AK PARTİ
HATAY

EDİTÖRDEN
Sevgili Ak Gönüllüler;
Ak Parti,16 Nisan referandumu ile birlikte Türkiye’de demokratik düzenin oluşturulması
adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin
sağlayacağı faydaların bilincinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne (TBMM) kanun teklifini sundu.
26 maddeden oluşan bu kanun teklifinde, seçim
ittifakı, seçim güvenliği ve mahalli idareler seçimlerine yönelik düzenlemeler yer almaktadır.
Bu kanun teklifinin TBMM’i tarafından
onaylanması ile birlikte seçimlerin daha özgür,
adil ve eşit bir şekilde yapılmasının önü açılmıştır.
Sunulan kanun teklifinin ruhunu ve gerekçesini bizim milli mutabakatımız, bu milli
mutabakatın ruhunu da 15 Temmuz şuuru aynı
zamanda Yenikapı ruhu oluşturuyor.
Millete hizmete adanmış 16 yılı geride
bıraktık. 14 Ağustos 2001’de “Aydınlığa Açık Karanlığa Kapalı” diyerek heyecanla çıktığımız bu
yolda, 6 genel seçim, 3 yerel seçim ve 4 halk oylamasını geride bıraktık. Sandıkta milletimizin
huzuruna çıktık, her seçimde de milletin birinci
tercihi olduk.
Cumhuriyet tarihimize altın harflerle
yazılacak, hayal bile edilemeyen birçok hizmeti
ülkemize kazandırdık. En önemlisi de koalisyon
hükümetleri döneminde olduğu gibi, çözümsüzlüğün çözüm olduğu günleri geride bıraktık.

Yeni sistemin ve seçim heyecanını yaşadığımız şu günlerde Hatay olarak 11 Ak vekille
Hatay bize biz Hatay’a emanetiz.
Sevgili Hemşerilerim; Ak Parti sizlerden
aldığı güçle, gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda Ak Parti Hatay İl Başkanlığı
Teşkilatı olarak bizlerde Vakit Hatay Vakti diyerek sizlerin desteği ile medeniyetler beşiği, kültürün başkenti Türkiye’nin gözbebeği Hatay’ımızı, 11 Ak vekil adayımız ve güçlü kadromuz ile
şahlandırmaya hazırız.
Bizler; Ak Parti Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın çizdiği hedefler doğrultusunda onun tecrübelerinden faydalanarak
ülkemizin menfaatlerini ve milletimizin bekasını
öncül sayarak seçim öncesi ve sonrası ülkemiz
ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

AK PARTİ
HATAY

ICINDEKILER
3
AK PARTİ
HATAY İL BAŞKANLIĞI
Yayını Hazırlayan

Önsöz

(AK PARTİ HATAY İL BAŞKANI İBRAHİM GÜLER)

hatayavludergisi@gmail.com
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Bu dergi
Ak Parti Hatay İl Başkanlığı
tarafından hazırlanmıştır.
Ücretsizdir.
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TEŞEKKÜRLER HATAY!
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40

KUDRET ARTAN

AK PARTİ 27. DÖNEM HATAY 7. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

44

20

HÜSEYİN YAYMAN

AK PARTİ 27. DÖNEM HATAY 2. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

CENGİZ YILDIZ

AK PARTİ 27. DÖNEM HATAY 8. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

48

24

ABDULKADİR ÖZEL

AK PARTİ 27. DÖNEM HATAY 3. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

CEMİLE TUNA

AK PARTİ 27. DÖNEM HATAY 9. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

52

28

HÜSEYİN ŞANVERDİ

AK PARTİ 27. DÖNEM HATAY 4. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

ECRİN NAZLI İNAN

AK PARTİ 27. DÖNEM HATAY 10. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

56

32

SABAHAT ÖZGÜRSOY ÇELİK

AK PARTİ 27. DÖNEM HATAY 5. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

34

ABDÜLKERİM GÜVEN

AK PARTİ 27. DÖNEM HATAY 6. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

OSMAN UZAN

AK PARTİ 27. DÖNEM HATAY 11. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI
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TÜRKİYE’DE YENİ DÖNEM

SEÇİM VE CUMHUR İTTİFAKI

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 7102 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete ‘de yayımlanması ile birlikte Türkiye siyasetinde yeni
bir dönem başladı.

Peki, Seçim ve Cumhur İttifakı nedir?
Bunlara göz atalım.
“CUMHUR İTTİFAKI”
Cumhur, Arapça kökenli bir kelimedir.
Bir yerde toplanmış olan halk topluluğu anlamı
taşımaktadır. Cumhuriyet kelimesi de aynı kökten gelmektedir.
İttifak, Devletlerin, çıkarlarını korumak amacıyla bir araya gelmeleri. Anlaşma, uyuşma, bağlaşma anlamını taşır.

“ÖNEMLİ LİDERLER BAŞKANLIK
SİSTEMİNİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ”
TURGUT ÖZAL: Parlamenter sistemde denetim
yoktur. Oysa başkanlık sisteminde kesin olarak
kuvvetler ayrılığı vardır.
SÜLEYMAN DEMİREL: İsterdim ki, Türkiye’de
başkanlık sistemini yapalım. Devlet büyük, ülke
büyük, halk çok dinamik biz bu ülkeyi idare edemiyoruz. Sistemde değişiklik yapmamız lazım.
ALPARSLAN TÜRKEŞ: Tarih ve töremize uygun
olarak Başkanlık Sistemi’ni savunuyoruz.
MUHSİN YAZICIOĞLU: Başkanlık sistemi ile sistem yeniden düzenlenmeli. İcranın meclis dışına çıkarılması lazım. Biz başkanlık sistemini savunuyoruz.
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SEÇİM İTTİFAKI
1) Aynı binada oturan seçmenler, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde
kalmaları şartı ile farklı sandık bölgelerine kaydedilebilecek.(298/5)
2) Yüksek Seçim Kurulu(YSK), sandık bölgesi
seçmen sayısının belirlenmesi, seçim güvenliğinin sağlanması amacı ile sandıkların taşınması,
sandık veya seçim bölgelerinin birleştirilmesi,
hastalık veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı
seçmenlerin oy kullanabilmesi amacı ile seyyar
sandık kurulları oluşturma konularında yetkili
olacak.(298/14)
3) Sandık Kurulu Başkanları ilçede ikamet eden
kamu görevlileri arasından kura ile belirlenecek. Bu görevliler arasından sandık başkanı seçilecek.(298/22)
4) Sandık kurulunun siyasi partilerce bildirilenler dışındaki üyesi, kamu görevlileri arasından
yine kura ile ilçe seçim kurulu başkanlarınca belirlenecek.(298/23)
5) Birlikte yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa ko-
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nulacak; seçimlerde kullanılacak kabinler oy
vermenin gizliliğini sağlayacak şekilde yaptırılacak, ölçü ve standartları YSK belirleyecek.
(298/68)
6) Filigranlı kâğıttan basılan oy pusulaları ile oy
zarflarının ebatları YSK tarafından belirlenecek.
(298/78)
7) Seçim kurulları ile kolluk güçleri arasında ihtilaflara sebep olan sandık alanı- sandık çevresi
ayrımına dayanan uygulamadan vazgeçilerek;
tek bir kavram olarak sandık çevresi yeniden tanımlanmakta. (298/81)
8) “Sandık alanı” kavramından vazgeçilmesi sebebiyle, buna ilişkin yasakları düzenleyen
298/83. madde de kaldırılmış, bu maddedeki
seçim güvenliği ile alakalı bazı fıkralar eklenmek
suretiyle sandık çevresi düzenine ilişkin 82.
Madde yeniden tanzim edilmiştir. Sandık çevresi düzenini bozmaya yönelik eylemlere karşı
kolluk güçlerinin harekete geçmesi için seçim
görevlilerinin “çağrı” yapma konusundaki ihmali ihtimaline binaen seçmenlerce “şahsen ihbar”
imkânı getirilmiştir. (298/82)

Ak Parti Hatay İl Başkanlığı Seçim Bülteni

9) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti YSK filigranı,
amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan
ancak seçim sandık kurallarının ihmali sonucu
mühürlenmemiş zarflar, 1984’ten bu yana istikrar bulmuş YSK uygulamalarında olduğu gibi geçerli sayılacak. (298/98)
10) Sayım ve döküm cetvellerine ittifakların ortak oyları için ayrı bir sütun ekleneceği, aynı
zarf içinde birden fazla oy kullanan seçimlerde,
zarfın içinden çıkan oy pusulaları okunmadan
önce seçim türüne göre tasnif edileceği; birlikte
yapılan seçimlerde önce Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümünün
yapılacağı; ayrıca siyasi partilerin ittifak yaptığı
seçimlerde birleşik oy pusulasına vurulan mührün hangi durumlarda geçersiz sayılmayacağı
düzenlenmekte.(298/100)
11) Yetkili seçim kurulları tarafından gönderildiği anlaşılan ve sandık kurullarının ihmali sonucu
mühürlenmeyen üzerinde YSK filigranı bulunan
oy pusulaları, 1984’ten bu yana YSK‘nın istikrar
bulmuş kararlarına dayanan uygulamada olduğu gibi geçerli sayılacak. (298/101)

12) Sandık sonuç tutanağında ittifaklara ilişkin
sütunlar ayrılması gerekmektedir.(298/105)
13) İlçe seçim kurulu birleştirme tutanaklarında, ittifakların ortak oyları ve bu oyların dağıtılmasından sonra partilerin toplam oylarının gösterilmesi düzenlenmekte.(298/108)
14) Siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi
partiyi desteklemesini yasaklayan hüküm kaldırılmakta.(2820/90)
15) Siyasi partilerin ittifak yapmalarına dair
esaslar ve usuller düzenlenmekte. Siyasi partilerin anlaşarak ayrı ayrı kendi aday listesi ile
milletvekili seçimlerine katılmalarına imkân tanınmakta. Siyasi partilerin birlikte hazırlayıp
YSK’ya vereceği protokolle ittifakın ana çerçevesi belirlenecek. İttifaktan vazgeçme halinde
uygulanacak
usul
de
düzenlenmekte.
(2839/12/A YENİ MADDE)
16) Seçime katılma yeterliliğine sahip bir siyasi
partinin üyesinin, partisi seçime katılmadığı
takdirde, kendi partisinden istifa etmeksizin başak partiden aday olması mümkün kılınmaktadır. (2839/16)
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17) Siyasi partiler, oy pusulasındaki yerleri belirlenirken kuraya ittifak olarak dâhil edileceği ve
tek sıra numarası alacağı, bu partilerin ittifak
içindeki yerlerinin ise ayrıca çekilecek kura ile
belirleneceği; ayrıca ittifakın adının oy pusulasında yer alma şekli düzenlenmekte.(2839/26)
18) İttifak yapan siyasi partilerin o seçim çevrisinde almış oldukları “geçerli oyların” her birinin aldığı oylara ittifakın ortak adaylarının, aldıkları oy oranında ilave edilmesiyle
belirlenmesi düzenlenmekte. (2839/29)
19) İl seçim kurulu birleştirme tutanaklarında,
ittifakların ortak oyları ve bu oyların dağıtılmasından sonra partilerin toplam oylarının gösterilmesi düzenlenmekte.(2839/32)
20) Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde onluk barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi
partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı dikkate alınacak.(2839/33)
21) İttifakın elde edeceği milletvekili sayısının
hesaplanmasında, önce ittifakıntoplam oyu
esas alınacak, böylece İttifakın elde ettiği top-

lam milletvekili sayısı belirlenecek, sonra siyasi
partiler arasında her birinin aldığı geçerli oy sayısı esas alınarak ittifak içi milletvekili dağılımı
tespit edilecek. (2839/34)
22) Belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği,
il genel meclis üyeliği ve muhtarlık seçimlerinde
oy pusulaları aynı zarfa konulacak, ancak seçim
bölgelerinin birleştirilmesine karar verilmesi
halinde muhtarlık seçiminde oy pusalası ayrı
zarfa konulacak. (2972/19)
23) Sandık alanı uygulamasından vazgeçilmesine bağlı olarak, 298 sayılı Kanunun83. maddesi
yürürlükten kaldırılmakta. (298/83)
24)  298 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi, 2972
sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ve
32 nci maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
25) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
26)  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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ONBİNLERLE KARŞILADIĞINIZ İÇİN;

TEŞEKKÜRLER HATAY!

AK Parti Hatay 6. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla
Antakya Atatürk Stadyumu’nda yapıldı.
Ortalama elli bin kişinin katıldığı kongrede,   Ak Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler
tek liste ile başkanlığa seçilirken, İl kongresinin
miting havasında stadyumda yapılması Türkiye’de bir ilk olarak tarihe geçti.
Kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hataylılara seslendi.
Cumhuriyetin kuruluşu sonrasında kendi iradesiyle Türkiye’ye katılan Hatay’ın, milletin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 15 yılda Türkiye’yi büyütüp güçlendirirken Hatay ilinin ihmal
edilmediğini kaydetti.
12

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hatay, gazi
bir şehirdir. Tarihten gelen gazilik vasfınızı, Suriye’deki son hadiseler sırasında bir kez daha hak
ettiniz, bir kez daha taçlandırdınız.” ifadelerini
kullandı.
Ak Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler
ise;  “Bizler, her zaman bir olacağız, iri olacağız,
diri olacağız. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, tüm teşkilatlarımızla istişare içerisinde el ele, omuz omuza yürüyeceğiz. Güçlü
yarınlara risk alarak koşacağız. Bu kutlu yürüyüşümüzü siz milletimizin teveccühü,   Rabbim’in
takdiri ile 2019’da Hatay Büyükşehir Belediyesini alarak taçlandıracağız” dedi.

“

Bugün, bir başka
güzelsin Hatay!

Tayfur Sökmen’in
evlatlarına da bu
yakışır.

“
13
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CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞANIN

HATAY MİTİNGİNDEN

“

“Türkiye Vakti” isimli
seçim kampanyası
doğrultusunda
Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan,
yaptığı mitinglerde
7 Haziran durağı
Hatay oldu.

