olușturulması ve ișgalci İsrail'in ürettiği 
hatalı anlayıșların düzeltilmesinde okumanın önemi büyüktür" 
dedi.
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GÜNEY AFRİKA’NIN İLK MÜSLÜMAN
DOKTORU BİR OSMANLI TORUNU

Osmanlı-Afrika ilișkileri uzmanı Halim Gençoğlu tarafından yürütülen 
araștırma, Güney Afrika'nın ilk Müslüman doktorunun, Sultan Abdülaziz 
Han tarafından bölgeye gönderilen din alimi Ebubekir Efendi'nin torunu 
Muhammed Șükrü Efendi olduğunu ortaya çıkardı.

Cape Town Üniversitesi tarafından internet sitesinden duyurulan araștırma sonucu ülkede büyük 
yankı uyandırdı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gençoğlu, Ebubekir Efendi'nin Osmanlı döneminde Güney 
Afrika'daki Müslümanlar arasındaki ihtilafları çözmek ve onlara İslami ilimleri öğretmek amacıyla 
görevlendirildiğini belirti. Gençoğlu, Ebubekir Efendi'nin torunu Șükrü Efendi'nin ise 1935'te 
Cape Town Üniversitesine kayıt yaptırdığını, 1942'de genel cerrahi uzmanlığı hekimlik 
diplomasını aldığında ülkenin ilk Müslüman doktoru olarak tarihe geçtiğini söyledi.

AK Parti Nisan 2016



"İSTANBUL'UN GÖZÜ"NE 
ABD'DEn anlamlı ödül
Foto muhabiri Ara Güler’in hayatını ve fotoğraflarını konu alan "İstanbul’un Gözü" adlı belgesel 
film, dünyadaki ilk gösteriminin yapıldığı Washington DC Bağımsız Film Festivali'nde tüm kate-
gorilerdeki yapımlar arasında "en iyinin iyisi" seçildi.

Festivalde belgesel kategorisinde yer alan "İstanbul'un Gözü" (The Eye of Istanbul) adlı film, uzun metraj, 
animasyon, kısa film gibi kategoriler de dahil, yarıșan tüm filmler arasında "en iyinin iyisi" (best of best) ödülüne 
layık görüldü.

Foto muhabiri Ara Güler’in hayatını ve fotoğraflarını konu alan "İstanbul’un Gözü" adlı belgesel 
film, dünyadaki ilk gösteriminin yapıldığı Washington DC Bağımsız Film Festivali'nde tüm kate-
gorilerdeki yapımlar arasında "en iyinin iyisi" seçildi.

Festivalde belgesel kategorisinde yer alan "İstanbul'un Gözü" (The Eye of Istanbul) adlı film, uzun metraj, 
animasyon, kısa film gibi kategoriler de dahil, yarıșan tüm filmler arasında "en iyinin iyisi" (best of best) ödülüne 
layık görüldü.
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"GABRA" 
CANNES'A DAVET EDİLDİ

Yönetmenliği Hakkı Görgülü'nün üstlendiği, Türkiye'ye sığınan Suriyeli kızın hayat mücadelesini 
anlatan "Gabra", Cannes Film Festivali'nin kısa film bölümünde gösterilmek üzere "Cannes Short 
Film Corner"a davet edildi.

Suriye'deki savașta tüm ailesini kaybeden ve Türkiye'ye sığınan bir kızın hayat mücadelesini anlatan, 2015 
yılında "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" yarıșmasında senaryo birinciliği ödülü 
alan "Gabra", 2016 Cannes Film Festivali'nin binlerce kısa filmin bașvurduğu "Cannes Short Film Corner" 
bölümünde gösterilecek.
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AK Parti Genel Bașkanı ve Bașbakan Ahmet Davutoğlu, AK 
Parti Genel Merkezi’nde, "Piri Reis'ten Katip Çelebi'ye 

Osmanlı’nın Dünyaya Bakıșı" konulu harita sergisinin açılıșını 
yaptı. Sergiyi gezen Bașbakan Davutoğlu, haritalar hakkında bilgi 

aldı.

