
MİLLİ VE YERLİ
A K  P A R T İ  İ S T A N B U L  İ L  B A Ş K A N I M I Z  O S M A N  N U R İ  K A B A K T E P E  ’ n i n  y a z ı s ı   0 2 ’ d e

65912-19 ARALIK 2022  SAYI:

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

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
Samsun’da ‘Kuruluştan 
Bugüne Hep Birlikte 2023’ 
programında önemli 
açıklamalarda bulundu. 
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
açıklamalarını eleştiren 
Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan “Yabancı ekonomi 
komiserinin konuşmasını, 
‘Millet teknoloji görsün’ 
diye pazarlamak komiklik 
değil, cahillik alametidir” 
ifadelerini kullandı. 
Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Bunların bildiği 
tek şey var. IMF’den para 
alacaklarmış Biz ise IMF 
ile tüm ipleri kopardık. 
Bu millet ipini IMF’nin 
eline verenlere bu ülkede 
siyasette yer vermez” dedi.

İTHAL DANIŞMANLARLA 
YÜRÜMEDİK  
BİZ BU YOLLARDA



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

MİLLİ VE YERLİ
Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın tüm konuşmalarında 
altını kalın çizgilerle çizdiği bir 
husus var:

Milli ve yerli olmak…
Bu husus; bir millet için vazgeçilmez 

bir ilke olarak büyük bir önem taşısa da, 
özellikle ülkemize karşı küresel oyunların ve 
yeni denge arayışlarının ayyuka çıktığı bir 
süreçte çok daha önemli, derin ve hayati bir 
öneme tekabül ediyor. Önümüzdeki tarihi 
seçimlerde asıl belirleyici olan da “milli ve 
yerli olmak ya da olmamak” olacaktır.

Esasen dikkatli bir gözle bakarsak 
artık sadece Türkiye’de değil, dünyada 
da siyaset, “küreselci-millici” ekseninde 
şekilleniyor. Halen tüm sıcaklığıyla tanık 
olduğumuz siyasi ve ekonomik çatışmalar da 
bölgesel savaşlar da genel itibarıyla bu iki 
siyasi hat arasında yaşanıyor.

Cumhur ittifakı olarak bizim bütün 
siyasal tezlerimizin yaslandığı ana kaynak 
millilik ve yerliliktir.

Terörle mücadeleden Türkiye’nin 
bağımsızlığına… Yerli savunma sanayimizde 
baş döndüren gelişmelerden genel ekonomik 
politikalarımıza… Eğitim ve sağlıktan 
geçtiğimiz Cuma Meclisimize sunulan 
“özgürlükleri ve aileyi koruyucu” anayasa 
değişikliği teklifimize… Enerjiden gittikçe 
küresel etkinliğimizin hızla arttığı uluslararası 
diplomasiye kadar her meselede milli ve yerli 
bir anlayışla hareket etmek ilk kalkış noktamız 
olmaktadır.

Bu anlayışla gerek vesayetsiz bir 
demokrasi inşasında, gerek ülkenin 
baştanbaşa alt yapı itibarıyla son derece 
çağdaş ve ileri bir noktaya ulaştırılmasında, 
gerek refahın artırılmasında, gerekse de dış 
politikada nerelerden nereye geldiğimiz 
milletimizin malumudur.

Tabii ki daha gidilecek çok yolumuz, 
alınacak çok mesafemiz olduğunu biliyoruz.

Türkiye yüzyılı hedefimizde de tüm söz 
ve eylemlerimize mührünü vuracak temek 
karakter, “millik ve yerlilik” olacaktır.

Karşımızda yer alan CHP ve ortaklarına 
baktığımızda gördüğümüz ise yerli ve 
milli bir duruşla hareket etmek değil, her 
şeyi mubah kıldığına inanılan bir nefret 
siyasetiyle her yöne savrulmaktan, her ipte 
oynamaktan ibaret bir hazin çırpınıştır.

CHP’nin “vizyon” programında da bir 
kere daha görülmüştür ki, milletsiz siyaset, 
vesayetçi anlayış, IMF komiserliği gibi artık 
eskide kalmış her şey yeniden diriltilmeye 
çalışılmaktadır.

Bir siyasetçi düşünün ki, Türkiye’yi 
siyaset üstü ve yabancı kadrolarla 
yönetmeyi “vizyon” diye bu milletin önüne 
çıkarabiliyor.

“Vizyon” diye sundukları bu ucube şeyde 
millet yok. Milli siyaset yok. Bildiğimiz 
“vesayet” var.

Daha önce Türkiye’nin milli tezlerine 
ve terörle mücadelesine karşı çıkmış hatta 
Türkiye’yi durdurmak için ödevlendirilmiş 
örgütlere yakın durmuş kimi tipler, sanki ait 
oldukları odakların dünyadaki tek emelleri 
“Türkiye’yi daha zengin ve mutlu bir ülke 

yapmak”mış gibi bir kahraman ve kurtarıcı 
edasıyla milletimize sunulmaya çalışılıyor.

Kılıçdaroğlu, her anlamda “uzaktan 
bağlantılı” bu “bulunmaz Amerikan 
kumaşları”yla sözde Türkiye’nin son 10 yılını 
değerlendiriyor ama o konuşmalarda maruz 
kaldığımız 15 Temmuz ihanet darbesi yok, 
kuşatma altına alınmaya çalışıldığımız ve 
kararlı bir mücadeleyle yerle bir ettiğimiz 
terör koridorları yok, terör örgütlerine 
gönderilen binlerce tır silah yok.

Sadece havada uçuşan bazı rakamlar, 
dinleyenleri uyutan “küresel ninniler” var.

Hani bir şey konuşulurken meselenin 
künhüne hiçbir şekilde vakıf olmadığından 
ileri geri, alakasız, saçma sapan şeyler 
söyleyenler için kullandığımız bir söz vardır 
Türkçemizde: 
“Ben nerdeyim, sen nerdesin!” diye.

Bunlarınki de o hesap.
Bir yanda gıda krizi başta olmak üzere 

küresel sorunları çözen, bölgesel sorunlarda 
en üst düzeyde inisiyatif alan, yabancı 
medyanın bile sürekli liderliğini övdüğü 
Türkiye ve onun Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan…

Diğer yanda da sanki bir müstemleke 
ülkeymişiz gibi bir başöğretmen edasıyla 
böyle bir Türkiye’ye parmak sallayıp 
yol göstericilik yaptığını sanan uzaktan 
bağlantılı yabancıları “vizyon” diye 
milletimize takdim edenler…

Gerçekten de biz nerdeyiz Kılıçdaroğlu 
nerde!

Kılıçdaroğlu ve ortakları bilmelidir ki o eski 
Türkiye yok artık!

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde artık 
kendi yüzyılını inşa için kolları sıvamış bir 
Türkiye var!

Yabancı başkentlere “Bize destek verin 
de sizin istediğiniz gibi bir ülke olalım” 
diyenlerin değil;

Milli ve yerli düşünenlerin Türkiyesi var!
2023’te kazananlar da modernize edilmiş 

bir mandacılığın peşinden gidenler değil, 
milli ve yerli siyasetin temsilcileri olacaktır!

     
Bir yanda gıda krizi başta olmak 

üzere küresel sorunları çözen, her 
konuda inisiyatif alan Türkiye ve onun 

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan… 
Diğer yanda da bir başöğretmen 

edasıyla böyle bir Türkiye’ye parmak 
sallayan uzaktan bağlantılı yabancıları 

“vizyon” diye milletimize takdim 
edenler… Biz nerdeyiz Kılıçdaroğlu 

nerde! 2023’te kazananlar, modernize 
edilmiş bir mandacılığın peşinden 

gidenler değil, milli ve yerli siyasetin 
temsilcileri olacaktır!
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İLÇE SİYASİ 
VE HUKUKİ 
İŞLER BİRİM 
BAŞKANLARI 
TOPLANTIMIZ 
YAPILDI

Aylık olarak gerçekleştirilen 
İlçe Siyasi ve Hukuki İşler 
Birim Başkanları toplantımız İl 
Başkanlığımızda yapıldı.

İl Başkanvekilimiz, Siyasi ve Hukuki 
İşler Başkanımız Av. Adem Yıldırım 
başkanlığında yapılan toplantımıza 
İl Siyasi ve Hukuki İşler Komisyon 

Üyelerimiz ve İlçe Birim Başkanlarımız katılım 
sağladılar. İl Başkanvekilimiz Adem Yıldırım’ın 
açılış konuşması ile başlayan toplantıda 
ilk olarak siyasi gündem değerlendirilmesi 
yapıldı. İl Başkanvekilimiz Yıldırım’ın 
gündem değerlendirmesinin ardından 
İlçelerimizde yapılan çalışmalar hakkında birim 
başkanlarımızdan bilgi alındı. Yapacağımız 
çalışmaların değerlendirildiği toplantıda ilçe birim 
başkanlarımız tek tek söz alarak önerilerini ve 
fikirlerini beyan ettiler. İlçe Birim Başkanlarımızla 
birlikte “İstanbul’un sözü: Birlik, İrade, Zafer” 
diyerek toplantımızı sonlandırdık. 
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MİLLET İTTİFAKI YENİ BİR 
VESAYET SİSTEMİ VADEDİYOR

tv100 ekranında her pazar 
yayınlanan Pınar Işık 
Ardor’un sunduğu Pazar 
Siyaseti’nin bu haftaki 

konuğu AK Parti İstanbul İl Başkanı 
Osman Nuri Kabaktepe oldu.

Kabaktepe, muhalefetin 
cumhurbaşkanı adaylığı 
tartışmaları, İYİ Parti’nin Cumhur 
İttifakı’na katılma olasılığının 
olup olmadığı, Kanal İstanbul ve 
beklenen depremle ilgili birçok 
soruyu yanıtladı.

“Bu pazar seçim olsa CHP 
ve İmamoğlu İstanbul’u tekrar 
kazanamaz” diyen Kabaktepe , 
Millet İttifakı’nın “yeni bir vesayet 
sistemi önerdiğini” belirtti ve “CHP 
dağılmadan bir aday çıkarabilirse 
çıkarsın. Bizim hiç sorunumuz 
değil. Bizim için hiç fark etmiyor. 
Toplu çıkabilirler, parça parça 
çıkabilirler, tek çıkabilirler. Hiç fark 
etmez. Adayın kim olduğunda 
anlaşamayacaklar. Tek tek 
çıkacaklar. Bizim adayımız bellidir 
ve biz Sayın Cumhurbaşkanımızın 
yeniden seçimi kazanacağına 
eminiz” diye konuştu.

İşte Osman Nuri Kabaktepe 
açıklamaları...

AK Parti 2023 seçimlerine nasıl 
hazırlanıyor?

“Türkiye’nin geleceğiyle 
ilgili umutlarımızı, hayallerimizi 
vatandaşlarımızla paylaşacağız. 
İstanbul için seçim süresi çok kısa bir 
zaman. Kısa bir zaman ama biz bu 
süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz. 
Vatandaşlarımıza ulaşacağız.”

“AK Parti, tüm kadrolarıyla en 
üstün performansı göstermiştir. 
Biz Türkiye’de 15 seçim kazanmış 
bir parti olarak bir kez kaybetmek 
dikkat çekiyor. CHP hep kaybettiği 
için dikkat çekmiyor. Bir önceki 
seçime göre aslında yine çok fazla oy 
almışız. Dört oydan üçünde AK Parti 
lider. Bu güzel bir şey. Vatandaşımız 
bizim kaybetmemizi CHP’nin 
kazanmasından daha çok önemsiyor. 
Bunun için vatandaşlarımıza teşekkür 
ederim.”

