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Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip Erdoğan, “Bize 
asla rehavete kapılmak, durmak, duraksamak olmaz. 
Köken, inanç, meşrep farklılıkları üzerinden bölünmek, 
kamplaşmak felaketimizdir. Hakkın ve hakikatin 
rotasından sapmadan 85 milyon bu mücadeleyi 
yürütmek mecburiyetindeyiz. Biliyorsunuz geçmişte 
köken, mezhep, ideolojik etiketler üzerinden kirli 
senaryo denendi. Rahmetli Menderes’e, rahmetli 
Özal’a saldıranların da ellerinde aynı senaryo 
vardı. 2023 yaklaşırken işaretleri belirmeye 
başladı.” dedi.

BİZE ASLA REHAVETE 
KAPILMAK, DURMAK, 
DURAKSAMAK OLMAZ



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

MİLLETİMİZ GEREĞİNİ YAPACAK
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” ile 
ortaya koyduğu vizyon, milletimiz 
de geniş bir ilgi, büyük bir heyecan 

uyandırdı.
Ortaya konan vizyon, uzun yıllar boyunca 

özgüveni zedelenmiş, “yaparız” duygusu 
örselenmiş bir ülkenin ve insanlarının, 20 
yılda yaşadıklarıyla sahip olduğu zihinsel 
dönüşümün ve yeniden kazandığı milli 
özgüvenin en güzel göstergesiydi.

Ardından da ilk yerli otomobilimiz TOGG 
için seri üretime geçilmesi, yaşanan coşku ve 
heyecanı daha da taçlandırdı.

Bu ülke için bir sevdanın ve idealin sahibi 
olamayanlar…

Bu ülkenin dayandığı derin medeniyet 
birikimi ve tarihsel arkaplandan nasibi 
olmayanlar…

Bu millete dair taşıdıkları zihinsel kodlar, 
sadece baskı, zulüm, yokluk, yoksulluk ve 
değerlerine yabancılaşmadan ibaret olanlar…

İdeolojik bir saplantıyla, bu ülke insanına her 
dönemde acı ve ızdırapın her türlüsünü yaşatıp, 
çağın ve dünyanın gerçeklerinden bihaber 
olmayı çağdaşlık ve meziyet sananlar…

Ülkenin yaşadığı bu sevinç, umut ve heyecan 
dalgası karşısında büyük bir paniğe kapıldılar.

Gündemi bir an önce değiştirmek, yaşanan 
mutluluk ve umut iklimini zehirlemek için bir 
şeyler söylemeleri gerektiğini düşündüler.

Tabii, panik halleri düşünce üretmek ve 
söylemek için uygun ve elverişli zamanlar 
değildir.

Öyle de oldu.
Hem içinde yaşadıkları panik ve akıl 

tutulmasının, hem de gündeme bir güneş 
gibi doğmuş Türkiye Yüzyılı vizyonunun 
büyüklüğüne denk olsun diye, yalandan ve kara 
propagandan da öte, hezeyandan ve haysiyet 
cellatlığından da büyük bir iddia ortaya attılar:

“Türkiye uyuşturucu ile cari açığını 
kapatıyor.”

Birkaç gün önce de “Türk ordusu kimyasal 
silah kullanıyor” demişlerdi.

Söylemeye bile gerek yok; Milletimiz, bu tür 
hezeyanların kimlerin suflesiyle yapıldığını da, 
kimlere ne tür diyetler ödenmeye çalışıldığını 
da, hangi küresel merkezlere ne tür beklentilerle 
aparatlık yapıldığını da gayet iyi biliyor.

Bu ülkenin aydınlık geleceği adına hiçbir 
ufuk, vizyon ve ideal sahibi olmazsanız 
ve dahası kininiz, öfkeniz ve ihtirasınız da 
çapınızın çok çok üstünde olursa, siyaseten 
ancak böylesi bir bataklığa saplanıp kalırsınız 
işte.

Hele seçimlere sayılı aylar kalmasına rağmen 
hala adayım diyecek kadar bile bir yüreğiniz 
yoksa…

Bir yandan yuvarlak masa paydaşlarınızı 
ikna etmek, bir yandan belediye başkanlarınızı 
dizginlemek için habire havanda su döğmek, 
umarsızca çırpınmak kaderiniz olmuşsa…

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut 
projesi için düğmeye basılıp 10 milyona 
yakın insanımız proje için başvuru mu yaptı; 

size düşen bir yalan bulup olanı gizlemeye 
çalışmaktan ibaret olur haliyle.

Türkiye asırlık rüyalarını mı gerçekleştiriyor; 
size düşen daha büyük bir yalanı tedavüle 
sürmek olur doğal olarak…

Türkiye, dünyanın yaşadığı gıda krizinde 
Başkanımız Erdoğan’ın küresel liderliğiyle 
çözümlerin adresi mi oluyor, size düşen bir 
yandan tırnaklarınızı sinirle yerken, bir yandan 
daha büyük bir iftira aramaya çalışmaktır 
elbette.

Bu siyaseten nasıl bir zavallılıktır!
Keşke bizim de programlarını, projelerini 

yarıştıran bir muhalefetimiz olsa!
Keşke bizim de “Siyasetçiler gelir geçer 

ama Türkiyemiz her zaman birlik, beraberlik, 
güvenlik ve bağımsızlık içinde yaşasın” diyen 
bir muhalefetimiz olsa! 

Ama yok. Ne yazık ki yok.
Ümitsiz miyiz? Asla.
Milletimiz bu ülkede nasıl iktidar sorununu 

çözüyorsa, artık bu muhalefet sorununu da en 
kısa zamanda çözecektir.

Türkiye diye bir derdi ve sevdası olmadan, 
dahası hırsları için Türkiye’yi ateşe atmaktan 
bile çekinmeyip sadece yalan ve iftirayla siyaset 
yapanlara, inşallah 2023’de öyle bir ders verecek 
ki, bu muhalefet anlayışları “siyasi ucubelik 
müzesi”ne kaldırılacaktır.

Gerçekten de küresel dünyada bir aktör 
olarak yıldız gibi parlayan, kendi silahlarını 
üreten, TOGG’u yapan, enerjide atılım üstüne 
atılım yapan, Libya’dan Karabağ’a, gıda 
krizinden Avrupa’nın ısınmasına kadar her 
alanda çözüm üreten, sağlıktan ulaşıma 
her alanda çağ atlayan bir ülkeye, böyle bir 
muhalefet yakışmıyor.

Bir yanda Türkiye yüzyılı, bir yanda böyle 
bir muhalefet!

Eşyanın tabiatına ters.
Ve bu sorun, bu aziz ve ferasetli milletin 

sağduyusuna emanet.
O da gereğini yapacak!

     Türkiye yüzyılı vizyonu ve 
ardından ilk yerli otomobilimiz 

için seri üretime başlanması 
milletimizde büyük bir sevinç 

ve heyecan uyandırdı. Bu 
iklimi zehirlemek ve gündemi 

değiştirmek isteyenler, her 
zaman yaptıkları gibi yine yalana 

sarıldılar. Bu muhalefet artık 
küresel bir aktöre dönüşmüş 

Türkiye’ye yakışmıyor. 2023’de 
milletimiz gereğini yapacak!
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Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati 
Bahçelievler’i ziyaret etti. İl Başkanımız 
Osman Nuri Kabaktepe’nin de eşlik ettiği 
programlar kapsamında Bakanımız Nebati 
hem ilçe teşkilatımızla buluştu hem de sahada 
vatandaşlarımızla bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati, Bahçelievler 
programına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi; “AK Parti 
Bahçelievler İlçe Başkanlığımızı ziyaret ettik. İl Başkanımız 
Osman Nuri Kabaktepe ve değerli teşkilat üyelerimizle bir 

araya gelerek küresel ekonomideki güncel gelişmeler ile yakın dönemde 
ekonomide devreye aldığımız uygulamalar hakkında istişarelerde bulunduk. 
Türkiye Yüzyılı vizyonumuza uygun çalışmalar ile ülkemize büyük hizmetler 
ve önemli projeler kazandırmaya devam edecek, milletimizin teveccühüne 
mazhar olacak işleri başarmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. 
Dayanışmanın simgesi, ekonominin bel kemiği esnafımızla buluştuk, 
taleplerini dinledik. Esnafımızın bize gösterdiği yoğun ilgiye ve teveccühe 
lâyık olabilmek için kararlılıkla, azimle, durmadan çalışmaya devam edeceğiz. 
Bu vesileyle, yarının Güçlü Türkiye’si için gece gündüz demeden çalışan AK 
Parti Bahçelievler İlçe Başkanımız Fatih Tuna başta olmak üzere teşkilatımızın 
kıymetli üyelerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”

BAKANIMIZ 
NEBATİ  
BAHÇELİEVLER’İ 
ZİYARET ETTİ
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Güngören
YÜZ YÜZE 100 GÜN

AK Parti İstanbul İl Başkanlığımız tarafından başlatılan 
Yüz Yüze 100 Gün programları kapsamında İstanbul 
Milletvekillerimiz Güngören’de vatandaşlarımızla buluştu.



Planlanan mahallerimize İstanbul 
Milletvekillerimizden Tülay Kaynarca, 
Güneştepe Mahallemizde; İffet 
Polat, Haznedar ve Güneştepe 
Mahallelerimizde; Nevzat Şatıroğlu, 
Merkez Mahallemizde; Hasan Turhan, 
Maraşal Fevzi Çakmak Mahallemizde, 
Ahmet Hamdi Çamlı, Tozkoparan 
Mahallemizde, Abdullah Güler, A. 
Nafiz Gürman ve Mehmet Nesih 
Özmen Mahallelerimizde, Şirin Ünal, 
Gençosman Mahallesi ve Sanayi 
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Mahallelerimizde vatandaşlarımızla 
buluştu. İstanbul Milletvekillerimiz 
Serap Yaşar Kadın Kolları 
Başkanımızla beraber; Rümeysa 
Kadak Gençlik Kolları Başkanımızla 
beraber eş zamanlı olarak 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
Meclis Üyelerimiz, Belediye 
Başkan Yardımcımız, Mahalle 
Başkanlarımız ve sorumlu teşkilat 
mensuplarımızla birlikte Yüz Yüze 
100 Gün programı kapsamında 
saha çalışmalarını gerçekleştirdiler.

Milletvekillerimiz; İlçe esnafımızı 
ziyaret ederek kendilerine hayırlı 
işler diledi, sorunlarını dinledi. 
Mahallelerimizde taziye ziyaretleri 
ve hata ziyaretleri yaptılar, yeni 
doğan bebek ziyaretleriyle 
anneleri tebrik ettiler. Dernekleri, 
Vakıfları ziyaret ederek sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ile 
bir araya gelen vekillerimiz cami 
cemaati ile de sohbet etti. İstanbul 
Milletvekillerimiz Merter’de iş 
insanları ile de buluşup kendileriyle 
sohbet ederek talep ve önerilerini 
dinledi. Genç esnafımızla ve 
kadınlarla da bir araya gelen 
vekillerimiz gençlik merkezi ve 
kadın atölyelerini gezdi. 
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İl Başkan vekilimiz Av. Adem Yıldırım ve İl Başkan Yardımcımız Av. Şengül Karslı İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Av. Yasin 
ŞAMLI ve yönetimine ziyarette bulundu. İl Başkan Yardımcılarımız Yıldırım ve Karslı, Geçtiğimiz ay yapılan seçimlerin 
ardından tekrar seçilerek çalışmalarına başlayan Baro Başkanı Av. Yasın Şamlı’ya hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

2 NOLU BARO’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Küçükçekmece ilçemizde Mahalle Başkanları ve Mahalle Yönetim Kurulu Üyeleri ile Birlik, İrade ve Zafer başlıklı programda toplantımızı 
gerçekleştirdik.İl Başkan Vekilimiz, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanımız Av. Adem Yıldırım’ın katılımıyla yapılan programa İl Koordinatörümüz 
Hüseyin Eroğlu, İlçe Başkanımız Av. Recep Şencan, İlçe Başkan Yardımcılarımız ve teşkilat Mensuplarımız ile katılım sağladık.

BİRLİK 
İRADE 
ZAFER
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AKADEMİ İSTANBUL 
EĞİTİMLERİNİN 8. ROTASI 

TAMAMLANDI

Bu hafta AKademi İstanbul 
eğitimlerimiz 8. Rotasında 

sabah programımız 
Gaziosmanpaşa ilçemizin ev 
sahipliğinde Gaziosmanpaşa 

- Kağıthane- Sultangazi 
ilçelerimizin katılımlarıyla,  öğle 

programı ise Şişli ilçemizin ev 
sahipliğinde Beşiktaş- Sarıyer- 

Şişli kardeş ilçelerimizin 
katılımlarıyla gerçekleştirdi.
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AKademi İstanbul eğitim programı İl 
Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, 
İl Başkan Yardımcılarımız, İl Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, İlçe Başkanlarımız ve 

tüm teşkilatımızın katılımıyla gerçekleştirildi.
AKADEMİ İSTANBUL’da açılış konuşmalarının 

ardından Hizmet Bilinci ve Gönüllük, Etkili İletişim, 
Sosyal Medyanın Kullanımı ve Güncel Siyasi 

Meseleler konuları işlendi. İl Başkanımız tarafından 
“AK Parti Gönül Yolculuğu” dersi ve Milletvekilimiz 
Mustafa Ataş’ın sunumlarıyla “Teşkilat ve 
Motivasyon” eğitimi gerçekleştirildi. 

