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AK PARTİ İSTANBUL İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ

60 YILLIK RÜYA 
GERÇEK OLDU

Türkiye’nin ‘Devrim’ ile 
başlayan hayali sonunda 
gerçek oldu. 18 Temmuz 
2020’de ilk temeli atılan 
Gemlik TOGG Fabrikası 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katıldığı törenle açıldı. 
Kürsüye kadar banttan 
inen ilk Togg ile gelen 
Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, vatandaşlara 
hitap etti. Togg’un şubat 
ayında vatandaşlar 
tarafından sipariş 
verilebileceğini ifade 
eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, fiyatının da 
şubat ayında netleşeceğini 
söyledi.



OSMAN NURİ  KABAKTEPE
A K  P A R T İ  İ S T A N B U L  İ L  B A Ş K A N I

İŞTE İDEAL, İŞTE PRATİK
Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ı ve kurucusu olduğu AK 
Partimizi siyaset arenasında en 

mümeyyiz kılan özellik;
Öncelikle bir ideale sahip olması, sonra 

da o ideali soyut bir ideal olarak kalmaktan 
çıkarıp ete kemiğe büründürmesidir.

Geçtiğimiz hafta önce Cuma günü 
“Türkiye yüzyılı” adlı muhteşem 
programda yeni ve tarihi hedefler 
ortaya koyup bir sonraki gün de daha 
önce Türkiye’nin önüne bir hedef olarak 
getirdiği “İlk yerli otomobilimiz TOGG’un 
seri üretimine başlamasının açılışını 
gerçekleştirmesi, bunun en güzel örneğidir.

İşte ideal, işte pratik!
Önce Cuma gününe bakalım.
“Türkiye Yüzyılı” adlı program, Türkiye 

siyaseti açısından her anlamda bir dönüm 
noktasıydı.

Taraflı tarafsız herkes programın 
içeriği, görselliği, ihtişamı, kusursuzluğu, 
coşkusu ve heyecanı konusunda 
hemfikirdi.

Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin 
yeni yüzyıla dair hedef ve umutlarını 
çerçevelendiren konuşması ise tarihe 
bırakılmış ve her zaman hatırlanacak 
değerli bir not, mükemmel bir manifesto 
niteliğindeydi.

Parlak, aydınlık ve görkemli olduğu 
kadar kuşatıcıydı, kapsayıcıydı, 
kucaklayıcıydı.

Birlik, beraberlik, ve kardeşlik içinde 
ve hep birlikte inşa edilecek bir geleceğin 
vesikasıydı.

Cumhurbaşkanımız konuşmasında 
gençlerin geleceğimizi inşadaki yerinin 
altını özenle çizdi. Toplumun bütün 
birimlerini birlikte düşünmeye, birlikte 
müzakere etmeye ve birlikte üretmeye 
çağırdı.

“Türkiye Yüzyılı’na her katkı bizim için 
çok kıymetlidir. Gelin, 29 Ekim 2023’e 
kadar Türkiye Yüzyılı’nı konuşalım, 
tekliflerimizi ortaya koyalım. Gelin, 
Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte 
oluşturalım, birlikte inşa edelim” dedi.

Büyük bir açık yüreklilikle “Yanlışlarımızı 
eleştirin ama doğrularımızda da 
yanımızda olun” dedi.

Dünü bilmenin yarını inşadaki önemini, 
kendi medeniyet değerlerimizden alınacak 
ilhamın nasıl büyük bir güç olduğunu 
söyledi.

Söyledikleri kadar “söylemedikleri de” 
önemliydi.

Zira birçok meseleyi de toplumun bütün 
kesimlerinin ortak aklına, meşveretine ve 
kararına emanet etti.

Sadece Türkiye değil dünyaya verdiği 
mesajlar da önemli ve sıcaktı.

Türkiye’nin Yüzyılı vizyonunu, hiçbir 
ülke için rahatsız edici, dışlayıcı, tehditkâr 
veya korkutucu değil, bilakis hep birlikte 
paylaştığımız dünyayı herkes için güzel 
kılmayı hedefleyen bir üslupla anlattı.

İnsanlığa karşı da kuşatıcı ve 
kucaklayıcıydı. Adalet, hakkaniyet ve 
barıştan yanaydı.

Kısacası;
Unutulmayacak bir gün, 

unutulmayacak bir program ve Büyük 
Türkiye’nin büyük idealleri adına 
unutulmayacak bir konuşmaydı.

Ertesi güne gelirsek;
Türkiye’nin defalarca denenip her 

seferinde hayal kırıklıklarıyla biten 
yerli otomobil rüyası gerçek oldu ve ilk 
yerli otomobilimiz TOGG seri üretime 
başladı.

TOGG, sadece tasarımı, estetiği 
ve teknolojisiyle değil, -2035’lerden 
sonra birçok ülkenin tamamen elektrikli 
araçlara yöneleceği düşünülürse 
“elektrikli” olması da büyük bir öngörü 
ve basiret eseridir.

İlk yerli otomobilimiz Türkiyemize 
hayırlı olsun.

Büyük Türkiye iseniz hedefleriniz 
bitmez. Şimdi sıra yeni hedeflerimizde.

Kanal İstanbul, enerji merkezi olma, 
yeni anayasa vs.

İnşallah onların da birer birer 
gerçekleştiğini göreceğiz.

Çünkü Türkiye’nin milletine güvenen 
ve milletinin güvendiği, vizyon sahibi, 
aşk ve ideallerle yoğrulmuş ve 
ideallerini de gerçekleştiren bir lideri 
var:

Recep Tayyip Erdoğan.
Madem o her idealimizi 

gerçekleştirmek için “Türkiye yüzyılı” 
vizyonuyla yürüyor;

Biz de milletçe yürüyeceğiz ardından!

     Cumhurbaşkanımız Erdoğan 
geçtiğimiz hafta önce Türkiye 

Yüzyılı ideal ve vizyonunu 
anlattı, ertesi gün de Türkiye’nin 

66 yıllık rüyası ilk yerli 
otomobilin seri üretim açılışını 

yaptı. İşte ideal, işte pratik! 
Şimdi sıra yeni hedeflerimizde. 
Madem Cumhurbaşkanımız her 
idealimizi gerçekleştirmek için 

“Türkiye yüzyılı” vizyonuyla 
yürüyor; biz de milletçe 
yürüyeceğiz ardından!
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BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ 
BAKIRKÖY VE ŞİŞLİ’DE 
VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTU 

İl Başkanlığımız 
tarafından başlatılan 
“Yüz Yüze 100 
Gün” programı 
kapsamında 
Belediye 
Başkanlarımız 
Bakırköy ve Şişli’de 
ziyaretlerde 
bulundu. 
Vatandaşlarımızla 
bir araya gelip 
onlarla hasbihal etti.



İl Başkanlığımızın 
başlattığı “Yüz Yüze 
100 Gün” kampanyası 
kapsamında Belediye 

Başkanlarımızın ilçe ziyaretleri 
devam ediyor. Belediye 
Başkanlarımızın bu haftaki durağı 
Bakırköy ve Şişli oldu.

İlçe Başkanlıklarımızda 
bir araya gelen Belediye 
Başkanlarımıza, Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan 
Yardımcımız M. Ejder Batur 
hitap etti. Sahada yapılacak 
çalışmalar hakkında bilgi veren İl 
Başkan Yardımcımız Batur, 2023 
seçimlerinin önemine ilişkin kısa 

bir konuşma yaptı.
Ardından her bir belediye 

başkanımız sorumluluk 
bölgesindeki mahallere gitti. 
Bakırköy ve Şişli’nin farklı 
mahallerinde vatandaşlarımızla 
buluşan belediye başkanlarımız 
hane ve iş yerlerini ziyaret etti. 
Gündeme dair konular hakkında 
hasbihal edildi. Vatandaşlarımızın 
dertleri dinlenip sorunlarına 
çözüm üretmek için notlar alındı. 
Belediye başkanlarımızın ilçe 
ziyaretleri, birbirinden farklı 
renkli görüntülere sahne oldu. 
Vatandaşlar bol bol hatıra 
fotoğrafı çektirdi.
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 İSTANBUL’UN YÜZLERİ

İstanbul’un yüzleri programımız kapsamında İstanbul Milletvekilimiz Fatih Süleyman Deniz Olgun’un katılımıyla; 
Felsefeci yazar, emekli Büyükelçimiz Kenan Gürsoy ve film yapımcımız Fatih Mahmut Altay’ı ziyaret ettik.
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HER OKULDA BİR AVUKAT

Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında, 2023 
seçimlerinde İstanbul’da, oy kullanılacak her okulda 
bir avukat bulunması ve okul sorumlusu ile koordineli 
çalışması hedefi için ziyaretlere devam ediyoruz.



İl Seçim İşleri Başkanlığı olarak, 
39 ilçede organize ettiğimiz; 
İlgili İl Yönetim Kurulu Üyemiz 
başkanlığında, İlçe Seçim 

İşleri Başkanımız, İlçe Yönetim Kurulu 
Üyemiz, İlçe Seçim İşleri Komisyon 
Üyemiz, Mahalle Başkanlarımız, Mahalle 
Seçim İşleri Başkanlarımız ve okul 
sorumlularımızın katılımlarıyla; hukuka, 
eşitliğe ve adalete duyulan güvenin 
en büyük teminatı olan avukatlarımızı 
ziyaret ediyor okul sorumlularımızla 
tanışmalarını sağlıyoruz. Yapılan 
ziyaretlerde kendilerine Genel Başkanımız 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ve İl Başkanımız Osman Nuri 
Kabaktepe’nin selamlarını iletiyoruz. 

İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz Erol Bulut, 
Yasin Yıldız, Vuslat Şimal Kafkasoğlu, 
Fatih Karaman, Ferhat Dağ ve Barış 
Özerol; Başakşehir, Beyoğlu, Güngören, 
Maltepe ve Tuzla ilçelerimizde avukat 
ziyaretlerini gerçekleştirdiler.

Seçim Kurullarında ve sandıklarda 
sorun çıkmaması, çıksa bile milletimizin 
bize emanet ettiği oylara yasal kurallar 
çerçevesinde sahip çıkmayı ilke edindik. 
Sorumluluğumuzun gereğini bir kez 
daha hep birlikte, en iyi şekilde yapacak 
ve seçmen iradesinin seçim sonuçlarına 
yansımasını sağlayacağız. 

Seçim güvenliğini sağlama konusunda 
bugüne kadar desteğini esirgemeyen 
ve bundan sonra da bize destek olacak 
meslektaşlarımızı İl Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz vasıtasıyla bu sorumluluğa 
omuz vermeye davet ediyoruz.

 www.akpartiistanbul.com                 

SEÇİM İŞLERİ 07



 www.akpartiistanbul.com                 

SEÇİM İŞLERİ 08

39 SORU 
39 CEVAP 
İLE SEÇİME 
HAZIRIZ

Yüz Yüze 100 
Gün programları 
kapsamında 
İstanbul Seçim 
İşleri Başkanlığı 
olarak 3 
kademe tüm 
teşkilatlarımızla 
seçime 
hazırlanıyoruz. 
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AK Parti İstanbul Seçim İşleri Başkanlığımız 
koordinesinde, seçimin baş mimarı, isimsiz 
kahramanlarımızla sandık eğitimleri toplantılarına 
başladık.

Seçim İşleri Başkanlığı olarak, hazırlamış olduğumuz 
eğitimler ile İstanbul’umuzun 39 İlçesi ve 961 Mahallesinde üç 
kademe ilçe yönetimimiz ve mahalle yönetimlerimiz ile birlikte 
sandık eğitimleri amacıyla bir araya geliyoruz. 

Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz “39 Soru 39 Cevap Sandık 
Eğitimlerimiz”, tüm ilçelerimizde gerçekleştirildi.

Sandığın ve seçimin güvenliğini temin etmek için 
gösterdikleri gayret, özen ve ihtimam için tüm teşkilatlarımıza 
ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.
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İl Seçim İşleri Başkanlığımız tarafından 
düzenlenen 2. Bölge ve 3. Bölge İlçe 
Seçim İşleri Birim Başkanları toplantıları 
Fatih ve Güngören ilçelerimizin ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. 

İl Seçim İşleri Başkanımız Av. Şengül KARSLI 
başkanlığında gerçekleşen programımıza 2. Bölge 
Seçim İşleri Başkanımız Av. Muammer Birdal, 3. 
Bölge Seçim İşleri Başkanımız Av. M. Talha KOR, İl 

Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanımız Selver Akkoyun Korkmaz 
ve İlçe Seçim İşleri Başkanlarımız katılım sağladılar. 