Haydi Hatay!
İrade, Erdem ve Cesaret
ile; “Vakit Hatay Vakti”

“

14

Ak Parti Hatay İl Başkanlığı Seçim Bülteni

“HATAY BİZİM NAMUSUMUZDUR,
MUHAKKAK HATAY’I AYAĞA KALDIRACAĞIZ”
24 Haziran seçimleri öncesi Hatay Mitingine teşrif eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, medeniyetler şehri ve hoşgörü abidesi Hataylılarla bir kez daha kucaklaşma imkânı buldu.
Akdeniz’in incisi, dayanışmanın, kardeşliğin
şehri, kültürün, turizmin, tarımın şehri, Hatay ve
Hataylılar, liderlerini coşkuyla karşıladı.
Antakya İtfaiye önünde halka hitap eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan;  ”Hatay siz bugün bir başka güzelsiniz, şu muhteşem kalabalığa bak.  Ülkemizin Ortadoğu’ya açılan kapısı Hatay! Türkmen’i,
Kürt’ü, Arap’ıyla senin kardeşliğini selamlıyorum
Hatay. Müslüman’ı, Hristiyan’ı, Musevi’siyle senin
hoşgörünü selamlıyorum Hatay. Kiliselerin, camilerin, havralarınla senin barış içinde yaşama kültürünü selamlıyorum Hatay. Mavi Marmara’da, 15
Temmuz’da, terörle mücadelede kanlarıyla destan
yazan şehitlerini selamlıyorum Hatay” diyerek Hataylıların gönüllerini bir kez daha fethetti.
Buradan sizlerin aracılığıyla Hatay’ın ilçelerindeki
tüm kardeşlerime en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Güçlü Türkiye için, Avrupa’da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum. “ dedi.
CUMHURBAŞKANIMIZ
HATAY MİTİNGİNE MÜJDELERLE GELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1
Nisan 2018 tarihinde Hatay İl Kongresi için geldiği

Hatay’a üç ay sonra tekrar gelmenin mutluluğunu
yaşadığını ifade ederken; “Yalnızca oy sandığı ufukta görününceHataylıların kapısını seçim dönemlerinde hatırlayanlardan olmadıklarının altını çizdi.
Seçimden hemen sonra Hatay için hazırlanan projelerini sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan;
“Toplam maliyeti 750 milyon lira olan Amanos Tüneli çalışmaları devam ediyor. Hataylı kardeşlerimiz için Amanosları deliyoruz, tünel açıyoruz. Hatay havalimanına bir terminal binası
kazandırdık. Hatay’ın su hasretini bitirdik, 4 baraj
ve 2 gölet daha inşa ediyoruz. 1974’te yapılan Tahtaköprü Barajı’nı yükselterek su kapasitesini yükselttik.” dedi.
Eski stadyumun yerine Millet bahçesinin
yapılacağının Hataylılara müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan; ‘Millet Kıraathanesi’ açacaklarını
da vurguladı.
Erdoğan: “Yeni bir projem daha var onu
söyleyeyim.  Millet Kıraathaneleri kuracağız. Bunu
Bay İnce yanlış anlayabilir. İskambil oynanan değil,
kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olan. Gençlerimizin, yaşlılarımızın dinlenebileceği, kitabını okuyacağı, kıraathaneler olacak.Halkım bu kıraathanelerden ücretsiz faydalanacak, buralar adeta hayata
ruh katacak ve 24 saat açık olacak. Hataylı çiftçilerimize 2.2 katrilyonluk destek verdik. Turizm kapasitesini artırmak için de 2 adet kültür hanı inşa ediyoruz. Uzun Çarşı’yı da restore ederek hizmetinize
sunacağız. Türkiye büyüyor Hatay gelişiyor” diyerek halkı selamladı ve Hatay’dan ayrıldı.
15
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HACI BAYRAM TÜRKOĞLU
AK PARTİ HATAY 27. DÖNEM
1. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

1 Aralık 1954’te Hatay Dörtyol Ocaklı ‘da
doğdu. Baba adı İsmail, anne adı Rukiye’dir.
Eczacı, İktisatçı, İlahiyatçı; Hacettepe
Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Anadolu
Üniversitesi İktisat Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi
ön lisans bölümlerinden mezun oldu.

mek” bizim şiarımızdır. Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin Hocası Şeyh Edebali’nin de
ifadesinde anlamını bulan “insanı yaşat ki devlet
yaşasın” ilkesi,bizim hareketimizin dinamosudur. Siyasi partiler demokrasimizin bir zenginliği
ve milletimizin her bir ferdinin düş ve düşüncelerinin müşterek noktalarıdır.

Serbest eczacılık yaptı. 2 dönem Dörtyol
Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Çok sayıda
yardımlaşma derneği, vakıf ile spor kulüplerinin
yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulundu. “Bir Gün Gelecek” isimli şiir kitabının yanında çeşitli dergilerde makaleleri de yayınlandı.

2. AK Parti’nin Hatay Milletvekili Adayı olarak,
farklı nesep, mezhep ve meşreplere sahip bulunan Hatay’ın bu harmonik yapısı ile yine farklı
siyasi düşüncelere mensup olan insanların AK
Parti çatısı altındaki birlikteliği arasında bir
korelasyon kurar isek; sizin bu noktada farklılıklara bakış açınız nedir?

24, 25 ve 26. Dönemde AK Parti’den Hatay Milletvekili seçildi. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görev aldı.

Hatay medeniyetlerin buluşma noktasıdır. Farklı nesep, mezhep ve meşreplere mensup
insanların bir harmonisi olan Hatay, Anadolu
coğrafyasının da zenginliğini yansıtan açık bir
örnektir. Farklılıkları çatışmaların bir amacı değil, zenginliğimizin ve birliğimizin temel harcı
olarak gören bir siyaset anlayışı, güçlü bir Türkiye’nin de sigortasıdır. Zira AK Parti bu zenginliği
fırsata dönüştürebilme yeteneğine sahiptir. İnsana hizmeti kendine şiar edinmiş böylesi bir
platform; ihtilaller, çatışmalar, muhtıralar yaşamış, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Sağ-Sol gibi kimlikler üzerinden ayrıştırılmaya çalışılmış bir ülkede,
barış ve kardeşlik türkülerinin birlikte söylendiği
bir Türkiye hayalinin gerçeğe dönüşmesinin de
açık bir ifadesidir.

15 Temmuz’daki hain FETÖ darbesinde
TBMM’de eşi ve kızıyla birlikte Gazi oldu.
Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen
Türkoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
1. Siyaset fikrinizin temelinde ne vardır?
Ben ülkücü hareket içinde yetişen, tasavvurunumuhafazakâr değerler üzerinden inşa
eden bir siyasi anlayışa sahibim. Siyasetimizin
ana ekseninde yaratılmışların en şereflisi olan
insana hizmet vardır. Yunus Emre’nin de ifade
ettiği gibi; “Yaratılanı Yaratan’tan Ötürü Sev-
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çözümünü beklediği her konu bizim önceliğimizdir.  Lakin turizm, ulaşım, DSİ, sanayi, sağlık alanında bazı projelerin ivedilikle hayata geçmesi kanaatindeyim. Türkiye’nin İlk 10 Mega Projesinden biri
olan, Hassa İle Körfez Arasındaki 110 Km’lik Mesafeyi 30 Km’ye Düşürecek ve 11 Tünelle Dağın İki
Yüzünü Birleştirecek ve Maliyeti 2 Katrilyonu Bulan Amanos Tüneli Projesi; Hassa’yı Şahlandıracak.
Amanos Tüneli Projesi için sondaj çalışmaları başlamış olup, ilk kazma 2019 yılının ilk yarısında vurulacak..

3. Siyaset tarihimize baktığımızda milliyetçilik ve
devrimcilik gibi kavramlar birbirine karşı konumlanmış ve birbirinin ötekisi pozisyonundadır. Bu
kavramların sizin siyaset anlayışınızdaki yeri nedir?
Yöntemler ve siyaset tarzları farklı da olsa
gönüllerimizde davamız birdir. Nitekim bu dava;
mutlu, çağdaş ve müreffeh bir Türkiye’yi inşa etmek, insanımızın yüzünü güldürebilmektir. Yunus
Emre’nin “Gelin Tanış Olalım, İşi Kolay Kılalım”
düsturunu siyaset anlayışının merkezine oturtarak yola çıktığımızda birbirimize karşı önyargılarımızı bertaraf edebilir ve Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yarışında en
ileri noktaya taşıyabiliriz. Eğer bayrağınızın değerini kıymetlendiriyorsanız ve taşıdığınız kimliğin
onurunu yaşıyorsanız; işte gerçek devrimcilik budur, işte milliyetçilik budur.
3. Uzun dönemdir Hatay milletvekilliği, 2 dönem
Dörtyol Belediye Başkanlığı yapan bir Hataylı
olarak, memleketinizi iyi tanıyor olmalısınız. Hatay’ın sorunlarını, acil çözümlenmesi gereken
konuları analiz ettiğinizde öncelikli sırayı hangisi
alıyor?
İnsanımızı ilgilendiren, heşehrilerimizin
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Bu projeyle eş zamanlı olarak Hassa İle Kırıkhan arasındaki 80 bin dönümlük arazi üzerine
konuşlandıracağımız Hassa İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile 40 bin insanımızı iş sahibi yapacağız,
yatırım cennetine dönüştüreceğimiz Hassa’mızda
ve bölgemizde biiznillah işsizliği sıfırlayacağız. Ayrıca başlamış barajı ile Erzin ve Dörtyol’umuzu,
Reyhanlı ve yapımı devam eden diğer barajlarımız
ile Amik Ovasını bereketlendireceğiz. Belen’de
son bulan otobanı Topboğazına, ordan da Cilvegözü sınır kapısına değin uzatıp alternatif yolla Belen’imizi rahatlatmayı planlıyoruz. Yine Toprakkale-İskenderun E-91 yolunun asfaltlanması,  
Dörtyol-Erzin-Osmaniye arası duble yol, Arsuz ve
Samandağ arası bağlantı yolu, Erzin OSB, 408 yataklı Dörtyol Devlet Hastanesi, Arsuz’un bir turizm
merkezi halini almasına dair yine önemli çalışmalarımız olacak. Antakya’da 25 binlik şehir stadını
tamamlamak yine mevcut stadı millet parkına dönüştürmek gibi projeler üzerinde de çalışıyoruz.
4. Sizce Milletvekilleri Ankara’da mı olmalı yoksa sahalarda mı?
Milletvekilleri asli işleri olan yasama faaliyetlerini yerine getirmeli, seçim bölgesindeki yatırımlarla alakalı Ankara’da  sıkı takip halinde olmalı
ve yatırımların hayat bulması için bürokrasi de
mekik dokumalıdır. Lakin bütün bunları yaparken
de halk ile istişare zeminini hiçbir zaman kaybetmemeli ve halkın zikrine, fikrine kulak vermelidir.
Ayrıca acısında,tatlısında halkın içinde olmalı, halk
ile hem hâlleşmelidir. Zira şehrinizi ne kadar duble
yollarla örerseniz örün, gönüllere uzanan duble
yolları yapmazsanız eksik kalırsınız.
5. İlçeleri geziyorsunuz halkın sizden en çok hangi konuda talepleri oluyor?
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Halkta genel   anlamda ilimize yapılacak
bazı hizmetlerle ilgili talebler oluyor. Bu taleplerin
başında özellikle Arsuz-Samandağ; Belen-Topboğazı, Dörtyol-Erzin-Osmaniye duble yolu, Dörtyol
Yeni Devlet Hastanesi, Amanos Tüneli, Toprakkale-İskenderun E-91 yolunun asfaltlanması, Hassa
OSB, Erzin OSB enerji-doğalgaz yatırımları, emeklilikte yaşa takılanlar, KİT’lerin kadroya alınması, bedelli askerlik, FETÖ’den açığa alınanların mesleğe
dönmesi ile  alakalı talepler, Nursan’ın kapanması,
işsizlik gibi hususlar en fazla sahada muhatap kaldığımız konu başlıklarıdır.
6. Son olarak seçmenlere neler söylemek istersiniz?
24 Haziran seçimleri ile Yeni Türkiye yolunda çok önemli bir viraja giriyoruz.
Bu seçimde hedefimiz; liderimiz Sn. Recep
Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı yapmak,
Türkiye’de 330’un üzerinde, Hatay’da ise en az 6
milletvekili çıkararak  yeni anayasa yapabilecek bir
meclis aritmetiğini elde etmek ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın elini güçlendirmektir.
24 Haziran’daki genel seçimde Türkiye’nin
tarihi, geleceği oylanıyor.
Bu siyasi istikrar ve huzur ortamı devam etmezse, 2023’lerin Türkiye’sinin yerine; 2001’lerin
ekonomik krizleriyle boğuşan, 1980 ve 1960’ların
darbeler dönemi ve vesayetçi yönetimleri ile idare

edilen, 1990’lı yılların terör ortamına sürüklenen
Eski Türkiye konumlanabilir.
Şu an Türkiye’nin etrafı ateş çemberi. Birçok ülke ekonomik krizle, bazıları siyasi krizlerle
boğuşmakta. 15 Temmuzda hain FETÖ ile emellerine ulaşamayan şer güçler Suriyenin kuzeyinde bir
terör koridoru kurmak ve Türkiye’yi kuşatmak istemekte. Bu dönem hepimizin siyaset üstü düşünmesi gereken bir dönemdir.
Biz birbirinden kıymetli projeler ve AK hizmetleri bir bir hayata geçirerek gelişmişlik endeksinde 81 il arasında Hatay’ımızı ilk 5 il arasında konumlandırmayı hedefliyoruz.
Türkiye’mizi 2023’lere güvenle taşıyarak
kalkınmış, refah toplumunun hakim olduğu, adalet
mekanizmasının tam anlamıyla tahkim olduğu, bireysel hak ve özgürlüklerin korunduğu çağdaş, müreffeh, bölgesinde ve küresel ölçekte öncü ve lider
bir Türkiye’yi hayal ediyoruz.
Aziz milletimiz takdir buyurur ise, 24 Haziran sonrasında da aziz milletimizin hizmetkârı olmanın bahtiyarlığını yine yaşayacağız.
Bu duygu ve düşüncelerle 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerimizin Hatay’ımız, Türkiye’miz, Türk-İslam Alemi ve Tüm İnsanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor; Güçlü
Meclis ve Güçlü Hükümet ile İnşa ve İhya Edilecek  
Geleceğin Büyük, Müreffeh ve Güçlü Türkiye’si Yolunda Karar da Milletin, Söz de Milletin diyorum.
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Doç. Dr. HÜSEYİN YAYMAN
AK PARTİ HATAY 27. DÖNEM
2. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