İl AR-GE ve Eğitim Birim Başkanlığımız 
konuşmacılara, İl Başkanımıza, İlçe Başkanımıza 
ve İlçe AR-GE ve Eğitim sorumlularımıza günün 
anısına yetimler adına bağışta bulundu. 
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İl Başkanlığımız 
tarafından başlatılan 
Yüz Yüze 100 
Gün programları 
kapsamında 
Ümraniye İlçemizde 
İstanbul 1. Bölge 
Milletvekillerimiz 
vatandaşlarımızla 
buluştu.

Ümraniye
YÜZ YÜZE 100 GÜN
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Programımız; Milletvekillerimizle, İlçe Başkanımız Av. Mahmut 
Eminmollaoğlu, Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım, Kadın Kolları 
Başkanımız, Gençlik kolları Başkanımız, İl Koordinatörlerimiz ve 
Üç Kademe İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Meclis Üyelerimiz 

ve Mahalle Başkanlarımızla Tantavi Sosyal Tesislerinde yapılan kahvaltıyla 
başladı. 

Ardından İlçe Başkanlığımızın önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. 
Planlanan mahallerimize 1.Bölge Milletvekillerimizden; Osman Boyraz 
Yukarı Dudullu ve Altınşehir Mahallelerimize, Serkan Bayram Tepeüstü 
ve Cemil Meriç Mahallerimize, Eyüp Özsoy Madenler ve Necip Fazıl 



 www.akpartiistanbul.com                 

HABER 12

Mahallerimize, Fatih Süleyman Denizolgun vekillerimizi Armağanevler ve Site 
Mahallerimize, Mahalle Başkanlarımız ve sorumlu teşkilat mensuplarımızla 
uğurladık. Aynı zamanda 37 mahallelerimizle eş zamanlı Belediye Başkan 
Yardımcılarımız ve tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte saha çalışmalarımızı 
gerçekleştirdik.

Saat 17.00’de Milletvekillerimizle birlikte Alemdağ Caddesinde bulunan AK 
Noktamızda buluşarak vatandaşlarımızla bir araya geldik.

Crown Plaza’da Ümraniye Belediyemizin organize ettiği 2022-2023 Kültür 
Sanat Sezonu Açılış Programı’yla çalışmalarımızı sonlandırdık.



İl Başkanlığımız tarafından başlatılan “Yüz Yüze 100 
Gün” programı kapsamında Sultangazi İlçe Başkanımız 
Süleyman Yiğitoğlu ve ilçe teşkilatımız ile Sultangazi’nin 15 
mahallesinde vatandaşlarla buluşmaya, talepleri dinlemeye 
ve çözüm üretmeye devam ettik.

Çalışmalar kapsamında teşkilatımıza konuşma yapan İlçe Başkanımız 
Süleyman Yiğitoğlu; “Her gün dünden daha çok çalışacağız. Her zaman 
halkımızın yanında olduk, her dönemde sorunları çözüme kavuşturmaya 
gayret ettik, her daim eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla çalıştık, çalışmaya 

devam ediyoruz. Kapı kapı, sokak sokak dolaşacağız. Vatandaşlarımızla buluşacağız. 
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eserlerini, “Türkiye 
Yüzyılı” vizyonunu vatandaşlarımıza anlatacağız. Sultangazi’de 350 bin seçmenimiz 
var. Her bir seçmenimize 2023’e kadar en az 3 defa gidecek ve Sultangazi’de 
seçmenlerimize 1 milyon selam verecek ve Sultangazi tamam diyeceğiz. Allah’ın izni, 
milletimizin teveccühüyle 2023’ü de kazanacak Cumhurbaşkanımızı yeniden Başkan 
yapacağız.” ifadelerini kullandı.
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SULTANGAZİ’DE  
SEÇMENE 
1 MİLYON SELAM
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100 BİN KİŞİLİK 
SANDIK ORDUSU

İSTANBUL TEŞKİLATIMIZ SEÇİMLERE HAZIR:

İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe’nin 
‘Çevrimiçi İstanbul’ programında ilk kez 
açıkladığı, Cumhurbaşkanımız Erdoğan 
ile sandık görevlilerini buluşturma 
programına ilişkin detaylar belli oldu. AK 
Parti İstanbul Seçim İşleri’nden sorumlu 
İl Başkan Yardımcımız Şengül Karslı, 
“Sandıkların güvenliği için İstanbul’un 
964 mahallesinde kurulacak 31 bin 500 
sandıkta toplam 100 bin sandık görevlimiz 
vazife alacak. Ayrıca her okulda en az; 1 
okul sorumlusu ve 1 avukat görevlendirerek 
sandıklarda daha güçlü olacağız. 
Şimdi de sandık görevlilerimizi bu ay 
içinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile 
buluşturacağız. Hazırlıklara başladık” dedi.
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“Yüz Yüze 100 Gün” kampanyasıyla 
2023 seçimi için saha çalışmalarına hız 
veren AK Parti İstanbul İl Başkanlığımız, 
diğer yandan da sandıkların güvenliği 

için hummalı bir çalışma yürütüyor. İl Seçim 
İşleri Başkanlığımız tarafından uzun bir süredir 
yürütülen çalışmalar neticesinde 100 bin sandık 
görevlisi belirlendi. İl Başkanımız Osman Nuri 
Kabaktepe ise, ‘Çevrimiçi İstanbul’ programında, 
sandık görevlileri ile Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı 
buluşturacaklarının müjdesini vermişti. Müjdenin 
detaylarını, AK Parti İstanbul Seçim İşleri’nden 
Sorumlu İl Başkan Yardımcımız Şengül Karslı 
anlattı.

SANDIK GÜVENLİĞİ İÇİN  
100 BİN KİŞİLİK ORDU!

Sandık görevlileri sayısını artırarak daha da 
güçlendiklerini vurgulayan Karslı, “Milletin emaneti 
olan sandıklara sahip çıkmak çok önemli bir görev. 
AK Parti aynı zamanda bir mesuliyetin adı. Biz de 
bu mesuliyetin farkında olarak, özenli ve gayretli 
bir çalışma gerçekleştirdik. 2023 seçimlerinde 
İstanbul’un 964 mahallesinde 31 bin 500 sandık 
kurulacak. Sandıklarda görev alabilecek yaklaşık 
250 bin kişiyle görüştük. Değerlendirmeler 
neticesinde, asil ve yedek sandık kurulu üyesi ve 
müşahitler olmak üzere toplamda 100 bin görevli 
belirledik. Sandıktaki görevlilerimizin; nitelik ve 
nicelik olarak yaşanabilecek tüm aksaklıklara karşı 
gerekli donanıma haiz, bilgisi ve tecrübesiyle 
tüm olumsuzluklarla başa çıkabilecek etkinlikte 
ve yetkinlikte olmasına özen gösterdik. Hep 
söylediğimiz gibi davaya sadakat, göreve liyakat, 
işi yapacak takat ve cesaret ilkesiyle AK Parti 
İstanbul olarak sandıklarda daha güçlüyüz, 
seçimlere şimdiden hazırız.” dedi.

SANDIK GÖREVLİLERİNE 
SEÇİM HUKUKU 
EĞİTİMİ ÖN 
PLANDA!

‘Amacımız her bir oyun yerine 
ulaşması’ diyen Karslı, “100 bin 
sandık görevlimizin yanı sıra 
oy kullanılacak tüm okullarda 
görev yapmak üzere en az 1 okul 
sorumlusu ve 1 avukat görevlendirdik. 
İstanbul’daki 964 mahallemizin 
tamamında haftalık periyotlarla sandık 
görevlilerimize yönelik eğitimlere 
başladık. Eğitim programları içerisinde; 
görevlilerimizin yetki ve sorumlulukları, 
usulsüz işlemlere karşı başvurulacak kanun yolları 
ve seçim hukuku başta olmak üzere gerekli tüm 
bilgiler yer alıyor. Her bir görevlimizin amacı bize 
emanet edilen oyların yerine ulaşmasını sağlamak. 
Sadece AK Parti’ye oy verenlerin değil, iradesini 

sandığa yansıtan vatandaşlarımızın oyunun 
emanetçisi olarak görüyoruz kendimizi. Biliyoruz 
ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da hem sandığın hem de seçimin güvenliğinin 
teminatı AK Parti’dir.” ifadelerini kullandı. 

KASIM’DA BÜYÜK 
BULUŞMA!
Büyük buluşma programı için 
çalışmaların şimdiden başladığını 
belirten Karslı, “Şimdi sizinle müjdeli bir 
haberi paylaşmak istiyorum. İnşaAllah 
Kasım ayı içerisinde 100 bin sandık 
görevlimizle Cumhurbaşkanımızı bir 
araya getireceğiz. 2023 seçimlerinde 
İstanbul’da tüm sandıklarda hazır 
olduğumuzu gür bir sesle ilan 
edeceğiz.” dedi.
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Yüz Yüze 100 Gün programları kapsamında İstanbul 
Seçim İşleri Başkanlığı olarak 3 kademe tüm 
teşkilatlarımızla seçime hazırlanıyoruz. 

39 SORU 
39 CEVAP 
İLE SEÇİME 
HAZIRIZ
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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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HER OKULDA BİR AVUKAT

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 Selçuk 

Kar, Yasin Yıldız, Ali Yazlı; Başakşehir, 
Gaziosmanpaşa ve Şile 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.

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.
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İl Seçim İşleri Başkanlığımız 
tarafından düzenlenen 1. Bölge 
İlçe Seçim İşleri Birim Başkanları 
toplantısı Pendik ilçemizin ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. 

İl Seçim İşleri Başkanımız Av. Şengül KARSLI 
başkanlığında gerçekleşen programımıza 1. 
Bölge Seçim İşleri Başkanımız Av. Aydoğan 
Ahıakın, İl Kadın Kolları Seçim İşleri 1. Bölge 

Sorumlumuz Arzu Yavuz Kaymaz, İl Gençlik Kolları 1. 
Bölge Sorumlumuz Tarık Emre Ekşi 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 konusunun üzerinde duruldu. 27 
Kasım 2022 Pazar günü Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla 
yapılacak olan Sandık Tamam programı çerçevesindeki 
çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldıktan sonra 
İl Seçim İşleri Başkanımız Av. Şengül KARSLI, Seçim 
İşleri Başkanlığımız bünyesinde yapılacak olan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.

Toplantının kapanış kısmında ise İl Seçim İşleri 
Başkanımız Av. Şengül Karslı, İlçe Seçim İşleri Başkanlarına 
söz vererek, görüş ve önerilerini dinledi. Başkanımız 
Karslı, dilek ve temennilerin ardından toplantıya katılımları 
sebebiyle kendilerine teşekkür etti.

1. BÖLGE İLÇE SEÇİM İŞLERİ  
BİRİM BAŞKANLARI TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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BİLİNÇLİ 
ANNE GÜÇLÜ 
AİLE EĞİTİM 
KURSLARI 
DEVAM 
EDİYOR

MUTLULUĞA VESİLE OLDUK

İl Sosyal Politikalar Başkanlığı Şehit 
Yakınları, Gaziler ve Yetimler Koordinasyon 
Merkezimizin öncülüğünde İl Aile ve Çocuk 
Komisyonumuzun destekleriyle yetim-

öksüz annelerine yönelik eğitim kursları geçtiğimiz 
hafta başladı.

İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak 
ve İl ŞKM Başkanımız Selman Enes Yücel Başakşehir 
ilçemizin eğitimine katılarak kursa katılan annelerimiz 
ile hasbihalde bulundular. 

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

7 ay eğitim dönemi olarak planlanan kurslar ile 
yetim-öksüz anneleri başta olmak üzere çocuklara 
karşı davranışlarını geliştirmesi ve hayata daha 
güvenle bakmalarını sağlanması amaçlandı.

İl Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak “Sosyal Politikalar Sahada” çalışmaları kapsamında Çekmeköy 
ilçemizde yapmış oldupumuz ev ziyaretinde gelen bir talep İl Sosyal Politikalar Başkanlığımızın 
aracılığıyla temin edildi. Çekmeköy ilçemizde ikamet eden Ortopedik engelli Güler Ayverdi hanımın talebi 
olan özel teçhizatlı akülü sandalye bir hayırseverimiz tarafından karşılandı. Güler hanıma yapılan ziyarette 

hediyesi verilirken mutluluğuna ortak okundu.
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2. Bölge İlçe Sosyal Politikalar Başkanları 
toplantısı İl Başkan Yardımcımız Dr. 
Sevim Sayım Madak başkanlığında 
Bayrampaşa İlçe Başkanlığı’nda 

gerçekleştirildi.
İl Sosyal Politikalar Komisyonu üyelerimiz ve 2. 