İl Seçim İşleri Başkanımız Av. Şengül KARSLI, önümüzdeki 
süreçle ile ilgili genel değerlendirme ve istişarelerde bulundu. 
Başlanmış olan sandık eğitimleri müzakere edilerek, okullarda 
görev yapacak okul sorumluları ve sandık kurulu üyelerinin 
belirlendiği dile getirildi. Bunların yanı sıra 2023 seçimlerinde 
aktif olarak görev yapacak olan hukukçularımızla düzenlenecek 
programlar ele alınarak, gerçekleştirilen ziyaretlerde 
avukatlarımızın dilek ve temennilerinin alınması konusu dile 
getirildi. 27 Kasım 2022 Pazar günü Cumhurbaşkanımızın 
katılımlarıyla yapılacak olan “Sandık Tamam” programı 
çerçevesindeki çalışmalar hakkında değerlendirmeler 
yapıldıktan sonra Başkanımız Şengül KARSLI, Seçim İşleri 
Başkanlığımız bünyesinde yapılacak olan çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.

Başkanımız Karslı toplantının kapanış kısmında İlçe Seçim 
İşleri Başkanlarına söz vererek, görüş ve önerilerini dinledi. 
Dilek ve temennilerin ardından toplantıya katılımları sebebiyle 
kendilerine teşekkür etti.

2. BÖLGE VE 3. BÖLGE İLÇE 
SEÇİM İŞLERİ BİRİM BAŞKANLARI 
TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Eyüpsultan İlçe Başkanımız Muhammed 
Vanlıoğlu, İlçe Sosyal Politikalar Başkanımız 
Derya Gözükırmızı ve ilçe sosyal politikalar 
komisyon üyelerimiz gazilerimiz ve kıymetli 

aileleri ile hasbihalde bulundular. Bu anlamlı buluşmada 
Vatanımızın bekası, milletimizin birlik ve beraberliği 
uğruna canlarını ortaya koyan gazilerimizin görüş, öneri 
ve talepleri not alındı.

BİLİNÇLİ ANNE GÜÇLÜ AİLE

KAHRAMAN GAZİLERİMİZİ 
AĞIRLADIK

İl Sosyal Politikalar Başkanlığı 
Şehit Yakınları, Gaziler ve Yetimler 

Koordinasyon Merkezimizin 
öncülüğünde İl Aile ve Çocuk 

Komisyonumuzun destekleriyle 
yetim-öksüz annelerine yönelik 

eğitim kursları başladı.

“Bilinçli Anne Güçlü Aile” isimli eğitim kurslarında Ekim 
ayında Aile Hayatı, Kasım ayında Çocuklarda Duygu ve 
Davranıs, Aralık ayında Adab-ı muaşeret konu başlıkları 
altında eğitimler yapılacaktır.

7 ay eğitim dönemi olarak planlanan kurslarda hafta Üsküdar, 
Başakşehir ve Güngören ilçelerimizde yetim annelerimize yönelik 
eğitim kurslarının ilk dersleri gerçekleştirildi.

Bu projede yetim annelerinin çocuklarına karşı davranışlarını 
geliştirmesi  ve hayata daha güvenle bakmalarını sağlanması 
amaçlandı.

Eyüpsultan İlçe Sosyal 
Politikalar Başkanlığımız 
düzenlediği kahvaltı 
programında kahraman 
gazilerimiz ile biraraya geldiler.
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VATANDAŞLARIMIZA 
ZİYARETLERİMİZ TÜM 
HIZIYLA DEVAM EDİYOR

İl Sosyal Politikalar 
Başkanlığımızın 
koordinesinde 
ilçelerimizde 
belirlenen 
vatandaşlarımıza 
yönelik hane 
ziyaret çalışmaları 
devam ediyor.



İl Başkanı Yardımcımız Dr. Sevim Sayım 
Madak Küçükçekmece ve Bağcılar ilçemizde 
vatandaşlarımız ile hasbihalde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde bir cani tarafından iki 
kızı katledilen Kübra hanıma taziye ziyaretinde bulunarak 
manevi desteklerini iletti. İkinci ziyaret ise küçük bir 
operasyon geçiren Bağcılar Sosyal Politikalar Başkanımıza 
geçmiş olsun ziyareti oldu.

İl Sosyal Politikalar Başkanlığımızın koordinesinde 
başlatılan hane ziyaretleri tüm ilçelerimizde yapılmakta ve 
bu ziyaretlerde partimize yeni üyeler kazandırılıyor. Her 
ilçemize bu süreçte yapmaları gereken hedef üye sayıları 
belirlendi.

Bu kapsamda yapılan tüm ziyaretler İl Sosyal Politikalar 
Başkanlığımız tarafından hazırlanan veri kayıt portalına 
kayıt altına alınmaktadır.
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İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, Beyaz TV’de 
Melis Bağcı’nın canlı yayın konuğu oldu. İl Başkanımız 
Kabaktepe’nin gündeme ilişkin açıklamalarında öne 
çıkan başlıklar şöyle;

İSTANBUL’UN KAYIP BİN GÜNÜ 
“İnsanı ilk önce kendi iddialarıyla değerlendirmek 

lazım. Dolayısıyla siz belediye başkanlığı seçimine girerken 
İstanbullulara ne söz verdiniz geçen 1000 günde ne yaptınız? 
Bunları tek tek ortaya koyduk biz verileriyle beraber. Bizim 
tespitlerimize göre; -o gün itibariyle söylüyorum- %6,5 kendi 
vaatlerini gerçekleştirme oranı. Bir de kendi vaatleri dışında 
İstanbulluların beklentileri var. Üçüncü bir kalem olarak da 
AK Partinin başlayıp CHP devraldıktan sonra projeleri devam 
edip etmediği ile ilgili konu var. Halk Ekmek bunlardan 
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İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, Beyaz TV’de 
Melis Bağcı’nın sunumuyla canlı yayınlanan Akılda 
Kalsın programının canlı yayın konuğu oldu. CHP’li 

İBB’nin eserlerle değil temel atmama törenleriyle, açılış 
yaptıktan sonra üretime kapatılan ekmek fabrikalarıyla 
özdeşleştiğini belirten Kabaktepe, “Son 3 yılda İBB’nin 

yaptıklarını ve seçimden önce verdikleri vaatleri 
inceledik. Bugüne kadar vadettiklerinin anca yüzde 

6,5’ini yapabilmişler. 150 günde 150 proje dedikleri de 
göstermelik şovdan ibaret.” ifadelerini kullandı.

“CHP’Lİ İBB BAŞKANI, 
VADETTİKLERİNİN  
YÜZDE 6,5’İNİ YAPTI”
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üçüncüsü ile ilgili. Şimdi bu fabrikanın açılışı şunu 
da söyleyeyim kayıp 100 günün baskısı CHP’li 
İBB yönetimini 150 günde 150 proje gibi bir 
şey başlattılar. Eyvallah bu bizim memnuniyet 
duyacağımız bir şeydir. Yeter ki İstanbul proje 
kazansın. Ama onların da bir kısmını mesela 
Maltepe’de yurt açıldı. 20 yıldır var olan yurdu 
yeniden açtılar. Sadece dışını boyamışlar. 150’nin 
içerisinde de böyle şeyler var. Onların analizlerini 
de yapıyoruz. Onlardan bir tanesi de Halk Ekmek.

AÇILIŞ TÖRENİ YAPTIKLARI 
HALK EKMEK FABRİKASI 3 
AYDIR KAPALI 

Bakın burada çok önemli bir husus var. 
CHP grubu şuan açtık dedikleri Halk Ekmek 
fabrikasının kredilendirme işlemleriyle ilgili 
mecliste red oyu vermişlerdir. Bu fabrika 
yapılmasın demişlerdir. AK Parti döneminde 
yapamazsınız dedikleri fabrikayı sonradan 
tamamlamışlar. Bak bunu da tebrik ediyorum. 
Nasıl tamamladıklarını da konuşacağız ama.

Şimdi biz büyükşehir meclisimizde Grup 
Sözcümüz Murat Bey tarafından bunu dile 
getirdik. Dedik ki ekim ayların başlarında; 
fabrikayı açtık diyorsunuz ama tespitlerimize 
göre bu fabrika çalışmıyor. Ondan sonra 13 
Ekimden sonra yine ilgili Halk Ekmek fabrikasının 
önünde İl Başkan Yardımcımız Ejder Bey gitti 
basın açıklaması yaptı ‘fabrika çalışmıyor’ diye. 1 
hafta sonra da ben gittim çalışmıyor diye. Şimdi 
orada bir takım mizansen falan yaparak yönetim 
kurulundan bir yetkili gelmiş işte bir takım 
fotoğraflar gösteriyor. Gazeteciler içeri alınmıyor. 
Biz diyoruz ki; fabrikanın çalıştığını ispatlamak için 
bizim içeri girmemize gerek yok. 22 Temmuzdan 

bugüne kadar bir kamera görüntüsü yayınlayın.

13 BİN İŞÇİYİ İŞTEN ATTILAR 
Ben buradan yine hodri meydan diyorum 

emek hırsızı CHP’ye, 13 bin işçiyi çıkarmış 
olan CHP’ye, algı balonu üretip yapmadığı 
içi yaptı gösterip İBB yönetimine, İBB 
Başkanı’na sesleniyorum. Şuan canlı yayınımıza 
bağlanabilirsiniz. Gidin fabrikaya kamerayı açın 
şuan fabrikada şu kadar işçi çalışıyor deyin. Biz 
bu düşüncelerimizi paylaştıktan sonra birkaç 
bandı açmış olabilirsiniz. Onun için de tebrik 
ederiz diyorum. Deyin ki 22 Temmuz’dan itibaren 
kamera kaydı var her şey var. 22 milyonu şöyle 
ürettik böyle ürettik diye bize canlı yayında 
gösterin.

Ama olmayan şeyi nasıl yapacaksınız? 
Bundan sonra da camları kapatmışlar. Fabrikada 
çalıştırıyorlar herhalde işçileri. Fabrikanın 
çalıştığını ispatlamak için sizin faaliyete geçmeniz 
lazım. Ben o yüzden fabrikaya girmedim. Onların 
projelerinin oyuncusu olacak halimiz yok.

Hodri meydan. 3 aydır bu fabrikanın 
çalıştığını gösteren görüntüleri yayınlayın. 
Yayınlamıyorsanız deyin ki; ey İstanbullular biz 
bu çalışmayan fabrikayı açtık. Mecbur açtık size 
çalıştığımızı göstermek için ama özür dileriz 
deyin. Açık olun dürüst olun. Biz bunu açtık ama 
3 ay sonra çalıştıracağız deyin. Hasdal’da katı atık 
aktarma merkezi var. Orada da açıldıktan sonra 
14 gündür bir eylem işlem olmadı. Çalışmayan 
tesisleri neden açıyorsunuz?

‘CHP’ İBB’Yİ SERVİS DIŞI BIRAKTI’
Büyük bir iddiada bulunuyoruz. CHP fabrika açıyor ama çalıştırmıyor. Halk Ekmek’i servis 
dışı bıraktı. İBB’yi servis dışı bıraktı. İspatlasın bunları. Bu CHP’nin İBB’nin zihniyetini bize 
gösteriyor. 150 proje falan diyorlar ama fabrika açıyorlar çalıştırmıyorlar bu herhalde 0’a 
iner. Gerçekçi olmadığını da ortaya koyuyor.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nden aldığınız yetki adedince büfeyi neden kurmadınız?
CHP’li İBB’nin metro projelerini sahiplenmesi
Bizim İstanbul’un metro atılımları 2000’li yıllardan sonra başladı. Bıraktığımızda 230 
km üzerinde bir metro hattı vardı. Planladıklarımızla beraber bir bu kadar daha metro 
planımız vardı. Yaklaşık 10’a yakın 2019 seçimleri öncesi 8 ya da 10 civarında da başlamış 
ihalesi bitmiş yol alınmış metro hatları vardı. Bunlar da bugün itibariyle baktığımızda 120 
km’lik metro ağı devam ediyor. Şimdi bu ne zaman bitiyor, nasıl bitecek ne kadar ilerleme 
kaydedildi bunlar bir soru olarak devam ediyor. Bir yandan da Ulaştırma Bakanlığımızın da 
90 km ve 100 km arasında devam eden metro projeleri var. Onların ne zaman biteceğini 
biliyoruz. Bunların çoğu 2023’te hizmete alıncak ama CHP’li İBB’nin bu metro projelerinin 
ne kadarı hizmete alınacak, ne zaman bitecek bilemiyoruz. Bunları bize sağlıklı olarak 
açıklamaları lazım.