“Asıl önemli olan şey şudur, seçim 
değerlendirmelerini hep yaparız. 
Ondan sonra sorduğumuz soru 
nasıl 2023, nasıl 2024 sorusudur. 
Biz her zaman seçim sonuçlarını 
değerlendiririz. Nasıl sorusunun 
yanıtının peşine düşeriz. Eksiklerimiz 
varsa düzeltiriz. Seçim kaybetmek 
için bir şeyi yanlış yapmanıza gerek 
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İl Başkanımız Osman 
Nuri Kabaktepe, tv100 

ekranında yayınlanan 
Pınar Işık Ardor’un 

sunduğu Pazar Siyaseti 
programına konuk oldu. 

Millet İttifakı’nın anayasa 
önerisi ve cumhurbaşkanı 

adayı tartışmalarıyla 
ilgili olarak, “Adayın kim 

olacağı bizim için hiç 
fark etmiyor. Önerdikleri 

sistem vesayet sistemidir. 
2023 seçimlerini 

kazanacağımıza inancımız 
tam. Akabinde 2024 

seçimlerini de kazanacağız 
inşallah. Bu pazar seçim 

olsa CHP ve İmamoğlu 
İstanbul’u tekrar 

kazanamaz.” dedi.
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yoktur. Siz görevinizi yerine getirmenize 
rağmen böyle bir sonuç çıkabilir. 
Bizim oyumuz artmıştı. Bir sonucun 
ortaya çıkmasında sizin olduğu kadar 
rakiplerinizin de katkısı vardır. AK Parti 
2019 seçimlerinde kendi aldığı oyunun 
üstünde oy aldı. Binali Yıldırım ile 
aldığımız oy orantısal olarak rahmetli 
Kadir Ağabey (Topbaş) ile aldığımız 
oyun üstünde. Rakibimiz de oyunu 
artırdığı için kazanmış oldu.”

“İMAMOĞLU’NUN 
SEÇİMİ KAZANACAĞINI  
SANMIYORUM ”

2024 seçimleri için rakip partinin 
adayı kim olur bilmiyorum. Bizim 
adayımızın da kim olacağını 
bilmiyoruz. Bu pazar seçim olsa 
Ekrem İmamoğlu’nun seçimi 
kazanacağını sanmıyorum. CHP’nin 
İstanbul Büyükşehir’i kazanacağını 
düşünmüyorum. Yaptığımız 
araştırmalardan çıkan sonuç bu. Gerek 
kendi seçmeni gerekse İstanbullularda 
büyük bir memnuniyetsizlik var.

CHP bugün sahiplendikleri projelerin 
tamamına AK Parti yönetimindeyken 
itiraz etmiştir. Zamanında o Halk Ekmek 
projesine “hayır” oyu vermişsiziniz. 
Yüzde 10’unu tamamladığınız proje için 
“ben yaptım” diyorsunuz. İBB meclisinde 
son üç yılda toplamda gelen dosyaların 
yüzde 30’un üstünde bir rakam “hayır” 
diyen bir CHP var. AK Parti döneminde 
de yaklaşık yüzde 2 – 2,5  “hayır” diyen 
AK Parti var. Bir de siyasi rakip olarak 
İstanbul yönetimi için siyasi yönetimle 
ilgili öneriler sunuyoruz. İstanbul’un 
ekmeği elinden alınmıştır. 15 binin 

üzerinde kişiyi işten çıkardılar. 
İstanbul’da depremle ilgili derdi olan 

bir büyükşehir belediyesi varsa gerektiği 
kadar ciddiye almadığını düşünüyoruz. 
Reklam ile ayırdığı bütçeyle deprem için 
ayırdığı bütçeyi ortaya koyduğunuzda 
depremi ne kadar önemsediği ortaya 
çıkmış oluyor.

Kanal İstanbul projesi
Kanal İstanbul projemiz devam 

ediyor. Güzegah geçişleriyle ilgili 
temelleri de atmıştık. 2023 kışını 
atlattıktan sonra hukuki süreçler hızlı bir 
şekilde tamamlanacak. İmamoğlu neyi 
yaptırmayacakmış. Hukuk var bu ülkede. 
Yavuz Sultan Selim’i yaptırmayacaklardı. 
CHP bütün boğaz köprülerine de karşı 
çıkmıştır. Bu memlekete yapılan iyi bir 
şeye CHP’nin destek olduğunu görmedik. 
CHP’nin yaptırmayız söylemi Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun vizyonunun ne kadar 
karakteri olduğunu gösteriyor. Havalimanı 

için de aynı şeyi yaptılar. O da vatandaşın 
parasıyla yapıldı. CHP reklamını kendi 
cebinden mi veriyor. Halkın parasını 
kullanıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
tüm kaynaklarının sahibi vatandaştır. 
Harcanan vatandaşın parasıdır. Buna göre 
hareket etmeniz gerekir. CHP aldatmaca 
siyasetiyle projeleri değersizleştirmeye 
çalışıyor. Kendi seçmeni de bunun 
farkındadır. 

“ÖNERDİKLERİ YENİ BİR 
VESAYET SİSTEMİDİR”

Cumhurbaşkanımız “son kez” diyerek 
anayasal zorunluluğu ifade etmiştir. Bir 
senaryo yazıyorlar ama kim oynayacak 
seçemiyorlar. Önerdikleri de yeni bir 
vesayet sistemidir. Biz bir cumhurbaşkanı 
seçeceğiz ama o yönetmeyecek, biz 
yöneteceğiz diyorlar. Bu bir vesayet 
sistemidir. Her gün yeni bir ortak çıkma 
ihtimali var. Belirsizlikler var. Her gün 
yeni bir şey eklenebilir. Vatandaştan yetki 
alan kişi ya da kurum vatandaş dışında 
başkalarına sorarak karar alması vesayettir. 
Mesela Cumhurbaşkanı Suriye’ye 
operasyon yapılacak mı yapılmayacak diye 
karar alacak. Nasıl alacak bu kararı? Kendi 
seçmenlerinin bile burada bir güvensizliği 
var zaten. Kendi içlerinde de anlaşamadılar.

İYİ Parti Cumhur İttifakı’na geçer mi?
Bu liderlerin karar vereceği, partilerin 

kendi yetkili organlarıyla karar vereceği 
bir konudur. Biz de aynı şekilde bakarız, 
değerlendirmeye koyarız. Bizim il 
düzeyinde konumuz dışında. Bizim ortaya 
koyduğumuz çizgi belli. Vatandaşlarımızı 
partilerine göre ayırmıyoruz. Tamamının 
oylarına talibiz. Biz oy alacağımızı 
düşünüyoruz.

“CHP dağılmadan bir aday 
çıkarabilirse çıkarsın”
Bizim için kimin adayın kim olacağı 
hiç fark etmiyor. CHP dağılmadan 
bir aday çıkarabilirse çıkarsın. Bizim 
hiç sorunumuz değil. Bizim için hiç 
fark etmiyor. Toplu çıkabilirler, parça 
parça çıkabilirler, tek çıkabilirler. Hiç 
fark etmez. Adayın kim olduğunda 
anlaşamayacaklar. Tek tek çıkacaklar.
Bizim adayımız bellidir ve biz Sayın 
Cumhurbaşkanımızın yeniden seçimi 
kazanacağına eminiz.



39 SORU 
39 CEVAP 
İLE SEÇİME 
HAZIRIZ
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Yüz Yüze 100 Gün programları 
kapsamında İstanbul Seçim İşleri 
Başkanlığı olarak 3 kademe tüm 
teşkilatlarımızla seçime hazırlanıyoruz. 



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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Demokrasinin vazgeçilmez 
unsuru olan seçimlerin 
hukuka uygun gerçekleşmesi 
ve milletin iradesinin 
vazgeçilmez kalesi olan 
sandığın güvenliği için 
kendilerine önemli bir görev 
düşen meslektaşlarımızı 
ziyaret etmeye 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 ve Mahalle 
Seçim İşleri Başkanlarımız;  hukuka, 
eşitliğe ve adalete duyulan güvenin 
en büyük teminatı olan avukatlarımızı 
ziyaret ediyor okul sorumlularımızla 
tanışmalarını sağlıyor ve Genel 
Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ve İl Başkanımız 
Osman Nuri Kabaktepe’nin selamlarını 
iletiyoruz. 

İl Yönetim Kurulu üyelerimiz Ali 
Yazlı ve Tuğba Güllük Dengiz; Şile 
ve Kâğıthane 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.
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HER OKULDA BİR AVUKAT HEDEFİ İÇİN 
ZİYARETLERE DEVAM EDİYORUZ
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İstanbul’un 
yüzleri 
programımız 
kapsamında 

sanat camiamızın değerli 
isimleriyle görüşmelere 
devam ediyoruz. 
TRT sanatçımız 
İhsan Güvenç, ünlü 
ud sanatçımız ve 
Orkestra şefi Onur 
Özelçağlayan ile 
Yönetim Kurulu Üyemiz 
Semiye Öztürk’ün ev 
sahipliğinde bir araya 
geldik. 

İSTANBUL’UN YÜZLERİ

OKULLAR YEŞİLLENDİRİLİYOR

İl Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığımız tarafından 
düzenlenen ‘’Okullar Yeşillendiriliyor’’ projemiz 
kapsamında Zeytinburnu İlçemizde bulunan 
Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu İmam Hatip 

Lisesinde ve 4 okulumuzda fidanlarımızın dikimlerini 
gerçekleştirdik. İstanbul’umuzun tüm okullarında 
fidanları toprakla buluşturmaya devam edeceğiz.



İstanbul’umuzun 
sokaklarında 
girilmedik hane 
bırakmayacağımıza 

söz verdik. Bu minvalde 
her ilçemizde yapılan 
hane ziyaretlerimiz devam 
ediyor. Kapı kapı dolaşarak 
gönüller almaya, hanelerde 
iz bırakmaya teşkilatımız ile 
hep birlikte çalışmaya devam 
ediyoruz.
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İl Başkan Yardımcımız Teşkilat Başkanımız İsmet 
Öztürk öncülüğünde, Şişli üç kademe mahalle 
teşkilatımızdan sözümüzü aldık, Haneyi, Sokağı 
ve Mahalleyi sıkı tutacağız. Allah’ın izni ile 

2023 seçimlerinde bir kez daha kazanarak Büyük Türkiye 
hedeflerimizi Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Recep Tayyip 
Erdoğan ile yeni yüzyılımızı teşkilatımıza ve milletimize 
sunacağız.  

Büyükçekmece üç kademe mahalle teşkilatımızın sözü; 
hakikat yolculuğumuzda muhabbeti kuşanarak inandığımız 
yolda ülkemizin selameti için, her bir insanımızı ziyaret ederek 
2023 TÜRKİYE YÜZYILINA en büyük desteği vereceğiz.

İLÇELERİMİZDE “HANE ZİYARETLERİ”MİZ DEVAM EDİYOR 

ÜÇ KADEME 
MAHALLE 
BAŞKANLARIMIZ 
İLE BULUŞTUK 
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ARTIRILMIŞ 
GERÇEKLİK 
DENEYİM 
ETKİNLİĞİ

QR Kodu okutup açılan kamerayı üstteki görsele tutunuz.

AK Parti İstanbul Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Başkanlığımız tarafından son zamanlarda çokça 
gündeme gelen Metaverse dünyasına giriş kapısı olarak 
görülebilecek, Artırılmış Gerçeklik Deneyiminin teşkilat 
mensuplarımızca tecrübe edilmesi amacıyla Artırılmış 
Gerçeklik Deneyim etkinliği düzenlendi.

Forum Metaverse 
etkinliğinde arttırılmış 
gerçeklik alanlarında, 
Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü, İstanbul 

Havalimanı, Güneş Sistemimiz, 
Uydu Filomuz, Vangogh, 
Sanatsal, Türksat 5B, Da Vinci, 
Dinazor, Efes Antik Kent, 
farklı AR uygulamalarının 
deneyimlenebileceği etkinlik 
kapsamında hazırlanan QR kodlu 
uygulamalar İl başkanlığımız ve 
İlçe başkanlıklarımızda teşkilat 
mensuplarımızın istifadesine 
sunuldu.