Bölge İlçe Sosyal Politikalar Başkanlarımızın katılım 
sağladığı toplantıda Kasım ayında ilçelerimizde yapılacak olan 
çalışmalar ve etkinlikler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Vatandaşlarımıza yönelik olarak yapılan “Sosyal Politikalar 
Sahada” ve Önemli gün ve haftalar ile ilgili farkındalık çalışmaları 
üzerine istişarelerde bulunuldu.

3. Bölge İlçe Aile ve Çocuk Komisyonu Başkanları toplantısı 
Bahçelievler ilçemizin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak başkanlığında 
toplantıya İl Aile ve Çocuk Komisyonu Başkanımız Songül Demirci, 

Bahçelievler İlçe Sosyal Politikalar Başkanımız Adem Yüce ve İlçe Aile ve 
Çocuk Komisyonu Başkanlarımız katılım sağladılar. Toplumun en küçük 
ve önemli birimi olan ailelerimize ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza 
yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirmeler ve istişarelerde bulunuldu.

3. BÖLGE AİLE VE ÇOCUK 
KOMİSYONU BAŞKANLARI 
TOPLANTISI

2. BÖLGE İLÇE SOSYAL 
POLİTİKALAR BAŞKANLARI 
TOPLANTISI YAPILDI
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KIZILAY HAFTASI ZİYARETLERİ

İl Sosyal Politikalar Başkanlığımızın koordinesinde İlçe 
Sosyal Politikalar Başkanlıklarımız 28 Ekim-4 Kasım 
tarihleri arasında Ülkemizde kutlanan Kızılay Haftası 
münasebetiyle birçok ziyaretler gerçekleştirdi.
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Kızılay Şube Başkanlıklarına yapılan ziyaretlere İlçe Başkanlarımız, 
İlce Sosyal Politikalar Başkanlarımız, İlçe sağlık komisyonu 
başkanlarımız ve teşkilat mensuplarımız katıldılar.

2022 yılında İl Sosyal Politikalar Başkanlığımızın 
Koordinasyonunda Kızılay işbirliği ile teşkilat mensuplarımızın desteğiyle 18 
ilçemizde yapılan çalışmalarda 2.673 ünite kan bağışı temini sağlandı. 

Bir ünite kanın 3 kişiye can olduğu çalışmalar sayesinde 8.019 vatandaşımıza 
destekte bulunuldu.

İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak ve 
İl Sosyal Politikalar Komisyonu üyelerimiz Türkiye 
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim 
Beşinci’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Gençliğe yön vererek idealist ve vatansever gençlerin 
yetişmesine vesile olan TÜGVA’nın çalışmaları hakkında 
bilgiler alındı.

TÜGVA’YA ZİYARET

UMHD (Uluslararası  
Mülteci Hakları Derneği)
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UMHD, Uluslararası Mülteci hakları Derneği’ni Komisyon üyelerimiz ile ziyaret ettik. 
Av. Abdullah Resul DEMİR ve Davut Erdem ŞARALDI ile Temel hak ve özgürlükler 
Konularında geniş bir sohbet ettik. Ayrıca mevcut Göçmenlerin durumları, 
eğitimleri ve uyumları, diğer devletlerin hak ihlalleri, bu ihlallere karşı nasıl 
mücadele edilebileceği ve şartları nasıl daha iyi hale getirebileceğimiz gibi birçok 
konuda sohbet ettik.

UHIM Uluslararası Hak ihlalleri İzleme Merkezi Başkanı Veysel BAŞAR Beyefendiyi Komisyon üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. Temel hak ve 
özgürlükler, Ülkemizde ki göçmenlerin mevcut durumları, eğitimleri ve kültürel uyumları, İnsan hakları konusunda faaliyet gösteren uluslararası 
kuruluşların yapılarını ve uygulamalarını, Batılı devletlerin hak ihlallerini, Küresel devletlerin, kurumlarının ve şirketlerinin hak ihlallerini, Dünya 
üzerinde ki İşgaller ve siyasi müdahaleleri, Uluslararası kültür ve sanat kurumlarının manipülasyonlarını, Dünya da İslamofobi ve ayrımcılıkları, İnsan 
hakları ihlallerine doğrudan ya da dolaylı olarak yol açan madde bağımlılığının nedenleri ve sonuçlarını, Sosyal medya kampanyaları ile hak ihlallerine 
karşı nasıl mücadele edebiliriz ve şartları nasıl daha iyi hale getirebiliriz gibi birçok konuda sohbet ederek karşılıklı istişarelerde bulunduk.

UHIM (Uluslararası Hak ihlalleri İzleme Merkezi)

UMHD (Uluslararası  
Mülteci Hakları Derneği)

STK’LARLA BERABERİZ
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Hukukçular Derneğini Komisyon üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. Hukukçular Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mehmet Rıdvan Arslan ile İnsan Hakları konuları Anayasal 
haklar, Temel hak ve özgürlükler, Çalışma ve Sözleşme Hakkı, Özel Hayatın Gizliliği 
Hakkı, Mülteci ve Sığınmacı Hakları gibi birçok konuda istişareler de bulunduk.

Mazlumder Genel Başkanı Av. Kaya KARTAL’ı Komisyonumuzla birlikte ziyaret 
ettik. Temel hak ve özgürlükler, Göçmenlerin durumları, eğitimleri ve uyumları, Batılı 
devletlerin hak ihlallerini, Sosyal medya kampanyaları ile hak ihlallerine karşı nasıl 
mücadele edileceği gibi birçok konuda karşılıklı istişarelerde bulunduk. 

MAZLUMDER

HUKUKÇULAR DERNEĞİ

İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyesi, Osman ATALAY ile Av. Uğur Yıldırım Beyefendiyi Komisyon 
üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. Temel hak ve özgürlükler, Ülkemizde ki göçmenlerin mevcut durumları, eğitimleri ve kültürel uyumları, 
Batılı devletlerin hak ihlallerini, İnsan hakları ihlallerine doğrudan ya da dolaylı olarak yol açan madde bağımlılığının nedenleri ve 
sonuçlarını, Teknoloji bağımlılığını, Sosyal medya kampanyaları ile hak ihlallerine karşı nasıl mücadele edebiliriz ve şartları nasıl daha iyi 
hale getirebiliriz gibi birçok konuda sohbet ederek karşılıklı istişarelerde bulunduk.İHH
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İSTANBUL’UN YÜZLERİ

İstanbul’un yüzleri programımız kapsamında İl 
Çevre Şehir ve Kültür Başkanımız Cahit Altunay ve 
İl Kadın Kolları Çevre Şehir ve Kültür Başkanımız 
Gaye Koz ile beraber Tarihçi yazar Ahmet 
Anapalı’ya ziyarette bulunduk.

İstanbul’un yüzleri 
programımız 
kapsamında bu 
hafta İstanbul 

Milletvekilimiz Erol Kaya’nın 
katılımıyla İl Çevre Şehir ve 
Kültür Başkanımız Cahit 
Altunay ve İl Kadın Kolları 
Çevre Şehir ve Kültür 
Başkanımız Gaye Koz 
ile beraber yazar, emekli 
öğretim üyesi Sadettin Ökten 
hocamızı ziyaret ettik.
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14 Ağustos 2001’de kurulan 
AK Parti, 20 yıl önce bugün, 3 
Kasım 2002 genel seçimleriyle 
tek başına iktidara geldi. Son 
20 yılda yapılan seçimleri AK 
Parti ve Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan önde tamamladı. 
AK Parti’nin iktidara geldiği 
seçimlerin yıl dönümünde 
Erdoğan’ın dijital medya 
hesabından yapılan paylaşımda 
“20 yıl önce bugün, bu saatler” 
ifadesi kullanıldı.

 AK Parti iktidarında 20 yıl geride 
kaldı. AK Parti dönemi 14 Ağustos 
2001’de başladı. Erdoğan’ın liderliğinde 
“Aydınlığa açık, karanlığa kapalı” 

sloganıyla yola çıkıldı. Erdoğan’ın gelenekselleşen 
balkon konuşmasının ilkini yaptığında da takvim 
yaprakları 3 Kasım 2002’yi gösteriyordu. Geçen 
20 yılda kurulan tüm sandıklardan Erdoğan ve AK 
Parti ilk sırada çıktı.

20 yılda; 6 genel, 2 cumhurbaşkanlığı, 4 yerel 
seçim ile 3 halk oylaması yapıldı. Erdoğan ve AK 
Parti ipi hep önde göğüsledi.

12 Haziran 2011 seçimlerinde AK Parti her 2 
seçmenden birinin oyunu aldı. 2014 yılında bir 
ilk yaşandı. Cumhurbaşkanını ilk kez Meclis değil 
halk seçti. Erdoğan, milletin oyları ile 10 Ağustos 
2014’te Türkiye’nin 12’nci Cumhurbaşkanı oldu.

AK PARTİ BİRÇOK  
SINAV VERDİ

E-Muhtıra, kapatma davası, gezi olayları, 
17-25 Aralık polis/yargı darbesi ile karşılaştı. 
FETÖ’cülerin 15 Temmuz darbe girişimi milletin 
desteği ile püskürtüldü.

SAVUNMA SANAYİİNDE 
TARİHİ ADIMLAR

Suriye ve Irak’ın kuzeyinde oluşturulmak 
istenen terör koridoru, büyük harekat ve 

operasyonlarla engellendi.
Savunma Sanayiinde dev projelere imza atıldı. 

Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA’lar 
terörle mücadelede önemli rol oynadı.

DİPLOMASİDE GÜÇLÜ 
TÜRKİYE

Mavi Vatan’da haklar sonuna kadar savunuldu. 
Diplomaside sözü geçen bir Türkiye için 
uluslararası alanda cesur adımlar atıldı. Türkiye, 
“Oyunu değiştiren ülke” olarak tanımlandı. Rusya-
Ukrayna savaşının sona ermesi için de yoğun çaba 
gösterildi.

YATIRIMLAR HIZ KESMEDİ
AK Parti iktidarında yatırımlar hız kesmeden 

devam etti. Duble yollar, devasa köprü ve 
tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, adliye 
sarayları, havalimanları, sosyal konutlar ve modern 
üniversite yurtları inşa edildi.

MİLLİ OTOMOBİL ÜRETİM 
BANDINDAN İNDİ

Cumhuriyetin 99’uncu yaşında Türkiye bir 
hayaline daha kavuştu. Milli otomobil TOGG 
üretim bandından indi.

AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
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20 YILDA BİRÇOK SINAV VERDİ  
YATIRIMLAR HIZ KESMEDİ
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yeni hedefi 2023 seçimleri. Ve ardından 
yeni büyük projelerle “Türkiye Yüzyılı” 
vizyonunu gerçekleştirmek.

‘20 YIL ÖNCE BUGÜN,  
BU SAATLER’

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın dijital medya hesabından AK 
Parti’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 
seçimlerinde kendisinin oy kullanırken 
çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

AK Parti’nin iktidara geldiği 
seçimlerin yıl dönümünde yapılan 
paylaşımda, “20 yıl önce bugün, bu 
saatler” ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’ın “2181” numaralı sandığa 
oyunu atarken çekilen fotoğrafı yer aldı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan dün 
katıldığı canlı yayında “Yüz yılın işini biz 
20 yıla sığdırdık. Hastanelerimizde şifa 
kaynağı olduk. Yollar ile uzakları yakın 
ettik” ifadelerini kullandı.

“YÜZ YILIN İŞİNİ BİZ 20 
YILA SIĞDIRDIK”

AK Parti Türkiye’ye 20 yıl iktidarda 
kalma rekorunu kırdırdı. Şu anda 
bunu Avrupa Birliği’nde yaşayan 
liderler kalmadı. Biz kendileriyle 
farklı mecralarda görüşme fırsatı 
buluyoruz. Bizimle birlikte yürüyen, 
bu süreç içerisinde bizimle olan dava 
arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 
Türkiye’nin hizmetine sunduğumuz her 
bir eserin ayrı bir anısı var. Yüz yılın işini 
biz 20 yıla sığdırdık. Hastanelerimizde 
şifa kaynağı olduk. Yollar ile uzakları 
yakın ettik. Konutlarla milletimize çatı 
olduk. İstihdam projelerimizde işsize 
iş olduk. Sosyal destek projesiyle fakir 
fukaraya aş olduk. 20 yıldır gülmeyen 
yüzleri güldürdük. Yaptığımız eserleri 
anlatmaya vakit yetmez.
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, NATO 
Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg ile yaptığı 
görüşmede, Yunanistan 
ile yaşanan gerilimde 
gerginliği artıran tarafın 
Türkiye olmadığının altını 
çizdi. Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Yunanistan’ın 
aklıselimle davranmaya ve 
diyaloga yönlendirilmesinin 
faydalı olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg’i kabul etti. Görüşmede, 
Rusya-Ukrayna savaşı, Yunanistan’ın 

mütecaviz eylemleri ve Türkiye-İsveç-
Finlandiya arasındaki üçlü muhtıra ele alındı.