Haber Global ekranlarında 
yayınlanan Buket Aydın ile Yüz 
Yüze programının bu haftaki 
konuğu AK Parti İstanbul İl 

Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu. 
Türkiye gündemi ve İstanbul özeline dair 
çarpıcı açıklamalarda bulunan İl Başkanımız 
Kabaktepe, özetle şunları söyledi;

İSTANBUL’UN HİZMET VE 
ESER IŞIĞI SÖNDÜ

İstanbul’un ışığının sönmeye başladığını 
ve halkın da artık 2024’te artık halkın 
gerekli tepkiyi vereceğini belirtmek istedim. 
Bu cümlenin hafif olduğunu görmüş 
olduk. Artık İBB, servis dışı. Kişisel olarak 
yeteneksizlik ayrı bir konu ama yönetim 
olarak Başkan ve ekibi İstanbul’un geleceğini 
planlayamadığını ve sistemi yürütemediğini 
görüyoruz. Büyük oranda değerlendirme 
yaptığımızda, İstanbul’u bir basamak kılmak 
isteyen Başkan ile karşı karşıyayız. Yürüyen 
merdivenler bile çalışmıyorsa, işler bitmiyorsa, 
devraldığınız Avrupa’nın en genç filosunu 

yönetemiyorsanız... 
“Levazım bana ne lazım” diyorsa, bir 

tünel var, AK Parti döneminde başladı, 70 
dakikayı 5 dakikaya indirecek. İBB Başkanı 
buna ne lazım diyorsa, millet de “Bize siz 
lazım değilsiniz” diyecek. Asıl sorun şu, yılda 
300 binin üzerinde araç trafiğe katılıyor 
İstanbul’da. Her yıl bu kadar aracın trafiğe 
katıldığı bir kentte, 50 bin aracın geçeceği 
tüneli neden yapayım, diyorsanız, ben sizin 
İstanbul’u yönetme kapasitenizden şüphe 
duyarım. 

İSKİ TÖRENİNDE YAŞANANN 
GERGİNLİK

Hep beraber kınamamız gereken kara 
bir leke. Şadi Bey’in konuşmalarını dileyebilir 
herkes. Bir tesis var, 3’üncü fazı yapan 
belediye başkanına da teşekkür ediyor. 
Adını kullanmadı da, sayın başkan dedi, ne 
fark eder? Bundan bir sorun çıkıyorsa kötü 
niyet var demektir. Kapasite olarak orayı 
zedeliyorsunuz demektir, 16 milyonun başkanı 
değilsiniz. Şadi Bey’e gösterilen davranışın 
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SON 3 YILDA İSTANBUL’UN 
ESER VE HİZMET IŞIĞI SÖNDÜ  

İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, 
Haber Global ekranlarında yayınlanan 
Buket Aydın ile Yüz Yüze programının 
canlı yayın konuğu oldu. Son 3 yılda 
İstanbul’un eser ve hizmet ışığının 
söndüğüne dikkat çeken İl Başkanımız 
Kabaktepe, “Hizmet açtık dedikleri 
Hadımköy’deki Halk Ekmek Fabrikası 
3 aydır kapalı. Metro çalışmaları 
neredeyse durma noktasına geldi. 
Tünel projelerini gereksiz diye 
iptal ediyorlar. Otobüsler yanıyor, 
metrobüsler yolda kalıyor. Toplu 
taşımadaki arızalar her geçen gün 
artıyor. İBB adeta servis dışı kalmış 
durumda” dedi.
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hiçbir şekilde izahatı mümkün değil. Yetkililerin bu 
durumdan özür dilemesi gerekir. Hakaret edilmiyor, 
nezaketsizlik yok, ilçeyle ilgili bazı istekler isteniyor. 
Orada bir de ‘lan’ diye konuşuyor. Ekrem Bey, yanlış 
olduğunu bilmiyorsa onunla konuşmaya gerek yok. 
AK Parti, hakikatin peşinden ayrılmaz. İBB, sahte 
sorularla gerçekleri örtüyor. Buradan hangi akılla 
çıkıp, “şunu çaldınız” şeklinde bir konuşmayı nasıl 
yaparsınız? Kim kimin parasını çalmış? Alınması 
gereken pay eksik gelmiş mi?

Bütçeyi eksik ayırır, zamanında işleri 
bitirmezseniz siz İstanbullunun parasını çalmış 
olursunuz. Geçen sene gelmesi gereken paranın 
üzerinde bir para gelmiş. AK Parti hukuki zeminden 
ayrılmayan bir partidir. İBB Başkanı bu şekilde cümle 
kuramaz, yakışmaz. Pandemiye de herhalde hırslarını 
alamamışlar. Bir dahakine de herhalde, pandemiyi de 
AK Parti çıkardı diyecekler. 

AK PARTİ-CHP METRO 
TARTIŞMASI

İstanbul’da AK Parti döneminde yapılan 
metro kilometresi belli. Şimdi İBB, yarım kalanları 
tamamlayacak. AK Parti desinler ki yılda 10 km 
yaptı senin 20 km yapman lazım. Bakın, hangi 
metronun hangi yılda başladığını hatırlamayanlar 
İstanbul’da 2019’dan sonra açılan hatlara baksın. 
İmamoğlu’nun başlayıp bitirdiği hangi metro var? 
Buna gülmek istiyorum ama ciddiyeti bozmak 
için gülmüyorum. CHP’nin hizme3t konusunda 
AK Parti’yle yarışma şansı yok. Biz, bizim 1 yılda 
yaptığımızı siz neden 1 yılda yapmadınız, diye 
soruyorum. Yaya kalmadılar, durdular. Hangi 
konuda engelledik?

HALK EKMEK TARTIŞMASI
Halk Ekmek açtılar, çalışmıyor. 3 ayda 

çalışan fabrika ile ilgili görüntü yayınlayın. 
CHP’nin çalıştığını ispatlaması kendi elindedir. 
Şimdi yayındayken göndersinler. 36 saat 
gazeteciler beklemiş, yine çalışmıyor. Hiçbir 
görüntü yok ma elektrik faturasını yayınlayıp, 
üretimin yapıldığını da yayınlayamayan zihniyet 
‘engelleniyoruz’ diyor. İBB ilgili bürokratlarına 
talimat vermiş bana her gün açacak bir yer 
bulun diye. CHP taktik değiştirmiş, açıldığı 
günden beri Hasdal Akıt Arıtma Tesisinin 
de 11 günden beri, buranın çalıştığına dair 
görüntüleri yayınlasın. İBB yönetimi, bir panik 
halinde. İstanbul’un ışığının söndüğünü kendi 
seçmeni de görmeye başladı. İBB Başkanı 
partisi verir mi tekrar aday olmasına bilmiyorum 
ama olursa kazanamaz. Açıldıktan sonra 
çalışmıyorsa neden çalışmadığını söylemeleri 
lazım. 3 aylık görüntü istiyoruz. İstanbullular 
artık hiç kendilerini yanlarına yaklaştırmayacak. 
Eğer bu fabrika çalışmıyorsa, artık İstanbul’a 
ihanet ediyorlar, deriz. 3 aydır çalıştığına dair 
görüntüleri yayınlasınlar.

VAATLERİNİN  
YÜZDE 6.5’İNİ YAPTI

Hizmeti alkışlayan bir geleneğe sahibiz. 
CHP zihniyeti şudur, grup sözcüsü düzeyinde 
TBMM koltuğunda oturup, iyi iş yapsanız da 
alkışlamayız, diyen bir zihniyettir. İstanbul’da beni 
heyecanlandıran bir heyecan yok. Kreş açtılar, 
fabrikayı tamamladılar ama beni heyecanlandıran, 
“heh oldu” dedirten bir projeleri yok. Maltepe’de 
yurt varmış zaten, dış cephe yenilenmiş, yeni açıldı 
demişler. Kayıp 1000 Gün toplantımızda hakkaniyetli 
davrandık, vaatlerini ve yaptıklarını değerlendirdik. 

Yüzde 6,5’luk bir şey yapılmış. Hangi proje 
beklemiş? Bürokratları da İmamoğlu’nu doğru 
yönetmiyor. İşten çıkaran emekçileri geri çağırın 
onlar size nasıl yapacağınızı söyler. İBB naylon 
işler üretiyor, dedik. Bizim AK Parti grubu olarak 
bulunduğumuz yer, İBB Meclisidir. AK Parti son 
3 yılda sayın İmamoğlu’nun döneminde gelen 
dosyaların yüze 2’sine hayır demiştir. CHP ise 
meclise gelen dosyaların yüzde 30’una hayır dedi. 
Hatta bunlardan biri de Halk Ekmek. Önceden 
karşı çıktıkları projeleri, ‘biz açtık’ dediler.

CANAN KAFTANCIOĞLU’NUN 
SİYASİ YASAĞI

İki tane konu var, bir siyasi yasak, hukuki bir 
süreç. İstanbul İl Başkanı, küfür edemez. Sosyal 

medyadan bunu yaptı ve kendisi de bu şekilde 
hakarete uğradığına dair 50’ye yakın dava açmış. 
Bir de etik tarafı var. Türkiye’de siyasi yasak hangi 
konumlarda olmalı. Kendi yaptığınız hakaretleri 
doğru buluyorsanız aynısı size geldiğinizde neden 
şikayetçi oluyorsunuz? CHP, insanlara tahakküm 
ve baskı getiren bir yönetimdir. O 50 kişinin suçu 
CHP İl Başkanı olmamaları mı? Yanlış olan insanları 
ötekileştirmenizi doğru görüp, başkaları yaptığında 
yanlış görmenizdir. Cumhurbaşkanımızın validesine 
hakaret etmeniz serbest ama başkası size yapınca 
para ya da hapis cezası. 

AK PARTİ’NİN  
“1994 RUHU” MU?
Birincisi Erdoğan siyasetinin doğuşu, 
ikincisi kadınların siyasete katılımı ve 
gençlerin katılımı, bir siyasi partinin 
vatandaşlarıyla birlikte olmasının tarihi 
olarak gördüğümü ifade ettim. AK Parti 
hiçbir sürecin değil, DP ve AP sürecinde 
Anavatan süreçlerinin de bir toplamıdır 
aslında. AK Partimiz var ve var olacak. 

MAHİR ÜNAL’IN TARTIŞILAN SÖZLERİ
Orada birtakım harf uygulamaları ile ilgili 
yapılan sohbetler var. AK Parti 20 yıldır 
iktidarda. Türkiye’de, şunu söyleyeyim, 
Cumhuriyetimiz kurulurken Atatürk’ün temel 
hedeflerini gerçekleştirmek için en çok görev 
üstlenen partidir. Türkiye’nin, Erdoğan’ın 
gayretleri ve milletin desteğiyle AK Parti’nin, 
cumhuriyetin kuruluşundan bu yana hedefleri 
gerçekleştirme konusunda en çok mesafe 
kat eden parti olduğu açıktır. Hep beraber 
Türkiye’yiz, AK Parti’nin politikası budur. AK 

Parti, ötekileştirerek bakmaz. Bütünlükçü bir 
politika izler. Bu memlekette dünkü toprak 
parçalarımız içinde yaşayan herkes, bunun 
parçasıdır.  İstanbul, Osmanlı’ya payitahtlık 
yaptığından ve büyük devletlere başkentlik 
yapmış bir kent olarak büyük bir şey. Osmanlı 
dönemi İstanbul’umuz, önceki birikimin 
tamamını aldık, nasıl ki Cumhuriyetten gurur 
duyuyoruz, Fatih’ten de gurur duyuyoruz. 
Osmanlı, dünyaya 600 yıl hükmeden bir Türk 
devleti. Dünyaya açılan kapımız İstanbul. 
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Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan’da 17 ilde 
aynı anda başlatılan İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma 
Töreni’ne katıldı. Türkiye ekonomisinin proje kapsamında yapılacak 
900 milyar liralık yeni yatırımla 2 trilyon TL’lik ivme kazanacağını 

söyleyen Erdoğan, törende yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

SAĞLIKSIZ BETON YIĞINLARI
“Türkiye, 2. Dünya Savaşı sonrası maalesef plansız, programsız ve oldukça 

hızlı şehirleşme sürecine girmiştir. Köylerden illere ve büyük şehirlere yönelen 
göçü yönetecek vizyon olmayınca ortaya gecekondular ve sağlıksız beton 
yığınlarından oluşan yerleşim alanları çıkmıştır. Hızla artan nüfusun konut 
ihtiyacı yeterince karşılanamamış, inşa edilen yapıların teknik kontrolü 
yapılamamıştır. Onun için her depremde hep yüreklerimiz ağzımıza geldi. Bu 

2028’E 
KADAR 

500 BİN 
KONUT

İlk Evim İlk İşyerim 
Projesi’nde 17 ilde 
eşzamanlı olarak 5 bin 615 
konutluk ilk etabın temelini 
atan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Söz verdiğimiz 
şekilde 2 yıl içinde 250 
bin konutluk ilk etabı, 
2028’e kadar 500 bin 
konutun tamamını bitirip 
hak sahiplerine teslim 
edeceğiz” dedi.
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sağlıksız yapılaşmayla, yaşadığımız her deprem, 
sel, heyelan felaketi bu gerçeği yüzümüze çarptı. 
1999 depreminin ardından bazı adımlar atılsa da 
milletimize talep ettiği konforlu konut arzı yeteri 
kadar sunulamamıştır.