Forum Metaverse etkinliğinde 
artırılmış gerçeklik alanları 
partimizde ilk kez deneyiminize 
sunulmuştur. Güneş sistemimizin 
artırılmış gerçeklik kartını 
deneyiminize sunuyoruz.
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AK Parti İstanbul Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Başkanlığımız tarafından 
düzenlenen Bilişim Vadisi Teknoloji 
Gezilerine, Eylül ayından bu yana 
Arnavutköy, Bağcılar, Avcılar, 
Bayrampaşa, Bakırköy, Başakşehir, 
Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenler, 
Esenyurt, Kadıköy, Pendik, Sarıyer, Şile 
ve Tuzla ilçelerimiz katıldı.

Kocaeli Yazılım Okulu, Tasarım 
Kümelenme Merkezi, TOGG Araç 
Kabini ve Kuluçka İşletme Merkezinin 
gezildiği programa bugüne 
kadar 1500’ün üzerinde teşkilat 

mensubumuz iştirak etti.
Katılanların, ülkemizin AK Partimiz 

döneminde Bilim ve Teknoloji’de geldiği 
noktaya şahitlik ettiği ve büyük bir 
heyecanla dahil olduğu teknoloji gezilerimiz, 
39 ilçeyi kapsayacak şekilde haftalık 
takvimlendirmelerle devam edecek. 

BİLİŞİM 
VADİSİ 
TEKNOLOJİ 
GEZİLERİ
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BLOKZİNCİR İSTANBUL

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığımızca düzenlenen 
“Blokzincir İstanbul” Programı 21 Ekim Cuma günü 
İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 

gerçekleştirildi. Blokzincir İstanbul Programı’nda dünyanın çeşitli 
ülkelerinden katılan ve alanlarında etkin olan isimlerle blokzincir 

teknolojisi ele alındı. Programa Genel Başkan Yardımcılarımız, 
Bakanlarımız ve Milletvekillerimiz ile bürokrasinin üst yöneticileri, 
sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Programda bu 
teknolojinin ülkemize ve değerlerimize uygun bir şekilde 
geliştirilmesi hususunda ülke olarak hangi adımların atılabileceği 
değerlendirildi.

Yapılan yeni 
geliştirmelerle birlikte, 
artık ziyaret edilen 
üyelerin raporlanma 
imkanı oluştu. Ayrıca 

ziyaret edilen haneler de 
raporlarımıza yansımaya başladı. 
Ana ekranlarımızda ilçelerimizin 
ve mahallelerimizin çalışma 
özet raporları sayısal ve oransal 
olarak görülebilmekte.  Ana 
sayfamıza ayrıca ulaşılamayan 
seçmen ve üye bilgileri 
toplamlarının da görüntülenmesi 
imkanı eklendi.

SEÇ sisteminde yapılan 
köklü bir değişiklik de,  sokak bazlı 
raporlar oldu. Sahada yapılan 
ziyaretler sokak bazlı çalışma, üye 
ve hane anlamında sayısal raporlara 
dönüşmekte.

AK Parti İstanbul Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Başkanlığı olarak 
yapılan tüm geliştirmelere yönelik 

sahada SEÇ sistemini kullanacak 
kişilere İl başkanlığımızda eğitimler 
verildi. İlçelerde yapılacak eğitimler 
için gerekli dökümanlar ilçelerimizin 
kullanımına sunuldu. AK Parti 
İstanbul Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Başkanlığı’nın geliştirdiği SEÇ 
sistemi 2023  yolunda teşkilatımızın 
hizmetinde olmaya devam ediyor.

SEÇ VE HANE ZİYARETLERİ
Seç sistemi ve mobil 
uygulaması, AK Parti 
İstanbul teşkilatlarının 
sahadaki en önemli 
yardımcısı olmaya 
devam ediyor. 10 
Milyon 800 bin 
seçmen ve 4,5 Milyon 
Haneye ulaşma 
hedefiyle sahada 
çalışanlara akıllı 
telefonları yakınlığında 
güncelleme ve 
raporlama imkânı 
sunuyor.



Beykoz İlçe Sosyal Politikalar 
Başkanlığımız dünya 
engelliler günü vesilesiyle 
Beykoz’da “Engel Yok, Sevgi 
Var” sloganıyla düzenlenen 
kahvaltılı programda engelli 
kardeşlerimiz ve aileleri ile bir 
araya gelindi.

Kavacık Yaşam Merkezi’nde 
gerçekleşen programa, İl Başkan 
Yardımcımız Dr. Sevim Sayım Madak, 
Beykoz Belediye Başkanımız Murat 
Aydın, Genel Merkez Kadın Kolları 

MKYK Üyesi Leman Yenigün Aksay ve sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri katıldı.

Beykoz Belediyesi tarafından dezavantajlı 
bireylere yönelik ilk kapsamlı yaşam merkezi 
olarak kurulan Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler 
Merkezi (AKDEM) öğrencileri renkli gösteriler 
sergileyerek topluma farkındalık mesajları verdi.

Engelli çocuklar ve aileleri, ilçenin sevilen yerel 
sanatçısı Erol Ayduğan’ın türküleriyle eğlendi. 
Program kapsamında ziyaretçilerin gün boyu 
katılabileceği engelsiz sanat ve tarım atölyeleri 
açıldı.

İl Başkanlığımızda düzenlenen toplantıya İl Sosyal Politikalar 
Komisyonu üyelerimiz Cüneyt Baraçlı ve Mehmet Yalçın ile İlçe 
Koordinatörleri katıldılar. Toplantıda, Roman vatandaşlarımıza 
yönelik uygulanan ve uygulanması planlanan sosyal haklar ile ilgili 

bilgilendirmeler yapıldı. Önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalar 
ile ilgili İlçe koordinatörlerine görüş ve önerileri için söz verildi.
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BEYKOZ’DA 
“ENGEL YOK, 
SEVGİ VAR” 

İLÇE ROMAN KOORDİNATÖRLERİ 
İLE İSTİŞARE TOPLANTISI

İl Başkan Yardımcımız 
Dr. Sevim Sayım Madak 
ve 15 Temmuz Derneği 
Başkanı İsmail Hakkı Turunç 
başkanlığında, İlçe Roman 
Koordinatörleri ile istişare 
toplantısı gerçekleştirildi.



Sosyal Politikalar Sahada 
çalışmaları kapsamında 
İl Sosyal Politikalar 
Komisyon toplantısı 
ve hane ziyaretleri 
çalışması Beylikdüzü 
ilçemizin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

İl Başkan Yardımcımız 
Dr. Sevim Sayım Madak, 
Beylikdüzü İlçe Başkanımız 
Mustafa Günaydın, İl ve İlçe 

Sosyal Politikalar Komisyon üyelerimizin 
katılım sağladığı toplantıda yapılan 
ve yapılacak olan çalışmalar ile ilgili 
bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantının akabinde ise İl Sosyal 
Politikalar Komisyon üyelerimiz ilçe 
teşkilatımızın mihmandarları eşliğinde 
hane ziyaretleri gerçekleştirildi.
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SOSYAL POLİTİKALAR SAHADA 
BEYLİKDÜZÜ ÇALIŞMALARI



İl Başkan 
Yardımcımız Dr. 
Sevim Sayım Madak, 
İl Yönetim Kurulu 
Üyemiz Serkan 

Güleç, Avcılar İlçe Başkanımız 
Abdullah Küçükoğlu, İl 
Engelliler Koordinasyon Merkezi 
Koordinatörümüz Osman 
Dinleyici, İl Sosyal Politikalar 
Komisyon Üyelerimiz Alihan 
Genç, Songül Demirci, Mercan 
Koç ve Avcılar İlçe Sosyal 
Politikalar Başkanımız Ayşe 
Narinlik “Nimet Kamuran 
Korkmaz Özel Eğitim Uygulama 
Okulu”na ziyarette bulundular.

3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü münasebetiyle 
gerçekleştirilen ziyarette down 
sendromlu öğrencilerimizin özel 
eğitim gördüğü sınıflar ziyaret 
edilerek okul yetkililerinden ve 
öğretmenlerinden çalışmalar ile 
ilgili bilgiler alındı.
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DOWN SENDROMLU 
ÖĞRENCİLERİMİZE ZİYARET
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İl Başkan Yardımcımız Dr. Sevim Sayım 
Madak, İl Engelliler Koordinasyon Merkezi 
Koordinatörümüz Osman Dinleyici ve İl 
Sosyal Politikalar Komisyon Üyelerimiz 
Mehmet Yalçın ve Alihan Genç Türkiye 

Down Sendromu Derneği’nin düzenlemiş olduğu 
Down Türkiye+1 Akademi’nin lansmanına katıldılar.

Down Türkiye+1 Akademi ile Down sendromlu 
bireyleri, ailelerini ve uzmanları güçlendirmek 
için hazırlanan programlar çevrim içi öğrenme 
platformu olarak hizmet verecektir.

ÖZEL ÇOCUKLARIMIZ 
İLE BULUŞTUK

Forumun açılışında konuşan 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları 
Ofisi Başkanı Doç. Dr. Atay, 
insan kaynakları alanında elde 
ettikleri deneyimleri özel sektörle 

olduğu gibi diğer ülkelerle de paylaştıklarını 
belirterek, geçen ay Semerkant’ta Türk 
Devletleri Teşkilatı ile e-insan konusunda iş 
birliği anlaşmasını imzaladıklarını bildirdi.

Atay, modern insan kaynakları 
uygulamalarını içeren bütüncül sistemlerini 
sadece Türk devletleri ile değil, talep eden 
tüm ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını 
söyledi.

YENİ YÜZYILIN YETENEK MERKEZİ

İl Başkan Yardımcımız 
Dr. Sevim Sayım Madak 
Cumhurbaşkanlığı 
İnsan Kaynakları Ofisi 
tarafından düzenlenen 
“ Yeni Yüzyılın Yetenek 
Merkezi “ temalı İstanbul 
İnsan Kaynakları 
Forumu’nun açılışına 
katıldı.



İl Sosyal Politikalar Başkanlığı, Şehit, Gazi ve Yetim 
Komisyonumuz tarafından yaklaşık iki ay önce başlatılan 
“Bilinçli Anne Güçlü Aile” eğitimleri annelerimizin 
yoğun teveccühü eşliğinde devam ediyor.
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ANNELERİN 
MUTLULUĞU 
HER ŞEYE 
DEĞER!

büyükçekmece

BAKIRKÖY

PENDİK

SANCAKTEPE KAĞITHANE SARIYER

BAĞCILAR
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Henüz 17 ilçede başlatılan ve devam 
eden eğitimlere şuana kadar büyük 
çoğunluğu yetim-öksüz annesi olan 
toplam 574 anne kayıt yaptırdı.

“Aile Okulu, Çocuklarda 
Duygu ve Davranış Bozukluğu, Adab-ı 
Muaşeret, Gıda Okuryazarlığı, Uyuşturucu 
Bağımlılığından Korunma ve Giysi 
Tadilatçısı” başlıkları altında toplam 6 farklı 
kategoride verilen eğitimler vesilesiyle 
annelerin bilinçlendirilmesi, sosyal, psikolojik 
ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi ve 
bu sayede aile yapısının korunabilmesi 
amaçlanmakta.

Aile içi iletişimin, ilişkilerin sağlıklı hale 
gelmesi, çocukların var olan potansiyellerinin 
anneler tarafından fark edilmesi, aile 
birlikteliğinin manevi değerler ekseninde 
yaşatılması ve toplumsal kaynaşmanın 
sağlanabilmesi adına İl Sosyal Politikalar 
Başkanımız Dr. Sevim Sayım Madak’ın 
talimatları ile hayata geçirilen eğitim 
programına katılan anneler; AK Parti 
tarafından gerçekleştirilen böylesine anlamlı 
bir projeye katılmanın ve verilen eğitimlerden 
istifade etmenin kendilerini çok mutlu ve 
memnun ettiğini ifade ettiler.