Hatay Kırıkhan’da doğdu.  Orta öğrenimini
Kırıkhan’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü’nde “Türkiye’nin Yönetim Sorunları ve
Yeni Yönetim Paradigması” başlıklı teziyle tamamladı.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Türkiye’nin İdari Reform Tarihi” başlıklı
teziyle Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında
pekiyi derecesi ile doktora unvanını aldı. Alanında
ilk eser olan bu çalışma daha sonra kitap olarak
basıldı.
Hüseyin Yayman, doktorasını tamamladıktan sonra bir süre ANAR Araştırma Şirketi ve
SETA Vakfı’nda danışman/araştırmacı olarak çalıştı. SETA Vakfı yayınları tarafından birçok analizi
ve eseri yayımlandı. Seçim ve propaganda konusunda AK Parti AR-GE Başkanlığı’nın düzenlediği
toplantılarda konuşmacı olarak bulundu. Siyaset
Akademisi programında Türkiye’nin Demokrasi
Tarihi ve 2023 Türkiye Hedefi konularında konferanslar verdi.
Türk siyasal hayatı alanında akademik kariyer yapan Hüseyin Yayman, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak çalıştı.
Akademik ve bilimsel dergilerde çok sayıda siyasal analiz yayımlandı.
Yayman, “AK Parti, Milliyetçilik, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Devlet Reformu” alanla-

rında akademik bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.
Üniversitedeki akademik çalışmaları yanında farklı gazetelerde siyasal analizler yazan
Hüseyin Yayman, Hürriyet gazetesinde kısa bir
süre köşe yazarlığı yaptıktan sonra Vatan gazetesine geçti. Yayman, çözüm süreci kapsamında
başlatılan Akil İnsanlar Heyeti’nde yer aldı. TRT,
NTV, Ülke TV, Habertürk ve CNNTÜRK televizyonlarında yorumculuk yaptı.
25. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili
olan Hüseyin Yayman, 64. ve 65. hükümette Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.
Hüseyin Yayman’ın Türkiye’de Devlet Reformu ve Başkanlık Sistemi 2016 adlı kitabı Doğan
Kitap tarafından yayımlanmıştır. Türkiye’de Devlet Reformu ve Başkanlık Sistemi kitabı 2017 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Yılın Araştırma-İnceleme Ödülü eseri ödülünü almıştır.
1. Bir dönem İstanbul 1. Bölge Milletvekilliği ve
Kültür Bakanı yardımcılığı görevlerinde bulundunuz. Siyasetin içinden biri olarak bundan sonraki hedefleriniz nelerdir?
Tek hedefimiz var. Liderimiz ve önderimiz
Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olarak Aziz
Milletimize hizmet etmektir. Siyaset makamı bir
statü değildir. Siyaset kurumu millete hizmet aracı ve sorun çözme makamıdır. Dolayısıyla bizim
birtek amacımız vardır Büyük Türkiye hedefi doğrultunda daha fazla çalışmaktır.
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Ülkemizin 2023 ve 2053 hedeflerini yakalaması lazım. Dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına
girmemiz gerekiyor. Eğer 21. Yüzyıl Türkiye’nin yüz
yılı olacaksa daha fazla çalışmalıyız. Gençlerimize
gururla taşıyacakları bir Türkiye Cumhuriyeti kimliği vermemiz icap ediyor.
Benim için siyasette pozisyon önemli değildir. Benim için önemli olan Recep Tayyip Erdoğan’ın takımı içerisinde olmak ve 2053 hedefi için
çalışmaktır. Bizler inisiyatif alır daha çok çalışırsak
emin olunuz daha aydınlık bir gelecek bizim olacak.
Ülkemizin en önemli meselesi, refahı artırmak ve reformların kurumsallaşmasını sağlamaktır. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ülkemizin önü
açılmıştır. Geleceğe artık daha emin adımlarla yürüyebiliriz.
Tabii ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulamaya geçirileceği parlamentoda olmak büyük
bir gurur ve onurdur. İnşallah Medeniyetler şehri
Hatay’ımızı TBMM’de en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağım.
2. Neden Hatay’dan aday oldunuz?
Hatay benim sevdamdır. Medeniyetler
Şehri Hataylı olmaktan her zaman gurur duydum.
Hatay’dan aday adayı olurken koşan, terleyen vekil
olmak istediğimi söyledim. Kampanyamızın ana
sloganlarından biri de ‘Önce Hatay’dır. Bakan yar-
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dımcılığı görevimde kalabilirdim. İstanbul, Ankara
gibi bir ilden vekil olmak için müracaat edebilirdim. Ancak ben özellikle Hatay vekili olmak istedim. Çünkü burası benim doğduğum, doyduğum
ve büyüdüğüm yer. Hatay benim memleketim.Dedemin, Ninemin,Anamın, Babamın mezarı burada.
Hatay’dan adaylık müracaatı yaptım çünkü sevdam olan Hatay’a hizmet etmek istedim. Bu güzel
şehre vefa borcumu ödemek istedim. İnşallah bu
dönemde vekillerimizle Hatay’a büyük hizmetler
yapacağız.
3.Milletvekili süresince Hatay için ne gibi çalışmalarınız olacak? Projelerinizden biraz bahseder
misiniz?
Dört temel hedefimiz var. Birincisi Hatay’ın
çılgın projesi olan Hassa Tünelinin açılmasıdır. Bu
proje GAP’tan sonra ülkemiz için en startejik hedeflerden biridir. Amanos Dağı delinip Hassa Tüneli açıldığında Hatay Türkiye’nin en önemli 5 şehrinden biri olacaktır. Tünel projesi sadece Hatay’a
değil Türkiye’ye heyecan veren değerli işlerden
biridir.
Hassa Tüneli tamamlandığında Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi sanayi şehirlerimize liman
getirilecektir. Bu vilayetlerimizin İskenderun limanına ulaşımı yaklaşık 100 km kısalacaktır. Böylece
sanayi ürünlerinin ve üretilen emtianın limana
ulaşması kolaylaşacaktır. Ulaşım maliyetleri düşecektir.
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Bir diğer olmazsa olmaz projemiz sulamadır. Kahramanmaraş’ta bulunan Menzelet, Kılavuzlu Barajlarından dev kanallarla su Hatay Tahtaköprü Barajına getirilecek. Tahtaköprü Barajından ise
Amik Ovasına akacak. Bu projeyle Amik Ovasının
suya hasretine son vereceğiz.
Bu proje üç aşamalıdır. Birincisi Kılavuz ve
Menzelet Barajlarından kanallarla suyun Tahtaköprü Barajına getirilmesi. İkincisi Tahtaköprü Barajının yükseltilmesi. Tahtaköprü Barajının yükseltilmesiyle 185 milyon metreküp olan su hacmi 327
milyon metreküpe çıkacaktır.
Daha da önemlisi 119.000 dekar olan sulama sahası 470.000 dekara çıkacaktır. Düşünsenize
Amik Ovasını tam dört kat büyütmüş olacağız.
Muhteşem,bir proje bu.
Üçüncü aşama ise;TahtaköprüBarajından
kanallarla suyun Reyhanlı Barajına aktarılmasıdır.
Gördüğünüz gibi entegre bir proje ve biz tüm bu
işleri 2019 senesi içerisinde tamamen bitirmiş olacağız.
Hatay’daki üçüncü büyük hedefimiz karayolu ağının tamamlanmasıdır. Bu dönemde duble
yollarımız tamamlanacaktır. Bunun yanında Belen’e kadar ulaşan otoyolun önce Antakya’ya daha
sonra ise inşallah sulh ve istikrar sağlandığında Halep’e kadar ulaştırılmasıdır.
Dördüncü büyük hedefimiz ise 5 T’dir. Tarım, Ticaret, Turizm, Taşımacılık ve Tarih olarak kısalttığımız hedefimiz var. Hatay, Türkiye’nin açık
hava müzesidir. Dünyanın en büyük mozaik müzesi
Hatay’dadır. Herkesi bu muhteşem müzeyi görmeye davet ediyorum. Hatay mutfağının eşsiz olduğunu söylemeye dahi gerek yok.

lah bundan sonra da atmaya devam edecek. Partimiz Hatay’ın kaderini değiştiren işleri gerçekleştirmiş bir partidir. Barajlar, yollar, okullar, havalimanı,
hastaneler bunlardan sadece birkaçıdır. Bizim
prensibimiz bellidir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi İşimiz hizmet, gücümüz milletimizdir.
5. Hüseyin Yayman siyaset dışında neler yapar?
Nelerden hoşlanırsınız?
Ben Siyaset Bilimi Hocasıyım. Dolayısıyla
okumayı, seyahat etmeyi, müzeleri gezmeyi severim. Ruhumun dinlendiği yerler tarihi Camilerin avluları, müzeler ve kütüphanelerdir.
Ben insanları seviyorum. Şeyh Edebali’nin
Osman Gazi’ye söylediği ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözü şiarımdır. İnsanların gözündeki mutluluk en büyük sevincimdir.
6. Son olarak Hataylılara neler söylemek istersiniz?
Hatay yazılmamış roman. Okunmamış şiir.
Yaşanmamış sevda gibidir. Hatay’ı ve Hataylı hemşerilerimi seviyorum. Medeniyetler şehri Hatay’ın
bir evladı olmaktan her zaman gurur ve onur duydum. Hatay benim sevdamdır. Hemşerilerimbilsin
ki; her zaman ‘Önce Hatay’ diyeceğim.
Sizin aracılığınızla herkesi Medeniyetler
şehri Hatay’a davet ediyorum. Geldiklerine asla
pişman olmayacaklar. Dünyanın en büyük mozaik
müzesi ve galaksinin en güzel mutfağına onları
bekliyor herkese saygılarımı sunuyorum.

Hatay, dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin
harmanlandığı bir tarih şehridir. Önümüzdeki dönemde inanç, kültür, tarih ve gastronomi turizminde Hatay’ımızın ismi daha çok öne çıkacaktır. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak hemşerilerime
bunun sözünü veriyorum.
4.Son yıllarda hükümetin Hatay’a yaptığı yatırımlar oldukça fazla. Bu yatırımları siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
AK Parti sessiz devrim gerçekleştirmiş bir
partidir. Hatay’da büyük projelere imza attı. İnşal-
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ABDULKADİR ÖZEL

AK PARTİ HATAY 27. DÖNEM
3. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

1979 doğumlu olup, ilk, orta ve lise öğrenimini Hatay’da tamamladı. Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra avukatlık
stajını tamamlayıp avukat oldu.
Üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı
Ankara Üniversiteler Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.
Hukuk ve Değişim Derneği Danışma Kurulu ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesidir.
Hâlihazırda ticaretle iştigal eden Özel,
Arapça ve İngilizce bilmekte olup, evli ve 4 çocuk
babasıdır.
1. Neden siyasete girdiniz? Siyaset fikriniz nasıl
oluştu?
Yaşadığımız ülkenin sosyal, siyasal ve
ekonomik meselelerine hiçbir vatandaşımızın
duyarsız kalmaması gerektiğini düşünüyorum.
Özellikle ilk gençlik yıllarım; 12 Eylül sonrası siyasal düzenini inişli çıkışlı kurmaya çalışan, iktidara
gelen siyasal partilerin darbelerle uzaklaştırıldığı, koalisyonlarla hükümetlerin kurulamadığı, terör olaylarının tırmandığı, İslam coğrafyasında
emperyalist güçlerin zulüm ve baskılarını artırdığı, ülkemizde özellikle inanç özgürlükleri önünde
engellerin var olduğu, eğitimde fırsat eşitsizliğinin yaşandığı, siyasal istikrarsızlığın ekonomik
sorunları büyüttüğü ve ülkemizin hak ettiği siyasal ve ekonomik düzeye erişmediği düşüncesinin
zihnimde yer ettiği günlere tekabül ediyor. Bu
anlamda, öğrencilik yıllarımdan itibaren ülkemiz-