MÜZAKERE VURGUSU
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 

görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en 
üst düzeyde gerçekleştirdikleri diplomasi 
trafiği neticesinde tahıl koridorunun 
yeniden işlemeye başladığını belirterek, 
önümüzdeki dönemde anlaşmanın 
uzatılmasına odaklanacaklarını ifade 

etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Rusya-Ukrayna arasında çatışmaların 
bir an önce sona erdirilmesi ve adil bir 
çözüme ulaşılabilmesi için müzakerelere 
dönülmesinin zaruri olduğunu vurguladı.

“GERGİNLİĞİ ARTIRAN 
TÜRKİYE DEĞİL”

Yunanistan’ın mütecaviz eylemlerine 
değinilen görüşmede, Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, bölgede gerginliği artıranın 
Türkiye olmadığını, Yunanistan’ın aklıselimle 
davranmaya ve diyaloga yönlendirilmesinin 
faydalı olacağını dile getirdi.

ÜÇLÜ MUHTIRA
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye-

İsveç-Finlandiya üçlü muhtırasına ilişkin onay 
sürecinin hızını ve ne zaman nihayetleneceğini 
bu ülkelerce atılacak adımların belirleyeceğini 
kaydetti.

GERGİNLİGİ ARTIRAN TÜRKİYE DEĞİL

STOLTENBERG’DEN 
TEŞEKKÜR
NATO Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg, Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan ile İstanbul’da yaptığı 
görüşmeyi sosyal medya mesajında 
değerlendirdi.
Erdoğan tarafından ağırlanmaktan 
duyduğu memnuniyeti belirten 
Stoltenberg, “Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’a Ukrayna tahıl anlaşmasının 
devam etmesindeki hayati rolü 
nedeniyle teşekkürlerimi ilettim.” 
ifadesini kullandı. Erdoğan ile 
görüşmesinde ayrıca Finlandiya ve 
İsveç’in NATO üyelik başvurularının 
sonuçlandırılmasını ele aldıklarını 
aktaran Stoltenberg, iki ülkenin 
üyeliğinin ittifakı güçlendireceğini 
kaydetti.



Erdoğan konuşmasında, özetle şu 
mesajları verdi:

“Türkiye’nin yakın dönemde 
yaşadığı en büyük felaketlerden birinin müsebbibi 
FETÖ ihanet çetesinin en çok zarar verdiği 
Emniyet teşkilatıdır. 15 Temmuz darbe girişiminden 
bu yana 38 bin emniyet mensubunu ihraç ederek, 
teşkilatı FETÖ gölgesinden tamamen arındırdık. 
18 bin 398 komiser yardımcımız, 116 bin 269 polis 
memurumuz ve 28 bin 742 bekçimizle emniyet 
teşkilatımızı daha da güçlendirdik.

İNSAFSIZLIKTIR
Asıl üzerinden yoğunlaştığımız alanlardan biri 

gençlerimizin uyuşturucu ve terör gibi belalara 
karşı korunmasıdır. Siyasetin içinde olup da 
hükümetimizi, iktidarımızı cari açığımızı özellikle 
uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle 
kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var. 
Onu yarın (bugün) söyleyeceğim. İktidarımızın 
uyuşturucuyla mücadele etmekten başka 
herhangi bir şeyi olmadığı gibi o tür kaynaklardan 
esinlenerek ülkeyi büyütme gibi bir derdi yoktur. 
Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz, haram size 
kalsın ey siyasiler.

BARONLARA HİZMET
CHP Genel Başkanının güvenlik güçlerimize 

dün attığı bu iftirayı cevaplandırmayı 
Cumhurbaşkanı olarak sorumluluğumun bir 
gereği gördüğüm için değinmek mecburiyetinde 
kalıyorum. Şu anda siz kalkıp da Uyuşturucu 
köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren 
emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette iftirada 
bulunamazsınız. Böyle bir teşkilatı siz nasıl olur da 
Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle 
kapatıyor dersiniz, bu ne insafsızlıktır, bu ne 
vicdansızlıktır. Yarın (bugün) bu konuşmamı çok 
daha farklı şekilde grup konuşmamda yapacağım. 
Bu hazmedilir bir şey değil. Haramı, helali gayet 

iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin. Onu 
sen aynaya bak kendinde ara. Hem yakalanan 
uyuşturucu miktarı hem cezaevine atılan 
uyuşturucu satıcısı bakımından rekor başarıya 
sahibiz. Bu hakikatlere rağmen hem güvenlik 
güçlerimizi hem ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanını 
onun atadığı İçişleri Bakanını izam ederek 
kendine siyaset alanı açtığını sananlar, uyuşturucu 
baronlarına hizmet etmektedir. Milletimizin irfanına 
havale ettiğimiz bu tür iftiralara aldırmadan 
gençlerimizi korumak için elimizden gelen 
imkanları kullanmaya devam edeceğim. Bu tür 
saldırılar karşısında susmak da dilsiz şeytan olmayı 
gerektirir. Biz dilsiz şeytan olmayacağız.”

 TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ
“Dijital terör, insanımızın huzuru ve devletimizin 

güvenliğini hedef alıyor. Terörün hedefi açısından 
Kızılay’da bomba patlatmakla yalanı bir silah 
olarak kullanmak arasında hiçbir fark yok. 
Meclisimizin takdiriyle hayata geçen yasal 
düzenlemenin yürüttüğümüz mücadeleyi daha da 
kolaylaştıracağına eminim. Devletimizin güvenliği 
noktasında gereken her adımı atmakta tereddüt 
etmeyeceğiz.”

AYNAYA BAK 
KENDİNDE ARA

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Beştepe’de gerçekleştirilen Polis Akademisi Polis 

Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet 
Töreni’nde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iddialarına 
sert tepki gösterdi. Erdoğan esas cevabı bugünkü 

grup toplantısında vereceğini belirterek, “Bu ne 
insafsızlıktır, bu ne vicdansızlıktır. Bu hazmedilir bir 

şey değil. Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı 
bu şekilde lekeleyemezsin. Onu sen aynaya bak 

kendinde ara” dedi.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, tahıl koridorundan geçen 
ürünlerin az gelişmiş ülkelere 
verilmesi konusunda Rusya Devlet 

Başkanı Vladimir Putin ile mutabık kalındığını 
söyledi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlayan 
MÜSİAD EXPO’da konuştu.

Tahıl koridorundan geçecek gıda ürünlerinin 
az gelişmiş ülkelere ücretsiz olarak verileceğini 
de söyleyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Karadeniz gazının sisteme bağlandıktan sonra 
konutların ve elektrik üretimi için rahatlama 
sağlayacağını da belirtti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın açıklamaları 
şöyle:

Her iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD 
EXPO’da 24 farklı sektörden 500’ün üzerinde 
firmanın ürün ve hizmetleri sergileniyor. 
Ülkemiz içinden ve dışından ilginin gayet 
yoğun olduğunu öğrendim. D8 büyükelçileri 
zirvesinin gerçekleştirilmesini takdirle karşıladım. 
Oldukça zengin içeriğe sahip fuarın hedeflerine 
ulaşacağına inanıyorum.

“50-60 YILIN EN YÜKSEK 
ENFLASYON RAKAMLARI”

Dünyamız son 3 yıldır küresel salgınla 
başlayan ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel 

gerilimlerle devam eden sancılı süreçten 
geçiyor. Tedarik zincirleriyle uluslararası 
ticaretteki tahribatı halen hissediyoruz. Pek çok 
ekonomi son 50-60 yılın en yüksek enflasyon 
rakamlarıyla baş etmeye çalışıyor. Gıda, enerji 
ve hammadde fiyatlarının ekonomiler üzerindeki 
baskının bir müddet daha devam etmesi 
bekleniyor.

“SAHRA ALTINDAKİ 
KARDEŞLERİMİZİN ÇOK KÖTÜ 
DURUMLARI KATLANILAMAZ 
HAL ALMIŞTIR”

Krizi herkes çeşitli derecelerde hissetse 
de yıkıcı halini Afrika ve Asya’daki kırılgan 

TAHILDA ÖNCELİK  
FAKİR ÜLKELER

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre 

Merkezi’nde başlayan MÜSİAD EXPO’ya 
katıldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 

tahıl koridorundaki ürünlerin az gelişmiş 
ülkelere verilmesi konusunda Rusya 

Devlet Başkanı Vladimir Putin’le fikir 
birliğine varıldığını ve Putin’in tahılları 

ücretsiz göndereceğini söyledi.
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devletlerdir. Milyonlarca insanın çektiği 
sıkıntılar göz ardı edilmektedir. Sahra altındaki 
kardeşlerimizin çok kötü durumdaki halleri 
katlanamaz hal almıştır. Afrika’da bir lokma 
ekmeğe ulaşamayan her çocuğun acısı 
yüreklerimizi dağlıyor. Bu trajedilerin sona 
erdirilmesi noktasında maalesef kayda değer 
hiçbir çaba gösterilmiyor.

Özellikle ağızlarını her açıklarında dünyanın 
geri kalanına insan hakları ve özgürlük dersleri 
veren batılı kurum ve ülkelerin bu durum 
karşısındaki kayıtsızlığı utanç vericidir.

“TAHILLAR AZ GELİŞMİŞ 
ÜLKELERE GÖNDERİLECEK”

Kesinlikle az gelişmiş ülkelere destek verelim. 
Zira Putin bana şunu söyledi “Biz ücretsiz 
olarak bu tahılı bu ülkelere gönderelim” dedi. 
Hem fikir olduk. Bunu da G20’de geniş çaplı 
görüşelim. Mutabık kaldık. Atmamız gereken 
adım bu, yapmamız gereken de bu. Bu ayın 
13-14’ünde Bali’de bir araya geleceğiz ve 
orada da bu görüşmeleri yapacağız. Avrupa’yı 
bahçe dünyanın geri kalanını vahşi otlar olarak 
tanımlayan zihniyetin bu şekilde davranmasına 
şaşırmıyoruz ama kabul de etmiyoruz.

Afrika, Asya, Latin Amerikalılar ucuz işçi, 
Altın, petrolüyle bunlara hizmet ettiği ölçüde 
değerlidir. Böyle bir durum yoksa görkemli 
Avrupa bahçesini istila eden ayrık otundan 
ibarettir. İnsanı diline, ten rengine, ülkesine 
göre ayıran bu çarpık bakış açısını dünyamızı 
nasıl felakete sürüklediğini acı tecrübelerden 
biliyoruz.

İslam dünyasındaki kardeşlerimizin 
mağdurların çığlıklarına sağır kesilmesidir. 
Türkiye pek çok alanda olduğu gibi bu hususta 
farkını ortaya koymaktadır ve koyacaktır.

“DÜNYANIN EN FAZLA 
İNSANİ YARDIM YAPAN 
ÜLKESİYİZ”

Dünyanın milli gelire göre en fazla 
insani yardım yapan ülkesi olarak yeni bir 
adım atıyoruz. Özellikle ifade ettiğim gibi 
Karadeniz’deki tahıl koridorundan özellikle 
Afrika’daki ihtiyaç sahiplerinin daha fazla istifade 

etmesi için anlayış birliğine vardık. Somali, 
Cibuti, Sudan gibi ülkelere tahıl gemilerinin 
ulaşmasını temin edeceğiz. Somali halkına daha 
fazla destek vereceğiz. Bu noktada iş adamı 
derneği olmanın ötesine geçerek mazlumlara 
sahip çıkan MÜSİAD’ın çalışmalarını takdirle 
takip ediyorum.

Suriye İdlib’de 600 haneden oluşan MÜSİAD 
köyünü tamamlayan derneğimizi tebrik 
ediyorum.

Ülkemizin ekonomi politikasını yeniden inşa 
ettiğimiz süreçten geçiyoruz. Yatırım, istihdam, 
üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek 
küresel ticaret ve finansman sisteminin 
belli odaklara hizmet eden cenderesinden 
kurtarmaktır. Her küresel kriz Türkiye’nin bu 
tercihini ne kadar doğru olduğunu temin 
etmektedir. 