Her konu başlığının kendi başına bir kurs 
olması hasebiyle eğitim programına katılmak 

isteyen annelerin devam eden kurslara 
kayıtları devam etmektedir. Belirtilen başlıklar 
altında eğitim almak isteyen annelerimiz, İlçe 
Sosyal Politikalar Birimine veya İlçe Şehit, 
Gazi ve Yetim Komisyonu Başkanlarına 
ulaşarak kayıtlarını yaptırabilirler.

BAŞAKŞEHİR 

BEYOĞLU

ESENLER FATİH

BEŞİKTAŞ

EYÜP

GÜNGÖREN



3 Aralık Dünya Engelliler günü 
Esenler Kültür Merkezinde İlçe 
Başkanlığımız tarafından düzenlenen 
eğlence programı ile kutlandı.

Programa Esenler Belediye Başkanımız 
Mehmet Tevfik Göksu, Esenler İlçe Başkanımız 
Av. Umut Özkan, Esenler Kadın Kolları Başkanı 
Seher Kayrak Güler, sivil toplum örgütü 
temsilcileri ile engelliler ve aileleri katılım 

sağladı. Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu 
yaptığı konuşmada; “İnsanlar doğuştan ya da sonradan 
çeşitli sebeplerle engelli olabilirler. Hiçbir engelin seçim 
olmadığı ve her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu 
gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Onların hayatlarını 
normal bir şekilde sürdürmeleri toplumsal duyarlılığın 
oluşmasıyla mümkündür. Eğitim hizmetlerinden evde 
bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine 
varıncaya kadar pek çok hususta engelli kardeşlerimizin 
sorunlarına çözüm olmak, toplumla bütünleşmelerini, 
işgücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını 
sağlamak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
riyasetinde özveriyle çalıştık. Tüm engelli kardeşlerimin “3 
Aralık Dünya Engelliler Günü”nü kutluyor, hepsine, Cenab-ı 
Allah’tan huzur, mutluluk ve esenlik dolu yıllar diliyorum. 
’’dedi.

AK Parti Esenler İlçe Başkanımız Av. Umut Özkan 
ise konuşmasında; “3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm 
dünyada engelliler ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına 
ve onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına 
vesile olsun. Bütün engellerin sevgi, saygı, empati ve 
dayanışmayla aşılacağına inanıyorum. Bu bağlamda da 
engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta aktif biçimde yer 
alabilen bağımsız bireyler olmaları için özveriyle çalışıyoruz. 
AK Parti ailesi olarak engellilere yönelik her alanda pozitif 
ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. Engelli insanlarımızın 
hayata katılımı konusunda yapılan çalışmalar, engelli 
kardeşlerimize karşı hassasiyetimizin bir göstergesidir. 
Bunu sadece görevimiz olduğu için değil, insana düşen bir 
sorumluluk olduğunu için de yapıyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından ikramlar yapıldı. Müzik eşliğinde 
düzenlenen eğlencede tüm engelli kardeşlerimiz şarkılarla, 
türkülerle güzel bir gün geçirdiler. 
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ENGEL 
TANIMAYAN 
KIYMETLİ 
YÜREKLERLE 
ENGELSİZ 
EĞLENCE 
PROGRAMI

SU
LTANGAZİ ESENLER 



Eyüpsultan ilçe 
teşkilatımız 
mahallelerimizde 
vatandaşlarımızla 
buluşmaya devam 

ediyor. Bu kapsamda Rami 
Cuma mahallemizdeki 
esmek kursiyerlerimizi 
ziyaret ettik. Güzeltepe 
mahallemizde 
gençlerimizle ev sohbeti 
gerçekleştirdik. Göktürk 
mahallemizde ise hane 
ve seçmen ziyaretlerimiz 
gerçekleştirildi. Ayrıca 
Dünya Türk Kahvesi 
Günü’nü Pierloti tepesinde 
gençlerimiz ile birlikte 
kutladık.
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MAHALLELERİMİZDE 
BULUŞMALARIMIZ 
DEVAM EDİYOR

SU
LTANGAZİ EYÜPSULTAN



AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığımız 
seçmen ziyaretlerine devam ediyor. 
Teşkilatımızla birlikte Sarıyer’imizin 
sokaklarında, milletimizle beraberiz. 

Esnafımızı, sanayicimizi, işçilerimizi iş yerlerinde 
ziyaret ederek sorunlarını dinliyor, talep ve 
önerilerini not ediyoruz. Seçmenlerimizi evlerinde 
ziyaret ederek hatırlarını soruyoruz. 
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YEMİNLİYİZ HİZMET 
ETMEYE, YEMİNLİYİZ 
GÖNÜLLERİ FETHETMEYE

SU
LTANGAZİ SARIYER
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İlçemizde Cuma günlerimizin vazgeçilmezi 
haline gelen sabah namazının ardından 
camilerimizin uygun alanlarında yapılan 
kahvaltının bereketi, huzuru mahalle 

sakinlerimizle ayrı bir gönül bağı kurmamıza 
vesile oluyor. İlçe Başkanımız Selami Delibalta 
öncünlüğünde, Belediye Başkanımız Ömer Arısoy’un 
ve teşkilatımızında katılımıyla, bugüne kadar 
Telsiz Mahallemizde Batı Trakya Cami, Nuripaşa 
Mahallemizde Ulu Cami, Gökalp Mahallemizde 
Yenidoğan Cami, Seyitnizam Mahallemizde Dutluk 
Cami ve Yeşiltepe Mahallemizde Taş Cami olmak üzere 
programımızı gerçekleştirdik. Her Cuma bir başka bir 
camimizde mahalle sakinlerimizle buluşmaya, gönül 
bağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. 

SEÇMEN ZİYARETLERİNE DEVAM

GÖNÜL BİRLİĞİMİZİN ADRESİ 
GELENEKSEL CUMA KAHVALTIMIZ

Şişli İlçe teşkilatımız İlçe Başkanımız Gökhan Yüksel öncülüğünde gece 
gündüz demeden mahallelerimizde seçmenlerimizi ziyaret etmeye 
devam ediyor. Teşkilat mensuplarımızla birlikte kapı kapı dolaşarak 
vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın 

ve İl Başkanımızın selamlarını ileterek hasbihal ediyoruz.

Zeytinburnu İlçe 
Başkanlığımızın 
geleneksel 
hale getirdiği Cuma 
sabah namazı sonrası 
cami cemaatiyle 
yapılan kahvaltı 
programımızı her hafta 
ayrı bir camimizde 
gerçekleştirmeye 
devam ediyoruz.

SU
LTANGAZİ ŞİŞLİ

SU
LTANGAZİ ZEYTİNBURNU



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, ATO Congresium’da 
düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) 28. Olağan 

Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın konuşmasından 

satır başları:
Türkiye İşverenler Sendikamız TİSK’in 28. 

genel kurulunun ülkemiz, çalışma hayatımız 
ve işverenlerimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, 
büyümesine yaptıkları katkılar için kuruluşundan 
bugüne TİSK bünyesinde gayret göstermiş 

herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin küresel 
Covid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı gibi zorlu 
sınamalardan geçtiği bir dönemde bu görevi 
layıkıyla yerine getiren Özgür Burak Akkol ve 
yönetim kurulu üyelerine şahsım milletim adına 
teşekkür ediyorum.

Genel kurulumuzda güven tazeleyecek olan 
TİSK yönetimine bundan sonraki çalışmalarında 
başarılar temenni ediyorum. Hepimizin malumu 
olduğu üzere işçi işveren kesimi arasındaki diyalog 
güçlü olmadığı, ilişkiler sağlıklı yürümediği zaman 
sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. 
Çünkü çalışma hayatının bir tarafında işçiler, diğer 

tarafında işverenler bulunmakta, devlet de her 
iki tarafın beklentilerini ve çıkarlarını gözeten bir 
konumla bu denklemde yerini almaktadır.

 “TÜRKİYE, BÖLGESEL 
VE KÜRESEL LİDERLİK 
SEVİYESİNE ULAŞTI”

Geçtiğimiz 20 yılda gerçekleştirdiğimiz asırlara 
bedel demokrasi ve kalkınma atılımları hayatın her 
alanı gibi ekonomide de tarihi dönüşümlere yol 
açmıştır. Türkiye’nin ekonominin tüm alanlarındaki 
ölçeği küresel rekabet gücünün bir ifadesi olarak 
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O TERÖRİST DOSTLARINIZA SÖYLEYİN

KOBANİ BİTTİ!
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, ATO 
Congresium’da düzenlenen 
Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) 28. 
Olağan Genel Kurulu’nda 
açıklamalarda bulundu. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan 
konuşmasında, “Terörist 
dostlarınıza söyleyin Türkiye 
artık onlar için bereketli bir 
yer değil. Türkiye’ye girdikleri 
an burada boğulacak. Kobani 
bitti... İdlib’de, Kobani’de 
bütün buralarda gereken 
tedbirlerimiz neyse her an 
alıyoruz, aldık ve bundan 
sonra da alacağız.” ifadelerini 
kullandı.



 www.akpartiistanbul.com                 

GÜNDEM 25
fevkalade yükselmiş, büyümüştür. Makroekonomik 
göstergeleri, ülkemizin hangi alanlarda üç kat, 
beş kat, on kat büyüdüğünü sizler zaten yakından 
takip ediyorsunuz. Burada dikkat çekmek 
istediğim husus Türkiye’nin bilhassa son 10 yılda 
maruz kaldığı siyasi ve ekonomik engellemelere, 
tuzaklara, saldırılara rağmen bölgesel ve küresel 
liderlik seviyesine ulaşmasıdır. Asıl hedeflerimize 
yönelmek için daha büyük atılımlar yapmaya 
hazırlandığımız bir dönemde ardı ardına 
yaşadığımız hadiselerin hepsinin de gerisinde 
ülkemizi belirli bir çizginin altında tutma niyeti 
vardır.

 “TÜRKİYE, DÜNYADA 
BÜYÜYEN ÜLKELER 
SIRALAMASINDA İLK 3, İLK 5 
ARASINDA YERİNİ ALIYOR”

İş dünyamızda, vatandaşlarımız da müsterih 
olsunlar, vesayete, darbecilere, terör örgütlerine, 
ekonomik tetikçilere karşı verdiğimiz mücadele 
asla boşa gitmemiştir. 20 yıl önce Doğu’nun 
Güneydoğu’nun halini düşünün. Terörden 
aman alabiliyor muyduk? Yatırımlar Doğu’da 
Güneydoğu’da devam ediyor muydu? Ama 
şimdi Doğu’da Güneydoğu’da yatırımlarımız 
elhamdülillah devam ediyor. Oralarda istihdam, 
yatırımla beraber arttı, üretim arttı, ihracat arttı, 
cari fazla yoluyla da büyüme hamdolsun başladı. 
Şimdi artık Türkiye dünyada büyüyen ülkeler 
sıralamasında ilk 3, ilk 5 arasında yerini alıyor. Ama 
kimse Türkiye’nin bu büyümesine bakmıyor. Hala 
onlar başka yerlerde geziyorlar. Biz ise ülkemizin 
asırlık demokrasi ve kalkınma hikayesindeki kısır 
döngüyü kırmayı hamdolsun başardık.

Artık siyasette, ekonomide, diplomatik ve 
askeri stratejilerinde kendi kararlarını kendi veren, 
kendi alt yapısını kendi oluşturan, kendi hedeflerini 
kendi belirleyen bir Türkiye var. Bizim kaderimiz 
artık birilerinin elinde değil, artık kaderimizi 
milletimizin kendisi belirliyor. Bugün ülke olarak 
Balkanlar’dan Afrika’ya, Orta Asya’dan Güney 
Asya’ya kadar geniş bir alanda sözde değil fiilen 
etki sahibi, muhataplarımızla sadece irasyonel 
değil gerçek ilişkiler kurabilen bir konuma 
geldik. Çevremizde siyasi ve insani krizler 
kol gezerken biz güven ve istikrar içinde 
geleceğimize bakabiliyoruz.