2 MİLYON KONUT
Başlattığımız son kampanyayla, TOKİ 

vasıtasıyla milletimize sunduğumuz konut sayısını 
2 milyona yükseltiyoruz. Kentsel dönüşüm 
projeleri de hızla ilerliyor. Kentsel dönüşümle 
üretilen konut sayısı 3 milyonu buldu. Bugün 
ülkemizdeki 28.5 milyon konutun 13.5 milyonunun 
son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz. Dünyadaki 
gelişmeler ülkemizi de etkiledi. Konut ve kira 
fiyatlarında yaşanan hiçbir ekonomik ölçüyle 
kıyaslanamayacak artışlar vatandaşımızı mağdur 
etti. Kira fiyatlarında fırsatçılar ne yaptılar, ev 
sahiplerine bakın. Ev sahipleri zulmetti kiracılarına, 
yüksek kiralar uyguladılar. Cumhuriyet tarihinin 
en büyük kampanyasını planladık. 500 bin konut, 
250 bin arsa ve 50 bin işyeri kampanyamız bu 
hazırlığın neticesi. Daha sonra arsa sayısını 1 
milyona çıkardık. Atacağımız adım şu, altyapıyı 
biz yapacağız, konutu da vatandaşımız yapacak. 
Ülkemizde TOKİ’nin kendilerine sunduğu 
imkânlarla ev sahibi olabilmiş milyonlarca 
vatandaşımız var. Bizim için en büyük mükâfat bu 
vatandaşlarımızdan aldığımız duadır. Kampanyaya 
başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması ne 
kadar doğru bir iş yaptığımızı, ne 
büyük bir ihtiyacı karşıladığımızı 
göstermektedir.

40 GÜNDE TEMEL 
ATTIK

Konut ve arsaların tamamı 
hizmete girdiğinde yaklaşık 6 
milyon vatandaşımız huzurlu, 
güvenli yuvasına kavuşmuş, 
yaklaşık yarım milyon 
insanımızı istihdam 
edecek işyerleri 
faaliyete geçmiş 
olacak. 
Projemizi 
açıkladığımız 
tarihten 40 
gün sonra 
yaptığımız 
temel 
atma töreni, 
milletimize olan 
taahhütlerimizdeki 
hassasiyetlerimiz 
yanında iş yapma 
kapasitemizin büyüklüğünü 
göstermektedir. 
Temelini attığımız ilk 

etap 5 bin 615 konut Ankara, Zonguldak, 
Kırşehir, Kahramanmaraş, Aydın, Bolu, Konya, 
Afyonkarahisar, Diyarbakır, Uşak, Erzurum, Muğla, 
Yozgat, Manisa, Amasya, Tunceli ve Elazığ illerimizi 
kapsıyor. Bu temelleri kısa sürede 81 ilimizin 
tamamına yaygınlaştıracağız. Türkiye ekonomisi 
proje kapsamında yapılacak 900 milyar liralık 
yeni yatırımla 2 trilyon liralık ivme kazanacak. Söz 
verdiğimiz şekilde 2 yıl içinde 250 bin konutluk 
ilk etabı, 2028’e kadar 500 bin konutun tamamını 
bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Ülkemizin 
tüm şehirleri ‘Türkiye Yüzyılı’na 

hazırlanıyor. Milletimiz 
kazanacaksa biz her 

türlü bedeli göze 
alarak ne yapılması 
gerekiyorsa yaparız. 
Dünyadaki krizlerin, 
hayat pahalılığı 

olarak tezahür eden 
olumsuz etkilerini 
ancak ortadan biz 
kaldırırız, biz.”

 

DİKEY DEĞİL  
YATAY MİMARİ
Müşterek hisseli arsaların bu 
projeye dahil edilmesiyle çok 
hareketli, bereketli Konut 
atılımının bizi beklediğine 
inanıyorum. Dikey mimari değil, 
yatay mimari. Yeni projelerimizi 
sadece konut ihtiyacını değil, 
yeni imkânları insanlarımızın 
hizmetine sunacak anlayışla 
planlıyoruz. Vatandaşlarımızı 
mecburiyetten değil, mutluluk 
içinde yaşayacakları yuvalara 
kavuşturmak istiyoruz. Deprem 
gerçeğini asla unutmuyoruz. 
Adeta kendi kendine yeterli 
küçük şehirler kuruyoruz. Biz 
hep yaptığımız gibi şehircilik 
alanında da hizmetlerimizle 
konuşmayı tercih 
ediyoruz. Yeni kuracağımız 
mahallelerimizde, sitelerimizde 
tüm bu güzellikler, 
muhabbetler, keyifler 
yaşanacak. Şehit ve gazi 
yakınlarımız kahramanlarımızın 
aziz hatıralarını bu 
sokaklarda yaşatacak. Engelli 
kardeşlerimiz engelsiz 
hayata en güzel adımları bu 
caddelerde atacak. Gençler 
bu mahallelerde özgüven 
kazanacaksınız.
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Cumhurbaşkanımız 
Tayyip Erdoğan Erdoğan, 
Ankara Spor Salonu’nda 

AK Parti “Türkiye Yüzyılı” 
Tanıtım Toplantısı’nda 

vizyon belgesini açıkladı. 
Konuşmasında yeni anayasa 

mesajı veren Erdoğan, “12 
Eylül darbesi anayasasının 

raf ömrü çoktan dolmuştur. 
Her şeyi ile milli iradenin 
ürünü yeni bir anayasayı 

ülkemize kavuşturmak Türkiye 
Yüzyılı vizyonumuzun ilk 

hedeflerimizdendir” dedi. 
“Cumhuriyetin yeni yüzyılına 

güçlü bir başlangıç yapmak 
istiyoruz” diyen Erdoğan, 

“Türkiye Yüzyılı kimlik siyaseti 
yerine birlik siyasetidir. 

Kutuplaştırma siyaseti yerine 
bütünleştirme siyasetini, 

nefret siyaseti yerine sevgi 
siyasetini ikame ettirmenin 
adıdır” ifadelerini kullandı.

GELİN’ TÜRKİYE 
YÜZYILI’NI

BİRLİKTE İNŞA 
EDELİM



Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
açıklamalarından önemli satırbaşları 
şöyle:

Gözümüzün nuru, geleceğimizin 
teminatı kıymetli gençler, bugün bu salonda 
bizlerle birlikte olan, ekranlardan bizi takip eden 
kardeşlerim, Cumhur İttifakı’nın değerli mensupları 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Cumhuriyetimizin 99’uncu yıldönümünün 
gururuyla birlikte Türkiye Yüzyılı’nı da milli 
hafızamıza kazıyacağız. Osmanlı Devleti ile birlikte 
milletimizi de topyekûn tarihe gömmek isteyenler 
Çanakkale’de olduğu gibi doğrudan karşımıza 
çıkmadılar, bunun yerine Anadolu’yu işgale 
yeltendiler. Savaşların yükü altında beli bükülen 
milletimiz son bir silkinişle milli mücadeleyi başlattı 
ve zafere ulaştırdı. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal başta olmak üzere bizlere bu vatanı 
armağan eden tüm kahramanlarımızı şükranla 
yad ediyorum. Cumhuriyetimiz maalesef bir asırlık 
geçmişinin önemli bir kısmında kendi içinde barışık 
yaşayamadı. Kirli hesaplarda kullanılan maşalar da 
hiç eksik olmadı. 

Rahmetli Özal’ın ‘devlet, millet içindir’ diyerek 
ülkeyi tekrar demokrasiye sokma girişimi koalisyon 
dönemlerinin kaosu içinde kayboldu gitti. Ülkemiz 
vesayet yoluyla Cumhuriyet ve demokrasiyi 
birleştirmekten hep kaçınan bir zihniyetin elinde 
ciddi sıkıntılar çekti. 2002 Kasım’ında işte böyle 
bir Türkiye mirası devraldık. Ülkemizin ulaşmış 
olması gereken kalkınma ve demokrasi seviyesi ile 
bulunduğumuz yer arasındaki fark çok büyüktü. 
Türkiye’yi 20 yıl boyunca hep durmak yok, yola 
devam diyerek büyüttük, geliştirdik, güçlendirdik.

YERİ GELDİ BİLDİRİLER 
YAYINLADILAR, YERİ GELDİ 
TUZAKLAR KURDULAR

Yeri geldiğinde bize canı pahasına sahip çıkan 
milletimizin desteğiyle asırlık kayıpları 20 yılda 
telafi edecek çalışmalar gerçekleştirdik. Yurtiçinde 

eve dışında emperyalistlerin, darbecilerin ne kadar 
aparatı varsa hepsi de üzerimize salındı. Yeri geldi 
bildiriler yayınladılar, yeri geldi tuzaklar kurdular. 
Hatta partimizi kapatmaya kalktılar.İnancından 
dolayı dışlanan Müslümanın, haksızlığa maruz 
kalan bu toprakların evladı Hristiyan’ın, bu ülkede 
vesayetin gadrine uğrayan kim varsa yanında 
olduk, kayıplarını telafi ettik. Ayaosfya’yı Fatih’in 
emanetine uygun şekilde yeniden cami olarak 
hizmete açmış olmamız bile küresel vesayete karşı 
gerçekleştirilmiş bir meydan okumadır. 

Güvenliği sağlayarak insanımızın bu günü 
huzurla yaşamasını temin ettik. Ekonomiyi 
büyüterek, refahı tabana yaymak suretiyle 
ülkemizi tüm fertleriyle zenginleştirdik. Üretimi 
yaygınlaştırarak sanayinden tarıma, istihdama, 
işe, aşa erişimi kolaylaştırdık. Bayrağımızın şanını, 
milletimizin itibarını yükselttik. Cumhuriyetimizin 
ilk asrının eksiklerini giderecek, ikinci asrının 
hazırlıklarını tamamlayacak eser ve hizmetler 
ortaya koyduk. Takip eden değil, takip edilen bir 

ülke haline geldik. Türkiye Yüzyılı için milletimizin 
karşısına işte böyle bir karneyle çıkıyoruz. İnşallah 
Türkiye Yüzyılı’nı sizlerle inşa edeceğiz. 

12 EYLÜL DARBESİ 
ANAYASASININ RAF ÖMRÜ 
ÇOKTAN DOLMUŞTUR

Elbette gayret gösterdiğimiz halde hayata 
geçiremediğimiz işler de oldu. Hükümetlerimiz 
döneminde pek çok Anayasa değişikliğine 
öncülük etmiş olmamız, bu konuda halen süren 
eksikliği görmemize ve hayıflanmamıza mani 
değildir. Ülkemizi tamamen yeni, sivil, demokrat 
ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma 
girişimlerimiz geliyor. Hücrelerine kadar vesayete 
hizmet etmek üzere hazırlanmış 12 Eylül darbesi 
Anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur.