de ve bölgemizde cereyan eden hadiselere kayıtsız kalmamak için çeşitli sivil toplum örgütleri
ve siyasi parti faaliyetlerine katıldım.
Burada bir parantez açmak isterim; Bugün gençlere yöneltilen ‘apolitiklik’ eleştirisinin
bir gerekçesi de resmettiğim bu karanlık Türkiye’nin 2002’de iktidara gelen partimizle büyük
ölçüde ortadan kalkmasıdır. Şimdi gençlerimiz
bizim maruz kaldığımız olumsuzluklara maruz
kalmadıkları için siyasete daha az ilgililer diye düşünüyorum. Onların siyasete katacakları çok
daha farklı tecrübeler olacaktır. Bu nokta da bize
düşen onları desteklemek önlerini açmaktan
ibarettir, onlara akıl verip, belirli bir anlayışı dayatmak değil.
Kendi tecrübeme dönecek olursam... Dediğim gibi o yıllarda apolitik olmak biraz da vicdansız olmaktı. Tüm o haksızlıklara, zulümlere
sessiz kalmaktı. Ben, mizacım gereği buna müsait değildim. İçinde bulunduğum siyasi geleneğin
şahsıma ve bu ülkeye kattığı en önemli şey de şu
bilinçti; Bizler bir cihan imparatorluğunun varisleriyiz. Türkiye bulunduğu noktayı hak etmiyor.
Bizim başta Türkiye’ye, sonra aynı dini, dili, kültürü paylaştığımız ortak mirasa sahip olduğumuz
milletlere karşı borcumuz var.  Ve dahası tüm insanlığa söyleyecek bir sözümüz, verecek bir mesajımız var. Bununla da mükellefiz.
Bu sebep ve anlayışla gençlik yıllarımdan
itibaren hep bir şeyler yapmak için çabaladım.
Siyaset tanımı gereği devleti ve toplumu yönetmek, dönüştürmektir ama bu sadece aktif siya25
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set içine girerek olmaz. Sivil toplum faaliyetleri de
bu amaca hizmet eder. İnsanlar bu siyaset ve sivil
toplumculuk yollarından birini ya da her ikisini seçebilir. Ben her ikisini seçenlerden oldum. Şu anda
da AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevindeyim, memleketimden de milletvekili adayıyım.
2. Sizce Hatay’ın temel sorunları neler, Meclise
girdiğinizde öncelikli gündeminiz ne olacaktır?
Cumhurbaşkanımızın müjdelediği ve Hataylı hemşerilerimizin de umutla beklediği Hassa
tüneli bittiğinde artık Hatay için gerçekleştirilen
yatırımların bütüncül olarak ele alınma imkânı doğacaktır.
Bu bağlamda, Hataylı hemşerilerimizi temsil hakkı bize tevdi edildiğinde, her şeyden önce
Hatay’ımıza yatırım ve hizmet planlamasının bütüncül olarak ele alınmasını sağlamaya çalışacağım.
Bildiğiniz üzere 7 Haziran’da ilimizde coşkulu bir mitingle ağırladığımız Genel Başkanımız ve
Cumhurbaşkanımızın başka müjdeleri de oldu.
Cumhurbaşkanımız ilimizdeki miting konuşmasında yurt kapasitelerinin artırılmasından, 25 bin kişilik stadyum inşasına, Millet Bahçesinin inşasından
sağlık tesislerimizin sayısının artırılacağına kadar
birçok müjdeyi Antakya İtfaiye Meydanı’nda hem-
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şerilerimizle paylaştı. Bir Hatay milletvekili olarak
da bize düşen bu müjdelerin gerçekleşmesinin Ankara’da bürokratik ve siyasi düzeyde takipçisi olmaktır.
İskenderun Limanı, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’nun dışa açılan kapısı olacaktır. Buralarda
üretilen tarım ve sanayi ürünleri artık sadece Mersin’den değil İskenderun Limanından da dışarı açılma imkanı bulacaktır. Hükümetimizin 2018 yatırım
yılında bu projenin tamamlanması ile ilimiz Hatay
ekonomisinin gelişimi ivme kazanacaktır ve bu
hamleyle ilimiz istihdam, büyüme, kalkınma ve refahtan hak ettiği payı fazlasıyla alacaktır.
Tarih boyunca farklı inançlara mensup insanların barış içerisinde yaşadığı hoşgörü kenti Hatay; dünyaya eşi benzeri olmayan bir örnek teşkil
etmektedir. Bu örnek çok kültürlü tarihi yapılar ve
somut öğelerle de tescillidir. Hatay’daki binlerce
yıllık geleneğin tanıtımına yönelik turizm çalışmalarına öncülük edeceğim.
Tarım ve turizm değerleri ile Arsuz, sanayi
kuruluşları ile de İskenderun ve çevresindeki sanayi sektörünün gelişmesine yönelik bölge halkı ve iş
dünyası ile istişare içinde olup ekonomiyi destekleyen projeleri hep birlikte üretip yaşama geçireceğiz. Bir yandan ilimizde var olan sanayi kuruluşlarımızın sorunları ile kapasite ve büyüme
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vizyonları ile onlarla istişare halinde olup ilgilenirken, diğer yandan buradaki emekçi kardeşlerimizin
ve istihdam sürecine kazandırılacak genç hemşerilerimizin gündemlerini de takip edeceğiz.
İlimize büyük yatırımları kazandırmak için
çabalarken, esnafımızın da gelişen ve büyüyen
ekonomimizden hak ettiği payı alması için mücadele edeceğim.
Toplumsal sorunların tespit, teşhis ve çözüm yollarını saptama konusunda siyaset kurumunun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının, mesleki
örgütlerin, kanaat önderleri ile gençlik ve kadın örgütlenmelerinin önemli birer aktör olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda, ilimize hizmet ederken
tüm bu aktörlerle iletişim, istişare ve dayanışma
içerisinde olacağımı ifade etmek isterim.
3. Kendinizi muhafazakâr olarak nitelendiriyor
musunuz? Aile ortamınız bu yönde miydi?
Evet ailem muhafazakar bir ailedir. Orta alt
gelir grubuna mensup muhafazakar bir ailede büyüdüm. Dokuz kardeşiz. Kalabalık ve mutlu bir ailede yetiştiğimi söyleyebilirim.
Yıldırımtepe’de büyüdüm. Geçmişte eğitimin pek önemsenmediği herkesin sabah erken saatlerde demir çelik ve organize sanayi bölgesindeki
işi için servise bindiği bir ortam vardı mahallede.
Zaten Yayladağı’nda parasız yatılı İmam Hatip’te
okumam ailemin ekonomik olarak pek de kuvvetli
olmamasından kaynaklıdır. Kısacası ailem ve aldığım eğitim ve sosyal çevremin şu anki dünya görüşüme etkisi olduğu yadsınamaz.
4. Son olarak seçmenlere neler söylemek istersiniz?
Daha önce de değindiğim gibi Türkiye karanlık dönemlerden geçti. İnsanların hastane kuyruklarında can verdiği, ilaç alamadıkları, tek gidiş-tek dönüş yollarda çileler çekip maalesef can
verdiği sakat kaldığı, işçinin, memurun hatta esnafın, dahası polislerin bilegeçim sıkıntısından eylem
yaptığı, sık sık ekonomik krizlerin çıktığı, yüksek
enflasyonun ve devalüasyonun yaşandığı, insanların dini, dili ve mezhebi yüzünden ötekileştirildiği
ve zulüm gördüğü bir Türkiye’yi yaşadık. ABD’den
Almanya’dan izin almadan PKK’ya operasyon yapa-

mıyorduk.
Adalet ve Kalkınma Partisi olarak böyle karanlık bir
ortamda “Karanlığa Kapalı Aydınlığa Açık” sloganıyla yola çıktık ve milletimizin de desteği ile iktidara geldik.
Sağlıkta devrim yaptık. 9685 olan sağlık kurumları sayısı 32.980’e çıktı. Ekonomide IMF’den
borç alan değil, IMF’ye borç veren ülke olduk.
GSMH 238 Milyar Dolardan 868 milyar Dolara çıktı. Enflasyon % 68’den % 11’e düştü. Ülkenin her
yerine duble yollar yaptık. Bölünmüş yollar 6 Binden 26 bin km’ye çıktı. Neredeyse her şehre havalimanı yaptık. Antep ve Hatay’ı birleştirecek Hassa
Tüneline ilk sondaj vuruldu. Artık daha özgür bir
Türkiye var. Ülkemizde yaşan her kimliğe yönelik
açılımlar yapıldı. Kimsenin mezhebine, diline yan
gözle bakılmıyor. Kendi silahımızı, tüfeğimizi, topumuzu, tankımızı üretiyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin
Dalı’nda olduğu gibi, operasyon yapacağımız zaman kimseden izin almıyoruz. Eğitim bütçesi 7,4
Milyardan 134,7 Milyara çıktı. Üniversite öğrenci
sayısı 1,9 milyondan 7.2 milyona çıktı. Üniversiteli
öğrencilere burs miktarı 45 TL’den 470 TL’ye çıktı.
Üniversite sayısı 73’ten 185’e çıktı.
Milletimiz geçmişini de hatırlıyor, günümüzü de biliyor. Dolayısıyla bu karşılaştırmayı yapıyor.
Milletimizdeki bu bilinç sayesindedir ki 16 yıldır girdiğimiz her seçimden zaferle çıkıp iktidarda kalıyoruz. Yine milletimizin desteği ile e-muhtıralara, yargı darbelerine ve en son da hain darbe girişimine
karşı ayakta kaldık. Milletimizin desteği olmadan
bunlar yapılamazdı.
Son olarak belirtmem gerekir; AK Partimizin kadrolarının 16 yıldır yaptığı milletimize, ekonomik ve insani haklarının, egemenliğinin geri verilmesiydi. 16 nisan referandum zaferi ile de tüm bu
kazanımlar tescillenmiş oldu. Bu bir ‘restorasyonsüreciydi. 24 Haziran’dan sonra ise yine halkımızın
desteği ile ‘şahlanış dönemini başlatacağız. Partimizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için başlangıç
adımı 24 Haziran’da atılacak. Seçmenlerimize bu
bilinçle 24 Haziran’da sandık başına gitmelerini
söylemek isterim.
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HÜSEYİN ŞANVERDİ
AK PARTİ HATAY 27. DÖNEM
4. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

1963 yılında  Reyhanlı’da doğdu. İlk, orta
ve lise öğrenimini Reyhanlı’da tamamladıktan
sonra Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.
1989 yılında kurduğu ithalat - ihracat şirketi ile ticarete atıldı. 1999’da çırçır ve prese fabrikası kurup pamuk, mısır ve buğday ticaretiyle
uğraşmaya başladı.

1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde AK
Partinin Reyhanlı’daki oyların % 72’sini alması,
16 Nisan 2017 Halk Oylamasında Reyhanlı’da
%74 Evet oyu çıkması ile Hüseyin ŞANVERDİ’nin
Reyhanlı AK Parti teşkilatıyla yaptığı çalışmalar
taçlanmıştır.
İyi derecede Arapça bilen Hüseyin ŞANVERDİ, evli ve beş çocuk babasıdır.

1991 yılında Refah Partisi teşkilatında
görev alarak siyasi hayata atıldı. 1994’te Refah
Partisi’nden Reyhanlı Belediye Meclis Üyeliğine,
1996 yılında ise Refah Partisi Reyhanlı İlçe Başkanlığına seçildi.

Bitirdiği Kurs ve Programlar;

1999 yılında Fazilet Partisinden Reyhanlı
Belediye Başkan Adayı oldu ve dokuz adayın yarıştığı bu seçimde az bir farkla ikinci sırada yer
aldı.

• Ak Parti Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler
Programı – Ocak, Şubat, Mart 2008

2001 yılında AK Parti’nin kurulmasıyla
beraber AK Parti Reyhanlı Kurucu İlçe Başkanlığı
görevini üstlendi. 2004 yılında AK Partiden Reyhanlı Belediye Başkanlığına aday olduğu yerel
seçimde oyların % 38’ini alarak halkın büyük teveccühü ile  belediye başkanı oldu. 29 Mart 2009
yerel seçimlerinde oyların %43’ünü, 30 Mart
2014 yerel seçimlerinde ise oyların %62’sini alarak ilçede üç dönem üst üste Reyhanlı Belediye
başkanlığına seçildi.
2015 - 2018 yılları arasında Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürüttü.

• Halkla İlişkiler Eğitim Programı – Mart 2005,
Hizmet ve Alım İhaleleri Kanunu Programı – Kasım 2006

• Elektronik Bilgi Belge Yönetim Sistemi Programı – Mayıs 2008
• Beden Dili Eğitim Programı – Eylül 2009
• Ak Parti Siyaset Akademisi Uluslararası İlişkiler
ve Ekonomi Programı – Ekim, Kasım, Aralık 2009
• Kamu İhale ve Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu Programı – Şubat 2010
• Avrupa Birliği - Business School Of Netherland/
Amsterdam BSN Programı – Mayıs 2011  
•Arapça Dili Eğitim Programı – Ekim, Kasım, Aralık 2015
29
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1. Sayın Şanverdi, Reyhanlı Belediye Başkanlığından istifa edip 27. Dönem Hatay Milletvekilli
adayı oldunuz? Bu süreç nasıl gelişti, neden vekilliği tercih ettiniz?
Üç dönem gururla yürüttüğümüz Reyhanlı
Belediye Başkanlığı görevinin ardından aday adaylığı süreci, şahsım açısından da sürpriz oldu diyebilirim.Partimizce yapılan çalışmalar, anketler ve temayül yoklamaları sonucunda şahsıma 27. Dönem
Hatay 4. Sıra milletvekili adaylığı görevi tevdi edildi. Görev istenmez verilir düsturu bu süreçte zuhur etti diyelim.
2. Siyasetle uğraşmanıza neden olan etkenler nelerdir?
İnsanımıza, memleketimize, milletimize
hizmet etme sevdası ve arzusudur. Çünkü halka
hizmet hakka hizmettir. Bizler bu düsturla yetiştirildik, büyüdük. Çok şükür ki bu arzumuz Ak Parti
çatısı altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın liderliğinde gerçekleşti.

30

3. 11 Mayıs 2013 Reyhanlı patlaması ile Reyhanlı
kötü günler yaşadı. Belediye Başkanı olarak yaraları hızla sarıp vatandaşı mağdur etmediğinizi
gözlemledik. Bu konuda çalışmalarınız yadsınamaz. Gazi Reyhanlı neler yaşadı?
Sizin de belirttiğiniz gibi Reyhanlı tarihinin
en kötü günlerini yaşamıştır. Terör acımasız yüzünü bu kez Reyhanlı’mızda göstermiş ve maalesef
53 vatandaşımız şehit olmuştur. Yüzlerce insanımız yaralanmış, büyük ölçüde maddi hasarlar olmuştur. Yaşanan tüm acılara rağmen Reyhanlı halkı sağduyusunu korumayı bilmiştir. Bu gerçekten
takdire şayan bir durumdur. Bir yandan hükümetimiz bir yandan da Belediye olarak bizler vatandaşlarımızın yaralarını sardık onların yanında olduk.
Kışkırtmalara gelmedik. Reyhanlı halkı birbirine
sımsıkı sarıldı ve o zor günleri birlik ve beraberlik
ruhu içerisinde atlattık.
Biliyorsunuz yakın zamanda da Afrin Harekâtı sırasında şehrimize düşen roketler nedeniyle şehit ve yaralılarımız oldu. Reyhanlı halkı her
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zaman olduğu gibi yine Allah’tan gelene razı oldu.
Her zaman devletine bayrağına sahip çıktı. Bizler
bu süreçte de hükümetimizle birlikte yaraları sardık. Rabbime hamdolsun o günler de geride kaldı.
Rabbim vatanımızı ve milletimizi her türlü beladan
korusun, birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermesin.
4. Milletvekilliği nasip olduğunda Hatay için neleri yapmayı planlıyorsunuz?

ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayacak olan ve yapımı devam eden Devlet Hastanesinin bir an önce
hizmete girmesini sağlayacağız. Reyhanlı Küçük sanayi sitesini en kısa zamanda tamamlayarak Reyhanlı esnafının hayali gerçekleştirecek, küçük sanayiyi yerleşim yeri dışına taşıyacağız. Türkiye’de bir
ilk olan Kültür Hanı projesini en kıza zamanda tamamlayarak Reyhanlı halkının hizmetine sunacağız.
5.Seçmenlere neler söylemek istersiniz?

İlk olarak şu an yapımı devam eden Reyhanlı Barajı projesini hızlandırarak barajın bir an
önce tamamlanmasını sağlayacağız. Amik Ovası’nda tarımsal sulama probleminin çözülmesi çiftçilerimiz için çok daha fazla ürün ve çok daha fazla kazanç demektir. Bu yüzden birinci önceliğimiz baraj
projesinin tamamlanması olacaktır. İkinci olarak
Belen - Cilvegözü arası otoyol projesini, Reyhanlı-Antakya yolu sıcak asfalt projesini hayata geçireceğiz. Amanos Tüneli projesi için çalışacağız ve bu
projeyi Hatay halkımızın hizmetine sunacağız.Kırıkhan, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerimize Organize Sanayi Bölgeleri kurulmasına öncülük edeceğiz. Üreten tesislerle bölge halkının kalkınmasını sağlayarak
işsizliği gidereceğiz. Reyhanlı başta olmak üzere
doğalgazın henüz ulaşmadığı tüm ilçelerimize doğal gazı ulaştıracağız. Reyhanlı’nın sağlık alanındaki

Rabbim kısmet ederse Hatay halkının teveccühüyle Milletvekili olduğumda Hatay halkının
sesi olacağım. Halkımın dertleriyle dertleneceğim.
Hatay sanayi, turizm,tarım ve hayvancılıkta lokomotif görevi görecek.
Sloganımız “HATAY ÜRETECEK, HATAY KALKINACAK “Hep birlikte güzel günlere yürüyeceğiz.  
Büyük ve Güçlü Türkiye için Yaparsa Yine AK Parti
Yapar diyor, necip milletimizin, Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayip ERDOĞAN’a ve AK Parti’ye bir
kez daha teveccüh göstereceklerine dair inancımın
tam olduğunu bildirmek istiyorum.
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SABAHAT ÖZGÜRSOY ÇELİK
AK PARTİ HATAY 27. DÖNEM
5. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

19.07.1982 tarihinde doğdu. İlkokul eğitimime
1989 yıllında Antakya Vali Teoman İlkokulu’nda
başladı. Ortaokul ve Lise eğitimimi Antakya Osman Ötken Anadolu Lisesi’nde 2000 yıllında tamamladı. 2000-2004 yılları arasında Diyarbakır
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun
oldu.
Evli. 3 çocuk annesidir.
İş Deneyimi:
2004-2005 yılları arasında Hatay Barosu’nda stajyerlik yaptı.
2005-2007 yılları arasında Hatay Polis
Meslek Yüksekokulu Hukuk Başlangıcı dersinde
öğretmenlik yaptı.
2005 yıllından bu yana serbest avukatlık
mesleğini icra ediyor.
Siyasi Çalışmalar:
2010 yıllında Antakya İlçe Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Sorumlusu olarak partide göreve başladı.
Yine 2010 yıllında Seçim İşleri Birimi’nde
eğitimci olarak görev aldı.
2012 yıllında Ak Parti Hatay İl Başkan
Yardımcısı ve Siyasi-Hukuki İşler Başkan Yardımcısı görevinde bulundu.
2015 yıllından bu yana Ak Parti Hatay Kadın Kolları İl Başkanlığı görevini sürdürmekte.

1. Sizi daha önce Ak Parti Hatay Kadın Kolları İl
Başkanlığı görevinizden tanıyoruz. Teşkilat içerisinden gelen birisiniz. Ak Parti ile yollarınız
nasıl kesişti? Neden Ak Parti?
Öncelikle belirtmem gerekir ki; Ak Parti
sıradan bir parti değildir. Bu yüzden de ben Ak
Parti’yi hiçbir zaman sıradan bir parti olarak görmedim. Şöyle bir partimizin kuruluş sürecine
baktığınızda Türkiye’de ekonomik kaosun olduğu, özgürlükler ve demokrasinin çiğnendiği bir
süreçte milletimizin umudu olarak doğmuştur.  
Ak Parti kurulduğunda ben üniversite öğrencisiydim. Öğrenci olduğum için o yıllarda ben faaliyetlere katılamıyordum ancak annem Hatay’da
o dönemde partimizin kurucuları arasındaydı ve
2004 yılında Antakya Belediyesi yani Ak Parti Belediyesi Meclis Üyeliği ve Encümenlik görevlerini
icra etti. Ben bizzat faaliyetlere katılmasam da
daha çocukluk yaşlarımda evimize siyaset girmiş,
otururken, kalkarken yemek yerken her anımızda Recep Tayyip Erdoğan konuşulmaya başlanmıştı.  Üniversiteyi bitirir bitirmez gönlümde ve
dilimde olan Ak Parti hareketinin içinde aktif anlamda koşturmaya başladım.
İlk başlangıç Antakya Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan
Yardımcılığı, sonrasında Hatay İl Yönetim Kurulu
Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevlerini icra ettim.
Son olarak da Hatay Kadın kolları il Başkanlığı görevini icra etmeye çalıştım. Teşkilatımızın her kademesinde yaklaşık 14 yıldır çalıştım.
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Bu çalışmada birbirinden değerli, ekipler ile yol
arkadaşlığı yaptım. Hepsi ile sorunsuz ve yüksek
iletişim içinde çalışma yaptım. Partimi ikinci bir ailem olarak gördüm. Çünkü milletimizi ve memleketimi çok seviyorum. İnsanlara hizmet etmek inanılmaz mutluluk veriyor. Hizmet etmekte aldığım
lezzet ve duyguyu tarif etmek mümkün değil. Allah
bizleri bu aziz millete daima hizmet etmeyi nasip
etsin.
2. Milletvekili Adayı olmaya nasıl karar verdiniz?
Öncelikle hiçbir şeyi hesap ederek yola çıkmadım. Bunu açıkça belirtmek isterim. Yani ben
milletvekili olmalıyım kaygısı hiçbir zaman gütmedim. Siz gerçekten samimiyetle yolunda bulunun,
yaptığınız işi aşkla şevkle icra edin Mevla’m bir şekilde nasip ediyor. Az öncede ifade ettiğim gibi yıllardır partimize ve milletimize hizmet etmek için
mücadele içindeyken birçok yol arkadaşımın ısrarı
üzerine müracaat ettim. Neticede her bulunduğum platformda ilk hedefim insanların mutluluğu
ve onlara huzurlu bir yaşam için mücadele gücüm.
Eğer milletvekili olarak bu mücadelemi ortaya koyarsam daha başarılı bir hizmet üreteceğim sonucuna varınca bu kararı aldım. Öncelikle hakkımızda
hayırlısını diliyorum. Mevla’m bu aziz millete güzel
hizmetler yapacaksam bana bu kutsal görevi nasip
etsin. Tek duam budur.
3.Hatay bu seçimde kadın adaylarla ilkleri yaşa-

34

yacak. Hem iktidar partisinde hem de ana muhalefet partisinde Hatay bazında kadın adaylar ilk
beş sıra arasında yer alıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ak Parti her zaman için milletin refleksleri
ile hareket eden bir parti olmuştur. Bu toplumun
%50’si kadınlardan oluşur. Baktığınızda mecliste
ve yasama faaliyetlerinde kadınların yeterince
temsil edilmediğini görmekteydik. İşte bu eksikliğin giderilmesi noktasında hamdolsun partimiz
adım atmıştır. Ve ilk defa Hatay’dan seçilebilecek
bir yerden kadın bir aday göstererek toplumun sesine kulak verilmiştir. Gelişen Türkiye’de kadının
her alanda etkinlik alanı artmıştır. İş dünyası, eğitim sosyal, ailevi her alanda kadın hak ettiği yere
doğru hızla yükselmektedir. İnşallah, bizlerde kadının farkını Hatay’ımızda ve ülkemizde hak ettiği
yere doğru gelmesine katkı sağlayacak ve başta
hemşerilerim olmak üzere onların Sabahat Bacısı
olacağım.
4. Yaklaşık on gündür Çarşı da Pazar da, iftar da
sahurda, Hatay’ı karış karış geziyorsunuz. Vatandaşların özellikle erkek seçmenlerin size karşı tutumu nasıl?
Öncellikle şunu belirtmem gerekir ki saha
çok iyi durumda. Kadın, erkek, yaşlı genç, her kesimden ciddi bir teveccüh var. Gittiğim her yerde
vatandaşımızla kucaklaşıyoruz. Samimiyet ve gö-

Ak Parti Hatay İl Başkanlığı Seçim Bülteni

nülden sohbet ediyoruz. Yıllardır aynı sahada çalışma yaptığım için ben onlara, onlarda bana yabancı
değil. Hamdolsun o avantajım var. Onların ne istediğini ve sorunlarının hemen hemen tamamını biliyorum. Özellikle vatandaşımızın en önemli isteği
bir dokunuş, güleryüz ve samimi bir kucaklaşma...
Özellikle bundan sonraki süreçte dikkat edeceğim
ve kesinlikle Allah nasip ederse uygulayacağım
prensibim her zamanki gibi vatandaşın içinde olmaktır. Sıradan, herkesin hemen ulaşabileceği, çarşıda pazarda dolaşırken denk gelebileceğiniz ve
milletin özlediği bir vekil olacağım. Hamdolsun şuana kadar biz de bunu uyguladık ve inşallah bundan sonra daha fazla uygulayacağız.
5. Hep siyaset üzerine konuştuk ancak bu kadar
seçim koşturmacaları varken ailenize zaman ayırabiliyor musunuz?
Doğrusunu söylemek gerekirse pek mümkün olmuyor. Zira az önce de partide görev aldığım
kademeleri sizinle paylaştım. Ve bu kademelerin
her birinin ayrı sorumlulukları ve zorlukları vardı.
Bu nedenle sürekli bir mücadele içindeyken ailemi
ve çocuklarımı zaman zaman ihmal ettiğim olmuştur. Halkıma ve Partime hizmet ederken canımdan
çok sevdiğim çocuklarım ve sevgili eşimi ihmal etmek zorunda kaldım, bana haklarını helal etsinler.
Bunun yanında bu tatlı ihmalin elbette bir sebebi
vardı. Milletime hizmet etmenin mutluluğu içerisindeydim. Her şeyin ötesinde ne kadar üzülsem

de hak yolundaki bu hizmetim, üzüntümü daima
bitiriyordu. Allah cümle çocuklarımızı içinde bizimkileri de bağışlasın 3 çocuğumuz var ancak onların
okul ve diğer ihtiyaçları sağ olsun babaları tarafından gideriliyor. Benim ise bakmam gereken, başını
okşamam gereken nice garip gureba, kimsesiz ve
yetim çocuklar varken kendi çocuklarınıza bakamadım. Neticede babaları var ve benim çocuklarıma
bakabilir ancak kimsesiz ve açıkta çocuklar varken
inanın rahat uyku uyumam mümkün değil. Hep bu
vebal ve sorumluluk hissiyle yaşadım. İnşallah bundan sonra da böyle olacak.
6. Son olarak Hatay seçmenine ne mesaj vermek
istersiniz?
Tüm partilere başarılı ve huzurlu, barış içerisinde bir kampanya dönemi diliyorum. Öncelikle
şu asla unutulmamalı, bizler aynı şehirde yaşıyoruz
ve yüz yüze bakacağız. Ayrıca barışın başkenti olan
bir şehirde siyaset yaparken bu kardeşlik iklimini
bozacak propaganda faaliyetlerinden kaçınılması
gerekir. 3-5 daha fazla oy almak uğruna toplum ayrıştırılmamalı. Bu anlamda aziz milletimizden de
isteğim, günülerinden geçene, memleketimize yarınlara taşıyacak olana,   kardeşliğimizi muhafaza
edecek olana, memleketimizi kalkındıracak olana
oy vermelerini rica ederim. Yani kısacası saydığım
tüm özellikleri barındıran AK Partiye oy vermelerini arz ederim.
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ABDÜLKERİM GÜVEN
AK PARTİ HATAY 27. DÖNEM
6. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

20.10.1974 Doğumlu olan Av. Abdülkerim Güven, ilkokulu İskenderun Kurtuluş İlkokulunda, ortaöğretimini İskenderun İmam Hatip
Lisesinde, Yüksek Öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. 2007 yılında Türk Patent Enstitüsünün düzenlediği sınavı
kazanarak Marka vekili olmaya hak kazanan Av.
Abdülkerim Güven 1999 yılından bu yana İskenderun’ da serbest avukatlık yapmaktadır.