Pîrî Reis’ten Kâtip Çelebi’ye uzanan 16. ve 17. yüzyılları kapsayan  haritalardan 
yola çıkılarak düzenlenen  sergide Osmanlı’nın dünya’ya bakıșı, evreni 

algılayıșları yansıtıldı.

Piri Reis'ten Katip Çelebi'ye uzanan ve 16-17. 
yüzyılları kapsayan dönemdeki haritalardan yola 
çıkılarak hazırlanan sergide 43 harita yer aldı. 
Serginin açılıș töreni AK Parti Genel Merkezi’nde 
bulunan çok amaçlı salonda yapıldı.

"PİRİ REİS'TEN  KATİP ÇELEBİ'YE 
OSMANLI'NIN 
DÜNYAYA 
BAKIŞI"
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Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında AK Parti Kadın Kolları, Diyarbakırlı kadınların zor 
günlerinde yanlarında olma düșüncesi ile yola çıktı. Diyarbakır Bulușması çerçevesinde; AK Parti 
Kadın Kolları, 'Gönül Dilimiz Türkiye' sloganı ile ‘’Dil’den Değil, Dıl’dan Konușmaya Geldik’’ 
diyerek; bașta șehit ve terör mağduru ailelerle bir araya gelerek bundan sonraki projelere yön 
çizmeyi hedefledi.

Dr. Sare Davutoğlu’nun katılımlarıyla ve AK Parti Kadın Kolları Genel Bașkanı Sayın L. Selva 
Çam' ın öncülüğünde; kadın gazeteciler ve AK Parti kadın milletvekillerinden olușan bir 
heyetle 'Diyarbakır Bulușması' gerçeklești. 

Dr. Sare Davutoğlu’nun sık sık vatandașlarla bir araya geldiği ‘Diyarbakır Bulușması’ 
renkli görüntülere sahne oldu.
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ONLAR 
YAKIP YIKIYORLAR 
BİZ İSE YAPIYORUZ
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AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı Ayhan Sefer 
Üstün Yeniden İhya ve İnșa süreci kapsamında 
Ağrı’da bir takım ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretler kapsamında, Ağrı İli, Patnos ve Hamur 
ilçelerinde temaslar gerçekleștiren Üstün, sivil 
toplum temsilcileriyle bölgenin sorunlarını 
masaya yatırdı. 

Üstün ziyaretlere ilișkin; ‘Partimiz ve Hüküme-
timizin bölgenin yeniden ihya ve inșası 
sürecinde bașlattığı seferberliğin ve ziyaret-
lerin bir parçası olarak Ağrı’daydık. Ağrı 
ziyaretimiz kardeșliğimizi daha da pekiștirdi. 
6-7 Ekim olaylarında PKK’lıların hunharca 
yaktığı Patnos Belediyemizi de ziyaret 
ettik. Onlar sadece yakıp yıkıyorlar, biz 
ise yapıyoruz, inșa ediyoruz. Aramızdaki 
fark gece ile gündüz gibi’ dedi.
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hükümet 3 aylık 
vaatlerİNİ tamamladı

64. Hükümet’in eylem planı kapsamında gerçekleștirilmesi planlanan 3 
aylık vaatlerin tümü 90 günde tamamlandı

Ekonomik ve Sosyal Politikalar

3 AYLIK VAATLER

29

Gençlik

10

Tarım

5

TOPLAM

44 VAAT
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YAVUZ SULTAN SELİM
KÖPRÜSÜNDE İLK SÜRÜŞ 
Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bașbakan Ahmet Davutoğlu, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü'nde son tabliyenin yerleștirilmesi törenine katıldı. Cumhurbașkanı Erdoğan, 
Bașbakan Davutoğlu ile birlikte bindiği makam aracını tören alanından köprünün çıkıșına 
kadar kullandı.