Bu doğrultuda başlattığımız girişimlerin 
bazıları Meclis safhasında, bazıları daha teklif 
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CUMHURİYETİN YENİ 
YÜZYILINA GÜÇLÜ BİR 
BAŞLANGIÇ YAPMAK 
İSTİYORUZ
Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, borcun 
ifası yolunda aşkla girişilmiş yeni bir 
gayrettir. Programımızda Cumhuriyetin 
yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç 
yapmak istiyoruz. Vizyonunu hayata 
geçirme karşılığında tek arzumuz şöyle 
kalpten gelen ‘Allah razı olsun’ duasını 
duymaktır.  
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aşamasında, muhalefetin destek vermemesi 
sebebiyle, akim kalmıştır.Her şeyi ile milli 
iradenin ürünü yeni bir anayasayı ülkemize 
kavuşturmak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk 
hedeflerimizdendir.Bu yeni Anayasa; ülkemizin 
huzurunu güçlendirecek, milletimizin refahını 
yükseltecek. Hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, 
adaleti, hakkaniyeti tahkim edecek. Her bir 
vatandaşımızın özgürlüğünü garanti altına alacak 
şekilde hazırlayarak hayata geçirmekte kararlıyız. 
Milletimizin böyle bir anayasaya kavuşması en 
temel hakkıdır.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ 
HAFTAYA MECLİS’TE

Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın, 
hanım kardeşlerimizin eğitim ve çalışma haklarını 
güvence altına alacak, aile kurumlarını sapkınlıktan 
koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık. 
İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi Meclis’e 
sokarak tabi hak olan bu konunun ülkemizden 
gündeminde çıkmasını sağlayacağız. Ülkemizin 
gündeminde böyle bir şey yoktu. Birileri zar zor 
ülkemizin gündemine soktu. Madem soktunuz, biz 
de adımı atıyoruz. 

Türkiye Yüzyılı’nu ülkemizi siyasi, ekonomik, 
teknolojik, askeri, diplomatik her alanda 
dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartarak 
yükselteceğiz. Hayatının her alanını ülkesine 
ve milletine hizmete adamış bir fert olmanın 
verdiği güvenle sizlerin huzurundayım. Burada 
ilhamını ecdadın bin yıllık şanlı mazisinden alan 
Türkiye Yüzyılı’nın müjdesini paylaşıyoruz. Türkiye 
Yüzyılı’nın, dünyanın her yerine demokrasi, 
kalkınma, barış, refah götürecek bir devrimin 
de adı olduğunun muştusunu tüm insanlıkla 
paylaşıyoruz. Hayırlısı olsun, hayırlı olsun diyorum. 
Daha nice hayırlı adımlara vesile olsun.

ÜSTESİNDEN GELİNMESİ 
HAKİKATEN ÇOK ZOR BİR 
YÜKÜN ALTINA GİRİYORUZ

Cumhuriyetimizin ilk 99 yılının hangi sıkıntılarla 

geçtiğini de biliyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda 
yaptıklarımızla ülkemizi en üst lige çıkarmış 
olsak da bunu yeterli görmüyoruz. Üstesinden 
gelinmesi hakikaten çok zor bir yükün altına 
giriyoruz. Ömründe herhangi bir esere imza 
atmamış olanların rahatlığı sizleri yanıltmasın.Eğer 
ülke ve millet olarak eser üstüne eser koyarak 
yolumuza devam etmezsek bir süre sonra 
yerimizde yeller esmesi kaçınılmazdır. 

Türkiye Yüzyılı, kimlik yerine birlik siyasetini, 
kutuplaştırma yerine bütünleştirme siyasetini, 
kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme 
siyasetini, inkar siyaseti yerine kucaklama 
siyasetini, nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini 
ikame etmenin adıdır. 

Bizim tek isteğimiz şu geçreklerin teslim 
edilmesidir. Evladının tüm kademelerde en iyi 
eğitimi almasını isteyen her aile hiçbir maddi 
külfete girmeden sahiptir. Yaşlı ve engelli kimse 
dezavantajlı vatandaşlarımıza evde bakım dahil 
her türlü hizmet sunulmaktadır. Geçtiğimiz 20 
yılda ülkemizde hizmet devrimini nasıl hayata 
geçirdiysek Türkiye Yüzyılı ile inşallah böyle bir 
zihniyet devrimini de gerçekleştireceğiz. 

Birileri o zaman bu sözümüzü kendilerince 

küçümsemiş, istihzayla karşılamıştı. Aslında 
bunların küçümsedikleri bizim sözümüz değil, 
bizim nezdimizde bizatihi milletimizin kendisiydi. 
Başını soktuğu derme çatma gecekondusunda 
gece yarısı kalkıp bizim için dua eden piri fanileri 
küçümsüyorlardı. Asker evladının yemin törenini 
tel örgüler ardından yaşlı gözlerle izleyen anneleri 
küçümsüyorlardı.

3.5 milyar adet ders kitabını öğrencilerimize 
ücretsiz olarak dağıttık Üniversite sayımızı 76’dan 
208’e ulaştırdık. Katsayı adaletsizliğine son 
vererek yükseköğrenimde fırsat eşitliği sağlarken 
mesleki eğitimi de yeniden cazip hale getirdik. 
Yükseköğrenim burs ve kredi tutarını lisans 
öğrencileri için 45 liradan 850 liraya çıkardık.
Şehit yakını ve gazilerimize hayayın her alanında 
sahip çıkıyoruz. Kadına karşı şiddetin önlenmesi 
konusunda çok önemli mesafe katettik.Sosyal 
yardım şemsiyemizi, elektrikten doğal gaza pek 
çok başlıktaki destekle gerçek ihtiyaç sahibi her 
aileyi kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Net 
asgari ücreti, hem çalışnnaı hem de işvereni 
koruyacak tedbirlerle 184 liradan 5 bin 500 liraya 
çıkarttık. 

SAYIN BAHÇELİ VE 
ARKADAŞLARINA 
SAMİMİ DESTEK İÇİN 
ŞÜKRANLARIMI İFADE 
EDİYORUM
MHP’nin değerli genel başkan Sayın 
Devlet Bahçeli ve arkadaşlarına, 
Türkiye Yüzyılı’nın inşası sürecine 
Cumhur İttifakı çatısı altında verdikleri 
samimi ve güçlü destek için şahsım ve 
arkadaşlarım adına şükranlarımı ifade 
ediyorum. 
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TÜRKİYE YÜZYILI HUZURUN 
YÜZYILIDIR

Sürdürülebilirliğin ana eksenini oluşturan 
çevrenin korunması alanında tüm kurumlarımızla 
birlikte ortak hedeflere yürüyeceğiz. Türkiye 
Yüzyılı huzurun yüzyılıdır.Türkiye Yüzyılı başarının 
yüzyılıdır. Ülkemizi daha nice başarılarla, ilklerle, 
enlerle tanıştırarak Cumhuriuyetin ikinci yüzyılında 
ülkemizi zirveye çıkartmakta kararlıyız. 

Geleceği inşa etmek için ülkemize eser ve 
hizmet kazandırmayı sürdüreceğiz. Ülkemizi en 
kısa sürede 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine, 
100 milyar dolar turizm gelirine kavuşturacağız. 
Türkiye Yüzyılı üretimin yüzyılıdır. Önümüzdeki 
dönemi yeni ve etkin üretim stratejilerini konuşup 
hayata geçireceğimiz bir sürece dönüştürüyoruz. 
Türkiye Yüzyılı verimliliğin yüzyılıdır. Türkiye 
Yüzyılı, gücün yüzyılıdır. Attığımız her adım 
ülkemizin gücüne güç katmaktadır. Hiçbir alanda 
duraklamaya mahal vermeden doğru hedefler 
yoluyla büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını 
tamamlayacağız. Türkiye Yüzyılı dijitalin yüzyılıdır.
Türkiye Yüzyılı iletişimin yüzyılıdır. Vatandaşımızı 
ve dünyayı güvenilir kaynaklar aracılığıyla doğru 
bilgilendirecek tedbirler almayı sürdüreceğiz. 
Türkiye Yüzyılı, bilimin yüzyılıdır. Ülkemizde 
insanımızın hayat kalitesini arttırmaya yönelik 
bilimsel çalışmaları destekleyerek bu alanda da 
söz sahibi konuma ulaşmayı planlıyoruz. Türkiye 
Yüzyılı, barışın yüzyılıdır. Hem masada, hem 
sahada sergilediğimiz insani ve vicdani giderek 
daha çok takdir topluyor.

Köken ve inanç başta olmak üzere ayrım 
gözetmeksizin her bireyin hakkını teminat altına 
alacak düzenlemeleri daha da etkinleştireceğiz. 

Türkiye Yüzyılı, şefkatin yüzyılıdır. insanlığın 
vicdanının sükûta büründüğü her durumda ve her 
yerde, bizim sesimiz aynı gürlükte çıkmaya devam 
etmiştir. Şefkatin, merhametin, vicdanın rafa 
kaldırıldığı bir dünyanın herkes için yaşanılmaz 
hale geleceği inancıyla, bu mücadelemizi 
küresel düzeyde sürdürüyoruz. Kadim devlet 
geleneğimizden aldığımız ilhamla, sosyal destekler 
başta olmak üzere, her alanda vatandaşlarımıza 
daha kuşatıcı hizmetler sunacağız.

Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılıdır. 
İstikbalimizin teminatı gençlerimizi, eğitimden 
spora her alanda TEKNOFEST ruhuyla en üst 
düzeyde yetiştirmek, için gereken altyapıyı 
önemli ölçüde tamamladık. Bu temel üzerinde 
gençlerimizi, “kökü mazide olan ati” anlayışıyla, 
değerlerine bağlı, ne istediğini bilen, geniş ufuklu, 
azimli, donanımlı, çalışkan bireyler olarak geleceğe 
hazırlamaya devam edeceğiz. 

Türkiye Yüzyılı, istiklalin ve istikbalin yüzyılıdır. 
Bugün güçlüyüz, yarın daha da güçlü olacağız. 
İnsanlarımızın tamamının istiklalinden emin bir 
şekilde istikbaline güvenle bakacağı bir Türkiye 
için yeni projeler, yeni programlar, yeni eserler, yeni 
hizmetler peşinde koşmaya devam edeceğiz.

Sadece çok kısa başlıklar ve birkaç cümlelik 
açıklamalarla çizmeye çalıştığım bu resim, 

Türkiye Yüzyılının siluetidir. Milletimiz bu silueti 
netleştirecek, hayalleri gerçeğe dönüştürecek 
özgüvene sahiptir. Gerçek devrimler, gerçek 
reformlar, gerçek dönüşümler, milletin özünden 
çıkıp gelen enerjinin, hareketin, çabanın 
neticesi olarak hayat bulur. Ülkemizi yıllarca 
özgürlüklerden ve zenginliklerden uzak tutanlar 
güçlerini, milletimizin özgüveninin önünü kapatmış 
olmalarından alıyordu. Ne zaman ki bu set yıkıldı, 
işte o zaman Türkiye bambaşka bir görünüme 
büründü. Menderes’in ilk kazmayı vurduğu, Özal’ın 
ilk gediği açtığı bu seti kökünden söküp atmak, 
hamdolsun, bize nasip oldu.

Tabii bu arada kaybolup giden nesillerin 
hesabını sormak da bize düştü. Kılığından 
kıyafetinden dolayı Ankara’ya alınmayan 
köylümüzün... İnancından ve kültüründen dolayı 
aşağılanan mûtedeyyin vatandaşlarımızın... 
Yassıada’da onurları çiğnenen milli irade 
temsilcilerinin... Mamak ve Diyarbakır 
zindanlarında işkenceye maruz kalan 
evlatlarımızın... Hülasaten horlanan, hakir görülen, 
ezilen, dışlanan, haksızlığa maruz bırakılan her 
insanımızın davası, bizim davamızdır. Bunun için; 
Hep daha fazla demokrasi, daha fazla eser ve 
hizmet, daha fazla özgürlük, daha fazla adalet, 
daha fazla fırsat eşitliği için çalıştık. Yeri geldiğinde 

İNŞALLAH YAKINDA 
ENERJİDE YENİ 
MÜJDELERİN SEVİNCİNİ 
SİZLERLE PAYLAŞACAĞIM
Karadeniz’de toplam 540 milyar 
metreküp doğal gaz rezervi 
keşfettik. İnşallah yakında enerjide 
yeni müjdelerin sevincini sizlerle 
paylaşacağım. Rusya ile yaptığımız 
görüşmeler neticesinde inşallah 
Rusya’dan doğal gazın dağıtımını 
Türk Akım’la Türkiye’den Avrupa’ya 
yapacağız. Bunlar durup dururken 
olmadı. Geçrek anlamda diplomasinin 
işletilmesiyle oldu.
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yedi düvele kafa tutarak, yeri geldiğinde siyasetin 
ve diplomasinin inceliklerini kullanarak, insanımızın 
tüm dünyada başı dik şekilde gezebilmesini 
sağladık. Bize ödetilen bedellere hiç bakmadan 
adaletsiz kalkınma, kalkınmasız adalet olmayacağı 
anlayışıyla tüm gönüllere girmek için uğraştık, 
didindik.