Ankara’ da Yüksek öğrenimi sırasında İskenderunlular Kültür Ve Dayanışma Derneği kurucuları arasında yer almış olup İskenderun İlim
Yayma Cemiyeti Kurucusu üyesi Cihannüma Platformu Hatay Kurucularındandır. 2016 yılından
bu yana ise; İskenderun Cezaevleri İzleme Kurulu
Başkanı olan Abdülkerim Güven Milletvekilliği
Adaylığı için bu görevinden ayrılmıştır.
Av. Abdülkerim Güven Evli ve 3 çocuk ba-

Ak Parti Gençlik Kolları Kurucu Başkanı
olarak aktif siyasi hayatına başlayan Güven, bir
sonraki dönemde Ak Parti İlçe Yönetimine seçilmiş ve Teşkilatlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı ve ardından Siyasi ve Hukuki İşlerden
Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde
bulunmuştur.
2007 Genel Seçimlerinde Ak Parti Milletvekili Aday Adayı ve 2011 Genel Seçimlerinde Ak
Parti Hatay 9. Sıra Milletvekili Adayı da olan Güven, 2010 yılında Ak Parti Genel Merkezinin Türkiye genelinde düzenlediği Siyaset Akademisi’nde İskenderun Bölge birincisi olmuş ve başarı
plaketini bizzat Genel Başkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’dan almıştır.
Ankara’da bulunduğu dönemlerde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bülteninde editörlük ve yazarlık yapmış, 1997 yılında Hukuki Araştırmalar Dergisi Yayın Kurulunda
bulunmuş olup hukuki konularda makaleler yazmıştır.

basıdır.
Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.
1. Siyaset ve AK Parti ile yollarınız nasıl birleşti?
Neden siyasete atıldınız?
Aktif siyasi hayatıma AK Parti İskenderun
Gençlik Kolları Kurucu Başkanı olarak başladım.
Daha sonra AK Parti İlçe Yönetim Kurulunda Teşkilatlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı ve
Siyasi, Hukuki İşlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı olarak devam ettim. 2007 yılında milletvekili aday adayı oldum. 2011 yılında AK Parti’den 9. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildim.
Şimdi ise AK Parti 6. Sıra milletvekili adayı olarak
çalışmalarıma devam etmekteyim. Siyasete atılmamın sebebi, ülkeme ve milletime hizmet edebilmekti. Bildiğiniz gibi AK Parti’nin kuruluş aşaması 14 Ağustos 2001 tarihinde Türkiye çok zor
durumlar geçirmekteydi. Türkiye ekonomik, siyasi, sosyolojik açıdan büyük sıkıntılar içerisinde
yer alıyordu. Bu sıkıntıların giderilebilmesi için
bu ülkeyi, vatanı, devletini seven insanların iş ba37
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şına gelmesi gerekiyordu. Bu noktada inandığım,
güvendiğim ve sürekli takip etmekte olduğum çok
beğendiğim Recep Tayyip Erdoğan’ın bir parti kurması ile beraber bende bu parti saflarına katılarak
ülkeme ve bölgeme hizmet etmek için siyasete
atılmış bulunuyorum.
2. Hatay için düşündüğünüz projeleriniz neler?
Hatay’ımızın bulunmuş olduğu konum, sahip olmuş olduğu nüfus ve coğrafik yapısına bakıldığı zaman Türkiye’nin en önemli illerinden bir tanesidir. Hatay için düşündüğümüz projelerin en
başında sizlerin de bildiği gibi mega projemiz olarak bilinen Amanos Tüneli Projesidir.  Bölgemizi ve
Hatay’ımızı daha iyi yerlere taşıyabilmek, Hatay’ın
sahip olmuş olduğu birçok avantajları bir araya getirebilmek için Amanos Tüneli Projesi çok büyük
önem arz etmektedir. Dağın öteki yüzü diye adlandırılan bu çalışma için bu iki bölgeyi birbirine getirerek vuslatı sağlayacak olan AmanosTüneli açılması bölgemiz için çok önemlidir. Amanos Tüneli
Projesi gerek istihdam, gerek canlılık olarak gerekse de Türkiye’nin ihracatını arttırması açısından
çok büyük önem arz etmektedir. Bu projenin hayata geçirilmesi halinde birçok kazanımız elde edileceği şüphesizdir. Bu nedenle öncelikli olarak AmanosTüneli Projesinin yapımı Hatay için en büyük
projelerimizden biridir.  Sorumlu olduğumu bölgeler ve yaşamış olduğumuz bölgelere baktığımız zaman içinde bulunduğumuz coğrafya itibari ile özellikle İskenderun bölgesi açısından halkımızın rahat

38

edebileceği ve devlet eliyle yapılabileceği birçok
gezme, dinlenme alanlarının yapılabilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. İskenderun’da yıllardan
bu yana İskenderun Devlet Hastanesini güzel bir
şekilde yapılabilmesi için bu konuda da çalışmalarımız devam etmektedir. Arsuz bölgemizde ise; Samandağ ilçemiz ile birleştirecek çevre yolu otoban
bağlantısının yapılması en büyük projelerimiz arasında yer almaktadır. Belen İlçemizde ise oradaki
vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını giderebilmek
için Hastane gibi bir sağlık merkezini faaliyete geçirilmesi de dev projelerimiz arasında yer almaktadır.
3. Hatay’ın en önemli sorunu nedir? Bu sorunu
çözmek için neler planlıyorsunuz?
Hatay’ımızın en büyük sorunu tüm Türkiye’de olduğu gibi istihdam sorunudur. Hatay’ın
içerisinde bulunduğu bu istihdam sorununu çözebilmek için, Amanos Tüneli Projenin istihdama çok
büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hatay
hem deniz, hem tatil hem de inanç turizmi gibi birçok alanda aktif ve faal yerler olmasına rağmen,
bunların yeteri kadar desteklenmediğini de görmekteyiz. Bu nedenle Hatay’da turizm olarak birçok projelerimiz olmaktadır. Bu projelerin hayata
geçirilmesi için de elimizden geleni yapmayı düşünüyoruz. Hatay’ın bu özelliklerini yansıtan bir tarım potansiyeli de bulunmaktadır. Tarım konusunda başta barajlar olmak üzere topraklarımızın daha
verimli ve daha iyi kullanılabilmesi için elimizden
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gelen tüm teşvikleri uygulayacağımızı buradan bildiriyorum.
4. Bir avukat olarak Meclise girdiğinizde hukuk
babında yapmak istediğiniz şeyler varmı?
Bir avukat olarak meclise girdiğimde toplumumuzun ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra bölgemiz açısından eksiklikleri ve ülke genelinde meydana gelen konuyla ilgili eksiklikleri bir araya getirip
toplumumuzun ve bölgemizin menfaatleri doğrultusunda yasal araştırmasını sağlayacağız. Toplumun temel ve dinamik ihtiyaçlarını yerinde tespit
ederek bunları meclise taşıyacağız. Burada kanun
düzenlemekle yükümlü olacağız. Bu konuda hukukçu olarak elimizden gelen tüm imkânları seferber ederek faydalı olacak konuları meclise sağlayarak halkımızın rahat etmesini sağlayacaktır.
5. Seçim çalışmalarınız sırasında Hatay’da siyasi
atmosferi hakkındagözlemleriniz neler?
Çalışmalarımız sırasında AK Parti Hatay listesinin tüm bölgemizde büyük bir sevinç ve heyecanla karşılandığını görüyoruz. Parti teşkilatlarımız
ve oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezlerimiz
tarafından yoğun ve etkili programlar sayesinde
gücümüze her geçen gün daha da fazla güç katmakta. Milletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’a olan sevgisinin hatsafa da yüksek
olduğunu görüyoruz. Hatay listelerimizde oluşan
bu değişimin milletimizde büyük bir heyecan oluş-

turduğunu farkındayız.   Nitekim partimizde daha
önce görev yapan başta mevcut milletvekillerimiz
olmak üzere teşkilat mensuplarımızın bu güne kadar görev yapan tüm arkadaşlarımızın da sahada
hep birlikte omuz omuza hareket ettiğini gören
milletimiz, bunu büyük bir takdirle karşılamaktadır.
Bildiğiniz gibi AK Parti bir kadro ve inanç partisidir.
Bu dava kutlu bir davadır. Bu kutlu davada,  kişilerin makamla ilgisi yoktur., Hatay’ımızın hak ettiği
yere gelebilmesi için şu an tüm Hatay’da siyasi bir
seferberlik ilan edildiğini görüyoruz.   İnşallah bu
sefer Hatay, 24 Haziran 2018 seçimlerinde büyük
bir rekor kıracağını ümit ediyorum.
6. Son olarak neler söylemek istersiniz?
Türkiye 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde kaderini oylayacaktır. Devletimizin
ve milletimizin bekası niteliğinde olan bu seçimlerin Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Türkiye ya istikrarın devamına karar verecek, ya da belirsizlik ortamına sürüklenecektir. Bu konuda 3
Kasım 2002 yılından beri milletimizin bize vermiş
olduğu desteği arttırarak sürdüreceğine olan inancımız tamdır. Bu konuda tüm Hataylı hemşerilerimizden önce dua sonra da desteklerini talep ediyoruz. İnşallah 24 Haziran seçimleri kardeşlik,
sevgi, demokrasi ve hoşgörü içerisinde geçeceğine
inanıyorum. Bu seçimlerin bölgemize ve Türkiye’mize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
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KUDRET ARTAN

AK PARTİ HATAY 27. DÖNEM
7. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

Hatay-Antakya 1995 doğumlu. İlköğreniminiDr. MustafaGencay İlköğretim Okulu, Ortaöğrenimini Mehmet Akar Ortaokulunda tamamladıktan sonra Yıldız Selahattin Mıstıkoğlu Kız
Meslek Lisesi’nden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesine devam etmektedir. Halk Eğitim Merkezinde kısa dönemli
İpek Şal Dokuma öğretmenliği yaptı. Kadın ve
Demokrasi Vakfı (KADEM)Gençlik Komisyonu’nda yer aldı.Ak Parti Hatay İl Kadın Kolları Yönetim Kurulunda görev yaptı.

1.Hatay’ın yaş itibarı ile en ilgi çeken adaylarından birisiniz? Kendinizden bahseder misiniz?
Göreviniz ve siyasette hangi çalışmalarda yer
aldınız?
Siyasi geçmişim yaşım itibari ile çok yeni
ve taze… Hatay İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu
görevinde bulundum. Görev aldığım tarihten itibaren sahadaki tüm çalışmalara katılarak, üzerime düşen görevleri yerine getirdim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın biz gençler
için seçilme yaşını 18’e indirmesinden ötürü
aday adayı olarak başvurumu yaptım, tarafıma
Milletvekilliği adaylığı verilerek onure edildim.
Hatay’ın en genç milletvekili adayı olmam sebebiyle, Hatay halkı ve özellikle gençleri tarafından
memnuniyet ile karşılandı. Dava bilincini küçük
yaşlarda idrak ettim. Ailemden öğrendiğim ve
ömrüm boyunca siyasi yaşamımda etkili olacak
dava bilinci, benim için Kuran-ı Kerimi anlamak
ve uygulamaktır. Bizim davamız Kuranı Kerimdir.
Bizim davamız Hak olandır, bu bilinç hayatımın
her alanında tabiri yerindeyse her zerresinde etkili olacaktır.
2. Sizce Gençler siyaset yapmalılar mı? Cevabınız evetse nasıl bir yol izlemeliler?
Ülke olarak genç nüfusu yüksek olan bir
ülkeyiz. Ülkemizde bu denli yüksek bir nüfusa
sahip olan gençlerin, siyasetin içinde hatta merkezinde yer alması gerekmektedir. Gençler siyaset yaparken, halka hizmet hakka hizmet şiarıyla
hareket edip, siyaseten attıkları her adımda ülkemizin menfaatini düşünerek hareket etmeli41
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dirler. Gençler olarak bizlerin, siyasette benimsediği en önemli ilke ise;   Reisin, ‘Gençler,
koşacaksınız, koşacaksınız, hiç durmadan koşacaksınız.’ sözü olmalıdır.
3. Siyasette hangi konumda olmak hedefindesiniz?
Gençlerin vekili olarak mecliste bir gençlik
komisyonu oluşturulmasını ve bu komisyonun başında yer almak istiyorum. Siyasette olmak istediğim tek konum, gençlerin sorunları ile ilgilenebileceğim, onların sesi olarak platformlarda
haykıracağım bir konumda olmak isterim. Yaşım
itibariyle hedef kitlem gençler olacaktır.  Siyaseten
içinde bulunacağım projeler, kıymetli genç arkadaşlarımın devletimizden beklentilerini karşılayacak projeler olacaktır.
4. Kendinizi muhafazakâr olarak tanımlar mısınız? Aile yapınız nasıldır?
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Kendimi muhafazakâr olarak tanımlamaktan öte muhafazakâr olmaya çalışarak dini hassasiyetlerimi ve çizgilerimi çizmekten çekinmem.
Muhafazakârlığı bir yaşam biçimi olarak seçmedik. Bunu Allah C.C. emri olarak telakki ettik. Bu
emir üzere yaşamımızı çizdik ve layığıyla yerine
getirmek için çabalamaktayız.
5. Hatay gençlerine söylemek istediğiniz bir şey
varmı?
Ben Hataylıyım. Hatay’daki genç arkadaşlarımın vekiliyim. Bugün benim milletvekilliği için
aday olmam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gençliğe verdiği değeri göstermektedir.
Cumhuriyet kurulduğundan bu yana ilk kez meclise genç milletvekillerinin girecek olması gelecek
adına umut vericidir. Tüm gençler bunun bilincinde olmalı. Genç kardeşlerime söz veriyorum, ben
gençliğin milletvekili olacağım, gençlik için çalışacak, gençlik için yorulacağım. Siz, genç kardeşlerimin önce duasına sonra oyuna talibim.
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CENGİZ YILDIZ