“ŞİKAYET ETMEYİP, ÇÖZÜM 
YOLLARINA BAKACAĞIZ”

İş dünyamızın yeni ürünler geliştirme ve 
yeni pazarlar bulma konusunda sergilediği 
başarı takdire şayandır. Son dönemde küresel 
krizi fırsata dönüştürme hususunda kat edilen 
mesafeyi ihracat rakamlarında görüyoruz. Enerji 
ve Emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların üzerine 
gelişmiş ülkelerde giderek yayılan resesyonun 
eklenmesi işimizi güçleştiriyor. Petrol, doğal 
gaz, kömür gibi kendine yeterli ülkeler küresel 
düzeydeki fiyat artışlarından sınırlı seviyede 
etkilendikleri için avantajlı duruma geçiyorlar. 
Kimi alanlarda bunun emarelerini görüyoruz. 
Bizim asıl maharetimiz böyle dönemlerde 
kendimize yeni çıkış yolları bulmak değil mi? 
Şikayet etmeyip, çözüm yollarına bakacağız.

“BİZİM PAZARIMIZ KOLAY 
KOLAY BİTMEZ, KÜÇÜLMEZ”

Sanayimizin ana omurgasını temel ihtiyaç 
maddeleri oluşturuyor. İnsanlar yemekten, 
giyinmekten, günlük hayatları için temel 
ürünler almaktan vazgeçmeyecekleri için 
bizim pazarımız kolay kolay bitmez, küçülmez. 
Kaybettiğimiz avantajı bir başka yerde telafi 

etme fırsatı olduğunu söylüyorum. 

“TÜRKİYE DOĞAL GAZDA  
BİR HUB OLACAK”
Hidroelektrik kaynaklarımızı sonuna 
kadar değerlendirirken güneş ve 
rüzgar gibi yenilenebilir kaynakların 
yaygınlaşmasını teşvik ediyoruz. 
Yenilenebilir enerjiye dayalı üretimde 
oluşan dalgalanmaları dengeleyecek 
araçları ülkemize kazandırıyoruz. 
Türkiye doğal gazda bir hub olacak. 
Rusya doğal gazını Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya sevki konusunda Putin’in 
açıklamalarını dinlediniz. Bu çalışmayı 
dayanışma içinde sürdüreceğiz.
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Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
konuşmasından satır başları:

21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar 
Forumu’nun ülkemiz, milletimiz ve tüm 

insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Dünyanın farklı köşelerinden foruma teşrif 
eden katılımları ile bizleri onurlandıran kıymetli 
misafirlerimize Türkiye’ye hoşgeldiniz diyorum. 
Kıtaların, kültürlerin, medeniyetlerin ve milletlerin 
buluşma noktası güzel İstanbulumuzda sizleri 
ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 
Türkiye’nin yanı sıra 23 ülkeden foruma tebliğleri 
ile görüşleri ile katkı sağlayacak olan tüm 
dostlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.

 “ŞARTLAR NE OLURSA 
OLSUN MÜCADELEMİZİ 
DAİMA HUKUK VE 
DEMOKRASİ ZEMİNİNDE 
YÜRÜTTÜK”

20 yıllık kesintisiz iktidarlarımızla çok partili 
siyasi hayatımızda elde edilmesi zor bir rekora 
imza attık. Bu süreçte elbette sayısız engelle, 
vesayetin oyunları ile ve hatta darbe girişimine 
kadar varan anti demokratik müdahale ile 
karşılaştık. Milletin bize sandıkta özgür iradesi 
ile tevdi ettiği emanete hiçbir zaman halel 

getirmedik. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa 
olsun mücadelemizi daima hukuk ve demokrasi 
zemininde yürüttük. Gece yarısı bildirilerinin 
yayınlandığı, Cumhurbaşkanı seçmemizin 367 
garabeti ile engellendiği, partimizin uyduruk 
gazete küpürleri ile kapatılmak istendiği, siyaset 
mühendislikleri ile milli iradenin gasp edilmeye 
çalışıldığı dönemlerde bile bu duruşumuzdan 
taviz vermedik. Partimizi ve demokrasimizi hedef 
alan tehditler karşısında çözümü başka yerlerde 
değil, daima ve sadece milletin hakemliğinde 
aradık.

Biz ilklerin, kırılması zor rekorların 
partisi olmanın yanında Türkiye’de siyasetin 

Türkiye Yüzyılı çağrısı:  

SİYASET GÜNÜ KURTARMAK 
DEĞİL YARINI PLANLAMAKTIR
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 21. 
Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu’nda 
açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ‘Türkiye 
Yüzyılı’ çağrısı yapan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Vizyonumuzu 85 milyon hep beraber 
şekillendirelim istedik. Türkiye yüz yılı ekseninde 
yapılacak tartışmalarla ortaya çıkacak sinerji türk 
siyasetine de yeni bir perspektif kazandırcaktır. 
Tüm vatandaşlarımızı tenkit ve fikirleriyle Türkiye 
Yüz Yılına sahip çıkmaya davet ediyorum. Günü 
kuratarmak, bugünü savuşturmak için siyaset 
yapılmaz.” ifadelerini kullandı.
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parametrelerini de kökten değiştirmiş bir siyasi 
teşekkülüz. Türk siyasetinde açtığımız o temiz 
sayfayı hizmetlerle, yatırımlarla, projelerle, 
demokrasi tarihimize altın harflerle yazılan 
reformlarla doldurduk. Türkiye’yi ve Türk siyasetini 
yeni baştan dönüştürürken elbette kendimizi de 
ihmal etmedik, etmiyoruz. Kuruluş prensiplerimizden 
taviz vermeden, milletimizin taleplerine ve günün 
şartlarına göre partimizi kadromuzu ve siyasetimizi 
de yeniliyoruz.

Bir ayağımızı kadim değerlerimize sabitlerken 
diğeri ile daha güzelin, daha iyinin, daha yeninin, 
daha faydalının peşinde koşuyoruz. Tıpkı ulu bir 
çınar gibi köklerimiz derinlere indikçe hamdolsun 
dallarımızla büyüyor, serpiliyor ülkemizle birlikte 
gönül coğrafyamıza ulaşıyor. Bugün muhafazakar 
devrimci derken, bir tenakuzu veya paradoksu 
değil merhum Yahya Kemal gibi, kökü mazide olan 
atiyi ifade ediyoruz. Millet ve parti olarak geçmişi 
reddetmeden, maziye sırtımızı dönmeden mevcut 
kazanımlarımızın üzerine geleceği inşa etmekten 
bahsediyoruz.

 “DÜNYADA SÖZ  
SAHİBİ KONUMA GELDİK”

Sosyal güvenlik sistemimimizin kuşatıcılığı 
sayesinde maddi durumu ne olursa olsun 
vatandaşlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti 
sunduk. Kendi savunma ve güvenlik ihtiyaçlarımızı 
karşılamanın ötesine geçerek bu alanda dünyada 
söz sahibi konuma geldik. Öyle bir süreç işlettik ki 
45 günde 1006 odalı 2 şehir hastanesini bir Asya 
Yakası’nda bir de Avrupa Yakası’nda inşa etmek 
suretiyle de ülkemizde ve dünyaya örnek bir adımı 
o kritik dönemde attık. Eğer onlar olmasaydı bugün 
Covid ile mücadelemiz çok daha zor olacaktı. 
Üretim kapasitemizin gücü sayesinde salgın dönemi 
boyunca hiç bir üründe sorun yaşamadık. Bu 
hastanelerimizde tomografiden MR’a varıncaya kadar 
ultrasonografiye varıncaya kadar bütün donanımı 
ile sağlıkta ileri teknolojiyi de hemen bu 45 gün 
içerisinde tesis ettik.

Yürütmede çok başlılığa son verdiğimiz 
Cumhubaşkanlığı Hükümet Sistemi ile etkin ve 
süratlı kararlar alırken bunları tam bir koordinasyon 
içinde uyguladık. Eğer parlamenter demokrasi 
olsaydı bu kararları mümkün değil alamazdık. Ama 
mevcut şu andaki yönetim sistemimizle bu kararları 
süratle alabilme imkanını yakaladık. Bu tabiki bir ileri 

görüşün neticesidir. Eğer bu ileri görüşlülüğümüz 
olmamış olsaydı bu neticeleri almak da mümkün 
olmazdı.

Ekonomide yaptığımız model değişikliğinin 
olumlu sonuçlarını özellikle yatırım, üretim, 
istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi de 
bu beş temel esas üzerinde gerçekleştirdik.

Diplomaside uyguladığımız, dengeli, tarafsız ve 
barışçıl politikalar ile krizlerin çözümünde anahtar 
rol üstleniyoruz. Esir takası ile tahıl koridorunun 
açılması ve devam ettirilmesindeki kritik rolümüz 
ülkemizin diplomatik gücünü gösteren önemli 
birer örnektir. Biz bu süreç içerisinde Sayın Putin 
ile olan münasebetlerimiz, Sayın Zelenskiy ile 
olan münasebetlerimiz, Sayın Guterres ile olan 
münasebetlerimiz bunların hepsi dengeli bir şekilde 
yürümüş ve ne uzak ne yakın bu dengeyi kurmak 
suretiyle de bu süreci işletme fırsatını bulduk. 
İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla planlarımızı 
şimdiden yapacak, gelecek tasavvurumuzu bir 
adım daha öteye taşıyacağız.

İnsanların devletten talebi arttıkça, 
siyasetçiden ve siyaset kurumundan beklentileri 
de yükselmektedir. İletişim ve ulaşım imkanlarının 
yaygınlaştığı günümüzde siyasetçinin yükü daha 
önce hiç olmadığı kadar ağırlaşmıştır. Tam 20 
yıldır milletimize aşkla, heyecanla hizmet eden 
bir kadro olarak mesuliyetimizin farkındayız. 
Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken 
dünyanın nereye evrildiğini görüyor planlarımızı 
ona göre yapıyoruz. Sahte ve sanal gündemlerin 
peşinden gitmek yerine kendi önceliklerimiz 
çerçevesinde projelerimizi yürütüyoruz. 

“DEVRİM GÖRÜNÜMLÜ 
ZEHİRLEME 
FAALİYETLERİNİ 
TÜRKİYE’DE TEŞMİL 
ETMEK İSTEYENLERE ASLA 
İZİN VERMEYECEĞİZ”
Başkaları en basit meselelerini 
çözmekten acizken biz ülkemizin 
asırlık hayallerini gerçeğe 
dönüştürmenin altyapısını 
hazırlıyoruz. Ülkemizi birbiri 
ardına gündeme taşınan iftiralarla 
karalama ve insanımızı karamsarlığa 
sürükleme çabalarının rastgele 
tercihler olmadığını bilinçli bir 
senaryonun eseri olduğunu 
düşünüyoruz. Biz bu sinsi ve yıkıcı 
kampanyaların önünü milletimizle 
birlikte umutlarımızı yeşertecek 
vizyonlarla, hedeflerle, projelerle 
keseceğimize inanıyoruz. Son 
dönemde dünyanın pek çok 
farklı yerinde denenen hepsi de 
o ülkelerin ve insanlarının felaketi 
ile sonuçlanan devrim görünümlü 
zehirleme faaliyetlerini Türkiye’de 
teşmil etmek isteyenlere asla izin 
vermeyeceğiz.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Uluslararası Kadın ve 
Adalet Zirvesi’nde açıklamalarda 
bulundu. Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü 

çıkışına değinen Cumhurbaşkanımız Erdoğan: 
“Biz diyoruz gel yeni anayasa yapalım. ayrım 
yapmadan bütün kadınlarımız bu süreci 
yaşansınlar. Şimdi arkadaşlarımız ziyarete 
gittiler, şu an gerek yok seçimden sonra 
çalışalım dediler. Sen bir gece çıktın düzenleme 
yapalım diyorsun, biz de gel diyoruz. Niye kaçak 
dövüşüyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
konuşmasından satır başları:

5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin 5.si 
vesilesiyle İstanbul’a teşrif eden misafirlerimize 
hoş geldiniz diyorum. Son toplantısını dijital 
ortamda gerçekleştirdiğimiz zirvelerimizin her 
birin ufuk açıcı tartışmalarla yürütülmesinden 
memnuniyet duyuyorum. Batı medeniyetinin 
baskın karakteri, en çok da kadına bakışta 
kabullerde ortaya çıkmıştır. Bugün dünyanın 
her yerindeki toplumlara aynı kadın modeli 
dayatılmakta, kadından aynı rolü benimsemesi 
ve oynaması beklenmektedir.

Her türlü kültürel davranış bir anda kendini 
küresel bir lince tabi tutulurken burada 
görülmektedir. Gelişmiş ülkelerin dışarıya verdiği 

imajın tersine kadına yönelik şiddet konularında 
hala ciddi sorunlar yaşadığını biliyoruz. Bugünkü 
toplantımızı çağdaşlık kisvesi altına saklananları 
da kapsayan önemli bir adım olarak görüyorum. 
Zirvede bu hususta geleceğe ışık tutacak 
sonuçların çıkacağı anlaşılıyor. Kadınların 
dışlandığı bir dünya insanlığın yarısında feragat 
etmiş demektir. Bu da hem fıtrata hem de 
inancımıza aykırı bir davranıştır. Biz kadının 
içinde yer almadığı hiçbir alanda insanlığın 
hayrına neticeler elde etmenin mümkün 
olmadığına inanıyoruz.