Hakkari’den Ankara’ya, Ardahan’dan İzmir’e, 
Şanlıurfa’dan İstanbul’a ülkemizin her şehrini 
aynı eğitim, aynı sağlık, aynı ulaşım, aynı spor 
imkânlarıyla buluşturmanın mücadelesini verdik. 
Artık bu ülkede, evladını okula gönderemediği 
için yoksulluğa kurban verme veya terör örgütüne 
kaptırma endişesi duyan ailelerin sitemini değil... 
Çocuğunun diploma törenini gururla seyreden 
ailelerin sevincini paylaşıyoruz. Artık bu ülkede, 
doktora götürmek için yola çıktığı hasta evladını 
Zap suyuna kaptırıp “Ankara’ya ses gitmiyor” 
ağıtları yakanların türkülerini değil... Evine gelen 
doktora, bir adım ötesindeki hastaneye bakıp 
“Allah devlete zeval vermesin” diyen insanlarımızın 
dualarını dinliyoruz. Artık bu ülkede, bize adeta 
bahsedilen sözde demokrasi ve özgürlüğümüzün 
mahcubiyetini değil... Dişimizle, tırnağımızla, 
alın terimizle, kanımızla eman yurdu haline 
getirdiğimiz, çalışanın emeğinin karşılığını 
alacağını, düşenin kolundan tutulacağını bildiği bir 
yerde yaşamanın kivancı içindeyiz.

Bugün Türkiye, kendi vatandaşlarına sağladığı 

imkanlar yanında dünyanın dört bir yanından 
milyonlarca insanı da kendisine çekmektedir. 
Ülkemize gelen herkesi sığınmacı sanan, her 
gördüğü yabancıya nefretle bakan hastalıklı 
zihniyetler anlamıyor olsa da, Türkiye bölgesel ve 
küresel bir cazibe merkezi haline dönüşmüştür. 
Sadece canını kurtarmak isteyen mazlumları 
misafir etmiyoruz.Yatırımcılardan profesyonel 
meslek mensuplarına kadar her kesimden 
insan, ülkemizdeki potansiyeli görüyor ve 
buraya yöneliyor. Dünyanın her ülkesi, finans 
ve yetişmiş insan kaynağı durumundaki bu tür 
insanlara kapılarını sonuna kadar açmaktadır.  
Biz de Türkiye’nin büyümesine, kalkınmasına, 
güçlenmesine katkı veren herkesi bağrımıza 
basıyoruz, basacağız. Küresel zenginlikten 
ülkemizin aldığı payı yükseltmenin yollarından biri 
de budur. Siyasi istikrarını teminat altına almış, 
güvenliğini sağlamış, demokrasisini kökleştirmiş, 
insan haklarını sahiplenmiş, ekonomisini 
büyütmüş, sosyal devlet uygulamalarını 
yaygınlaştırmış, krizlere ve tehditlere karşı 
bünyesini güçlendirmiş,akil, adil ve hakim bir güç 
haline gelmiş, geçmişin tüm korkularından ve 
yoksunluklarından arınmış ülkemizin gündemine 
yakışan yeni kızılelması, ancak Türkiye Yüzyılı 
olabilir. 

Herkesin bir hayali vardır. Bizim hayalimiz de 
Türkiye Yüzyılıdır. Üstelik biz bu hayali bugün de 

kurmuyoruz. Aklımız ermeye başladığı günden 
beri bu hayalin peşindeyiz. Bugüne kadar 
yaptığımız her işi de, bizi bu hayale yaklaştıracak 
adımlar olarak gördük. Şimdi de, bizimle bu hayali 
paylaşacak, yanlışa yanlış dediği gibi doğruya 
da doğru diyecek herkesle yol yürümeye hazırız. 
Buradan 81 vilayetimizdeki her bir vatandaşıma 
sesleniyorum: Biz Cumhuriyetimizin 100’üncü 
yılını, aynı zamanda Türkiye’de siyaseti üslubuyla, 
tarzıyla, işleyişiyle, sonuçlarıyla değiştirecek 
yeni bir dönemin de miladı haline getirmek 
istiyoruz. Türkiye Yüzyılı için yapılacak her katkı 
bizim için çok kıymetlidir. Gelin, 29 Ekim 2023’e 
kadar Türkiye Yüzyılı’nı konuşalım, tartışalım, 
tekliflerimizi ortaya koyalım. Gelin, Türkiye Yüzyılı 
vizyonunu birlikte oluşturalım, birlikte inşa edelim. 
Gelin, Türkiye Yüzyılını yeni bir milli mutabakat 
zemini haline dönüştürelim. Gelin, Türkiye 
Yüzyılında demokrasimizi, katılımcı demokratik bir 
Cumhuriyet kimliğiyle taçlandıralım. Gelin, Türkiye 
Yüzyılında ülkemizi, bir asırdır enerjimizi yiyip 
tüketen her türlü taassuptan arındırıp, siyasetin 
eksenini emek ve eser üzerine yeniden kuralım. 
Gelin, Türkiye Yüzyılında ülkemizdeki özgürlüklerin 
çerçevesini, pozitif özgürlük anlayışıyla tekrar 
çizelim.

Gelin, Türkiye Yüzyılı’nda tam fırsat eşitliği ve 
hakkaniyet temelinde bir sosyal adalet anlayışını 
birlikte tesis edelim. Gelin, Türkiye Yüzyılında 
asırlardır gerilemeyle, duraklamayla, yıkılmayla 
tarif edilen ülkemizin yükseliş dönemini başlatalım.

KANAL İSTANBUL’U 
YAPACAĞIZ
Muhalefet Kanal İstanbul’a karşı 
çıkıyor. Yahu siz bugüne kadar neye 
karşı çıkmadınız. Dikili bir ağacınız 
yoık. Ya yapacağız.Yakında Kanal 
İstanbul’un çalışmaları başlayacak. 
İstanbul Boğazı’nı çevre tehdidinden 
kurtaracağız. Bu muhalefetin kafası 
basmaz, anlamaz bunlar anlamaz. Kanal 
İstanbul Projesi, Türkiye Yüzyılı’mızdaki 
sözlerimizden biri olarak hedeflerimiz 
arasındaki yerini korumaktadır.
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Gelin, Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizi herkesin 
kendi yankı odasından çıkıp birbirini dinlediği, 
birbirini anladığı, birbirine saygı duyduğu bir 
yer haline getirelim. Gelin, Türkiye Yüzyılı’nı 
fark edilen, fark atan, farkını hissettiren ve 
farklılıklarıyla zenginleşen bir ülke haline 
gelişimizin sembolü yapalım. Gelin, Türkiye 
Yüzyılı’nda erdem ve adalet devletini zirveye 
çıkartalım. Gelin, Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizi 
küresel çarkın bir dişlisi olmak yerine lokomotifi 
haline dönüştürelim. Gelin, Türkiye Yüzyılı’nı 
milli ve yerli değerlerle evrenseli kuşattığımız, 
sözümüzü çağa söylediğimiz bir dönem haline 
getirelim. Gelin, Türkiye Yüzyılı’nı korkularıyla 

yaşayan bir geçmişten umutları, hayalleri, 
özgüveni ve cesaretiyle şahlanan bir geleceğe 
geçişin kapısı yapalım.

Gelin, yüzümüzü hem doğuya, hem batıya, 
ama asıl doğruya doğru dönelim. Gelin, bir asır 
önce istiklal mücadelemizi bir ilk adımla nasıl 
başlatıp zafere ulaştırdıysak, bugün de istikbal 
mücadelemizin ilk adımını atalım. Gelin, bu yolu 
kadını-erkeğiyle, genci yaşlısıyla, her kesimden 
insanımızla hep beraber yürüyelim. Bu vatan 
hepimizin vatani. Bu ülke hepimizin ülkesi. Kalın 
sağlıcakla... Bu bayrak hepimizin bayrağı. Bu 
devlet hepimizin devleti. Bu gelecek; hepimizin 
ortak geleceği...

11 PARTİ DAVET EDİLDİ
AK Parti’nin vizyon belgesinin tanıtıldığı 
toplantı için 11 partiye davet gitti. 
Cumhur İttifakı’nı oluşturan MHP ve 
BBP’nin yanı sıra CHP, İYİ Parti, DSP, 
Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat 
Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi 
ve Anavatan Partisi, tanıtım toplantısına 
genel başkan seviyesinde davet edildi. 
Toplantıya MHP lideri Bahçeli de katıldı.
Törende sporcular, sanatçılar, cemaat 
vakıfları, Alevi dernekleri ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri, 
sanayici ve iş adamları, sanatçılar, 
çevreci genç ve kadınlar, şehit ve 
gazi yakınları, engelliler, siyasi parti 
temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, 
akademisyenler, gazeteciler ve sosyal 
medya fenomenleri de yer aldı.
Toplantıdan önce sosyal medya 
hesabından açıklama yapan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Biz 
siyaseti ülkemiz için eser üretmek, 
milletimize hizmet etmek için 
yapıyoruz. İnşallah milletimize hizmet 
yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı 
ile zirveye çıkaracağız” ifadelerini 
kullanmıştı.

GÜNEY SINIRIMIZDA 
OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILAN 
TERÖR KORİDORUNU  
PARÇALAYIP ATTIK
Suriye’de oluşturduğumuz güvenli 
bölgelere yaklaşık 530 bin kişinin 
güvenli geri dönüş yapmasını temin 
ettik. Güney sınırımızda oluşturulmaya 
çalışılan terör koridorunu parçalayıp 
attık. Ulaştırmada bölünmüş yol 
mesafemizi 6100 km’den 28 bin km’ye 
çıkardık. Fiber internet altyapımızı 
süratle yaygınlaştırarak, yakında 
hedeflerimize uygun seviyeye 
getireceğiz. Hazine ve Maliye’de milli 
gelirimizi 238 milyar dolardan aldık, 
1 trilyon dolar sınırına kadar getirdik. 
Ticarette ihracatımızı 250 milyar 
doların üzerine çıkarırken 228 ülke ve 
bölgeye yaygınlaştırdık. Milletimizin 
bel kemiği olarak gördüğümüz esnaf 
ve sanatkarlarımızı tüm imkanlarla 
destekledik. Savunma sanayinde kendi 
ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde 
İHA’lar, SİHA’lar başta olmak züere 170 
ülkeye savunma sanayi ürünleri ihraç 
edebilen bir ülke haline geldik.



Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan 
Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü 
Açılış Töreni’nde açıklamalarda 
bulundu. Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, binlerce fabrika çalışanı 
arasında Togg’un Anadolu Kırmızısı 
C-SUV modelini kullanarak üretim 
bandından indi. Binlerce Togg çalışanı 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ilk 
sürüşüne alkışlarla destek verdi. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan bankalara 
çağrıda bulunarak “Milletimin Togg’a 
büyük teveccüh göstereceğinden şüphe 
duymuyorum. “ifadelerini kullandı.
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60 YILLIK RÜYA 
GERÇEK OLDU



Türkiye’nin yerli otomobili 
Togg’un seri üretiminin yapılacağı 
Gemlik Kampüsü’nün açılışı, 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve çok 

sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.
Togg’un ilk aracı bantta indi. İlk Togg akıllı 

cihazını Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan 
Erdoğan kullanırken, Togg çalışanları ve 
katılımcılar büyük coşku yaşadı.

Togg’u üretim bandından alan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Anadolu kırmızı 
renkli araçla törenin yapıldığı salona giriş yaptı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ilk sürüşünün 
ardından Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni’nde 
açıklamalarda bulundu.

 İşte Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
açıklamalarından öne çıkanlar...

Cumhuriyetimizin 99. Yılı kutlu olsun. Anadolu 
topraklarını bizlere vatan yapan ecdadı, milli 
mücadelenin kahramanlarını, Gazi Mustafa Kemal 
ile TBMM’nin tüm mensuplarını rahmet ve şükranla 
yad ediyorum. Bu anlamlı günde milletçe tek 
yürek olduğumuz tarihi açılışta buluşmamızı nasip 
eden Rabbimize hamdüsena ediyorum.

Millet olmak demek, tüm hasretler üzerinde 
ortak bir geleceğe yönelmek demektir. Togg 
ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali 
kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. 
Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna 
çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe 
dönüşüne şahitlik ediyoruz. Bir tarafta kırmızı 

bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde 
anlıyorsunuz.