AK PARTİ HATAY 27. DÖNEM
8. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

1969 yılında Hatay’ın Altınözü ilçesinde
doğdu.  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari
Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde lisans,  Çukurova Üniversitesi “muhasebe-denetim” alanında yüksek lisans eğitimlerini gördü, ayrıca
2012-2014 döneminde Anadolu Ün. AÖF. Fakültesi ilahiyat bölümünü tamamlayarak mezun
oldu.  
S.M. Mali Müşavirlik faaliyetine 23 yıldır
kesintisiz devam etmektedir.
2014 yılında Ak Parti Hatay Büyükşehir
Belediye Meclis Üyeliği, encümen ve plan bütçe
komisyon üyeliği, denetim komisyon başkanlığı,
Hatsu Genel Müdürlüğü asıl denetçiliği görevlerini sürdürmektedir.  
Birçok STK ve Spor kulüplerinde de yönetim kurulu üyeliği yapan Yıldız evli ve üç çocuk
babasıdır.
1. Sayın Yıldız; Uzun yıllardır Hatay’da mali müşavir ve aktif bir siyasetçi olarak başarılarınızla
takdir gören birisisiniz. Sizi siyasete iten etken
ne oldu?
Beni siyasete iten en önemli faktör hizmet aşkıdır. Bu kutlu davada milletin Partisi olan
AK Parti’de özellikle siyaset yapmamın nedeni
Necip Fazıl’ın ifadesiyle Anadolu büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymaktır. Rabbim beni
ve bizleri mahcup etmesin.
Doğrudur, ben bir mali müşavirim fakat

aynı zamanda,80 milyonluk büyük bir Anadolu’nun da evladıyım. Şunu hepimiz kabul etmeliyiz ki, aziz vatanımızın gerilemesi, bayrağımızın
inmesi, devletimizin yıkılması için ellerinden geleni yapan bir Haçlı zihniyeti var. Bizler bu vatana
sahip çıkmazsak kim çıkacak?
Buna izin veremezdim. Bu zihniyetle siyasete soyundumpişman değilim Rabbim de pişman etmesin. Bütün yiğit vatan evlatlarımızı da,
bu kutsal davada çözümün bir parçası olmak adına bende varım demeye davet ediyorum.
2. Şu anda Ak Partinin 11 milletvekili var. Size
göre Hatay’da Ak Partinin hedefi kaç olmalı?
Öncelikle bizlerin hedefi, Allah’ın izni ile
asil ve şerefli kadromuzda yer alan 11 dava kardeşimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki mecliste güçlü bir şekilde göndermektir. AK
Parti 2002’den bu yana yapmış olduğu hizmetler
ile tarih sayfalarına not düşmüş bunu hak eden
partilerin en başında yer almaktadır. Allah, emeği olan vehalen emeği geçen tüm dava arkadaşlarımdan razı olsun.Hedefimizebetteki %100 dür.
Fakat Hatay’ımızın demografik yapısı, farklı fikirleri dikkate alındığında hedefimiz en az 7 ile 8
arasındadır. Seçim çalışmalarımızda da gördüğümüz üzere, bunu da başarmamak için hiçbir sebep yoktur.  Ümitliyim ümitliyiz, davamızda haklıyız.
Biz başaracağız, başarmak zorundayız,
çünkü Türkiye’nin 24 Haziran 2018 seçimlerinde
başarılı olmasını lider olarak güçlü bir başkanlık
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kazanmasını güçlü bir meclisi güçlü bir hükümeti
ve neticesinde güçlü bir Türkiye’yi sabırsızlıkla
bekleyen milyonlarca insan var.
Rabbimizden şu mübarek günlerde muvaffak olmayı ve hem Ramazan Bayramını, akabinde
24 Haziran 2018 deki seçimleri kazanarak çifte
bayramı yaşamayı yaşatmayı, dostları güldürmeyi,
düşmanları ise kahretmeyi nasip eylesin Âmin.
3. Cumhur ittifakı ve seçim ittifakı hakkında neler
söylersiniz?
Cumhur ittifakı adı üzerinde aziz milletimizin yerli ve milli zihniyetin bir araya gelmesiyle şu
ana kadar vatanımız için, devletin bekası için, bayrağımız için ona sıkıntı vermek isteyenlere karşı
uyanık davranan feraset ve basiret ile bunu gören
ve 100 yıl önce düşülen tuzağa düşmemek adına,
yiğit vatan evlatlarının liderlerinin önderliğinde bir
araya getirildiği erdemli, iradeye sahip ve cesaretle Türkiye’yi şahlandırmak isteyen güzel dava erlerinin ittifakıdır. Bu ittifak düşmanlara korku salacaktır. Bu ittifak dostlara güven verecektir. Bu
ittifak geçmişte bu milletin değerlerine saldıranları
bertaraf edecektir. Bu ittifak terörle mücadelede
güç verecektir. Bu ittifak 60’lı yıllarda başbakanları
ve dava insanlarını asan zihniyeti tarihe gömecektir. Bu ittifak yerli ve milli stratejilerle planlamalarla 2023 lere, 2053 lere, 2071 hedeflerine, gençliğimiz ile beraber yerli ve milli düşünen vatan
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evlatları ile beraber damgasını vuracak ve Türkiye’yi Necip Fazıl’ın deyimiyle Anadolu büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyarak hedeflerine hızla
ilerleyecektir. Bu ittifak 50 artı 1 ile güven verecektir
4. Sizce kimler siyasete girmeli, kimler girmemeli?
Bu sorunun cevabı gayet basittir. Siyasette
ben, maddi ve manevi tüm sorumlulukları omuzuma alırım diyen, başta ülkeme, aziz milletime ecdadıma hesap verebilirim duygu ve düşüncesi ile
hareket eden, ayrıca mahşere inanan öbür dünyada tekrar dirileceğine inanan, orada yaptıklarından ve yapmadıklarından hesap sorulacaktır duygusuyla, hassasiyetiyle hareket edenlerin girmesi
gereken kutsal bir taleptir, hizmet alanıdır. Siyaset;
tüyü bitmemiş yetimlerin öksüzlerin haklarını koruyabilmek refleksidir. Eğer bu hassasiyetle dava
şuuruyla, Kudüs’ün, Arakanın, Filistin’in, Suriyelinin ve dünyanın dört bir tarafında mağdur ve mazlumların vicdanın sesi olamıyor isen siyasete girmemen gerekiyor. Siyaset, düzgün, vizyonuve
misyonu olanların işidir, siyaset hesap verebileceklerin işidir, siyaset yerli ve milli düşünenlerin alanadır. Siyaset gayri milli düşünenlerin şer ittifakları
ile iş yapanların Türkiye’nin gelişmişliğini hazmedemeyenlerin işi değildir. Siyaset, ecdadımıza yakışır bir şekilde yedi düvelle savaşırken, merhameti
ve vicdana elden bırakmamaktır.   Siyaset ilim ile
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İrfan’ı buluşturmaktır. Özetle siyaset hizmetkârlığa
talip olmaktır. İşte bu vasıflarda herkes siyaset yapmalıdır.
5. Hatay için en büyük hayaliniz nedir?
Kuranı Kerim’de şehrin öteki kıyısından koşarak gelen yiğit bir insan, Habibi Neccar anlatılır.
Bu yiğit adam zalimlere kâfirlere karanlık düşüncelere karşı o günün koşullarında canı pahasına kendini feda eden sembol bir isimdir. Benim de en büyük hayalim Hatay’daki farklı fikirlerin zenginlik
kabul edildiği bu coğrafyada sağlıklı vicdani açıdan,
herkesin anlayabileceği bir dille uyum sağlamak,

bu coğrafyada barış içerisinde yaşayıp yaşatabilmek ve tüm insanlığa şuurlu Bir Müslüman bakış
açısının nasıl olduğunu gösterebilmektir. Ecdadımızın bunu başardığına şahit olduk, inşallah bunu Hatay’ımızda bizde başaracağız. Zira bizler hep beraber Hata’yız, hep beraber Türkiye’yiz.
Zira bizler dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya Beşten Büyüktür” bakış açısıyla
hareket etmesi gereken vatan evlatlarıyız.
Rabbim bizleri mahcup etmesin teşekkür
ederim.
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CEMİLE TUNA

AK PARTİ HATAY 27. DÖNEM
9. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

1995 yılında Hatay ilinin merkez ilçesi Antakya’da doğdu. 2013 yılında Hatay Osman Ötken
Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Lise yıllarında
AB Hayat Boyu Öğrenme COMENIUS programı
kapsamında ‘Toplumsal Göç’ konusu üzerine çalışmaya başladı. Proje kapsamında gittiği İspanya-Tarragona VIDAL-I BARREQUER’de ilgili konu
üzerine sunum yaptı.
Toplumsal Göç, Göçmenlik, Sosyal Bütünleşme, Sosyo-Psikolojik ve Sosyo-Kültürel Entegrasyon, Göç ve Din konuları üzerine çalışmalarını
sürdürüyor. Sığınmacıların yaşam kalitesi üzerine
saha çalışmaları yapıyor.

Edilebilirliklerinin Desteklenmesi üzerine Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Avrupa Birliği’inden
proje eğitimi aldı.
İstanbul’da tamamladığı üniversite hayatında ÜniAk teşkilatlarında, partimizin ilçe yönetiminde ve il kademesinde çalıştı.
Mesleki anlamda Sağlık Hukuku, İnsan
Hakları alanlarında çalışmalarını sürdürmekte
olup, sosyal yaşamında Sosyal Politikalar üzerine
araştırmalar yapıyor ve ile Etimoloji ilgileniyor.

2013 yılında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne burslu olarak yerleşti ve lisans programından mezun oldu. Lisans Eğitimi boyunca siyaset, kişisel gelişim, sosyal projeler ve girişimcilik
ile ilgilendi, bahsi geçen alanlarla ilgili çeşitli üniversite ve sivil toplum örgütlerinin eğitim programlarına katıldı.
Üniversite yaşamında Hukuk Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Hürriyet ve Adalet Kulübü
Başkanlığı ve KADEM Gençlik Kulübü Kurucu Başkanlığı bunların yanı sıra Doğuş Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.
Eğitim hayatının yanı sıra farklı Afrika Su
Kuyusu Projesi, Doğu’ya El Ver, TURMEPA Deniz
Temiz, Kitap Toplama Kampanyası gibi birçok sosyal sorumluluk faaliyeti içinde yer aldı. Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam
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KADEM Genel Merkez Genç KADEM’de
Kültür-Sanat Birimi Sorumlusu olan Tuna daha
önce KADEM’de Genç KADEM Proje Sorumlusu ve
Genç KADEM Üniversite Kulüpleşme Sorumluluğu
görevlerini üstlendi. KADEM I. Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı Koordinatörlüğü, Medya ve İletişim Masası Moderatörlüğü, Genç KADEM Kıta
Analizleri Paneli Afrika-Somali Panelistliği, II. Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı Bilim ve Teknoloji Masası Moderatörlüğü, III. Uluslararası KADEM
Gençlik Çalıştayı Semboller Masası Moderatörlüğü görevlerini üstlendi. KADEM’i temsil ettiği Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP)’da Kültür-Sanat Komisyonu Sekretaryalığı görevini
sürdürüyor.
‘Yeni Anayasa’da Kadın’ ve ‘Gençlerin Siyasetteki Rolü’ üzerine çalışmalar yapıp, ilgili konularda yazılar kaleme aldı.
Başbakanlık kurumu olan TİKA ile Balkanlara gidip projeye destek vererek Gönül Elçisi oldu.
Hukukçular Derneği Genel Merkez Gençlik
Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Tuna komisyonun Proje Sorumlusu aynı zamanda Hukuk
Okulu-6 programının proje koordinatörü.
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Hukukçular Derneği’nde Yeni Anayasa Çalıştayı’na katıldı, ilgili konuda rapor yazdı.
Temasta olduğu sivil toplum örgütlerinden
olan TÜRGEV’de Hukukçular Platformu Çalıştayı’na katıldı, TÜGVA’dan ise Proje Yazma eğitimi
aldı.
1. Ak Parti Hatay Milletvekillerinin en genç adaylarından birisisiniz, genç yaşta birçok başarılı görevlerde bulunduğunuzu gözlemliyoruz. Genç
yaşta sizi siyasete iten sebep ne oldu?
Milletvekili seçilme yaşı cumhuriyetin ilk
yıllarından 2006 yılına kadar 30 olarak uygulanıyordu. Ak Parti iktidarının ilk yıllarında yapılan değişiklikle bu yaş sınırı 25’e indirildi ve 16 Nisan Referandumu itibariyle bu yaş seçmen yaşı alt sınırı
olan 18’e indirildi. Diğer bir ifadeyle Ak Parti reformları ile seçmenin temsil edilebilirliği sağlandı.
Sivil siyaset tecrübelerim temsilcisi olacağım seçmen grubunu hakkıyla yasama yetkimde de hakkıyla temsil edebileceğimi açıkça ifade ediyor. Sivil
siyaset geçmişimde odak noktam biz gençlerdi.
Gençler üzerine yaptığım çalışmalarda
edindiğim tecrübeler ışığında yasama erkinde
temsil edebilmek üzere aktif siyasete adım attım.
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2. Seçim çalışmalarınızda adaylarımız, Hatay’ın
nabzını tutma imkân buldunuz. Sizce Hatay’da Ak
Parti ne durumda?
Hatay’da Ak Parti herkesin, her kesimin ailesinden bir parça. Karşılaştığımız herkes ile aileden biriymişçesinekucaklaşıyoruz. Yaşlısından gencine, duayla karşılanıp duayla uğurlanıyoruz.
Burada bilhassa kadınlara değinmek istiyorum; sahaya kaç kişi çıkarsak çıkalım bir anda akın
akın oluveriyoruz. Asla hemcinslerini ve ona kıymet veren liderlerini bırakmıyorlar. Bir de kadın
ruhunun temas ettiği her şey güzelleşiyor. Kadınlar
iyi ki var. Kadınların temsilini önemseyen ve bu
temsili yüzde yüz artıran Ak Parti iyi ki var.

Ak Partili bir genç vekil adayı olarak hedefim evrensel dillerde eğitim politikaları geliştirmek.
Evrensel dilden bahisle yazılım, kodlama gibi üretim dillerinden bahsediyorum; üretim dilleri felsefe ile desteklenmeli ve mutlaka eğitimde halk kültürü dersi gibi özümüzden kopmamızı engelleyecek
dersler olmalı.
4. Genç bir siyasetçi olarak gençlere neler söylemek istersiniz?
Siyaset araçtır. Derdi olan genç mutlaka siyasetle ilgilenmeli, derman olma kudretini kendisinde görüyorsa aktif rol almalıdır. Siyaset hiçbir
zaman amaç haline gelmemeli, mahiyetinden sapmamalı, bilhassa meslek haline getirilmemelidir.