Eksiklikleri, aksaklıkları düzelterek bugüne 
kadar devrim niteliğinde değişimleri nasıl 

NEDEN KAÇAK DÖVÜŞÜYORSUN
Kılıçdaroğlu’na başörtüsü çıkışı: 
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kadınlarımızın hanesine yazdırdıysak bundan 
sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. 
Kültürümüzün, yaratılmışların en şereflisi olan 
insan vasfımızın gereği olarak bu mücadeleyi 
sizlerle omuz omuza sürdürmekte kararlıyız.

Elde ettiğimiz en olumlu başarılardan biri de 
kadınlarımız hak ve özgürlüklerini genişletmek 
konusunda elde ettiğimiz yeniliklerdir. Asıl 
büyük değişimi zihinlerde yaşadığımızı 
düşünüyorum. Anayasamızın 10. maddesine 
kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir, devlet 
bu eşitliğin yasama geçmesiyle hükümlüdür 
maddesiyle başladık. Kadına yönelik şiddetle 
en etkin şekilde mücadele edeceğimizin 
sözünü daha hükümete gelmeden milletimize 
vermiştik. 2005 yılında hukuki düzenlemeleri 
hayata geçirdik. Aile içi ve kadına karşı şiddete 
verilen cezaları artırarak, cinsiyet farkı nedeniyle 
düşük ücret uygulanamayacağı gibi çok önemli 
adımlar attık. Çalışan kadınların haklarını 

genişleterek etki sahasını yaygınlaştırdık. 
Gebelikten itibaren anneleri koruyan, maddi 
olarak destekleyen uygulamalar başlattık.

Son yargı paketiyle eşe karşı işlenmiş 
suçları cezaları boşanmış eşi de kapsayacak 
şekilde genişlettik. İçinde bulunduğumuz 
2021-2025 eylem planı kadınlarımızı 
fiziksel şiddetin yanında onurlarına yönelik 
saldırılardan da korumayı amaçlamaktadır. 
Bugüne kadar 1 milyon kişiye hizmet verdik. 
Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) 
kadınların maruz kaldığı şiddete süratle 
müdahale edilmesini sağlayan etkin bir 
sistem haline geldi. Elektronik kelepçe de 
kadınlarımızı korumaya hizmet veriyor. Aile 
içi meselelerinin hakimlerce çözümünü temin 
ettik. Kız çocuklarımızın her seviyede eğitim-
öğretime erişimlerinin önündeki engelleri 
kaldırdık. Okullaşma oranlarında kızlarımız 
lehinde çok önemli gelişmeler kaydettik.“

REFERANDUM ÇAĞRISI
Referanduma gidelim çünkü millet en 
iyisini söyler, gidelim millete. Teklifimiz 
üzerinde uzlaşma sağlanabilirse 
bundan kadınlarımız çok kârlı çıkacaktır. 
Uzlaşma sağlanamaması halinde 
bu meseleyi milletimizin takdirine 
sunmanın yollarını arayacağız. Köklü 
bir çözümü anayasamıza kazandırmayı 
ümit ediyoruz. Türkiye Yüzyılı 
programımızla vatandaşlarımızın 
tamamıyla birlikte, kadınlarımızın tüm 
meselelerini çözerek ülkemizi çok daha 
ileri taşımakta kararlıyız. 5. Uluslararası 
Kadın Ve Adalet Zirvesi’nin ülkemize ve 
kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 
Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.

Tarihimizde ilk defa kadın istihdamı toplam istihdamın 3’te 1’ine yaklaşmıştır. 
Siyasetteki kadın oranları da cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine 
çıkmıştır. Ülkemizde bir dönem çok ağır şekilde varlığını gösteren düşmanlığın 
en büyük mağdurlarının başında kadınlarımız geliyordu. Çalışmalarına izin 
verilmeyen kadınlarımıza bu zulümlerin, çağdaşlık adına yapılması da bir başka 
garabetti. Ne işi var okulda? Kadına reva görülen bu değil miydi, ülkemizde 
maalesef yıllarca bunu yaşadık. Liselerin kapılarından bile alınmayan, ziyaret 
için bile gittiği bazı kamu kuruluşlarına alınmayan kadınlarımızın verdiği 
mücadelenin şahidiyiz. Başındaki örtüsü nedeniyle haksızlığa uğrayan 
kadınlarımızın yaşadığı trajedi ülkemizin bir döneminin kara lekesi olarak tarihe 
geçmiştir.

 “VERELİM EL ELE, BU İŞİ BİTİRELİM”
Bugün hayatın hiçbir alanında kadınlarımız böyle zulme maruz kalmıyor, bu tür adaletsizliklere 
uğramıyor. Başörtünün düşmanı olan, üniversitelerde ikna odalarını kuranların kim olduklarını 
bilmiyor muyuz? Şimdi bunlar geldi, başörtüsü sorununu çözelim diyorlar. Haydi bakalım, bu 
seçimde kaç tane başörtülü aday çıkaracaksın? Bunu söyledim ya, başörtülü milletvekili adayı 
koyar. Bunlarda da olsun, İP’te de olsun. Bütün bu oyunlar bozuldu, artık çark dönmeye başladı. 
E biz gel anayasa yapalım diyoruz, herhangi bir ayrıma gitmeden hak ve özgürlükler konusunda 
bütün kadınlarımız anayasa teminatı altında bu süreci yaşasınlar. Şimdi arkadaşlarımız ziyarete 
gittiler, şu anda gerek yok, seçimden sonra bunu çalışalım dediler. Sen gece yarısı dedin, biz 
yıllardır bunu düşünüyoruz zaten. Verelim el ele, bu işi bitirelim. Bir daha da gündeme gelmesin, 
neden kaçak güreşiyorsunuz? Çeyrek asır önce hayal bile edilemeyecek bu özgürlük iklimini 
ülkemize kazandırırken, partimizi kapatma tehdidi dahil nelerle karşılaştığımı millet çok iyi 
biliyor. Devletin tüm kurumlarında başörtülü kardeşlerimiz, hakimlerimiz, polisimiz, askerimiz, 
valimiz var mı? Bütün bunlar var. Yaptık da ne oldu? Türkiye yıkıldı mı? Tam aksine çok daha 
huzurluyuz, rahatız. Başörtülü profesörlerimiz var mı, var. Demek ki bak yapınca oluyormuş. 
Türkiye yıkılmadı, yeter ki biz ön açalım. Ön açtığımız zaman bu ülke çok daha güçlü bir şekilde 
geleceğe yürüyecektir. Son tartışma vesilesiyle bir kez daha gördük ki ülkemizde kökünün 
kuruduğunu umduğumuz zihniyet hala pusuda beklemekte.
 

ÜLKEMİZİN BİR DÖNEMİNİN KARA LEKESİ OLARAK TARİHE GEÇTİ”
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İşte Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:
Terör örgütlerinin kanlı saldırılarını sizlerle beraber göğüsledik. Sınırlarımız 

boyunca kurulmaya çalışan terör koridorlarını beraber yıktık. Darbecilere karşı 
beraber direndik. Ekonomik tetikçilerin tuzaklarını, emeğimizle, üretimimizle, 

alın terimizle beraber boşa çıkardık. Velhasıl Türkiye Yüzyılı için gereken temeli beraber 
attık. Gereken hazırlıkları beraber gerçekleştirdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızla 
Cumhuriyetimizin ikinci asrını milletimizi hayallerine kavuşturmanın vesilesi haline 
dönüştürmeye hazırlanırken yine milletimizle birlikte, yine Antep’te sizlerle birlikte yola 
çıkıyoruz.   

“BU OYUNLAR SEÇİM DÖNEMLERİNDE  
DAHA BİR PERVASIZCA SERGİLENİYOR”

Biliyorsunuz geçmişte kimi zaman köken, kimi zaman mezhep, kimi zaman ideolojik 
etiketler üzerinden kirli bir senaryo denendi. Rahmetli Menderes’in yükselttiği milli irade 
bayrağına tahammül edemeyenlerin, rahmetli Özal’ın değişim vizyonuna saldıranların da 
bize çıkartmadık engel bırakmayanların elinde de aynı senaryo vardı. Milletimiz o engin 

GİTTİĞİ YER DÜNYANIN 
İLİĞİNİ KEMİĞİNİ 
SÖMÜRENLERİN KAPISI

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Gaziantep İstasyon 

Meydanı’nda Gaziray, Büyükşehir 
yatırımları, 70 fabrika ile yapımı 

tamamlanan diğer projelerin toplu 
açılış töreninde açıklamalarda 

bulundu. Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek 
“Birileri kıta kıta geziyor. Amerika 
olmadı, İngiltere, İngiltere olmadı, 

Almanya. Temiz para arıyormuş 
ama gittiği yer tüm dünyanın iliğini 

kemiğini sömürenlerin kapısı. 
Nerelere gittiğinin farkında mısın?” 

ifadelerini kullandı. Erdoğan, 
“Türkiye ekonomi noktasında 

dünyaya örnek bir hale geldi” dedi. 
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ferasetiyle meseleyi en doğru şekilde kavradığı 
için emperyalistlerin tezgahını her defasında 
başlarına geçirdi. Bu oyunlar bilhassa seçim 
dönemlerinde daha bir pervasızca sergileniyor.

“NERELERE GİTTİĞİNİN 
FARKINDA MISIN?”

Türkiye Yüzyılı’nın seçimi 2023’e yaklaşırken 
bunun yeni işaretleri belirmeye başladı. 
Birileri kıta kıta geziyor. Amerika olmadı, 
İngiltere, İngiltere olmadı Almanya, sanırsınız 
ki ülkenin ve milletin hayrına bir iş yapacaklar. 
Dönüşte bakıyoruz yediği hamburgerden 
başka anlatacak hiçbir şeyi yok. Ama hesabını 
veremediği pek çok karanlık nokta var. Temiz 
para arıyormuş ama gittiği yer geçmişte bizim 
ülkemiz de dahil tüm dünyanın iliğini kemiğini 
sömürenlerin kapısı. Ne alacakmış oradan? 
Para… Ya sen ne yapıyorsun? Nerelere gittiğinin 
farkında mısın? Gazi Mustafa Kemal, bu ülkeyi 
Düyun-u Umumiye’den, biz de IMF görünümlü 
emperyalist kenelerden kurtardık. Bu kardeşiniz 
2013’te IMF’le kapıları kapattı mı? IMF’e sizinle 
işimiz bitti dedi mi? Ve sizinle bundan sonra 
işimiz yok dedi, o gün bugün bizim IMF’le 
herhangi bir şeyimiz yok. Ama CHP ne yaptı? O 
IMF’nin temsilcileriyle İstanbul’da otellerde bir 
araya geldiler.

“YARGIDA BUNLARIN 
HESABINI SORACAĞIZ”

Onlar varsın yine onlarla birlikte yürüsünler. 
Ama bizim onlarla işimiz yok, zira biz kendimize 
yeteriz. Gücümüz var. Artık o kapılarda işimiz 
yok. Şimdi bu zat tekrar ülkemizi aynı fasit 
daireye sokmak için dört dolanıyor. Yine bu zatın 
gece yarıları yayınladığı her video, kürsülerden 
yaptığı her konuşma, partisinin milletvekilleri 
üzerinden giriştiği her provokasyon, velhasıl 
siyaset adı altında yaptığı her iş Türkiye’yi 
uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyenlere 
malzeme verme amacı taşıyor. Yoksa aklı 
başında kim ülkenin kapanmış bir yarasını böyle 
hoyratça açar. Aklı başında kim kendi devletini 
uyuşturucu gibi bir illetle aynı cümlede zikreder. 
Kim milletvekillerini mahkemelerde hakimlerin 
üzerine yürütür. Düşünün CHP’nin milletvekilleri 
mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Bu 
şaşırmış ya, nereye gittiğinin farkında değil. 
Tabii şimdi yargıdayız. Yargıda bunların hesabını 
soracağız. Kim tüm siyasetini sınır tanımayan 
bir yalan ve iftira dalgası üzerine kurar? Bunlar 
siyaset değil proje ürünü hamlelerdir. Bunları 
yapanlar da siyasetçi değil, proje elemanlarıdır. 
Türkiye, proje elemanlarının ülkenin ve milletin 
yönetimine hakim olduğu geçmişteki karanlık 
günlerin bedellerini çok ödedi. Şimdi aynı 
bedelleri tekrar önümüze getirmek isteyenlere 
asla fırsat vermeyeceğiz.