Bunun için Togg Türkiye’nin 85 milyonun ortak 
gururudur diyoruz. Ülkemizin dört bir yanından 
ve dünyanın çeşitli yerlerinden Türkiye’nin yerli ve 
milli otomobili Togg’un başarısı için destek veren 
herkese gönülden teşekkür ediyorum.

“EMEKÇİLERİMİZİ YÜREKTEN 
KUTLUYORUM”

Bu memleket meselesidir diyerek bugünkü 
heyecanımıza ortak olan siyasi parti genel 
başkanlarına, milletvekillerine ve devletimizin 
her kademesinden arkadaşlarımıza ve aziz 
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vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Togg’u 
seri üretim bandından indirmek için gecesini 
gündüzüne katan babayiğit, teknisyen, mühendis 
ve şu anda 1300 civarındaki emekçilerimizi 
yürekten kutluyorum.

“AKILLI CİHAZLARIMIZIN 
ÜLKE VE MİLLETİMİZE 
HAYIRLI OLMASINI 
DİLİYORUM”

Sizler milletimizle birlikte Nuri Demirağ’ın, 
Nuri Killigil’in Vecihi Hürkuş ve Şakir Zümre’nin 
mirasını onurlandırdınız. Dün Ankara’da Türkiye 
Yüzyılımızın müjdesini milletimizle paylaştık.Biz 
bu ürüne otomobil diyoruz. Üreticileri Togg’u 
akıllı cihaz olarak tabir ediyor. Togg Gemlik 
kampüsünün ve banttan indirdiğimiz akıllı 
cihazlarımızın ülke ve milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Binlerce yıldır en çetin engelleri aşarak varlığını 
sürdürmüş, adeta feleğin çemberinden geçerek 
devletini kurmuş bir milletiz. Cumhuriyetin 
ilk yıllarında birinci dünya savaşının tüm 
yükünü sırtlanmış bir ülke olarak girdik. O zor 
günlerde milli mücadele ruhuyla işine sarılan 
müteşebbislerimiz tüm imkansızlıklara rağmen 
çok önemli girişimler başlattılar.

Genç cumhuriyetin parlak girişimleri 
görünmez eller tarafından akamete uğratıldı. 
Kendi kabiliyetleri, çabalarıyla fabrikalar kuran 
vatansever girişimcilerin önleri kesildi. O 
fabrikalarda üretilen uçakların yerlerini kuluçka 
makineleri, bombaların yerini ise soba boruları 
yer aldı. Ülkemizin son 20 yılı bize biçilen gömleği 
çıkarmanın mücadelesiyle geçti. Kadim bir devlet 

geleneğinin mirasçısı olarak bize de yakışan 
buydu. Tıptan mühendisliğe her alanda çıkarılan 
icatlarla günümüz bilimine temel atmış alimlerin, 
öncülerin torunlarıyız.

“BİZİM HEDEFİMİZ 
BÜYÜKTÜR”

Bunun için bize küçük düşünmek asla 
yakışmaz, bizim hedefimiz büyüktür. Vizyonumuz 
geniştir, inancımız tamdır. Güçlü olmanın ve güçlü 
kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmekten 
namerde muhtaç kalmamaktan geçiyor. İşte 
bunun için her fırsatta yerli ve milli diyoruz. 

Savunma sanayinden otomotive, enerjiden sağlığa 
her alanda elde ettiğimiz başarıları görüp de 
yüreği sevinçle dolmayan var mı?

“ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR’ 
DİYECEKLER”

İşte Tayfun füzeleri atılmaya başladı Yunan ne 
yapmaya başladı. Hemen televizyon yayınlarında 
Tayfun onların gündemine girdi. Daha durun 
bakalım bunun arkası gelecek. Şimdi Togg 
Avrupa’nın yollarına bütün modelleriyle girdiği 
zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler 
“Çılgın Türkler geliyor” diyecekler.
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“KARŞIMDA GURUR TABLOSU 
GÖRÜYORUM”

Ülkemize kazandırdığımız eserlerden istifade ederken 
gururlanmayan var mı, karşımda gurur tablosu görüyorum. İstisnalar 
elbette çıkabilir, kendinizi üzmeyin. Bu tablo istisnalar tablosu değil. 
Kardeşlerim biz onlara değil nereden nereye geldiğimize bakacağız. 
Yarın değil hemen şimdi diyerek yolumuza devam edeceğiz. Bu 
günlere kolay gelmedik. Her alanda tarihi mücadeleler verdik. 
Altyapımızdaki asırlık ihmalleri gidermek için gece gündüz çalıştık.

Sanayimizi tarımımızı ihracatımızı geliştirdik. Ülkemizde 20 yılda 
adeta 0’dan yenilikçilik ekosistemi kurduk. Teknopark sayımızı 2’den 
96’ya organize sanayi bölgesini 192’den 344’e buralardaki istihdamı 
415 binden 2,5 milyona çıkardık. Siz fabrika kurulmuyor diye ortada 
dolaşanlara itibar etmeyin. Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa için 
birbiriyle yarışıyor. Salgın Avrupa’yı sarsarken bizim sanayicimiz tüm 
dünyaya ihracat yapmakla meşguldü.

“DÜNYADA NEREYE GİDERSENİZ TÜRK 
MARKALARIYLA KARŞILAŞACAKSINIZ”

Dünyada teknolojinin ve girişimciliğin nerelere geldiğini görmek 
için 10 bin kilometre öteye gitmeye lüzum yok. Bunun için Türkiye’deki 
teknoparklara bakmanız yeterli. Zaten dünyada nereye giderseniz 
gidin Türk markalarıyla karşılaşacaksınız. Togg’da prestijli marka 
olarak dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecektir. Avrupa’nın bir 
numaralı ticari araç üreticisi Türkiye otomobil ihracatçısıdır.

Artık milli bir otomobil fabrikası çıkarmanın vaktidir dediğimizde 
milletimiz özlem ve coşkuyla yanımızda yer aldı. Başbakanlığım 
döneminde hep babayiğitlere davet çıkardım. Çünkü biliyordum 
ki bu ülkede bu işi üstlenecek babayiğitler var. Sonunda oldu, her 
çabamız gibi buna da dudak bükenler yok muydu, vardı. Daha da ileri 
gidip yerli otomobil üretmek intihardır diyenleri gördüm. Ancak biz 
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kararımızdan taviz vermeyerek bu projeyi 
hayata geçirecek babayiğitleri aramayı 
sürdürdük.

“FABRİKA NEREDE 
DİYORDUNUZ, FABRİKA 
BURADA”

Togg öylesine tuttu ki, baş 
harflerinden oluşan Togg markanın 
da ismi olarak gönüllerdeki yerini aldı. 
Bu süreçte proje Devrim otomobilinin 
akıbetini yaşasın diye uğraşanlara da bizi 
bu yoldan geri döndürmeye çalışanlara 
da rastladım. İlk tanıtımda hani bunun 

fabrikası nerede diyerek kendi akıllarınca 
alay edenler vardı. İşte fabrikada burada. 
En başından beri projeyi boğmaya 
çalışanlara soruyorum. Fabrika nerede 
diyordunuz, fabrika burada Bursa 
Gemlik’te.

“7 MİLYAR DOLARDAN 
FAZLA KAZANÇ 
SAĞLAYACAĞIZ”

Salgın şartlarına rağmen rekor 
hızla inşa edilen Togg Gemlik tesisi 1,2 
milyon metrekare alan üzerinde 230 bin 
metrekare kapalı alana sahip eser olarak 

işte burada. Şimdi biraz daha açalım. Bu 
tesiste araştırma geliştirme merkezi var. 
Tasarım merkezi, prototip geliştirme, test 
merkezi, strateji, yönetim merkezi var. 
Biraz önce bizzat tecrübe ettiğim test 
pisti de var. Burada otomobil üretmek 
için ihtiyaç duyulan her şey var. Burası 
çevreye duyarlı, yeşil bir tesis. Fikri ve 
sınai mülkiyet hakları yüzde 100 bize 
ait Togg’un üretiminde Anadolu’nun 
dört bir yanındaki tedarikçilerimiz de 
yer alıyor. Burada her yıl 175 bin araç 
üretilirken 4300 kişiye doğrudan 20 bin 
kişiye dolaylı istihdam sağlanacaktır. 
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2030’a kadar üretilecek 1 milyon adet araçla 
milli gelirimize 50 milyar dolardan cari açığın 
azaltılmasına 7 milyar dolardan fazla kazanç 
sağlayacağız. Marka oluşturma vizyonundan, 
küresel rekabetin nasıl işlediğinden habersiz 
cühela takımı olduğunu iyi biliyoruz.

Asırlık otomobil firmalarının pek çok 
parçasının Türkiye’de üretildiğini bilmeyenlere 
bunları anlatmak beyhude çabadır. Milletimiz 
kimi takdir edeceğini, kimi tekdir edeceğini 
iyi bilir. Yapamazsınız, üretemezsiniz diyenler 
varsa şu otomobillere iyi baksınlar. Bundan 
60 yıl önce Devrim otomobilini engelleyenler 
hamdolsun devrim otomobilinde başarılı 
olamadılar olamayacaklar.

BANKALARA ÇAĞRI: ELİNİZİ 
TAŞIN ALTINA KOYUN

Şimdi ne diyorlar, bunu kim alacak. 
Satamazsınız. Şimdi bunu söylemeye 
başladılar. Bunun cevabını da onlara milletimiz 
verecek. Togg’un onaylı ilk seri üretimi aracını 
satın alma siparişini buradan firmamıza tekrar 
iletiyorum. Az önce üretim bandını gezerken 
farklı renklerdeki otomobilleri gördüm. 
Her biri ayrı güzel. Alacağımız otomobilin 
rengine refikam Emine Hanım’la istişare 
edeceğiz, sonra karar vereceğiz. Milletimin 
Togg’a büyük teveccüh göstereceğinden 
şüphe duymuyorum. Kamu ve özel sektör 

bankalarının yöneticilerine vatandaşın Togg’u 
rahatlıkla alması için ellerini taşın altına 
koymasını istiyorum.

“DÜNYANIN ÖNDE GELEN 
ŞİRKETLERDEN BİRİYLE 
ANLAŞILDI”

Elektrikli otomobiller tüm dünya gibi 
bizim de yeni tanıştığımız teknolojilerden 
biri. Arabayı kullanırken gürültü, ses yok. 
Sakin, sükûnetle yola devam ediyoruz. 
Hızsa o da var. Bu kadar huzur içinde araç 
kullanmak inanıyorum ki bütün alıcılarını 
rahatlatacaktır. Kısa zaman içinde de 
biliyorum ki vatandaşlarımızın merak ettiği 
hususlar var. Öncelikle batarya ve şarj 
istasyonu konusuna açıklık getireyim. Lityum 
bataryaların ülkemizde üretimi için dünyanın 
önde gelen şirketlerinden biriyle anlaşıldı. 
Batarya fabrikasının temelini yakında atıyoruz. 

Savunma bakanımız bunun hazırlığında olursa 
bunu kısa sürede bitiririz. Asker selamını verdi, 
mesele bitmiştir. Bu yola çıkarken Türkiye 
elektrikli araçların üretim üssü olacak demiştik. 
Togg bu hedefe giden yolda lokomotiflik 
yapıyor. Lokomotif nereye giderse vagonlar 
da oraya gider. Elektrikli araç yatırımları 
konusunda global firmaların ülkemize yoğun 
ilgisi var.

 “2023’ÜN İLK ÇEYREĞİNİN 
SONUNDA TOGG’U 
YOLLARIMIZDA GÖRECEĞİZ”

54 şirkete elektrikli araç şarj istasyonu 
işletme lisansı verdik. Togg da Trugo’yla 
600’den fazla noktada 1000’den fazla şarj 
cihazını devreye sokuyor. Togg ne zaman 
yollarda olacak. Seri üretimden çıkan araçlar 
test ve sertifikasyon süreci hemen başlıyor. 
Togg Avrupa yollarının tozunu attıracağı 
için teknik yeterlilik belgesine sahip olacak. 
2023’ün ilk çeyreğinin sonunda Togg’u 
yollarımızda göreceğiz.