“KASIM AYI ENFLASYON 
VERİLERİ İYİLEŞMENİN 
SÜRDÜĞÜNÜ 
GÖSTERİYOR”

Ekonomimizi faiz, kur, enflasyon şer 
üçgeninde teslim alma girişimlerinin 
yol açtığı sıkıntıların da farkındayız. 
Sebeplerini bildiğimiz bu sıkıntıların 
sonuçlarını önce hafifletmek ardından da 
tamamen ortadan kaldırmak için yoğun 

ve kararlı bir çalışma içindeyiz. Dün açıklanan 
kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin sürdüğünü 
gösteriyor. İnşallah yılbaşıyla birlikte bu iyileşme 
hızlanacak. Özellikle önümüzdeki şubat ayından 
itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere 
gelecektir.

 “DÜN TÜRKİYE’Yİ BOĞMAYA 
ÇALIŞANLAR BUGÜN PEK 
ÇOK KONUDA UMUTLARINI 
BİZE BAĞLADIKLARINI İFADE 
EDİYOR”

Güya bizi bunlarla köşeye sıkıştırmaya 
çalışanların hepsi de şu anda bizden çok çok 
kötü durumdalar. Dün Türkiye’yi boğmaya 
çalışanlar bugün pek çok konuda umutlarını bize 
bağladıklarını ifade ediyor. Biz kendi gücümüzle, 
kendi politikalarımızla ayakta kaldığımız, kendi 
hedeflerimize göre yol yürüdüğümüz için 
herkesle konuşmaya, herkesle çalışmaya devam 
ediyoruz. Ama dünyayı yeniden iki kutuplu 
hale getirmek için çatışmaları ve gerilimleri 
sürdürenler ile bunlara tabi olanlar güvenlik ve 
refah düzenlerini tehdit eden acı sınamalardan 

geçiyorlar.   

“2023’TEN İTİBAREN BU 
PROGRAMI ADIM ADIM 
HAYATA GEÇİRMEYE 
BAŞLAYACAĞIZ”
Üstelik biz sadece onca badireyi 
atlatmakla kalmadık Tükiye Yüzyılı 
programı ile Cumhuriyetimizin 100. yılını 
daha büyük bir atılımın miladı haline 
dönüştürme irademizi de tüm dünyaya 
ilan ettik. Bu vizyonun siyasi ve ekonomik 
şekillendirmesini milletimizle ve onun bir 
parçası olan siz değerli kardeşlerimizle 
birlikte yapıcağız. İnşallah 2023’ten 
itibaren bu programı adım adım hayata 
geçirmeye başlayacağız. Hayatının yarım 
asrını siyaset yoluyla milletine hizmete 
adamış, son 20 yılında da Başbakan ve 
Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmiş 
bir kardeşinizim. Hedefim Türkiye Yüzyılı 
vizyonu ile gençlerimize hayallerini hayata 
geçirebilecekleri büyük ve güçlü bir 
Türkiye bırakmaktır. Bunu da başararak 
milletimin hayır duasını aldığımda huzuru 
katle emaneti sahibine teslim edeceğimize 
inanıyorum.
İşverenlerimizden ülkemizin bu tarihi 
dönüm noktasında daha çok yatırım, 
daha çok üretim, daha çok istihdam, daha 
çok ihracat bekliyorum. Cari fazla ile de 
büyümemizi daha fazlasıyla artırmayı 
özellikle hedefliyoruz. Asgari ücret gibi 
konularda işvereni ve devleti ile gereken 
fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın 
haklarını, hukuklarını, refahlarını ne kadar 
iyi korursak bu ortak hedeflerimize o 
derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz. Şu 
anda masada zaten bu konularımız var. 
Onları da süratle bitireceğiz



Bu yıl 6’ncısı düzenlenen TRT 
World Forum, 35 ülkeden 100’ü 
aşkın uluslararası tanınırlığa sahip 
konuşmacının katılımıyla ‘Geleceği 

Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar’ 
temasıyla gerçekleştirildi. Şişli’deki bir otelde 
gerçekleşen forum, Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Foruma Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
yanı sıra Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile farklı 
ülkelerden akademisyenler, gazeteciler, politika 

belirleyicileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri 
yer aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir 
Zelenski de foruma, bağlantı ile katıldı.

İşte Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
açıklamalarından önemli satırbaşları:

Dünyanın 34 farklı ülkesinden güzel 
İstanbulumuza hoş geldiniz. 6.’ncısı tertiplenen 
formu küresel çapta insani, diplomatik etkileşim 
için önemli bir platform haline geldiğini görüyoruz. 
Burada yapılan tartışmalar iletişim sektöründe 
faaliyet gösterenler yanında ülkeyi yönetme 
sorumluluğu taşıyan siyasetçiler için de ufuk açıcı 
oluyor. TRT bu tür platformları vasıtasıyla iletişim 

mecralarında kalıcı izler bırakan milli yayıncılık 
kuruluşumuzdur. Amacımız tüm dünyada, iyinin 
doğrunun hakikatın sözcülüğünü yapmaktır. 

 TÜRKİYE, DİZİ İHRACATINDA 
DÜNYADA İKİNCİ SIRADA

Son yıllarda her alanda olduğu gibi yayıncılık 
konusunda da ciddi mesafe aldık. Bir dönem 
yabancı dizilerin istilasına uğrayan ülkemiz 
bugün dünya çapında sinema, dizi, belgesel 
programlarına imza atıyor. İstanbul tabii ve tarihi 
güzellikleriyle değil, Film ve dizileriyle de küresel 
çekim merkezi haline gelmiştir. Bugün Türkiye dizi 
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BİZE KALKIP 
KİMSE HESAP 
SORAMAZ

 Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 

düzenlenen TRT World 
Forum’da konuştu. Erdoğan, 

tahıl krizini çözmek amacıyla 
Rusya Devlet Başkanı Putin 
ve Ukrayna Devlet Başkanı 

Zelenski ile görüşeceğini 
açıkaldı. “Türkiye’nin 
mücadele ettiği terör 

örgütlerine gizli açık destek 
veren bir Avrupa ile ortak 
gelecek hayli kurmamızın 
zor olduğu açıktır” diyen 

Erdoğan, “Binlerce 
TIR silah ve mühimmat 

Suriye’nin kuzeyindeki terör 
örgütlerine gönderilmiştir. 

Gönderen ülke NATO’da 
beraber olduğumuz ülke... 

Teröristlerle verdiğimiz 
mücadelede bize kalkıp 

kimse hesap soramaz” dedi.
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ihracatında dünyada ikinci sıraya yükselmiştir.
Toplam 150 ülke, 600 milyon kişiye ulaşan 

izleyici sayısıyla Türk dizileri Türkiye’nin doğru 
tanıtımında önemli rol oynuyor. Bu gelişme 
turizm rakamlarını da olumlu etkiliyor. Her yıl 
ülkemizi ziyaret eden 50 milyon insanın önemli 
bir bölümünü Türk dizilerinden etkilenenler 
oluşturuyor.  

Türkiye’nin Türkiye’den daha büyük olduğu 
gerçeğine her yurtdışı ziyaretimizde bir kez daha 
şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah 
Türkiye Yüzyılı’nın yayıncılık ayağını sizlerle birlikte 
inşa edecek, TRT’yi daha da küreselbir marka 
haline dönüştüreceğiz. 

DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL 
EDECEK BİR BARIŞ 
DİPLOMASİSİNE İMZA ATTIK

Artık hiç kimsenin dünyanın herhangi bir 
yerindeki sorunu görmezden gelme lüksü yoktur. 

İnsanlığını ortak geleceği için herkes elini taşın 
altına koymalıdır. Biz bölgesel meselelerde 
üzerimize düşen sorumluluğu samimi şekilde 
yerine getirmeye çalışıyoruz.

Covid-19 sürecinde kendi vatandaşlarımıza 
en iyi hizmetleri sunarken, salgınla mücadele 
çabalarına güçlü destek verdik. Maske, 
tıbbi donanım, aşı gibi her türlü malzemeyi 
dostlarımızla paylaştık. Salgın sürecinde 
ortaya çıkan manzara insanlık için umut verici 
olmamıştır. Rusya - Ukrayna savaşı yol açtığı 
ağır can kayıplarının yanında bölge ve dünya 
için çok ciddi insani, ekonomik, politik maliyetler 
oluşturdu. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni 
olmaz ilkesiyle yoğun bir diplomasi trafiği 
yürüttük. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü güçlü 
şekilde savunurken Rusya’ya yönelik akıl dışı 
politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de 
karşı çıktık. Gerek şahsımın Rusya ve Ukrayna 
liderleriyle yaptığı görüşmelerle, gerek ilgili 
kurumlarımızın temaslarıyla, dünyaya örnek teşkil 
edecek bir barış diplomasisine imza attık. İstanbul 
süreci, sahadaki gelişmelerle sekteye uğramış 
gibi görünse de halen kalıcı barış için en ideal 
müzakere zemini olma özelliğini koruyor. Rusya ve 
Ukrayna arasındaki esir takası da yine ülkemizin 
arabuluculuğunda gerçekleşti.

TÜRKİYE’NİN MÜCADELE 
ETTİĞİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE 
GİZLİ AÇIK DESTEK VEREN BİR 
AVRUPA İLE ORTAK GELECEK 
HAYLİ KURMAMIZIN ZOR 
OLDUĞU AÇIKTIR

Türkiye Avrupa’nın karşı karşıya olduğu 
meselelerin çözümünde de kilit rol oynama 
potansiyeline sahiptir. Bunun için önce 
Avrupa’nın diplomatik ve ekonomik ilişkilerden 
terörle mücadeleye kadar her konuda ülkemize 
yaklaşımını müttefiklik ve ortaklık ruhuna uygun 
şekilde değiştirmesi gerekiyor.

Türkiye’nin mücadele ettiği terör örgütlerine 
gizli açık destek veren teröristleri himaye eden, 
tarafı olduğu her meselede, karşısında yer alan bir 
Avrupa ile ortak bir gelecek hayali kurmamızın zor 
olduğu açıktır. Avrupa Birliği tam üyeliği sürecinde 
maruz kaldığımız aleni haksızlıkları, uygulanan 
örtülü ambargoları bize uygulanan örtülü 
ambargoları, insani meselelerin şantaj meselesi 
haline getirilmesi gibi nice sorunları saymıyorum 
bile.

TERÖRİSTLERLE VERDİĞİMİZ 
MÜCADELEDE BİZE KALKIP 
KİMSE HESAP SORAMAZ

Binlerce TIR silah, mühimmat, araç, gereç, 
ülkemin güneyinde Suriye’nin kuzeyindeki terör 
örgütlerine gönderilmiştir.Bunu gönderen ülke 
bakıyorsunuz NATO’da beraber olduğumuz ülke. 
NATO’da beraberiz de bu terör örgütlerine bunca 
silah, mühimmat, araç gereci nasıl gönderirsin? 
Yok diyor böyle bir şey. Bütün video yayınlarının 
hepsini kendilerine gösterdik, gösteriyoruz. 
Türkiye’ye bunları anlatamazsınız. Çünkü biz her 
zaman haktan, hakikatten yana, gerçekten yana 
olduk. Bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede 
bize kalkıp kimse hesap soramaz.