3. Bir Ak Partili vekil adayı olarak hedefleriniz neler?
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ECRİN NAZLI İNAN
AK PARTİ HATAY 27. DÖNEM
10. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

1995 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde doğdu. Ortaöğretimini Amerikan Kültür Kolejlerinde 2012 yılında tamamladıktan sonra
Üniversite yaşamına 2014 yılında İstanbul Aydın
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladı.
Hali hazırda Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi olan Ecrin Nazlı İnan, eğitim dönemlerinde TÜRGEV’e bağlı yurtlarda kalmakta olup bu
yurtlarda iletişim atölyelerinde aktif olarak görevler almıştır. Her yıl 30.000 insanın yemek ihtiyacını karşılama projesini 2009 yılında daha 14
yaşındayken bir sosyal sorumluluk projesi olarak
kabul edip ailesinin desteğini arkasına alarak geleneksel hale getirdi.Bu gelenek halen devam
etmektedir.
Ocak 2018 yılında Birlik Vakfı Batman Şubesinin yapmış olduğu “Yeni Türkiye Vizyonunda
Doğu Ve Güneydoğunun Kalkınmadaki Rolü “
projesinde Batman Şube Başkanı Hamdullah Tüzün’e projenin gerçekleştirilmesinde danışmanlık yapmıştır.
Ecrin Nazlı İnan, aynı zamanda Genç
Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD)
Üyesi olup, MÜSİAD’ın etkinliklerinde yer almaktadır.
İnan’ın 2018 sonlarında bitirmeyi hedeflediği Gençlik ve Madde Bağımlılığı ile ilgili 2 proje çalışması bulunmaktadır.

1. Hatay siyasi tarihinin en genç kadın milletvekili adayı olarak sizin gözünüzden siyasetin tanımını öğrenebilir miyiz?
Ülkemizde siyasete ilgisiz olan yoktur. Siyaset denilince istisnasız her birimizin söyleyecek sözü vardır. Evde, işte, okulda, sokakta, kahvede, otobüste, dolmuşta nerede olursak olalım
sohbet bir noktada gelir, siyasete dayanır. Memleket meseleleri açılır. Siyasete ilgimiz Türkiye
için büyük bir fırsat.
Siyaset, en geniş anlamıyla insanların hayatını düzenleyen genel kuralları yapmak, korumak ve değiştirmek için gerçekleştirdikleri faaliyetlerdir. Aslına bakarsanız özü itibariyle, yani
hakkını vermek istediğimizde, siyaset zor ve meşakkatlidir. Olup bitenden razı olanın siyasette
yeri olmaz.
Olanı olduğu gibi kabullenen, etliye sütlüye bulaşmadan bir pratik olarak ortaya konulan emek de siyasetin aktörü değil nesnesi, aracı
veya işçiliğine razı olmaktan öte bir anlam ifade
etmez.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ile ilişkisinin ihya edildiği toplantıda
AK Parti tarzı siyasetinden bahsetmişti. “Doğrusu bu tarz-ı siyaset tam da kendi şahsıyla özdeşleşmiş bir tarz ve tam da bu siyasetten bahseder.
Bize doğruluğu, hizmeti, insanlarla temas etmeyi
anlatır. Zorluklara rağmen, Milletimiz için hizmetkâr olmayı anlatır. O yol ki, soluğumuz, aşkımız, sevdamız, inancımız bu millete, bu vatana
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hizmet aşkıyla yanıp tutuşmaktır. ” As olan bu yolda tökezlemeden ufukları açmaktır. “ Bu sözler her
şeyi anlatıyor zaten.
2. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan “siyasette genç fikirlere ihtiyaç vardır “ diyerek seçilme yaşını 18 e indirdi. Bu konuda siz neler söylemek istersiniz?

Bu konuda bir gönül neferi olmaktan da
gurur duyuyorum!
3. Çalışmalarınızı “ Hedef odaklı hizmet” sloganıyla yürütüyorsunuz? Hedefiniz nedir, hedefinize
ulaşmak için neler yapıyorsunuz?
Tabii bizim davamız bir, hedefimiz bir. Çalışmalarımıza büyük bir heyecanla devam ediyoruz. Öncelikli hedefim mazlumların, milletimizin,
ümmetimizin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda ilerlemeyi en büyük hedef
olarak görüyorum.

Öncelikle, Cumhurbaşkanımıza ne kadar
teşekkür etsek azdır. Bugün, Hatay’ın en genç Milletvekili Adayı olarak davamıza hizmet etmenin
onur ve mutluluğunu yaşıyorum. Türkiye’nin birçok şehrinde genç adaylarımız listelerde yer aldı.
Liderimiz Cumhurbaşkanımız gençlere hep inandı,
bizlerin önünü açmak için her türlü fedakârlığı gösterdi. Bubiz gençlere verilen büyük değeri gösterir.
Biliyoruz ki, Büyük Sultan Fatih Sultan Mehmet henüz 21 yaşındayken İstanbul’u fethetti. Dünyada
değişimi yakalayacak genç beyinler, küresel aktör
olabilme yolunda ilerleyecek genç yetenekler yetiştirebilirsek ancak o zaman geleceğimizi garanti
altına alabiliriz. Geleceğimizi ancak gençlerimizin
üzerine sorumluluk yükleyebilirsek inşa edebiliriz.
Bu imkânı bize Cumhurbaşkanımız sağladığı için
minnettarım!

Dünya’da örnek gösterilen hoşgörü şehrimiz Hatay’ın projelerinde bir kardeşiniz olarak onların yanında olmak ve onlara destek vermek temel hedefim olacaktır. Hatay’ın sağlık, turizm,
tarım, dönüşüm, yeşil ve enerji şehri olması yönünde çalışmalarımız olacaktır.

24 Haziran seçimlerinde 18-25 arasında
yaklaşık 9 milyon gencimiz, kendisini temsil etme
hakkı bulacak. Mesele oy kullanma hakkına sahip
tüm seçmenler arasında çok önemli bir seçmen
kitlesinin temsil meselesi… Güzel ülkemiz ancak
gençlerle şahlanışa geçebilir.

Bu konuda sivil toplum kuruluşları ile işadamları, gençler, kadınlar ve toplumun tüm kesimleri ile birlikte çalışmalar yapmak şehrimiz için gerekli ve yukarıda belirtilen konuları hayata
geçirmek için öncelikle, genel merkez, il ve ilçe teşkilatlarımızdaki tüm çalışma arkadaşlarım ile birlik-
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Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği “ Durmak Yok Yola Devam” parolası ile 2023 değişen ve gelişen yeni Türkiye projelerimizi, tüm
Türkiye ve sevdamız Hatay için hayata geçirmek
istiyoruz.
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te Ankara’da ilimizi temsil ederek diğer milletvekilleri ve yetkilileri ile de beraber Hatay’ımız için
seferberlik çalışması yapmak öncelikli hedefimdir.
4. Seçim çalışmalarından dolayı sürekli sahalardasınız. Halkın size tutumu nasıl? Bir kadın olarak
sizi benimsiyorlar mı?
Seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz, Sivil Toplum Kuruluşu (STK),  esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde halkımızın yoğun bir teveccühü ile karşı karşıyayız. Vatandaşlarımızın hem
Cumhur İttifakı’na hem de Cumhur İttifakı’nın da
üzerinde AK Parti’ye büyük ilgisini görüyoruz. 15
Temmuz’un nasıl ülkeyi bölmeye, parçalamaya yönelik bir girişim olduğunu ve bunun bir devamı niteliğinde olan olayların veya oynanan oyunların da
arkasından gelebileceğini milletimiz tahmin ediyor.
O nedenle Cumhurbaşkanımızın gösterdiği özveri,
fedakârlık, cesur yaklaşımlar halkımız tarafından
taltif ediliyor. Cumhurbaşkanımızın birinci turda
seçimi farklı bir şekilde kazanacağını, Cumhur İttifakı’nın da Mecliste büyük bir çoğunluğu elde edeceğini ve AK Parti milletvekili sayısının şu andaki
sayısının çok üzerinde çıkacağına yürekten inanıyorum. Hemşerilerimizin göstermiş olduğu bu destek, 24 Haziran akşamına kadar artarak devam
edecek ve 25 Haziran da yeni bir dönemi hep birlikte başlatacağız.
5. Meclise girmek nasip olursa kadınlar için yapmak istediğiniz bir proje var mı?

gören bir Cumhurbaşkanımız var. Bunun için tüm
alanları kadınlara açıyor. Önemli olan, kadınların
bir araya gelerek Cumhurbaşkanımızın açtığı bu
alanlardan içeri girebilmeleri.
Evde vergi muafiyeti tanınarak el emeği ile
üreten ve gelir elde eden kadınlarımız için her ay
sigorta priminin bir kısmını devlet ödüyor. Örneğin
bu düzenlemenin yapıldığı 2012 yılında, evde üreten kadın her ay 30 gün prim ödemek yerine 19
gün prim ödedi ve kalan günler de devlet tarafından karşılandı. Daha ilerisi var mı?2023 hedeflerine giden yolda bu yeni dönem, Türkiye ile birlikte
Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün kadınlarının da şahlanış dönemi olacak.Benim yapmak istediğim proje, Hatay’da ücretsiz “Çocuk Bakım Evleri” açmak
olacak.
Projelerimin en başında ise, Madde bağımlılığı ile mücadeleyi önemsiyorum.
Uyuşturucu batağına saplanmış olan gençlerin uyuşturucudan kurtulması konusunda burada
çalışmalar yürütmek öncelikli görevim olacak. Hatay’ın bir AMATEM’e ihtiyacı var.
Gençlerimizi, çocuklarımızı topluma kazandırmak ve onları sahiplenmek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Bu nedenle bu konuyu önemsiyor
ve batağa saplanmış olan gençlerimizi ve çocuklarımızı topluma kazandırmak için elimizden gelenin
fazlasını yapmak istiyorum.

Kadınlar olarak çok şanslı bir dönemdeyiz.
Çünkü kadınların gücüne, kabiliyetine, yönetim,
muhakeme, duygusal zekâ tarafına inanan ve bunu
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Fakültesi mezunu olan Uzan, Mustafa Kemal
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2008 yılından buyana Payas ilçesinde İşadamı olarak inşaat sektöründe bulunan Uzan,
2017 yılı Payas Spor Kulüp Yöneticiliği yaptı ve
halen Kayra Spor Kulübü Onursal Başkanlığı görevini sürdürmekte.

1. Hatay sizin için ne ifade ediyor?
Hatay’ımız bir medeniyet şehridir. 8bin
yıllık bir geçmişi ve 13 medeniyete ev sahipliği
yapmış olmasıyla etnik ve kültürel farklılıkların
bir arada yaşayabildiği hoşgörünün hâkim olduğu büyük bir tarihi zenginliğe sahip bir mirası ifade ediyor.
2. Genç yaşta Ak Parti’den Milletvekili adayı oldunuz. Neden Ak Parti ? Ak Parti sizin için ne
ifade ediyor?
Ak Parti Türkiye’de değişimin adıdır. Ak
Parti milletimizin sevgisi ve teveccühüyle kurulmuş devrim niteliğinde projelere imza atmış bir

57

Ak Parti Hatay İl Başkanlığı Seçim Bülteni

partidir. Milletimizin yarınlarından endişe etmediği istikrarın devam ettiği güçlü ve bağımsız bir Türkiye için Ak Parti.
3. Ak parti 2018 seçimlerini keskin bir viraj olarak
nitelendiriyor. Sizce bu seçimlerde Ak Parti’ye
Hatay’ın katkısı ne olacaktır?
Hiç şüphesiz ki! Öyle. Fakat bu viraj yalnızca partimizin değil, ülkemizin keskin bir virajıdır.
Milletimiz, basireti ve feraseti ile bu virajda direksiyonu muhakkak liderimiz olan Ustamız Recep
Tayyip Erdoğan’a ve kadrolarına teslim edecektir.
Hatay’ımız partimize her zaman teveccüh etmiş,
sahip çıkmış vefalı bir ilimizdir. Bizlere devam diyerek şer odaklarına gereken cevabı en yüksek oy
oranı ile verecektir.
4. Hatay’da özellikle İskenderun ve Payas bölgelerinde çok sevilen birisisiniz. Aday olmanıza bu
etken oldu mu?
Elbette… Siyasette görev istenmez verilir.
Milletimiz bize vekilim olacaksın diyorsa aday oluruz. Partimizde de her kararımızı milletimizin teveccühü doğrultusunda alırız ve bizi nerede görmek isterlerse görev tayin ederlerse o kademede
faydalı olma yolunda ilerleriz.
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5. Meclise girmek nasip olur ise memleketiniz
için yapmak istediğiniz projeleriniz var mı?
Önceliğimiz devam eden projelerimizi tamamlayarak halkımızın kullanımına sunmak. Sonrasında ilçelerimizin belirlenen ana sorunları üzerinden refah düzeyini yükseltecek yaşam kolaylığı
sağlayacak yol,hastane,terminal vb. projeleri oluşturarak hızlı bürokrasi ile hayata geçirmek. Gençlik
merkezlerimizi aktifleştirerek ilçelerimizde gelecek nesillerin faydalı sosyal bireyler olmasını sağlamak.
6. “ Başarı destekten gelir” sloganınız çok hoş.
Siz kimden güç ve destek alıyorsunuz?
Evet, biz bu sloganı spor camiasında yöneticilik dönemlerimizde sık kullanıyorduk. Bu sloganın doğruluğunu gençlerimize verdiğimiz destekler sonrasında büyük başarılar elde ettiklerini
gördüğümüzde tam manasıyla anlamış olduk. Ne
kadar insanın gönlüne dokunabilirsek ne kadar insanımıza faydalı olabilirsek okadar güç ve destek
sahibi olduk. Gücümüzde, desteğimizde milletimizdir.
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Milletimiz 24 Haziran’da, Bir sandıkta kendini
temsil etmek üzere Meclis’e göndereceği
milletvekillerini, diğer sandıkta kendini
yönetecek Cumhurbaşkanını
seçecektir.

Yeni hükümet sistemiyle vizyonumuzu
daha da güçlendirerek Türkiye’yi, iş dünyamızın,
genç girişimcilerimizin, iş kadınlarımızın
küresel ölçekte söz sahibi olduğu bir
ülkeye dönüştüreceğiz.

HATAY