ERDOĞAN’DAN TOGG 
FİYATI AÇIKLAMASI
Aracın fiyatı ne olacak? Togg’un 
fiyatının piyasa şartlarında 
rekabetçiliğini sağlayacak şekilde 
tespit edileceğine Babayiğitlerle karar 
vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart 
ayı sonunda pazara çıkacak ürünün 
fiyatının bugünden ilanı hem doğru 
hem de mümkün değildir. Ön satışın 
başlayacağı Şubat ayında Togg’un fiyatı 
da açıklanacaktır. Telaşa gerek yok.
Cumhuriyetimizin 99’ncu yılına 
ulaştığımız bugün Türkiye Yüzyılın 
inşa etmenin kararlılığının da altını 
çiziyoruz. Üzerinde yamalı kıyafetleri, 
yırtık çarıklarıyla Cumhuriyeti böyle 
kazandık pankartlarıyla cumhuriyeti 
kutlayan vatandaşlarımızın görüntülerini 
unutmadık. Bugün Togg gibi asırlık 
projeyi hayata geçirirken bir kez daha 
tüm kalbimizle Yaşasın Cumhuriyet 
diyoruz. Sözlerime son verirken Togg 
Gemlik Tesisi’nin tekrar ülkemize 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

ÖN SİPARİŞ İÇİN 
TARİH BELLİ OLDU
Yeni nesil bir girişim olan Togg, 
aracısız bir şekilde vatandaşlarla 
buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil 
araçlar gibi satış işini dijitalde 
çözmeye karar verdi. Vatandaşlar 
Şubat’ta başlayacak ön satışla birlikte 
siparişlerini verebilecekler. Ön satış ve 
sipariş şartları vakti geldiğinde şirket 
tarafından açıklanacaktır.
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AK GENÇLER’DEN 
ANKARA ÇIKARMASI 

Partimizin “Türkiye Yüzyılı” Tanıtım Toplantısı 
için İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığımız adeta 
Ankara’ya akın etti. 

Cumhurbaşkanımızın yanında her daim yer alan gençlik kollarımız, 
binlerce teşkilat mensubumuzla Ankara’da yerini aldı.

Salonu orkestra şefi gibi yöneten AK Gençler, attıkları sloganlarla 
Ankara Spor Salonu’na yön verdi. 

İl Gençlik Kolları Başkanımız Cem Çekerek, “ Binlerce kardeşimiz, yüzlerce 
otobüs ile Ankara’ya geldik, Cumhurbaşkanımız neredeyse biz oradayız” 
dedi. 
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İl Gençlik Kolları Yeni 
Seçmen Birimimiz , “Çay 
Bizden Sohbet Sizden” 
programlarına ara 
vermeden devam ediyor. 

İl Gençlik Kolları Başkan 
Yardımcımız Tolunay Kutluay, 
İl Yönetim Kurulu üyemiz 
Durali Şener, 2023’te ilk kez 

oy kullanacak gençlerle buluştu. 
Gençlerle çay içerek sohbet 

eden ve sorularını yanıtlayan 
Kutluay “Gençlik bizim geleceğimiz, 
Türkiye’nin geleceği. Size çok 
inanıyor ve güveniyoruz. Biz, gençliği 
sınıflandırmıyoruz, siyasete alet 
etmiyoruz. Aksine; yol arkadaşı 
görüyoruz, geleceğe köprü olarak 
tasvir ediyoruz.” dedi. 

“Gençler için somut, 
büyük destekler 
oluşturduk”

21 yıldır tüm kadrolarında gençlere 
yer veren bir parti olduklarını ifade 
eden İl Yönetim Kurulu üyemiz Durali 
Şener ise şunları dile getirdi:

“Ülkenin bugünü ve geleceğinde 
gençlere söz hakkı veren ilk siyaset 
okulunu, siyaset akademisini açarak 
gençlerimizi siyasetten ekonomiye 
kadar her alanda teşvik eden bir 
partiyiz. Eğitim desteklerimiz, 
girişimcilik teşviklerimiz artarak 
sürüyor. Bugün devlet yurtlarımızdan 
850 bin öğrencimiz yararlanabiliyor, 
21 yıl öncesine kadarki yurt 
manzaraları yerini konfora bıraktı. 
Sosyal etkinlik alanları, spor tesisleri 
ile gençlik kompleksi niteliğinde 
yurtlarımız var. Aylık gıda ve ihtiyaç 
yardımı olarak verilen destek bin 800 
TL iş hayatında da yanlarındayız. 
Girişimci gençlerimizi destekliyoruz” 

İl Yönetim Kurulu Üyemiz Furkan 
Bektaş da gençlerin sorularını 
cevapladı.

Bektaş,”AK Parti gençlerin 
bugününü ve yarınının temellerini 
sağlam bir şekilde atan bir parti” dedi. 

GENÇLERİMİZİ 
YOL ARKADAŞI 
GÖRÜYORUZ
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İl Gençlik Kolları Yeni 
Seçmen Birimimiz 
Liseli kardeşlerimizi il 
başkanlığımızda misafir 
etti. 

Yeni Seçmen Birimimiz, Liseli 
gençlerle İl Gençlik Kolları 
Başkanımız Cem Çekerek’i bir 
araya getirdi. İl Gençlik Kolları 

Başkanımız gençlere tavsiyelerde bulundu. 

“Hedefe ulaşmak 
için net tercih”

Çekerek, hayatta net tercihlerin 

peşinde koşmanın insanı o hedeflere hızlı 
bir şekilde yaklaştırdığını söyledi. 

“Bu şehrin gençleriyle sohbet 
etmek çok güzel, bu şehrin çocuklarının 
kalplerindeki düşüncülerle bir şeyler 
yapabilmek çok güzel” diyerek sözlerine 
devam eden Çekerek, “Gençlerin 
penceresinden şehre ve hayata bakmak 
var. Gençlerin fikirleriyle geleceğe yürümek 
var. Gençlerin zihinlerinin çok parlak, çok 
aydınlık olduğunu düşünüyorum. Gençler 
bizim her şeyimiz. Önce kocaman bir hayal 
kurmak lazım. Tabii ki, hedefe giden yolda 
çok çalışmak gerekiyor. Sadece hayal 
kurmak, bunun yerine gelmesi için çaba 
sarf etmemek bir hayalperestlikten öteye 
geçmez “ dedi.

GENÇLER BİZİM 
HER ŞEYİMİZ
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Tuzla Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, törende konuşan Tuzla 
Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a teşekkür 
edince programa CHP’liler tarafından protesto edilmiş, alandan ayrılırken de 
saldırıya uğramıştı.

İl Gençlik Kolları Başkanımız Cem Çekerek Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya 
geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İl Gençlik Kolları Başkanımız Cem Çekerek ziyaret sonrası şöyle konuştu:
“Tuzla’da yaşanan olaya baktığımız zaman hem bu kenti yönetme ruhuyla 

örtüşmeyen hem de bu kenti yöneten siyasal zihniyetin hangi nobranlık içerisinde 
olduğunu gördüğümüz acı bir fotoğrafı gördük. Bu acı fotoğrafı yaşarken ve 
hissederken, belediye başkanımızın her zaman ve her zeminde yanında olduğumuzu 
gençlik olarak ifade etmek üzere buraya geldik. Başkanımıza yapılan bu saldırıyı 
şiddetle kınıyoruz.”

“Yüz Yüze 100 Gün’’ programları 
kapsamında İl Gençlik Kolları 
Başkanımız Cem Çekerek, bu hafta 
Bakırköy’de yer aldı.

Genç kardeşlerimizle buluşan Cem Çekerek, 
seçmenlerimizin istek, talep ve şikayetlerini ele 
aldı. Programa ilişkin konuşan Çekerek programa 
ilişkin şunları dile getirdi:

“Bu 100 gün içerisinde 20 yıldır yaptığımız 

hizmetleri hem İstanbul ile ilgili hem Türkiye’mizle 
ilgili hem dış politikayla hem iç politikayla hem 
ekonomide hem sağlıkta ve tüm alanlarla ilgili 
anlatmaya devam ediyoruz. 

İstanbul’daki hemşehrilerimizin ve 
vatandaşlarımızın Türkiye’nin geleceğine 
dair, İstanbul’un geleceğine dair umutlarını, 
beklentilerini, sorunları için elimizden geleni 
yapıyoruz. Her daim gençlerleyiz” 

HER DAİM GENÇLERLEYİZ

ŞİDDETLE 
KINIYORUZ
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İl Kadın Kolları Başkanımız 
Av. Dr. Rabia İlhan bu 
hafta yarenler diyarı 
Çankırı’nın Maltepe etkinlik 

alanında düzenlediği etkinliğe 
katıldı.  Katıldığı davette konuşan 
İl Kadın Kolları Başkanımız 
İlhan, Kültürel değerleri ve eşsiz 
lezzetleri ile Çankırı’yı tanıma fırsatı 
bulduğumuz bu organizasyonda 
emeği geçenleri tebrik ettiklerini 
ifade etti. 

ÇANKIRI TANITIM GÜNLERİNE KATILDIK

İl Sosyal İşler Başkanlığımız öncülüğünde gerçekleşen çeyiz desteği bu hafta Gaziosmanpaşa ilçemizde 
Sarıgöl mahallemizde evlilik hazırlığında olan kızımıza yapıldı. İl Başkan yardımcımız Hatice Sarı, Kadın 
Kolları Başkanımız Zeynep Vurmaz Yiğit ve Belediye Başkanımızın eşi Nezihe Usta ile yetim kızımıza 
çeyiz desteğinde bulundular. Başkanımız kızımıza ve müstakbel eşine girecekleri dünya evinde iki cihan 

saadeti diliyorum diyerek güzel dileklerini ilettiler. 

YETİM KIZLARIMIZA ÇEYİZ 
DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR
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Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan 
liderliğinde, nice 

hayalleri gerçeğe 
dönüştürdük. Şimdi ise 
yepyeni bir vizyon ile 
Türkiye’nin geleceği 
şekilleniyor, yüz yıllık 
hayaller gerçeğe 
dönüşüyor! Güçlü Türkiye, kadınların omuzlarında 
yükseliyor AK Kadınlar Yeni Yüzyıl için Ankara yolunda. 
İl kadın kolları başkanlığımızca Türkiye’nin Yüzyılı 
programına kadın kollarımızın katılımı organize edildi. 
İl Kadın Kolları yönetimi ile tüm İlçe Kadın Kolları 
yönetimlerimiz, mahalle yönetimleri ve ekipleriyle 
birlikte Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolda yerimizi aldık. 

TÜRKİYE 
YÜZYILI’NDA 
KADIN 
KOLLARIMIZ DA 
YERİNİ ALDI
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Tevazu, samimiyet 
ve gayretle 2023 
hedeflerine 
ulaşacak; 2023, 
2024 seçimlerinde 
zafere ulaşacak 
ve inşallah 
Türkiye’mizi muasır 
medeniyetler 
seviyesine 
çıkaracağız.

AK Parti İstanbul İl 
Başkanlığımızın 
öncülüğünde 
Yüz Yüze 100 

Gün programı kapsamında 
bu hafta çalışmalarımız Şişli 
ilçemizde gerçekleşti. Kadın 
Kolları teşkilat mensuplarımız, 
Milletvekillerimiz ve Belediye 
Başkanlarımızla birlikte; 
hastaneler, iş yerleri, evler, 
şehit aileleri, hastalar, engelliler, 
marketler, muhtarlıklar, 
sağlık ocaklarını ziyaret 
etti. İrtibat Bürolarımızın 
açılışları yapıldı. Yoldan geçen 
vatandaşlarımızla selamlaşarak 
diyalog kuruldu. Tek tek 
dinlenen vatandaşlarımızın 
istekleri ve önerileri not alındı.

YÜZYÜZE YÜZE GÖNÜL GÖNÜLE
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Esenler Kadın Kolları Başkanımız Seher Kayrak Güler 
ve teşkilatı ile birlikte “Meme Kanseri Farkındalık 
Ayı” kapsamında Esenler Dörtyol meydan yürüyüş 
yaparak pembe renkli balonlarımızı uçurduk. 

Kadınlarda görülen bu kanser türünde erken teşhisin önemi 
ve tedavileri hakkında katılanlar bilgilendirildi. 

GEÇ KALMA SAĞLIKLI KAL

AK Parti Beyoğlu 
Kadın Kolları 
Başkanımız Şengül 
Kazanır ve Sivil 

Toplum ve Halkla İlişkiler 
Birim Başkanımız ile 
birlikte STK Buluşmaları  
kapsamında Şebinkarahisar 
Sipahi Köyü Derneği’nde 
düzenlenen programa katılım 
sağladık. Hoş sohbetler edip 
2023’de hep beraberiz dedik.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZLA 
BULUŞUYORUZ