DEAŞ’A KARŞI EN AĞIR 
DARBEYİ BİZ VURDUK
Terörün küresel bir tehdit olduğunu, 
mücadelenin de küresel iş birliği içinde 
yapılması gerektiğini her platformda 
ifade ediyoruz. Avrupa başta olmak 
üzere dünyanın en büyük tehdit gördüğü 
DEAŞ’a karşı en ağır darbeyi biz vurduk. 
Bu görüşümüzü sahada fiilen ispatladık. 
Bugün benim diyen ülkeler acaba DEAŞ’la 
herhangi bir mücadele veriyor mu? Bütün 
bunlarla mücadeleyi veren ülke biziz. 
Sınırlarımızın güvenliği için başlattığımız 
harekatları kimseden destek alamasak 
da yürütecek ve sonuçlandıracak güce, 
imkana kararlığa sahip olduğumuzu 
herkese gösterdik.İnşallah siyasi, 
diplomatik, ekonomik, etkinliğimizi 
artırarak savunma sanayi başta olmak 
üzere her alanda hedeflerimize ulaşarak 
konumumuzu daha da ileri taşıyacağız. 
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İTHAL DANIŞMANLARLA 
YÜRÜMEDİK BİZ BU YOLLARDA

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Biz 
milletimize karşı daima hasbi 
olduk. İthal danışmanlarla 
yürümedik biz bu yollarda. 
Siz varsınız yeter. Nedir o ithal 
danışmanlar falan. Geç o işleri 
geç. Gözümüzde kalbimiz de 
hep millete baktı. Türkiye’yi 
bölgesinde ve dünyada 
dikkatle takip edilen sözüne 
kulak verilen ülke haline 
getirdik” dedi.  

 Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Samsun’da toplam 
yatırım bedeli 5 milyar 880 
milyon lira olan tesislerin açılışını 
gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız 

Erdoğan muhalefete yönelik olarak “ İthal 
danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. 
Siz varsınız yeter. Nedir o ithal danışmanlar 
falan. Geç o işleri geç. Gözümüzde 
kalbimiz de hep millete baktı. Türkiye’yi 
bölgesinde ve dünyada dikkatle takip edilen 
sözüne kulak verilen ülke haline getirdik” 
değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
açıklamaları şöyle:

Gençler ben de sizin yanınızdayım. En 
son Eylül ayında Teknofest için geldiğimiz 
Samsun’a birkaç ay ayrılığa rağmen hasret 
kaldık. Şu ihtişama bak. Resmi rakam 100 
bini yakaladı. Havalimanından bu yana cadde 
boyu Samsunlu kardeşlerimizle el ele gönül 
gönüleydik. Samsun bir başka coşkuluydu. 
799 derslik, 9 atölye, 400 kişilik pansiyondan 
oluşan 66 ayrı projeyi bugün resmen hizmete 
açıyoruz. 213 milyon liralık yatırımların resmi 
açılışını bugün yapıyoruz. Özdemir Bayraktar 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi başta 
olmak üzere 60 milyon liralık projenin açılışını 
bugün yapıyoruz.
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 “BUNLARIN İNLERİNE 
GİRECEĞİZ, İNLERİNE”

Milli mücadelenin ilk adımının 
şehri Samsun istikbal ve istiklalin 
de kıymetini en iyi bilen şehrimizdir. 
Ülkemizin yönetimini üstlendiğimiz 
20 yıl boyunca da sayısız örneğiyle 
mücadele içinde yer aldık. 
Teröristlerden ekonomik tetikçilere 
kadar her çeşidinden tetikçilere karşı 
milletin bekasını savunduk. Amaç 
Türkiye’yi yeniden inşa edilen küresel 
siyasi ve ekonomik düzenin dışında 
bırakmaktı. Yeri geldi sinsi oyunlarla 
asırlık yurtlarımızı bizden kopardılar, 
kayıplarımızın acısıyla bizi iki büklüm 
ettiler, içimizdeki tetikçilerini üzerimize 
saldılar, terör örgütleri üzerinden 
terbiye edilmeye çalışıldık. Ama biz 
bunların hiçbirini yutmadık. Gabar’da, 
Cudi’de, Tendürek’te, Bestler Deresi’nde 
bunları çökerttik mi? Bunların inlerine 
gireceğiz, inlerine. Girdik, şimdi bu 
parlamentomuzda terör örgütünün 
uzantıları var. Bu uzantıları da 2023’te 
hep birlikte temizlemeye hazır mıyız?

“ÜZERİMİZE OYNAN 
SENARYOLARI BİRER 
BİRER YIRTIP ÇÖPE 
ATTIK”

6’lı masayı hep birlikte 
çökerteceğinize inanıyorum. Her 
acının bize hem insani, hem ekonomik 
maliyeti oldu. Kalkınma yarışına 
başladığımız kimi ülkeler alıp başını 
giderken biz geri kalmışlığa mahkum 
edildik. Bu faturaların ağır yükü altında 
beli bükülmüş Türkiye vardı. Bir yandan 
tarihimizin en büyük demokrasi 
ve kalkınma hamlesini başlatırken 
üzerimize oynan senaryoları birer birer 
yırtıp çöpe attık. 81 vilayet ve 85 milyon 
vatandaşla her alanda dünyanın birinci 
ligine çıkaracak eser ve hizmetlere 
kavuşturduk. Asırlık sorunları çözmekle 
kalmadık. Gelişmiş ülkelerin gıptayla 
baktığı hizmet altyapısı kurduk. Şimdi 
Türkiye farklı bir ülke, Türkiye emir 
alan değil, emir veren bir ülke. Her 
küresel kriz ülkemizin sahip olduğu 
gücün daha fazla anlaşılmasını kılıyor. 
Dünyanın dört bir yanına ürettiğimiz 
aşıları biz gönderdik. Çünkü biz veren 
eldik, veren el alan elden hayırlıdır. 
Küresel Emtia ve tedarikte üretim 
altyapımızın gücünü gördük. İstihdam 
kapasitemizin gücünü gördük. Enerji 
krizinde imkanlarımızın gücünü gördük.

“NEDİR O İTHAL 
DANIŞMANLAR FALAN”
Türkiye Yüzyılı için hazır mıyız? 
2023’e kadar hep birlikte gece gündüz 
çalışacağız. Hanımlar Türkiye Yüzyılı 
için hazır mıyız? Sizlerden de seçime 
kadar girmedik ev, kazanmadık gönül 
bırakmamanızı diliyorum. Unutmayın 
kale içeriden fethedilir. Ne demek 
bu, kalenin içinde kim var, hanım var, 
bayanlar var. Bayanlarla bu işi bitirdik mi 
2023 bitmiştir. Samsun 103 yıl önce milli 
mücadele yaptığı gibi Türkiye Yüzyılı’nın 
müjdecisi olacaktır. Yarım asrı bulan 
siyasi hayatımızı hep milletin içinde ona 
hizmet etmekle geçti. Bu kardeşiniz 50 
yıldır siyasetin içinde sadece halkı ile 
yürüdü. Biz milletimize karşı daima hasbi 
olduk. İthal danışmanlarla yürümedik 
biz bu yollarda. Siz varsınız yeter. Nedir 
o ithal danışmanlar falan. Geç o işleri 
geç. Gözümüzde kalbimiz de hep 
millete baktı. Türkiye’yi bölgesinde ve 
dünyada dikkatle takip edilen sözüne 

kulak verilen ülke haline getirdik. Rusya-
Ukrayna savaşı, kim var ortada Türkiye 
var. Tahıl koridorunu biz açtık. Tüm 
dünyaya oradan tahıl gönderiyoruz. 
Yarın Putin ve Zelenski ile görüşüp daha 
neler yapabiliriz, bunları konuşacağım. 
Biz dünya ile beraberiz. İthal ürünlerle 
değil. Unutmayın ülkelerin tarihlerinde 
her seçim bir yol ayrımıdır. 15 seçimdir 
milletimiz bizi açık ara birinci yaparak 
iradesini güçlü Türkiye’den yana 
kullandı. Ülkemize kazandırdığımız 
eser ve hizmetleri vazifemizin gereği 
olarak görüyoruz. Söz verip de 
yapamadıklarımızın peşinden koşuyoruz. 
Türkiye’yi 20 yılda 3 kat büyütmüş 
olmayı yeterli bulmuyor en kısa sürede 2 
kat daha büyüterek dünyanın en büyük 
10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz. 
Yerli ve milli otomobilimiz Togg gibi, 
tıpkı Yusufeli Barajı gibi, 500 bin konut 
projesi gibi çok daha fazlasını yapmayı 
hedefliyoruz. Samsun’u spor tesisleriyle 
buluşturan kim? Üniversite ile buluşturan 
kim? Çalıştık, ürettik Samsun’u buralara 
getirdik.
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İTHAL ELEMANLARINI AL

İşte Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
açıklamalarından satır başları:

Samsun’un her alanda artan başarılarıyla 
iftihar ediyoruz. Teknofest Karadeniz’in yankıları 

halen sürüyor. Yıllardır gurur örselenen bu asil milletin 
evlatları azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını 
gösteriyor. Teknofest gençliği gümbür gümbür geliyor.
Türkiye teknolojiyi sadece tüketen değil tasarlayan, 
üreten ve ihraç eden güce dönüşüyor. Savunma sanayi 
başta pek çok alanda ülkemizin yakaladığı başarıyı 
dost düşman kabul ediyor. Tasarım merkezlerimizle, 92 
teknoparkımızla teknolojiye dair ne varsa her alanda 
varlığımızı hissettiriyoruz. Muhalefetin ülkemizin geldiği 

BAYKAR’A GİT
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
“Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023’e” programında 
açıklamalarda bulundu. “Yabancı ekonomi 
komiserinin konuşmasını, ‘Millet teknoloji görsün’ diye 
pazarlamak komiklik değil, cahillik alametidir” diyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “İthal elemanlarını al 
yanına Baykar’a git, Baykar’ı görün. Bakalım bu ithal 
elemanların beyinleri ne kadar çalışıyor, gelsinler orada 
görsünler” ifadelerini kullandı.



seviyeden habersiz olduğunu görüyoruz.
Çocukların bile yaptığı işi Teknoloji devi 

sananlar milletini de tanımıyor demektir. 
CHP’nin başındaki zat’a Teknofest’e yaptığı 
kısa ziyaret faydalı olmamış. Vizyon 
toplantısına gelmeye tenezzül etmeyen 
yabancı ekonomi komiserinin konuşmasını, 
‘millet teknoloji görsün’ diye pazarlamak 
komiklik değil, cahillik alametidir. İthal 
danışmanlarını da yanına alarak en azından 
TOGG’un üretim üssünü ziyaret etmesini 
tavsiye ediyorum. Bu zavallı ülkesini ne 
sanıyor. Önce TOGG’u ziyaret etmek istediğini 
yönetim kurulu başkanına söylüyor. Ben de 
kendisine ‘Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nı yanına 
alacaksın’ dedim. ‘Bakan gelecekse gelmem’ 
demiş. Bu ne demektir. Danışıklı dövüşten 
yana. Samimiysen buyur yanındaki ithal 
danışmanları da al gelsinler. Teknoloji bildiğini 
sandığın elemanlar ne kadar beyinleri çalışıyor, 
gelsin görsünler.

“KENDİNİ BİLMEYEN 
DÜNYAYA KENDİNİ 
TANITABİLİR Mİ?”

İthal elemanlarını al yanına Baykar’a git, 
Baykar’ı görün. Şimdi de yenisi geliyor. İnşallah 
Kızıl Elma’yı görsünler. Bir ay içerisinde 
Kızıl Elma’da havalanırsa, olay farklı bir yere 
gitmiş olacak. Bu bir komplekstir. Aşağılık 
kompleksi. Kendini bilmeyen dünyaya 
kendini tanıtabilir mi? Bunların dünyada 
neyi nasıl yöneteceğinden haberi yok. 
Yetkin olmadığı halde İngiltere’deki lobilerle 
görüşmeyi eleştiren sen kendin gidip Londra 
piyasalarında dolaşıyorsun. Benim milletim 
bundan sonra da yol vermeyecektir. Samsun’a 
gelmesini tavsiye ederdim. Tesisleri görsün, 
kendisini güncellesin. Türkiye’ye yabancıların 
gözüyle bakmayı bırakır. Arkası karanlık ithal 
danışmanlardan medet ummak yerine bu 
toprağın yetiştirdiği değerlerden ilham alır.