Güven ve istikrar iklimine, istiklalimize 

ve istikbalimize göz dikenlerin heveslerini 
kursaklarını bırakmaya var mıyız? Bunlar da 
öyle bir tıynet var ki, hem ülkeyi kana ve ateşe 
bulayanları sırtlarına alır taşırlar, hem de aynı 
ithamla ortalığı birbirine katarlar. Sorsanız 
partilerinin Cumhuriyetle yaşıt olduğunu 
söylerle ama Cumhuriyete tek kuruşluk faydaları 
yoktur. Sorsanız partilerinin adında Cumhuriyet 
vardır ama Cumhuriyeti yıkım süreci olarak 
tarif edenlere memleketi peşkeş çekmeye 
çalışırlar. Belediyelerde bunu yaptılar. Baktılar 
ki işler tıkırında yürüyor, şimdi aynı projeyi 
hükümet seviyesinde işletmenin peşindeler. Ama 
yapamayacaklar, milletimiz tıpkı geçtiğimiz 15 
seçimde olduğu gibi 2023’te de bu oyunu bozar 
mı? Bakınız biz, kendi parti programlarımızda 
Cumhur İttifakı olarak katıldığımız toplantılarda, 
hatta devletimiz olarak gelen çeşitli partilerin 
mensuplarıyla birlikte her fırsatta Rabia’mızı 
tekrarlıyoruz.

CHP’nin altılı masanın etrafında oturan ve 
çevresinde dolanıp duran partilerden herhangi 

birinin ağzından bu ifadeleri duyuyor musunuz? 
Halbuki bunlar 85 milyon ferdi millet yapan 
değerlerin özetidir. Bugün hiçbir sorumlulukları 
yokken bu değerlere sahip çıkamayanların 
şayet ellerine yetki geçerse istikametlerini ne 
tarafa çevireceklerini düşünebiliyor musunuz? 
Yapacakları iş şudur: Güvenliğimizi, ülkemiz 
sınırları dışına attığımız terör örgütlerinin 
hamiliğini yürütenlere havale edeceklerdir. 
Ekonomimizi, küresel sermayenin tetikçileri 
IMF ve benzeri kuruluşlara teslim edeceklerdir. 
Evlatlarımızı, ellerindeki dijital mecraları milli 
ve manevi değerlerimizi zehirlemek için 
kullananların insafına terk edeceklerdir.

Bin bir emekle kurduğumuz eser ve hizmet 
altyapımızı kimi yerde iş bilmezlikleri, kimi yerde 
kasıtlı sabotajlarıyla kısa sürede çökerteceklerdir. 
Velhasıl Türkiye’yi yeniden 1970’lerin, 90’ların 

perişan haline döndürecekler.  

“GELİP FABRİKA SAYMAYA 
KALKMIŞLARDI”
Gaziantep’in geldiği yer bir elin nesi 
var iki elin sesi var sözünün en somut 
örneğidir. 2 yıl önceki ziyaretimizde 
Gaziantep’te 300 fabrikayı birden 
hizmete açmıştık. Muhalefet gelip 
fabrika saymaya kalkmıştı. Onu bile 
beceremediler. 
Büyümeyi başaran bir Türkiye var. Bu 
Türkiye şu anda dünyaya bir örnek. 
Gaziantep’in sanayicisi çok farklı. 
Türkiye ekonomi noktasında dünyaya 
örnek bir hale geldi. Büyük ve güçlü 
Türkiye konusunda hala ikna olmayanlar 
varsa da Anteplilerin hak ettikleri cevabı 
vereceğinden endişe duymuyorum.
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Yeni Seçmen Birimimizin 
organize ettiği ‘Çay Bizden 
Sohbet Sizden’ programı hız 
kesmeden devam ediyor. 

İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız 
Tolunay Kutluay, İl Yönetim Kurulu 
üyemiz Murat Türk ve Hayrunnisa 
Duran bu hafta Güngören ilçemizin ev 

sahipliğinde gençlerle buluştu. 
Sohbet ortamında gerçekleşen programda 

Başkanlarımız Kutluay, Türk ve Duran gençlerin 
sorularını yanıtladı, istek, talep ve önerilerini not 
aldı. 

“GENÇLERİMİZİ DİNLİYORUZ”
Programda konuşma yapan Başkanımız 

Kutluay şu sözleri dile getirdi:
“İlçelerimizde yaptığımız çalışmalara hız 

kesmeden bir yenisini ekleyerek ‘Çay Bizden 
Sohbet Sizden’ programlarımızı düzenlemeye 
başladık. Bu programlarımızda ilçemizde bulunan 
gençlerle bir araya gelip sohbet ederek partimizi 
ve çalışmalarımızı anlatıyoruz. Her türlü fikir bizim 
için çok önemli dolayısıyla ilçelerimizdeki genç 
kardeşlerimizle yaptığımız istişarelerde görüşlerini 

dikkatle dinliyoruz. Devamı gelecek olan bu 

programlarımıza da tüm genç kardeşlerimizi 

bekliyoruz. Buradaki tüm kardeşlerimize çayımıza 

ve muhabbetimize eşlik ettikleri için teşekkür 
ediyorum.” 

SULTANBEYLİ GENÇLİĞİ 
“2023 BİZİM” DİYOR

Yeni seçmen kardeşlerimizle muhabbet 
ve kardeşliğimizi pekiştirmek için ‘Çay Bizden 
Sohbet Sizden’ programlarımız hız kesmeden 
devam ediyor.

Sultanbeyli’de düzenlediğimiz programımızda 
İlçe Başkanımız Ali Tombaş ve İl Yönetim 
Kurulu Üyemiz Ubeydullah Emin Karacakaya, 
Sultanbeyli’nin kıymetli gençleriyle bir araya geldi.

Gençlerin talep ve önerilerini dinleyen 
teşkilatımız, AK Partimizin gençlere yönelik 
çalışmalarını anlattı.

ÇAY BİZDEN SOHBET SİZDEN



 www.akpartiistanbul.com                 

 
AK GENÇLİK 41

GENÇLER BİZE GÜÇ VERİYOR

Genel Merkez Siyasi ve 
Hukuki İşler Başkanımız 
Emir Yasin Kekeç ve İl 
Gençlik Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem 
Çekerek, Zeytinburnu 
ve Güngören gençliğiyle 
bir araya geldi. Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz de 
Beyoğlu’nun kıymetli 
gençleriyle buluştu.
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Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler 
Başkanımız Emir Yasin Kekeç ve 
İl Gençlik Kolları Başkanımız Cem 
Çekerek, Zeytinburnulu gençlerle 

bir araya geldi. İkili, karşılıklı sohbet ortamında 
gençlerin merak ettiklerini yanıtladı. 

Gençlerimizle bir araya gelmekten ve onların 
fikirlerini dinlemekten keyif aldığını söyleyen 
Başkanımız Çekerek, “Buluşmalarımızda 
gençlerimiz siyasi büyüklerimizle bir araya gelerek, 
onların siyasi tecrübelerinden istifade ediyor, onları 
tanıma, fikir beyan etme fırsatı yakalıyorlar. Bu 
anlamda sosyal, siyasi, genel ve yerel gündemle 
ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz“ dedi.

Genel Başkan Yardımcımız Kekeç ise şu 
ifadelere yer verdi:

“Bu program vesilesiyle yüzlerce gençle 
buluştuk. Buluşmayı gerçekleştirdiğimiz o 
mahalledeki genç kardeşlerimizin istek ve 
taleplerini dinleyerek, ilgili mercilere anında 
iletiyoruz. Varsa bir sıkıntıları çözüm bulmaya 
çalışıyoruz. Gençlerimizi geleceğimizin teminatı 
olarak görüyor ve onlarla mümkün mertebe bir 
araya gelmeye özen gösteriyoruz. “Kim var?” diye 
sorulduğu zaman sağına ve soluna bakmadan 
“Ben varım” diyen genç kardeşlerimizi görmek, 

onlarla hemhal olmak bize güç veriyor.”
Başkanımız Kekeç ve Başkanımız Çekerek, 

Güngören teşkilatımızın da Haftalık Yönetim 
Kurulu Toplantısı’na katıldı. 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz de İstanbulumuzun 
dört bir yanında gençlerle bir araya gelmeye 
devam ediyor. Bu kapsamda Beyoğlu İlçe 
Gençlik Kolları teşkilatımız Beyoğlu’nun tüm 
mahallelerinde eş zamanlı olarak Gençlik 
Buluşması düzenledi. Haftalık olağan mahalle 
yönetimleri toplantısı sonrası İl Gençlik Kolları 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımıyla 
gerçekleştirilen programda gençlerin talepleri 
alındı, öneriler dinlendi.

Gençlik Kolları Teşkilatımız, bu programlarla 
hem gençlerimizle buluşuyor hem de mahalle 
kültürünün perçinlenmesine olanak sağlıyor. 
Gençlerimizin siyasete katılarak mahallelerinin 
gelişimine katkı sağlamasına ve aidiyet 
duygularının artmasına imkan tanıyan programda 
gençler, semtlerinde yapılmasını istedikleri 
çalışmaları, beklentilerini anlatırken partimizin 
mensubu olmak için yapılması gerekenler 
hakkında da bilgi aldı.

29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arası Kızılay haftası olarak bilinir. Bu 
kapsamda Beylikdüzü Gençlik Kolları teşkilatımız, ilçede kurulan 
Kızılay çadırını ziyaret ederek kan bağışında bulundu. “Kan bağışı 
can bağışı demektir” sloganıyla yola çıkan Beylikdüzü Gençlik 

Kolları teşkilatımız, Kızılay haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. 
Beylikdüzü İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Ömer Tüncel ile 
birlikte Kızılay çadırını ziyaret eden teşkilatımız, Kızılay gönüllülerinin bu özel 
haftasını tebrik etti. Ardından kan bağışında bulundu.

BEYLİKDÜZÜ GENÇLİĞİNDEN KIZILAY’A KAN BAĞIŞI
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AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya birimimiz, 
Medya Ödülleri projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda İl Gençlik Kolları 
Başkanlığımızca gerçekleştirilen içerik ve etkileşim takibi, bu kez ilçelerin 
ödüllendirilmesiyle taçlandırılacak. Her ay farklı kategorilerde birinci 

olan ilçelerimize, İl Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Cem Çekerek tarafından 
ödül takdim edilecek. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed 
Cem Çekerek, Tanıtım ve Medya birimimizin düzenlediği Medya Ödülleri projesi 
kapsamında farklı kategorilerde birinci olan ilçelerimize ödüllerini takdim etti. Bu 
kapsamda Ekim ayı içinde sosyal medyada 14 farklı video çalışmasıyla en üretken 
teşkilatımız Üsküdar oldu. Tek paylaşımda 1.200’ü aşkın etkileşim sayısıyla en çok 
etkileşim alan ilçemiz ise Esenyurt oldu. İl Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya birimimiz, 
bu kategorilere farklı kategoriler de ekleyerek her ay ilçeler arasında ödül töreni 
düzenleyecek. 

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem Çekerek, Türkiye Gençlik 
STK’ları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Haydar Ustaosmanoğlu ve TÜGVA Genel 
Başkanı İbrahim Beşinci’yi ziyaret etti.

Sivil Toplum Kuruluşu ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu 
kapsamda İl Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Cem 
Çekerek, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Eyüp Kadir 
İnan ile birlikte; Türkiye Gençlik STK’ları Platformu Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette 
gençlere dair çalışmalar hakkında istişare edildi.

TGSP’de yapılan görüşmenin ardından İl Gençlik Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem Çekerek, TÜGVA Genel Başkanı olarak seçilen İbrahim 
Beşinci’yi TÜGVA Genel Merkezinde ziyaret ederek “hayırlı olsun” 
temennisinde bulundu. Başkanımız Çekerek, ziyareti sosyal medya 
hesabından “Türkiye Yüzyılı gençlerindir” mesajıyla paylaştı.

İl Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Cem Çekerek yaptığı 
ziyaretlerin ardından Müsiad Expo ile eş zamanlı olarak düzenlenen 26’ncı 
Uluslararası İş Forumu-IBF Kongresine de katıldı.

STK ZİYARETLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR

TANITIM VE MEDYA ÖDÜLLERİ
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STK ZİYARETLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen ve 24 
farklı ülkeden 72 konuşmacının konuk olduğu 
PNP Forum’a İstanbul AK Gençlik olarak 39 ilçe 
teşkilatımızla katılım sağladık.

‘İnsanlığın iyiliği için öneriler’ hedefiyle düzenlenen forumda farklı konularda 
paneller düzenlenirken, insanlığın krizleri, siyasetin geleceği ve  felsefesi 
odak noktasıydı.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
konuşmacı olarak katıldığı forumda ‘21. Yüzyılın Krizleri ve Siyasetin Geleceği’, ‘Siyasette 
Etik, Kültür ve Felsefe’, ‘21. Yüzyılda Siyasal Kurumlar ve Yeni Yaklaşımlar’, ‘Dijital 
Çağda Siyaset ve Medya’, ‘Değişen Siyasi Liderlik: Yerel ve Küresel Sorunlar’, ‘Yeni Güç 
Savaşları: Ekonomi ve Enerji Politikaları’, ‘İnsani Krizler, Kültürel Çatışmalar ve Siyasetin 
Cevabı’, ‘Terör ve Güvenlik: Küresel Tehditler’, ‘Siyasette ve Toplumda Dinin Rolü’ 
başlıkları masaya yatırıldı.