“IMF’DEN PARA ALACAKMIŞ, 
BİZ TÜM İPLERİ KOPARDIK”

Aziz milletimiz sandık önüne konduğunda 
bunun hesabını yapacak. Muhalefetin cehalet 
ve gafletle açıklanamayacak söylemleri faşist 
zihniyeti deşifre etmektedir. CHP kodlarında 
zaten olan çarpık bakış açısı masadaki 
ortaklarına sirayet etmiştir. CHP’nin tek 
vaadi Türkiye’yi vesayetle kavgadan darbe 
girişimine kadar nice mücadele verdiğimiz eski 
günlere döndürmektir. Gençlerimizin adalet 
hak hassasiyetleri güçlüdür. Net söylüyorum, 
bunlar bizim gençliğimizde milleti de 
tanımadılar, tanıyacak kapasitelerinin olduğuna 
inanmıyorum. Bildiği tek şey var. IMF’den 
para alacaklarmış. Biz ise IMF’den tüm ipleri 

kopardık. Dedik paranı al çek git. Şu an 6’lı 
masada olan bir tanesi, Davos’tayız ‘Bir daha 
gelmeyeceğim’ dedim. IMF başındaki adamla 
oturduk konuşuyoruz. Dedim, ‘Sizin bize 
siyasette yön verme hakkınız yok. Alacağınız 
neyse taksit taksit alıyorsunuz bitti. Türkiye’yi 
yöneten benim’ dedim. 2013 son ödemeleri 
yaptık. İşi bitirdik. Ondan sonra bizim IMF 
ile bağlantımız kalmadı. Bizden sonra hala 
bunlar otel lobilerinde CHP’den İP’ten bir 
tanesi IMF’nin gönderdiği kişilerle görüşme 
yaptılar gizli olarak. ‘Ne var, yaparız’ dediler. 
Bu millet ipini IMF’ye verenlere siyasette yer 
vermez. Çünkü bu baronlar IMF ile ortak 
çalışanlardır. Paraları buradan getiriyorlar. 
Söyledikleri isimlerden biri Paşinyan’ın 

danışmanı. Ermenistan şu an eridi bitti. Şimdi 
Türkiye’de bu millet AK Parti’den iradeyi alıp 
size vereceğini mi zannediyorsunuz.

“CHP’NİN SİYASETİNDE 
MİLLET YOKTUR”

Ülkemiz Hans’ın elinde değil, Ayşe 
ve Fatma’nın elinde yükseliyor. Bunlar 
varken senin ne işin var oralarda. CHP ve 
yoldaşlarının siyasetinde millet yoktur. Bu 
yapı sadece Türkiye’nin büyümesinin önüne 
geçmek için kurulmuş sunu bir ittifaktır. Kendi 
meselelerini çözemeyen acizler topluluğunun 
ülkenin sorunlarını çözmesi ham bir hayaldir.
Perişan halleriyle seçime kadar gidebilirler mi 
bilmiyoruz.
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BAYKAR’A GİT

“BİZE KİBİR YAKIŞMAZ, TEVAZU EHLİ OLACAĞIZ”
Ben milletimin nabzını okuyorum. Her gittiğimiz yerde gümbür gümbür herkes 
2023’e hazırlanıyor. CHP ve yancılarının birlikteliği devletin imkanlarını bölüşme 
üzerine kurulu bir paravan şirket gibidir. Bazen diyorlar, başbakanlık verecek, 
yardımcılık verecek. Şaşırdılar. Masanın altında dışında kalan var. Onların durumu ne 
olacak. Bizim Cumhur İttifakı olarak öyle bir derdimiz yok. Bunların yağma ittifakı, 
milletimize güven vermez. Fotoğrafa bakınca ülkemiz adına üzüldük. Anlaşılan 
o ki seçimde kendimizle yarışacağız. Her seçim öncesi terör örgütleriyle sosyal 
medyasıyla sokak dedikodularıyla linç kampanyaları yapılmıştır. Son günlerde 
yaşanan hadiseler bunlarla fazlasıyla karşılaşacağımızı gösteriyor. Bize gurur, kibir 
yakışmaz. Tevazu ehli olacağız. Muhalefetin yalan ve iftiralarına en etkili cevap sahada 
verdiğimiz cevaptır.
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Cumhurbaşkanımız Erdoğan Turkuvaz Medya Merkezi’nde 
düzenlenen 2023 Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan mesajında, “Türkiye olarak son 
20 yılda hayata geçirdiğimiz sağlam altyapıyla bu sıkıntılı 
dönemi rahat geçiren ülkelerden birisiyiz.” ifadelerini 
kullanırken, “Enflasyonun boynunu kıracağız.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

“BU SIKINTILI DÖNEMİ NİSPETEN  
RAHAT GEÇİREN ÜLKELERDEN BİRİYİZ”

Dünyamız son 3 yıldır salgınla başlayan, ardından sıcak çatışmalar 
ve bölgesel gerilimlerle daha da çetrefilleşen sancılı bir süreçten geçiyor. Son 
yılların en yüksek rakamlarına ulaşan enerji, gıda ve hammadde fiyatları ile 
buna bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon sorunu, hiçbir ayrım gözetmeden tüm 
ekonomileri zorluyor. Öte yandan faizleri artırarak enflasyonu düşürme üzerine 
kurulu klasik yöntemlerin şimdiye kadar beklentiyi karşılamadığını görüyoruz. 
Bu tarz politikalarla enflasyonu dizginlemeye çalışan pek çok ekonomi, bugün 
hayat pahalılığı yanında istihdam kayıplarıyla da mücadele ediyor.

Türkiye olarak son 20 yılda hayata geçirdiğimiz sağlam altyapıyla birlikte 
üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi 
modelimiz sayesinde hamdolsun bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren 
ülkelerden biriyiz.

“İHRACATIMIZ 300 MİLYAR DOLAR EŞİĞİNE 
DOĞRU YAKLAŞIYOR”

İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine doğru yaklaşıyor. 
Organize sanayi bölgelerimiz, fabrikalarımız, imalat tesislerimiz harıl harıl 
çalışıyor. Yollarımız ve otobanlarımız ülkemizden Avrupa, Asya ve Ortadoğu’ya 
yük taşıyan tırlar ve kamyonlarla dolu.

Salgının en çok vurduğu turizm sektöründe, zararlarımızı telafi etmenin 
ötesine de geçerek farklı bir ivme yakaladık. İşgücüne katılım oranımız 
artmasına rağmen istihdama ilk kez 31 milyon sınırını aşma başarısı gösterdik. 
Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz olan Togg’un üretim tesisinin açılışını 
Cumhuriyetimizin 99. yılında büyük bir gururla gerçekleştirdik. Dünyanın en 
büyük beşinci barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin açılışıyla 
enerji hamlemizi bir adım öteye taşıdık. dağladı!

Karadeniz’de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı 
vatandaşlarımızın emrine verme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Avrupa 
ve Amerika dahil herkesin gündemini meşgul eden hayat pahalılığı ve enflasyon 
meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle 
inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyon boynunu kırmış olacağız.

 

ENFLASYONUN 
BOYNUNU 
KIRACAĞIZ



Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Rus enerji şirketi 
GAZPROM’un başkanı 
Aleksey Miller ile bir araya 
geldi. Görüşmede Rus 
gazının Türkiye’ye arzı ile 
ilgili konuların yanı sıra 
Türkiye’de gaz merkezi 
oluşturma olasılıkları ele 
alındı.

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Rus enerji 
şirketi GAZPROM’un başkanı 
Aleksey Miller ile biraraya 
geldi. Görüşmede Rus gazının 

Türkiye’ye arzı ile ilgili konuların yanı 
sıra Türkiye’de gaz merkezi oluşturma 
olasılıkları ele alındı.

BAKAN DÖNMEZ İLE DE 
GÖRÜŞTÜLER

Ziyaret kapsamında Miller ile 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez de bir araya geldi.

PUTİN: TÜRKİYE’DE 
DOĞAL GAZ 
DAĞITIM MERKEZİNİ 
OLUŞTURMAYA 
HAZIRIZ

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 
hem geçen yıl hem de bu yıl arttığına 
dikkati çeken Rusya Devlet Başkanı 
Putin, Rusya’dan Türkiye’ye doğal gaz 
ve hidrokarbon sevkiyatlarının “eksiksiz” 

yapıldığını belirtmişti.
Putin, “Türkiye üzerinden Avrupa 

ülkelerine gaz sevkiyatı yapıyoruz. 
Türkiye, Avrupa Birliği’ne gaz sağlamanın 
en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı.” 
demişti.

Bunun, Erdoğan’ın TürkAkım 
doğal gaz boru hattıyla ilgili yaklaşımı 
sayesinde gerçekleştiğini vurgulayan 
Putin, bu hattın Rus topraklarındaki 
kısmının patlatılması yönünde girişimlerin 
olduğunu söylemişti. Putin, Türkiye’de 
doğal gaz dağıtım merkezini oluşturmaya 
hazır olduklarını dile getirerek, “Bu 
merkez, sadece gaz sevkiyat için değil, 
fiyatının belirlenmesi için bir platform 
olabilir çünkü fiyatlandırma konusu 
çok önemlidir. Fiyatlar bugün uçuk 
durumda. Fiyatları, siyasallaştırmadan 
piyasa seviyesinde düzenleyebiliriz.” 
ifadelerini kullanmıştı.
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GAZPROM BAŞKANI 
MİLLER’İ KABUL ETTİ



AK GENÇLİK 34AKBÜLTEN
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İl Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed 
Cem Çekerek’in yerel yönetim ve kurum 
ziyaretleri devam ediyor. Ziyaretlerinde 
Başkanımız Çekerek’e İl Başkan 

Yardımcılarımız ve İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
eşlik ediyor.

Başkanımız Çekerek bu hafta Aile ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürümüz Ali Fuat Karaman, 
Güngören Belediye Başkanımız Bünyamin Demir 
ve Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken’i 
ziyaret etti.

Başkanımız Çekerek ve ekibinin ziyaretinden 
memnun olduğunu ifade eden Güngören Belediye 
Başkanımız Bünyamin Demir, “Sevgili gençlerimizle 
buluşarak, yüz akımız olan kardeşlerimizle keyifli bir 

sohbet gerçekleştirdik. Gençlerimiz başta olmak 
üzere teşkilat mensuplarımıza çalışmalarında 
kolaylıklar diliyorum” dedi.

Teşkilat mensupları da Demir’e, Güngören’e 
değer katan hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Demir ve Çekerek ziyaretin ardından teşkilat 
üyeleri ile birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi.

Başkanımız Çekerek, Eyüpsultan Belediye 
Başkanımız Deniz Köken’i de ziyaret etti. 
Başkanımız Çekerek ziyaretini sosyal medya 
hesabından “Eyüpsultan Belediye Başkanımız 
Deniz Köken’i ziyaret ettik. Gençlere yönelik 
hizmetleri ve nazik misafirperverliği için Kıymetli 
Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.” 
sözleriyle paylaştı.

Çekerek, bu haftaki son ziyaretini de Aile 
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Ali Fuat 
Karaman’a gerçekleştirdi. 

BAŞKANIMIZ ÇEKEREK’TEN 
ÖNEMLİ ZİYARETLER
AK Parti İstanbul Gençlik 
Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem Çekerek, 
Aile ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürümüz Ali Fuat 
Karaman, Güngören Belediye 
Başkanımız Bünyamin Demir 
ve Eyüpsultan Belediye 
Başkanımız Deniz Köken ile 
bir araya geldi. 
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Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen ile 
Üsküdar Gençlik Kolları Başkanımız İbrahim Hakkı 
Gündoğan, AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları 
teşkilatımızın misafiri oldu.

Ziyaret kapsamında Üsküdar ve Eskişehir’in tarihi ve kültürel 
yapılarından bahsedildi. Ardından söz 2023 seçimlerine geldi… 
Teşkilatlarımız 2023 seçimleri öncesi çalışmalarımız hakkında istişarede 
bulundu. Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanımız Musab Tayyip 
Altınkaynak ve ekibi, teşkilatımızın ziyaretini memnuniyetle karşıladı. 

ESKİŞEHİR 
AK GENÇLİK’İ 
ZİYARET ETTİK
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Maltepe ve Bahçelievler 
Gençlik Kollarımız kapı kapı 
dolaşıyor, gönüllere giriyor.

AK Parti Maltepe Gençlik 
Kolları teşkilatımız aynı anda 
tüm mahallelerde sahaya indi. 
Hane ziyaretleri gerçekleştiren 

teşkilatımız, vatandaşlarımıza Genel 
Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip ve İl Gençlik Kolları Başkanımız 
Muhammed Cem Çekerek’in selamlarını 
ileterek vatandaşlarımızın talep ve 

önerilerini not alıyor. Ayrıca teşkilatımızz 
kıymetli komşularına hediyeler de takdim 
ediyor.

AK Parti Bahçelievler Gençlik Kolları Başkanı 
Furkan Şentürk’ün başkanlığında da birçok 
genç aynı anda sahaya indi. Teşkilatımız, kapı 
kapı dolaşarak komşularının gönlüne giriyor. 
Gittikleri hanelere Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Bahçelievler İlçe Başkanımız 
Fatih Tuna ve Bahçelievler Belediye Başkanımız 
Hakan Bahadır’ın selamlarını iletiyor. Hal hatır 
soruyor, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini 
dinleyip not alıyor, yetkili kişiler ile gönül 
köprüsü kuruyorlar.
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Üsküdar Gençlik Kollarımız ve Sultangazi 
Gençlik Kollarmız spor kulüplerini ziyaret 
ederek sporcuların ve kulüp başkanlarının 
taleplerini dinleyip not aldı.

AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler 
Birimimiz, Cumhuriyet Mahallesi Vadi Spor Kulübünü ziyaret etti. 
Ziyaretten memnun olan antrenör ve sporcular, dilek ve şikayetlerini 
teşkilatımıza iletti. Sultangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Yasin 

Bakırcı da Sultangazi Belediyesi Spor Kulübünün sporcuları ve antrenörleriyle bir 
araya geldi. Gençlere motivasyon konuşması yapan Başkanımız Bakırcı, spora ve 
sporcuya her zaman destek veren hükümetimizin hizmetlerini anlattı. 

AK GENÇLİK’TEN 
SPORCULARA ZİYARET

AK GENÇLİK’TEN  
HANE ZİYARETLERİ
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İstanbul’da 500 Lise Başkanımız, Genel 
Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Eyüp 
Kadir İnan ve Genel Merkez Gençlik Kolları 
Yeni Seçmen Birim Başkanımız Samet 

Kaya’nın katıldığı toplantıda yerini aldı. 
Video konferans yöntemi ile gerçekleşen toplantıda 

gençlerin istek talep ve önerileri ele alındı.
İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Tolunay 

Kutluay, “Genç kardeşlerim, bugün burada ‘Zaman 
bendedir ve mekan bana emanettir’ şuurunda bir 

gençliğe sahibiz. İstanbul’da her lisede kardeşlerimizle 
gönülden gönüle temas kuruyoruz” dedi. 

Kutluay, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“Bizler, tarih yazan ecdadın torunlarız. Bizler, 

ileride bu siyaseti yönlendirecek, bu davayı sırtlanacak 
olan kimseleriz. 2023 seçimlerinde sandığa attığımız 
oy pusulasındaki tercihimizde, kendi geleceğimizi 
şekillendireceğiz. İnşallah hep birlikte alnımızın akıyla 
önce 2023’e, ardından 2053 ve 2071’e emin adımlarla 
yürüyeceğiz”

Tuzla Gençlik Kollarımız, Mevlana Celaleddin Rumi’nin 749. 
Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Anadolu insanının gönül zenginliğinin, hoşgörüsünün ve samimiyetinin vücut 
bulmuş hali olan Hz. Mevlana, bugün de aşkla, sevgiyle, dostlukla, teslimiyetle birlikte 
mücadelenin, umudun, cesaretin ve özgüvenin en önemli sembollerinden biri… Bu 
kapsamda Tuzla Gençlik Kolları Başkanımız Yasin Kenesarı ile birlikte teşkilatımız Tuzla 
Sahil alanında Mevlana’yı Anma Programı gerçekleştirdi. 

Teşkilatımız Tuzlalı vatandaşlarımıza Hz. Mevlanın sözlerinin olduğu, ney dinletisinde bir sergi 
düzenledi. Tuzla İlçe Başkanımız Av.Talha Tayfur ve yönetiminin de katıldığı sergide ebru sanatı ile 
birlikte vatandaşlarımızla güzel bir etkinlik gerçekleştirildi.

TÜRKİYE GENELİ LİSE 
BAŞKANLARI TOPLANTISI

İl Gençlik Kolları Yeni 
Seçmen Birimimiz, 
Türkiye Geneli Lise 
Başkanları toplantısına 
500 lise başkanı ile 
katılarak adından söz 
ettirdi. 

MEVLANA’YI ANDIK
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İl Kadın Kolları Başkanlığımızın aylık olarak 
icra ettiği ilçe Kadın Kolları Başkanları ve 
Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte düzenlenen 
genişletilmiş toplantımız bu hafta yapıldı. 
Toplantımıza Genel Merkez Teşkilat Başkan 

Yardımcısı İstanbul Milletvekilimiz Halis Dalkılıç katıldı. 
Toplantıda geniş istişare ve teşkilat çalışmaları hakkında 
bilgilendirilmeler yapıldı. 

İl Kadın Kolları Başkanımız Av. Dr. Rabia İlhan 
Başkanımız Dalkılıç’a katılımından dolayı teşekkürlerini 
iletirken, Başkanımız Dalkılıç da, milletimizin her bir 
ferdiyle Türkiye Yüzyılını beraber inşa edeceğimizi ifade 
etti. 

Kastamonu Seydiler Belediye Başkanı kıymetli 
hem şehrimiz Mehmet Erdoğan, İl Kadın Kolları 
Başkanlığımızı, ziyaret etti. İl Kadın Kolları Başkanımız 
Dr. Rabia İlhan Belediye Başkanımız Erdoğan’ı 

İl Başkanlığımızda ağırlayarak istişarede bulundu. Nazik 
ziyaretleri için kendilerine teşekkürlerini iletti.

KASTAMONU  
SEYDİLER BELEDİYE 
BAŞKANI’NDAN ZİYARET

TÜRKİYE YÜZYILINI 
BERABER İNŞA EDECEĞİZ
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Türkiye Yüzyılı hedefiyle, büyük ve güçlü 
Türkiye sevdasıyla milletimize hizmet yolunda 
yüz yüze, gönül gönüle tüm komşularımıza 
selam vererek gönüllere dokunmaya devam 
ediyoruz. İl Kadın Kolları Başkanlığımızca 

başlatılan ve 39 ilçemizde eş zamanlı olarak üye ziyareti 
çalışmamız bu hafta da gerçekleşti. Eş zamanlı olarak 
bütün mahallelerimizde üyelerimizi hane hane ziyaret 
ederek, hal hatırlarını sorarak hasbihal ediyoruz.

EŞ ZAMANLI SAHA 
ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM
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Esenler İlçe başkanlığımızın düzenlediği yemekte çok değerli 
kardeşlerimizle bir araya geldik. Yaşama sevinci ile hayata 
tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her 
gün yanındayız.

Güngören, Şişli, Kadıköy, Adalar ilçelerimiz de özel insanlarımızın 
yanlarında bir gün değil her gün olduğumuzu hissettirdiler.

Küçükçekmece Kadın Kolları olarak da doğumdan ölüme kadar hayatın 
her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan özel çocukları olan engelli 
annelerimizin 5 Aralık Dünya Kadın Hakları özel gününü kutladı.

Bağcılar’ın şirin nostalji bahçelerinden Yavuz Selim kestane 
bahçesinde düzenlemiş olduğumuz bir programda İstanbul İl 
kadın kolları halkla ilişkiler komisyon başkanımız Bedia Yıldız’ın da 
katılımıyla İlçe Başkanımız, Yönetimi ve mahalle sakinlerinin katıldığı 

çay sohbeti gerçekleştirildi.

SEVGİ VARSA, ENGEL YOKTUR

ÇAY SOHBETLERİ
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İl Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Birim 
Başkanlığımızın 
öncülüğünde ilçelerimiz 

Bilişim Vadisine ziyaretlerini 
sürdürüyor. Bağcılar İlçe Kadın 
Kolları Başkanımız Emine Şakar 
ve teşkilatımız ile ziyaretlerini 
gerçekleştirdiler. Çalışmalar 
hakkında bilgiler alındı, istişarelerde 
bulunuldu. 

İl AR-GE Birim Başkanlığımızın 
öncülüğünde Tuzla Kadın Kolları 
olarak, Başkanımız Dr. Tuğba 
Karakaya’nın ev sahipliğinde 

eğitimler devam ediyor. İlk yardım eğitiminin 
insan hayatına verilen önemle paralel olması 
bilinciyle, Tuzla Halk Eğitim merkezinde Tuzla 
Teşkilatımızın katılımı ile düzenlenen ve amacı 
hayatı korumak, olay sonrası oluşabilecek 
zararları önlemek ve iyileşmeyi sağlamak 
olan ilk yardım eğitimine katılım sağladık. 
Sosyal Politikalar Birimimiz bünyesinde ve 
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Birimimiz 
organizasyonunda gerçekleştirilen eğitim 
programına katılım yoğun oldu.

İl Ar-Ge Birim Başkanlığı ve İçişleri 
Bakanlığı Narkotik Şube işbirliği kapsamında 
düzenlenen “En İyi Narkotik Polisi Anne” konulu 
program Kağıthane Kadın Kolları Başkanımız 
Nuran Sevinç’in ev sahipliğinde, teşkilat 

mensupları ve Kağıthaneli hanımefendilerin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Seminerde narkotik 
maddelerin ve etkilerinin tanınması, mücadele 
yöntemlerinin bilinmesine yönelik verilen 

bilgilerle birlikte uyuşturucu kullanımı ve 
bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, 
bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri 
hakkında görüşmelerde yapıldı.

BİLİŞİM VADİSİ 
ZİYARETLERİMİZ  
DEVAM EDİYOR

İLÇELERİMİZDE EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR
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“Türkiye Yüzyılı 
kadınlarımızla 
şekillenecek 
ve güçlü 

Türkiye kadınlarımızın 
omuzlarında yükselecek!” 
İl Yerel Yönetimler Birim 
Başkanımız Meryem 
Karaköse öncülüğünde, 
Gaziosmanpaşa ilçe 
Kadın Kolları Başkanımız 
Zeynep Vurmaz 
Yiğit’in ev sahipliğinde 
geçmişten günümüze 
Kadın Meclis Üyelerimizle 
İlçe Başkanlığımız da 
bir araya gelip, çeşitli 
istişarelerde bulundular.

7 Aralık Dünya 
Mektup Yazma 
Günü’nde; 
Ümraniye İlçe 

Kadın Kolları Başkanımız 
Hülya Taşcı, Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi 
öğrencilerinin, 
artık neredeyse 
hiç kullanılmayan 
haberleşme aracı 
“mektup”u hatırlatmak 
amacıyla yaptıkları 
etkinliğe katılarak 
sevgili gençlerimize 
hitaben mektup yazdılar. 
Günümüzde, teknolojinin 
gelişmesiyle yerini 
mesaj ve e-postaya 
bırakan mektup, aslında 
hislerimizin en güzel ifade 
edildiği bir haberleşme 
aracıydı. Teknolojinin 
nimetlerinden en doğru 
şekilde faydalanalım 
fakat bunun yanında 
eski değerlerimizi de 
unutmayalım.

MECLİS ÜYELERİMİZLE BULUŞUYORUZ

KADIN KOLLARIMIZDAN 
MEKTUP YAZMA ETKİNLİĞİ