İki gün süren programın son gününde Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ‘İnsanlığın İyiliği 
için Siyaseti Yeniden Düşünmek’ konulu bir konuşma gerçekleştirdi. 

Genel Başkanımız Erdoğan, “Ülkemizi bugüne kadar nasıl kendi programlarımızla 
getirdiysek, nasıl 2023 hedeflerimizi adım adım hayata geçirdiysek, 2053 vizyonumuzu 
da kendimiz biçimlendirecek ve uygulayacağız.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL GENÇLİĞİ ‘21. YÜZYILDA SİYASET 
VE YENİ AÇILIMLAR FORUMU’NDA
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AK Parti Üsküdar Gençlik Kollarımız, AK Parti Altındağ Gençlik 
Kolları Yeni Seçmen kardeşlerimizi misafir etti.

AK Gençler güne Ayasofya-i Kebir Camii’nde sabah namazı 
kılarak başladı. Ardından gençlerin buluşma noktası Nev 

Mekan Sahil oldu. Yeni Seçmen kardeşlerimizle vakit geçiren teşkilatımız, 

Üsküdarımızın İncisi Nakkaştepe Millet Bahçesinde doğayla baş başa 
İstanbul’un tadını çıkardı. Ardından öğle namazı için İstanbul’un önemli 
simgelerinden birisi olan Büyük Çamlıca Camii tercih edildi. 

Güneşin batışını Çamlıca Kulesi’nde seyreden genç kardeşlerimiz eşsiz 
İstanbul görüntüsü karşısında mest oldu.

Esenyurt İlçe Gençlik Kolları 
Başkanlığımız, İstanbul’un tarihi 
semtlerinde tur düzenledi. Partimize 
mensup kardeşlerimiz ve 43 mahalle 

başkanımız, düzenlenen organizasyonda seçim 
öncesi enerji topladı. 

Esenyurt Gençlik Kollarımız, teşkilat 
mensuplarımıza özel vapur gezisi düzenledi. 
İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Erhan Akdoğan, 
Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile 43 

Mahalle Başkanımızın katıldığı organizasyonda 
teşkilatımız eğlenceli vakit geçirdi.

Organizasyonda konuşan Esenyurt İlçe Gençlik 
Kolları Başkanımız Erhan Akdoğan, konum olarak 
İstanbul’un tarihi alanlarına uzak kaldıklarını 
dile getirerek, “Bu tür gezilerde Esenyurtlu 
kardeşlerimizle bir arada olmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Çok şükür gerek ilçe sınırlarında gerek 
dışında Esenyurtlu AK gençlerle bir aradayız.” 
dedi.

ÜSKÜDAR AK 
GENÇLİKTEN 
ALTINDAĞ 
GENÇLİĞİNE 
KÜLTÜR GEZİSİ

ESENYURT’UN AK GENÇLERİNE 
MOTİVASYON GEZİSİ
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İl Kadın Kolları Başkanımız Av. Dr. Rabia İlhan Yürütme Kurulu 
Üyeleri ile birlikte Tuzla Belediye Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’umuza hizmetlerini 
anlatırken İBB ekibinin saldırısına uğrayan Tuzla Belediye Başkanımız Şadi 

Yazıcıya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkanımız İlhan’a İlçe Kadın 
Kolları Başkanımız Tuğba Karakaya ve Belediye Başkan Yardımcımız Tülay Kalav da 
eşlik etti. 

Ziyaret sonrasında İlçe Kadın Kolları Başkanımız Tuğba Karakaya’nın ev 
sahipliğinde; İl Kadın Kolları Başkanımız Av. Dr. Rabia İlhan ve İl Yürütme Kurulu 
üyelerimiz ile birlikte İlçe binasında toplantıya katıldık. Başkanımız İlhan toplantıda 
yönetim kurulu üyeleri ile çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Toplantı sonrasında 
Şelale Parktaki TEKMER’i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler edindi.

TUZLA BELEDİYE 
BAŞKANIMIZI VE 
İLÇE TEŞKİLATIMIZI 
ZİYARET ETTİK
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İl Kadın Kolları Başkanımız Av. Dr. 
Rabia İlhan, lösemili çocuklar haftası 
münasebetiyle ziyaret gerçekleştirdi. 
İlhan, Başkan Yardımcımız Çiğdem 

Çavdar Çelebioğlu ve İlçe Kadın Kolları Başkanımız 
Nurdan Ertuğrul ile birlikte Çam Sakura Şehir 
hastanemizde çocuklarımızla bir araya geldi.
Küçücük bedenlerinde, kocaman yürekleriyle 
lösemiye karşı mücadele veren çocuklarımızın 
gözlerindeki mutluluk dünyalara değer.

Ödüllü Gençlerle  
bir araya geldik

Başkanımız İlhan ziyaretler sonrasında 
Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle; Akif İnan 
Anadolu İmam Hatip Lisesinde birçok alanda ödül 
alan öğrencilerimiz ile bir araya geldi. Geleceğimiz, 
ülkemiz, hedeflerimizi emanet ettiğimiz gençlerle 
sohbetler edildi. Gençler için planlanan siyasi 
gelişmeler hakkında bilgiler verildi.

İl Kadın Kolları Başkanımız Av. Dr. Rabia İlhan, Ekonomi çalışmalarımızın özünde bulunan, yatırım, üretim, 
istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacına destek veren çalışmalara imza atan iş insanlarımızın katılımcı 
olduğu MÜSİAD Expo 2022 Ticaret Fuarını ziyaret etti. Hayırlı olması temennisinde bulunan Başkanımız İlhan, 
çalışmalar hakkında  bilgi edindi ve çeşitli stantları gezdi.

MÜSİAD EXPO FUARINA ZİYARET 

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ
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İl kadın Kolları Başkanımız Av. Dr. Rabia İlhan, Genel Merkez 
Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Keşir ile birlikte KADEM 
tarafından düzenlenen Uluslararası Kadın ve Adalet 
Zirvesine katıldılar. Akabinde il Kadın Kolları Başkanımız 

İlhan Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumuna katılım gösterdi. Partimizin 
20. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplantıda siyasetteki 
kutuplaştırıcı dilin değiştirilmesi önerileri ele alındı.

Kadıköy Kadın Kolları Başkanlığımız ve ekibiyle birlikte, Çevre, Şehir 
ve Kültür Birimi başkanlığında 23 Ekim Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda, 
12 çocuk ve velisinin katıldığı, çocuklara temiz çevre ve doğa bilincini 
aşılayarak onların çevreye olan duyarlılıklarını artırmayı hedefleyen 

“Çocuklarla Temiz Parklar” etkinliği gerçekleştirildi. “Sıfır Atık” konusunda 
eğitici bilgiler verilerek çöpün değerli, yeniden kullanılabilir bir atık olduğu 
bilinci yerleştirildi ve bu konuda öğretici oyunlar oynandı. Etkinliğin devamında, 
Kadıköy’ün hevesli küçük çevrecileri, şapkalarını, yeleklerini ve eldivenlerini 
giyerek Yoğurtçu Parkı’ndaki çöpleri çöp torbalarında toplayarak parkı tertemiz 
yaptılar. Görevlerini başarılı bir şekilde tamamlayan küçüklere pastalar ikram 
edilerek ve hediyeler verilerek etkinlik sonlandırıldı.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ

ÇOCUKLARLA TEMİZ PARKLAR

ULUSLARARASI 
KADIN VE ADALET 
ZİRVESİ’NE KATILDIK
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İl Halkla İlişkiler Birim 
Başkanlığımızın başlattığı 
memleket buluşmaları Kapsamında 
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler 

Başkanımzı Seda Uludağ ve İlçe Kadın Kolları 
Başkanımız Maide Bukem Abay öncülüğünde 
Trabzonlular Sorumlusu Nurdan Dursun’un 
katılımıyla Trabzonlu Hemşerilerimizi İlçe 
Binamızda ağırladık. İl Yönetim Sorumlumuz 

Rabia Yazıcı’nın da katıldığı programda 2023 
seçimi ile ilgili istişarelerde bulunduk.

Başakşehir ilçemizin ev sahipliğinde Kars, 
Ardahan ve Iğdırlı hemşerilerimizle Başakşehir 
Selim Kiraz Salonunda memleket çalışmaları 
kapsamında İl Kars, Ardahan, Iğdır komisyon 
sorumlumuz Zekiye Çapan ve İlçe Başkanımız 
Nurdan Ertuğrul ile birlikte hemşerilerimizle 
gönül gönüle bir araya geldik.

Bağcılar İlçe Kadın Kollarımızın düzenlediği Mahalle 
başkanlarımız ve teşkilatımızla ile Moral ve Motivasyon 
Programı teşkilatımızın coşkulu katımıyla gerçekleştirildi. 
Programa Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu 

Üyesi Fatma Kıratlı, İlçe Başkanımız Rüstem Tüysüz ve Belediye 
Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı. Programda konuşma yapan 
İlçe Kadın Kolları Başkanımız Emine Şakar, bundan sonra çok daha 
fazla özveriyle çalışmamız gerektiği vurgusu yapıldı. 

BAĞCILAR’DAN MOTİVASYON PROGRAMI

MEMLEKET BULUŞMALARI 
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İl Sosyal İşler Başkanlığımız öncülüğünde gerçekleşen çeyiz 
desteğimiz devam ediyor. Kağıthane, Eyüp ve Şişli ilçe 
teşkilâtlarımızın emekleriyle hazırlanıp bereketlenen çeyizleri, İl 
Başkanlığı Sosyal Politikalar Birim Komisyonu ve Kağıthane Kadın 

Kolları teşkilat mensuplarımız ile birlikte Şişli ilçemizde evlilik hazırlığında 
olan Zeynep kardeşimize teslim ederek mutluluklar diledik.

Türk Kızılay’ı, ihtiyaç 
anında dayanışmanın, 
ıstırap anında eşitliğin, 
savaş anında insancıllığın, 

tarafsızlığın ve barışın simgesi olan, 
dünyanın en köklü ve güçlü yardım 
kuruluşlarından biridir.

Kızılay Haftasına özel 
düzenlediğimiz programda 
Sarıyer, Küçükçekmece, Kadıköy, 
Gaziosmanpaşa ve Kartal 
ilçelerimizde Kızılay şubesini ziyaret 
ettik.

Avcılar ilçemizde Kızılay Haftası 
münasebetiyle İnönü İlkokulumuzun 
düzenlemiş olduğu “Kızılay Ocağı 
şefkat ve ana kucağıdır.” programına 
Avcılar teşkilatı olarak katılım 
sağladık.

Kızılay Haftası münasebetiyle 
Kağıthane Kadın Kolları Başkan 
vekilimiz Arzu Vergili ve İlçe yönetim 
kurulu üyelerimiz Kızılay Kağıthane 
Şubesini ziyaret ederek yapılan 
çalışmaları değerlendirdiler. Yaptıkları 
ziyaretle 154 yıldır ülkemize ve 
dünyaya uzanan çalışmalarıyla birçok 
derde çare ve şifa olan KIZILAY 
çalışanlarını tebrik ederek Kızılay 
Haftasını kutladılar.

YETİM KIZLARIMIZA ÇEYİZ 
DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR

KIZILAY ÇALIŞANLARINA TEBRİK
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Bakırköy İlçe Kadın Kolları olarak Postacılar günü dolayısıyla ilçede bulunan 
postaneleri ziyaret ettik. Ziyarette postacılarımızın sorunlarını dinleyen yönetim 
kurulu üyelerimiz postacıların günlerini kutladı.

POSTACILARI UNUTMADIK

MECLİS ÜYELERİ BULUŞMALARI

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanımız 
Av. Dr. Rabia İlhan İBB Kadın meclis 
üyeleriyle Sancaktepe Belediyesinde 
buluştu. Meclis üyeleriyle istişarelerde 
bulunan Başkanımız İlhan ev sahipliği yapan 
Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma 
Döğücü’ye teşekkürlerini iletti. 

Meclis Üyelerimizle ilçe bazındaki buluşmalarımızı 
Yerel Yönetimler Birim Başkanımız Meryem Karaköse 
başkanlığında, Tuzla ve Pendik ilçelerimizde yaptık. Partimizin 
kuruluşundan bugüne kadar görev almış olan kadın meclis 

üyelerimizin katılımı ile istişare amaçlı ilçe başkanlığımıza bir araya 
geldik. Pendik ilçemizdeki programa belediye başkanımızın eşi Mehtap 
Cin’de katıldı. Yerel sorunlar üzerine çeşitli istişarelerde bulunuldu. 




